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

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl
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záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

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

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

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

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

.ë÷
:ÔÈÈÊ ÈÏÎÓ ¯˙ÂÈ ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· Û‡ ˙‚¯Â‰ Í‡È‰Â Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÌÈ¯·„Ó‰ Ô˙Â‡ ÏÚ ÁÂÎÈÂ

àél äúøva ýåýé-ìà úBìònä øéL¦À©©«Å£¬¤−§Ÿ̈©¨¨´¨¦®
:éððòiå éúàø÷á-úôOî éLôð äìévä ýåýé ¹¨À̈¦©©«£¥«¦§Ÿ̈À©¦´¨−©§¦¦§©

lî ø÷L:äiîø ïBLâéñi-äîe Eì ïzi-äîCì ó ¤®¤¦¨¬§¦¨«©¦¥´−§©Ÿ¦¬¹̈À
ì:äiîø ïBLãéìçb íò íéðeðL øBaâ évç ¨¬§¦¨«¦¥´¦´§¦®¦¹À©«£¥¬

:íéîúøäézðëL CLî ézøâ-ék él-äéBà §¨¦««¨−¦¦©´§¦¤®¤¹̈©À§¦
:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À

:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨
:äîçìnì©¦§¨¨«

.àë÷
:ÁÈ‚˘Ó ‰"·˜‰ Í‡È‰Â ÔÂÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Ï ‰ÏÂÚ Ì˘ÓÂ ÔÂ˙Á˙‰ Ô„Ú Ô‚· ‰ÏÚÓ ˘È Í‡È‰

àïéàî íéøää-ìà éðéò àOà úBìònì øéL¦À©©«Å£¬¤¨´−¥©¤¤«¨¦®¹¥©À¦
:éøæò àáéá:õøàå íéîL äNò ýåýé íòî éøæò ¨¬Ÿ¤§¦«−¤§¦¥¦´§Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤

â:EøîL íeðé-ìà Eìâø èBnì ïzé-ìàãäpä ©¦¥´©´©§¤®©¹̈À«Ÿ§¤«¦¥´
:ìàøNé øîBL ïLéé àìå íeðé-àìäEøîL ýåýé Ÿ−¨§´Ÿ¦¨®¹¥À¦§¨¥«§Ÿ̈¬«Ÿ§¤®

ðéîé ãé-ìò Elö ýåýé:Eå-àì LîMä íîBé §Ÿ̈¬¦¹§À©©¬§¦¤«À̈©¤¬¤Ÿ
:äìéla çøéå äkkéæòø-ìkî EøîLé ýåýé ©¹¤À¨§¨¥¬©©¨«§¨§Ÿ̈À¦§¨§¬¦¨®̈

:ELôð-úà øîLéçEàBáe Eúàö-øîLé ýåýé ¹¦§ÀŸ¤©§¤«§Ÿ̈À¦§¨¥«§¬¤®
:íìBò-ãòå äzòî¹¥«©À̈§©¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, ה'תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

 לתלמידי מוסדות התורה בכלל 
ובני הישיבות בפרט, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לקראת התחלת זמן הלימודים, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, ברכתי חמה ולבבית 
שלוחה לכם, אשר החונן לאדם חכמה בינה ודעת יאר פניו אליכם ותהי' ההתחלה וכל שנת הלימודים 

בהצלחה בכל הפרטים.

ובנות ישראל, צריך להיות בו כונה ותכלית רצוי'. גם ימי החופש  כל מעשה ומעשה של בני 
 - להמשיך  שתוכלו  בכדי  אומץ  ולהוסיף  כח  להחליף   - והן  ותכלית,  כונה  להם  יש  עתה  זה  שחלפו 

והמתחילים, להתחיל - לימוד התורה וחינוך הכשר ביראת שמים ביתר התמדה ויתר חיות.

והחיות  ההתמדה  השקידה,  את  הפועל  אל  הכח  מן  תוציאו  כי  תפילה,  ואני  מקוה,  הנני 
נאמר  ישראל שעליהם  לעם  מורשה  חיים,  מפי אלקים  חיים,  תורת  לקנין התורה, שהיא  הדרושים 

"ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום".

ובימי חודש אלול אלה בפרט, החודש שמרגלא בפומי' דכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 
זי"ע לקראו בשם "חודש החשבון", חשבון השנה ההולכת וחולפת, וההחלטות טובות על להבא, הנה 
בטחוני חזק, כי תעשו חשבון צדק ממה שראוי לשנותו לטוב ולתקנו בעניני הנהגה וסדר בעבר, בכדי 

אשר מכאן ולהבא יהי' לימודכם והנהגתכם על הצד היותר טוב, לטוב לכם בגשמיות וברוחניות.

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה לכל אחד ואחד מכם, להוריכם 
שיחיו, למחנכיכם שיחיו, ולמנהלי מוסדכם שיחיו,

מ. שניאורסאהן

סוף זמן קידוש לבנה: יום ראשון בערב, י"ד אלול



ד

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

 

כללי   מפתח   

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א

 ג   ..............................  קכא  ,קכ תהליםמזמורי   )ב

   רת גו'את הוי' האמה "מאמר ד  ) ג

 ה   .....................    ל"ה'תש , ח"י אלול תבוא, בת פרשת ש

 יח  .......................... ח"י אלול ה'שי"ת מכתב כללי   )ד

 טי  .............................  ת "י שה' ,ח"י אלולשיחת   )ה

 חכ  .....  כי תבוא, כ"א אלול ה'תשכ"ד "פששיחת   )ו

 אל  ..........  א   ,טיך כר  תבואפרשת  –שיחות -לקוטי  )ז

 ו ל  ...............  ב  ,טכרך י תבואפרשת  –חות י שיוטלק  )ח

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טילקו  )ט

 במ  .................  "ל זצ ןה רסאואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 מד  .............  תבואפרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )י

  מה  .........  תבוא פרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )יא

 עג   ...............  תבואפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )יב

    ה)(מוגפר התיא בסים רשיעו  ) יג

 דע  .....................................  תבואפרשת לשבוע  

 פז  .............  וא בתפרשת  בוע שלם" יו םהיו "לוח   )יד

 צ...........................  ם "מברב וןילע יתמיו כהלה  )טו

 ם "מבר ירו עיש

 צג   ............  תבוא פרשת לשבוע  ,םולים קיר' פג –  )טז

 עדק  .........  תבוא פרשת לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יז

 רא  .............  תבואפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  ) יח

  ובים ם וכתיביא  )יט

 רג  ...................................  ג -בפרק  חמיה  ,ח פרק  יחזקאל

  ת/ידהואומקמסכת  –משיות   )כ

 רה  ..................................................  אור קהתי יב

 ריא  ..........................................  מא יוכת מס בעקיעין   )כא

  ביאורים עם  סוכה תמסכ  )כב

 ברי  ...............................................ב  ףד עד מו ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    עם הערות וציויםלכות שבת ה  וךן ערשולח  ) כג

 מר  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כד

  מא ר  ..............................  קן זה  אדמו"ר  לפי לוח רב יומי

    ולא אבה ביאור  התורלקוטי   )כה

 מגר  .................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תורת  )כו

 מזר  .............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כז

 מחר  .......................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )כח

 ר  ................................................  הר"ש ומדמו"ר א

    ט"תר –ספר המאמרים   )כט

 אר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  ) ל

 בר  .............................................  דמו''ר מוהריי''צא

  קה"בל ה'תש"ה -דש"ה'תת ושיחר הספ  )לא

 הר  .............................................  צ'י' יראדמו''ר מוה 

 ור  ............................................  בעפרק  כרוותספר הז  )לב

  קודש   ותרגא  ) לג

 זר  .........................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 חר  .................................  וריבחומש לקריאה בצ  )לד

 זסר  ................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לה

 ט סר  .......................  ד -גפרק ביאורים לפרקי אבות   ) לו

 ער  ....................... תבואפרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לז

 אער  ............  בת קודששל ות רקת הדלסדר מצות   ) לח



ה

i"g ,`eaz zyxt zay .c"qa
*l"yz'd ,lel`

ּגֹו'‡˙ האמיר והוי' ּגֹו' האמרּת ואיתא 1הוי' , ∆ְְְֱֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָ

כּו'2ּבּגמרא  ליׂשראל הּקּב"ה להם אמר ְְְִֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר  ּבעֹולם אחת חטיבה עׂשיתּוני 3אּתם ֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָ

אעׂשה  ואני אחד, ה' אלקינּו ה' יׂשראל ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשמע

ׁשּנאמר  ּבעֹולם אחת חטיבה ּכעּמ4אתכם ּומי ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ

ּׁשאמרּו מה להבין וצרי ּבארץ. אחד ּגֹוי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָיׂשראל

עׂשיתּוני  ּדפירּוׁש אחת, חטיבה עׂשיתּוני ְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָאּתם

אחת), (חטיבה אחד הּוא ׁשהוי' ּדזה הּוא, ְֲֲִֶֶֶַַָָָָכּו'

מּזה  ּגם וכּמּובן יׂשראל. ידי על זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָנעׂשה

עׂשיתּוני  לאּתם כּו' אתכם אעׂשה אני ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַׁשּמדּמין

להּגירסא  ּדכמֹו5(ּובפרט אעׂשה), אני אף ְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָ

ּדזה  הּוא כּו' אתכם אעׂשה אני ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶׁשּפירּוׁש

הּקּב"ה  ידי על נעׂשה אחד ּגֹוי הם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיׂשראל

ּבּכתּוב  ׁשּממׁשי ּומי 6[ּכמֹו ׁשאֹומר (לאחרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

הל אׁשר ּבארץ) אחד ּגֹוי יׂשראל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָּכעּמ

רׁש"י  ּופירׁש ּגֹו', עם לֹו לפּדֹות ּבעצמֹו 7האלקים ְְְֱִִִֵֵַַַָֹ

הל אׁשר מּזה הּגֹוים, מּכל מיּוחדים הם ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּומּמה

אנּו מּזה כּו' עם לֹו לפּדֹות ּבעצמֹו ְְְֱִִִֶַַָָֹהאלקים

אּתם 8מיּוחדים] ּפירּוׁש ּגם הּוא זה ּדר על , ְִֵֶֶֶֶַַַָ

ידי  על נעׂשה אחד הוי' ּדענין כּו', ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָעׂשיתּוני

ְִֵָיׂשראל.

ּבהאמרּתp‰Â‰ב) לעיל הּנזּכר ּפירּוׁש ¿ƒ≈ְְְְֱִֵֵֶַַָָ

אתכם וה  אעׂשה ואני ּבעֹולם אחת חטיבה עׂשיתּוני (אּתם אמיר ְְְֱֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבּגמרא  ּדאיתא למה ּבהמׁש ּבא ּבעֹולם) אחת ּתפיּלין 9חטיבה זה) (לפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
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תשמ"ז. - אלול ח"י בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*

יזֿיח.1) כו, (תבוא) ואתחנן 2)פרשתנו עה"פ יל"ש (בתחילתה). ד פי"ד, בבמדב"ר גם וכ"ה סע"א. ג, חגיגה א. ו, ברכות

תסז). (רמז ג מט, ישעי' ועה"פ תתכה). (רמז ז ד.3)ד, ו, הכתוב 4)ואתחנן הובא שם ובבמדב"ר כא. יז, הימיםֿא דברי

כרך  שם תתרעט. ע' שם תתרסח. ע' זה ד"ה פרשתנו אוה"ת וראה בארץ. אחד גוי כישראל כעמך ומי כג: ז, דשמואלֿב

ואילך. שכב ע' לזח"ג לוי"צ לקוטי ב'סו. ע' שם.5)ה ישעי' ביל"ש שם.6)כ"ה בשמואל הוא ועד"ז שם. בדה"י 7)בדה"י

ע"י 8)שם. נעשה סגולה עם הם שישראל דזה לך, דיבר כאשר סגולה לעם לו להיות גו' האמירך וה' בפסוק גם וכדמוכח

עה"פ). פרש"י (ראה סגולה" לי "והייתם הקב"ה שם.9)דיבור ואתחנן יל"ש שם. ברכות

תבוא: כי פרשת השבוע, בפרשת נאמר

'Bb E¯ÈÓ‡‰ 'ÈÂ‰Â 'Bb z¯Ó‡‰ 'ÈÂ‰ "האמרת ,1‡˙ רש"י: ופירש ∆¬»»∆¡«¿»«¬»»∆¡ƒ¿
והבדלה  הפרשה לשון שהוא נראה ולי במקרא מוכיח עד להם אין והאמירך"ֿ

אליו  הפרישך והוא לאלוקים לך להיות כוכבים עובדי מאלוהי לך הבדלתי

סגולה, לעם לו להיות הארץ מעמי

תפארת  לשון והוא עד להם ומצאתי

והרמב"ן  און", פועלי כל יתאמרו כמו

כיוון  היום" האמרת ה' "את פירש:

בפירושיה  התורה כל עליכם שקבלתם

גדלתם  הנה ובחידושיה, ובדקדוקיה

לבדו  הוא שיהיה אותו ורוממתם השם

כלל" אחר באל תודו לא לאלוקים לכם

‡˙È‡Â מובא‡¯Óba2¯Ó‡ ¿ƒ»«¿»»»«
'eÎ Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰ Ì‰Ï»∆«»»¿ƒ¿»≈
˙Á‡ ‰·ÈËÁ Èe˙ÈNÚ Ìz‡«∆¬ƒƒ¬ƒ»««

ÌÏBÚa את ייחדו ישראל בני »»
החטוב  מיוחד כדבר הקדושֿברוךֿהוא

כמוהו עוד ואין Ó‡pL3¯לעצמו ∆∆¡«
‡eÈ˜Ïבתורה  '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¡…≈

È‡Â ,„Á‡ הקדושֿברוךֿהוא ‰' ∆»«¬ƒ
ÌÎ˙‡ ‰NÚ‡ ישראל בני את ∆¡∆∆¿∆

ÌÏBÚa ˙Á‡ ‰·ÈËÁ שבזכות ¬ƒ»««»»
בקדושֿברוךֿ ישראל בני של בחירתם

סגולה  עם מיוחד, עם יהיו הוא

¯Ó‡pL4 הימים ÈÓeבדברי ∆∆¡«ƒ
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ומעשיהם  פעולתם עניין ומה עצמו,

זה? בענין ישראל בני של

Le¯Èt ‰p‰Â ‰kÊp¯הגמרא ·) ¿ƒ≈≈«ƒ¿»
E¯ÈÓ‡‰Â z¯Ó‡‰a ÏÈÚÏ¿≈¿∆¡«¿»¿∆¡ƒ¿
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ÌÎ˙‡ ‰NÚ‡ È‡Â ÌÏBÚa»»«¬ƒ∆¡∆∆¿∆
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ּכעּמ10ּדמארי  ּומי כּו' ּבהּו ּכתיב מה עלמא ְְְְְְִִֵַַָָָ

קּודׁשא  מׁשּתּבח ּומי ּבארץ, אחד ּגֹוי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל

את  ּדכתיב אין, ּדיׂשראל, ּבׁשבחייהּו הּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָּברי

אמר  הּיֹום, האמיר וה' ּוכתיב הּיֹום האמרּת ְְְֱֱִִֶֶַַַַַָָה'

חטיבה  עׂשיתּוני אּתם ליׂשראל הּקּב"ה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָלהם

אחת  חטיבה אתכם אעׂשה ואני ּבעֹולם ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָאחת

"ּומי  הּגמרא (ּבׁשאלת ּבזה והּביאּור ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבעֹולם.

ּבׁשבחייהּו הּוא ּברי קּודׁשא ְְְְְְִִִֵַַַָמׁשּתּבח

ּכמֹו ּפאר, נקראין ּתפיּלין ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֵָָּדיׂשראל"),

מביאים 11ׁשּנאמר  ׁשהּתפיּלין ,עלי חבֹוׁש ּפאר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ

כן  ּוכמֹו אֹותם, החֹובׁש להאדם וׁשבח ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָּתפארת

ּבֹו מביאים ׁשהם עלמא ּדמארי ּבתפיּלין ּגם ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָהּוא

ּכעּמ ּדּומי מּובן, ּומּזה ּכביכֹול , וׁשבח ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָּתפארת

זהּו עלמא, ּדמארי ּבתפיּלין ׁשּכתּוב ּגֹו' ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָיׂשראל

הּקּב"ה  ׁשל וׁשבחֹו ׁשּמקׁשה 12ּתפארּתֹו וזהּו . ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָ

הּוא  ּברי קּודׁשא מׁשּתּבח ּומי ְְְְִִִֵַַַָָָּבּגמרא

ּכעּמ (ּומי זה ּפסּוק הרי ּדיׂשראל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּבׁשבחייהּו

הּוא  ואי יׂשראל, ׁשל ׁשבחם הּוא ּגֹו') ְְְְִִִֵֵֵֶָָָיׂשראל

"אין, ּומתרץ הּקּב"ה. ׁשל וׁשבחֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָָּתפארּתֹו

חׁשיבּות  לׁשֹון האמרּת האמרּת", ה' את ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶַַָָּדכתיב

וׁשבח 13וׁשבח  חׁשיבּות ּפֹועלים ׁשּיׂשראל , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָ

ה' את מהּפסּוק ּדהראיה להבין, וצרי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּבהּקּב"ה.

על  מׁשּתּבח ׁשהּקּב"ה רק (לכאֹורה) היא ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהאמרּת

יתּבר אֹותֹו מׁשּבחים ׁשּיׂשראל הּׁשבחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָידי

הּנבראים  ׁשּכל ּדהגם אחד), הוי' אלקינּו ְֱֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ(הוי'

ידי  ׁשעל יתּבר ּברצֹונֹו עלה מקֹום מּכל ,יתּבר לגּביּה ּכלל ערֹו ּבאין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהם

אֹותֹו מׁשּבחים ׁשּיׂשראל ואיהּׁשבחים וׁשבח, חׁשיבּות (ּכביכֹול) ּבֹו יּובא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשל  ּבהּׁשבח ּדיׂשראל, ּבׁשבחייהּו מׁשּתּבח הּוא ּברי ׁשּקּודׁשא מּזה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּוכח

את  ידי ּדעל לֹומר, וצרי ּבארץ. אחד ּגֹוי הם ּׁשּיׂשראל מה יׂשראל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמעלת

זה  ידי על ּבזה, מׁשּתּבח והּקּב"ה הּקּב"ה את מׁשּבחים ׁשּיׂשראל האמרּת, ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָה'

ּגּופא  ּדיׂשראל ּבהּׁשבח מׁשּתּבח ׁשהּקּב"ה ּדמּזה 14נעׂשה להֹוסיף, ויׁש . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
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בכ"מ:10) בדא"ח הובא וכן ועוד), תתרסח. ע' ריש שם תתרנז. (ע' שם פרשתנו באוה"ת אבל דמרי. שם: וביל"ש בברכות

שם. ברכות בע"י גם וכ"ה כבפנים. א.11)"מארי", יא, ברכות יז. כד, (ו,12)יחזקאל שם לברכות מהרש"א חדא"ג ראה

ישראל". בנחלתו ולהתפאר כו' תפילין מניח שהקב"ה והוא פאר התפילין "נקראים א).13)א) (ו, שם ברכות רש"י

דהקב"ה 14) תפילין לענין שם שמביא שם, ברכות בע"י הובא ומרשב"א א) מה, ח"ג א. מג, (ח"ב מזוהר גם ולהעיר

È¯‡Óc10'eÎ e‰a ·È˙k ‰Ó ‡ÓÏÚ,העולם אדון של התפילין ¿»≈»¿»«¿ƒ¿
בהם  כתוב מה ‡Á„הקדושֿברוךֿהוא, ÈBb Ï‡¯NÈ EnÚk ÈÓeƒ¿«¿ƒ¿»≈∆»

,Ï‡¯NÈc e‰ÈÈÁ·La ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜ ÁazLÓ ÈÓe ,ı¯‡a»»∆ƒƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈
של  שבחם וכי (כלומר, ישראל של בשבחם משתבח הקדושֿברוךֿהוא וכי

הקדושֿברוךֿ של שבחו הוא ישראל

‡˙שכתוב È˙Îc·כן,‡ÔÈ,הוא), ƒƒ¿ƒ∆
'‰Â ·È˙Îe ÌBi‰ z¯Ó‡‰ '‰∆¡«¿»«¿ƒ«
Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÌBi‰ E¯ÈÓ‡‰∆¡ƒ¿«»«»∆
Ìz‡ Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰«»»¿ƒ¿»≈«∆
ÌÏBÚa ˙Á‡ ‰·ÈËÁ Èe˙ÈNÚ¬ƒƒ¬ƒ»««»»
‰·ÈËÁ ÌÎ˙‡ ‰NÚ‡ È‡Â«¬ƒ∆¡∆∆¿∆¬ƒ»
‰Êa ¯e‡Èa‰Â .ÌÏBÚa ˙Á‡««»»¿«≈»∆

‡¯Ób‰ ˙Ï‡La) קודם האמור על ƒ¿≈««¿»»
הקדושֿברוךֿהוא  של שבתפילין לכן

אחד  גוי ישראל כעמך 'ומי כתוב

˜L„e‡בארץ' ÁazLÓ ÈÓe"ƒƒ¿«≈«¿»
e‰ÈÈÁ·La ‡e‰ CÈ¯a¿ƒ¿ƒ¿«¿
ÔÈlÈÙz Èk ,("Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ

¯Ó‡pL BÓk ,¯‡t ÔÈ‡¯˜11 ƒ¿»ƒ¿≈¿∆∆¡«
EÈÏÚ,ביחזקאל LB·Á E¯‡t¿≈¿¬»∆

˙¯‡Ùz ÌÈ‡È·Ó ÔÈlÈÙz‰L∆«¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿∆∆
,Ì˙B‡ L·BÁ‰ Ì„‡‰Ï Á·LÂ¿∆«¿»»»«≈»

lÈÙ˙a Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎeÔÈ ¿≈«ƒ¿ƒƒ
‡ÓÏÚ È¯‡Óc,העולם ריבון של ¿»≈»¿»
ÌÈ‡È·Óהקדושֿברוךֿהוא  Ì‰L∆≈¿ƒƒ

,ÏBÎÈ·k Á·LÂ ˙¯‡Ùz Baƒ¿∆∆¿∆«ƒ¿»
EnÚk ÈÓec ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»¿ƒ¿«¿
ÔÈlÈÙ˙a ·e˙kL 'Bb Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»ƒ¿ƒƒ
Bz¯‡Ùz e‰Ê ,‡ÓÏÚ È¯‡Óc¿»≈»¿»∆ƒ¿«¿

‰"aw‰ ÏL BÁ·LÂ12 זהו שהרי ¿ƒ¿∆«»»
ושבח  תפארת להביא התפילין, עניין

אותם. שלובש L˜nL‰למי e‰ÊÂ¿∆∆«¿∆
‡L„e˜ ÁazLÓ ÈÓe ‡¯Óba«¿»»ƒƒ¿«≈«¿»
e‰ÈÈÁ·La ‡e‰ CÈ¯a¿ƒ¿ƒ¿«¿
ÈÓe) ‰Ê ˜eÒt È¯‰ ,Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈¬≈»∆ƒ
‡e‰ ('Bb Ï‡¯NÈ EnÚk¿«¿ƒ¿»≈

CÈ‡Â ,Ï‡¯NÈ ÏL ÌÁ·L פסוק ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿≈
ישראל  של בשבחם ‰e‡המדבר

.‰"aw‰ ÏL BÁ·LÂ Bz¯‡Ùzƒ¿«¿¿ƒ¿∆«»»
'‰ ˙‡ ·È˙Îc ,ÔÈ‡" ı¯˙Óe¿»≈ƒƒ¿ƒ∆
ÔBLÏ z¯Ó‡‰ ,"z¯Ó‡‰∆¡«¿»∆¡«¿»¿

Á·LÂ ˙e·ÈLÁ13, היא והכוונה הכתוב, ממפרשי לעיל כמובא ¬ƒ¿∆«
.‰"aw‰a Á·LÂ ˙e·ÈLÁ ÌÈÏÚBt Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¬ƒ¬ƒ¿∆«¿«»»

‡È‰ z¯Ó‡‰ '‰ ˙‡ ˜eÒt‰Ó ‰È‡¯‰c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»»≈«»∆∆¡«¿»ƒ
Ï‡¯NiL ÌÈÁ·M‰ È„È ÏÚ ÁazLÓ ‰"aw‰L ˜¯ (‰¯B‡ÎÏ)ƒ¿»«∆«»»ƒ¿«≈««¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»≈
'ÈÂ‰) C¯a˙È B˙B‡ ÌÈÁaLÓ¿«¿ƒƒ¿»≈¬»»

„Á‡ 'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ בני זה ידי ועל ¡…≈¬»»∆»
הקדושֿברוךֿהוא  את עושים ישראל

לעיל  כמובא אחת', Ì‚‰c'חטיבה ,(«¬«
CB¯Ú ÔÈ‡a Ì‰ ÌÈ‡¯·p‰ ÏkL∆»«ƒ¿»ƒ≈¿≈¬

ÏÏk ושום יחס שום להם ואין ¿»
מקום  תפיסת ושום ≈»¿dÈa‚Ïהשוואה

‰ÏÚ ÌB˜Ó ÏkÓ ,C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ»»»»
È„È ÏÚL C¯a˙È BBˆ¯aƒ¿ƒ¿»≈∆«¿≈
ÌÈÁaLÓ Ï‡¯NiL ÌÈÁ·M‰«¿»ƒ∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ
(ÏBÎÈ·k) Ba ‡·eÈ B˙B‡»ƒ¿»
ÁÎeÓ CÈ‡Â ,Á·LÂ ˙e·ÈLÁ¬ƒ¿∆«¿≈»
‡e‰ CÈ¯a ‡L„ewL ‰fÓƒ∆∆¿»¿ƒ
,Ï‡¯NÈc e‰ÈÈÁ·La ÁazLÓƒ¿«≈«¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈
,Ï‡¯NÈ ˙ÏÚÓ ÏL Á·M‰a¿«∆«∆«¬«ƒ¿»≈
„Á‡ ÈBb Ì‰ Ï‡¯NiM ‰Ó«∆ƒ¿»≈≈∆»

ı¯‡a מכך ההוכחה מה כלומר, »»∆
בו, ונוסף משתבח שהקדושֿברוךֿהוא

ישראל  שבני מהשבחים כביכול,

של  במעלתם שדברים אותו, משבחים

להקדושֿברוךֿהוא. שבחים הם ישראל

¯ÓBÏ CÈ¯ˆÂ,הדבר ÏÚcבביאור ¿»ƒ«¿«
‡¯NiL ,z¯Ó‡‰ '‰ ˙‡ È„ÈÏ ¿≈∆∆¡«¿»∆ƒ¿»≈

‰"aw‰ ˙‡ ÌÈÁaLÓ¿«¿ƒ∆«»»
ÏÚ ,‰Êa ÁazLÓ ‰"aw‰Â¿«»»ƒ¿«≈«»∆«

‰Ê È„È משתבח שהקדושֿברוךֿהוא ¿≈∆
אותו  משבחים ישראל שבני בשבחים

‰NÚ נפעלÁazLÓ ‰"aw‰L «¬∆∆«»»ƒ¿«≈«
‡Ùeb Ï‡¯NÈc Á·M‰a14 ¿«∆«¿ƒ¿»≈»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia



ז l"yz'd ,lel` i"g ,`eaz zyxt zay

הּוא  עלמא ּדמארי ּבתפיּלין  ׁשּכתּוב ְְְִִִֵֶֶַָָָָָׁשהּפסּוק

אחד  הוי' ּגֹו' יׂשראל ׁשמע הּפסּוק ְְֲִֵֶַַָָָָָֹ(לא

ּכעּמ ּומי הּפסּוק אּלא) ׁשּלנּו), ְְְְִִִֶֶַַַָָָ(ּכבּתפיּלין

ׁשל  זה ּדׁשבח מּוכח, ּבארץ, אחד ּגֹוי ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָיׂשראל

ּבׁשבחייהּו הּוא ּברי קּודׁשא ּדמׁשּתּבח ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָהּקּב"ה,

ּדאת  מהּׁשבח יֹותר ּגדֹול ׁשבח הּוא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָּדיׂשראל,

ׁשּיׂשראל  ידי על ה' ׁשל (הּׁשבח האמרּת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהוי'

ּׁשּמׁשּתּבח  (מה זה ׁשּׁשבח ועד אֹותֹו). ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַמׁשּבחים

הּפאר  (הּתפיּלין) הּוא עצמם) ּדיׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָּבהּׁשבח

אדמֹו"ר  ּׁשּמביא מה להבין צרי ּגם ְְִִִֵֶֶַַַָָׁשּלֹו.

ה' את הּמתחיל ּדיּבּור (ּבמאמרֹו צדק ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָהּצמח

הּיֹום) יׁש15האמרּת והאמיר האמרּת ּדבענין , ְְְְְְֱֱֱִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּדהרׁשּב"א  ּדיעֹות. ׁשהאמרּת16ׁשּתי ּכתב ְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָ

לֹו ואני לי ּדֹודי ּדר על הּוא 17והאמיר, ְְֱֲִִִִֶֶֶַַ

לדֹודי 18והּמהרׁש"א  אני ּדר על ׁשהּוא ּכתב ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָ

לי  ּדהאמרּת19ודֹודי הּסדר הרי להבין, וצרי . ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּוא  (האמיר ּכ ואחר (האמרּת ְְְְְֱֱֱִִֶֶֶַַַָָוהאמיר

ּומהּו לי, ודֹודי (ּכ (ואחר לדֹודי אני ְְְְֲִִִִַַַַָּדּוגמת

על  הּוא והאמיר ּדהאמר ּת הרׁשּב"א ׁשל ְְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָָטעמֹו

לֹו. ואני לי ּדֹודי ֲִִִֶֶַּדר

אדמֹו"ר Ô·eÈÂג) ּׁשּמביא מה ּבהקּדים זה ּכל ¿«ְְְִִֵֶֶַַַָ

הּנ"ל) (ּבמאמרֹו צדק מה 20הּצמח ְֲֶֶֶַַַַַַָ

הּבחּיי  יׁש21ּׁשּכתב וגֹו' האמרּת ה' את ּדבפסּוק ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּדברים  עׂשר חמּׁשה ּכנגד ּתיבֹות עׂשרה 22חמׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

ּדּוגמת  ׁש"הּמׁשּכן ׁשם, ּובּבחּיי ּבּמׁשּכן. ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהיּו

עֹולם  ּבבריאת הּדבר וטעם העֹולם, ְְְִִִַַַַַָָָָָּבריאת

ּׁשּכתּוב  מה לרמֹוז ּכדי ה'23ּובּמׁשּכן, ּבי"ּה ּכי ְְְְִִִֵֶַַָָָ
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עצמם. בישראל הוא אתפאר בך דפירוש אתפאר, בך אשר ישראל שם) (ישעי' תתרנז.15)הפסוק ע' שם הובא 16)אוה"ת

שם. ברכות טז.17)בע"י ב, שם.18)שה"ש לברכות ג.19)בחדא"ג ו, ע'20)שה"ש שם גם וראה תתרנו. ע' שם אוה"ת

ז.21)תתרסו. כה, תרומה 22.70ֿ71)עה"פ הערות 153 ע' חכ"א שיחות לקוטי ד.23)ראה כו, ישעי'

הקדושֿברוךֿהוא. של שבחו נהיה ישראל בני את שמשבחים והשבח עצמו,

È¯‡Óc ÔÈlÈÙ˙a ·e˙kL ˜eÒt‰L ‰fÓc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆«»∆»ƒ¿ƒƒ¿»≈
„Á‡ 'ÈÂ‰ 'Bb Ï‡¯NÈ ÚÓL ˜eÒt‰ ‡Ï) ‡e‰ ‡ÓÏÚ המדבר »¿»…«»¿«ƒ¿»≈¬»»∆»

אחת' 'חטיבה שהוא הקדושֿברוךֿהוא של elLבשבחו ÔÈlÈÙz·k) בני ¿«¿ƒƒ∆»
'שמע  הפסוק כתוב שבהם ישראל

אחד' ה' ‰eÒt˜ישראל... (‡l‡ ,(∆»«»
הקדושֿברוךֿהוא  של בתפילין הכתוב

„Á‡ ÈBb Ï‡¯NÈ EnÚk ÈÓeƒ¿«¿ƒ¿»≈∆»
ÏL ‰Ê Á·Lc ,ÁÎeÓ ,ı¯‡a»»∆»¿∆«∆∆
‡L„e˜ ÁazLÓc ,‰"aw‰«»»¿ƒ¿«≈«¿»
e‰ÈÈÁ·La ‡e‰ CÈ¯a¿ƒ¿ƒ¿«¿

,Ï‡¯NÈcֿהקדושֿברוך של השבח ¿ƒ¿»≈
ישראל, של בשבחם שמשתבח הוא

לו, מוסיפה ישראל על שבח ואמירת

ושבח, פאר Á·Lכביכול, ‡e‰∆«
'ÈÂ‰ ˙‡c Á·M‰Ó ¯˙BÈ ÏB„b»≈≈«∆«¿∆¬»»
ÏÚ '‰ ÏL Á·M‰) z¯Ó‡‰∆¡«¿»«∆«∆«
ÌÈÁaLÓ Ï‡¯NiL È„È¿≈∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ

„ÚÂ .(B˙B‡ החשיבות היא כך כדי ¿«
הדבר  של (Ó‰הגדולה ‰Ê Á·ML∆∆«∆«

ÁazLnM הקדושֿברוךֿהוא ∆ƒ¿«≈«
(ÌÓˆÚ Ï‡¯NÈc Á·M‰a¿«∆«¿ƒ¿»≈«¿»
של  שבחו היינו זה, שבח דווקא

ש"משתבח  בזה הקדושֿברוךֿהוא

של  בשבחם קודשאֿבריךֿהוא

זה  שבח דווקא ‰e‡ישראל",
.BlL ¯‡t‰ (ÔÈlÈÙz‰)«¿ƒƒ«¿≈∆

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb נוסף דבר «»ƒ¿»ƒ
זה לפסוק È·nM‡בשייכות ‰Ó«∆≈ƒ

˜„ˆ ÁÓv‰ ¯"BÓ„‡«¿«∆«∆∆
˙‡ ÏÈÁ˙n‰ ¯eaÈc B¯Ó‡Óa)¿«¬»ƒ««¿ƒ∆

ÌBi‰ z¯Ó‡‰ בספרו ‰' הנדפס ∆¡«¿»«
התורה' ‰‡15z¯Ó)'אור ÔÈÚ·c ,ƒ¿ƒ¿«∆¡«¿»

˙BÚÈc ÈzL LÈ E¯ÈÓ‡‰Â כפי ¿∆¡ƒ¿≈¿≈≈
ומפרט. aL¯‰c16"‡שממשיך ¿»«¿»

‡e‰ E¯ÈÓ‡‰Â z¯Ó‡‰L ·˙k»«∆∆¡«¿»¿∆¡ƒ¿
C¯c ÏÚהשירים בשיר È„Bcהכתוב «∆∆ƒ

BÏ È‡Â ÈÏ17 הקדושֿברוךֿהוא 'דודי')היינו השירים בשיר (המכונה ƒ«¬ƒ
אל  מתקרבים ישראל בני מזה וכתוצאה ישראל, בני אל אלי, מתקרב

L¯‰n‰Â18C¯c"‡הקדושֿברוךֿהוא, ÏÚ ‡e‰L ·˙k האמור ¿«««¿»»«∆«∆∆
השירים  בשיר אחר ÈÏבפסוק È„B„Â È„B„Ï È‡19 הדברים סדר זה ולפי ¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ

גורם  וזה הקדושֿברוךֿהוא אל מתקרבים ישראל בני שתחילה להיפך, הוא

ישראל. לבני יתקרב שהקדושֿברוךֿהוא ‰¯Èומעורר ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ לפי ¿»ƒ¿»ƒ¬≈
הכתוב  של הפשוטה (‰‡z¯Óהמשמעות E¯ÈÓ‡‰Â z¯Ó‡‰c ¯„q‰«≈∆¿∆¡«¿»¿∆¡ƒ¿∆¡«¿»

תחילה  הקדושֿברוךֿהוא את ישראל, עם ‰‡E¯ÈÓאתה, Ck ¯Á‡Â¿««»∆¡ƒ¿
ישראל  עם את È„B„Ïהקדושֿברוךֿהוא È‡ ˙Ó‚ec ‡e‰ תחילה ) ¿«¬ƒ¿ƒ

,ÈÏ È„B„Â (Ck ¯Á‡Â) כפירוש ¿««»¿ƒƒ
ÏLהמהרש"א, BÓÚË e‰Óe««¿∆
‡"aL¯‰ לפרשz¯Ó‡‰c »«¿»¿∆¡«¿»

È„Bc C¯c ÏÚ ‡e‰ E¯ÈÓ‡‰Â¿∆¡ƒ¿«∆∆ƒ
BÏ È‡Â ÈÏ מצד היא שההתחלה ƒ«¬ƒ

באה  כך ואחר הקדושֿברוךֿהוא

ל  ישראל בני של הקדושֿההתקרבות

הפשוטה  המשמעות היפך ברוךֿהוא,

הכתוב? של

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ (‚¿«»∆¿«¿ƒ«
˜„ˆ ÁÓv‰ ¯"BÓ„‡ ‡È·nM∆≈ƒ«¿«∆«∆∆

Ï"p‰ B¯Ó‡Óa) ב'אור ¿«¬»««
‰20ÈiÁa)התורה' ·˙kM ‰Ó21 «∆»««¿«≈

התורה  על ‡˙בפירושו ˜eÒÙ·cƒ¿»∆
LÓÁ LÈ 'B‚Â z¯Ó‡‰ '‰∆¡«¿»¿≈¬≈

˙B·Èz ‰¯NÚ מילים„‚k ∆¿≈≈¿∆∆
ÌÈ¯·c ¯NÚ ‰MÓÁ22eÈ‰L ¬ƒ»»»¿»ƒ∆»

ÔkLna לדעת לך "ויש לשונו: (וזה «ƒ¿»
שהזכיר  זו שבפרשה הדברים כלל כי

הבשמים  כי ט"ו הן תרומה הכתוב

חכמי  תקנו כנגדן אחד... הכול והסמים

בו  שיש שבחים ט"ו בישתבח האמת

הגדול. לשמך אומרים אנו ובאחרונה

ויציב  באמת שבחים ט"ו תקנו וכנגדם

חוץ  בווי"ן נקשר ההוא השבח שכל

שמו  והוא בראש שהיא אמת ממלת

שנאמר  כעניין הקדושֿברוךֿהוא של

ט"ו  דוד אמר כנגדן אמת. אלוהים וה'

ה' לך להקדושֿברוךֿהוא שבחים

והנצח  והתפארת והגבורה הגדולה

ה' לך ובארץ, בשמים כל כי וההוד

לראש. לכל והמתנשא הממלכה

מושל  ואתה מלפניך והכבוד והעושר

פעמים  ט"ו הזכיר וכנגדן לכל. ולחזק לגדל ובידך וגבורה כוח ובידך בכל

ט"ו  וכנגדן וגו', האמרת ה' את בפסוק תיבות ט"ו מצינו וכנגדן המעלות שיר

כוהנים"). בברכת ÌLתיבות ÈiÁa·e לכך הטעמים אודות דבריו בין , «¿«≈»
דברים  ט"ו היו ‰ÌÏBÚ,שבמשכן ˙‡È¯a ˙Ó‚ec ÔkLn‰"L∆«ƒ¿»¿«¿ƒ«»»

‰Ó ÊBÓ¯Ï È„k ,ÔkLn·e ÌÏBÚ ˙‡È¯·a ¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»¿≈ƒ¿«
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הּדברים  עׂשר ּדחמּׁשה והיינּו, עֹולמים". ְְְֲִִִַַַָָָָָצּור

חמׁש (ּבגימטרּיא י"ּה על רֹומזים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָׁשּבּמׁשּכן

עׂשרה  לחמׁש ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעׂשרה).

רֹומזים  ׁשהם האמרּת, ה' את ׁשּבּפסּוק ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּתיבֹות

(ּכנגד  ׁשּכנגּדן ׁשם, ּבּבחּיי ּוממׁשי י"ּה. ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָעל

חמׁש נמצאּו ׁשּבּמׁשּכן) ּדברים עׂשר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהחמּׁשה

רקיעים  ּבׁשבעה מאֹות חמׁש ּפעמים .24עׂשרה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָ

ּבהּמאמר  ּׁשּואתחּנן 20ּומבאר מה ּגם ּדזהּו , ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָ

תקט"ו  ּפי 25ּבגימטרּיא ועל ת"ק. ּפעמים ט"ו , ְְְְִִִִַַָָ

אחר  ּבמקֹום ואתחּנן 26המבֹואר ּדענין ְְְְְִֵֶַַַַַָָָ

ּבתיבה  הם וט"ו (ׁשת"ק תקט"ו ְְְְִִֵֵֶַָָּבגימטרּיא 

עׂשרה 27אחת  חמׁש ּבחינת ויחּוד חיּבּור הּוא ( ְְְֲִִִֵֵֶַַַ

יׁש (ּכדלקּמן), מאֹות חמׁש ּבחינת עם ְְְֲִִִֵֵֵַַָָ(י"ּה)

חמׁש יׁש האמרּת הוי' את ׁשּבּפסּוק ּדזה ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלֹומר,

עׂשר  חמּׁשה היּו ׁשּבּמׁשּכן זה (וכן ּתיבֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשרה

הּכּוונה  לעיל) (ּכּנזּכר י"ּה על ׁשרֹומז ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּדברים)

ּבפני  ׁשהיא ּכמֹו י"ּה לבחינת (לא היא ְְְִִִִִֵֶֶַָָֹּבזה

מחּוּברת  ׁשהיא ּכמֹו י"ּה לבחינת אם) ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָעצמּה,

מאֹות  חמׁש ּבחינת עם על 28ּומיּוחדת זה ויּובן . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַ

הוי' את ּדענין לעיל) (ׁשהּובא רז"ל מאמר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָּפי

כּו' אחת חטיבה עׂשיתּוני אּתם הּוא ְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָהאמרּת

ּפירּוׁש ּפירּוׁשים. ׁשני ּבזה ׁשּיׁש אחד, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָהוי'

על  האריז"ל  ׁשאמר ּכמֹו הּוא אחד ּדהוי' ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָראׁשֹון,

עם 29הּפסּוק  ׁשי"ה אחד, הוי' יהיה ההּוא ּבּיֹום ְֲִִֶֶֶַַַָָָָ

ּומּדֹות  מֹוחין חיּבּור אחד", ּבאחדּות "מקּוּׁשרים יהיּו הּׁשני 30ו"ה ּופירּוׁש . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ
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הרי 24) ת"ק, שהוא רקיע החיות מראשי למעלה ויש ת"ק, פעמים י"ג הרי ת"ק, ורקיע רקיע ובין ת"ק ורקיע רקיע כל "כי

החיות  רגלי עם הרי ז), א, (יחזקאל ישרה ורגליהם רמז וזהו ט"ו, הרי ת"ק החיות ורגלי רקיעים, בשמונה ת"ק פעמים י"ד

ד"ה  תוספות רפ"ט. ברכות ירושלמי א. יג, חגיגה וראה שם. בחיי - כו'" ת"ק פעמים ט"ו הרי ת"ק שהם שלהם ברום

שם. לחגיגה מהרש"א חדא"ג שם. חגיגה - החיות עה"פ.25)רגלי מבעה"ת זקנים דעת י. פי"א, ואתחנן 26)דב"ר אוה"ת

י  האמרת הוי' את ופסוק מביא: ב'קצו, ע' ו ובכרך קטז, ע' (ושם ואילך ב'קצג ע' ו כרך שם ואילך. קיג ט"ו ס"ע בו ש

.70 ע' ח"ט שיחות לקוטי שעטנז.27)תיבות). בדין ב) סא, (נדה רז"ל דרשת ע"ד - ומיוחדים מחוברים שהם מוכח דמזה

מבאר 28) הוא תקט"ו בגימטריא שואתחנן שמביא דלאחרי תתרנו, ע' שם פרשתנו באוה"ת הענינים מהמשך גם וכמובן

י"ה  בחי' "להמשיך הוא שם) בבחיי שהובאו המקומות בשאר ט"ו המספר (וכן האמרת ה' את שבפסוק התיבות ט"ו דענין

ט"ו. עם דת"ק החיבור בענין דלקמן הפירושים שני - באו"א" הכתר לחבר וגם לז"א.. המוחין ל"ת 29)שהם ט. יד, זכרי'

תתרסו. ע' שם פרשתנו באוה"ת הובא עה"פ. שם.30)להאריז"ל פרשתנו אוה"ת

·e˙kM23d"Èa Èk ט"ו eÈÈ‰Â,בגימטריא ."ÌÈÓÏBÚ ¯eˆ '‰ ∆»ƒ¿»»ƒ¿«¿
c‰ ¯NÚ ‰MÓÁcd"È ÏÚ ÌÈÊÓB¯ ÔkLnaL ÌÈ¯· «¬ƒ»»»«¿»ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ«»

LÓÁÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓe .(‰¯NÚ LÓÁ ‡i¯ËÓÈ‚a)¿ƒ«¿ƒ»¬≈∆¿≈ƒ∆»«¿≈««¬≈
˙B·Èz‰ ‰¯NÚהמיליםÌ‰L ,z¯Ó‡‰ '‰ ˙‡ ˜eÒtaL ∆¿≈«≈∆«»∆∆¡«¿»∆≈

d"È ÏÚ ÌÈÊÓB¯ הוי'.שבשם ¿ƒ«»
Ôc‚kL ,ÌL ÈiÁaa CÈLÓÓe«¿ƒ«¿«≈»∆¿∆¿»
ÌÈ¯·c ¯NÚ ‰MÓÁ‰ „‚k)¿∆∆«¬ƒ»»»¿»ƒ
LÓÁ e‡ˆÓ (ÔkLnaL∆«ƒ¿»ƒ¿¿¬≈
˙B‡Ó LÓÁ ÌÈÓÚt ‰¯NÚ∆¿≈¿»ƒ¬≈≈

ÌÈÚÈ˜¯ ‰Ú·La24 ובלשון) ¿ƒ¿»¿ƒƒ
ובין  ת"ק ורקיע רקיע כל "כי הבחיי:

ת"ק, פעמים י"ג הרי ת"ק ורקיע רקיע

שהוא  רקיע החיות מראשי למעלה ויש

בשמונה  ת"ק פעמים י"ד הרי ת"ק

ט"ו, הרי ת"ק החיות ורגלי רקיעים

עם  הרי ישרה רגל ורגליהם רמז וזהו

ת"ק  שהם שלהם ברום החיות רגלי

והקדושֿברוךֿ ת"ק פעמים ט"ו הרי

מהכול"). למעלה ≈«¿Óe·‡¯הוא
צדק' הנזכר,Ó‡n‰a20¯ה'צמח ¿««¬»

e‰Êc על הבחיי בדברי האמור הרמז ¿∆
מאות  (חמש ת"ק פעמים ט"ו המספר

הוא עשרה) חמש הטעם Ìbכפול «
על  ÔpÁ˙‡eMהפנימי ‰Ó«∆»∆¿««

Â"Ë˜˙ ‡i¯ËÓÈ‚a25Â"Ë , ¿ƒ«¿ƒ»
¯‡B·Ó‰ Èt ÏÚÂ .˜"˙ ÌÈÓÚt¿»ƒ¿«ƒ«¿»

¯Á‡ ÌB˜Óa26ÔpÁ˙‡Â ÔÈÚc ¿»«≈¿ƒ¿«»∆¿««
˜"˙L) Â"Ë˜˙ ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»∆

Â"ËÂ והכפלתו מאות חמש המספר ¿
עשרה  È˙a·‰בחמש Ì‰ מילה ≈¿≈»

˙Á‡27,"תקט"ו" ‰e‡המילה ( ««
LÓÁ ˙ÈÁa „eÁÈÂ ¯eaÈÁƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈

) ‰¯NÚ של ÌÚהגימטריא (d"È ∆¿≈»ƒ
˙B‡Ó LÓÁ ˙ÈÁa¿ƒ«¬≈≈

c ,¯ÓBÏ LÈ ,(Ôn˜Ï„k)‰Ê ¿ƒ¿«»≈«¿∆

‰Ê ÔÎÂ) ˙B·Èz ‰¯NÚ LÓÁ LÈ z¯Ó‡‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ ˜eÒtaL∆«»∆¬»»∆¡«¿»≈¬≈∆¿≈≈¿≈∆
ÌÈ¯·c ¯NÚ ‰MÓÁ eÈ‰ ÔkLnaL הבחיי מדברי לעיל והובא ∆«ƒ¿»»¬ƒ»»»¿»ƒ

ומכוונים  קשורים ÏÈÚÏ)שהדברים ¯kÊpk) d"È ÏÚ ÊÓB¯L (∆≈«»«ƒ¿»¿≈
,dÓˆÚ ÈÙa ‡È‰L BÓk d"È ˙ÈÁ·Ï ‡Ï) ‡È‰ ‰Êa ‰Âek‰««»»»∆ƒ…ƒ¿ƒ«»¿∆ƒƒ¿≈«¿»

בלבד  עשרה ‡Ì)חמש Èkƒƒ
‡È‰L BÓk d"È ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»¿∆ƒ
˙ÈÁa ÌÚ ˙„ÁeÈÓe ˙¯aeÁÓ¿∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ«

˙B‡Ó LÓÁ28 המספר נהיה ומזה ¬≈≈
עוד  שיוסבר וכפי אחת, במילה תקט"ו

להלן.

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó Èt ÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿«∆«ƒ«¬«««
˙‡ ÔÈÚc (ÏÈÚÏ ‡·e‰L)∆»¿≈¿ƒ¿«∆

Ìz‡ ‡e‰ z¯Ó‡‰ 'ÈÂ‰ בני ¬»»∆¡«¿»«∆
הקדושֿברוךÈe˙ÈNÚֿישראל  את ¬ƒƒ

‡Á˙הוא  ‰·ÈËÁ אחד עניין ¬ƒ»««
LiLמיוחד  ,„Á‡ 'ÈÂ‰ 'eÎ¬»»∆»∆≈

.ÌÈLe¯Èt ÈL ‰Êa»∆¿≈≈ƒ
„Á‡ 'ÈÂ‰c ,ÔBL‡¯ Le¯Èt≈ƒ«¬»»∆»
ÏÚ Ï"ÊÈ¯‡‰ ¯Ó‡L BÓk ‡e‰¿∆»«»¬ƒ««

˜eÒt‰29 זכריה ÌBiaבנבואת «»«
‰"ÈL ,„Á‡ 'ÈÂ‰ ‰È‰È ‡e‰‰«ƒ¿∆¬»»∆»∆

ÌÚ'הוי שם של החלקים שני ו"ה ƒ
ÌÈ¯Me˜Ó" eÈ‰È זה ומחוברים ƒ¿¿»ƒ

‡Á„",לזה  ˙e„Á‡a עניין והוא ¿«¿∆»
ÔÈÁBÓ ¯eaÈÁ בחלק המרומזים ƒƒ

י' י"ה, אותיות הוי', שם של הראשון

הבינה  עניין ראשונה וה' החכמה עניין

˙BcÓe של השני בחלק המרומזות ƒ
שש  עניין ו' ו"ה, אותיות הוי', שם

המלכות  עניין אחרונה וה' 30המידות

המוחין  של חיבור היינו אחד' "הוי'

והמידות.
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הוי', אני ּדר על הּוא אחד הוי' ּדפירּוׁש ְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָהּוא,

הוי', ׁשם עם סֹוף אין אֹור עצמּות ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֶַַָָּדאני

מּמׁש חד עׂשרה 31ּכּוּלא ּׁשחמׁש מה וזהּו . ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָ

הוי' את ׁשּבּפסּוק י"ּה) (ּבגימטרּיא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּתיבֹות

ׁשהיא  ּכמֹו י"ּה לבחינת רֹומזֹות ְְְְֱִִִֶֶַַָָהאמרּת

ּגם  ּכי מאֹות, חמׁש ּבחינת עם ּומיּוחדת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַמחּוּברת

מאֹות  חמׁש עם עׂשרה ּדחמׁש ויחּוד ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַּבהחיּבּור

ּדּוגמת  ּפירּוׁשים, ׁשני יׁש ואתחּנן) ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָ(ׁשּבתיבת

אחד. ּבהוי' לעיל הּנזּכרים הּפירּוׁשים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשני

הּמּדֹות  על קאי מאֹות ּדחמׁש ראׁשֹון, ֲִִֵֵֵֵַַַָּפירּוׁש

מהּמֹוחין  חמׁש32ׁשּלמּטה הם הּמּדֹות עיּקרי ּכי . ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

הֹוד  עד ׁשּמחסד ּכלּול 33הּמּדֹות מהם אחד וכל , ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

מאֹות  חמׁש ּבגימטרּיא מעׂשר, ועׂשר .34מעׂשר, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

ּבמסּפר  הם ׁשּבעֹולם ׁשהענינים זה ּגם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָוזהּו

מאֹות  מהּמּדֹות.35חמׁש הּוא הּנבראים ׁשרׁש ּכי , ְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹ

תקט"ו  ּבגימטרּיא ואתחּנן ענין זה, ּפי ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָועל

חיּבּור  הּוא אחת) ּבתיבה הם וט"ו ְְִֵֵֶַַָ(ׁשת"ק

עם  עׂשרה) חמׁש ּבגימטרּיא (י"ּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָהּמֹוחין

מאֹות) (חמׁש ּבהוי'36הּמּדֹות הראׁשֹון ּכפירּוׁש , ְֲֲִִֵֵֵַַָָָ

הּמּדֹות  על קאי מאֹות ּדחמׁש ׁשני, ּופירּוׁש ֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאחד.

הּוא  תקט"ו וענין מהּמֹוחין. ׁשּלמעלה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָּדארי

הּכתר  עם ט"ו) (י"ּה, ּובינה חכמה ּולחּבר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלקּׁשר

מהׁשּתלׁשלּות  הּׁשני 37ׁשּלמעלה ּפירּוׁש ּדּוגמת , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָ

סֹוף  אין אֹור (עצמּות ואני ׁשהוי' אחד, ְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָּבהוי'

חד. ּכּוּלא הם מהׁשּתלׁשלּות), ְְְְְִֵֵֶַַַָָׁשּלמעלה

ה'ÏÚÂד) ּדאת הּׁשּייכּות ּגם יּובן זה ּפי ¿«ְִֶֶַַַַָ

[ּדהגם  עלמא ּדמארי לתפיּלין ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָהאמרּת

ּכעּמ ּומי ּכתיב עלמא ּדמארי ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָׁשּבתפיּלין
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תתרסה.31) ס"ע שם ב.32)אוה"ת מז, בראשית אוה"ת א. לד, אמור שער 33)לקו"ת סידור בארוכה וראה שם. לקו"ת

ובכ"מ. אֿב. דש, בעומר שם.34)הל"ג בלקו"ת שם.35)כ"מ שם.36)חגיגה בראשית קיג 37)אוה"ת ע' ואתחנן אוה"ת

ואילך.
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ׁשני  הרי ,האמיר וה' ענין ׁשהּוא ּגֹו' ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָיׂשראל

לזה  זה ׁשּייכים והאמיר ּדהאמרּת ],38הענינים ְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

ענינים  ׁשני יׁשנם עלמא ּדמארי ּבתפיּלין ּגם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּכי

מֹוחין  ארּבעה הם ּדתפיּלין ּומה 39אּלּו. , ְְִִִִֵֵַַָָ

ּפירּוׁשים  ׁשני ּבזה יׁש ּתפיּלין, מניח .40ּׁשהּקּב"ה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מניח  והּקּב"ה אנּפין, זעיר הּוא ּדהּקּב"ה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָאחד,

אנּפין  לזעיר הּמֹוחין המׁשכת הּוא ְְְְִִִִִֵַַַַָּתפיּלין

ּדזה  הּמֹוחין. עצם אנּפין ּבזעיר ׁשּנמׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָ[היינּו,

ּכפי  מהּמֹוחין  אנּפין ּדזעיר ּבהּמּדֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָׁשּנמׁש

מּבחינת  רק הּוא ההׁשּתלׁשלּות, סדר מּצד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַׁשהם

ּכּמה  ידי על זה וגם לּמּדֹות, הּׁשּייכים ְְִִִֵֶַַַַַַָָמֹוחין

צמצּומים  ּבהּמּדֹות 41וכּמה ׁשּבהתלּבׁשּותם ועד , ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָ

מּדֹות  למהּות נהּפכים הם אנּפין ,42ּדזעיר ְְְְִִִִֵֵֶַַָ

הם  עצמם מֹוחין לגּבי ׁשּבמּדֹות מהּות 42ּדמֹוחין ְְְְִִִֵֵֶַַַָ

הּוא  ּתפיּלין מניח הּקּב"ה וענין ְְְִִִִִֵַַַָָמּדֹות.

הּמֹוחין  עצם נמׁש אנּפין) (זעיר .43ׁשּבהּמּדֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

ׁשהּקּב"ה ּדז  ּפאר, נקראים ּׁשהּתפיּלין מה הּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּבהם  מתּפאר אנּפין מענין 44זעיר הּוא ּדתפארת , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ערֹו אֹור 45ׁשּבאין עצמּות הּוא ּדהּקּב"ה וׁשני, .[ ְְְְֲִֵֵֶַַַָ

מניח  והּקּב"ה מאצילּות, ׁשּלמעלה סֹוף ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָאין

ּבּמֹוחין. סֹוף אין אֹור המׁשכת הּוא ְְִִִֵַַַָּתפיּלין

הּפאר  ענין יֹותר עֹוד מּובן זה ּפירּוׁש ְְְִִֵֵֵֶַַָ[ּולפי

ּבהּמֹוחין 46ּדתפיּלין  ׁשּנמׁש האֹור ּתֹוספת ּכי , ְְְִִִִִִֶֶֶַָָ

הּוא  מאצילּות ׁשּלמעלה סֹוף אין אֹור ְְְֲִֵֵֵֶַַָמעצמּות

לגמרי]. ערֹו ְְְֲֵֵַּבאין
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(38.86 הערה לקמן שער 39)וראה אמ"ב ואילך. סע"א ז, התפילין שער בסידור בארוכה ונתבאר הובא א. רסב, זח"ג

ובכ"מ. ואילך). א קיב, תשמ"ה קה"ת (הוצאת ואילך פקל"ה בֿג.40)התפילין לה, מקץ המשך 41)תו"א בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך. רפט ע' ב.42)תרס"ו נח, וארא ע'43)תו"א תרנ"ג המאמרים (ספר ספ"ז תרנ"ג עלמא דמארי תפילין ד"ה

ד. ז, שם סידור וראה רנד).44)רמט). ע' שם המאמרים (ספר פ"ט הנ"ל ד.45)ד"ה יד, שם הפאר 46)סידור ענין לכאורה,

בהם. שנמשך אור התוס' ע"י מפוארים (המוחין) עצמם שהתפילין ולא אותם, שמניח מי את מפארים שהם הוא דתפילין

[ושם  דתפילין הפאר הוא באו"א שנמשך אור דהתוספת רנח) ע' שם המאמרים (ספר ספי"א תרנ"ג הנ"ל ד"ה ראה אבל

קישוטין]. בחי' שהם דכתר האורות הוא תכשיט לשון טוטפות נק' שתפילין דזה רנ), ע' שם המאמרים (ספר בפ"ח

,E¯ÈÓ‡‰ '‰Â ÔÈÚ ‡e‰L 'Bb Ï‡¯NÈ EnÚk ישראל בני גדולת ¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿««∆¡ƒ¿
שייכות  לא עלמא דמארי תפילין לכאורה כן ואם הקדושֿברוךֿהוא ידי על

אבל  האמרת', ה' 'את של הפנימי התוכן שהוא ה' ואחדות גדולת לעניין

דבר  של ÌÈÎÈiLלאמתו E¯ÈÓ‡‰Â z¯Ó‡‰c ÌÈÈÚ‰ ÈL È¯‰¬≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿∆¡«¿»¿∆¡ƒ¿«»ƒ
‰ÊÏ ‰Ê38 לחלק מקום אין ולמעשה ∆»∆

ה' ואחדות גדולת בין ולהפריד

ישראל  של ומעלתם Èkלגדולתם ,[ƒ
‡ÓÏÚ È¯‡Óc ÔÈlÈÙ˙a Ìb«ƒ¿ƒƒ¿»≈»¿»

el‡ ÌÈÈÚ ÈL ÌLÈ בהמשכת ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈
במידות  המוחין המשכת האלוקות,

מהמוחין  שלמעלה מהכתר והמשכה

ומבאר. שממשיך כפי במוחין,

ÔÈlÈÙ˙c בהם פרשיות שיש ארבע ƒ¿ƒƒ
ÔÈÁBÓ ‰Úa¯‡ Ì‰39,חכמה) ≈«¿»»ƒ

חסד  לשניים הנחלקת ודעת בינה,

פועלים  תפילין הנחת ידי ועל וגבורה)

מהמוחין, aw‰M"‰המשכה ‰Óe«∆«»»
ÈL ‰Êa LÈ ,ÔÈlÈÙz ÁÈÓ≈ƒ«¿ƒƒ≈»∆¿≈

ÌÈLe¯Èt40 איזו הסוד בתורת ≈ƒ
זה. ידי על נפעלת מוחין המשכת

‰e‡פירוש  ‰"aw‰c ,„Á‡∆»¿««»
,ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ כמובא המידות, עניין ¿≈«¿ƒ

ÔÈlÈÙzלעיל, ÁÈÓ ‰"aw‰Â¿«»»≈ƒ«¿ƒƒ
¯ÈÚÊÏ ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»««ƒƒ¿≈

ÔÈt‡למידות,eÈÈ‰] והחידוש «¿ƒ«¿
ידי  על למידות המוחין שבהמשכת

מניח  שהקדושֿברוךֿהוא זה עניין

הוא  ומתגלה CLÓpLתפילין ∆ƒ¿»
ÔÈÁBn‰ ÌˆÚ ÔÈt‡ ¯ÈÚÊa ולא ƒ¿≈«¿ƒ∆∆«ƒ

מהמוחין. מועטת הארה ∆¿Êc‰רק
¯ÈÚÊc ˙Bcn‰a CLÓpL∆ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈
Ì‰L ÈÙk ÔÈÁBn‰Ó ÔÈt‡«¿ƒ≈«ƒ¿ƒ∆≈

,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò „vÓ שזו ƒ«≈∆«ƒ¿«¿¿
דרך  על במידות מוחין של ההמשכה

ÔÈÁBÓהרגיל  ˙ÈÁaÓ ˜¯ ‡e‰«ƒ¿ƒ«ƒ
˙BcnÏ ÌÈÎÈiM‰ ומובדל למידות משייכות שלמעלה המוחין מעצם ולא ««»ƒ«ƒ

מהמידות, Ê‰ומרומם Ì‚Â היא למידות השייכים ממוחין ההמשכה ÏÚוגם ¿«∆«

ÌÈÓeˆÓˆ ‰nÎÂ ‰nk È„È41 מועטת הארה רק שנמשכת כך ¿≈«»¿«»ƒ¿ƒ
Ì˙eLaÏ˙‰aLומצומצמת, „ÚÂ,למידות השייכים הללו, המוחין של ¿«∆¿ƒ¿«¿»

Ì‰ ÔÈt‡ ¯ÈÚÊc ˙Bcn‰a למידות השייכים ÌÈÎt‰המוחין ¿«ƒƒ¿≈«¿ƒ≈∆¿»ƒ
˙BcÓ ˙e‰ÓÏ42,מוחין של ב'מהות' אינם BcÓaL˙ושוב ÔÈÁBÓc ¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ

Ì‰ ÌÓˆÚ ÔÈÁBÓ Èa‚Ï42 ¿«≈ƒ«¿»≈
˙BcÓ ˙e‰Ó.מוחין מהות ולא «ƒ

ÔÈlÈÙz ÁÈÓ ‰"aw‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««»»≈ƒ«¿ƒƒ
(ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ) ˙Bcn‰aL ‡e‰∆¿«ƒ¿≈«¿ƒ

CLÓ ומאירÔÈÁBn‰ ÌˆÚ43 ƒ¿»∆∆«ƒ
רב. וגילוי גדול חידוש ∆¿e‰Êcשהוא

,¯‡t ÌÈ‡¯˜ ÔÈlÈÙz‰M ‰Ó«∆«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈
¯‡t˙Ó ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ ‰"aw‰L∆«»»¿≈«¿ƒƒ¿»≈

‰Ì‰a44‡eומתגדל  ˙¯‡Ù˙c , »∆¿ƒ¿∆∆
CB¯Ú ÔÈ‡aL ÔÈÚÓ45 והמוחין ≈ƒ¿«∆¿≈¬

שיעור, לאין מהמידות נעלים בעצם

זו  הרי במידות מאירים וכשהם

למידות]. 'תפארת'

Â ה על ÈLהפירוש המוחין בהארת ¿≈ƒ
תפילין, מניח שהקדושֿברוךֿהוא ידי

¯B‡ ˙eÓˆÚ ‡e‰ ‰"aw‰c¿««»«¿
˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒ ÔÈ‡≈∆¿«¿»≈¬ƒ
פי  על והמידות המוחין מאירים שם

השתלשלות', ÁÈÓ'סדר ‰"aw‰Â¿«»»≈ƒ«
ÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ÔÈlÈÙz¿ƒƒ«¿»«≈

ÛBÒ מאצילות ÔÈÁBna«ƒשלמעלה
Ê‰שבאצילות. Le¯Èt ÈÙÏe]¿ƒ≈∆

השני  BÈ˙¯הפירוש „BÚ Ô·eÓ»≈
ÔÈlÈÙ˙c ¯‡t‰ ÔÈÚ46, מאחר ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒƒ

יותר  נעלה וגילוי בעילוי שמדובר

הוא  שגם במידות המוחין עצם מגילוי

כאמור, 'פאר', ÙÒBz˙פועל Èkƒ∆∆
ÔÈÁBn‰a CLÓpL ¯B‡‰»∆ƒ¿»¿«ƒ
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚÓ≈«¿≈
ÔÈ‡a ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬ƒ¿≈

È¯Ó‚Ï CB¯Ú'ערוך שה'באין וכיוון ¬¿«¿≈
שנפעל  ה'פאר' גם לגמרי', ערוך ב'אין הוא השתלשלות לסדר האיןֿסוף בין

מאד]. נעלה הוא זה ידי על
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יי l"yz'd ,lel` i"g ,`eaz zyxt zay

e‰ÊÂ חׁשיבּות לׁשֹון האמרּת האמרּת, הוי' את ¿∆ְְְֱֱֲֲִֶֶֶַַָָָָ

ּתפיּלין  מניח ׁשהּקּב"ה ּדזה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָוׁשבח,

העבֹודה  ידי על נעׂשה זה ׁשּלֹו), והּׁשבח ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ(הּפאר

אחת  חטיבה עׂשיתּוני אּתם וזהּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָּדיׂשראל.

ההׁשּתלׁשלּות, סדר מּצד ּכי ּדייקא), ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָ(עׂשיתּוני

מעליֹון  ההמׁשכה הּמּדה, קו ּפי על ׁשּנמּדד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכפי

ּבאצילּות  וכן לאצילּות, (מהּמאציל ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָלתחּתֹון

ּכלי  ּכפי מצּומצמת היא לּמּדֹות) ְְְְִִִִִֵֶֶַַמהּמֹוחין

ּתפיּלין  מניח הּקּב"ה ׁשּיהיה ּובכדי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּתחּתֹון,

ׁשני  ּדּוגמת ׁשהם לעיל, הּנזּכרים ּפירּוׁשים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָּבׁשני

אחת), (חטיבה אחד ּבהוי' ּדלעיל ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהּפירּוׁשים

נעׂשה  זה אני, עם הוי' ויחּוד י"ה עם ו"ה ְֲֲֲִִִִִֶֶַָָיחּוד

עׂשיתּוני. אּתם ּדיׂשראל, העבֹודה ידי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָעל

טֹוב LÈÂה) ׁשם הּבעל ּתֹורת עם זה 47לקּׁשר ¿≈ְִֵֵֶַַַַַ

הּזקן  אדמֹו"ר ח"י 48ותֹורת [אׁשר ְְֲֵֶַַַַָ

ׁשּלהם  ההּוּלדת יֹום הּוא הּפסּוק 49אלּול על [50 ֱֶֶֶֶַַַָָ

ׁשהּקּב"ה  יׂשראל, ּתהּלֹות יֹוׁשב קדֹוׁש ְְְִִֵֵֶַַָָָָָואּתה

ּתהּלֹות  ידי ועל ּומּובּדל, קדֹוׁש הּוא עצמֹו ְְְְְִִֵַַַָָמּצד

אֹותֹו ּומׁשּבחים מהללים ׁשּיׂשראל זה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָיׂשראל,

ה' את וזהּו למּטה. ונמׁש יֹוׁשב הּוא ,ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָיתּבר

אֹותֹו מׁשּבחים ׁשּיׂשראל ידי ּדעל ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָהאמרּת,

ׁשּיהיה  נעׂשה זה ידי על יׂשראל) (ּתהּלֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיתּבר

(ׁשּלמעלה  אֹור ׁשּנמׁש ּתפיּלין, מניח ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּקּב"ה

מהּמֹוחין  ּגּופא ּובאצילּות ּבאצילּות, ֲֲֲִִִִֵֵַָָָמאצילּות

ידי  ׁשעל ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּכפי ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹּבמּדֹות)

על  ּדבההמׁשכה למּטה. ּגם ונמׁש יֹוׁשב הּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָזה

נמׁש ּכׁשהאֹור ההׁשּתלׁשלּות, סדר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָּפי

ועד  ּומתצמצם, מתמעט הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַּומׁשּתלׁשל,

והסּתר  העלם נעׂשה הּגׁשמי, הּזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבעֹולם

ׁשּלא 51לגמרי  היא ּכׁשההמׁשכה ּכן ּׁשאין מה , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
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ואילך.47) 138 ע' אידיש המאמרים בספר - קדוש ואתה בד"ה וראה 48)הובאה ואילך). סע"ב (כט, קדושים ר"פ לקו"ת

שם. ובהערות ואילך 135 ע' ח"ז שיחות השיחות 49)לקוטי ספר ואילך. א לא, א כרך לקו"ד (ראה נח"ת בשנת הבעש"ט

ואילך. 141 ע' שם השיחות ספר - (188 ע' שם השיחות ספר (ראה קה"ת בשנת הזקן ורבינו (188 ע' שם .146 ע' ה'תש"ג

שם. ובהנסמן ואילך, 178 ע' חכ"ד שיחות לקוטי ד.50)וראה כב, כב.51)תהלים ע' תרס"ו המשך

Á·LÂ ˙e·ÈLÁ ÔBLÏ z¯Ó‡‰ ,z¯Ó‡‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ e‰ÊÂ ובני ¿∆∆¬»»∆¡«¿»∆¡«¿»¿¬ƒ¿∆«
כביכול, למעלה, ושבח גדולה פועלים ÁÈÓישראל ‰"aw‰L ‰Êc¿∆∆«»»≈ƒ«

‰NÚ ‰Ê ,(BlL Á·M‰Â ¯‡t‰) ÔÈlÈÙz ונפעלÈ„È ÏÚ ¿ƒƒ«¿≈¿«∆«∆∆«¬∆«¿≈
˙Á‡ ‰·ÈËÁ Èe˙ÈNÚ Ìz‡ e‰ÊÂ .Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿»≈¿∆«∆¬ƒƒ¬ƒ»««

‡˜ÈÈc Èe˙ÈNÚ) לומר ומדייקים ¬ƒƒ«¿»
מיוחד  חידוש שזהו היינו 'עשיתוני',

בני  של עבודתם ידי על ונפעל שנעשה

Ò„¯ישראל  „vÓ Èk ,(ƒƒ«≈∆
„cÓpL ÈÙk ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿ƒ∆ƒ¿»

ומוגבל  האור ˜Âגילוי Èt ÏÚ«ƒ«
ÔBÈÏÚÓ ‰ÎLÓ‰‰ ,‰cn‰«ƒ»««¿»»≈∆¿

ÏÈˆ‡n‰Ó) ÔBzÁ˙Ï הבורא ¿«¿≈««¬ƒ
˙eÏÈˆ‡Ï והספירות האורות »¬ƒ

אורות  שהם האצילות בעולם המאירות

השתלשלות', 'סדר ≈¿ÔÎÂשל
˙eÏÈˆ‡a עצמוÔÈÁBn‰Ó »¬ƒ≈«ƒ

˙BcnÏ על מדודה המשכה זו שגם «ƒ
המידה  קו ‰È‡פי מעליון ) ההמשכה ƒ

ÈÏkלתחתון  ÈÙk ˙ÓˆÓeˆÓ¿¿∆∆¿ƒ¿ƒ
‰È‰iL È„Î·e ,ÔBzÁz‰««¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆
ÈLa ÔÈlÈÙz ÁÈÓ ‰"aw‰«»»≈ƒ«¿ƒƒƒ¿≈
,ÏÈÚÏ ÌÈ¯kÊp‰ ÌÈLe¯Èt≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈLe¯Èt‰ ÈL ˙Ó‚ec Ì‰L∆≈¿«¿≈«≈ƒ
‰·ÈËÁ) „Á‡ 'ÈÂ‰a ÏÈÚÏcƒ¿≈«¬»»∆»¬ƒ»

‰"Â „eÁÈ ,(˙Á‡ המידותÌÚ ««ƒƒ
‰"È מהמשכת כתוצאה המוחין

במידות  ‰ÈÂ'המוחין „eÁÈÂ המוחין ¿ƒ¬»»
È‡ ÌÚ מ'סדר שלמעלה סוף האין ƒ¬ƒ

האין  מהמשכת כתוצאה השתלשלות',

במוחין, È„Èסוף ÏÚ ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆«¿≈
Ìz‡ ,Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿»≈«∆

.Èe˙ÈNÚ¬ƒƒ
˙¯Bz ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‰¿≈¿«≈∆ƒ«

·BË ÌL ÏÚa‰47˙¯B˙Â «««≈¿«
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡48È"Á ¯L‡] «¿«»≈¬∆«

˙„le‰‰ ÌBÈ ‡e‰ ÏeÏ‡¡«∆∆
Ì‰lL49 בשנת טוב שם הבעל של ∆»∆

בשנת  הזקן אדמו"ר ושל [נח"ת] תנ"ח

[קה"ת] ‰eÒt˜תק"ה ÏÚ [50 ««»
LBÈ·בתהילים  LB„˜ ‰z‡Â¿«»»≈

‰"aw‰L ,Ï‡¯NÈ ˙Bl‰z¿ƒƒ¿»≈∆«»»

Ïc·eÓe LB„˜ ‡e‰ BÓˆÚ „vÓ,והנבראים È„Èמהעולמות ÏÚÂ ƒ««¿»¿»¿«¿≈
B˙B‡ ÌÈÁaLÓe ÌÈÏÏ‰Ó Ï‡¯NiL ‰Ê ,Ï‡¯NÈ ˙Bl‰z¿ƒƒ¿»≈∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ

·LBÈ ‡e‰ ,C¯a˙È'עמידה' של מצב לגבי ירידה מסמלת 'ישיבה' שכן ƒ¿»≈≈
CLÓÂ מלמעלהÈ„È ÏÚc ,z¯Ó‡‰ '‰ ˙‡ e‰ÊÂ .‰hÓÏ ¿ƒ¿»¿«»¿∆∆∆¡«¿»¿«¿≈

B˙B‡ ÌÈÁaLÓ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ
Ï‡¯NÈ ˙Bl‰z) C¯a˙Èƒ¿»≈¿ƒƒ¿»≈
ישראל  שבני והשבחים התהילות

ברוך  הקדוש את ומשבחים מהללים

È‰iL‰הוא  ‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚ («¿≈∆«¬∆∆ƒ¿∆
,ÔÈlÈÙz ÁÈÓ ‰"aw‰«»»≈ƒ«¿ƒƒ

CLÓpL מלמעלה ומתגלה ונשפע ∆ƒ¿»
המשכה (אלוקי ‡B¯למטה  ידי ועל

אור ומאיר נמשך «¿»¿∆ÏÚÓlL‰זו
,˙eÏÈˆ‡a ˙eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒ»¬ƒ

‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡·e האצילות ובעולם »¬ƒ»
אלוקי  אור ונשפע נמשך עצמו

ÈÙk ‡lL (˙BcÓa ÔÈÁBn‰Ó≈«ƒ¿ƒ∆…¿ƒ
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò הרגיל ≈∆«ƒ¿«¿¿

בעולם  מאיר לא כלל (שבדרך

מהאצילות  שלמעלה אור האצילות

המוחין), אור מאיר לא »∆ÏÚLובמידות
‰Ê È„È אל אור שמאיר וקי כיוון ¿≈∆

השתלשלות' מ'סדר ‰e‡שלמעלה
,‰hÓÏ Ìb CLÓÂ ·LBÈ כפי ≈¿ƒ¿»«¿«»

שהאור  מאחר כי ומבאר שממשיך

השתלשלות' 'סדר פי על שלא נמשך

ביותר. למטה גם ונשפע יורד הוא הרי

¯„Ò Èt ÏÚ ‰ÎLÓ‰‰·cƒ¿««¿»»«ƒ≈∆
,˙eÏLÏzL‰‰ של הרגיל בסדר «ƒ¿«¿¿

למטה, מלמעלה האלוקי האור ירידת

הדרגתית, CLÓבצורה ¯B‡‰Lk¿∆»ƒ¿»
ÏLÏzLÓe הרי לדרגה, מדרגה ƒ¿«¿≈

הירידה  ËÚÓ˙Óלאורך ‡e‰ƒ¿«≈
‰f‰ ÌÏBÚaL „ÚÂ ,ÌˆÓˆ˙Óeƒ¿«¿≈¿«∆»»«∆

,ÈÓLb‰ הנמוך העולם שהוא ««¿ƒ
רוחנית  מבחינה ביותר ∆¬»NÚ‰והנחות
È¯Ó‚Ï ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰51 על ∆¿≈¿∆¿≈¿«¿≈

ואינו  נראה שאינו עד האלוקי האור

כלל, Ôkניכר ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
‰ÎLÓ‰‰Lk האור של והגילוי ¿∆««¿»»

למטה  מלמעלה lL‡האלוקי ‡È‰ƒ∆…
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הּוא  זֹו המׁשכה [ּדׁשרׁש ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹּכפי

ׁשּלמעלה  סֹוף אין אֹור ועצמּות ְְְְְִִִֵֶַַָמּפנימּיּות

לעֹולמֹות  ידי 52מּׁשּייכּות על היא זֹו ׁשהמׁשכה , ְְִִֵֶַַַָָָָָ

נׁשמֹות  ׁשּׁשרש לפי ּדוקא, ּדיׂשראל ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹהעבֹודה

סֹוף  אין אֹור ּבעצמּות הּוא נמׁש53יׂשראל אזי ,[ ְְְְֲִִֵֵַַָָ

למּטה  ּגם .51הּגיּלּוי ְִַַַָ

ּתפיּלין)p‰Â‰ו) מניח (ּדהּקּב"ה זֹו המׁשכה ¿ƒ≈ְְְִִִֵַַַַָָָ

מצות  קּיּום ידי על (ּבעיּקר) ְְְִִִִֵַַָהיא

רז"ל  ּכמאמר הּפסּוק 54ּתפיּלין. ּדבריו 55על מּגיד ְְְֲִִִַַַַַַַָָָ

ּׁשהּוא  מה ליׂשראל, ּומׁשּפטיו חּוּקיו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹליעקב

וידּוע  לעׂשֹות, ליׂשראל אֹומר הּוא ְְְֲִֵֵֶַַָָעֹוׂשה

ּבזה  עֹוׂשים 56הּפירּוׁש ׁשּיׂשראל ידי ּדעל , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּגֹורמים  זה ידי על הּמצוֹות, את ְְְְְִִִֵֶֶַַַּומקּיימים

אּלּו מצוֹות יעׂשה ּתֹורת 57ׁשהּקּב"ה ּדר [ועל . ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ

טֹוב  ׁשם הּפסּוק 58הּבעל ּדכמֹו59על ,צּל הוי' ְְֲִִֵַַַַַָָָ

ּברּו הּבֹורא ּכ עֹוׂשה ּׁשאדם מה עֹוׂשה ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּצל

ּדמּזה  עֹוׂשה]. ּׁשאדם מה עֹוׂשה ּכביכֹול ְְִִֶֶֶֶַָָָהּוא

הּתֹורה  ּכל והּוּקׁשה ּתפיּלין, ּבמצות ּגם ְְְְְִִִַַַָָָָמּובן

לתפיּלין  (הּמצוֹות) מניח 60ּכּוּלּה ׁשהּקּב"ה ּדזה , ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּדיׂשראל. ּתפיּלין הנחת ידי על נעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָּתפיּלין,

הּידּוע  ּפי על זה ּתפיּלין 61ויּובן מצות ּדכּוונת ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָ
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נב.52) ע' שם ע'53)ראה שם בשמי).ראה הנקרא כל (בפירוש ה"ג.54)סב פ"א ר"ה ירושלמי גם וראה ט. פ"ל, שמו"ר

יט.55) קמז, ד"ה 56)תהלים תכ). ע' תרע"ח המאמרים (ספר תרע"ח האמרת הוי' את סד"ה תיט. ע' ריש תרס"ו המשך

מקץ  תו"א גם וראה .(271 ע' תש"ח המאמרים ספר רעט. ע' תרנ"ג המאמרים (ספר בתחלתו תרנ"ג תלים במדרש איתא

ג*. דזה 57)לה, הנ"ל, מרז"ל בפירוש בכ"מ ומבואר דישראל, המצוות קיום לפני גם ישנו דהקב"ה המצוות שקיום ואף

יותר  נעלים הם דישראל המצוות קיום ע"י שנעשות דהקב"ה המצוות הרי - לעשות לישראל כח נתינת הוא עושה שהוא

ובכ"מ. קמה). ע' כסלו המאמרים ספר מנחם (תורת ס"ד תשל"ח בשלום פדה ד"ה ראה - עצמם מצד שהם קדושת 58)מכפי

או  (ד"ה א טו, בשלח פ' שם גם וראה עח. סי' בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם בכתר נעתקה א). (עד, נשא פ' לוי

המאמרים  ספר סע"ג). (ט, לסופה קרוב שני' קדושה ח"ב ג). מג, סע"ג. מב, ח"א - ידוע והנה וד"ה  הא' ישיר אז יבואר

מי"ז). פ"ג לאבות מד"ש - ג"כ" שמואל במדרש זה פי' "ונמצא ושם הבעש"ט. (בשם שב ע' ה.59)תרכ"ז קכא, תהלים

בהערה.60) 277 ע' ח"ו שיחות לקוטי וראה א. לה, שם 61)קידושין אדה"ז שו"ע ס"ה. סכ"ה תפילין הל' או"ח שו"ע

ב). (נו, פמ"א תניא סי"א.

הבאה. הערה וראה המצוות. לקיים לישראל כח נתינת זהו עושה, שהוא ידי דעל מבואר, בכ"מ (*

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÈÙk ומתגלה נמשך שאינו מאד נעלה אור ומאיר ¿ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿
הרגיל  דרך BÊעל ‰ÎLÓ‰ L¯Lc]'השתלשלות מ'סדר ‰e‡הנעלית ¿…∆«¿»»

˙eÎÈiMÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚÂ ˙eiÓÈtÓƒ¿ƒƒ¿«¿≈∆¿«¿»ƒ«»
˙BÓÏBÚÏ52 בעולמות מאיר אינו כלל שבדרך בלבד זו שלא מאד נעלה אור »»

אלא  לעולמות שייך אינו אפילו אלא

לגמרי  מהעולמות ונבדל ומרומם נעלה

ועצמות  מפנימיות באור מדובר כי

BÊהאלוקות, ‰ÎLÓ‰L שלמעלה ∆«¿»»
השתלשלות' È„Èמ'סדר ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈

ÈÙÏ ,‡˜Âc Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ
‡e‰ Ï‡¯NÈ ˙BÓL ˘¯ML∆…∆ƒ¿ƒ¿»≈

ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚa53 ולכן ¿«¿≈
אלוקות  ולגלות להמשיך בכוחן

האלוקות  CLÓמעצמות ÈÊ‡ ,[¬«ƒ¿»
‰hÓÏ Ìb ÈelÈb‰51 בשונה כי «ƒ«¿«»

שמדרגה  השתלשלות' 'סדר של מהאור

ונעשה  והולך ומתמעט הולך לדרגה

נעלם  הוא שלמטה עד מצומצם יותר

הבא  הנעלה האור לגמרי, ומכוסה

לא  האיןֿסוף ועצמות מפנימיות

גם  ומאיר ויורד ממשיך אלא מתמעט

למטה.

BÊ ‰ÎLÓ‰ ‰p‰Â (Â גילוי של ¿ƒ≈«¿»»
האלוקות  ועצמות מפנימיות והארה

הפנימית ( המשמעות זו לעיל שכמבואר

הגמרא  מאמר ÁÈÓשל ‰"aw‰c¿««»≈ƒ«
È„È ÏÚ (¯wÈÚa) ‡È‰ (ÔÈlÈÙz¿ƒƒƒ¿ƒ»«¿≈

ÔÈlÈÙz ˙ÂˆÓ Ìei˜ בני ידי על ƒƒ¿«¿ƒƒ
את  וממשיכה המעוררת (שהיא ישראל

מניח  "הקדושֿברוךֿהוא עניין

¯Ï"Êתפילין"). ¯Ó‡Ók54 במדרש ¿«¬«««
˜eÒt‰ ÏÚ55 בתהילים„ÈbÓ את הקדושֿברוךֿהואÂÈ¯·c הדברים ««»«ƒ¿»»

אומר עצמו ÂÈËtLÓeשהוא ÂÈweÁ ,·˜ÚÈÏ מקיים עצמו שהוא ¿«¬…»ƒ¿»»
‡e‰M ‰Ó ,Ï‡¯NÈÏ בעצמו ‡ÓB¯הקדושֿברוךֿהוא ‡e‰ ‰NBÚ ¿ƒ¿»≈«∆∆≈

‰Êa Le¯Èt‰ Úe„ÈÂ ,˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÏ56 בנוסף) החסידות בתורת ¿ƒ¿»≈«¬¿»««≈»∆
שהוא  דברים לעשות ישראל לבני מצווה שהקדושֿברוךֿהוא הפשוט לפירוש

עושה), Ï‡¯NiLבעצמו È„È ÏÚc¿«¿≈∆ƒ¿»≈
˙‡ ÌÈÓÈi˜Óe ÌÈNBÚƒ¿«¿ƒ∆

‰Ê È„È ÏÚ ,˙BÂˆn‰ בני הם, «ƒ¿«¿≈∆
aw‰L"‰ישראל, ÌÈÓ¯Bb¿ƒ∆«»»

el‡ ˙BÂˆÓ ‰NÚÈ57ÏÚÂ] . «¬∆ƒ¿≈¿«
·BË ÌL ÏÚa‰ ˙¯Bz C¯c58 ∆∆««««≈

˜eÒt‰ ÏÚ59 בתהילים'ÈÂ‰ ««»¬»»
‰Ó ‰NBÚ Ïv‰L BÓÎc ,Elƒ̂¿ƒ¿∆«≈∆«

‰NBÚ Ì„‡M הצל ותנועות ∆»»∆
האדם  תנועות את «Ckמשקפות

ÏBÎÈ·k ‡e‰ Ce¯a ‡¯Ba‰«≈»ƒ¿»
.[‰NBÚ Ì„‡M ‰Ó ‰NBÚ∆«∆»»∆
˙ÂˆÓa Ìb Ô·eÓ ‰fÓc¿ƒ∆»«¿ƒ¿«
‰¯Bz‰ Ïk ‰Lwe‰Â ,ÔÈlÈÙz¿ƒƒ¿¿»»«»

ÔÈlÈÙ˙Ï (˙BÂˆn‰) dlek60 »«ƒ¿ƒ¿ƒƒ
קרא  "אמר בגמרא: ז"ל חכמינו (וכדברי

עיניך  בין ולזכרון ידך על לאות לך והיה

כל  הוקשה בפיך, ה' תורת תהיה למען

תפילין  מה לתפילין, כולה התורה

ונשים  גרמא, שהזמן מצוותֿעשה

שהזמן  מצוותֿעשה כל אף פטורות,

האמור  כן ואם פטורות", נשים גרמא

כל  לגבי נכון תפילין מצוות אודות

ÁÈÓהמצוות) ‰"aw‰L ‰Êc¿∆∆«»»≈ƒ«
‰NÚ ,ÔÈlÈÙz נפעלÈ„È ÏÚ ¿ƒƒ«¬∆«¿≈

Ï‡¯NÈc ÔÈlÈÙz ˙Á‰ וכפי ¬»«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
ומבאר. שממשיך

Úe„i‰ Èt ÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ61 בהלכה גם ÂˆÓ˙ונפסק ˙ÂeÎc ¿«∆«ƒ«»«¿«»«ƒ¿«
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ּדהּמצוה  חלק היא זֹו לׁשעּבד 62[וכּוונה היא [ ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

עצמֹו ׁשּמׁשעּבד הּׁשעּבּוד, ּדענין והּמֹוח. ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַהּלב

ׁשמע  קריאת מצות ּדּוגמת הּוא ְְְְֱִִֶַַַַֹלאלקּות,

(ּפרׁשה  ׁשמים מלכּות עֹול קּבלת הּוא ְְִִֶַַַַָָָָָָָׁשענינּה

ׁשנּיה) (ּפרׁשה מצוֹות עֹול וקּבלת ,63ראׁשֹונה) ְְְִִִַַָָָָָָ

מּטעם  למעלה הּוא עֹול וקּבלת הּׁשעּבּוד ְְְְְְִִִַַַַַַַָָּדענין

הּוא  ּדתפיּלין הּׁשעּבּוד זה, עם ּוביחד ְְְִִִִִֶַַַַַָודעת,

עֹול  הּקּבלת ּכן ּׁשאין (מה ּפרטים לכחֹות ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹּבנֹוגע

ארּבעת  את ׁשּמׁשעּבד ּכללי), הּוא ׁשמע ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָּדקריאת

לחסד  ׁשּנחלק ודעת ּובינה (חכמה ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּמֹוחין

ׁשּלֹו ׁשּבּלב,64ּוגבּורה) ּבהּמּדֹות ּגם נמׁש וזה , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

הּלב  את 65ׁשעּבּוד ׁשּמׁשעּבד ידי ּדעל לֹומר ויׁש . ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַ

המׁשכה  ׁשהּוא עֹול, ּדקּבלת ּבאֹופן ׁשּלֹו ְְְִֶֶֶַַַַָָָהּמֹוחין

מּצד  הּוא עֹול הּקּבלת ענין (ׁשהרי הּנפׁש ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמעצם

הּׂשכל  ּבכח  מהׁשּתלׁשל ּות) ׁשּלמעלה הּנפׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹעצם

הּׁשני  (ּפירּוׁש) ענין נעׂשה זה ידי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּלֹו,

המׁש ּתפיּלין, מניח סֹוף ּדהּקּב"ה אין אֹור 66כת ְְְִִִֵֵַַַַַָָ

מהּמח  נמׁש ׁשּזה ידי ועל ּדלמעלה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבמֹוחין

הראׁשֹון  (ּפירּוׁש) ענין נעׂשה זה ידי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָלהּלב,

ּבזעיר  מֹוחין המׁשכת ּתפיּלין, מניח ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּבהּקּב"ה

ְִַאנּפין.

עֹול LÈÂז) ּדקּבלת ההמׁשכה ידי ּדעל להֹוסיף, ¿≈ְְְְְִֵַַַַַָָָ

ׁשּבאדם) מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְִֵֶַַָָָָ(למעלה

הּכחֹות  ּבכל זה נמׁש ּובהּלב, מה 67ּבהּמֹוח ּדזהּו הּתחּתֹונים. ּבּכחֹות ּגם , ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֹ

הּטּבּור  מן) (למּטה עד להיֹות צריכים ראׁש ׁשל ּדתפיּלין ׁשּגם 68ּׁשהרצּועֹות , ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
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ויכוין 62) ד"ה סכ"ה תפילין הל' או"ח ובב"ח תרכה. ר"ס או"ח בב"ח גם וכ"ה ציצית). ונקראים (ד"ה ס"ח או"ח ב"ח

וכו'. בהנחתם ויכוין אצל ח' בסימן ציצית בהלכות ע"ל כתב: כו' (במשנה).63)בהנחתן א יג, שם.64)ברכות תניא

זה 65) דמלשון שבלבו", ואהבה יראה שהן חו"ג הכולל שבנפשו הדעת בחי' ולכלול "ליבטל שם בתניא הענין בתחילת

כו'". הלב "לשעבד שם הענין בסיום אבל שבלבו), אהוי"ר כולל (הדעת) (שהוא שלו הדעת את שמשעבד ראה 66)משמע,

(שלמעלה  אוא"ס מעצמות האורות דהמשכת רנ), ע' תרנ"ג המאמרים (ספר פ"ח תרנ"ג עלמא דמארי תפילין ד"ה גם

אחר. באופן הוא שם שהביאור אלא שבתפילין. השעבוד ע"י הוא בע"ס) המלובשים המאמרים 67)מהאורות ספר וראה

על  להקב"ה כשמשעבדן לכן אברים ראשי הם וגם הלב.. וגם במוח שהיא הנשמה להקב"ה וישעבד ריט: ע' ח"א תרל"ו

כו'. האדם כל משתעבד זה אבל 68)ידי הטבור". עד "שיגיעו (ס"כ) סי"א סכ"ז תפילין הל' או"ח (ודאדה"ז) בטושו"ע

דרצועות  (43 ע' תש"ג  המאמרים ספר .159 ע' תרצ"ט המאמרים ספר א. רכג, ח"א קונטרסים המאמרים (ספר בדא"ח בכ"מ

המילה". עד אומרים.. "ויש שם בטור מ"ש ע"פ שהוא לומר ויש הרגלים". עד "מגיעים ראש ד של שער בפע"ח וממ"ש

‰Âˆn‰c ˜ÏÁ ‡È‰ BÊ ‰ÂeÎÂ] ÔÈlÈÙz62 בפוסקים ‰È‡כמבואר [ ¿ƒƒ¿«»»ƒ≈∆¿«ƒ¿»ƒ
„aÚLÏ את ה' הלב ‰l·לעבודת כנגד שמניחים יד של תפילין עניין ¿«¿≈«≈

„aÚLnL ,„eaÚM‰ ÔÈÚc .ÁBn‰Â האדם,˙e˜Ï‡Ï BÓˆÚ ¿««¿ƒ¿««ƒ¿∆¿«¿≈«¿∆¡…
dÈÚL ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙ÂˆÓ ˙Ó‚ec ‡e‰ ותוכנה˙Ïa˜ ‡e‰ ¿«ƒ¿«¿ƒ«¿«∆ƒ¿»»«»«

Ó ÏBÚ‰L¯t) ÌÈÓL ˙eÎÏ«¿»«ƒ»»»
˙BÂˆÓ ÏBÚ ˙Ïa˜Â (‰BL‡ƒ̄»¿«»«ƒ¿

(‰iL ‰L¯t)63, המשנה כדברי »»»¿ƒ»
אם  לוהיה שמע פרשת קדמה "למה

מלכות שמוע, עול עליו שיקבל כדי

כך  ואחר שמע) (בפרשת תחילה שמים

והיה  (בפרשת מצוות עול עליו מקבל

שמוע)" ‰eaÚM„אם ÔÈÚc של ¿ƒ¿««ƒ¿
לאלוקות  ÏBÚהאדם ˙Ïa˜Â מלכות ¿«»«

ÌÚhÓשמים  ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ««
˙Ú„Â של התבטלות הוא עניינו כי »««

שלו, וההבנה והשכל »»¿ÁÈ·e„האדם
,‰Ê ÌÚ שהקבלתֿעול ולמרות ƒ∆

מכל  עלֿשכלי, עניין הם והשעבוד

‰e‡מקום  ÔÈlÈÙ˙c „eaÚM‰«ƒ¿ƒ¿ƒƒ
‰Ó) ÌÈË¯t ˙BÁÎÏ Ú‚Ba¿≈«¿…¿»ƒ«
˙‡È¯˜c ÏBÚ ˙Ïaw‰ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈««»«ƒ¿ƒ«

‡e‰ ÚÓL ושעבוד ÈÏÏkביטול ¿«¿»ƒ
פרטיים  לכוחות להתיחס מבלי

‡˙מסויימים  „aÚLnL המוחין ), ∆¿«¿≈∆
כל  של שעבוד היינו לפרטיהם,

‰ÓÎÁ) ÔÈÁBn‰ ˙Úa¯‡«¿«««ƒ»¿»
„ÒÁÏ ˜ÏÁpL ˙Ú„Â ‰È·eƒ»»««∆∆¿»¿∆∆

BlL (‰¯e·‚e64‰ÊÂ השעבוד , ¿»∆¿∆
המוחין  Bcn‰a˙של Ìb CLÓƒ¿»«¿«ƒ

·l‰ „eaÚL ,·laL65. ∆«≈ƒ¿«≈
„aÚLnL È„È ÏÚc ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿≈∆¿«¿≈

BlL ÔÈÁBn‰ הבנה ‡˙ שעניינם ∆«ƒ∆
ÏBÚוהשגה  ˙Ïa˜c ÔÙB‡a¿∆¿«»«

והשגה, מהבנה ∆e‰L‡שלמעלה
כוחות  על שפועל עלֿשכלי עניין

משמעו  ‰LÙpהשכל, ÌˆÚÓ ‰ÎLÓ‰ כוח שהוא מהשכל שלמעלה «¿»»≈∆∆«∆∆
מסויים  ‰LÙpפרטי ÌˆÚ „vÓ ‡e‰ ÏBÚ ˙Ïaw‰ ÔÈÚ È¯‰L)∆¬≈ƒ¿«««»«ƒ«∆∆«∆∆

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL הפרטיים הכוחות ותשפיע )של שתפעל ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
Îa‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚ ,BlL ÏÎO‰ Á ונפעל(Le¯Èt) ÔÈÚ ¿…««≈∆∆«¿≈∆«¬∆ƒ¿»≈

,ÔÈlÈÙz ÁÈÓ ‰"aw‰c ÈM‰«≈ƒ¿««»≈ƒ«¿ƒƒ
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰66 «¿»«≈

‰ÏÚÓÏc ÔÈÁBÓa,באלוקותÏÚÂ ¿ƒƒ¿«¿»¿«
CLÓ ‰fL È„È וההמשכה ההארה ¿≈∆∆ƒ¿»

השכל  בכוחות שנמשכה הנפש מעצם

‰Ê È„È ÏÚ ,·l‰Ï Án‰Ó≈«…«¿«≈«¿≈∆
ÔBL‡¯‰ (Le¯Èt) ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿»≈»ƒ
,ÔÈlÈÙz ÁÈÓ ‰"aw‰a¿«»»≈ƒ«¿ƒƒ
ÔÈt‡ ¯ÈÚÊa ÔÈÁBÓ ˙ÎLÓ‰«¿»«ƒƒ¿≈«¿ƒ

לעיל. כמבואר המידות, הם

È„È ÏÚc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Ê¿≈¿ƒ¿«¿≈
ÏBÚ ˙Ïa˜c ‰ÎLÓ‰‰ שהיא ««¿»»¿«»«

עלֿשכלי  «¿»¿(ÏÚÓÏ‰עניין
Ì„‡aL ˙eÏLÏzL‰Ó למעלה ≈ƒ¿«¿¿∆»»»

עצמם  שמצד והמידות השכל מכוחות

מוגבלים  כוחות ÁBn‰aהם (¿««
‰Ê CLÓ ,·l‰·e מעצם ההארה ¿«≈ƒ¿»∆

נובעת  שמשם מהשכל שלמעלה הנפש

עול' ‰BÁk˙ה'קבלת ÏÎa67Ìb , ¿»«…«
ÌÈBzÁz‰ ˙BÁka הנחותים יותר «…««¿ƒ

שהוא  המעשה כוח כמו והלב מהמוח

והרגש  השכל כוחות לגבי חיצוני כוח

ובלב. הפנימי e‰Êcשבמוח הטעם ¿∆
ÔÈlÈÙ˙cעל  ˙BÚeˆ¯‰M ‰Ó«∆»¿ƒ¿ƒƒ

˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ L‡¯ ÏL∆…¿ƒƒƒ¿
שישתלשלו  כך (hÓÏ‰ארוכות „Ú«¿«»

¯eah‰ (ÔÓ68ÈÈÚ ÌbL , ƒ««∆«ƒ¿¿≈
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ּולתּתא  ׁשּמּפלּג האדם מׁשּועּבדים 69עניני יהיּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשּגם  ּבעֹולם, ּגם ּכן ּפֹועל זה ידי ועל ְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלאלקּות.

ּולתּתא) ּדמּפלּג) הּתחּתֹונים יהיה 70ּבענינים ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ

נמׁש ׁשּבתפיּלין לזה ּדנֹוסף אלקּות. ְְְֱִִִִִֶֶָָָֹּגיּלּוי

הּגׁשמי, וכּו' ּבּקלף ּגם כּו' ּדאחד ְְְְִִֶַַַַַָָהּגיּלּוי

ּבהאדם  הּוא אחד ּדהוי' הּגיּלּוי ׁשמע ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָּדבקריאת

ּבתפיּלין  ּכן ּׁשאין מה ׁשמע, קריאת 71הּקֹורא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַ

הּגׁשמי  וכּו' ּבּקלף ּגם היא [ּדזהּו72ההמׁשכה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָ

ענין  ּכי לתפיּלין, ּכּוּלּה הּתֹורה ּכל ְְְִִִִִֶַַָָָָׁשהּוּקׁשה

למּטה  אלקּות להמׁשי הּוא ּומצוֹות ְְְְֱִִַַַָָֹהּתֹורה

ּבּתחּתֹונים  ּדירה לֹו להיֹות הּגיּלּוי 73ּדוקא, הּנה ,[ ְְְִִִִִֵַַַַָָ

הם  עצמם ׁשּמּצד  ּבאּלה ּגם ּפֹועל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָּדתפיּלין

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לּקדּוּׁשה. עּמי 74מנּגדים ּכל וראּו ְְְְְִֵֶַַַָָָָ

מּמּך, ויראּו עלי נקרא הוי' ׁשם ּכי ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָהארץ

רז"ל  ּדההמׁשכה 75ואמרּו ׁשּבראׁש, ּתפיּלין אּלּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּגם  ּפֹועלת ּתפיּלין  הנחת ידי ׁשּצריׁשעל ּבאּלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ולא  מנּגדים). (להיֹותם מּמּך ויראּו ּבהם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹלחּדׁש

.עלי נקרא הוי' ׁשם ּכי ּגֹו' ׁשוראּו אּלא ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָעֹוד,

ּבאלקּות), ׁשּמֹודים אּלה (ּגם העֹולם ְֱִֵֶֶֶַָָֹּדאּוּמֹות

(ּבגימטרּיא  אלקים ּבׁשם רק היא ְְְְֱִִִִִֵַַָָָֹידיעתם

מהּטבע)76הּטבע  (ׁשּלמעלה הוי' מּׁשם אבל ,( ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

את  ידעּתי לא ּפרעה ׁשאמר ּכמֹו יֹודעים, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹאינם

הּגיּלּוי 77הוי' ּתפיּלין, מניחים ׁשּיׂשראל ידי ועל , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ
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צמח  הגהת  (וראה  סט"ו תפילין הל' האריז"ל שו"ע ה. דרוש התפילין ענין הכוונות בשער הוא (ועד"ז פ"י התפילין) (שער

יותר. עוד ארוכות ברצועות לילך שהדרך משמע, - כו'" לארץ יגיעו שלא כדי כו' שישים "טוב א.69)שם)) לט, סנהדרין

הבאה. הערה ה'70)וראה את ד"ה פרשתנו באוה"ת (הובא ג) (לח, ס"א מלכות המה ששים ד"ה שה"ש לקו"ת ראה

ובאו  דפרודא. עלמא על קאי לתתא" ד"מפלגך תתרנח), ע' שגם האמרת - הוא אחת" חטיבה "עשיתוני דענין שם, ה"ת

כו'. מפלגך האומרים מדעת לאפוקי אחד, הוא התחתונים (פרשתנו בעולמות הבחיי שפירש מה גם דזהו שם, ובאוה"ת

("המגביהי  בארץ גם משגיח ית' שהוא מה כי - ו) יז, (ישעי' אמיר בראש מלשון וגובה, מעלה לשון הוא שהאמרת עה"פ)

בארוכה). עיי"ש רע"א. מח, שם (לקו"ת מגביהי" ית' שהוא "מפני הוא ובארץ") בשמים לראות המשפילי דנוסף 71)גו'

שמחוץ  הגשמי וכו' בקלף גם היא דתפילין ההמשכה האדם, במעשה הם ותפילין ודיבור במחשבה רק היא שק"ש לזה

סע"א.72)לאדם. מב, שלח לקו"ת סע"ד.73)ראה מ, שם י.74)לקו"ת כח, א.75)פרשתנו ו, יב 76)ברכות שער פרדס

(נב, להבין וכדי ד"ה ספ"א האהבה שער שם וראה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. הנתיבות) (שער

רפ"ו. והאמונה היחוד שער סי"ח. צבי חכם שו"ת ב. שח, בזוהר); (וכמרומז א קפט, בזוהר); (כדאיתא א פט, של"ה ד).

ובכ"מ.77) ואילך. רג ס"ע וארא אוה"ת סע"ד. מא, מקץ תו"א וראה ב. ה, שמות

Ì„‡‰ עניינים הם הגמרא z˙Ïe‡שבלשון CbÏtnL69,ומטה מהחצי »»»∆ƒ«¿»¿«»
הם היינו  גם יותר, הנחותים ÏÚÂהעניינים .˙e˜Ï‡Ï ÌÈ„aÚeLÓ eÈ‰Èƒ¿¿¿»ƒ∆¡…¿«

‰Ê È„È שבו הנחותים החלקים את גם לאלוקות משעבד ÏÚBtשהאדם ¿≈∆≈
CbÏtÓc) ÌÈBzÁz‰ ÌÈÈÚa ÌbL ,ÌÏBÚa Ìb Ôk≈«»»∆«»ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ«¿»

(‡z˙Ïe70בעולםÈelÈb ‰È‰È ¿«»ƒ¿∆ƒ
˙e˜Ï‡.ומפרט שממשיך כפי ¡…

CLÓ ÔÈlÈÙ˙aL ‰ÊÏ ÛÒBc¿»»∆∆ƒ¿ƒƒƒ¿»
'eÎ „Á‡c ÈelÈb‰ מדובר שבו «ƒ¿∆»

הכתוב  אחד' ה' ישראל... 'שמע בכתוב

התפילין  eÎÂ'בפרשיות ÛÏwa Ìb««¿»¿
ÈÓLb‰ גילוי של פעולה זה גם והרי ««¿ƒ

התחתונה, הגשמית במציאות אלוקות

ÚÓL ˙‡È¯˜·c עניין ללא עצמה, ¿ƒ¿ƒ«¿«
‡Á„התפילין  'ÈÂ‰c ÈelÈb‰«ƒ«¬»»∆»

˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰ Ì„‡‰a ‡e‰¿»»»«≈¿ƒ«
ÚÓL נעלה יותר נברא הוא והאדם ¿«

הגשמי, Ôkמהקלף ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
ÔÈlÈÙ˙a71Ìb ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ƒ¿ƒƒ««¿»»ƒ«

ÈÓLb‰ 'eÎÂ ÛÏwa72 וכך «¿»¿««¿ƒ
יותר  למטה מאירה ∆¿[e‰Êcהאלוקות

dlek ‰¯Bz‰ Ïk ‰Lwe‰L∆¿»»«»»
,ÔÈlÈÙ˙Ï שהובאו הגמרא כדברי ƒ¿ƒƒ

ÔÈÚלעיל Èk והתכלית הכוונה ƒƒ¿«
של  BÂˆÓe˙והמטרה ‰¯Bz‰«»ƒ¿

‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ CÈLÓ‰Ï ‡e‰¿«¿ƒ¡…¿«»
,‡˜Âcֿשהקדוש המדרש כדברי «¿»

כי  הגשמי העולם את ברא ברוךֿהוא

Èc¯‰"נתאווה" BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ»
ÌÈBzÁza73 המציאות שדווקא ««¿ƒ

תהיה  והנחותה התחתונה הגשמית

אלוקות  לגילוי ראוי מקום 'דירה',

השכינה  ‰p‰והשראת על ], נוסף ƒ≈
הגשמי, בקלף גם אלא באדם רק לא 'אחד' המשכת התפילין, של זו פעולה

ÈelÈb‰בעולם האלוקות תפילין ÔÈlÈÙ˙cשל מצוות קיום ידי על שנמשך «ƒƒ¿ƒƒ
ÏÚBt השפעה לו ÌÈ„bÓויש Ì‰ ÌÓˆÚ „vnL ‰l‡a Ìb ≈«¿≈∆∆ƒ««¿»≈¿«¿ƒ

‰Me„wÏ.הקדושה בעד להיות e˙kL·שישתנו BÓÎe74 בתורהe‡¯Â «¿»¿∆»¿»
ı¯‡‰ ÈnÚ Ïk,כאמור לקדושה, נוגדים עצמם שמצד אלה ÌLגם Èk »«≈»»∆ƒ≈

,jnÓ e‡¯ÈÂ EÈÏÚ ‡¯˜ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿»»∆¿»¿ƒ∆»
Ï"Ê¯ e¯Ó‡Â75 על ה' שם שמראה ¿»¿««

על  ופחד יראה שמטיל ישראל בני

העולם ÔÈlÈÙzאומות el‡≈¿ƒƒ
,L‡¯aL של הפנימית והמשמעות ∆»…

היא  גילוי ÎLÓ‰‰c‰הדברים של ¿««¿»»
בעולם  ‰Á˙האלוקות È„È ÏÚL∆«¿≈¬»«

˙ÏÚBt ÔÈlÈÙz השפעה לה ויש ¿ƒƒ∆∆
Ì‰a LcÁÏ CÈ¯vL ‰l‡a Ìb«¿≈∆∆»ƒ¿«≈»∆

Ì˙BÈ‰Ï) jnÓ e‡¯ÈÂ עתה עד ¿»¿ƒ∆»ƒ¿»
,„BÚ ‡ÏÂ .(ÌÈ„bÓ זה ובעניין ¿«¿ƒ¿…

העולם  אומות על התפילין פעולת של

בלבד  זו שלא נוסף, חידוש יש

היראה  עניין את בהם «∆‡l‡שפועלים
‡¯˜ 'ÈÂ‰ ÌL Èk 'Bb e‡¯ÂL∆¿»ƒ≈¬»»ƒ¿»

EÈÏÚ על רואים שהם כך על בדגש »∆
הוי'. שם עניין את ישראל בני

הוא  החידוש ¿Bne‡c˙ומשמעות
Ìb) ÌÏBÚ‰ אפילו‰l‡ מביניהם »»«≈∆

Ì˙ÚÈ„È ,(˙e˜Ï‡a ÌÈ„BnL∆ƒ∆¡…¿ƒ»»
באלוקות  שלהם ¯˜ההכרה ‡È‰ƒ«

‡i¯ËÓÈ‚a) ÌÈ˜Ï‡ ÌLa¿≈¡…ƒ¿ƒ«¿ƒ»
Ú·h‰76 ומכירים שמודים היינו «∆«

בטבע, שמלובשת כפי באלוקות

העולם  לענייני שיורדת ),אלוקות
‰ÏÚÓlL) 'ÈÂ‰ ÌMÓ Ï·‡¬»ƒ≈¬»»∆¿«¿»

Ú·h‰Ó בעולם מתלבש ולא ≈«∆«
BÓkהמוגבל  ,ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡ (≈»¿ƒ¿
'ÈÂ‰ ˙‡ ÈzÚ„È ‡Ï ‰Ú¯t ¯Ó‡L77Ï‡¯NiL È„È ÏÚÂ , ∆»««¿……»«¿ƒ∆¬»»¿«¿≈∆ƒ¿»≈
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טו l"yz'd ,lel` i"g ,`eaz zyxt zay

ּבאֹופן  הּוא ּתפיּלין) הּמניח (ׁשּביׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּדהוי'

מּזֹו, (ויתירה הארץ עּמי הארץ lMׁשּגם עּמי ִִֵֵֶֶַַָָָ¨ֵֶַָָ

מֹודים  אינם עצמם ׁשּמּצד אּלה נכלל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבזה

ׁשם 78ּבאלקּות  ּכי רֹואים אלקים) ּבׁשם לא ּגם , ְֱֱִִִֵֵֶַֹֹֹ

ויראּו ּבהם ּפֹועלת זֹו ּוראּיה ,עלי נקרא ְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָָהוי'

ִֶָמּמּך.

החסידּות,LÈÂח) ּדתֹורת הּגיּלּוי עם זה לקּׁשר ¿≈ְְֲִִִֵֶַַַַ

ד  הּוּלדת יֹום הּוא אלּול הּבעל ּדח"י ְְֱֶֶַַַַ

טֹוב  הּכללית ׁשם החסידּות ּתֹורת מייּסד ְְֲִִֵֵַַַַָ

חּב"ד, חסידּות ּתֹורת מייּסד הּזקן ְְְֲִֵֵַַַַַַָּודאדמֹו"ר

היא  החסידּות ּבתֹורת העיּקרּיֹות ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָׁשּמההדּגׁשֹות

ּוכמֹו ּבגיּלּוי. למּטה יּומׁשכּו הענינים ְְְְְְִִִֶַָָָָׁשּכל

והאמּונה  הּיחּוד ּבׁשער הּזקן אדמֹו"ר ְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָׁשּכתב

"ּכתיב  נּצב 79ּבתחיּלתֹו ּדבר הוי' לעֹולם ְְְְְֲִִִִָָָָָָ

ּדבר ּכי ז"ל טֹוב ׁשם הּבעל ּופירׁש ְְִִֵֵֵַַַַַָָָּבּׁשמים,

ּתיבֹות  וגֹו' הּמים ּבתֹו רקיע יהי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשאמרּת

ּבתֹו לעֹולם ועֹומדֹות נּצבֹות הן אּלּו ְְְְְִִֵֵָָואֹותּיֹות

איתא  זה ׁשּפירּוׁש ּדאף וכּו'", הּׁשמים ְְְִִִֵֶֶַַַַָָרקיע

ּבלּקּוטי  (ּכּמּובא הּפסּוק על ּתהּלים ְְְְִִִִֵַַַַָָּבמדרׁש

הּזקן 80ּתֹורה  אדמֹו"ר ּכֹותב מקֹום מּכל ,( ְִֵֵַַָָָָ

הּביאּורים  ּדאחד ז"ל", טֹוב ׁשם הּבעל ְִֵֵֵֵַַַַַַַ"ּופירׁש

ּפרׁש81זה ּב טֹוב ׁשם ׁשהּבעל , ֵֵֵֶֶַַַָ

ידּוע  ׁשּיהיה זה וגיּלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ(פאנאנדערּגע ׁשּפרייט)

ׁשּיהיה  ּבּׂשכל, זה המׁשי הּזקן ואדמֹו"ר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹלּכל.

ּולתפארת  ּולׁשם חכמה 82לתהּלה על ּדקאי , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּדעת  ּבׂשכלם 83ּבינה ואפיּלּו הּבהמית, ּדנפׁש ּבּׂשכל ּגם מּוּׂשג יהיה ׁשּזה ועד , ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

מינים  זה) ענין ׁשּלמדּו (לפני ׁשהיּו אּלה הּגֹוים 84ׁשל ּכל על עליֹון לתּת ,85. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשמע e‰ÊÂט) ׁשּנאמר ּבעֹולם אחת חטיבה עׂשיתּוני אּתם האמרּת, הוי' את ¿∆ְְֱֱֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

אחד  הוי' אֹומרים ׁשּיׂשראל ידי ׁשעל אחד, הוי' אלקינּו הוי' ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹיׂשראל

ּבתפיּלין  ּובפרט ׁשמע, על 86ּבקריאת הּגׁשמי, ּבּקלף ּגם אחד הוי' ׁשּממׁשיכים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָ
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ב 78) כרך נ"ך באוה"ת נדפס - השכירה תער דרוש ובארוכה ג). סב, (דרמ"צ ספ"ג ה' אחדות מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

ואילך. תשסז פט.79)ע' קיט, ד.80)תהלים כט, קדושים פ' סע"ג). (כה, אחרי הערה 81)ר"פ 354 ע' ח"ח שיחות לקוטי

גו'".82)21. האמירך ל"וה' בהמשך ובא יט. כו, ג.83)פרשתנו שם, ב. מב, פרשתנו (מב,לקו"ת שם שבלקו"ת ולהעיר

דתפילין. מוחין ד' דוגמת מוחין, ד' הם ותפארת תהלה שם דעפ"ז - וגבורה" חסד כולל שהוא דעת בחי' "הוא דתפארת ב)

(84.159 ע' ח"ט שיחות לקוטי וראה רפ"ב. ב.85)שעהיוה"א מב, שם לקו"ת וראה שם. פרשתנו 86)פרשתנו אוה"ת ראה

ÔÈlÈÙz ÁÈn‰ Ï‡¯NÈaL) 'ÈÂ‰c ÈelÈb‰ ,ÔÈlÈÙz ÌÈÁÈÓ¿ƒƒ¿ƒƒ«ƒ«¬»»∆¿ƒ¿»≈«≈ƒ«¿ƒƒ
תפילין  המניח היהודי על עליך", הנקרא ה' "שם את שיראו שכתוב )כמו

ÌbL ÔÙB‡a ‡e‰ אפילו,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ) ı¯‡‰ ÈnÚ ּכלÈnÚ ¿∆∆««≈»»∆ƒ≈»ƒָ«≈
ÌÈ„BÓ ÌÈ‡ ÌÓˆÚ „vnL ‰l‡ ÏÏÎ ‰ÊaL ,ı¯‡‰»»∆∆»∆ƒ¿»≈∆∆ƒ««¿»≈»ƒ

˙e˜Ï‡a78Ìb ÌLaאפילו , ‡Ï ∆¡…«…¿≈
'ÈÂ‰ ÌL Èk ÌÈ‡B¯ (ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒƒ≈¬»»
˙ÏÚBt BÊ ‰i‡¯e ,EÈÏÚ ‡¯˜ƒ¿»»∆¿ƒ»∆∆

Ì‰a העולם אומות e‡¯ÈÂבכל »∆¿»¿
.jnÓƒ∆»

ÈelÈb‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (Á¿≈¿«≈∆ƒ«ƒ
ÏeÏ‡ È"Ác ,˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯B˙c¿««¬ƒ¿«¡
ÌL ÏÚa‰c ˙„le‰ ÌBÈ ‡e‰∆∆¿«««≈
˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯Bz „qÈÈÓ ·BË¿«≈««¬ƒ

˙ÈÏÏk‰ בשנת אלול בח"י שנולד «¿»ƒ
qÈÈÓ„תנ"ח  Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡„e¿«¿«»≈¿«≈

„"aÁ ˙e„ÈÒÁ ˙¯Bz שנולד «¬ƒ««
תק"ה, אלול «¿»»≈∆BLb„‰‰nL˙בח"י

˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯B˙a ˙Bi¯wÈÚ‰»ƒ»ƒ¿««¬ƒ
ÌÈÈÚ‰ ÏkL ‡È‰ גם הרוחניים, ƒ∆»»ƒ¿»ƒ

ביותר, hÓÏ‰הנעלים eÎLÓeÈ¿¿¿«»
הגשמי ÈelÈ‚aויאירו  הזה בעולם ¿ƒ

‡„BÓ"¯הנחות. ·˙kL BÓÎe¿∆»««¿
‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚLa Ô˜f‰«»≈¿«««ƒ¿»¡»

התניא  «B˙lÈÁ˙aƒ¿ƒשבספר
·È˙k"79(בתהילים) ÌÏBÚÏכתוב ¿ƒ¿»

,ÌÈÓMa ·v E¯·c 'ÈÂ‰¬»»¿»¿ƒ»«»»ƒ
ÈÙeÈk Ï"Ê ·BË ÌL ÏÚa‰ L¯ ≈≈«««≈«ƒ

E¯·c'ה בריאת z¯Ó‡Lדבר בעת ¿»¿∆»«¿»
בראשית  ימי בששת È‰È¿ƒהשמים

˙B·Èz 'B‚Â ÌÈn‰ CB˙a ÚÈ˜»̄ƒ«¿«»ƒ¿≈
B·v˙מילים  Ô‰ el‡ ˙Bi˙B‡Â¿ƒ≈≈ƒ»

ÌÏBÚÏ ˙B„ÓBÚÂ ללא תמיד, ¿¿¿»
‰ÌÈÓMהפסק  ÚÈ˜¯ CB˙a¿¿ƒ««»«ƒ

"'eÎÂ ידי שעל שם שממשיך וכפי ¿
ואם  להתקיים, ממשיכים השמים כך

את  להחיות ימשיך לא ה' דבר

יחזרו  מחדש, ורגע רגע בכל הנבראים

ימי  ששת קודם כמו ואפס אין להיות

Ê‰בראשית, Le¯ÈtL Û‡c¿«∆≈∆
בשמים" ניצב דברך ה' "לעולם בכתוב

‡˙È‡מובאÈËewÏa ‡·enk) ˜eÒt‰ ÏÚ ÌÈl‰z L¯„Óa ƒ»¿ƒ¿«¿ƒƒ««»«»¿ƒ≈
‰¯Bz80 הזקן ‰Ô˜fלאדמו"ר ¯"BÓ„‡ ·˙Bk ÌB˜Ó ÏkÓ על ), »ƒ»»≈«¿«»≈

זה  ‰ÌÈ¯e‡Èaפירוש „Á‡c ,"Ï"Ê ·BË ÌL ÏÚa‰ L¯ÈÙe"≈≈«««≈«¿«««≈ƒ
‰Êa81ËÈÈ¯tLÚb¯Ú„‡‡Ù) L¯t ·BË ÌL ÏÚa‰L פירש , »∆∆«««≈≈≈««¿∆∆¿¿≈

ופרסם  lÈ‚Â‰והפיץ Ê‰דבר ) ¿ƒ»∆
במדרש  Úe„Èשנאמר ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«

‰Ô˜fומפורסם  ¯"BÓ„‡Â .ÏkÏ«…¿«¿«»≈
CÈLÓ‰ עניין‰Ê התהוות של ƒ¿ƒ∆

ומחייה  המהווה ה' מדבר תמיד העולם

אותו È‰iL‰ומקיים ,ÏÎOa הדבר «≈∆∆ƒ¿∆
ונקלט  יהיה מובן זה ידי ועל בשכל

˙¯‡Ù˙Ïe ÌLÏe ‰l‰˙Ï82, ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ¿∆∆
ה' ל"את בהמשך הכתוב כלשון

שלוש È‡˜cהאמרת" שמכוונים ¿»≈
הללו  Èa‰הלשונות ‰ÓÎÁ ÏÚ«»¿»ƒ»

˙Úc83‰fL „ÚÂ התהוות , עניין ««¿«∆∆
ה' דבר ידי על OeÓ‚העולם ‰È‰Èƒ¿∆»

,˙ÈÓ‰a‰ LÙc ÏÎOa Ìb««≈∆¿∆∆««¬ƒ
‰l‡ ÏL ÌÏÎNa elÈÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ¿»∆≈∆
(‰Ê ÔÈÚ e„ÓlL ÈÙÏ) eÈ‰L∆»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»∆

ÌÈÈÓ84,ואפיקורסיםEz˙Ï ƒƒ¿ƒ¿
ÌÈBb‰ Ïk ÏÚ ÔBÈÏÚ85 והאמונה ∆¿«»«ƒ

העולם. באומות גם תחדור הזו

e‰ÊÂ (Ë בדברי הפנימי הפירוש ¿∆
לעיל  המובאים ‰ÈÂ'הגמרא ˙‡∆¬»»

Ìz‡ ,z¯Ó‡‰ ישראל בני ∆¡«¿»«∆
Èe˙ÈNÚ הקדושֿברוךֿהוא את ¬ƒƒ

˙Á‡ ‰·ÈËÁ מיוחדתÌÏBÚa ¬ƒ»««»»
'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ¯Ó‡pL∆∆¡«¿«ƒ¿»≈¬»»
È„È ÏÚL ,„Á‡ 'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡¡…≈¬»»∆»∆«¿≈
„Á‡ 'ÈÂ‰ ÌÈ¯ÓB‡ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿ƒ¬»»∆»
Ë¯Ù·e ,ÚÓL ˙‡È¯˜aƒ¿ƒ«¿«ƒ¿»

ÔÈlÈÙ˙a86 מצוות שמקיימים ƒ¿ƒƒ
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(הּתפיּלין) ׁשהם ּתפיּלין, מניח הּקּב"ה זה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָידי

לׁשֹון  האמרּת (ּכּנ"ל), ׁשּלֹו והּׁשבח ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַַָהּפאר

ׁשל  ׁשּבכחם זה על והּטעם וׁשבח. ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָֹחׁשיבּות

קּיּום  יהיה ׁשּלהם הּמצוֹות קּיּום ידי ׁשעל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָיׂשראל

והוי' ּבּכתּוב, ממׁשי ּדהּקּב"ה, ְְְֲִִַַַַַַָָָָהּמצוֹות

סגּוּלה  לעם לֹו להיֹות ּגֹו' וזהּו87האמיר . ְְְְְֱִִֶֶַָ

ּכל  ולׁשמֹור (האמיר והוי' (ּבּפסּוק ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשּמסּיים

ה' את ּבּפסּוק זה ׁשּיי ׁשּלכאֹורה (אף ְְִִֶֶֶַַַָָָָמצֹותיו

הּקּב"ה  את מׁשּבחים ׁשּיׂשראל  ּדהּׁשבח ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהאמרּת,

ּגֹו' לאלקים ל להיֹות עליהם ׁשּקיּבלּו זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹהּוא

ּגֹו') ּומצֹותיו חּוּקיו ּכל 88ולׁשמֹור לׁשמֹור ּכי , ְְְְִִִִָָָ

ׁשהּקּב"ה  מצֹותיו, את מביאה ּדיׂשראל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָמצֹותיו

והוי' ּבּפסּוק זה נאמר ולכן הּמצוֹות. ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָיעׂשה

(ּבה  יׂשראל),האמיר את מׁשּבח ׁשהּקּב"ה ּׁשבח ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

קּיּום  ידי (על לעׂשֹות יׂשראל ׁשל ׁשּבכחם זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּכי

הּוא  ּדהּקּב"ה, מצֹותיו ׁשּיהיה ׁשּלהם) ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָהּמצוֹות

ליׂשראל  ּגדֹול מה 89ׁשבח ּדזהּו לֹומר, ויׁש . ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

הּוא  והאמיר האמרּת ּדענין הרׁשּב"א ְְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָָּׁשּכתב

ואחר  לי ּדֹודי (ּבתחיּלה לֹו ואני לי ּדֹודי ּדר ְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָעל

ה' את להיֹות ּביׂשראל הּכח ּכי לֹו), ואני ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹּכ

וׁשבח  חׁשיבּות (ּכביכֹול) להֹוסיף ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָהאמרּת,

.האמיר ׁשהוי' זה ידי על הּוא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָּבהּקּב"ה,

לעם p‰Â‰יו"ד) לֹו להיֹות האמיר ּדהוי' זה ¿ƒ≈ְְְֱֲִִֶֶַַָָ

מּצד  הּטעם, מּצד לא הּוא ְִִַַַַַָֹסגּוּלה,

ׁשּלהם  ּומצוֹות  הּתֹורה קּיּום ּדיׂשראל, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהּמעלה

ּבבחירתֹו הּקּב"ה ּבחר ׁשּכ אם, ּכי ּבזה, ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָוכּיֹוצא

ׁשּכתּוב  ּכמֹו י"ּה90(החפׁשית), לֹו ּבחר יעקב ּכי ְְֲִִֶַַַָָָָֹ

לסגּוּלתֹו סגּוּלתֹו88יׂשראל הם ׁשּיׂשראל ּדזה . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּבהעצם  זהּו ולכן, ּבחירתֹו, מּצד הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָיתּבר

לפני  (ּגם מּיׂשראל ואחד אחד ּדכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּדיׂשראל.

ּומצוֹות  ּתֹורה יתּבר.91ׁשּמקּיים סגּוּלתֹו הּוא ( ְְְְִִֵֵֶַָָָ
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סעיף  תתרנט ע' שם גם וראה האמרת. ענין שם ומבאר עלמא", דמארי תפילין ישראל ממשיכים תפילין "ע"י תתרנח ע'

שא).87)ד'. ע' תר"ל המאמרים (ספר פי"ב תר"ל האמרת ה' את ד"ה גם תרע"ח 88)ראה המאמרים (ספר תרע"ח זה ד"ה

ואילך). תיא ואילך).89)ע' תכ ע' שם המאמרים (ספר הנ"ל ד.90)סד"ה קלה, יט,91)תהלים (יתרו עה"פ פרש"י ראה

בתפילין  שמע קריאת ואומרים התפילין ÌÈÎÈLÓnLתפילין ידי ‰ÈÂ'על ∆«¿ƒƒ¬»»
ÈÓLb‰ ÛÏwa Ìb „Á‡,התפילין עשויות Ê‰שממנו È„È ÏÚ ∆»««¿»««¿ƒ«¿≈∆

BlL Á·M‰Â ¯‡t‰ (ÔÈlÈÙz‰) Ì‰L ,ÔÈlÈÙz ÁÈÓ ‰"aw‰«»»≈ƒ«¿ƒƒ∆≈«¿ƒƒ«¿≈¿«∆«∆
Á·LÂ ˙e·ÈLÁ ÔBLÏ z¯Ó‡‰ ,(Ï"pk) שבח מוסיפים ישראל ובני ««∆¡«¿»¿¬ƒ¿∆«

כביכול. בקדושֿברוךֿהוא, ופאר

ÌÁÎaL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ÂÏL ¿««««∆∆¿…»∆
Ìei˜ È„È ÏÚL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆«¿≈ƒ
Ìei˜ ‰È‰È Ì‰lL ˙BÂˆn‰«ƒ¿∆»∆ƒ¿∆ƒ

,‰"aw‰c ˙BÂˆn‰ בעניין וכמו «ƒ¿¿««»
מקיימים  ישראל שבני ידי שעל זה

מניח  הקדושֿברוךֿהוא תפילין, מצוות

ÈÂ‰Â'תפילין, ,·e˙ka CÈLÓÓ«¿ƒ«»«¬»»
ÌÚÏ BÏ ˙BÈ‰Ï 'Bb E¯ÈÓ‡‰∆¡ƒ¿ƒ¿¿«

‰le‚Ò87, נתן הקדושֿברוךֿהוא ¿»
להיות  זו וגדולה שבח ישראל לבני

פועל  שלו המצוות שקיום סגולה עם

הקדושֿברוךֿ ידי על המצוות קיום

(eÒta˜הוא. ÌÈiÒnL e‰ÊÂ¿∆∆¿«≈«»
E¯ÈÓ‡‰ 'ÈÂ‰Â השבח על המדבר «¬»»∆¡ƒ¿

נותן  שהקדושֿברוךֿהוא והגדולה

ישראל  Ïkלבני ¯BÓLÏÂ (¿ƒ¿»
CÈiL ‰¯B‡ÎlL Û‡) ÂÈ˙BˆÓƒ¿»«∆ƒ¿»«»

‰Ê בני ידי על המצוות קיום עניין ∆
‰‡z¯Ó,ישראל  '‰ ˙‡ ˜eÒta«»∆∆¡«¿»

ÌÈÁaLÓ Ï‡¯NiL Á·M‰c¿«∆«∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ
eÏaÈwL ‰Ê ‡e‰ ‰"aw‰ ˙‡∆«»»∆∆ƒ¿
ÌÈ˜Ï‡Ï EÏ ˙BÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ¿¿≈…ƒ
ÂÈ˙BˆÓe ÂÈweÁ ¯BÓLÏÂ 'Bb¿ƒ¿»ƒ¿»

('Bb88Ïk ¯BÓLÏ Èk ,ƒƒ¿»
˙‡ ‰‡È·Ó Ï‡¯NÈc ÂÈ˙BˆÓƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»∆
‰NÚÈ ‰"aw‰L ,ÂÈ˙BˆÓƒ¿»∆«»»«¬∆

˙BÂˆn‰ שמירת של זה נושא ולכן «ƒ¿
כאן, נזכר ישראל בני ידי על המצוות

שהקדושֿ והגדולה לשבח בשייכות

ישראל. לבני נותן ≈«¿ÔÎÏÂברוךֿהוא
'ÈÂ‰Â ˜eÒta ‰Ê ¯Ó‡∆¡«∆«»«¬»»
‰"aw‰L Á·M‰a) E¯ÈÓ‡‰∆¡ƒ¿¿«∆«∆«»»
‰Ê Èk ,(Ï‡¯NÈ ˙‡ ÁaLÓ¿«≈«∆ƒ¿»≈ƒ∆
˙BNÚÏ Ï‡¯NÈ ÏL ÌÁÎaL∆¿…»∆ƒ¿»≈«¬
˙BÂˆn‰ Ìei˜ È„È ÏÚ)«¿≈ƒ«ƒ¿
ÂÈ˙BˆÓ ‰È‰iL (Ì‰lL∆»∆∆ƒ¿∆ƒ¿»

‰"aw‰c,כביכול המצוות, את יקיים Á·Lשהקדושֿברוךֿהוא ‡e‰ ¿««»∆«
Ï‡¯NÈÏ ÏB„b89. »¿ƒ¿»≈

z¯Ó‡‰ ÔÈÚc ‡"aL¯‰ ·˙kM ‰Ó e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆«∆»«»«¿»¿ƒ¿«∆¡«¿»
ÈÏ È„Bc ‰lÈÁ˙a) BÏ È‡Â ÈÏ È„Bc C¯c ÏÚ ‡e‰ E¯ÈÓ‡‰Â¿∆¡ƒ¿«∆∆ƒƒ«¬ƒƒ¿ƒ»ƒƒ
לבני  הקדושֿברוךֿהוא של התקרבות

BÏישראל  È‡Â Ck ¯Á‡Â¿««»«¬ƒ
להקדושֿ ישראל בני של התקרבות

‰Ákברוךֿהוא  Èk שישנו ), המיוחד ƒ«…«
'‰ ˙‡ ˙BÈ‰Ï Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ¿∆
(ÏBÎÈ·k) ÛÈÒB‰Ï ,z¯Ó‡‰∆¡«¿»¿ƒƒ¿»

‰"aw‰a Á·LÂ ˙e·ÈLÁ על ¬ƒ¿∆«¿«»»
ועבודתם, מעשיהם È„Èידי ÏÚ ‡e‰«¿≈

E¯ÈÓ‡‰ 'ÈÂ‰L ‰Ê שבא כוח ∆∆¬»»∆¡ƒ¿
שבתחילה  מהקדושֿברוךֿהוא להם

מצידו. אליהם מתקרב

'ÈÂ‰c ‰Ê ‰p‰Â („"ÂÈ¿ƒ≈∆«¬»»
E¯ÈÓ‡‰ ישראל עם BÈ‰Ï˙את ∆¡ƒ¿ƒ¿

„vÓ ‡Ï ‡e‰ ,‰le‚Ò ÌÚÏ BÏ¿«¿»…ƒ«
,ÌÚh‰ הגיונית מסיבה vÓ„לא «««ƒ«

,Ï‡¯NÈc ‰ÏÚn‰ של מעלתם ««¬»¿ƒ¿»≈
שמצד  ‰Bz¯‰ישראל Ìeiƒ̃«»

,‰Êa ‡ˆBiÎÂ Ì‰lL ˙BÂˆÓeƒ¿∆»∆¿«≈»∆
,Ì‡ Èk משום היא CkLהסיבה ƒƒ∆»

B˙¯ÈÁ·a ‰"aw‰ ¯Áa»««»»ƒ¿ƒ»
˙ÈLÙÁ‰) חופשית בחירה שהיא «»¿ƒ

כלשהי  צדדית מסיבה נובעת ),שלא
·e˙kL BÓk90 בתהיליםÈk ¿∆»ƒ

Ï‡¯NÈ d"È BÏ ¯Áa ·˜ÚÈ«¬…»«»ƒ¿»≈
B˙le‚ÒÏ88 עשה הקדושֿברוךֿהוא ƒ¿»

בבחירתו. סגולה לעם ישראל עם את

Ì‰ Ï‡¯NiL ‰ÊcעםB˙le‚Ò ¿∆∆ƒ¿»≈≈¿»
B˙¯ÈÁa „vÓ ‡e‰ C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ«¿ƒ»
הקדושֿברוךֿהוא, של החופשית

e‰Ê ,ÔÎÏÂ הבחירהÌˆÚ‰a ¿»≈∆¿»∆∆
Ï‡¯NÈc ולא מהותם בעצם היינו ¿ƒ¿»≈

של  המעלה כמו מסויימת במעלה תלוי

והמצוות. התורה ‡Á„קיום ÏÎc¿»∆»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â מהו הבדל ללא ¿∆»ƒƒ¿»≈

הרוחני  ומצבו אפילו (Ìbמעמדו «
‰¯Bz ÌÈi˜nL ÈÙÏƒ¿≈∆¿«≈»

˙BÂˆÓe91B˙le‚Ò ‡e‰ ( ƒ¿¿»
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(ּבענין  מעלה ּגם ּבהם נעׂשה זה ידי ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָועל

נעׂשה  ׁשּלהם הּמצוֹות קּיּום ידי ּדעל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָהּגיּלּויים),

ּדמארי  ּׁשּבתפיּלין מה וזהּו ּדהּקּב"ה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָמצֹותיו

הוי' ּגֹו' יׂשראל ׁשמע הּפסּוק (לא ּכתיב ְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹעלמא

עיּקר  ּכי ּגֹו', יׂשראל ּכעּמ ּומי אם) ּכי ְְְִִִִִִֵֶַַָָאחד,

הּתֹוספת  לא הּוא הּקּב"ה ׁשל וׁשבחֹו ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹּתפארּתֹו

ּדהּקּב"ה) הּמצוֹות (קּיּום למעלה ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָאֹור

אם, ּכי ּדיׂשראל, הּמצוֹות קּיּום ידי על ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּנעׂשה

מּגיע  ּדוקא ׁשּזה ּגּופא, ּדיׂשראל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשבח

העצמּות  .92ּב(בחירת) ְְִִַַָ

ּכי LÈÂיא) אלּול, ח"י עם זה ענין (ּגם) לקּׁשר ¿≈ְְֱִִִֵֶַַַַ

(ּגֹודל  זה ענין ׁש(ּגם) זה על ְִֶֶֶֶַַָָנֹוסף

מהענינים  הּוא יׂשראל) ואהבת ּדיׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָהעיּלּוי

החסידּות  ּדתֹורת אלּול 93העיּקרּיים ח"י הּנה , ְֱֲִִִִִֵַַַָָ

הּבאה  ּדׁשנה העבֹודה התחלת יֹום ,94הּוא ְְֲַַַָָָָָָָ

את  יׂשראל מכּתירים ׁשאז הּׁשנה מראׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמתחיל

למל להכּתיר 95הּקּב"ה ּביׂשראל ׁשּיׁש ּדהּכח , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּומיּוחדים  קׁשּורים ׁשהם מּפני הּוא למל ְְְְִִִֵֵֶֶֶָאֹותֹו

(מל מּבחינת (ׁשּלמעלה יתּבר עצמּותֹו ,96עם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

מל ונעׂשה ההכּתרה את מקּבל ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוהּקּב"ה

על 97יׂשראל  מל (ּגם) - ידם ועל זה ידי ועל , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הארץ  ּומלכּותֹו98ּכל מל יׂשראל אלקי הוי' , ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

מׁשלה  וגֹואלֹו99ּבּכל יׂשראל מל ׁשּיהיה ּבגיּלּוי ונמׁש מׁשיח 97, ידי על , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

נדחי  ויקּבץ ּבמקֹומֹו מקּדׁש ויבנה וינּצח הוי' מלחמֹות ׁשּיּלחם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָצדקנּו,

ּגֹו'100יׂשראל  הוי' את ּדעה הארץ ּומלאה העֹולם 101, האמיּתית 102ּכל ּבּגאּוּלה , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְְֵַַָָָוהּׁשלימה,
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שהעילוי  ואילך, 162 ע' חכ"ד שיחות לקוטי וראה אותם". גונזים שהמלכים חביב.. "אוצר העמים מכל סגולה לי והייתם ה)

בארוכה. עיי"ש מציאותם. בעצם הוא הגנוזים דאוצרות דישראל.92)והיוקר התומ"צ קיום ע"י הוא זה ענין שגילוי אלא

דישראל". בשבחייהו קוב"ה ש"משתבח (נתגלה) למדים האמרת שמהפסוק מה דזהו ח"ט 93)וי"ל, שיחות לקוטי גם ראה

שם. 23 ובהערה 156 94.179)ע' ע' שם .177 ע' ה'תש"ג השיחות ספר תרגום 95)ראה וראה ב. לד, שם א. טז, ר"ה

לקוטי  וראה ועוד). כאן. התוס' בעלי בפי' (הובא כו' עליכון אמליך דה' ומימרא היום": האמרת ה' "את עה"פ ירושלמי

.50 ,47 בהערות שם ובהנסמן 164 ע' חכ"ד ע'96)שיחות ח"ד שיחות לקוטי ובארוכה .164 ע' שם שיחות לקוטי ראה

ואילך. ו.97)1145 מד, מישעי' מלכיות), (ברכת דר"ה מוסף כו'98)תפלת "אלקינו ברכת (חתימת דר"ה העמידה תפלת

ההפטורה. ובברכת בקידוש וכן כו'"), שם.99)מלוך דר"ה העמידה ספי"א.100)תפלת מלכים הל' ישעי'101)רמב"ם

ט. כולו").102)יא, "החיבור ונשלם וחותם (וסיום מלכים הל' סוף רמב"ם

‰Ê È„È ÏÚÂ .C¯a˙È עם להיות ישראל בבני בחר שהקדושֿברוךֿהוא ƒ¿»≈¿«¿≈∆
Ì‰aסגולה  ‰NÚ ישראל ‰ÌÈÈelÈbבבני ÔÈÚa) ‰ÏÚÓ Ìb «¬∆»∆««¬»¿ƒ¿««ƒƒ

העצם  שמצד מעלה רק לא היינו גלויים, ˜Ìeiבדברים È„È ÏÚc ,(¿«¿≈ƒ
‰"aw‰c ÂÈ˙BˆÓ ‰NÚ Ì‰lL ˙BÂˆn‰ ביותר גדולה מעלה שזו «ƒ¿∆»∆«¬∆ƒ¿»¿««»

ישראל. בני של

È¯‡Óc ÔÈlÈÙ˙aM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ¿ƒƒ¿»≈
˜eÒt‰ ‡Ï) ·È˙k ‡ÓÏÚ»¿»¿ƒ…«»
,„Á‡ 'ÈÂ‰ 'Bb Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¬»»∆»
הקדושֿברוךֿהוא  של בשבחו המדבר

(Ì‡ Èk הפסוקEnÚk ÈÓe ƒƒƒ¿«¿
'Bb Ï‡¯NÈ של בשבחם המדבר ƒ¿»≈

Bz¯‡Ùzישראל, ¯wÈÚ Èkƒƒ«ƒ¿«¿
‡Ï ‡e‰ ‰"aw‰ ÏL BÁ·LÂ¿ƒ¿∆«»»…
‰ÏÚÓÏ ‰NÚpL ¯B‡ ˙ÙÒBz‰«∆∆∆«¬∆¿«¿»
(‰"aw‰c ˙BÂˆn‰ Ìei˜)ƒ«ƒ¿¿««»
˙BÂˆn‰ Ìei˜ È„È ÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈ƒ«ƒ¿

,Ï‡¯NÈc שקיום לעיל (כמבואר ¿ƒ¿»≈
קיום  ידי על נפעל למעלה, המצוות

ישראל) בני של ‡Ì,המצוות Èkƒƒ
‡Ùeb Ï‡¯NÈc Á·M‰,עצמם «∆«¿ƒ¿»≈»

‰fLישראל של Âc˜‡מעלתם ∆∆«¿»
˙eÓˆÚ‰ (˙¯ÈÁ·)a ÚÈbÓ92. «ƒ«ƒ¿ƒ«»«¿

‰Ê ÔÈÚ (Ìb) ¯M˜Ï LÈÂ (‡È¿≈¿«≈«ƒ¿«∆
בבני  הקדושֿברוךֿהוא בחירת של

סגולה  עם לו להיות È"Áישראל ÌÚƒ«
,ÏeÏ‡ ההולדת יום כאמור, שהוא, ¡

הזקן  אדמו"ר ושל הבעלֿשםֿטוב של

 ÈkÔÈÚ (Ìb)L ‰Ê ÏÚ ÛÒB ƒ»«∆∆«ƒ¿»
ÈelÈÚ‰ Ï„Bb) ‰Ê הגדולה המעלה ∆∆»ƒ

‡e‰ (Ï‡¯NÈ ˙·‰‡Â Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈¿«¬«ƒ¿»≈
˙¯B˙c ÌÈi¯wÈÚ‰ ÌÈÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»ƒ»ƒ»ƒƒ¿«

˙e„ÈÒÁ‰93ÏeÏ‡ È"Á ‰p‰ , «¬ƒƒ≈«¡
השנה  לסיום קרוב ÌBÈשחל ‡e‰

‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰'ה את שעובדים «¿»«»¬»
‰‡a‰ ‰Lc94ÏÈÁ˙Ó , ¿»»«»»«¿ƒ

Ê‡L ‰M‰ L‡¯Ó השנה בראש ≈…«»»∆»

בשנה  שנה CÏÓÏמידי ‰"aw‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ ÌÈ¯ÈzÎÓ95 כל על «¿ƒƒƒ¿»≈∆«»»¿∆∆
העולם  על למלוך האלוקי הרצון השנה שבסיום (לאחר מחדש כולו העולם

מחדש), אותו לעורר ויש ונעלם מסתלק חיות לו LiLולהשפיע Ák‰c¿«…«∆≈
B˙B‡ ¯ÈzÎ‰Ï Ï‡¯NÈa הקדושֿברוךֿהוא העולם CÏÓÏאת כל על ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿∆∆

ÌÈ¯eL˜ Ì‰L ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆≈¿ƒ
C¯a˙È B˙eÓˆÚ ÌÚ ÌÈ„ÁeÈÓe¿»ƒƒ«¿ƒ¿»≈

CÏÓ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL) כי ∆¿«¿»ƒ¿ƒ«∆∆
גילוי  הוא העולם על המלוכה עניין

ועצמותו  האלוקות, של והתפשטות

מזה  למעלה aw‰Â"96‰)הוא ,¿«»»
‰¯zÎ‰‰ ˙‡ Ïa˜Ó ישראל שבני ¿«≈∆««¿»»

אותו CÏÓמכתירים ‰NÚÂ¿«¬∆∆∆
Ï‡¯NÈ97‰Ê È„È ÏÚÂ שנעשה , ƒ¿»≈¿«¿≈∆

ישראל  מלך Ì„Èתחילה ÏÚÂ ועל ¿«»»
ישראל  בני ÏÚידי CÏÓ (Ìb) -«∆∆«

ı¯‡‰ Ïk98, התפילה נוסח ובלשון »»»∆
השנה  ראש ‡È˜Ïשל 'ÈÂ‰¬»»¡…≈

Ïka B˙eÎÏÓe CÏÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆«¿«…
‰ÏLÓ99CLÓÂ מלכותו , עניין »»»¿ƒ¿»

ישראל  בני על הקדושֿברוךֿהוא של

העולםוע  כל È‰iL‰ל ÈelÈ‚a¿ƒ∆ƒ¿∆
BÏ‡B‚Â Ï‡¯NÈ CÏÓ97ÏÚ , ∆∆ƒ¿»≈¿¬«

ÌÁliL ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„È¿≈¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ»≈
‰·ÈÂ ÁvÈÂ 'ÈÂ‰ ˙BÓÁÏÓƒ¿¬¬»»ƒ«≈«¿ƒ¿∆

ıa˜ÈÂ BÓB˜Óa Lc˜Ó ויאסוף ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈
Ï‡¯NÈ ÈÁ„100,הגלויות מכל ƒ¿≈ƒ¿»≈

'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓe»¿»»»∆≈»∆¬»»
'Bb101 היינו «Ïkו'הארץ'

ÌÏBÚ‰102˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡ba , »»«¿»»¬ƒƒ
.LnÓ ·B¯˜a ,‰ÓÈÏM‰Â¿«¿≈»¿»«»
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מכתב כללייח
 ב"ה,  ח"י אלול, ה'שי"ת*

ברוקלין,
 אל אחינו ואחיותינו, בני ובנות ישראל,  די בכל אתר ואתר, 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעמדינו על סף השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל בני ובנות ישראל לטובה ולברכה, הנה כל אחד 
ואחת מאתנו מתעורר ועושה חשבון מכל הקורות אותו במשך שנה העברה, את אשר עשה הוא ואשר נעשה 
אתו, מחליט להיטיב דרכיו ופונה בתפלה אל אבינו שבשמים, אשר יכתבנו ויחתמנו, אותו אותה ואת כל אשר 

להם, לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

גאולה  טובים  חיים  וממשכת  פועלת  התפלה   – לעני  צדקה  נתינת  ידי  על  אשר  ז"ל  רבותינו  ואמרו 
וישועה, פרנסה וכלכלה.

והנה האדם, כמו כל הנבראים ואפילו מלאכי עליון, בעל גוף ונפש הוא, וכמו שיש עני בגוף וצרכי הגוף, 
כך יש עני בנפש וצרכי הנפש, לכן גם בצדקה – ישנה צדקה בגשם וצדקה ברוח וכמרז"ל )תדב"א רבה פכ"ז( 
כי תראה ערום וכסיתו כיצד אלא אם ראית אדם שאין בו דברי תורה הכניסהו לביתך ולמדהו קריאת שמע 

ותפלה ולמדהו כו' וזרזהו במצות.

וכמו שבקשת כל אחד ואחת מאתנו היא לכתיבה וחתימה טובה בגשמיות וברוחניות, כך על כל אחד 
ואחת מאתנו להשתדל בצדקה הגשמיית וצדקה הרוחניית גם יחד, ובפרט בימי אלול ותשרי.

ובבואנו בימים האלו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יהי' בידי כל אחד ואחת מאתנו כולנו 
– חשבון גדול, גדול לפי מאודו שלו, של צדקה שעשה להושיע את העני בגשם, ושל צדקה שעשה להושיע את 

העני ברוח.

וכמו שבצדקה בגשם גם עני בגשם מחוייב בה, כי אין לך עני שאינו יכול למצוא אופן איך לעזור לעני חברו,

כך בצדקה ברוח שגם העני ברוח מחוייב בה, כי אין לך איש ואשה בישראל שאינו יכול להשפיע על בני 
ובנות ישראל לקרבם ליראת שמים תורה ומצות,

ולפום גמלא שיחנא, אשר העשירים בגשם והעשירים ברוח – בעלי תורה יושבי אהל ובני הישיבות – 
צריכים לבזבז ביד רחבה מממונם ומידיעותיהם להצלת, רפואת והבראת נפש וגוף אחיהם ואחיותיהם שיחיו.

ואבינו אב הרחמים יכתוב ויחתום את כל אחד ואחת מאתנו בתוך כלל ישראל לשנה טובה ומתוקה, 
בטוב הנראה והנגלה, בגשמיות וברוחניות, ויביא לנו, במהרה בימינו ממש, את הגאולה האמיתית והשלימה 

על ידי משיח צדקנו, אמן.

המברך ומתברך בכתיבה וחתימה טובה

מנחם מענדל בן חנה שניאורסאהן

חתנא דבי נשיאה כבוד קדושת אדוננו

מורנו ורבנו )מליובאוויטש( זצוקללה"ה

נבג"מ זי"ע הכ"מ

 :ראה הנסמן באג"ק ח"ג ע' תסב בשוה"ג.

בגשמיות וברוחניות: להעיר מהגמי"י הל' תשובה פ"ג ה"ג. לקו"ת דברים נו, א.
על ידי נתינת צדקה: ב"ב יו"ד, א. נתבאר בארוכה באגה"ק, בהקדמה לסידור ועוד.

והנה האדם וכו': בארוכה בהמשך ר"ה השי"ת.
מלאכי עליון: אפילו דאצילות )אגה"ק ס"ך(. ראה ע"ח ש"נ פ"ח. וראה ג"כ פרדס שער כד פי"א פט"ו. 
וכמש"כ הרמב"ן – )הובא בתו"א ד, ב. לקו"ת ]ברכה[ צח, א(. ומש"כ הרמב"ם בהל' יסוה"ת פ"ב ה"ג )הובא 
ברמב"ן סוף שער הגמול( ובמו"נ ח"א פמ"ט, עכצ"ל ששולל גוף גשמי. וראה מורה נבוכים ח"ב פ"ו ובפרדס שער 

ו' פ"ו. ועדיין צ"ע.
חשבון גדול: ב"ב ט, ב. ראה אגה"ק ס"ג.
וכמו שבצדקה: שו"ע יו"ד סרמ"ח. וש"נ.

לפום גמלא: דוקא. וראה גודל העונש ע"ז כתובות סו, ב. ושם.
אב הרחמים: ראה לקו"ת ד"ה שיר המעלות ממעמקים רפ"ב. ביאור ע"פ שחורה רפ"ו.
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מוגה  בלתי

אדמו"ר ‡ מו"ח כ"ק כותב אלול ח"י אודות הזקן.1. ואדמו"ר הבעש"ט מורנו של הולדת יום שהוא
– בנגלה גם שמרומז בנסתר ענין ככל – לזה (והמקור גובר מזלו אדם של הולדתו שביום הידוע וע"פ

הזקן.2בירושלמי  ואדמו"ר הבעש"ט מורנו של הכחות הגברת נעשית אלול שבח"י מובן, ,(

אדמו"ר  מו"ח כ"ק מבאר הזקן ואדמו"ר הבעש"ט מורנו של ענינם דרך 3אודות סלל שהבעש"ט
שכאו"א  איך הראה הזקן ואדמו"ר השי"ת, את לעבוד שיוכל שבפשוטים פשוט אפילו מישראל לכאו"א

ובמק"א  השי"ת. את לעבוד יכול שבפשוטים פשוט אפילו העמיד 4מישראל שהבעש"ט הלשון מובא
בהסולם. לעלות איך הראה הזקן ואדמו"ר עליו, לעלות יוכלו פשוטים) אנשים (גם שהכל סולם

אדמו"ר  מו"ח כ"ק ממ"ש מובן זה הרי הסולם, או הדרך מהי שם נתפרש שלא של 5ואף שענינו
אהבת  הפוך, בסדר לפעמים) שמובא (כפי או ישראל, ואהבת התורה אהבת ה' אהבת הוא הבעש"ט

מלמטלמ"ע). או (מלמעלמ"ט ה' ואהבת התורה אהבת ישראל

חד · שכולם ועד זב"ז, קשורות ה', ואהבת התורה אהבת ישראל אהבת אלו, אהבות ג' .6.

המשנה  הבריות 7ובלשון רוח שאין וכל הימנו נוחה המקום רוח הימנו נוחה הבריות שרוח "כל :
הימנו". נוחה המקום רוח אין הימנו נוחה

בביאור  ל"ב פרק בתניא הזקן אדמו"ר מ"ש ע"ד דייקא, "בריות" הלשון מדיוק ולהעיר –
נקראים 8מארז"ל  ולכן ועבודתו ה' מתורת הרחוקים ש"אף לתורה", ומקרבן הבריות את "אוהב

המסופר  [וע"ד הקב"ה של בריות היותם מלבד ומעלה יתרון שום בהם שאין היינו, בעלמא", בריות בשם
"לך 9בגמרא  לו, והשיב האיש, אותו מכוער כמה ואמר ביותר מכוער שהי' אחד אדם אלעזר לר' שנזדמן

ועד"ז  ה'", ועבודת לתורה לקרבן . . אהבה עבותות בחבלי למשכן "צריך כו'"], שעשאני לאומן ואמור
הימנו  נוחה המקום רוח הימנו נוחה הבריות שרוח "כל אמרו בעלמא" ל"בריות בנוגע שאפילו בנדו"ד,

– הימנו" נוחה המקום רוח אין הימנו נוחה הבריות רוח שאין וכל

באהבת  שחסר הוכחה ה"ז הימנו") נוחה הבריות רוח ("אין ישראל באהבת חסר שכאשר מובן שמזה
הימנו"). נוחה המקום רוח ("אין ה' ואהבת התורה

יותר: ובפרטיות

לבדה  התורה אהבת ועד"ז פשוטים. מאנשים ובפרט בכלל להתבודדות להביא יכולה לבדה ה' אהבת
באהבת  להסתפק שאין מדגישים ולכן בנ"י. משאר יתבודד ובמילא עצמו בעיני יקר שיהי' לפעול יכולה
גם  חסרון על מורה ישראל באהבת החסרון מזה, ויתירה ישראל, אהבת גם צ"ל אלא התורה, ואהבת ה'

התורה. ואהבת ה' באהבת

התורה  ואהבת ה' אהבת אמיתית. תהי' ה' שאהבת ופועלת התורה באהבת חיזוק נותנת ישראל אהבת
ישראל. אהבת לידי ומביאים פועלים
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ובכ"מ.1) אלול. ח"י יום" "היום
ע'2) ח"א תשמ"ח סה"ש וראה שם. ובקה"ע ה"ח פ"ג ר"ה

וש"נ. ואילך. 398 ע' ח"ב ואילך. 331
ח"ב 3) מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש נח. ע' ח"ב "התמים"

וראה  .50 ע' ריש תש"ב סה"ש .292 ע' תש"ח סה"מ שסה. ע'
ואילך. 251 ואילך. 246 ע' חי"ט לקו"ש

(4.120 ע' תש"ה סה"ש
שנה 5) כסלו י"ט קונטרס – ס"י תש"ט כסלו י"ט שיחת ראה

.291 ע' תש"ט בסה"ש ולאח"ז .(105 ע' ריש תש"י (סה"מ זו

וש"נ.
תרכז 6) (ע' ס"ו ישראל אהבת ערך חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך).
(7.24 ע' החסידות תורת קונטרס וראה מ"י. פ"ג אבות

יום" ב"היום (נעתק שלז ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש
תשרי). ו

מי"ב.8) פ"א אבות
(9.125 ע' חט"ו לקו"ש וראה רע"ב. כ, תענית
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אלול:‚ בח"י מיוחדת כח נתינת יש זה ובענין .

ההולדת  יום אלול, ח"י בבוא הרי, זל"ז, ושייכותן האהבות בג' חסר הי' כולה השנה במשך אם  אפילו
ושייכותן  האהבות בג' כח ניתוסף כחותיהם, הגברת נעשית שבו הזקן, ואדמו"ר הבעש"ט מורנו של

זל"ז.

אהבת  האהבות, ג' בין ולהפריד לחלק אפשר שאי בלב והרגש במוח ההכרה שנעשית – ובפשטות
חד  כולא וקוב"ה אורייתא שישראל כשם חד, שכולם כיון ה', ואהבת התורה אהבת .10ישראל,

*

אדמו"ר „ מו"ח כ"ק מבאר – השנה ראש עד אלול מח"י הימים י"ב של ענינם צ"ל 11. שבהם ֿ
דחשבון  היום שהוא עצמו אלול מח"י החל לחודש, יום לחודש יום השנה, חדשי י"ב על הנפש חשבון

מהנמ  רבים היו שבו שעבר, תשרי חודש על חיותו הנפש  בחיים אדמו"ר מו"ח כ"ק עם ביחד כאן צאים
דין. בעלמא

הוא  שגם בודאי שעבר, תשרי חודש על החשבון יום הוא אלול שח"י אומר אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכיון
שעבר. תשרי חודש על חשבון עושה בעצמו

חפשי" "במתים נעשה ההסתלקות שלאחרי שפוחדים כאלה שישנם – היא 12ובהקדמה האמת אבל, ,
חסידים  בספר כמבואר חפשי", "במתים נאמר כולם על אפילו 13שלא חיים שנקראים שצדיקים

אדם 14במיתתם  (ככל המתים כשאר להם 15אינם יש ההסתלקות לאחרי גם אלא המצוות, מן חפשי שהם (
מקודם. שהיו כמו החיובים כל

בגמרא  מ"ש לבאר יש שבת 16ועפ"ז ערב בכל לביתו בא הי' הקדוש רבינו של הסתלקותו שלאחרי
חסידים  ובספר היום, (אף 12לקידוש היום" בקידוש חובתן ידי הבית) (בני הרבים את "פוטר שהי' מוסיף

החייבים  את י"ח להוציא יכול אינו היום בקידוש מחוייב שאינו אינו 17שמי הקדוש שרבינו כיון – (
החיובים) שאר (וכל היום דקידוש החיוב עליו יש אלא המצוות, מן חפשי שהם המתים שאר בכלל

כמקודם.

המלך  בעמק שמובא הסיפור גם מובן שאינו 18ועפ"ז כיון – למנין כעשירי אבינו אברהם את שצירפו
המצוות. מן חפשי שהם המתים שאר בכלל

עצמם  שמסרו הי' חייהם ימי כל במשך ענינם כל אשר, כלליות, נשמות שאצל – בזה וההסברה
העיקרי, מענינם להפרידם שתוכל צדדית סיבה שום אין ישראל, וכלל ומקושריהם תלמידיהם עבור לגמרי

מרעיתם  צאן מעל יפרדו לא עכשיו שגם עניני 19כך, בכל וחייבים דין בעלמא עכשיו גם שנמצאים ֿ
ד"חפשי", הענין אצלם שייך ולא הרבים, את לפטור כאמור, עניניהם, בכל להם ולסייע לעזור – התומ"צ

חייבי  הם הגוף אלא הגבלות שנתבטלו כיון שאת, ביתר ואדרבה, כמקודם, הענינים בכל (וכדאיתא 20ם
לאחרי 21בתניא  משא"כ שאוהב, מי יש ה"ה בתענוגים ואהבה ביראה ה' עובד גמור צדיק שאפילו

הגוף). הגבלות שמתבטלים

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

א.10) עג, זח"ג ראה
דבר"11) "פתח גם וראה .179 ע' .177 ע' תש"ג סה"ש

.187 ע' לעיל .270 ע' תש"י (סה"מ זו שנה אלול ח"י לקונטרס
וש"נ).

וש"נ.12) א. ל, שבת וראה ו. פח, תהלים
תתשכט.13) סימן
סע"א.14) יח, ברכות
חפשי 15) נעשה אדם שמת "כיון שם) (שבת הלשון כדיוק

משא"כ  אדם, סתם היינו, דייקא, "אדם" המצוות", ומן התורה מן
בחדא"ג  המהרש"א מ"ש (ע"ד כו' נעלית בדרגא שהם צדיקים

ראב"ן. ערך גדולים מע' ח"א (להחיד"א) שה"ג – ב) קסד, ב"ב
שם. חסידים לס' (להחיד"א) עולם ברית

שם.16) מהרש"א ובחדא"ג א קג, כתובות
שיחת 17) גם וראה ס"ז. סרע"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה

.(26 ע' (לעיל ס"ו פסח של אחרון
באה"ק 18) חב"ד תולדות בס' והועתק הובא פ"י. הג' הקדמה

פח). (ע' פט"ו
קמא.19) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה
ז"ך.20) לסי' ביאור אגה"ק תניא ראה
ד.21) קיד, תו"א גם וראה פל"ז. שם וראה פל"ה.
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ה"ה  ההסתלקות לאחרי שגם – שעבר תשרי חודש על אלול דח"י להחשבון בנוגע גם מובן ומזה
שמסר  מאז שנה, שלושים ולפני ושלש, שנתיים לפני שעברה, כבשנה כמקודם, זאת ועושה בזה מחוייב

הענינים. בכל להם ולסייע לעזור ומקושריו תלמידיו עבור עצמו את

הברכות ‰ לכל בנוגע גם הוא שעבר תשרי חודש על אלול בח"י אדמו"ר מו"ח כ"ק שעושה החשבון .
שעבר. תשרי בחודש ידו על שניתנו

ובטוח  נאמן והי' ח"ו, ("באנקראט") רגל בפשיטת נשאר לא פעם שאף לי אמר אדמו"ר מו"ח ַָכ"ק
ברכותיו. כל את שימלא בודאי שכן, וכיון התחייבויותיו, כל בתשלום

בדבר  תנאי ישנו אבל, מבטיח. הי' לא דאל"כ, לקיים, ביכלתו בודאי שהבטיח, כיון – מצדו הרבי
ברכותיו. את ימלא ובודאי למלא יכול עכשיו שגם והאמונה הרבי, אל ההתקשרות –

של  דלתו על שמקיש אדם כמשל שזהו בתפלה, זרות מחשבות אודות פעם דיבר אדמו"ר מו"ח כ"ק
כמארז"ל  בנמשל, ודוגמתו לדרכו, והולך מסתלק הדלת, את לו ופותח בא וכשהמלך "לעולם 22המלך,

על  ההקשה בדוגמת היא מקום של שבחו דסידור שההכנה יתפלל", ואח"כ מקום של שבחו אדם יסדר
זרות  מחשבות וכשחושב הדלת, את פותח שהמלך רצון העת היא עצמה והתפלה המלך, של דלתו

הדלת  את לו פותח שהמלך בשעה בה לדרכו והולך שמסתלק כמו ה"ז .23בתפלה,

הרבי, של לרצונו בהתאם להתוועדות, והתאספנו במקוה, היום טבלנו שכולנו לאחרי לעניננו: ובנוגע
הרבי, של דלתו על שהקשנו כמו ה"ז – הרבי של הכתלים ד' בין היא עצמה שההתוועדות אלא עוד ולא
ע"י  הרבי, אל להתקשר זו הזדמנות לנצל יש אדרבה, אלא ולהסתלק... לקום הראוי מן זה אין ובמילא,

פניו. וציור תורתו לימוד

בגמרא  ממ"ש וק"ו במכ"ש פניו, צורת את לעצמם יציירו – הרבי את שראו אלה הקדוש 24כל שרבינו
שמצינו  ועד וכו'", מקמי' חזיתי' ואילו מאחוריו מאיר לר' דחזיתי' מחבראי דמחדדנא "הא אמר

דעת".25בירושלמי  מלמדתו היתה והיא גליל) מזקני א' (של בידו היתה מאיר ר' של ש"מקלו

ברכותיו. כל יתמלאו בודאי – הרבי אל ההתקשרות וע"י

*

Â עניני כל של הר"ת מרומזים השנה, דכל העבודה על החשבון חודש של שמו שב"אלול", ידוע .
וגמ"ח: עבודה דתורה הקוין ג' – העבודה

"אני  ר"ת לי"26"אלול" ודודי כמארז"ל 27לדודי העבודה, קו התפלה, שהו"ע עבודה 28ֿ היא "איזו
תפלה". זו שבלב

"איש  ר"ת לאביונים"29"אלול" ומתנות חסדים.30לרעהו וגמילות הצדקה שהו"ע ֿ

"אנה  ר"ת לך"31ו"אלול" ושמתי כדלקמן.32לידו התורה, קו על שרומז מקלט, בערי שנאמר

Ê צדה לא "ואשר – בשגגה נפש מכה כל שמה לנוס מקלט דערי הענין כללות תחילה לבאר ויש .
ובהקדמה  – שמה" ינוס אשר מקום לך ושמתי לידו אנה :33והאלקים

נאמר  עלי' להבדיל, בתורה, משא"כ בביתֿכלא, ישיבה של עונש ישנו אוה"ע חכמתכם 34אצל היא "כי

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

וש"נ.22) סע"א. לב, ברכות
(23.95 ס"ע תרצ"ט סה"מ גם ראה
ב.24) יג, עירובין
ח"ד 25) לקו"ש גם וראה ה"א. פ"ט נדרים ה"א. פ"ג מו"ק

.26 הערה 1096 ע'
ג.26) ו, שה"ש
פ"א.27) ר"ה שער פע"ח יג. כא, משפטים עה"פ. שעה"פ

ועוד.

א.28) ב, תענית
כב.29) ט, אסתר
אמרכל.30) ס' בשם תקפא) (ר"ס א"ר הבשם, ערוגת ספר
שם.31) משפטים
שם.32) פע"ח עה"פ. וסה"ל שעה"פ ל"ת,
אדמו"ר 33) כ"ק אגרותֿקודש גם ראה – לקמן בהבא

וש"נ. .17 הערה 215 ע' חכ"ה לקו"ש קצד. ע' ח"ט שליט"א
ו.34) ד, ואתחנן
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לכיפה" אותו ש"מכניסין אמנם מצינו – בביתֿכלא. ישיבה של עונש מצינו לא העמים", לעיני ,35ובינתכם
מיתה). (עונש אחר דעונש והתחלה הכנה בתור אם כי בביתֿכלא, ישיבה של עונש זה אין אבל,

הדבר: וטעם

שנה, שמונים שנה, שבעים חיים שבו זה, עולמנו בלבד, אחד עולם להם) (ויש אודות יודעים אוה"ע
מאה 36כמ"ש  ימיו "והיו היותר, ולכל שנה", שמונים בגבורות ואם שנה שבעים בהם שנותינו "ימי

שנה" (העולם 37ועשרים לעולם וקלקול נזק וגורם הדרך, את ועובר ופוגם חוטא אדם כאשר ובמילא, ,
לעולם. וקלקול נזק יגרום שלא כדי בביתֿכלא לבדו אותו וסוגרים אותו תופסים שקיים), היחידי

הענין  כללות אצלו בטל ובמילא, תפקידו, למלא כדי הדרושה החפשיות את ממנו נוטלים שעי"ז ואף
דבר  זה הרי – מענטש" "אויס נעשה שעי"ז חייו, שנות שאר במשך בריאתו תכלית וכללות ועונש דשכר
מכריעים  ורבים, יחיד אודות כשמדובר שכן, לרבים, וקלקול נזק מניעת לצורך ברירה, בלית המוכרח,

הרבים. לטובת היחיד את להפקיר ובהכרח היחיד, את הרבים

לבריות" וטוב לשמים "טוב חסד, ותורת חיים תורת שהיא להבדיל, תורה, ע"פ יתכן 38אבל לא ֿ
לרבים. נזק מניעת לצורך נזק לו ולגרום היחיד את להפקיר לא גם שני, דבר בשביל אחד דבר להפקיר

מחצה, על כמחצה קבוע כל – דתורה בנגלה מקור יש דבר לכל שהרי – דתורה דנגלה [ובסגנון
ברוב  בטל ].39ואינו

החטא  תיקון לצורך אלא סתם, עונש לשם אינם התורה עונשי וגם נזק, גורמת אינה – ולכן,40תורה ,
תפקידו  למלא והיכולת האפשרות את ממנו שוללים שעי"ז בביתֿכלא, ישיבה של עונש שייך לא

ושליחותו.

בהם" אחד ולו יוצרו למלא 41"ימים כדי ימים של מוגבל זמן מעלה של בב"ד נקבע אדם לכל .
איֿאפשר  ולכן, ושליחותו, תפקידו למילוי לנצל צריך חייו בימי ורגע רגע וכל ושליחותו, תפקידו

בחיים. ושליחותו תפקידו למלא ממנו מונעים שעי"ז בביתֿכלא בישיבה להענישו

תפקידו  במילוי להמשיך החיוב עליו מוטל הדרך, את ועבר ופגם חטא אם גם שהוא, ומצב מעמד בכל
לך" למה דרחמנא כבשא ו"בהדי בחיים, נ"ע ,42ושליחותו (מהורש"ב) אדמו"ר שכותב אתנו 43וכפי שאין

מבלי  לידו, שבאה מצוה כל לקיים צריך ומצבו מעמדו על הבט מבלי ולכן, הבירורים, בסוד מה עד יודע
חיים", ד"אורח הדינים בקיום אצלו חסר שעדיין בשעה משפט" ב"חושן דין יקיים איך חשבון לעשות

וכיו"ב.

שמצד  אם, כי הרבים, טובת בשביל מציאותו שמפקירים באופן זה שאין (א) – מיתה עונש [ושאני
האפשרות  ממנו ששוללים באופן זה ואין (ב) שלו, התיקון בשביל מיתה, עונש לו מגיע (כיחיד) עצמו
צריך  שאינו פוסקת מעלה) של ב"ד גם (ובמילא שהתורה לאחרי כי, בחיים, ושליחותו תפקידו למלא

ושליחות]. תפקיד עוד לו אין יותר, לחיות

ֿכי, בביתֿכלא ישיבה של עונש אינו בשגגה נפש למכה מקלט בעיר ישיבה של שתוכנה מובן ומזה
ושליחותו  תפקידו למלא החיוב עליו מוטל להרגו יכול הדם" ש"גואל ומצב במעמד בהיותו ,44גם

גלות, של עונש אם כי – ושליחותו תפקידו למלא ממנו ולמנוע בביתֿכלא להושיבו איֿאפשר ובמילא,
החינוך  זה,45כמ"ש עם ביחד אבל, כו'", מולדתו ומארץ מאוהביו האדם שנפרד . . גלות צער "שיצטער

מגלין  שגלה ש"תלמיד כך, כדי ועד חפשי, כאדם ושליחותו תפקידו למילוי הדרוש כל לו ליתן צריכים
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במשנה.35) – ב פא, סנהדרין
יו"ד.36) צ, תהלים
ג.37) ו, בראשית
א.38) מ, קידושין
א.39) טו, כתובות
וש"נ.40) ואילך. 71 ס"ע חכ"ב לקו"ש ראה

טז.41) קלט, תהלים
סע"א.42) יו"ד, ברכות
רסו.43) ע' ח"א שלו אגרותֿקודש
שהוא 44) זמן כל למיתה, דינו שנגמר מי גם – מזה ויתירה

התורה. חיובי ושאר ותפילין בציצית מחוייב ה"ה חי, עדיין
תי.45) מצוה
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עמו" מרבו 46רבו תורה ללמוד שיוכל כדי עמו, רבו מגלין מ"מ, הגון, שאינו תלמיד היותו שעם היינו, ,
כמקודם.

Á:האדם בעבודת – בשגגה נפש מכה  שמה לנוס מקלט דעיר הענין וביאור .

ובנפש  האלקית בנפש בנפשו, פוגם שעי"ז הדרך, את ועובר ופוגם החוטא על קאי – נפש מכה
החטא  בשעת גם כי, מאלקות, להפרידה אפשר ואי נצחי, בקיום היא האלקית שנפש אלא, הבהמית,

ית' אתו באמנה נפש".47היתה "מכה בבחינת ה"ז הבהמית, לנפש בנוגע אבל ,

מארז"ל  ע"פ לומר, יש – בשגגה" נפש "מכה שנקרא נכנס 48והטעם אא"כ עבירה עובר אדם "אין
הכאת  על אותו ולהעניש לדון אפשר אי עבירה, עובר הי' לא שטות" ה"רוח שלולי וכיון שטות", רוח בו

רח"ל, שוטה מענישים לא אוה"ע אצל אפילו שהרי נפש,

בגמרא  מ"ש לבאר יש טרפון 49[ועפ"ז רבי . . חובלנית נקראת שנה לשבעים אחד ההורגת ש"סנהדרין
ע"פ  כאשר מובן: אינו דלכאורה – מעולם" אדם נהרג לא בסנהדרין היינו אילו אומרים עקיבא ורבי

ואמרז"ל  ולפטרו, לוותר אפשר אי מיתה חיוב ישנו חייו"50תורה יוותרו הוא וותרן הקב"ה האומר "כל
למעלה  בשרשה שהיא כפי שבתורה) המאור עם (ביחד תורה שלמדו והאמוראים התנאים כי, האיר 51– ,

אופן  (וע"ד זכות לימוד כאו"א על למצוא יכולים היו ובמילא, חסד, תורת שהיא כפי התורה אור אצלם
עבירה  עובר אדם "אין – הכללי זכות מהלימוד ומתחיל מבארדיטשוב). יצחק לוי ר' הרה"צ של עבודתו

שטות"], רוח בו נכנס אא"כ

שטות  להרוח צוגעלאזט") האט ("ער שהניח בכך אשם שהוא כיון לגמרי, אותו פוטרים לא ָָואעפ"כ,
בשגגה. נפש כמכה (עכ"פ) אותו דנין ולכן בו, ולשלוט להכנס

האל" הערים מן אחת אל "ונס – לזה מקלט:52והתיקון ערי ,

בגמרא  שנאמר 53איתא קולטין, שהן תורה לדברי בתרי'54"מנין [וכתיב וגו' במדבר בצר וזאת 55את [
תורה. על קאי מקלט" ש"עיר היינו, התורה",

מארז"ל  ע"פ – בזה התורה,56והביאור זו בידך נרי בידי, ונרך בידך נרי לאדם הקב"ה "אמר
דכתיב 57דכתיב  הנפש, זו בידי ונרך אור, ותורה מצוה נר אני 58כי נרי את שמרת אם אדם, נשמת ה' נר

נפש  של החיות גם היא שהתורה אלא עוד ולא הנפש, חיות היא שהתורה מובן שמזה נרך", את משמר
בתניא הבהמית, (כמבואר האלקית מנפש הוא הגשמי הגוף חיות גם בנ"י שאצל מזה ובארוכה 59כמובן

ומעין  נעשה 60בקונטרס הנפש, חיות נמשך שממנה קולטין) תורה (דברי בתורה הקליטה ע"י ולכן, ,(
(בשגגה)". נפש ד"מכה התיקון

השנה  דכל הנפש חשבון עושים שכאשר – לך" ושמתי לידו "אנה ד"אלול", בהר"ת הרמז תוכן וזהו
אין  לידו"), ("אנה בשגגה  נפש מכה בבחינת שהם בלתיֿרצויים ענינים וישנם ושם, פה שחסר ורואים
התורה, שזהו"ע מקלט, ערי שמה", ינוס אשר מקום לך "ושמתי אומר שהקב"ה כיון ח"ו, ביאוש ליפול

קולטין". תורה "דברי

Ë וזאת וגו' במדבר בצר את שנאמר קולטין שהן תורה לדברי "מנין בהלימוד ולדייק להוסיף ויש .
בצר  "את לכתוב מספיק עצמו הלימוד שלצורך (אף "במדבר" תיבת גם מהכתוב שמעתיקים – התורה"

"במדבר". נמצאים כאשר גם מועילה דתורה שהקליטה – "במדבר") תיבת ללא התורה", וזאת גו'
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וראה 46) רפ"ז. נפש ושמירת רוצח הל' רמב"ם א. יו"ד, מכות
ואילך. 33 ע' חכ"ט לקו"ש

ספכ"ד.47) תניא
א.48) ג, סוטה
במשנה.49) – א ז, מכות
סע"א.50) נ, ב"ק
ב.51) כ, וישלח האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ראה
מב.52) ד, ואתחנן

א.53) יו"ד, מכות
מג.54) שם,
מד.55) שם,
ואילך.56) רצה ע' ח"ה מלוקט סה"מ וראה ד. פ"ד, דב"ר
כג.57) ו, משלי
כז.58) כ, שם
פ"ו.59) אגה"ת
ז.60) מאמר
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ובהקדמה:

שנים  כמה – "תורה" שואל: "תורה", של קיומה אודות לו ומספרים אמריקאי ליהודי כשפונים
הסטורי' זו הרי אםֿכן, בפליאה: מגיב – לערך שנה מאות ושלש אלפים שלשת לו: ועונים קיימת?

היסטערי")! ("איינטשענט ישנה

בבוקר, להתנהג. כיצד לאדם מורה התורה לו: ועונים הזאת? התורה – לשאול ממשיך – היא מה
להתפלל  כדי בטלנים העשרה עם יחד לביתֿהכנסת לילך צריך ואח"כ ידיו, ליטול צריך משנתו, בקומו

בציבור.

ואח"כ  נו, לערך. דקות שלושים – לו עונים – הרבה לא לוקחת? זמן כמה – לשאול ממשיך – תפלה
ומה  תהלים. שיעור לומר שצריכים הרבי אומר – לו עונים – אח"כ עושים? מה – לשאול ממשיך –

לתורה. עתים קביעות צ"ל לו, עונים אח"כ, לשאול? ממשיך – אח"כ

טיים")... אוו ("ווייסט זמן בזבוז ה"ז הוא, עונה "טערעּבל", –ָ

מבטלים  שעי"ז שחרית, פת לאכול צריכים לו, עונים אח"כ, לשאול? ממשיך הלאה, ומה מילא, נּו
מחלות  .61כמה

א  גילו – אלו בימינו בתמיהה, שואל דעט"), איז ביזנעס אוו קיינד ("וואט לי מספרים סיפורים ָָיזה
שנה?!... 3300 לפני שנכתבה מהתורה לי מספרים ומה חדשים, דברים

לילך  יכול הנך לאח"ז לו, עונים כן, חפשי? כבר הנני זה כל לאחרי – לשאול ממשיך – אופן ובכל
בעסק, מהרווחים מעשר להפריש עליך הרע, לשון גבול, השגת מגניבה, להזהר צריך הנך אבל, לעסקיך ,
רעכטע  די ("אינמיטן העסקים באמצע להפסיק עליך החול, בימות וגם סגור, העסק צ"ל ויו"ט בשבת
מעריב, להתפלל עליך ובלילה מנחה, ולהתפלל בטלנים העשרה בין לביתֿהכנסת ולחזור ביזנעס")

"סאּפער". לאכול יכול הנך מעריב ַולאחרי

חפשי  כבר הנני – לשאול ממשיך – היום כל במשך לעבור שצריך ("טראּבעל'ס") הבעיות כל ָולאחרי
לו, עונים לא, – וכיו"ב? "ברידזש" לשחק ל"מּואוי", לילך ב"טעלעוויזיע", לצפות אני יכול ִלגמרי?

תורה.62הגמרא  ללמוד צריכים שבלילה היינו, לגירסא", אלא . . ליליא איברי  ש"לא אומרת

ורב  רבינא היו לערך שנה 1900 לפני לו, ועונים קיימת? זמן וכמה היא, מה – הוא שואל – גמרא
לקרוא  צריכים ואח"כ תורה! ללמוד הלילה את לנצל שצריכים כאמור, כתוב, ושם הגמרא, שסידרו אשי

היום! כל על הנפש" "חשבון ולעשות קשעהמ"ט

"ביזנעס"!... לעשות אפשר אי כאלה בסדרים כי, בשבילי, זה אין – השיחה בסיום מפטיר – א"כ

שרף  מ"נחש להזהר יוכל איך – ברוחניות מדבר ב"מדבר", לבדו שנמצא כיון לטעון: יכול ולכאורה
אבינו, מאברהם הכח את לו שיש – לזה והמענה הזולת?! על לפעול גם אלא בלבד זו ולא ועקרב",

אברהם" הי' העברי"63"אחד "אברם שנקרא אחד"64, מעבר והוא אחד מעבר כולו העולם ש"כל ע"ש ,65.

התורה": וזאת וגו' במדבר בצר "את הדיוק גם וזהו

של  ומצב במעמד להיות הכח ישנו התורה") ("וזאת התורה ע"י הרי, "במדבר", כשנמצאים גם
ובריח  דלתיים חומה מוקפת בצורה עיר השפעה 66"בצר", מפני ההגנה נעשית ידה שעל חומה ,

ה"מדבר" על ד"בצר" ההשפעה לצורך לזמן מזמן אותם שפותחים ובריח ודלתיים דהמדבר, בלתיֿרצוי'
להוציא  מי את הדלתות, לפתוח זמן ולכמה מתי קובעים שהם החומה, שומרי והשגחת הוראת (ע"פ

לבצר). מהמדבר להכניס מי ואת למדבר מבצר
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וש"נ.61) ב. צב, ב"ק ראה
א.62) סה, עירובין
כד.63) לג, יחזקאל

יג.64) יד, לך לך
ספמ"ב.65) ב"ר
ה.66) ג, דברים – הכתוב לשון ע"פ



כה z"iy'd lel` i"g zgiy

עוד  אלא בשלימותה, נשארת ש"בצר" בלבד זו שלא – במדבר" ד"בצר התכלית את פועלים ועי"ז
ישב  לא . . "ארץ הוא מצ"ע שה"מדבר" זה שתמורת ה"מדבר", על ד"בצר" ההשפעה שנעשית זאת,

שם" מ"ש 67אדם סוף סוף יתקיים מושב 68, עיר ויכוננו רעבים שם ויושב גו' מים לאגם מדבר "ישם
וגו'". כרמים ויטעו שדות ויזרעו

È,"משה שם אשר התורה "וזאת – תנאי ישנו בשגגה" נפש "מכה להציל דתורה בהקליטה אמנם, .
דוקא: משה" "תורת שצ"ל

המות" מלאך הוא יצה"ר הוא שטן "הוא הדם", מ"גואל להנצל להתנהג 69כדי ההחלטה מספיקה לא ,
את  שמטה הרצון (ע"י האדם שכל את להטות יכול קלוגינקער" "דער הנקרא היצה"ר כי, התורה, ע"פ

הרמב"ן  וכמ"ש התורה. ע"פ שמתנהג לו נדמה שיהי' התורה".70השכל) ברשות "נבל להיות אדם שיכול

דוקא, משה הוראת ע"פ תהי' התורה ע"פ שההנהגה – משה" שם אשר התורה "וזאת – לזה והעצה
ודרא  דרא בכל דמשה שבדורנו.71ואתפשטותא משה ,

התורה  ("וזאת התורה ללימוד בנוגע ולדוגמא הענינים, בכל משה של הוראותיו ע"פ להתנהג צריכים
כלשון  התפלה, הקדמת ע"י ונעשה שמים, ביראת להיות צריך שהלימוד – משה") שם אשר

עומדין 72חז"ל  ד"אין ההקדמה לאחרי שבאה תורה), ואח"כ (תפלה המדרש" לבית הכנסת "מבית
ראש" כובד מתוך אלא .73להתפלל

גו' במדבר בצר ("את המדבר את לעבור מצליחים משה") ("תורת משה של הוראותיו קיום וע"י
שרף מ"נחש ולהנצל משה") שם אשר התורה ,74ועקרב"וזאת

חוו"ד  לשאול הרבי עם קשר ליצור יכלו שלא מסויים במקום מאנ"ש קבוצה היתה המלחמה בזמן –
להיפך... ועושים עולם'שן" "א אצל שואלים כזה שבמקרה הידוע הכלל ע"פ והתנהגו נסיעתם, ַע"ד

– כו' חייהם להציל הצליחו ועי"ז

לאח"ז. וגם המשיח, ביאת עד אליו, ובההתקשרות שבדורנו, משה של הוראותיו בקיום ממשיכים וכך

אנדער  אן ("עּפעס אחר רבי איזה יהי' המשיח שבביאת וחושבים חלומות שחולמים כאלה ישנם –ַַ
יהי' רּבי'ן"). אונדזער האבן וועלן ("מיר שלנו הרבי את לנו יהי' משיח שכשיבוא היא, האמת ָרבי").

החסידים. ואותם הרבי אותו

לי  סיפר האפיקומן 75הרבי עם ביחד הבית בני של האפיקומן את להניח נוהג הי' נ"ע אדמו"ר שאביו
בני  לכל בחבורה שנאכל פסח לקרבן זכר הוא שהאפיקומן לו, השיב הדבר, טעם אצלו וכששאל שלו,
הבית) (בני הרבי אל השייכים כל יהיו משיח כשיבוא שגם מובן ומזה משיח. כשיבוא גם יהי' וכך הבית,

הרבי. עם ביחד

‡È:"ישראל בני לפני משה שם אשר התורה "וזאת – הכתוב המשך בביאור להוסיף ויש .

הוא, ישראל", בני לפני משה שם אשר התורה ד"זאת והפירוש פנימיות, מלשון (גם) הוא "לפני"
אחד  כל (והרי דבנ"י להפנימיות ("דערלאנגען") להגיע אּפגעגעבן") זיך האט ("משה השתדל ַָָשמשה

להפנימיות). להגיע קשה כמה עד יודע

לפנים" הפנים "כמים להיות צריכה למשה שההתקשרות מובן דמשה.76ומזה להפנימיות ֿ

הכתוב  הנשמה 77ובלשון פנימיות התגלות שע"י אבקש", הוי' פניך  את פני בקשו לבי אמר "לך :
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ו.67) ב, ירמי'
להֿלז.68) קז, תהלים
א.69) טז, ב"ב
קדושים.70) ר"פ
רע"א).71) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
וש"נ.72) בסופה. ברכות

ב).73) (ל, רפ"ה שם
טו.74) ח, עקב
(75.21 ע' ריש .19 ס"ע ה חוברת "רשימות" ראה
יט.76) כז, משלי
ח.77) כז, תהלים
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הוי'") ("פניך דלמעלה להפנימיות מגיעים שהוא 78("פני") שבדור, משה להרבי, בנוגע גם ודוגמתו ,
המחבר  .79ממוצע

שלו, הפנימיות את "לקחת" עתה להשתדל צריכים הרבי של החיצוניות את "לקחו" עתה שעד אלה
דפנימיות. הפנימיות ולקחת להוסיף צריכים ה"פנימיות", את לקחו בעבר שגם ואלה

·È:הזקן ואדמו"ר הבעש"ט מורנו הולדת יום – אלול בח"י מיוחדת נתינתֿכח יש זה ובענין .

אלה  כל ובמילא, הזקן, ואדמו"ר הבעש"ט של מקומם ממלאי הם לדורותיהם נשיאינו רבותינו
להשאר  יכולים היו ולא נסתלק שלהם שהרבי לאחרי הרבי אל שנתקשרו אלה [גם הרבי אל שמקושרים

רבי  מקומם.80בלי ממלא הוא שהרבי כיון הזקן, ואדמו"ר להבעש"ט מקושרים ה"ה ,[

זמן  הוא – הזקן ואדמו"ר הבעש"ט של כחותיהם הגברת נעשית שבו הולדתם יום – אלול ח"י ולכן,
הזקן. ואדמו"ר הבעש"ט של מקומם ממלא הרבי, אל ההתקשרות לחיזוק מסוגל

‚È"קלוגינקער "דער הנקרא היצה"ר אמנם, יום 81. אלול, ח"י ולטעון: ענוה, של בלבוש לבוא יכול
אלול?! לח"י שלך השייכות מהי – האש ועמוד האור עמוד הבעש"ט, מורנו הולדת

מהו  הרביים, מעלת יודע אינו וכו', עצה ומבקש ליחידות כשנכנס גם – איד" עולם'שער "א ַבשלמא
עילוי  זה אין ממנו, שלמעלה בדרגא הוא שהרבי שיודע ואף מעצמו... גם הוא מחזיק ולאידך, רבי,
ויקום  טוב וכשיישן לו, יש טוב ראש [שהרי יתייגע רק אם – לעצמו חושב – הוא וגם שבאיןֿערוך,

ומצאת" "יגעת הרי קצת], ויתייגע צלול, ראש וכמפורש 82עם הרבי... של לדרגתו להגיע שיוכל כך, ,
אברהם  אבותי למעשה מעשי יגיעו מתי לומר חייב מישראל ואחד אחד ש"כל – הוא טוען – בחז"ל

ויעקב" וכמה!...83יצחק כמה אחת על טוב, ראש לו שיש והוא, ,

בעשותו  עצמו שפלות יודע ולאידך, רבי, מהו שיודע חב"ד, חסיד ובפרט חסיד, בתור הוא אבל
עצמם... את לרמות אוהבים אינם חסידים שהרי דנפשי', אדעתא הנפש חשבון

[וכידוע  ששמע 84– והשיב, לי', מנא מסויים ענין אודות המגיד אצל שאלו המגיד שתלמידי הסיפור
ואמר  הוכחה... שרוצה שאמר הזקן, אדמו"ר את מלבד כולם, את סיפקה זו ותשובה הנביא, מאליהו זאת

"דאס  –85המגיד: ליטוואק"...] א נאר קען ַַָָ

ויראת  בתורה הוספה זה מיום "לקחת" שאוכל אלול, לח"י לי יש שייכות איזו עצמו: את שואל
ההתקשרות?! חיזוק ע"י שמים

חסידות  במאמר מובא – להבעש"ט בנוגע לטעון: להעיר 86ומוסיף לעוה"ז ירדה הבעש"ט ש"נשמת
יקיץ  ואז שמו באזנו לו שילחשו לזה סגולה . . התעלפות בבחי' שהם משינתם ישראל כלל את

כו'". ישראל שנק' שמם את באזניהם לחש . . מההתעלפות

הרבי  אצל אירע כזה סיפור שהתעלפה,87– אשה של באזני' הרבי, של שמו שמו, את שילחשו שאמר ,
ראתה  שלא בברוקלין רבי של שמו אשה לאותה ושייך נוגע מה ולכאורה, מעלפונה. התעוררה ועי"ז

– ישראל. דכלל החיות צינור היא הרבי של שנשמתו משום אלא מעולם?! אותו

הבעש"ט; אל שייכות לו יש – ישראל דכלל החיות צינור היא הבעש"ט שנשמת וכיון

חדשה  נשמה להיותו – הוא טוען ֿ הזקן אדמו"ר שכבר 88אבל שבזמננו הנשמות כל כשאר דלא ,
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וש"נ.78) ואילך. רפא ע' ח"ג מלוקט סה"מ ראה
(79.158 ע' שלום תורת השיחות ספר
נמצא 80) הי' אם ד"מ "כמו ג) לב, (ראה מלקו"ת להעיר

כו'". כריתות חייבי ואפילו . . ראשו אל גופו לחבר ברפואות
ועוד.81) א. תקטז, ח"ג לקו"ד ראה
רע"ב.82) ו, מגילה
רפכ"ה.83) תדבא"ר

וש"נ.84) .22 ע' ריש ה חוברת "רשימות" ראה
(85.53 ע' תרפ"ד סה"ש גם ראה
(בהוצאת 86) ואילך רנא (ע' תרס"ג לסה"מ בהוספות נדפס

למי. נודע לא מכת"י – קמב)) ע' תשנ"ד
(87.516 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה
א 88) תעח, ח"ג (לקו"ד ואילך ס"ח תש"ה אלול ח"י שיחת

.256 ע' תש"ז סה"מ ואילך). 127 ע' תש"ה סה"ש ואילך.
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האריז"ל  בכתבי (כדאיתא בעוה"ז בגלגול שייכות 89היו איזה חדשה, נשמה של ההפלאה גודל מצד הרי, ,(
הזקן?! לאדמו"ר שפלותו) בידעו (ובפרט לו יש

„È,ומצבו מעמדו ושפלות הרביים מעלת גודל אודות הנ"ל החשבונות כל שלאחרי – לזה והמענה .
הרחמים: חודש אלול, בחודש שנמצאים כיון – ח"ו להתייאש לו אין

לקראתו 90ידוע  העיר אנשי יוצאין לעיר בואו שקודם למלך משל "ע"פ אלול חודש של בענינו הביאור
פנים  בסבר כולם את מקבל והוא פניו להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאין ואז בשדה, פניו ומקבלין

לכולם". שוחקות פנים ומראה יפות

ויחידי  שבעם המובחרים זאת גם ואף ברשות אם כי נכנסים ש"אין הגבלות, ישנם – המלך בהיכל
"מחותן". להיות ומצבו, במעמדו הוא גם אחד, כל יכול – לשדה יוצא כשהמלך אבל סגולה";

לעניננו: ובנוגע

מקום אלא ישוב , מקום שאינו ב"שדה", שנמצא מי נפש גם על שמורה בהמה, מאכל עשב, דצמיחת
שדה" איש גו' ל"עשו ועד בלבד 91הבהמית, זו ולא בשדה, בהיותו אליו הרבי בא אלול בחודש הרי, ֿ

בסבר  מקבלו אדרבה, אלא כזה, ירוד למקום לבוא שהטריחוהו הטירחא על (ברוגז) כועס אינו שהרבי
הזקן  אדמו"ר עם הסיפור (כידוע דינים שממתיקה שמחה מתוך שוחקות, פנים לו ומראה יפות פנים

).92בהמאסר 

ולא  פניו, להקביל מוכנים עומדים וכולם פניו, להקביל שרוצה מי כל רשאין לשדה בא כשהרבי
לכולם. ומשפיע יפות פנים בסבר כולם את מקבל עצמו שהרבי כיון להדחף... אפילו צריכים

אחת  צעקה אלא ונפלאות, גדולות תובעים לא הצילני"... "אבא ולצעוק טפש, להיות לא רק צריכים
רחמני"... אבא אבא הצילני, אבא "אבא פנימית:

תשוקתו" ועלי לדודי "אני הכתוב יתקיים בודאי ישראל"93ואז על אלא הקב"ה של תשוקתו "אין ,94,
דגאולה  העיקרי הטוב ובפרט לישראל, טוב להשפיע ורק אך היא הקב"ה של תשוקתו שכל היינו,

אמן. משיח, לקראת הרבי יוליכנו שבקרוב השלימה,
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ועוד.89) ו. הקדמה הגלגולים שער ראה
קונטרס 90) – לבי אמר לך סד"ה וראה ב. לב, ראה לקו"ת

.(285 ע' תש"י (סה"מ זו שנה אלול ח"י
ב 91) (קמב, עה"פ תולדות אוה"ת וראה כז. כה, תולדות
ואילך).

ע'92) תרפ"ו סה"ש א'. ובהערה רפי"ח ח"א רבי בית ראה
.106

יא.93) ז, שה"ש
בסופו).94) תתקצב (רמז עה"פ יל"ש

מה שכותבים בהפרטי-כל על דבר רכישת תלמידים חדשים שהתדברו בזה עם מנהלי הייאס 
דמחנם שהם ישלחו את בני הפליטים לישיבתם, הנה בודאי לא יסמכו על זה לחוד, אלא גם מצדם 

ישגיחו על זה מבלי לחכות לה]א[תערותא דלעילא של מנהלי הייאס...

וברכת השי"ת אשר המשיך  בברכת הצלחה מופלגה בעבודתם בקדש בשדה החינוך הכשר, 
וממשיך עליהם כ"ק מו"ח אדמו"ר תחול על כאו"א מהם להשפיע להם ברכה והצלחה גם בעניניהם 

הפרטיים,

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

המשך מעמוד טפ



כח

.c"kyz'd ,lel` `"k ,`eazÎik zyxt zay *zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

וגו'",‡. בה וישבת וירשתה וגו' הארץ אל כיֿתבוא "והיה הפרשה: בתחילת שכתוב מה אודות דובר
הוראה  מלשון היא תורה [שהרי נצחית הוראה בו נצחית 1שיש היא שהתורה וכיון ההוראה 2, גם הרי ,

הזקן  רבינו וכדברי נצחית], היא הזמן.3שבה עם לחיות שצריכים

הידועה  הבעלֿשםֿטוב תורת ישנה זה לפסוק שבנוגע גם ,4ודובר

ואדמו"ר  הבעלֿשםֿטוב הגדולים: המאורות שני הולדת יום אלול, ח"י שלאחרי השבת יום זה והרי -
הקדושה" זו נפש כניסת "תחילת הוא שענינו הבריתֿמילה, יום ולפני (יום 5הזקן, אלו שענינים ומובן, ,

בנשמת  שנכללים ישראל, נשמות לכללות שייכים הזקן) ואדמו"ר הבעלֿשםֿטוב של הברית ויום ההולדת
- הזקן ואדמו"ר הבעלֿשםֿטוב

והמשכת  בהתיישבות, שיומשך ד"וישבת", באופן להיות צריכה שהעבודה הדברים) (בין שמבאר
שם" שמו לשכן גו' המקום אל "והלכת ועד בטנא", ושמת גו' "ולקחת ענין שזהו בכלים, ,6האורות

אותו  מוליכים אלא בעצמו, הולך אינו אחר, למקום אחד ממקום הולך שכאשר לדעת צריך שיהודי
הענין  כללות שזהו נמצא, שבו במקום אלקות לפרסם שם", שמו "לשכן - היא בזה והכוונה מלמעלה,

בתחתונים  דירה יתברך לו להיות הימנו, למטה תחתון שאין התחתון הזה בעולם לפעול .7שצריכים

למקום ·. אחד ממקום ("כיֿתבוא") שבאים - לאורחים בנוגע במיוחד שייך זה שענין גם ונתבאר
כו'. התיישבות של ענין אצלם להיות וצריך אחר,

ללימוד ובלילה ביום פנוי רגע כל לנצל צריכים שהאורחים דובר  כו'כן .8התורה

פנים  להם ולהראות יפות פנים בסבר האורחים את לקבל שצריכים - המקום תושבי אודות דובר וכן
הזקן  רבינו של הנפלא כלשון .9שוחקות,

שנקרא ‚. ביתֿהמקדש על דקאי - שם" שמו לשכן אלקיך ה' יבחר אשר "המקום בענין דובר כן
שנקראים  וביתֿמדרש, ביתֿכנסת על קאי זה הרי - קיים אינו שביתֿהמקדש הזה ובזמן הבחירה", "בית

מעט" .10"מקדש

דעות  ג' בזה שיש ביתֿהכנסת, קדושת בענין מצוה,11ונתבאר תשמישי כדין כבוד, של קדושה (א) :
בשלח  בפרשת בזהר שכתוב כמו – התורה מן קדושה (ג) מדרבנן, קדושה למבני 12(ב) (יט) "פקודא :

מוכח, ומזה כו'", בגוויה ולצלאה דלעילא.. מקדשא דבי כגוונא כנישתא") ("בי לתתא מקדשא
מקדש" לי "ועשו בשאלותֿותשובות 13שהמצותֿעשה צדק' שה'צמח [אף ביתֿכנסת בנין מצות גם כוללת

אורחֿחיים  חיים"14חלק אלקים דברי ואלו "אלו והרי  הדעות], ב' רק .15הביא

מו"ח  כ"ק של לביתֿהכנסת בנוגע ובמיוחד ביתֿהכנסת, קדושת אודות בארוכה דובר לזה ובהמשך
הנקיון, על ולשמור להקפיד צריך שלכן - ישראל נשיא אדמו"ר,

שהתנה  כפי התוועדויות, בו שעורכים את 16ואף שרכש בשעה אדמו"ר מו"ח כ"ק מלכתחילה
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(המו"ל). בלבד וראשיֿפרקים קיצור (*
(בשם 1) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
ובכ"מ.2) רפי"ז. תניא
חשון).3) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
ב"היום 4) (נעתק וש"נ ס"ג. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת כש"ט

דאשתקד  אלול ח"י תבוא, ש"פ שיחת גם וראה אלול). חי יום"
וש"נ. .(237 ע' חל"ז מנחם (תורת ס"י

סוס"ד.5) (מהדו"ב) או"ח אדה"ז שו"ע
ב.6) שם,
במדב"ר 7) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

וש"נ.8) .343 ע' ח"מ מנחם תורת גם ראה
ב.9) לב, ראה פ' לקו"ת

א.10) כט, מגילה וראה טז. יא, יחזקאל
קצד).11) (ע' ביהכנ"ס ערך ג) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ.
ב.12) נט, ח"ב
ח.13) כה, תרומה
ד).14) (לב, ס"א ס"כ
וש"נ.15) ב. יג, עירובין
אג"ק 16) גם וראה וש"נ. קצה. ע' שם תלמודית אנציק' ראה

רב. ע' ח"ה מוהרש"ב אדמו"ר
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כו' התוועדויות בו שיערכו לעוותי"16ביתֿהכנסת ולא שדרתיך "לתיקוני הרי לאחרי 17- מיד ולכן, ,
מכובדת  בצורה המקום שיהיה ולהבטיח וכו', השולחנות את לנקות צריך האפשרי, בהקדם ההתוועדות,

כזה...). במצב להתפלל מותר אם לשקלאֿוטריא מקום שיש באופן לא (ובוודאי לביתֿהכנסת כראוי

י  הישיבה, לתלמידי בנוגע -וכן הזה בביתֿהכנסת שלומדים כו', והמשפיעים המשגיחים עם חד
וכו'. קדוש מקום שזהו לזכור שצריכים

שליט"א:)„. אדמו"ר כ"ק ואמר וכו', משם שיצאו רוסיא יהודי עבור ברכה ביקש האורחים (אחד

לולי  כי דידן", "בעגלא תרגום) (בלשון או בימינו", "במהרה זה שיהיה ולהדגיש להוסיף צריכים
ש"אלף  החשבון לפי להיות יכול זה  הרי אתמול"18זאת, כיום בעיניך .19שנים

לתפילות  בנוגע ערוך' ב'שולחן שמצינו כפי בדיבור, הדברים את לפרט צריכים - ברורה שהכוונה ואף
כו' השנה ראש .20של

הם  המרחב, אל הברזל) מסך מאחורי העולם: (ובלשון המיצר מן יצאו ממש שבקרוב - והעיקר
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו להם, אשר וכל ובנותיהם ובניהם וזהבם 21ונשיהם ו"כספם ,

והנגלה.22אתם" הנראה בטוב ,

***

ישנה ‰. אני דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין .23מאמר

***

.Â בבאֿבתרא במסכת בגמרא רחמן,24איתא (שהקב"ה בשרֿודם מדת הקב"ה כמדת שלא וראה "בוא :
ושתים  בעשרים ישראל את ברך הקב"ה מברכתו), מרובה קללתו אדם, אבל מקללתו. מרובה וברכתו

מ"אם  ושתים, בעשרים ברכן בשמונה. וקללן עד 25(אותיות), שבֿאם, (מאל"ף "קוממיות" עד בחקותי"
מ"ואם  בשמונה, וקללן שבֿקוממיות), ואילו 26תי"ו נפשם". געלה חקותי "ואת עד תמאסו" בחקותי

מ"והיה  בשמונה, ברכן ושתים. בעשרים וקללן בשמונה, ברכן רבינו, (בפרשת משה תשמע" שמוע אם
כיֿתבוא  מ"והיה 27והיה ושתים, בעשרים וקללן "לעבדם". ועד (חשוב 26) קונה" "ואין עד תשמע" לא אם

אותיות). ועשרים שתים דהיינו בית"א, האלפ"א כל ה"א עד מוי"ו

היה" ישראל ש"אוהב רבינו, שמשה יתכן כיצד - המפרשים כקושיית - להבין את 28וצריך יברך ,
בלבד?! אותיות בשמונה ישראל

מובן: אינו דלכאורה - בשרֿודם" מדת הקב"ה כמדת שלא וראה "בוא ההקדמה ביאור בהקדם ויובן
בשרֿודם", כ"מדת היא שלנו ההנהגה הרי בשרֿודם, כמדת אינה הקב"ה של שמדתו לדעת לנו נוגע מה

הקב"ה"? כ"מדת ולא

ו"מדת  הקב"ה" ד"מדת הענינים שני ישנם מישראל ואחד אחד שבכל נתבאר, השיחה בהמשך
שמצד  - העבודה לענין בנוגע שביניהם והחילוק הבהמית, ונפש האלקית נפש ענין שזהו בשרֿודם",
היא  העבודה עיקר הבהמית נפש ומצד הברכות), (ענין טוב" ב"עשה היא העבודה עיקר האלקית נפש
הוא  בשרֿודם") מדת הקב"ה כמדת שלא וראה ("בוא הגמרא דברי ותוכן הקללות), (ענין מרע" ב"סור
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וש"נ.17) א. פה, כתובות
ד.18) צ, תהלים
(19.61 הערה 23 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
וש"נ.20) ס"ז. סתקפ"ב או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ט.21) יו"ד, בא
ט.22) ס, ישעי'
לע"ע*.23) לידינו הגיע לא המאמר
(ובפירש"י).24) ואילך סע"ב פח,

בחוקותי.25) ר"פ
ואילך.26) טו שם,
ואילך.27) א כח,

בקונטרס  דבר" ה"פתח לשון - והוספות)" שינויים (באיזה
(המאמר  ה'תשכ"ד אלול בכ"ה שי"ל לאדה"ז, ישנה אני ד"ה
וראה  ואילך). קנו ע' ח"ב כתובים אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס

וש"נ. .40 ע' ריש חמ"א מנחם תורת גם
ואילך.28) סע"א סה, מנחות

df xn`n xn`l `"hily x"enc` w"k li`ed ef dpy `az 't w"yc zecreezdd zra" (*
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שנתבאר  כמו התועות, הנשמות אודות הסיפור כמו יהיה (שלא העבודה אופני שני את לערבב שלא -
תמוז  די"ב ).29בהתוועדות

הסיפור  נתבאר בליאזנא 30וכן הזקן רבינו היה לא אחת שפעם שבתוכחה, הקללות קריאת אודות
מרבינו  (ולא מאחר הקריאה שמע ברֿמצוה, קודם נער אז שהיה האמצעי ואדמו"ר כיֿתבוא, פרשת בשבת
שרבינו  עד לב, לכאב הביאתו שבתוכחה מהקללות והעגמתֿנפש בתורה), הקורא בעצמו שהיה הזקן,
קוראים  שנה בכל הרי האמצעי: אדמו"ר את וכששאלו הכיפורים, ביום להתענות יוכל אם נסתפק הזקן
בתורה  הקריאה שעלֿידי גם, (ונתבאר קללות" קיין ניט זיך "הערט - קורא כשאבא ענה: זו, פרשה
הענין  עלֿדרך לעבר, בנוגע גם ההמשכה פועלת קורא, הרבי שכאשר אלא בעולם, ההמשכה פועלים

כזכיות" לו נעשו לעתיד).31ש"זדונות בנוגע רק פועל זה הרי אחר, כשקורא מהֿשאיןֿכן ,
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ואילך).29) 204 ע' ח"מ מנחם (תורת ואילך ס"י
(נעתק 30) וש"נ שלח. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה

אלול). יז יום" ב"היום
ב.31) פו, יומא
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ואילך).29) 204 ע' ח"מ מנחם (תורת ואילך ס"י
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אלול). יז יום" ב"היום
ב.31) פו, יומא

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אלול, תשי"א ברוקלין.
שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מי"ז מנ"א, בו מודיע שעובד הוא בתור מזכיר וגזבר בישוב חרדי ששמו נתיבה, 
אבל אשתו וכן הוא אינם שבעים רצון מתנאי העבודה והחיים בשם, ושואל חוו"ד אם יסתדרו באופן 

אחר.

הנה לדעתי לעת עתה ישאר על משמרתו, ומשמרתו תרתי משמע, משרה ומקור של הכנסה, 
ומלשון שומר ושמירה, היינו שישתמש במה שנמצא הוא בישוב הנ"ל ובהשפעתו עליהם לשמור על 
טהרת הקדש בחיים היום יומיים בהישוב והחזקת היהדות והפצת התורה והמצוה האופן המתאים, 

שזהו הצנור לקבלת ברכותיו הוא.

ומ"ש שלפי רוב הטרדה אינו יכול לקבוע עתים לתורה. הנה מצטער אני ביותר מזה, ועוד יותר 
על מה שנדמה לו שצודק הוא בטענתו שאין ביכולתו, וכיון שכן הוא הרי רחוק הוא מלתקן את זה.

ברור הדבר שהיכולת ניתנה לו, ואין זה תלוי אלא ברצונו ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט 
בענין קביעות עתים לתורה בתורת הנגלה ובתורת החסידות, שנפשו האלקית צמאה ומשתוקקת לזה, 
ורק השאור שבעיסה מעכב, הרי פשיטא שאם רק ירצה ימצא באופן והזמן ללימוד הנגלה והחסידות, 
ובמשך זמן לא ארוך, יתמה על עצמו איך לא עשה כזאת עד עתה, וידוע הבטחת חז"ל אשר הצלחת 

איש הישראלי בכלל ובן תורה בפרט תלוי' בהתקשרות ודביקות בתורת ה'.

כן מודיע אשר אשתו תחי' הרה, ויה"ר אשר ימלא השי"ת את ימי הריונה ותלד כשורה בעתה 
ובזמנה ויבשר טובות בזה.

המתאים  בלשון  לפרסם  ובבקשה  אלול.  מברכים  דש"ק  ההתועדות  משיחת  קטע  מוסג"פ 
ובאותיות המתאימות בסביבתו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
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מעשרות, ווידוי הביכורים פרשת לאחר בפרשתנו,
החוקים 1נאמר  את לעשות מצוך אלקיך ה' הזה "היום :

לבבך  בכל אותם ועשית ושמרת המשפטים ואת האלה
את  רש"י מצטט השני המתחיל" ב"דבור נפשך". ובכל
קול  "בת ומפרש: אותם", ועשית "ושמרת המילים
הבאה". לשנה תשנה היום, ביכורים הבאת מברכתו:

ועשית  "ושמרת המילים מהוות שבפשטות למרות
פשטני  מסבירים שאכן כפי ציווי, של לשון אותם"

האחרים  אלא `oi,2המקרא כציווי, זאת מפרש רש"י
dkxak המפרשים כדברי בפשטות, מובן לכך והטעם ,3:

לאחר מופיע הזה..." "היום שהפסוק meiqכיון
ואף  מעשרות, ווידוי ועל הביכורים על הציוויים פרשת
שמפרש  כפי למעשה, הציוויים קיום של התיאור לאחר

הפסוק  על "עשינו 4רש"י – קדשך" ממעון "השקיפה
הכתובים הפסוקים ואף עלינו", שגזרת xg`lמה

הציוויים, על מדברים אינם אותם" ועשית "ושמרת
וה' האמרת... ה' "את ישראל: של שבחם על אלא

ועשית 5האמירך..." ש"ושמרת להבין מקום אין –
הוא לא ieeivאותם" קשור הפסוק אין שאםֿכך ,

שלאחריו. לפסוקים ולא שלפניו לפסוקים

היא  אותם" ועשית ש"ושמרת רש"י מסביר לפיכך
שייך  וכך ביכורים, מצות קיום על לישראל ברכה
על  מדברים הם שאף שלאחריו, לפסוקים גם הפסוק
משום  האמירך..." ל"וה' הזוכים ישראל, של שבחם

האמרת..." ה' .6ש"את

.·
‰„Ó „‚Î ‰„Ó Y "‰˘˙"

ביכורים  "הבאת רש"י בלשון הדיוק גם מובן בכך
רש"י dpyzהיום היה צריך לכאורה, שהרי הבאה". לשנה

" ה iad`לומר כן לשנה לפני אומר שהוא כפי באה",
"z`ad" או היום", כלשון dyrzביכורים הבאה", לשנה

" "ziyreהפסוק רש"י אומר מדוע ?dpyz"...7אותם".

ועשית  "ושמרת שהברכה לעיל, האמור לפי אך
מובנת  שבהמשך, לפסוקים ודומה קשורה אותם"

"תשנה": רש"י ללשון הסיבה

אומרת  האמירך..." וה' האמרת... ה' "את בפסוקים
מדה  של באופן שכר נותן שהקדושֿברוךֿהוא התורה,

מדה  כנגד ש"ה'8("האמירך") עלֿכך ("האמרת"):
zxn`d."האמירך "וה' – אופן באותו השכר ניתן "

ביטויים  הם ו"האמירך" "האמרת" כאשר ובמיוחד
במקרא" מוכיח עד להם "אין ש"וה'9אשר וברור ,

האמרת". ה' ל"את בהתאם בדיוק הוא האמירך"

ועשית  "ושמרת הברכה שגם רש"י, מסביר ולפיכך
האמירך...", וה' האמרת... ה' ל"את הדומה אותם",

" של ברכה אלא ברכה, סתם הבאה":dpyzאינה לשנה
הבאה זו aeyzבשנה כבשנה מעשה אותו על ותחזור

מדה. כנגד מדה של שכר –

.‚
ÔÈÚÏ "...˙¯Ó˘Â" ‰Î¯·‰ È"˘¯ ÈÙÏ ˙·ÒÂÓ ÚÂ„Ó

?ÌÈ¯ÂÎÈ·‰
רש"י לשון את להבין צריך mixekiaאך z`ad:"

מדובר  הזה...", "היום הפסוק לפני הסמוכה, בפרשה
דיני מדובר xyrnאודות ביכורים דיני אודות ואילו ,

בפרשה כן, לפני (אמנם,iptlyכבר מעשרות פרשת
" מעשרות,10נתתיו"mbeבמילים בווידוי הנאמרות

וביכורים  תרומה גם לרבות עיקר 11מתכוונים אך ,
מעשרות  על הוא –12הווידוי (

"הבאת רש"י אומר שהפסוק mixekiaמדוע – "
ולא  פניו", "לפני הכתובה ביכורים לפרשת קשור

"לפניו"? הכתובה מעשרות, לפרשת
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טז.1) כו,
ועוד.2) ספורנו ראב"ע.
כאן.3) רש"י מפרשי בארוכה ראה
טו.4) שם,
יח.5) יז, שם,
(6.172 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש וראה
שהוא 7) "כאדם שמסיים (אלא "תזכה"* א): (פרשתנו ובתנחומא

בתנחומא  אבל אחרת"). לשנה לי ותתן שתשנה יה"ר לו ואומר כו' נותן
"תשנה". (ב): באבער

א8) יח, יתרו ובכ"מ.i"yxtaeע"ר ואילך, ב ט, סוטה וראה שם.
עה"פ.9) פרש"י

יג.10) שם,
שם.11) פרש"י
שנתת12) "התודה שם: רש"י וכדמוכח jizexyrnוכלשון ."

תכלה "כי – הפרשה כלxyrlמהתחלת גו'".xyrnאת ואמרת (אזי) גו'
מזכירין המעשרות על שבוידוי `abאלא jxc גם ד"וגם") ברמז (ורק

וביכורים. תרומה

± miptak `ed (i"yxc i"zk dnke ipy qetca oke) epiptly miqetca la` .m"`xd zqxib d"ke ,i"yxc i"zk dnka .i"yxc oey`x qetca mb d"ke (*dpyz.
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מקומות  מספר ישנם קשור 13[אמנם, אינו שהפסוק
כיֿאם ש"לפניו" לענין אך mbרק פניו", ש"לפני לענין

יתקשר  שהפסוק הפשט, בדרך ובמיוחד לומר, סביר אין
פניו" ש"לפני לענין ש"לפניו"!le`רק ]14לענין

הביכורים  את מזכיר שרש"י לומר, אפשר אי
בהיות  הברכה כדוגמא, אך שבפרשה, הראשון הענין ו

מעשרות  לגבי גם "תשנה 15נאמרת הברכה לשון כי –
מעשרות, ווידוי לענין מתאים אינו הבאה" לשנה

"לשנה ומזה d`adשאינו שנים. לשלוש אחת אלא ,"
אותם" ועשית "ושמרת שהברכה מתכוין שרש"י מובן

ביכורים.wxנאמרה לגבי

.„
ÏÂ˜Œ˙· ˙Î¯· ÏÚ ‰Ï‡˘‰

קושיא" "קלאץ הנפוץ וכביטוי – ועיקר ָועוד
כאשר  כולה, בתורה להזיזה): שקשה יסוד (=שאלת
התורה  מספרת מצוות, קיום עבור וברכה שכר על מדובר
השכר  את הבטיח שהקדושֿברוךֿהוא הדורות) (ולכל
קיום  על או שם, המוזכרת המצוה קיום על שם המוזכר
האמרת... ה' "את בפרשתנו: שנאמר כפי המצוות, כל

מכן  ולאחר האמירך...", אם 16וה' "והיה רבה: בהרחבה
– והשיגוך..." האלה הברכות כל עליך ובאו שמוע...

אשר, ומיוחד, גדול חידוש רש"י מחדש כאן והנה
רש"י, xwna`כלשון cr el oi` הביא יהודי שכאשר :

בירכה לשנה `ezeביכורים, "תשנה בברכה בתֿקול
הבאה"!

דרוש  רמז, ההלכה, של הלימוד בדרכי גם ולכאורה,
שמה, דכר מאן בתֿקול ברכת – זאת להבין קשה וסוד,
הלימוד  בדרך רש"י זאת אומר כאן כאשר ובמיוחד

אלא17שלו  באתי "לא מקרא"?!eheytlאשר של

.‰
ÌÈ¯ÂÎÈ· È·‚Ï ˜¯ ‰Î¯· Y "‰˘˙"

הוא: הנ"ל לכל ההסבר

תכלה "כי על מדובר עניננו שלפני ...xyrlבפרשה
אותם"ziyilydבשנה ועשית ש"ושמרת הסברנו אילו ."

" פירושו רש"י שלפי –dpyz על מוסב – כדלעיל ,"...

בפעם  שגם אותו, שמברכים יוצא היה המעשרות, ענין
הראשונה  השנה של המעשרות כל את יביא הוא הבאה

בשנה רק לומר,ziyilydוהשניה אפשר אי וכך –

את  יעכב הוא הבאה בפעם שגם – "תשנה" כי
הוא – הביעור לזמן עד הברכה.jtidהמעשרות

ועשית  "ושמרת בפסוק שנאמר לכך בנוסף וזאת
jytpאותם lkae jaal lka מצוה מקיימים וכאשר ."

"lkaלבבךlkae בשנה לדחותה אפשרי בלתי נפשך"
שנתיים. או

מוכר  בקשר לכן רק היא שהברכה להסביר רש"י ח
הבאה" "לשנה שגם ברכה, היא "תשנה" שאז לביכורים,

נפשך". ובכל לבבך "בכל הביכורים את יביא הוא

.Â
ÌÈ¯ÂÎÈ·Ï ¯Â˘˜ Y "˘·„Â ·ÏÁ ˙·Ê"

שהפסוק  ייתכן כיצד מובן: אינו עדיין אך
רק  אלא לו, הסמוכה לפרשה יתקשר לא "ושמרת..."

כן? שלפני לפרשה

מדברת  כללי באופן שאמנם לומר, אפוא, הכרחי,
אך  מעשרות, ווידוי על הזה..." "היום שלפני הפרשה
הקשור  ענין מוזכר הזה", ל"היום בסמוך ממש בסופה,
עם  הפסוק מופיע בהמשכו אשר לביכורים, במיוחד

הביכורים. על הברכה

לעשר" תכלה "כי הפרשה הוא: לכך ההסבר
שפירושם, ודבש", חלב זבת "ארץ במילים מסתיימת

בא  בפרשת רש"י שמפרש העזים 18כפי מן זב "חלב ,
אלו דברים ששני – התמרים" מן זב `mpiודבש

הפשט  לפי המעשר, חובת במעשר. רק 19חייבים חלה ,
ויצהר  תירוש דגן ודבש.20על חלב על לא אך ,

xwire cereלהביא צריך מעשר –lkn תבואת
–21זרעך  שמן" זית ארץ חטה... מ"ארץ רק ולא ,

בתוכו  אגור זב 22ששמנו שהדבש מתמרים רק או ,
ודבש".23מהן  חלב "זבת של המשמעות שזוהי –

חובת  אלו. דברים קשורים אכן לביכורים ואילו
רש"י  שמציין כפי (דבש), תמרים על חלה הביכורים
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הלכות  (רמב"ם הוא" במעשר הוידוי "עיקר ההלכה דרך ע"פ וגם
רנח  ע' אגרותֿקודש יצחק לוי מלקוטי ולהעיר הי"ד). פי"א מע"ש

ואילך.
יט.13) יא, עקב כפרש"י
עקב 14) מפרש"י ובכ"מ.להעיר ח. יב, ראה . יג, ז. יא,
כאן.15) לדוד משכיל וראה
ואילך.16) א כח,
ח.17) ג, בראשית
ה.18) יג,

שיטת19) ההלכה, דרך ע"פ ברכות i"yxוגם במס' עסקינן) (דבי'
תרומות  הלכות כס"מ סע"ב. טו, ר"ה פרש"י וראה מעשר. גבי ד"ה א (לו,
רק  הוא מדאורייתא מעשר שחיוב ה"ט) פ"א מעשר הל' רדב"ז רפ"ב.

ויצהר. תירוש בדגן
כג.20) יד, ראה הכתוב כלשון
כב.21) שם, ראה
ב.22) כו, לעיל רש"י
וצאן23) בקר במעשר אשר לרע yxetnלהעיר טוב בין יבקר לא

בסופה). (בחוקותי
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הפרשה  חלב 24בתחילת זבת ארץ לנו... "ויתן וכן ,
ביכורים  הבאת למצות הטעם הוא כדי 25ודבש" ,

טובה  כפויי אנו שאין שנאמר26להראות כפי ,cin
– ראשית..." את הבאתי הנה "ועתה wxבהמשך:

ביכורים. מביאים כאלה מפירות

הזה" "היום שלפני הפרשה שכל למרות ולפיכך,
חלב  "זבת המילים וגם מעשרות, ווידוי אודות היא

המבוקשת  "וברך...", לבקשה מהמשך באות ודבש"

שהמילים  כיון זאת, בכל הרי מעשרות, ווידוי בעת
"אר  דוקא האחרונות קשורות ודבש" חלב זבת ץ

שהפסוק  להסביר אפשרי לכן כדלעיל, לביכורים,
ביכורים. לגבי אמור הזה" "היום

.Ê
ÏÂ˜Œ˙· È„È ÏÚ ˜¯ È¯˘Ù‡ ‰ÏÚÓÏÓ "˙ÈÚÂ"

יש  זאת להבין וכדי מתורץ. הכל לא עדיין אך

ביכורים הבאת מצות c`nלהקדים: dyibcn הענין את
– ממצרים" ה' ש"ויוציאנו כיון – מדה כנגד מדה של

זבת  ארץ לנו... "ויתן המנוגד לקצה – וכו' קשה עבודה

מן  דוקא אלא הפירות מכל מביאים אין לכן ודבש", חלב
וכדומה תאנה דוקא עצמם ובהם ,dxkiay27ה"ראשית",

ה' ש"את כיון לישראל: הקדושֿברוךֿהוא מצד גם וכך

meid zxn`d'וה" לפיכך ,"meid jxin`d."

טובה, כפיות כאן שאין להוכיח כדי השאלה: ונשאלת

מראשית... ב"ולקחת די מדה, כנגד מדה של ובאופן
אל המדה mewndוהלכת (כנגד אלקיך... ה' יבחר אשר

dfd"ויביאנו mewnd l`'ה לפני והנחתו הבאתי... הנה ("

הארץ"), את לנו "ויתן המדה (כנגד אלקיך..."

על ואף ztqezdאך אלקיך", לה' היום "הגדתי :

לו  מגיעה – קול הרמת – "וענית" של באופן מכך, יותר
כדלעיל, המצוה. מהות שזוהי כיון זו, מדה כנגד גם מדה

לפי לומר הכרחי שהיתה eheytולכן מקרא, של
הביכורים.zipreמדה מביא של "וענית" כנגד מלמעלה

את  "כשמעכם היה כאשר הרי הדבר, אפשרי כיצד אך
קול 28הקול" שמע אשר בשר כל מי "כי ישראל טענו

ושמע" אתה קרב למשה 29אלקים... מתאים שזה ,
אקים... אליהם"jenkול"נביא ודיבר בפיו דברי ,30ונתתי

מלמעלה  "וענית" של שהענין לומר הכרחי ולכן
באמצעות .31קול zaהיה

.Á
"‰Ê‰ ÌÂÈ‰" ˜ÂÒÙ‰ ¯Â˘˜ ˙Â„ÈÒÁ‰ Í¯„· Ì‚

"˘·„Â ...ı¯‡"Ï
המופלאים" ה"ענינים זה:32מן רש"י שבפירוש

על ההסב  מדבר הזה..." "היום שהפסוק בפירושו, ר
חלב  זבת "ארץ למילים מתקשר הוא כי ביכורים, מצות
אדמו"ר  של לביאורו מתאים כן, לפני הכתובות ודבש"

זה: לפסוק הזקן

תורה" הזה"33ב"לקוטי "היום שהפסוק מבואר,
הקודם, שבפסוק ודבש" חלב זבת "ארץ למילים קשור
היום  "ודבש המילים ארבע של התיבות ראשי ולכן

הוי' "צירוף – הוי'" של zg`"34הזה ה"וא"ו" כי ,
הימנה". שלמטה למקרא "מחובר הוא "דבש"

קשור  שהפסוק הפשט, לפי כן לפני שהוסבר וכשם
אך  ודבש", חלב זבת "ארץ המילים ארבע עם 35לכל

כיxwirזאת "דבש", למילה הוא להביא daegdהקשר
– "חלב" ולא "דבש", לגבי רק קיימת ביכורים

ב"לקוטי  החסידות דרך שלפי בהסבר גם כך
לפרשה  מחובר ש"המקרא שם, שנאמר כפי תורה",

שמסיימת הימנה yaceשלמעלה alg zaf ux`– "
זאת עם אך המילים, ארבע כל אל הוא xwirשהקשר

שלה  שה"וא"ו" "ודבש", למילה דוקא הוא הקשר
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כו.24) לד, תשא בפרש"י וכן ב. כו,
(25" דוקא כזו מארץ צ"ל דבכורים להלכה גם חלב `uxונפק"מ זבת

וראה  מ"י. פ"א בכורים שם. ספרי ראה – כו' במעשרות משא"כ ודבש",
הת"ק  דגם רפ"ב, בכורים הלכות לרמב"ם מהרי"ק) (בשם וכס"מ* רדב"ז
וכבר  בדרבנן). רק (ופליגי מה"ת פטור הירדן דעבר ס"ל שם) (בכורים

ואכ"מ. בזה האריכו
ג.26) כו, פרש"י
ב.27) שם, פרש"י
ב.28) ה, ואתחנן
כגֿכד.29) שם,
יח.30) יח, שופטים
שע"י 31) – לחידודי או והמדרש ההלכה ע"ד עכ"פ – להוסיף ויש

היא zalewש" הבטחה ובלשון שהברכה מכיון מתורץ כו'" מברכתו

"dpyz נתקיימה ולא ביכורים הבאת שנפסקה יתכן איך הבאה", לשנה
אסור  – כן ביהמ"ק, חורבן ש)לפני (בשנה בכורים מביאי אצל הברכה

וכיו"ב  חוב לגבות שדהו למכור אסור שב"ד ועאכו"כ שדהו, למכור
וש"נ), רע"א נב, (ברכות בב"ק משגיחין דאין קול" ב"בת משא"כ –
להעיר  אבל המתברך. של החטאים בסיבת להתבטל אפשר כזו ברכה כן

(לענין יא לב, וישלח בהקדמה zghadמפרש"י רמב"ם וראה הקב"ה).
ואכ"מ. הנביא). בענין השני והחלק (ד"ה לפיה"מ

א).32) (קפא, שלו שבועות במס' השל"ה ל'
ג).33) (מא, פרשתנו ריש
פי"ד 34) השמות פרטי שער בפרדס והובא ב). (ט, תקו"ז הקדמת

השולט  צירוף והוא פ"ז). השמות ש' ע"ח פט"ו. שם ראה זה צירוף (וענין
חשון). מס' ריש (מ"ח חשון בחודש

תתרנג).35) (ע' עה"פ אוה"ת ראה

.akw 'iq :l"v w"ixdnl my oeivda mbe .gkenc c"dh epiptly n"qkac exird xake (*
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כך  הוי"...", הזה "היום של התיבות לראשית קשורה
הוי' "צירוף ".`zgשהן

.Ë
ÌÈ¯ÂÎÈ·Ï ‰˘‰ ˘‡¯ ÔÈ·˘ ¯˘˜‰ Y "‰Ê‰ ÌÂÈ‰"

תורה" מוסבר 36ב"לקוטי הזה" "היום הפסוק על
וגם  השנה", ראש על קאי הזה... ש"היום נוסף, ענין
על  כאן שמדובר רש"י לפירוש מתאים זה ענין

של ענין הם הביכורים גם כי כמו ziy`x37ביכורים,
y`x.השנה

– לתרומה ביכורים בין ההבדל לגבי מכך: יותר
"ראשית" מכונה התרומה שגם הרי 38שלמרות ,

כן mincewביכורים לפני רש"י שאמר וכפי 39לתרומה,

אדמו"ר  מסביר – לביכורים" תרומה הקדמתי "לא
בפרשתנו  התורה" ב"אור בהרחבה צדק" ,40ה"צמח

שעליה  התורה, ענין הוא תרומה של שה"ראשית"
קנני41נאמר  של ziy`x"הוי' וה"ראשית" דרכו",

נאמר  שעליהם ישראל, נשמות הם "קדש 42ביכורים
להוי' קדמו ziy`xישראל ש"ישראל וכשם תבואתה".

לתרומה.43לתורה" קודמים ביכורים כך ,

שענין  בהרחבה, צדק" ה"צמח שם שמבאר וכפי
הנשמה, לעצם קשור ישראל שבנשמות ה"ביכורים"

ית', בעצמותו ישראל myyששורשה של "מחשבתן
דבר" לכל לתורה.44קדמה וגם ,

כי  השנה, לראש ביכורים בין הקשר מובן ובזה
עצם  מצד עול קבלת היא השנה בראש העבודה

כמוסבר  – היא 45הנשמה השנה בכל עול שקבלת

הביטול  זהו השנה ובראש הפנימיים, מהכחות למטה
– ה"ביכורים" ענין שזהו – הנשמה עצם שמצד

"ziy`x.כדלעיל הנשמה, עצם – "

הוא  השנה בראש העיקריים הענינים אחד ועוד:
"אתה  בישראל, הקדושֿברוךֿהוא בחירת מתגלית שבו

השנה  ראש בתפילת אומרים שאנו כפי :46בחרתנו",
"xgai"...נחלתינו את מצד 47לנו היא זו ובחירה –

הבחירה  כלומר, הנשמה. עצם שבנשמה, ה"ביכורים"
בסיבות  כלל תלויה אינה היא כאשר רק היא האמיתית
שמעשה  בדרגה הוא הבחירה שורש ולכן לבחירה.

" – מקום כלל בה תופס אינו עשו `gהתחתונים
שמעל 48ליעקב" המקיפים (ודרגות שווים שניהם ,

כנודע  העולם, לאומות יותר קשורות להשתלשלות
עשו  בכורת את 49בענין "ואוהב זאת למרות אך ,(

שבעצמותו 44יעקב" הנשמות שורש מצד היא הבחירה .
"יעקב  שמצידה שבנשמה, "ביכורים" דרגת יתברך,

הבכור" בישראל 50הוא דוקא היא והבחירה ,51.

.È
ÌˆÚ Ï˘ ÏÂÚ ˙Ï·˜Â ˙ÂÏË·˙‰ Y ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ÔÈÚ

"ÌÂÈ ÏÎ·" Y ‰Ó˘‰
(ב"דבור  רש"י דברי גם יובנו לעיל האמור לפי
אלקיך  ה' הזה "היום המילים על הקודם) המתחיל"

בע  יהיו יום "בכל – ביום מצוך" בו כאילו חדשים יניך
במצוות  עסוקים שבהם בימים גם עליהם": נצטוית
בענין  ולא בתורה, אחרות פרשות ובלימוד אחרות
ביום  בו "כאילו תחושה להיות צריכה אז גם הביכורים,

עליהם" ואת 52נצטוית האלה ה"חוקים לגבי –
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שם.36)
("מראשית").37) ב כו, פרשתנו כו. לד, תשא יט. כג, משפטים
(ובפרש"י).38) יב יח, קרח (ובפרש"י). ד יח, שופטים
יג.39) כו,
ואילך.40) תתרלט ואילך. תתרלג ע'
כב.41) ח, משלי
ג.42) ב, ירמי'
פי"ד.43) תדבא"ר
ד.44) פ"א, ב"ר
ואילך.45) פ"ג תש"ד ר"ה המשך בארוכה ראה
(46.127 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה התקיעות. קודם

ואילך. 377 ,302 ע' לקמן ,175 ע' לעיל
ה.47) מז, תהלים
ב.48) א, מלאכי
הבאה.49) שבהערה אוה"ת וישלח. ר"פ ואוה"ת תו"ח תו"א, ראה

ועוד.
תתרמבֿג.50) ע' ואילך. תתרלו ע' פרשתנו אוה"ת ראה
("לא 51) החיצונים יניקת שביטול תתרלח) (ע' שם באוה"ת ועפמ"ש

"ע"ד  הוא שבנשמה, בכורים בחי' מצד שנעשה אמו") בחלב גדי תבשל
להקריאה  זה דפסוק השייכות לבאר יש בנה" ואת הזאת האמה את גרש

d"xc,בכורים בחי' הנשמה, עצם שמצד הקב"ע התעוררות ע"י כי .

ואת  יעקב את ואוהב – בנה" ואת הזאת האמה את "גרש שיהי' פועלים
שנאתי. עשו

שאז תורתנו מתן זמן – חגה"ש אשר בישראל xgaולהעיר הקב"ה
"יום נקרא – ס"ד) ס' סי' אדה"ז שו"ע המשך mixekad(ראה וראה ."

בסופו. תרנ"ד הבכורים וביום
"שיהיו 52) א) (יט, יתרו בפ' לעיל שפרש"י מה על החידוש שזהו

יהי' "לא ו) (ו, ואתחנן ובפ' ניתנו", היום כאילו עליך חדשים תורה דברי
חדשים  עליכם "שיהיו יג) (יא, עקב ובפ' כו'", כחדשה אלא כו' בעינך

שבעת הוא המדובר שבכהנ"ל  – ביום" בו שמעתם התומ"צ meiwכאילו
חדשים  כ"א) – שם ואתחנן פרש"י – כו'" ישנה "כדיוטגמא (לא צ"ל

ש" בנדו"ד משא"כ meiכו': lkaגם – "epi`yk האלה ב"החוקים עסוק
כו'". חדשים בעיניך "יהיו – (בכורים) המשפטים" ואת

"היום ממש"נ הוא לזה כבפ'dfdוההכרח – סתם "היום" (ולא "
ט) (כז, בפרשתנו לקמן שנאמר מה גם מפרש ולכן שם); ועקב ואתחנן

"dfd"היום – meiגו'" lka."בברית עמו באת היום כאילו בעיניך יהי'
"ביום נאמר שם יתרו בפ' שגם "dfd[ואף פרש"י לא (ובכ"ז "lka

mei"הזה" תיבת אין שם כי – "ביום zxzeinכו'") לכתוב אא"פ (שהרי
ביום אלא לכתוב צריך הי' שלא אלא גו'"), שם);edd`באו (פרש"י

בנדו" דהול"ל משא"כ מיותרת, "הזה" שתיבת הנ"ל) פרשתנו לקמן (וכן ד
סתם]. "היום" שם) ועקב ואתחנן (כבפ'

.193 ע' חכ"ד לקו"ש וראה
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לפי שכוונתם i"yxהמשפטים", yexit למצות
.53הביכורים 

לזכור כך כל חשוב מדוע התורה zellkaולכאורה:
" meiוהמצוות lka ובאופן ביכורים, של הציווי את "

כפי  הדמיון") (ב"כ"ף "כחדשים" לא – "חדשים" של
אחר  במקום רש"י והמצוות?54שמציין התורה לגבי

היהודי, מעשי בכל הדבר: מובן לעיל האמור לפי
צריכה  הפרטיים, הכחות אל הקשורה בעבודה ואף
העול  וקבלת העצמית ההתבטלות מורגשת להיות
עול  קבלת לגבי הידוע כדוגמת הנשמה, עצם שמצד
שבנשמה, "ביכורים" מדרגת הנובעת השנה, ראש של
השנה. ימות בכל שתאיר כך בה, "להצטייד" שצריך
שעושה  היוםֿיומיים הענינים בכל יום", "בכל גם כך
במצות  הרעננות במלוא לחוש צריך הוא היהודי,

הנשמה. עצם שמצד ההתבטלות – הביכורים

צדק" ה"צמח שם שמבאר הנאמר 36וכפי את
כי 55ב"תנחומא" ביכורים, במקום תפילות שתיקנו ,

שורשה  עם שלמטה הנשמה את מאחדת תפילה
התורה, לימוד לפני תפילה להיות צריכה ולכן ומקורה,
לפני  להיות צריכה כראוי, יהא התורה שלימוד כדי כי

התפילה  עבודת ידי על הנשמה, עצם התעוררות .56כן

.‡È
˙‡ ˙¯˙ÂÒ ‰È‡ ‰ÁË·‰‰ ÌÈ¯ÂÎÈ· ˙ÂˆÓ È·‚Ï

‰¯ÈÁ·‰
ההסבר  באמצעות רש"י בפירוש מתבהר נוסף ענין
ברכה  החסידות: דרך לפי הביכורים, בענין הנ"ל

תלויים dghadשמשמעותה שאינם בענינים רק אפשרית
צריך  שבהן ומצוות, תורה על ואילו האדם. בבחירת

" miigaלהיות zxgae"57 ו"הכל חוץ 58, שמים בידי
אפוא  כיצד הבטחה. לכאורה, תיתכן, לא שמים", מיראת

מברכתו.. ש"בתֿקול הבאה"?dpyzאומרים לשנה

ה  הביכורים שענין הנ"ל, ההסבר לפי דרגת אך וא

קשורה  שהברכה כיון הדבר: מובן הנשמה, עצם
כאן  שאין בלבד זו לא הרי הנשמה, עצם להתעוררות
הנשמה  עצם מצד אדרבה, אלא האדם, לבחירת סתירה

"ובחרת של הענין .miiga"59נובע

הבאת  משמעות כי הדבר, מובן הפשט בדרך גם
כפוי  איֿהיותו מצד לה', תודה ביטוי היא הביכורים

לעיל  רש"י כפירוש שהאדם60טובה, וכיון .eraha אינו
ביכורים. להביא ירצה ודאי הרי טובה, כפוי

.·È
˙ÈÓ˘‚‰ ‰ÏÈÎ‡‰ ÌÚ ‰Ó˘‰ ÌˆÚ ¯Â·ÈÁ

עצם  שמצד ההתבטלות את לקשר צריך כאמור,
זה  וגם היהודי, של הפרטיים הכחות אל גם הנשמה
מפירות  מובאים הביכורים ביכורים: בהבאת מתבטא
והטעימים  המשובחים הפירות מן ודוקא גשמיים,
התמרים  מן ביכורים מביאים אין עלֿכן (ואשר

וכו'" ).61שבהרים

פירות בכורי – המזבח,`elוכן על נשרפים אינם
"ושמחת"62לכהנים oilk`pאלא של באופן כלומר:63, .

ומקור  שורש "ביכורים", של הדרגה את מקשרים
– כבשרו ובשר דם – גשמית לאכילה .dgnyaהנשמה,

כנגד  מדה שכר נותן שהקדושֿברוךֿהוא ומכיון
הבאת  מצות על היהודי זוכה לכן כדלעיל, מדה,

" בברכה לו dpyzביכורים יצמחו הבאה": לשנה
בו  ויקויים ומשובחים, טעימים פירות – "מראשית"

ולביתך" אלקיך ה' לך נתן אשר הטוב בכל .64"ושמחת

זהו  כאמור אשר השנה, ראש עבודת לגבי גם וכך
התבטלות  בעצמו מעורר יהודי שכאשר הביכורים, ענין
הקדושֿברוךֿ לו נותן הנשמה, עצם מצד עול וקבלת

ומתוקה,65הוא  טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה
ביתו, ולבני לו הגשמיים, בעיניו וכן הרוחניים, בעניניו

רויחי. ומזוני חיי בבני המצטרך, בכל

(g"kyz `eaz t"y zgiyn)
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לזה*,53) קודם ועוד חמש בן גם – בנ"י כל בהנהגת שהוא וכמו
meieשהתחלת mei lk'כו טובה) כפוי (איני אני "מודה באמירת הוא

וכו'". שהחזרת
והייתה  בכ"י, זכירתה צ"ל יצי"מ (1 ההלכה): ע"ד (גם ולהוסיף

לאור אל lecb"מאפילה אתכם והבאתי מנת על והייתה גדולה), (טובה "
"כל  (2 בהגש"פ. עיקרי חלק הוא גו'" "ארמי אשר ולהעיר גו'. הארץ

" צ"ל להוי'" כבכורים) – משובח (הכי xacחלב lka סוף) רמב"ם – "
רמח). (סו"ס צדקה הל' יו"ד ושו"ע המזבח) איסורי הל'

(יא,54) עקב א) (יט, יתרו בפרש"י שם). בספרי (וכ"ה ו ו, ואתחנן
– ila.193ג) ע' חכ"ד בלקו"ש נת' הדמיון. כ"ף

פרשתנו.55) ריש

(תורה).56) לתרומה קודמים (תפלה) בכורים ולכן
יט.57) ל, נצבים
וש"נ.58) ב. לג, ברכות
ואילך.59) 36 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה
ג.60) כו,
ה"ג.61) פ"ב בכורים הלכות רמב"ם מ"ג. פ"א בכורים
יג.62) יח, קרח
ה"ו.63) פ"ג שם רמב"ם
יא.64) שם, פרשתנו
(ר"ה 65) בסופה" מתעשרת בתחלתה שרשה שנה "כל בענין כידוע

ע"ב). ריש טז,

y"we f"ndxae xgyd zekxae w"h z`iyp oipra wepizd z` libxdl xcdl ebdp (y`xd ze`it zgpde dfifbd mei) yly oanc x"enc` g"en w"k z`xed drecik (*
.(`p 'r mei meid) dhnd lry
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רבות  פעמים נאמר רש"י 1כבר שמטרת שלמרות ,

– הפסוקים של פשוטם את לפרש ראשיתֿכל, היא,

וסודות  פנימיות תורה", של "יינה גם פירושו כולל
הזקן  אדמו"ר של המפורסמת כאמרתו ,2התורה,

יום  אלול ח"י חל אורי" "קומי פרשת של זה שבשבוע
וידועים  יום 3הולדתו, שגם הבעלֿשםֿטוב, דברי

הולדת  (של זה ענין לגבי אלול, בח"י הוא שלו הולדתו

זה). ביום הזקן אדמו"ר

על  בפרשתנו רש"י בפירושי גם הדברים הם כך

התוכחה. דברי

ביחס  יותר מודגשים שהדברים לומר, אף ואפשר

אדמו"ר  של הסברו לפי התוכחה, על רש"י לפירושי
תורה" ב"לקוטי עצמם:4הזקן התוכחה דברי על

בכל  אך הברכה, היפך היא בגלוי משמעותם אמנם,

ברכות" רק אינם האמת "לפי כוללת 5זאת התורה ,
הפנימיות  – וה"סתים" ו"גליא", "סתים" בתוכה

נעלות 6והנשמה  ברכות של ענין הוא הקללות של

בגמרא 7ביותר  לנאמר בדומה ברכתא 8, כולהו "הנך
הן).9נינהו" ברכות כולם (=אלו

גם הם i"yxכך iyexit:התוכחה hytdעל
של  פשוטו שלפי הלאֿטוב חומרת את מדגיש שברש"י

אב  אותן מקרא; באות שברש"י, תורה" של "יינה לפי ל

הברכות  את יותר ולהדגיש הפנימיות את לגלות מילים
שבתוכחה. הנעלות

.·

Ë¯Ù ÏÎ˘ ¯È·ÒÓ È"˘¯ Y "...'‰ Í·È˘‰Â"
ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÈÚ‰ È˘ ÏÚ ÛÈÒÂÓ

התוכחה  ה'10בסוף "והשיבך התורה: אומרת
עוד  תוסיף לא לך אמרתי אשר בדרך באניות מצרים
ולשפחות  לעבדים לאויבך שם והתמכרתם לראותה,

קונה". ואין

בסיום  נאמר זה שפסוק שכיון מובן, בפשטות
הגדול  הטוב" "היפך את לבטא בא הוא התוכחה,
הגדולה  הפורענות מהי להבין: צריך כך, ואם ביותר.

וכו' למצרים יחזרו ישראל שבני לא 11בכך אחד ואף ,
לקנותם  ולשפחות?12ירצה לעבדים

היא: הכוונה – "באניות" כך: על מסביר רש"י
למצריםiaya"בספינות יחזרו הם כלומר ."miieayk13;

עליך  יגזרו "כי רש"י אומר קונה" "ואין המילים ועל
וכיליון". הרג

שתי  בעיקר ישנן שבפסוק נראה, ראשון במבט
ב) "בשבי"; למצרים יבואו ישראל א) פורעניות:
בפסוק  המילים ושאר וכיליון". הרג עליך "יגזרו
לראותה  עוד תוסיף לא לך אמרתי אשר בדרך ("באניות
רק  הן ולשפחות") לעבדים לאויבך שם והתמכרתם

mihxt.הללו הפורעניות בשתי

לשונו  באמצעות מראה, שרש"י לומר, אפשר אך
בפסוק פרט כל כיצד בפירושו, דבר siqenהמדוייקת

לכך  ובדומה כדלהלן. הטוב, היפך כשלעצמו שהוא
מוסיף  ענין כל כיצד מסביר הוא תורה" של ב"יינה

לישראל. שתהיה הברכה של ובטוב בגדולה
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וש"נ.1) 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה
כד.2) ע' יום היום
(3.129 ע' תש"ה השיחות ספר
וראה 4) בחקותי. דפ' התוכחות ע"ד – ואילך סע"א מח, בחוקותי

בנגלה  טו): (כח, פרשתנו עה"ת ש"ך וראה ועוד. .233 ע' ח"ז לקו"ש
בפרטיות). (ומפרשם אהבה דברי ה' אהבת היא ובנסתר תוכחת היא
ואילך. תרמה ע' ראה אוה"ת נחמה. כולה ובנסתר שם: התוכחה ובסוף

דפרשתנו.5) התוכחות ע"ד שם) בלקו"ש (הובא פח ע' יום היום ראה
א.6) קנב, זח"ג
שהתוכחות 7) בארוכה, מבאר ואילך) תתרצב (ע' פרשתנו ובאוה"ת

שם  לקו"ת וראה אויביך. על שבנוגה, הרע על הכל קאי דפרשתנו האלו
ואילך. א מט, ב. מח,

וסתים 8) פנימיות גילוי שענינו רשב"י, שדוקא ולהעיר, ב. ט, מו"ק
260 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש (ראה ברכות שהן גילה דאורייתא,

ואילך).
(9– חשובות הכי  בעליות התוכחות שקבעו מה לבאר יש הנ"ל ע"פ

בשישי  ודפרשתנו "סקל"ו) או"ח טושו"ע (ראה בשלישי בחוקותי דפ'
ועוד) פי"ט. שי"ח (פע"ח ב דרוש ס"ת קריאת ענין הכוונות שער (ראה

סק"ט). שם מג"א וראה רפב. סו"ס או"ח בבאה"ט הובא
סח.10) כח,
יוד.11) יג, לך וראה ד. יד, שלח בשלח. מר"פ להעיר
טובה.12) מדה זו קונה, ואין כאן: מבחיי להעיר
ועוד.13) המהר"ל), (לאחי חיים מים באר רא"ם, ראה
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260 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש (ראה ברכות שהן גילה דאורייתא,
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(9– חשובות הכי  בעליות התוכחות שקבעו מה לבאר יש הנ"ל ע"פ

בשישי  ודפרשתנו "סקל"ו) או"ח טושו"ע (ראה בשלישי בחוקותי דפ'
ועוד) פי"ט. שי"ח (פע"ח ב דרוש ס"ת קריאת ענין הכוונות שער (ראה
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ועוד.13) המהר"ל), (לאחי חיים מים באר רא"ם, ראה
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מדוע  ולהסביר להקדים יש זאת, להבין כדי
לא  לך אמרתי אשר בדרך "והשיבך... התורה מדגישה

עוד חשיבות תוסיף מהי לכאורה, שהרי, לראותה",
אין  ולכאורה, לתוכחה? קשורה היא וכיצד זו עובדה

בפירושו. כך על עונה שרש"י רואים

המפרשים  מדוע 14יש התורה מסבירה שבכך ,
שהקדושֿברוךֿהוא  כיון "באניות": דוקא "והשיבך"
("לא  זו בדרך – לראותה" עוד תוסיף "לא אמר

עוד" הזה בדרך לשוב שישראל 15תוסיפון ייתכן לא – (

בדרך הזה", "בדרך למצרים מודגש dyaidיבואו ולכן ,
"והשיבך... ...".zeip`aבפסוק

(דרכו  מקרא של פשוטו לפי כך להסביר קשה אך
לציין  חשוב מדוע כי התורה), על בפירושו רש"י של

dgkeza לא" את סותר איננו מצרים" ה' ש"והשיבך
היה  לא לכאורה, כאשר, ובמיוחד לראותה"? תוסיף
עוד  תוסיף לא לך אמרתי אשר "בדרך להיכתב צריך
– לתוכחה לכאורה, קשור, לא זה גם כי – לראותה"

"באניות" לציין צורך היה לא .16וממילא

.„

Ë˘Ù‰ ÈÙÏ ÌÈÏ·˜˙Ó ÌÈ‡˘ ÌÈÂ˘ ÌÈ¯·Ò‰

במדרש  שנאמר כפי – לומר היה ניתן לכאורה
טוב" למה 17"לקח להדגיש התורה רוצה שבכך –

שהקדושֿברוךֿהוא  למרות לגרום: העבירות עלולות
החטאים  יכולים לראותה", עוד תוסיף "לא הבטיח

הקדושֿברוךֿהוא  ידי על זו הבטחה לביטול .18לגרום

לפשוטוֿשלֿ כלֿכך מתאים איננו זה הסבר גם אך
ובמיוחד  שהחטא, – זה ענין לדעת כדי כי מקרא,
אין  ה', הבטחת לביטול לגרום עלול חמורים, חטאים

(ובמיוחד ביותר הנוראות לקללות להגיע )meiqaצורך

יעקב  אצל לפניֿכן כבר זאת למדו כי התוכחה, ,19של
החזרה  של לענין דוקא זה בין הקשר מהו ועוד:

למצרים?

להסביר  אפשר שאי בפשטות לפי 20ומובן –
שהיה שלמרות – מקרא של לא ieeivפשוטו ה' של

לכך  החטא גורם למצרים, הזה" "בדרך לשוב
לידי  ומביאם בכך מתחשב אינו שהקדושֿברוךֿהוא
שחטאים  הענין בין הקשר מהו כי הציווי, על עבירה
לבין  נוסף, ציווי על (בעלֿכרחם) לעבירה גורמים

?21התוכחה 
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את  יותר ולהסביר להקדים יש זאת, להבין כדי
שהרי  בשבי". "בספינות – "באניות" על רש"י פירוש

" למצרים ילכו שישראל ההסבר אינו diayaלכאורה: "
" למילה גם אלא "באניות", למילה רק "jaiydeקשור

כך  ואם כשבויים), לשם ישיבם (שהקדושֿברוךֿהוא
ולא  "והשיבך", המילה על זאת לפרש רש"י היה צריך

"באניות"? המילה את מפרש הוא שבו בקטע

ה"תוספות" "באניות"22בעלי שהמילה מסבירים,
dxingn,ברגל אותם מוליכין היו "שאם השביה, את

ואילו  ברגל", ללכת היכולים הגדולים רק שבים היו לא
ונשים". טף שבים "יהיו האניות באמצעות

"בשביה" אומר שרש"י מזה תוספת mzqאבל בלי ,
תחול  שהשביה בכך אינו שהחידוש מובן, הסבר, שום

שביאתם mlekעל הענין בעצם אלא וטף, נשים כוללת ,
"בשביה". תהיה באניות לשם

.Â
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הוא  לכך הפרטים ההסבר שכל מפרש, רש"י :
אחת, כללית תוכחה של פרטים רק אינם בפסוק
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הח'".14) "ההפסד כאן אברבנאל
טז.15) יז, שופטים
אמרתי 16) אשר ש"בדרך משמע, הכתוב לשון מפשטות ועיקר: ועוד

שבא ולא – עה"פ) תיב"ע (ראה ל"באניות" בתוכן המשך הוא uxzlגו'"
"באניות". תיבת

הפסוק 17) שם הובא לא אבל – שם ספרי וראה שם. שופטים
דפרשתנו.

עלי'")18) כרותה ("שהברית הספרי לשון מפשטות משמע כן

ה  שאין dghadשתתבטל הארצות ("שאר שם טוב לקח ממדרש וכן .*
.20 והערה בפנים לקמן ראה אבל עלי'"). כרותה הברית

ובפרש"י.19) יא לב, וישלח
"שאפילו20) עה"פ פרשתנו בלק"ט כו'".devnכמ"ש הקב"ה שאמר

"מצרים"). (במקום מצות ומה שם: שופטים בספרי הגירסא גם וראה
להושיבם 21) זה עונש מה כי תצא: ר"פ להאריז"ל ל"ת גם ראה

ד"ת. על לעבור הוא עונש וכי כו' בדרך במצרים
ועוד.22) חזקוני רזא, בפענח ועד"ז

zenewn 'ba" ± zexdf` mlek epzyxtce my mihteye glya 'tc miaezkd (b x"zq`c `zgizt .bi ,ci glya `zlikn .`"d d"t dkeq inlyexi) l"fg t"ry s` (*
.n"k`e ."'ek exdfed
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מהם  אחד שכל אלא למצרים, ישראל את שיחזירו
נפרדת. תוכחה מוסיף

"באניות  שבפסוק שהפירוט רש"י, מסביר לכן
לפורענות  בנוסף נוסף. ענין הוא אמרתי..." אשר בדרך

גם תהיה למצרים, ההגליה גרועה jxcdשבעצם לשם
פרטים: בשני וזאת, ביותר,

בלבד  זו לא כלומר, "בשביה". – "באניות" (א)
mixvnayאת שגם הרי שבויים, יהיו למצרים jxcdהם

רב  בצער כרוך זה דבר באניות. כשבויים יעברו הם
היבשה  דרך לשבי ההליכה מן יותר רבים ,23וביסורים

השובים, של מרותם תחת יותר מצויים "באניות" כי
בפשטות. זאת שרואים כפי

התוספות, כבעלי מסביר רש"י אין מדוע מובן [בכך
ונשים  טף גם יכולים שבפשטות לכך בנוסף שכן,

לאיטם  ברגל הרי 24ללכת מצרים, ביציאת שהיה כפי
איננה  "באניות" שההגליה יוצא, פירושם שלפי
את  מחמירה רק היא אלא עצמה, בפני פורענות

" של הכללית שהיא jaiyde...mixvnהפורענות ,
להיכתב צריך היה זה ולפי כולם, את dligzklnתכלול

כענין  זאת להוסיף ולא וכדומה, כולכם...." ה' "והשיב
חדש].

עוד  תוסיף לא לך אמרתי אשר "בדרך (ב)
לפני  הלכו שבה בדרך למצרים יגלו הם – לראותה"
ועקרב  שרף נחש והנורא, הגדול המדבר דרך – כן

מים  אין אשר הניסים 25וצמאון ללא בפשטות, (וכמובן
שבגלל  במדבר), הראשונה בהליכה שהיו והחסדים
"לא  – "דרך" שבאותה הקדושֿברוךֿהוא הבטיח זאת
שבהליכה  הנורא העונש ומובן לראותה"; עוד תוסיף

זו  .26ב"דרך"

שאין  כשם בפירוש, זאת לציין צריך אינו רש"י
ה' שב"והשיבך החמורה הקללה את לבאר צריך הוא

mixvn עתה זה הסביר רש"י כי את 27, מייראין ש"אין ,
עצם  כמו ובדיוק ממנו", יגור שהוא בדבר אלא האדם
לגבי  היא למצרים ה"דרך" גם כך למצרים, החזרה

ממנו". יגור שהוא "דבר ישראל

.Ê
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שבהמשך  המילים על רש"י פירוש גם יובן זה לפי
מבקשים  "אתם – לאויביך" שם "והתמכרתם הפסוק
שמשמעותו  ולשפחות", לעבדים להם נמכרים להיות

מוכרים ידי על להימכר תרצו אלא `mixgשלא ,
mknvra.שאחרֿכך בקטע רש"י שמסביר כפי ,

שהם  פירושו את סותר זה תמוה: לכאורה, שהרי,
" למצרים את diayaיובלו למכור שיוכלו במצב ולא ,"

אחרים"? "מוכרים ידי על רק אלא עצמם,

התורה  מדגישה מדוע אכן, מובן: אינו וכן
בעוד  – אחרים" "מוכרים ידי על ולא – "והתמכרתם"
עליך  ש"יגזרו מפני קונה" ש"ואין נאמר בהמשך אשר

אותם? ימכור מי כלל חשוב ולא וכיליון", הרס

פרט שכל כיוון הוא: לכך ההסבר siqenאלא
רש"י  מסביר כדלעיל, עצמו, בפני ענין ,28לתוכחה

את  שמוביל מי ידי על מכירה על בפסוק מדובר שאין
ואין  כך, כל חמורה קללה איננה (שזוהי לשבי ישראל
גרוע  נעשה בשבי שהמצב אלא עצמו), בפני ענין זה
נמכרים  להיות מבקשים "אתם (א) אשר עד כלֿכך
תירצו  בעצמכם אתם – ולשפחות" לעבדים להם
השובים. מן בקשה ידי על ולשפחות לעבדים להימכר

לאויבך"! – למי? מזה: יותר ו(ב)
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"בספינות",23) – "באניות" תיבת לפרש רש"י הוצרך שלכן וי"ל
רש"י  ואין יג) מט, (ויחי בתורה לפנ"ז נאמרה "אניות" שתיבת אף

שם: מפרשה
מוב  אינו פשוטו ומצד ע"פ באניות? שישיבם בהתוכחה נוגע מה ן

"תאני' מלשון הוא כאן ד"אניות" בדוחק) (עכ"פ לפרש מקום הי' זה
מפרש  ולכן שם)*: איכה (פרש"י ויללה" "צער לשון ה), ב, (איכה ואני'"
נוגע  זה מה לתרץ וכדי "בספינות". כפשוטה פירושה ד"אניות" רש"י

"(בספינות) הד"ה) (באותו ממשיך בספינות iaya'בהתוכחה, דהשבי' ,"
כבפנים. ביותר, גדול צער היא

כג.24) ט, נח בפרש"י הובא ד. כ, מישעי' ולהעיר
טו.25) ח, עקב
הים,26) דרך לילך שצריך במקום א) בה"דרך": ענינים ב' ולפ"ז

"בדרך  יהי' – הדרך רוב ב) עה"פ: חזקוני (וראה "באניות" ההליכה תהי'

יציאתם  דרך וע"ד המדבר. דרך לראותה", עוד תוסיף לא לך אמרתי אשר
המדבר. ודרך (בקרי"ס) הים דרך הענינים: ב' שהיו ממצרים

ס.27) כח, פרשתנו
יתכן 28) "ולא – (שלאח"ז) "והתמכרתם" בד"ה מכריח שרש"י אף

שנאמר  מפני אחרים מוכרים ידי על ונמכרתם בלשון והתמכרתם לפרש
הי' זה באם הנה – שם) רש"י מפרשי (ראה קונה" ואין xwirאחריו

"והתמכרתם  בד"ה לפירושו זה הכרח להקדים הו"ל רש"י, של הכרחו
לאויביך  שם

להיות  מבקשים "אתם תחילה שפירש ומזה כו'" מבקשים אתם –
ההכרח  בלי שגם מובן, זה) לפירוש הכרח להקדים (מבלי כו'" נמכרים
"אתם  הוא גו'" ב"והתמכרתם שהפירוש מובן לאח"ז רש"י שכתב

עה"פ. הזכרון וס' רא"ם וראה כו'". נמכרים להיום מבקשים

."mini segl" f"ptl aezka xn`pdl xn`pdl jyndae ,"zeip` segl" xn`py ,my igie 'ta k"`yn (*



לט ireayd cenild xefgn t"r - `eaz zyxt - zegiyÎihewl

מהם  אחד שכל אלא למצרים, ישראל את שיחזירו
נפרדת. תוכחה מוסיף

"באניות  שבפסוק שהפירוט רש"י, מסביר לכן
לפורענות  בנוסף נוסף. ענין הוא אמרתי..." אשר בדרך

גם תהיה למצרים, ההגליה גרועה jxcdשבעצם לשם
פרטים: בשני וזאת, ביותר,

בלבד  זו לא כלומר, "בשביה". – "באניות" (א)
mixvnayאת שגם הרי שבויים, יהיו למצרים jxcdהם

רב  בצער כרוך זה דבר באניות. כשבויים יעברו הם
היבשה  דרך לשבי ההליכה מן יותר רבים ,23וביסורים

השובים, של מרותם תחת יותר מצויים "באניות" כי
בפשטות. זאת שרואים כפי

התוספות, כבעלי מסביר רש"י אין מדוע מובן [בכך
ונשים  טף גם יכולים שבפשטות לכך בנוסף שכן,

לאיטם  ברגל הרי 24ללכת מצרים, ביציאת שהיה כפי
איננה  "באניות" שההגליה יוצא, פירושם שלפי
את  מחמירה רק היא אלא עצמה, בפני פורענות

" של הכללית שהיא jaiyde...mixvnהפורענות ,
להיכתב צריך היה זה ולפי כולם, את dligzklnתכלול

כענין  זאת להוסיף ולא וכדומה, כולכם...." ה' "והשיב
חדש].

עוד  תוסיף לא לך אמרתי אשר "בדרך (ב)
לפני  הלכו שבה בדרך למצרים יגלו הם – לראותה"
ועקרב  שרף נחש והנורא, הגדול המדבר דרך – כן

מים  אין אשר הניסים 25וצמאון ללא בפשטות, (וכמובן
שבגלל  במדבר), הראשונה בהליכה שהיו והחסדים
"לא  – "דרך" שבאותה הקדושֿברוךֿהוא הבטיח זאת
שבהליכה  הנורא העונש ומובן לראותה"; עוד תוסיף

זו  .26ב"דרך"

שאין  כשם בפירוש, זאת לציין צריך אינו רש"י
ה' שב"והשיבך החמורה הקללה את לבאר צריך הוא

mixvn עתה זה הסביר רש"י כי את 27, מייראין ש"אין ,
עצם  כמו ובדיוק ממנו", יגור שהוא בדבר אלא האדם
לגבי  היא למצרים ה"דרך" גם כך למצרים, החזרה

ממנו". יגור שהוא "דבר ישראל

.Ê
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שבהמשך  המילים על רש"י פירוש גם יובן זה לפי
מבקשים  "אתם – לאויביך" שם "והתמכרתם הפסוק
שמשמעותו  ולשפחות", לעבדים להם נמכרים להיות

מוכרים ידי על להימכר תרצו אלא `mixgשלא ,
mknvra.שאחרֿכך בקטע רש"י שמסביר כפי ,

שהם  פירושו את סותר זה תמוה: לכאורה, שהרי,
" למצרים את diayaיובלו למכור שיוכלו במצב ולא ,"

אחרים"? "מוכרים ידי על רק אלא עצמם,

התורה  מדגישה מדוע אכן, מובן: אינו וכן
בעוד  – אחרים" "מוכרים ידי על ולא – "והתמכרתם"
עליך  ש"יגזרו מפני קונה" ש"ואין נאמר בהמשך אשר

אותם? ימכור מי כלל חשוב ולא וכיליון", הרס

פרט שכל כיוון הוא: לכך ההסבר siqenאלא
רש"י  מסביר כדלעיל, עצמו, בפני ענין ,28לתוכחה

את  שמוביל מי ידי על מכירה על בפסוק מדובר שאין
ואין  כך, כל חמורה קללה איננה (שזוהי לשבי ישראל
גרוע  נעשה בשבי שהמצב אלא עצמו), בפני ענין זה
נמכרים  להיות מבקשים "אתם (א) אשר עד כלֿכך
תירצו  בעצמכם אתם – ולשפחות" לעבדים להם
השובים. מן בקשה ידי על ולשפחות לעבדים להימכר

לאויבך"! – למי? מזה: יותר ו(ב)
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"בספינות",23) – "באניות" תיבת לפרש רש"י הוצרך שלכן וי"ל
רש"י  ואין יג) מט, (ויחי בתורה לפנ"ז נאמרה "אניות" שתיבת אף

שם: מפרשה
מוב  אינו פשוטו ומצד ע"פ באניות? שישיבם בהתוכחה נוגע מה ן

"תאני' מלשון הוא כאן ד"אניות" בדוחק) (עכ"פ לפרש מקום הי' זה
מפרש  ולכן שם)*: איכה (פרש"י ויללה" "צער לשון ה), ב, (איכה ואני'"
נוגע  זה מה לתרץ וכדי "בספינות". כפשוטה פירושה ד"אניות" רש"י

"(בספינות) הד"ה) (באותו ממשיך בספינות iaya'בהתוכחה, דהשבי' ,"
כבפנים. ביותר, גדול צער היא

כג.24) ט, נח בפרש"י הובא ד. כ, מישעי' ולהעיר
טו.25) ח, עקב
הים,26) דרך לילך שצריך במקום א) בה"דרך": ענינים ב' ולפ"ז

"בדרך  יהי' – הדרך רוב ב) עה"פ: חזקוני (וראה "באניות" ההליכה תהי'

יציאתם  דרך וע"ד המדבר. דרך לראותה", עוד תוסיף לא לך אמרתי אשר
המדבר. ודרך (בקרי"ס) הים דרך הענינים: ב' שהיו ממצרים

ס.27) כח, פרשתנו
יתכן 28) "ולא – (שלאח"ז) "והתמכרתם" בד"ה מכריח שרש"י אף

שנאמר  מפני אחרים מוכרים ידי על ונמכרתם בלשון והתמכרתם לפרש
הי' זה באם הנה – שם) רש"י מפרשי (ראה קונה" ואין xwirאחריו

"והתמכרתם  בד"ה לפירושו זה הכרח להקדים הו"ל רש"י, של הכרחו
לאויביך  שם

להיות  מבקשים "אתם תחילה שפירש ומזה כו'" מבקשים אתם –
ההכרח  בלי שגם מובן, זה) לפירוש הכרח להקדים (מבלי כו'" נמכרים
"אתם  הוא גו'" ב"והתמכרתם שהפירוש מובן לאח"ז רש"י שכתב

עה"פ. הזכרון וס' רא"ם וראה כו'". נמכרים להיום מבקשים

."mini segl" f"ptl aezka xn`pdl xn`pdl jyndae ,"zeip` segl" xn`py ,my igie 'ta k"`yn (*
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פירוש יותר מובן כי בכך – קונה "ואין על רש"י
וכיליון": הרג עליך יגזרו

קונה" ש"ואין לחשוב, היה ניתן לעיל האמור לפי
"והתמכרתם...", הקודמת התוכחה המשך רק הוא
ל"אויבך", להימכר הנורא, המצב עקב תירצו, שאתם

במצב תישארו וכך – קונה" "ואין .mcewdאך

על  רק מסופר אין כאן שגם רש"י, מסביר לפיכך
גם  כאן יש אלא "והתמכרתם...", של הגרועה התוצאה

מכך ztqepקללה נובע קונה" ש"ואין עצמה, בפני
ולכן  פורענות, של שיא – וכליון" הרג עליך ש"יגזרו

אלו דברים התוכחה.meiqaנאמרים

.Á
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של  ב"יינה רש"י, רומז א), (סעיף לעיל כאמור
ענינים  בפנימיותם הם התוכחה דברי כיצד תורה",

ביותר  .29נעלים

חזרה  לדרגת ישראל התעלות היא התוכחה מטרת
כנאמר  הדברים 30בתשובה, כל עליך יבואו כי "והיה

לבבך... אל והשבות והקללה... הברכה עד zayeהאלה
בסיום  רמוז שלפיכך לומר, ויש אלוקיך...", ה'

התשובה. – התוכחה תכלית של זה ענין התוכחה

בגמרא  כנאמר היא, התשובה "גדולה 31מעלת ,
ששב  למי יש – כזכיות" לו נעשו שזדונות תשובה

סוג sqepeבתשובה cgein אפילו שאין זכיות, של
גמור. לצדיק

ש"נופלים" הקדושה ניצוצות גם הענין: ובפנימיות
נהפכים  הטמאות", קליפות "שלש אל הזדונות ידי על
בעבודתו  ולזכך "לברר" יכול צדיק אשר בעוד לזכיות,
שמ"קליפת  המותרים, שבדברים הניצוצות את רק

.32נוגה"

קליפות  בשלוש הנמצאים הקדושה ניצוצות
מובן, ומזה ביותר, למטהֿמטה נפלו הטמאות
הניצוצות  משורש יותר ביותר, נעלה בקדושה ששורשם

הידוע  לכלל בהתאם נוגה, לקליפת "כל 33שנפלו
הופכים  כאשר ולכן, יותר". למטה נופל יותר, הגבוה
עליון  אור לעולם ויורד נמשך לקדושה, אלו ניצוצות

.32יותר 

מצרים...", ה' "והשיבך לפסוק הפנימי הפירוש זהו
"והשיבך" – בסיומם רמוזה התוכחה דברי כל שתכלית
תשובה, של המעלה לידי להביא תשובה), (מלשון

"והתמכרתם (א) הפסוק: בהמשך jaie`lהנרמזת my
מקום  "שם", שממדריגת – ולשפחות" לעבדים

ניצוצות 34הקליפות  את מבררים – "אויבך" –
(כשני  קונה" "ואין נגרם ועלֿידיֿזה (ב) הקדושה.

הוא 35הפירושים  ש"אין" – לישראל") מזל "אין על
"אין" דרגת וגילוי המשכת מדרגת 36"קונה", הנעלית

האצילות  בעולם הוא ש"קונה" כידוע, "קונה";
קונך") "ברוך של מאצילות,37(כהסבר נעלה ו"אין" ,

התשובה  עבודת באמצעות נגרם זאת .38וכל

.Ë

„·Ú ˙„Â·ÚÎ Y ‰·Â˘˙‰ ˙„Â·Ú

– רש"י מוסיף פנימי dpii"aבכך ענין – תורה" של
ממש  ממעל אלוקה חלק הם ישראל אי 39יותר: ולכן ,

למען  היא התוכחה ירידת תכלית שכל לומר אפשר
למען zevevipdהתעלות ובעיקר, גם, אלא בלבד,

עצמם  לישראל הנגרמת .40ההתעלות

ביותר, נשגבה התעלות גורמת התשובה וכידוע,
אלא  הקדושה), (ניצוצות ב"חפצא" רק לא ערוך, באין

ב" רש"י xab"41`גם מסביר ההתעלות פרטי ואת .
קונה": "ואין ועל "והתמכרתם..." על בפירושו

אתם  – ולשפחות לעבדים לאויבך שם "והתמכרתם
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עה"פ.29) אלשיך גם ראה
אֿב.30) ל, נצבים
ב.31) פו, יומא
(32199 .196 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש וראה א. קצא, דרמ"צ ראה

וש"נ. ואילך.
לבוש 33) יביאו ד"ה אורה בשערי דוגמאות וכמה בארוכה ראה

ואילך. פל"ב ואילך, פי"ב מלכות
רע"ג.34) לב, ראה לקו"ת
ד.35) עא, האזינו לקו"ת ראה
זו.36) לבחי' מגיעים תשובה שע"י שם, לקו"ת ראה
ובכ"מ.37) ב. עו, תו"א
שהוא 38) לקנין ממש דומה "אינו דאצילות קסא) (ע' תרס"ו בהמשך

הוא  (ובהנמשל אחר לרשות שבא רק ממש שהוא כמו הדבר אותו

אין  הרי כאן אבל כו'), עתיק פנימיות אבא פנימיות בענין .. כמשנת"ל
המאציל". באוא"ס שהן כמו ממש זה

(ראה  במקומה שהיא כמו עתיק לבחי' מגיעים התשובה ע"י כי וי"ל
מגיע  וא"כ ועוד), פ"ב. ותשובה וידוי מצות דרמ"צ אחרי. ס"פ לקו"ת

" – קנין מבחי' עתיק,oi`eלמעלה פנימיות אבא פנימיות שהיא – קונה"
כנ"ל.

רפ"ב.39) תניא
את 40) לתקן כדי היא למטה הנשמה שירידת ב) (מח, פל"ז בתניא

ח"כ  לקו"ש ח. ע' הש"ת וירח ד"ה ראה אבל בעולם. וחלקו ונה"ב הגוף
אך סע"א: עג, בלק מלקו"ת ולהעיר .30 הערה 284 izin`dע' uexizd

ירידתן  לפני משא"כ תשובה בעלי בחי' שנעשים למטה הנשמה לירידת
צדיקים. בחי' הם

וש"נ.41) שם. חי"ז לקו"ש ראה
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עבודת  של מעלתה – נמכרים" להיות מבקשים
לה', עבד היהודי נעשה שבאמצעותה היא התשובה

של ב"cardומעלתו להיות mz`miywanמתבטאת
נעשה  שבאמצעותה היא התשובה עבודת נמכרים...",

של ומעלתו לה', עבד ב"cardהיהודי `mzמתבטאת
miywanעבודה נמכרים...", envrלהיות gka זו אין ;42

שעבודתם  הצדיקים) (עבודת "בנים" בדרגת עבודה
הם לאלוקות משיכתם rahוהתקשרותם כי בנפשם,

אלא  ועבודתם, מיגיעתם בעיקרה נובעת אינה לאלוקות
מאלוקות; מלמעלה,

הוא  שבגלוי בעלֿתשובה, עבודת זאת, לעומת
מאלוקות  אלוקות,43מרוחק מצד מלמעלה, איננה ,

זה  אדרבה זו. לעבודה ונמשך מכך נהנה שהוא מפני
בכח  השתנה שהוא אלא, – עתה מטבעו ההיפך הוא

"44עצמו  – עצמו מצד לאלוקות miywanונמשך mz`
ה' עבודת של העיקרית הדרך וזוהי נמכרים". להיות
כלפי  רגשותיו מתוך עבודתו את מבצע שאינו כעבד

oec`d והוא מתכונותיו ההיפך זהו להיפך, אלא, ,
עול  קבלת ומתוך עצמו בכח אדונו לשירות .45מתמסר

.È

‰ÏÚÓ˘ ‰‚¯„Ï Y ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ ÈÈÁ· ˙ÂÏÚ˙
ÌÏÂÚÏ

– קונה "ואין המילים את בפרשו רש"י מגלה כך
הקיים  יותר נעלה ענין וכיליון", הרג עליך יגזרו כי

התשובה  עבודת באמצעות ישראל .46אצל

היא, וכיליון" "הרג של הפנימית המשמעות
הגשמי, הזה בעולם בחיים בהיותו שרוי, שהיהודי
הלךֿרוח  ועברו, תאוותיו כלפי "הרג" של בהלךֿרוח

"כלתה  "כליון", ושל העולם מן יציאה נפשי",47של
בעולם  נמצא הוא כאשר כלומר, לאלוקות. הנפש כלות
ביותר, נעלית לדרגה מגיע הוא בגוף, נשמה הזה,

הגוף. מן בצאתה הנשמה מתעלה שאליה

החסידות  תורת של לפירוש דברי 48בדומה על
מן 49המשנה  ובטל ועבר מת כאילו (שנה) מאה "בן

– שנה מאה של לדרגה מגיע יהודי שכאשר העולם",
הדרגות מאה לכל הגיע כבר זיכך zepeydהוא וכבר ,

מהם  אחד כל אשר שלו, הנפש כוחות עשרת כל את
העולם": מן ובטל "עבר הוא הרי – דרגות מעשר כלול

מת" "כאילו ולכן העולם", מן לחלוטין נעלה ,50הוא
הזה  בעולם גם אלקות לראות יכול הוא אשר עד
אינן  "בחייהם – וחי" האדם יראני "לא אמנם למטה.

רואין" במיתתן אבל שהוא 51רואים כיון זאת בכל אך ,
"רואה" הוא הרי העולם", מן ובטל ועבר מת "כאילו
ש"במיתתן  מה את בגופו, נשמתו כאשר בחייו, גם

רואין".

.‡È

˙ÂÏÚ˙‰‰ ÔÚÓÏ ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓÏ ‰„È¯È‰ Ì‚

למען  היא עצמה התוכחה רק שלא היא, האמת
הוא  לה הגורם גם אלא התשובה, לדרגת ההתעלות

זו. תכלית למען

שחוטאים  חטאים עקב התוכחה באה בגלוי כלומר,
ענין  גם בא בפנימיות אבל החפשית, בבחירתם ישראל
ישראל  את מביא הקדושֿברוךֿהוא מלמעלה: זה

התשובה  לדרגת שיתעלו כדי זה .52למצב

ז  "דבר הפסוק בתחילת נרמז d'ה jaiyde בדרך ...
הליכתם  גם – לראותה" עוד תוסיף לא לך אמרתי אשר
הקדושֿברוךֿהוא  אשר האסורה, בדרך ישראל של
בפנימיות, קשורה, לראותה", תוסיף "לא הזהיר

את dlrnlnבהנהגה לעלות במטרה ה'", "והשיבך –
התשובה. לדרגת – כך אחר – ישראל

"באניות... רש"י גם מסביר זאת –diayaואת "
להעלם  ולגבולות, למצרים ל"מצרים", ישראל שירידת

" אלא ישראל, של מרצונם אינה ",diayaולהסתר,
כדי  בעלֿכורחם, לשם מוליכם הקדושֿברוךֿהוא

התשובה. לדרגת להעלותם

.·È
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רש"י  פירוש את גם להבין אפשר האמור כל לפי
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ל 42) רב בהבא ומקנה ד"ה ראה – ועבד בן מדריגת בחילוק קמן
ובכ"מ. ואילך. תרס"ו

ז.43) ה"ו. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ראה
וש"נ.44) ,67 וע' ,65 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש גם ראה
"לאויביך"45) פי' י"ל זה לאיכה c"rולפי הצ"צ ברשימת המבואר

שע"י  העלי' – בה" בגדו רעי' "כל בפי' א'לה) ע' ח"ב לנ"ך (אוה"ת
שלפנ"ז. הבחי' לגבי "אויביך" שנק' עד כזו נעלית במדרי' הוא התשובה

בנים.46) נק דאצילות דנשמות – (ובכ"מ) סע"ג עד, תו"א וראה
דעבד  עבודה שע"י קונה", ד"ואין (וההמשך) העילוי מובן ועפ"ז

בנים. הצדיקים, מעבודת למעלה מגיע כנ"ל) התשובה, לעבודת (ששייכת
בתחילתו.47) שה"ש לקו"ת ראה
תתיז.48) ע' חוקת תקל. ע' בשלח ב. קי, בראשית אוה"ת ראה
הפרק).49) סוף – אדה"ז (לגירסת מכ"א פ"ה אבות
ימותו.50) ושם יתמו הזה במדבר בפי' ב) (קסב, זח"ג ראה
ובכ"מ.51) ח. יב, בהעלותך ספרי כ. לג, תשא
(52426 ע' חי"ח [המתורגם] לקו"ש וראה א. יג, תולדות תו"ח ראה

וש"נ. ואילך,
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עבודת  של מעלתה – נמכרים" להיות מבקשים
לה', עבד היהודי נעשה שבאמצעותה היא התשובה

של ב"cardומעלתו להיות mz`miywanמתבטאת
נעשה  שבאמצעותה היא התשובה עבודת נמכרים...",

של ומעלתו לה', עבד ב"cardהיהודי `mzמתבטאת
miywanעבודה נמכרים...", envrלהיות gka זו אין ;42

שעבודתם  הצדיקים) (עבודת "בנים" בדרגת עבודה
הם לאלוקות משיכתם rahוהתקשרותם כי בנפשם,

אלא  ועבודתם, מיגיעתם בעיקרה נובעת אינה לאלוקות
מאלוקות; מלמעלה,

הוא  שבגלוי בעלֿתשובה, עבודת זאת, לעומת
מאלוקות  אלוקות,43מרוחק מצד מלמעלה, איננה ,

זה  אדרבה זו. לעבודה ונמשך מכך נהנה שהוא מפני
בכח  השתנה שהוא אלא, – עתה מטבעו ההיפך הוא

"44עצמו  – עצמו מצד לאלוקות miywanונמשך mz`
ה' עבודת של העיקרית הדרך וזוהי נמכרים". להיות
כלפי  רגשותיו מתוך עבודתו את מבצע שאינו כעבד

oec`d והוא מתכונותיו ההיפך זהו להיפך, אלא, ,
עול  קבלת ומתוך עצמו בכח אדונו לשירות .45מתמסר

.È

‰ÏÚÓ˘ ‰‚¯„Ï Y ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ ÈÈÁ· ˙ÂÏÚ˙
ÌÏÂÚÏ

– קונה "ואין המילים את בפרשו רש"י מגלה כך
הקיים  יותר נעלה ענין וכיליון", הרג עליך יגזרו כי

התשובה  עבודת באמצעות ישראל .46אצל

היא, וכיליון" "הרג של הפנימית המשמעות
הגשמי, הזה בעולם בחיים בהיותו שרוי, שהיהודי
הלךֿרוח  ועברו, תאוותיו כלפי "הרג" של בהלךֿרוח

"כלתה  "כליון", ושל העולם מן יציאה נפשי",47של
בעולם  נמצא הוא כאשר כלומר, לאלוקות. הנפש כלות
ביותר, נעלית לדרגה מגיע הוא בגוף, נשמה הזה,

הגוף. מן בצאתה הנשמה מתעלה שאליה

החסידות  תורת של לפירוש דברי 48בדומה על
מן 49המשנה  ובטל ועבר מת כאילו (שנה) מאה "בן

– שנה מאה של לדרגה מגיע יהודי שכאשר העולם",
הדרגות מאה לכל הגיע כבר זיכך zepeydהוא וכבר ,

מהם  אחד כל אשר שלו, הנפש כוחות עשרת כל את
העולם": מן ובטל "עבר הוא הרי – דרגות מעשר כלול

מת" "כאילו ולכן העולם", מן לחלוטין נעלה ,50הוא
הזה  בעולם גם אלקות לראות יכול הוא אשר עד
אינן  "בחייהם – וחי" האדם יראני "לא אמנם למטה.

רואין" במיתתן אבל שהוא 51רואים כיון זאת בכל אך ,
"רואה" הוא הרי העולם", מן ובטל ועבר מת "כאילו
ש"במיתתן  מה את בגופו, נשמתו כאשר בחייו, גם

רואין".

.‡È
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למען  היא עצמה התוכחה רק שלא היא, האמת
הוא  לה הגורם גם אלא התשובה, לדרגת ההתעלות

זו. תכלית למען

שחוטאים  חטאים עקב התוכחה באה בגלוי כלומר,
ענין  גם בא בפנימיות אבל החפשית, בבחירתם ישראל
ישראל  את מביא הקדושֿברוךֿהוא מלמעלה: זה

התשובה  לדרגת שיתעלו כדי זה .52למצב

ז  "דבר הפסוק בתחילת נרמז d'ה jaiyde בדרך ...
הליכתם  גם – לראותה" עוד תוסיף לא לך אמרתי אשר
הקדושֿברוךֿהוא  אשר האסורה, בדרך ישראל של
בפנימיות, קשורה, לראותה", תוסיף "לא הזהיר

את dlrnlnבהנהגה לעלות במטרה ה'", "והשיבך –
התשובה. לדרגת – כך אחר – ישראל

"באניות... רש"י גם מסביר זאת –diayaואת "
להעלם  ולגבולות, למצרים ל"מצרים", ישראל שירידת

" אלא ישראל, של מרצונם אינה ",diayaולהסתר,
כדי  בעלֿכורחם, לשם מוליכם הקדושֿברוךֿהוא

התשובה. לדרגת להעלותם

.·È
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רש"י  פירוש את גם להבין אפשר האמור כל לפי
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ל 42) רב בהבא ומקנה ד"ה ראה – ועבד בן מדריגת בחילוק קמן
ובכ"מ. ואילך. תרס"ו

ז.43) ה"ו. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ראה
וש"נ.44) ,67 וע' ,65 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש גם ראה
"לאויביך"45) פי' י"ל זה לאיכה c"rולפי הצ"צ ברשימת המבואר

שע"י  העלי' – בה" בגדו רעי' "כל בפי' א'לה) ע' ח"ב לנ"ך (אוה"ת
שלפנ"ז. הבחי' לגבי "אויביך" שנק' עד כזו נעלית במדרי' הוא התשובה

בנים.46) נק דאצילות דנשמות – (ובכ"מ) סע"ג עד, תו"א וראה
דעבד  עבודה שע"י קונה", ד"ואין (וההמשך) העילוי מובן ועפ"ז

בנים. הצדיקים, מעבודת למעלה מגיע כנ"ל) התשובה, לעבודת (ששייכת
בתחילתו.47) שה"ש לקו"ת ראה
תתיז.48) ע' חוקת תקל. ע' בשלח ב. קי, בראשית אוה"ת ראה
הפרק).49) סוף – אדה"ז (לגירסת מכ"א פ"ה אבות
ימותו.50) ושם יתמו הזה במדבר בפי' ב) (קסב, זח"ג ראה
ובכ"מ.51) ח. יב, בהעלותך ספרי כ. לג, תשא
(52426 ע' חי"ח [המתורגם] לקו"ש וראה א. יג, תולדות תו"ח ראה

וש"נ. ואילך,

ireayd cenild xefgn t"r - `eaz zyxt - zegiyÎihewl

למילה  רק הפירוש זה שאין בספינות", – "באניות
המשמעות 53"אניות" שלפי רש"י, רומז בכך אלא ,

של  ב"יינה רש"י מגלה (שאותה הפסוק של הפנימית

שהוא  כפי ה"אניות" של הענין לכאן קשור תורה"),
ל"ספינות". מתורגם

האדם  על מגינות ה"אניות" הוא: לכך ההסבר
יורדת  כאשר ברוחניות: וכך אגם. או ים במי בעברו

היא  הזה, העולם של הזידונים" ל"מים למטה, הנשמה

באמצעות  וזה ח"ו, בתוכם, מטביעה להגנה זקוקה
במספר  כמוסבר והמצוות, התורה עבודת – ה"ספינות"

.54מקומות 

של  שמו – "אניות" א) דרגות: שתי יש בכך

המגן ycewdהאמצעי oeyla התורה עבודת כלומר, .

בעולם נעשית שהיא איך כפי ב)dyecwdוהמצוות .
בשפת הוא זה שם – כפי mebxzd"ספינות" כלומר, .

של  – "תרגום" של בעולם הדברים שמתבטאים
לקדושה  ולהפכו לזככו שצריך האומות, ,55שבעים

לזכיות. הזדונות הפיכת – התשובה עבודת וזוהי

של  מצב תיקון אודות מדובר שכאן אומר, רש"י
תוסיף  לא לך אמרתי אשר "בדרך – חטאים עקב ירידה
ולהגנה, לעבודה צורך יש ולכן – לראותה" עוד

ב"ספינות". גם אלא ב"אניות", רק לא המתבטאת

.‚È
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תורה" של "יינה לימוד ידי שעל רצון, ויהי
בקרוב  יתגלה התוכחה, דברי של התורה ופנימיות
בטוב  התוכחה, דברי בפנימיות אשר הטוב ממש
בטוב  בשר בעיני זאת יראה אחד שכל והנגלה, הנראה

רוויחי", ומזוני חיי ב"בני והנגלה הנראה

אשר  שונאיך ועל אויבך "על יחולו הקללות וכל
ייכתב 56רדפוך" ישראל, כלל בתוככי יהודי, וכל ,

ומתוקה  טובה לשנה טובה וחתימה בכתיבה וייחתם
dlbpdeבטוב d`xpd ביאת – הכללית לברכה ועד ,

ממש. בימינו במהרה צדקנו משיח

(c"lyz `az t"y zgiyn)
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(53.23 הערה לעיל וראה
טוב 54) שם  (כתר  באניות הים יורדי עה"פ הבעש"ט תורת ראה

רי  ע' להצ"צ א. מג, לאדמהאמ"צ מביאוה"ז ולהעיר נח. סי' בהוספות

ואילך).
ד.55) עז, תו"א ראה
(56.7 הערה לעיל וראה ז. ל, נצבים

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc dkeq(iriax meil)

:dpyna epipy'eë ìBça eäNòîkdidy `l` ,zaya edyrn jk §©£¥©
geliyd on zycewn dpi`y adf ly ziag zay axrn `lnn

dkyla dgipne.:`xnbd dywnéànàåz` `lnnyk recn - §©©
,zycewn dpi`y ziaga `lnn ,zay axrn minda éúééðziag ©§¥§

,úLce÷îon xzei `lnl leki ,dpila mind elqti `ly ick m`e §¤¤
mpi` df xeriya jeqipl miie`x mind oi`y oeike ,xeriyd
ie`xd z` `l` miycwn zxy ilk oi` ixdy ,ilka miycwzn

`l ilkd mycwiy ezrc oi`y oeik xeriyk `lni m` s` e` ,mdl
.dpila elqti `le mind eycwzi:`xnbd zvxzn,éøéòæ øîà̈©§¦¥

øáñ÷dpynd ly `pzdíénì øeòéL ïéà-z` dyxit `l dxezd ¨¨©¥¦©©¦
e`x oibel dylyn xzei elit`e ,bga jeqipl mind zenk,jeqipl oii

,ekezl eqpkpyk cin mycwn ilkd ok m`eåxaeq okyúøL éìk §§¥¨¥
,úòcî àlL ïéLc÷îilkd ,xgnl cr eycwziy dvex epi` elit`e §©§¦¤Ÿ¦©©

,cin oycwn
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המשך ביאור למס' סוכה ליום רביעי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc dkeq(ycew zay meil)

,mixa` weliga `nei zkqna x`eand oipndníeMîdkldd ¦
weqtdn zcnlpd,'Cìî úøãä íò áøa'xy`k `ed xecid xzeiy §¨¨©§©¤¤

:`xnbd zx`an .mipdk xzei oia `ynd wlgzníéçaeLî éàî- ©§¨¦
ly dpan xzei onyd ick z` e`ypy miclid migaeyn dna

,`zxnàø÷eé íeMî àîéìéà`ld ,`ynd caek meyn m` -éðä ¦¥¨¦§¨¨¥
éôè éøéwébel miylyn xzei micak lecbd xeyd ly zekxid - ©¦¥§¥

.onyíúä ,àlà`ed la` ,cak `yn `ypy s` ,`zxn ly dpa ¤¨¨¨
lr jldLákretiya -é÷æ àìå òaeøîeóakyen did yakd - ¤¤§¨§Ÿ§¦

yakd jxe`y jezn] .ea zelrl xzei gep did okle ,sewf `le

aexw lk ok m`e ,zen` ryz daebl dlere dn` mizye miyly
eli`e ,[dn` daeba dler zen` rax`làëäonyd `yn ¨¨

lr did zexepnl,úBîleñ,zeailyd oia llg yiyé÷æeàáeè ó- ¨§¦¨
,xzei lw did `yndy s`e ,ce`n sewf did zenleqd retiye
migaeyn miclid el` okle ,xzei dyw cner mleq lr ez`iyp

:mgeka xzei
:dpyna epipyíéìLeøéa øöç äéä àìåzia xe`n dxi`d `ly §Ÿ¨¨¨¥¦¨©¦

:da`eyd,àðz̈¨
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מב

בראשית מט, כד – ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי 
ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל

קס

"משם רעה אבן ישראל". יוסף הוא "אבן ישראל", אבן 
המאירה – בחי' יסוד המאיר למלכות, ולעומת זה הוא 

"אבן מסמא" )כלים פ"א מ"ג(, בחי' אבן אופל – שמאפיל 
ומחשיך, וזהו זב שפוגם ביסודו )הלעומת דיוסף( ומטמא 

וכו'

1במסכת כלים פ"א מ"ג. הזב מטמא באבן2 מסמא, 

מסמא,  באבן  מטמאין  ומרכב  ומושב  המשכב  וכן 

מסמא.  אבן  תחת  מטמא  שהוא  מרכב  מהן  למעלה 

והאבן מסמא הוא האבן גדולה שעל פי הבאר3 דמלכות 

בזה"ק  וכמ"ש  וצור מכשול  נגף  אבן  בחי'  והוא  וכו', 

פרשת ויצא דף קנ"א ע"ב ודף קנ"ב4 ע"ש.

“אבן"  א(  זה:  לעומת  זה  אבן,  בחי'  ב'  שיש  מבאר:  זה  בסימן   )1

של  טומאה  המביא  קליפה  של  אבן  ב(  “אור",  הנותן  קדושה  של 

חשך. והענין בעבודה, דמבואר בחסידות דאותיות נק' אבנים, דכמו 

ע"י צירוף אבנים נעשה בנין, כן ע"י צירוף אותיות נעשה בית דירה 

אותיות  ויש  “אור",  דקדושה  אותיות  ויש  השכל.  אור  להשראת 

דקליפה “חשך". ומבאר כאן הלשון “מסמא", שהוא מלשון סימוי 

עינים – אבן אופל, שמאפיל ומחשיך. ראה סוף הערה 8. והערה 12.

כמ"ש  "שימה",  מלשון  "מסמא"  הרע"ב,  פירוש  ְמָסָמא:  אבן   )2

)מצו"ד:  א"  גּוּבָ ּפם  ַעל  ְוׂשַמת  ֲחָדה  ֶאֶבן  "ְוֵהיָתִית  יח(  ו,  )דניאל 

מּו אותה על פי הבור:(, והדין הוא שאם האבן –  והובא אבן אחת ְוׂשָ

מּו אותו על משכב או מושב או מרכב, והזב יושב על  "מסמא", – ׂשָ

האבן, אז – המשכב, או המושב, או המרכב נטמא.

וכאן מבאר ד"אבן מסמא" מלשון סומא – חשך ואפל, דטומאת הזב 

נמשך ע"י ה"אבן" להמשכב או המושב למטה.

3( ראה אור התורה פרשת בראשית עמוד 104 וז"ל: והאבן גדולה 

 )4 הערה  כאן  )ראה  ע"ב  קנ"א  דף  ויצא  בזהר  ופי'  הבאר  פי  על 

דהבאר הוא מל' שנמשך בו מים חיים ממקור מים חיים. ולכן כי מן 

הבאר ההוא ישקו העדרים היינו אוכלוסין ומשריין קדישין מלאכים 

ונשמות דבי"ע. והאבן גדולה דא אבן דמינה כשלי בני עלמא. אבן 

נגף וצור מכשול דקיימא תדיר על פי האי באר ועל מימריה למתבע 

דינא דכל עלמא דלא ייחות מזונא וטב לעלמא. וכן במד"ר ויצא פ"ע 

רובץ,  לפתח חטאת  ענין  עצמו  וזהו  יצה"ר  זה  גדולה  והאבן  אמרו 

ושם בזהר וגללו את האבן מעבירין ממנה תקיפו דדינא קשיא, ע"ש.

4( וז"ל שם: וירא והנה באר בשדה, רזא איהו )יש בפסוק זה סוד(, 

דא  מעלה(,  של  הבאר  את  ראה  )שיעקב  לעילא  באר  האי  דחמא 

כגוונא דא )זה כעין זה, ר"ל כשפגש בבאר של מטה ראה בנבואה 

צאן  עדרי  שלשה  כתיב  מעלה(,  של  הבאר  כנגד  מכוונת  שהיא 

אי אינון שלשה )אם היו שלשה עדרי צאן(,  רובצים עלי' )מקשה( 

הרבה  שם  שהיו  )שמשמע  העדרים  כל  שמה  ונאספו  כתיב  אמאי 

ג' רוחות  )עדרי צאן רומזים על  אלא אינון שלשה  עדרים(, ומתרץ 

העולם בסוד* חג"ת(, דרום, מזרח, צפון, )ומפרש( דרום מהאי סטרא 

)חסד מצד הימין(, וצפון מהאי סטרא )וגבורה מצד שמאל(, ומזרח 

בינייהו )ותפארת מכריע ביניהם(, ואלין קיימין על האי באר )ואלו 

החג"ת עומדים על המלכות(, ואחידן לי' )ואוחזים בה ומעלים אותה 

האמור  ישראל  דאבן  הלעומת  הוא  הזאת  והאבן 

בברכת יוסף משם רועה אבן ישראל. אבן ישראל הוא 

צדק  כמאמר5  צדיק  הנקראת  מל'  דקדושה  אבן  בחי' 

מלכותא קדישא, ולעומתה הוא אב"ן מסמ"א6 שמספרו 

צד"ק.

יוסף הוא בחי'7 יסוד ומיני' אתזן ההוא8 אבן יקרא 

וימינו  לראשי  תחת  שמאלו  בסוד  אותה  ומחבקים  הקליפות,  מבין 

ומליין לי' )וממלאים אותה בשפע עליון על ידי היחוד(,  תחבקני(, 

הבאר  מן  כי  שכתוב(  )לפי  בגין  למלאותה(,  )צריכים  טעמא  מאי 

ההיא ישקו העדרים וכו'.

ונאספו שמה כל העדרים )פירוש שנאספו אל הבאר שהיא המלכות 

הולכים  הנחלים  כל  דכתיב  היינו  דג"ר(,  המוחין  מימי  שפע  כל 

אל הים )פירוש כל הנחלים שהם סוד שפע הג"ר הולכים ונשפעים 

וגללו את האבן )פירושו כי(  דרך החסד אל המלכות הנקראת ים(, 

מעבירין מינה תקיפו דדינא קשיא )שעל ידי רבוי שפע הג"ר מעבירים 

ההוא דגליד וקריש )אותו הדין  ומבטלים ממנה תוקף דין הקשה(, 

היא  )כשהמלכות  אבן  אקרי  דכדין  השפע(,  את  ומקריש  המגליד 

בתוקף דין הקשה אז נקראת אבן לפי שמימי שפעה נקרשים ונעשים 

ולא נפקי מינה מייא לבר )ולא יוצאים ולא נמשכים  קשים כאבן(, 

מימי שפעה לחוץ לעולמות בי"ע וכו'(.

)ומה שכתוב( והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה בגין דעלמא 

שלה  לדין  צריך  שהעולם  )לפי  בדינא  דתהוי  דילה  דינא  אצטריך 

שיתנהג לפי הדין( לאוככא בי' חייביא )להוכיח בו את הרשעים, כי 

מפחד העונש ימנעו עצמם מלחטוא(. )רמ"ק ומפרשים( 

*( ראה ביאור לעיל סימן כה.

5( תקוני זוהר בהקדמה – פתח אליהו )יז, ב(. ראה תהלים – יהל אור 

עמוד קלג. אור התורה תבוא תתר"ע ואילך, דבחי' “מלכות" קודם 

שנתחבר עם ז"א )יסוד( נק' “צדק", ולאחר שנתייחדה עם ז"א נקראת 

נק'  והנותן  צדקה,  נק'  לעני  פרוטה  הנותן  וע"ד  ה',  בתוספת  צדקה 

צדיק ע"ש.

ועד"ז כאן שיוסף בחי' יסוד משפיע ונותן חיות “משם רועה" שהוא 

צדיק, "אבן ישראל" זה – כנסת ישראל – מלכות "צדק". וראה לקמן 

בהאותיות  )יסוד(  והמדות המשפיע  הוא השכל  8 שבעבודה  הערה 

)מלכות(.

6( אבן )בגי' 53( + מסמא )141( = 194, כמספר “צדק".

דנטיר  בגין  "יוסף  ב  נט,  דף  א'  זהר חלק  יסוד: ראה  בחי'  יוסף   )7

לי' לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים 

בש"ס עמוד רנג, וז"ל: יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון 

בראשית  ספר  על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי' 

הוא המדה  כי  הוי'  ו' פעמים  יסוד מספרו  בחי'  רפד "שיוסף  עמוד 

השישית". וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ 

בלק עמוד 15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, 

שענינו הוא להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה 

ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן 

ד הערה 3(. אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. 

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

פי' שהוא  יוסף הצדיק  וז"ל:   2286 עמוד  ויחי  אור התורה  ראה   )8

משם  וז"ש  המלכות...  לבחי'  משפיע  שהוא  דאצי'  ז"א  יסוד  בחי' 

יוסף  רועה אבן ישראל, מתמן אתזן האי אבן ישראל דהיינו מבחי' 

שהוא יסוד אתזן האי אבן ישראל שהיא כנסת ישראל בחי' מלכות, 

מלכות...  הוא  ישראל  ואבן  ז"א  הוא  ישראל  כי  ישראל  אבן  ונקרא 

ילקוט לוי יצחק על התורה
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יסוד נמשך לבחי' צדק  היינו מלכות, כי מצדיק9 בחי' 

דמלכות, ועיין בזה"ק פרשת ויחי דף רמ"ז ע"א10 ע"ש.

האבן  מסמא,  אבן  על  יושב  הוא  פגום  שיסודו  וזב 

דקליפה  מלכות  בחי'  זה  דלעומת  דסטרא  גדולה 

הלעומת דמלכות דקדושה.

את  מסמא  הזאת  שהאבן  הוא  מסמא  אבן  וי"ל 

ואופל  ומחשיך,  שמאפיל  אופל  אבן  הוא  כי  העינים, 

תולדות  פרשת  בזה"ק  ועיין  עינים,  סימוי  הוא  וחשך 

דף קמ"א סוף ע"ב11 בענין ותכהנה עיניו מראות בחי' 

ישראל  אבן  רועה  משם  עליו  נאמר  יסוד  שהוא  הצדיק  יוסף  ולכן 

)שעל ידו נמשך שפע השכל ומדות בהאותיות כו'(. ע"ש.

9( וכמ"ש )משלי י, כה( “צדיק יסוד עולם". ראה לעיל הביאור סימן 

ה. צח.

ותשב באיתן קשתו, דא קשת )זו הקשת  10( וז"ל שם: מה שכתוב 

הכתובה כאן, היא( קשתו )של יוסף שהיא( בת זוגו )והיינו המלכות 

נתישבה(  כי המלכות שהיא קשתו  ור"ל  היסוד,  זוגו של  בת  שהיא 

באיתן, )ומפרש כי( תוקפא אלבישת עלוי )המלכות נתלבשה בתוקף 

מלהשפיע  כחה  נחלש  )שלא  חילא  אחלשת  דלא  ידו(,  על  וחוזק 

באשת  חטא  ולא  יצרו  על  נתגבר  שיוסף  ע"י  כי  ור"ל  לתחתונים, 

)כי  ידעת  דהא  וגבורה(,  בעוז  המלכות  נתלבשה  זה  בכח  פוטיפר 

דילי'  קיימא  דאת  דרגא  בההוא  יסטי  לא  דיוסף  ידעה(,  המלכות 

לימינא ולשמאלא וכו', )שיוסף לא הטה עצמו לפגום במדרגה של 

אות הברית שהיא מדתו לא לימין ולא לשמאל, לכן נתישבה המלכות 

בחוזק(.

ויפזו, מאי ויפזו, אלא כדכתיב )תהלים יט, יא( הנחמדים מזהב ומפז 

רב, וכתיב )איוב כח, יז( ותמורתם כלי פז )ויפזו הוא לשון פז, ורצה 

במרגליתא  דרועוי  אתייקרו  בנסיון(  יוסף  שעמד  בזכות  כי  לומר 

עלאה וכו' )נתיקרו ונתעלו זרוע ידיו במרגליות היותר משובחת מכל 

המרגליות הנקראות פז וכו'(.

יקרה  אבן  ההוא  אתזן  מתמן  )פירוש(  ישראל  אבן  רועה  משם 

נזונית המלכות שהיא סוד אבן יקרה כמו  זו  כדקאמרן )מכח הארה 

)והיא  דצדיק  ידא  מנהון על  ואתזנא  מנייהו  ואתברכא  שאמרנו(... 

מתברכת ונזונית מהם ע"י הצדיק – בחי' יסוד יוסף(.

רבי  אמר  מראות,  עיניו  ותכהין  יצחק  זקן  כי  ויהי  שם:  וז"ל   )11

שמעון כתיב ויקרא אלקי"ם לאור יום ולחשך קרא לילה, האי קרא 

)ולמדנו  ואתמר  במדרשים(  חז"ל  ביארוהו  כבר  זה  )פסוק  אוקמוה 

תא  אבל  אחרים(,  באופנים  האמת  דרך  על  החבריא  בין  פירושו 

חזי כל עובדוי דקדשא בריך הוא )אבל בא וראה שכל מעשיו של 

הקב"ה(, כלהו אינון מלין דקשוט )כולם הם דברים אמתיים(, וכלא 

ברזא עלאה )והכל הוא בסוד עליון וכו'(. ותא חזי )ובא וראה הטעם 

למה( לא זכה יצחק להיות כאברהם דלא סמו עינוי ולא כהו )דלא 

נסמית עיניו ולא כהו(, אבל רזא עלאה איהו הכא רזא דמהימנותא 

כמה דאתמר )אבל סוד עליון יש כאן בסוד האמונה כמו שלמדנו ענין 

זה ממעשה בראשית(, דכתיב ויקרא אלקי"ם לאור יום, דא אברהם 

דאיהו נהורא דיממא )אור היום הוא אברהם לפי שהוא מדת החסד 

הנקרא אור היום(, ונהורא דילי' אזיל ונהיר ואתתקף בתקונא דיומא 

)ואור שלו הולך ומאיר ומתחזק יותר בתקון של כל יום ויום וכו'(. 

ובגין כך, )ולכן נאמר עליו( ויקרא אלקים לאור יום )פי' לאור שהוא 

החסד קרא יום(.

)ומה שכתוב( ולחשך קרא לילה, דא יצחק דאיהו חשך וכו', )חשך 

חשך ע"ש. והוא הלעומת דאבן ישראל, כמ"ש במאו"א 

מע'12 אבן אופל ע"ש, והיא אבן המאירה עדמ"ש13 צהר 

תעשה לתיבה, שפירוש צהר הוא אבן טובה וכו'.

הי'  שיוסף  ק"נ14  רמז  ויגש  פרשת  בילקוט  ועיין 

יושב על עמוד של אבן, והוא בחי' אבן ישראל הכתוב 

בברכת יוסף, משם רועה אבן ישראל, ר"ת מאי"ר, והיינו 

אבן המאיר היפך דאבן אופל.

וישב  תחתיו  וישימו  אבן  ויקחו  כתיב15  במשה  וכן 

בזהר  כמ"ש  דרגא  בחדא16  הם  ויוסף  ומשה  עלי'. 

נקרא יצחק בסוד מדת הגבורה, וראי' לדבר( מה כתיב ויהי כי זקן 

יצחק ותכהין עיניו מראות )פירוש שנחשכו עיניו לגמרי לפי תוקף 

מדת הגבורה שבו וכו'(.

12( מאורי אור מערכת אות א' סעיף ד' וז"ל שם: והמלכות נק' א"בן 

טו"בה, וכנגדה א"בן נ"גף נוק' דסמ"אל המקבלת כנגדה, ונק' ג"כ 

וכנגדה  ישראל,  הנק'  העליון  איש  של  א"בן  היא  כי  יש"ראל  א"בן 

א"בן אפ"ל כי סמא"ל נק' אפל וזו היא אבן שלו שהוא בונה בנין רע 

שלו עליו, ע"ש.

וראה אור התורה איכה עמוד א'עד וז"ל במאורי אור נוק' דס"ם נק' 

וזהו  גימטריא סמאל,  יאפיל  וכן  נק' אפל עכ"ל.  כי ס"מ  אבן אפל, 

)איכה ב, א( איכה יעיב יאפיל, ומה שירדה מלכות דקדושה להשפיע 

במלכות דק"נ הנק' אבן אפל, ע"ש. ועיין גם אור התורה ויצא סוף 

עמוד קעג.

13( בראשית ו, טז. ראה לקוטי שיחות חלק י' עמוד 23.

יוסף  שתפס  בשעה  יוחנן  רבי  אמר  יהודה,  אליו  ויגש  וז"ל:   )14

הצדיק את בנימין ואמר להם לאחיו האיש אשר נמצא הגביע בידו 

הוא יהי' לי עבד וכו', מיד כעס יהודה ושאג בקול גדול והלך קולו 

ד' מאות פרסי וכו', כיון שראה יוסף סימנין של יהודה מיד נזדעזע 

ונבהל אמר אוי לי שמא יהרגני וכו'.

מה עשה יוסף, באותה שעה אותו עמוד של אבן שהי' יושב עליו בעט 

בו ועשאו גל של צרורות, ע"ש.

15 ( שמות יב, יב. מבאר דדוקא ביוסף ובמשה יש ענין של “אבן", 

וכן  אבן",  של  "עמוד  ובמדרש  ישראל"  אבן  רועה  “משם  ביוסף 

במשה "ויקחו אבן".

ואין  יסוד,  בחי'  ויוסף  דעת,  בחי'  דמשה  כט,  סימן  לעיל  ראה   )16

קישוי )יסוד( אלא לדעת )יבמות נג, ב(.

וזהו לשון אור התורה ויחי עמוד 796: במשה כתיב ויקח משה את 

דר"ל  ע"ב  כ"א  דף  בראשית  פרשת  בזח"א  ופי'  עמו,  יוסף  עצמות 

זהו  שהמשכת והשפעת משה מה שהמשיך והשפיע בכנסת ישראל 

יסוד ודעת הוא בחי' אחד ]שאין קישוי  יוסף דוקא כי  ידי בחי'  על 

וכו'[ כמ"ש בפע"ח בדרוש הלולב,  ידע  אלא לדעת וכמ"ש והאדם 

וכמ"ש במ"א בפירוש בן פורת יוסף פורת אותיות תופר שהוא התופר 

ומחבר בחי' כי אל דעות הוי' שיהי' ומלאה הארץ דעה את ה'. וזהו 

יוסף  יומא דקא גרים כמה  שאמרו רז"ל על מתן תורה אי לאו האי 

איכא בשוקא היינו בחי' יוסף שבלעומת זה ויוסיף דעת יוסיף מכאוב 

י"ט. א"כ  הי' ערום כמ"ש ברבות בראשית ר"פ  והנחש  ענין  שהוא 

שהוא  תורה  למתן  שייך  שבקדושה  יוסף  דבחי'  נלמוד  מזה  עכ"פ 

המחבר בחי' משה דעת עליון כו' שרש ומקור דבחי' יעקב תפארת 

כו' לכן בו ועל ידו דוקא נמשך גלוי האור גם בבי"ע דהיינו בבחי' 

ארץ, ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך בעמוד בב
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כו, א – והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' 
אלקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה

ביאור ההוראה דפרשת תבוא – כפי שבאה בשמה  א. 
של הפרשה1, "תבוא":

התחלת הפרשה, "והי' כי תבוא אל הארץ" – אינה אלא 
לציווים שצריכים לקיימם לאחרי הכניסה לארץ,  הקדמה 
כלומר, לאחרי ש"תבוא אל הארץ", אזי "ולקחת מראשית 
כל פרי האדמה גו' והלכת אל המקום אשר יבחר ה' וגו'"2. 
ועד"ז בהמשך הפרשה – "ביום אשר תעברו את הירדן אל 
הארץ גו' והקמות לך אבנים גדולות גו' וכתבת על האבנים 
את כל דברי התורה הזאת באר היטב"3; "אלה יעמדו לברך 

את העם על הר גריזים בעברכם את הירדן גו'"4.
הכניסה  ציווי  אודות  מדובר  לא  תבוא  בפרשת  כלומר, 
בפרשיות  נאמר  )שכבר  הארץ  וחלוקת  כיבוש  לארץ, 
הכניסה  לאחרי  המצוות  קיום  אודות  כי-אם  זה5(,  שלפני 
שמכיון   – הוא  הארץ"  אל  תבוא  ד"כי  הענין  ואילו  לארץ; 
ש"תבוא אל הארץ" תיכף ומיד, אזי, בא הציווי על ההכנה 

לקיום המצוות לאחרי הכניסה לארץ.
ואעפ"כ, שם הפרשה הוא "תבוא", כלומר, לא על שם 
על  כי-אם  הפרשה(,  )תוכן  לארץ  הכניסה  לאחרי  הציווים 
שם הידיעה והוודאות ד"תבוא אל הארץ" )הקדמה לתוכן 

הפרשה(.
וטעם הדבר – כי, כשיודעים בבירור ובוודאות ש"תבוא 
המצוות  לקיום  ההכנה  גם  אזי,  ומיד,  תיכף  הארץ",  אל 

לאחרי הכניסה לארץ נעשית באופן אחר לגמרי.
ומזה למדים הוראה בנוגע לעבודה בפועל בימינו אלו:

שלימות הענין ד"תבוא אל הארץ", הוא – הכניסה לארץ 
גלות6,  אחרי'  שאין  גאולה  והשלימה,  האמיתית  בגאולה 
שאז יהי' קיום התורה ומצוות בתכלית השלימות, "כמצות 

רצונך"7.
ומצוות  התורה  דקיום  העבודה  כללות   – לזה  וההכנה 
הספרי8:  ובלשון  הגלות,  זמן  בסוף  ובמיוחד  הגלות,  בזמן 
היו  לארץ,  לחוצה  הארץ  מן  אתכם  מגלה  שאני  "אע"פ 
חדשים",  עליכם  יהיו  לא  שכשתחזרו  במצוות,  מצויינים 
"כי עיקר כל המצוות ליושבים בארץ ה'"9, שכן, ע"י קיום 

1( ראה לקוטי שיחות חלק ה עמוד 58. ושם נסמן. ועוד. ולהעיר מתורת בעלי יום 

ההולדת דח"י אלול )הבעש"ט ואדמו"ר הזקן( ש"שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש" 

מהוה ומחי' את הדבר הנקרא בשם זה )הובא מאדמו"ר הזקן בשער היחוד והאמונה 

בתחלתו. לקוטי אמרים להרב המגיד סימן רמד. אור תורה להרב המגיד ד, סוף עמוד 

ג ואילך(.

2( כו, ב.

3( כז, ב-ח.

4( שם, יב.

5( פינחס כו, נב ואילך. מסעי לג, נ ואילך. ועוד.

6( מכילתא בשלח טו, א. הובא בתוס' ד"ה ה"ג ונאמר – פסחים קטז, ב. ועוד.

7( ראה בארוכה תורת חיים ריש פרשת ויחי )צה, א. צו, ג-ד(. אור התורה שם )כרך ו( 

תתשכח, ב ואילך. המשך וככה תרל"ז פרק יז ואילך. ובכמה מקומות.

8( עקב יא, יז. הובא ונתבאר ברמב"ן אחרי יח, כה.

9( רמב"ן שם.

התורה ומצוות בזמן הזה, באופן ד"ציונים"10, זוכים לקיום 
התורה ומצוות בתכלית השלימות, "כמצות רצונך", לאחרי 

ש"תבוא אל הארץ" בגאולה העתידה.
ועל זה באה ההוראה והלימוד משם הפרשה – "תבוא":

"כמצות  ומצוות  התורה  לקיום  ההכנה  שעבודת  כדי 
התורה  קיום  )ע"י  הארץ"  אל  ש"תבוא  לאחרי  רצונך" 
שיהודי  צורך  יש   – כדבעי  תהי'  הגלות(  בזמן  ומצוות 
"תבוא  ומיד  שתיכף  וברורה  וודאית  בידיעה  חדור  יהי' 
ובאופן  ממש,  בפועל  לארץ  וביאה  כניסה  הארץ",  אל 

ד"וירשתה וישבת בה",
כל  על  בנקל  להתגבר  שיוכל  פועלת  זו  ידיעה  שכן, 
עבודתו  ולעבוד  הגלות,  דחשכת  וההסתרים  ההעלמות 
"בשמחה ובטוב לבב"11, בידעו שחשכת הגלות אינה אלא 
לפי שעה בלבד, ותיכף ומיד – "תבוא אל הארץ . . וירשתה 

וישבת בה12.
לקוטי שיחות חלק כט עמוד 280

בטנך  בפרי  לטובה  ה'  והותירך   – יא  כח, 
האדמה  על  אדמתך  ובפרי  בהמתך  ובפרי 

אשר נשבע ה' לאבותיך לתת לך

בזה העולם  י', לא  והותרך חסר  ה' לטובה.  והותירך  ג. 
אלא לעתיד לבא13.

והלוית  לתת מטר ארצך בעתו טל של תחיית המתים. 
גוים רבים אתה תלוה אותם דברי תורה, כלומר תלמדם.

רמזי רבנו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

בקול  תשמע  לא  אם  והיה   – טו  כח, 
מצותיו  כל  את  לעשות  לשמור  אלקיך  ה' 
וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל 

הקללות האלה והשיגוך

ד. והי' אם לא תשמע וכו'. אמרו רז"ל דהתוכחות הללו 
האלה  דהתוכחות  לרמוז  ואפ'  שני,  בית  בחורבן  נתקיימו 
הם צ"ח ואמרו רז"ל דבית שני חרב בעון שנאת חנם, וצ"ח 

כמספר חנם ולכן נתקיימו צ"ח תוכחות כמנין חנם.
בכסף  ולא  נמכרתם  חנם  פסוק  בעניותי  פירשתי  וזה 
תגאלו, כלומר אף שנקיים הרבה מצות אין מועיל לגאולה 
וז"ש חנם  כל זמן שלא נתקן שנאת חנם שבעבורה גלינו, 
נמכרתם בעון שנאת חנם ולא בכסף מצות כמו שאמרו ז"ל 
על פסוק אוהב כסף לא בקיום מצות תגאלו כל זמן שיש 
שנאת חנם, ולכן העיקר תלוי לעקור שנאת חנם מן הגזע 

ומן השרשים ואז תבא הגאולה במהרה בימינו אמן.
חומת אנך 

10( לשון הכתוב – ירמי' לא, כ. ספרי ורמב"ן שם.

11( פרשתנו כח, מז. וראה רמב"ם הלכות לולב בסופן. של"ה סוף פרשתנו )שפו, א(. 

תניא פרק כו. ובכמה מקומות.

12( ראה גם לקוטי שיחות חלק כט עמוד 274 ואילך.

13( מדרש חסו"י. פירוש: עפ"י הגמרא )מנחות כט(, כי בי"ה ה' צור עולמים ביו"ד 

נברא העולם הבא בה' נברא עולם הזה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תבוא
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אלּול  ח"י ּתבֹוא ּפרׁשת ּבׁשּבת הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת ְֱֵֶַַַַַַָָָָֹּתכן
ּגֹו'". הארץ אל ּכי־תבֹוא "והיה ׁשּבת: קּבלת אחר ְִֶֶַַַַַָָָָָָָתרנ"ב
ּכׁשּתּגיע  ּבּמדרׁש. ּכדאיתא רצֹון, ּולׁשֹון מרּוצה לׁשֹון ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ'ארץ'
אחד  ּבכל ּובירּוׁשה מּלמעלה מּתנה ׁשהּוא ה'רצֹון' ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָאל
לעׂשֹותֹו ל"הֹורידֹו", 'ויׁשבּת' להיֹות העבֹודה צריכה ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָמּיׂשראל,
ּבּכלים, אֹורֹות להמׁשי בּטנא", וׂשמּת ּגֹו' "ולקחּת ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻמיּׁשב,
לדעת  יהּודי על ,"אלקי ה' יבחר אׁשר הּמקֹום אל ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ"והלכּת
אֹותֹו מֹובילים אּלא יזמתֹו אינּה למקֹום מּמקֹום ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָׁשהליכתֹו

אלקּות  לפרסם ׁשם", ׁשמֹו "לׁשּכן היא והּכּונה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּלמעלה,
ּבֹו. ׁשּנמצא ְִֶַָָּבּמקֹום

והֹוסיף: הּקֹודמת, ּתֹורה עֹוד־הּפעם חזר ערבית, ּתפּלת ְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָאחר
זה  הרי כּו', לרצֹון ׁשּתּגיע על־מנת ּגֹו'", ּכי־תבֹוא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ"והיה
ּתמסר  - ׁשם" ׁשמֹו לׁשּכן ּגֹו' הּמקֹום אל ׁש"והלכּת ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל־ידי
אלקּות? מפרסמים ּבּמה אלקּות. ׁשם לפרסם ּכדי הּנפׁש ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאת

ּתהּלים. ּופסּוק ְְִִִָָָּבברכה

ã ycew zegiyn zecewp ã(390 cenr a jxk zegiyÎihewl .356 cenr h jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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. . ל נתן אלהי יהֹוה אׁשר אל־הארץ ּכי־תבֹוא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹֽוהיה
וגו' האדמה ּכל־ּפרי | מראׁשית א)ולקחּת (כו, ְְְֲִִֵֵַָָָָָָֽֽֽ

הּגׁשמית  הּלזֹו הארץ על מֹורה "ארץ" – הארץ" אל תבֹוא ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"ּכי
מאגרא  הּנׁשמה ירידת היא הארץ" אל תבֹוא ו"ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָוהחמרית,

הּבהמית. ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש עּמיקּתא, לבירא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָרמה
היא  הּירידה ּתכלית – האדמה" ּפרי ּכל מראׁשית ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ"ולקחּת
ה"ארץ" ׁשּבעניני ("ראׁשית") והּמבחר הּטֹוב את ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻלקחת

לקדּׁשה. ּולהעלֹותם ְְְֲֲִַָָָָָֻוה"אדמה"
לּכהן  נֹותנים זאת ּכל את – "מּיד הּטנא הּכהן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ"ולקח
ׂשֹורף  ׁשאינֹו ּדהינּו הּמזּבח, על ּכליל עֹולים ואינם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאֹוכלם,

ׁשּיּׁשארּו קדּׁשה. ּבהם ממׁשי אּלא העֹולם, עניני את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּומבּטל
לה'. קדׁש יהיּו א ְְִִִֶַַָֹּבמציאּותם,

ּכל  ולא "מראׁשית" רק לּכהן ׁשּנֹותן מדּגׁש, מּזֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֻויתרה
ּפרֹות  נׁשארים הּיׂשראל ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשּגם והינּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ"ראׁשית",
ׁשּמהם  ועליהם, ּבהם ׁשּנּכר אּלא מבחרים), ּפרֹות ּגם ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ(ּומהם

לה'. ּבּכּורים ְְִִִַנלקחּו
רק  אינּה ה' ׁשעבֹודת החסידּות, ּתֹורת מיסֹודֹות זה ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָוהרי
ּבמּׂשא  העסק ּבׁשעת ּגם אּלא ותלמּוד־ּתֹורה, הּתפּלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבׁשעת

ּוׁשתּיה, אכילה ּובׁשעת ּבאמּונה, לׁשם ּומּתן נעׂשה זה ׁשּכל ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לקדּׁשה. ועֹולה ְְִִֶַָָֻׁשמים,

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 cenr c"l jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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ּכל־ּפרי  | מראׁשית ולקחּת . . אל־הארץ ּכי־תבֹוא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֽֽֽוהיה
וגו' א־ב)האדמה (כו, ֲָָָֽ

מצות  חלה אימתי ז"ל, רּבֹותינּו ּבדברי מחלקת מצינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּנה

מּיד  ּבבּכּורים ונתחּיבּו מּיד" אּלא והיה "אין אם ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָּבּכּורים,
לארץ כאן)ּכׁשּנכנסּו הפסוק על ּבמצוה (ספרי נתחּיבּו ׁשּלא אֹו , ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

ויׁשיבה ירּוׁשה לאחר עד ב)זֹו לז, .(קדושין ְְִִַַַָָ
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zWxl `A FzxEaB mvrA `le FgkA§Ÿ§Ÿ§Ÿ¤§¨¨¨¤¤
xW` FxnF` `Ede ,'d zYn `N` ux`d̈¨¤¤¨©©§§£¤

xnFl wCwce ,Ll ozp Lidl` 'd'd ¡Ÿ¤Ÿ¥§§¦§¥©
Lidl`lAwIW zpn lrW xirdl ¡Ÿ¤§¨¦¤©§¨¤§©¥

WixFdl 'a ,ozFp `Ed eilr FzEdl ¡̀Ÿ¨¨¥§¦

xaC Fl WIW mbd diaWFIn ux`d̈¨¤¦§¤¨£©¤¥¨¨
Wxbi ok iR lr s` ux`A Fl wiRqOd©©§¦¨¨¤©©¦¥§¨¥

`Ede ,Fvx`n 'd iaiF`FxnF`,DYWxie §¥¥©§§§¦¦§¨
devn `idW ux`d zaiWi ziWilW§¦¦§¦©¨¨¤¤¦¦§¨
Ebiltd dOM EpivOW FnM Dnvr iptA¦§¥©§¨§¤¨¦©¨¦§¦

l"f EpizFAx(.`"iw zFazM)zaiWi zevnA ©¥§ª§¦§©§¦©
mixEMAd z`ad ziriax ,ux`d̈¨¤§¦¦£¨©©¦¦

FxnF`MYgwle:xnFbea dxez §§§¨©§¨§¥



eaz`מו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i oey`x meil inei xeriy
הּכלל ב)ועל־ּפי יג, חּיים",(ערובין אלקים ּדברי ואּלּו "אּלּו ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָֹ

לקֹונֹו. האדם ּבעבֹודת הּדעֹות מּׁשּתי ההֹוראה את לבאר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיׁש
על  להּׁשם־יתּבר ההֹודיה הּוא ּבּכּורים מצות ּתכן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּדהּנה
"ראׁשית  את מביא ׁשּלכן אבֹותינּו, ועם עּמנּו ׁשעׂשה ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּנּסים
הּקּב"ה. לנּו ׁשעׂשה הּטֹוב" "ּכל את ּומסּפר האדמה", ּפרי ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּכל
ּבהֹודיה  אֹופּנים ׁשני הם ּבּכּורים, חּיּוב ּבזמן הּדעֹות ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּוׁשּתי

הּׁשחר: ּובתפּלת מּׁשנתֹו ּכׁשנעֹור יֹום, ׁשּבכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלה'
ּכׁשּנעֹור" ּד"מּיד – מּיד" אּלא והיה "אין הרב)א) אֹומר (סידור ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

על  להּׁשם־יתּבר ההֹודיה ׁשהיא כּו', "לפני אני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ"מֹודה
מהתּבֹוננּות  ּבאה אינּה זֹו ׁשהּכרה נׁשמתי", ּבי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ"ׁשהחזרּת

ׁשהּקּב"ה  ּבלּבֹו הּנטּועה הּפׁשּוטה מהאמּונה אּלא ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׂשכלית,
יֹום. ּבכל ּומחּיהּו נׁשמתֹו לֹו הּמחזיר ְְְֲִִֵַַַָָהּוא

הארץ  את ׁשּכבׁשּו לאחר רק נתחּיבּו ׁשּבבּכּורים ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָב)
הּׁשבח  ּבתכלית ׁשהם ּבּפרֹות היא ההֹודיה ׁשאז ּבּה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָונתיּׁשבּו

ה  ׁשּבתפּלת ההֹודיה היא ּכ ּכתֹוצאה והּיפי, ׁשּבאה ּׁשחר, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
האדם" ּובׁשפלּות יתעּלה הא־ל ּב"רֹוממּות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמההתּבֹוננּות

הּתפּלה א)ׁשּקדם סעיף צח סימן באורח־חיים ּומהעמקת (רמ"א , ְֲִֵֶֶַַַָָֹ
ּבהּכרה  היא ההֹודיה ׁשעל־ידי־זה הּתפּלה, ּבעניני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּדעת

הּׁשלמּות. ּובתכלית ְְְֲִֵַַָעמּוקה

(á)úéLàøî zç÷ìå|àéáz øLà äîãàä éøt-ìk §¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧¨¦¯
éäìà ýåýé øLà Eöøàîàðhá zîNå Cì ïúð E ¥«©§§²£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬−̈§©§¨´©¤®¤

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäåì EïkL §¨«©§¨Æ¤©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬
:íL BîL§−¨«

i"yx£˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי ב. פ"ד ׁשאין (מנחות ראׁשית, ּכל ולא ≈≈ƒְִֵֵֶָֹ
ּבלבד, המינין ׁשבעת אּלא ּבבּכּורים חּיבין הּפרֹות ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכל

להּלן: ונאמר "ארץ", ּכאן ח)נאמר חּטה (לעיל "ארץ ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּנׁשּתּבחה  הּמינים מׁשבעת ּלהּלן מה וגֹו'", ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָּוׂשעֹורה
ׁשהם  יׂשראל, ארץ ׁשבח ּכאן אף יׂשראל, ארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבהם

מינין  ÔÓL.מׁשבעה ˙ÈÊ∑ אגּורי אגּור זית ׁשּׁשמנֹו , ְִִִִָ≈∆∆ְֲִִֶַַָ
ּתמרים ∑L·„e.ּבתֹוכֹו ּדבׁש (ברכות ∑ÈL‡¯Ó˙.הּוא ְ¿»ְְִַָ≈≈ƒ

ספרי) פ"ג. בכורים לתֹולט. יֹורד ּתאנה אדם ורֹואה ׂשדהּו ְְְֵֵֵֶָָָָ
זה  'הרי ואֹומר: לסימן, ּגמי עליה ּכֹור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּבּכרה,

.ּבּכּורים' ִִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr hk jxk zegiy ihewl)

בּטנא ב)וׂשמּת הּבּכּורים (כו, . . ערבה ּבכלי הביאם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לּכהנים ז)והּסּלים ג, ביכורים הרמב"ם,(רמב"ם ּבדעת לֹומר יׁש ְְֲִִֵַַַַַַָֹ

ׁשלמּות  וזֹוהי הּבּכּורים, ׁשל 'חלק' נעׂשים הּללּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּכלים
חֹוזר  מּתכת, ּבכלי הביאם אם (מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָקּיּום
רֹומזים  ׁשּבּכּורים ּבחסידּות, מבאר והּנה לּבעלים). ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹהּכלי
למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין הּזה, לעֹולם יֹורדת הּנׁשמה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלּנׁשמה.

ּדוקא  מעׂשּיֹות מצוֹות מקּימת ּב'ּכלי', ּבּגּוף, מתלּבׁשת ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָמּמּנּו,
מּגיעה  היא ועל־ידי־זה – ּגּופא) הּזה ׁשּבעֹולם ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ(ה'ּתחּתֹון'
היא  הּמצוה ׁשלמּות :ּכ ּבּבּכּורים ואף האמּתית. ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָלׁשלמּותּה
ּפׁשּוט  ּדבר – ּגּופא ּובכלי ּדוקא, ּבכלי אֹותם מביאים ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָּכאׁשר

ערבה. ּכלי מּמּנּו), למּטה ּתחּתֹון (אין ְְְֲִִֵֶַַָָָָּופחּות

(â)zøîàå íää íéîia äéäé øLà ïäkä-ìà úàáe¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨´
éäìà ýåýéì íBiä ézãbä åéìà-ìà éúàá-ék E ¥À̈¦©³§¦©Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¨̧¦Æ¤

Lð øLà õøàä:eðì úúì eðéúáàì ýåýé òa ¨½̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¥−¨¬¤¨«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡∑(ספרי ב. כה השנה אין (ראש ¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֵ

ׁשהּוא  ּכמֹו ,ׁשּבימי ּכהן אּלא ל.ÂÈÏ‡ z¯Ó‡Â∑ ְְְֵֶֶֶֶָָֹ¿»«¿»≈»
טֹובה ׁשאינ(ספרי) ‰ÌBi.ּכפּוי Èz„b‰∑(שם) ּפעם ְְֵֶָƒ«¿ƒ«ַַ

ּבּׁשנה  ּפעמים אחת ׁשּתי .ולא ְְְִֵַַַָָָֹ

˙ÏÚב  Èc ‡Ú¯‡„ ‡a‡ Ïk LÈ¯Ó ·q˙Â¿ƒ«≈≈»ƒ»¿«¿»ƒ»≈
‡lÒ· ÈÂL˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ CÚ¯‡Ó≈«¿»ƒ¿»¡»»»≈»¿«≈¿«»
‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï C‰˙e¿«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»

:Ônz dzÎL¿ƒ¿≈«»

‰‡Ôepג  ‡iÓBÈa È‰È Èc ‡‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿««¬»ƒ¿≈¿«»»ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈeÁ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈«≈ƒ»≈√»¿»¡»»
‡˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ˙ÈlÚ È¯‡¬≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»»»

:‡Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.úéLàøî (ádAxd ExkA m`W WExR ¥¥¦¥¤¦¦§©§¥
ziW`x lM `iadl aIg Fpi` zg`M§©©¥©¨§¨¦¨¥¦
l"f Exn`X dnE ,mdn uRgi xW` `N ¤̀¨£¤©§Ÿ¥¤©¤¨§

(e"n `"t mixEMA)'Gn `N` `iadl oi`W ¦¦¤¥§¨¦¤¨¦
xn`p deW dxfbA xaCd cnlp mipiOd©¦¦¦§©©¨¨¦§¥¨¨¨¤¡©

,'Fbe ux` o`M(:c"t zFgpn)FxnF`eixR lM ¨¤¤§§¨§§¨§¦
mdA Ll iYgAXW zFxRd lM WExR¥¨©¥¤¦©§¦§¨¤

:ux`d̈¨¤
øLàitl WExR .Kl ozp Lidl` 'd £¤¡Ÿ¤Ÿ¥¨¥§¦

Fl 'd xIXW`Ede ux`A wlg ¤¦¥¥¤¨¨¤§
dhinXd zpW('c d"k `xwIe)dpXaE aizkC §©©§¦¨©¦§¨¦§¦©¨¨

FxaC `A dfl ,'dl zAW 'Fbe ziriaXd©§¦¦§©¨©¨¤¨§¨
dpizPd onf lr `N` dEvn Fpi`W aFHd©¤¥§©¤¤¨©§©©§¦¨

dhinXd zpW la` mipW 'e mdW Ll§¤¥¨¦£¨§©©§¦¨
FNW mpi`W itl mixEMA z`ad DA oi ¥̀¨£¨©¦¦§¦¤¥¨¤

:lMl zxwtn `N`b dxez ¤¨ª§¤¤©Ÿ
.eðì úúì 'Bâå òaLð (âxBd hrnl ¦§©§¨¥¨§©¥©¥

`xFw Fpi`W(`"t mixEMA)Fhrn `le ¤¥¥¦¦§Ÿ¦£
:d`adA `le d`ixwA `N`c dxez ¤¨¦§¦¨§Ÿ©£¨¨



מז `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i oey`x meil inei xeriy

(ã)çaæî éðôì Bçépäå Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤¦¨¤®§¦̧¦½¦§¥¾¦§©−
éýìà ýåýé:E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„iÓ ‡h‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ∑ מּניח ּכהן אֹותֹו. ּתחת להניף ּומניף ידֹו הּבעלים מז)יד סוכה .(ספרי. ¿»««…≈«∆∆ƒ»∆ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

(ä)éðôì zøîàå úéðòå|ìà ýåýéýéãáà énøà E §¨¦̧¨§¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£©¦ÆŸ¥´
íL-éäéå èòî éúîa íL øâiå äîéøöî ãøiå éáà̈¦½©¥¤́¦§©½§¨©¨¬̈−̈¦§¥´§¨®©«§¦¾̈

:áøå íeöò ìBãb éBâì§¬¨−¨¬¨¨«
i"yx£˙ÈÚÂ∑ קֹול לׁשֹון ע"ב)הרמת לב דף סוטה ‡¯Èn.(עיין ¿»ƒ»ְֲַָ¬«ƒ

È·‡ הּמקֹום ∑‡·„ חסדי אבי",:מזּכיר אבד "ארּמי …≈»ƒְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ
ּובׁשביל  יעקב, אחר ּכׁשרדף הּכל את לעקר ּבּקׁש ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹלבן

עׂשה,(ליעקב)לעׂשֹותׁשחׁשב  ּכאּלּו הּמקֹום לֹו חׁשב , ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָֹ

עֹובדיּֿכֹוכבים  הּקדֹוׁשּֿברּוֿׁשאּומֹות להם חֹוׁשב , ְִֵֵֶֶַָָָָ
ּכמעׂשה  מחׁשבה ÓÈ¯ˆÓ‰.הּוא „¯iÂ∑ אחרים ועֹוד ְֲֲֶַַָָ«≈∆ƒ¿«¿»ְֲִֵ

למצרים  יעקב ירד זאת, ׁשאחרי לכּלֹותנּו, עלינּו .ּבאּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
ËÚÓ È˙Óa∑נפׁש .ּבׁשבעים ƒ¿≈¿»ְְִִֶֶ

˜„Ìד  dÚˆÈÂ C„ÈÓ ‡lÒ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ»¿«¿¿ƒ≈√»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»

‡¯n‡‰ה  Ô·Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â ·È˙˙Â¿»≈¿≈«√»¿»¡»»»»¬«»»
¯„Â ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áe ‡a‡ ˙È ‡„·B‡Ï ‡Úa»»¿»»»«»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
ÛÈwz ·¯ ÌÚÏ Ôn˙ ‰Â‰Â ¯ÚÊ ÌÚa Ônz«»¿«¿≈«¬»«»¿«««ƒ

:ÈbÒÂ¿«ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.zøîàå úéðòå (äxn`zipreWi §¨¦¨§¨©§¨¨©§¨¦¨¥
FnkE dlgzd oFWl miWxtnaFI`) §¨§¦§©§¨¨§¦

('bmc`M ipr `EdW xWt`e ,aFI` orIe©©©¦§¤§¨¤Ÿ¦§¨¨
iprOW KlOn dlFcB daFh lATW zEgR̈¤¦¥¨§¨¦¤¤¤©£¦
`Ed ok FnM xAWp alA eiptl Fnvr©§§¨¨§¥¦§¨§¥
ca` iOx` xn`ie ,'d iptl Fnvr ripki©§¦©©§¦§¥§Ÿ©£©¦Ÿ¥
dlFbe drFze caF` did Epia` iM ia`̈¦¦¨¦¨¨¥§¤§¤

Ie ,'Fbe hrn iznA mixvnA'd Ep`vF §¦§©¦¦§¥§¨§©¦¥
df xn`n cbpkE ,'Fbe Ep`aie mixvOn¦¦§©¦©§¦¥§§¤¤©£¨¤
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וּיגר  מצרימה וּירד אבי אבד ארּמי גֹו' ואמרּת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֽוענית
הּזה אל־הּמקֹום ויבאנּו גו' ה־ט)ׁשם (כו, ְִֵֶֶַַַָָ

הּקּב"ה  ׁשעׂשה הּנּסים את מזּכירים ּבּכּורים ׁשּבהבאת ְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּטעם
להֹודיה  ּבמעׂשה ּבּטּוי היא הּבּכּורים הבאת ּכי הּוא, ְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָלאבֹותינּו
עד  ּומּמצרים מּלבן אבֹותינּו את ׁשהּציל זה על ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלּקּב"ה

ּודבׁש". חלב זבת "ארץ אל ְֱִֶֶֶֶַָָָָָׁשהביאם
ההּצלה  את רק הּבּכּורים ּבהבאת מזּכירים מּדּוע לעּין יׁש ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָא
ׁשעׂשה  והחסדים הּנּסים ׁשאר את ולא ּומּמצרים, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמּלבן
ההּצלה  ּכמֹו לארץ, ׁשהביאם קדם יׂשראל ּבני עם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּקּב"ה

ּבזה? וּכּיֹוצא עמלק מלחמת ים־סּוף, קריעת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמעׂשו,
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּוכבׁשּוה  לארץ ׁשּבאּו אחרי רק הּוא ּבּכּורים מצות ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחּיּוב
להּקּב"ה  הֹודיה ּגם היא ּבּכּורים ּדהבאת ונמצא, ּבּה. ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָוהתיּׁשבּו
ּבּה לאכֹול – ּבקביעּות ּבּה לׁשבת הארץ את לנּו ׁשּנתן ְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעל

מּטּובּה. ְְִִַָֹולׂשּבע
מקֹומֹות  ׁשהיּו ׁשאף מזּכירים עלינּו, זה חסד להדּגיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּוכדי
להם  היה לא זמן, ּולמׁש ּבקביעּות יׂשראל ּבני נתיּׁשבּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהן
לכּלֹותם  עליהם עמדּו ּבֹו – ואדרּבה ההּוא, ּבּמקֹום טּוב ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָּכל

ּובמצרים ּולהאב  ׁשנה, עׂשרים יׂשראל ּבני ּגרּו ּבארם ּכי ידם. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשנה. ָָרד"ו

ּבּדר היּו ּכי הּנּסים, ׁשאר הביא ׁשּלא מה ּבפׁשטּות ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומּובן
עראי. ּדר ׁשם ׁשּׁשהּו ּבמקֹום ְֲֶֶֶַָָָאֹו
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Dlnr axW mipFxg`d zFxFCA mB dnE©©©¨©£¦¤©£¨¨
,zg` dklde '` hRWn xF`l `ivFdl§¦¨¦§¨©£¨¨©©
EAx dxFYl KnqPd lM iM Epvgl z`e§¤©£¥¦¨©¦§¨©¨©

:ExAUi eil` lM ipire eivgFle dxez £¨§¥¥Ÿ¥¨§©¥



מט `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i oey`x meil inei xeriy

(å)äãáò eðéìò eðziå eðepòéå íéøönä eðúà eòøiå©¨¥¯Ÿ¨²©¦§¦−©§©®©¦§¬¨¥−£Ÿ̈¬
:äL÷̈¨«

(æ)ýåýé òîLiå eðéúáà éäìà ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©¾¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¥®©¦§©³§Ÿ̈Æ
:eðöçì-úàå eðìîò-úàå eðéðò-úà àøiå eðì÷-úà¤Ÿ¥½©©¯§¤¨§¥²§¤£¨¥−§¤©«£¥«

(ç)äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé eðàöBiå©«¦¥³§Ÿ̈Æ¦¦§©½¦§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈
:íéúôîáe úBúàáe ìãb àøîáe§Ÿ̈−¨®Ÿ§Ÿ−§«Ÿ§¦«

ÏÚ‡ו  e·‰ÈÂ ‡ÈpÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â¿«¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿«¿»»ƒ»¬»»
:‡ÈL˜ ‡ÁÏt»¿»»«¿»

ÈÈז  ÏÈa˜Â ‡˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¡»»«¬»»»»¿«ƒ¿»
‡˙e‡ÏÂ ‡ÏÓÚ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚Â ‡˙BÏ¿̂»»¿∆ƒ√»ƒ«¿»»¿≈»»

:‡˜Áe„Â¿¬»»

˙ÙÈw‡ח  ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡Â¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»
ÔÈ˙‡·e ‡a¯ ‡ÂÊÁ·e ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„·eƒ¿»»¿»¿»¿∆¿»»«»¿»ƒ

:ÔÈ˙ÙBÓ·e¿¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.íéøönî 'ä eðàöBiå BøîBàå (çFf §§©¦¥¦¦§©¦
mixvnd eizFgke rxd xvi zlSd©¨©¥¤¨©§Ÿ¨©§¥¦
rxd xvIn liSOd `Ed iM ,EpzF`¨¦©©¦¦¥¤¨©

l"f mxnF`M(:'l oiWECw)xfFr 'dW ilENW §§¨¦¦¤¥¤¥
hiNW mc` oi` rxd xvi cbpM mc`l̈¨¨§¤¤¥¤¨©¥¨¨©¦
xvi df rWx dtFv aizkC EPOn lvPdl§¦¨¥¦¤¦§¦¤¨¨¤¥¤
,FciA EPafri `l 'd Fzindl wiCSl rxd̈©©©¦©£¦Ÿ©©§¤§¨

FxnF`edwfg ciAmixaCl fnx 'Fbe §§§¨£¨¨§¨©©§¨¦
lr `Ede 'Eke 'd EdliSi mzErvn`AW¤§¤§¨¨©¦¥§§©

l"f mxnF` KxC(mW)d"awd xn` ¤¤§¨¨¨©
oilaY Fl iz`xA rxd xvi mkl iz`xÄ¨¦¨¤¥¤¨©¨¨¦©§¦

FxnF` `Ede ,dxFYd `idW'd Ep`vFIe ¤¦©¨§§©¦¥
,'Fbedwfg ciAFpinin dpYPW dxFY Ff §§¨£¨¨¨¤¦§¨¦¦

aizkC d"awd lW('a b"l oOwl)Fpinin ¤¦§¦§©¨¦¦
KFYn zFxEabA Dpzp mB ,Fnl zC W ¥̀¨¨©§¨¨¦§¦

:W`d̈¥
BøîBàå.diEhp rxfaE'bl fnx 'Fbe §§¦§Ÿ©§¨§¨©§

lFSp mzErvn`AW mixaC§¨¦¤§¤§¨¨¦
l"f mxnF`M rxd xvIn mc`(:b"n zFgpn) ¨¨¦¥¤¨©§§¨§¨

zivive FrFxfA oiNtY Fl WIW in lM̈¦¤¥§¦¦¦§§¦¦
`Ed dxdnA `l FgztA dfEfnE FCbaA§¦§§¨§¦§Ÿ¦§¥¨

xn` FrFxfA oiNtY cbpM ,`hFgrxfaE ¥§¤¤§¦¦¦§¨©¦§Ÿ©
diEhpxn`e ,rFxGA oiNtY zevOW §¨¤¦§©§¦¦©§©§¨©

lcB `xnaE,W`x lW oiNtY cbpM §Ÿ¨¨Ÿ§¤¤§¦¦¤Ÿ
xn` ziviv cbpkEzFz`aEzevn iM §¤¤¦¦¨©§Ÿ¦¦§©

icar Ep`W Epl oniq `Ed ziviv¦¦¦¨¨¤¨©§¥
ziviv zWxtA EpWxRW FnkE d"awd§¤¥©§§¨¨©¦¦

(glW 't)FAW zlkYd fnxA oM `xTY mB §©©¦¨¥¥§¤¤©§¥¤¤
o"Anx azMW FnM(glW 't)l` fnFxW §¤¨©©§¨§©¤¥¤

cbpkE ,zFzF` `xwPW zllFMd dCn¦¨©¤¤¤¦§¨§¤¤
xn` dfEfOdmiztFnaEmB ,DrnWnM ©§¨¨©§§¦§©§¨¨©

fEfl ztFn DzFidl ztFn dfEfOd `xTY¦¨¥©§¨¥¦§¨¥¨
xdGd xtqA mxnF`M l`xUIn zenb"g) ¨¤¦¦§¨¥§§¨§¥¤©Ÿ©

(d"qxmirYxp zFRlTd zFYM dOMW¤©¨¦©§¦¦§¨¦
:l`xUi ziA gzR lr iCW mW mzF`xA¦§¨¥©©©¤©¥¦§¨¥

ãBòl` fnxi aEzMd lMW xWt ¤̀§¨¤¨©¨¦§Ÿ¤

rxd xvIn mc` lvPi DAW dxFYd©¨¤¨¦¨¥¨¨¦¥¤¨©
mipipr 'd xn`e ,dGd mlFr zFe`YnE¦©£¨©¤§¨©¦§¨¦

,dxFY iWOg 'd cbpMdwfg ciAcbpM §¤¤ª§¥¨§¨£¨¨§¤¤
dUrn xn`p mW iM ziW`xA xtq¥¤§¥¦¦¨¤¡©©£¥
,F`FlnE mlFr eici EppFM xW` xvFi ici§¥¥£¤§¨¨¨§

xn`ediEhp rxfaEzFnW xtq cbpM §¨©¦§Ÿ©§¨§¤¤¥¤§
eizFxEaB d`xde FrFxf z` sUg FA iM¦¨©¤§§¤§¨§¨
,dxFYd zpizpaE mIaE mixvn dUrnA§©£¥¦§©¦©¨¦§¦©©¨

xn`elcB `xnaEmW iM `xwIe cbpM §¨©§Ÿ¨¨Ÿ§¤¤©¦§¨¦¨
zpEkWE oMWOd [zcFar] dUrn dEv¦¨©£¥£©©¦§¨§©
WCwe mFwOd `xFn lr dEve FzpikW§¦¨§¦¨©¨©¨§¦¥
qgi dfle l`xUi ilFcB 'aA ziAd©©¦§§¥¦§¨¥§¨¤¦¥

xn`e ,lFcB `xFn df xtqlzFz`aE §¥¤¤¨¨§¨©§Ÿ
mW lr micEwRd WOg xtq cbpMxAcOA) §¤¤¥¤ª¨©§¦©¥©¦§¨

('a 'axn`e ,zz`a FlbC lr Wi ¦̀©¦§§ŸŸ§¨©
miztnaExAC FA iM mixaC xtq cbpM §Ÿ§¦§¤¤¥¤§¨¦¦¦¥

miztFnA gikFde l`xUi lM l` dWn¤¤¨¦§¨¥§¦©§§¦
,mdOr FCqge 'd aEh lre mzEfgR lr©©£¨§©§©§¦¨¤

iUrnM mdl 'd mNW `l iM gikFdemd §¦©¦Ÿ¦¥¨¤§©£¥¤
xn`p FA mB ,FCqg mdilr xabe mirxd̈¨¦§¨©£¥¤©§©¤¡©
,`iaPd EwiCvi mdAW mi`iaPd iztFn§¥©§¦¦¤¨¤©§¦©¨¦

FxnF`edGd mFwOd l` Ep`aiexAcn §§©§¦¥¤©¨©¤§©¥
dPde ,FA dnWPdW oFilrd mlFr lr©¨¨¤§¤©§¨¨§¦¥
mixaCd lM xAcl zrBn dnWPd oi ¥̀©§¨¨©©©§©¥¨©§¨¦
mlFrl DzIlr xg` `N` dN`d̈¥¤¤¨©©£¦¨¨¨¨
xg` dlrn lW ocr oB `xwPW oFilrd̈¤§¤¦§¨©¥¤¤©§¨©©
,dHnNW ocr obA mini draU xaMW¤§¨¨§¨¨¦§©¥¤¤§©¨
xAcl 'd iptl Dzcinr cbpM dfle§¨¤§¤¤£¦¨¨¦§¥§©¥

xnF` EN`d mixaCdmFwOd l` Ep`aie ©§¨¦¨¥¥©§¦¥¤©¨
dGdDl Wi cal mW WtPd zcinr iM ©¤¦£¦©©¤¤¨§©¥¨

dHnNW ocr oB cbpkE lFcB rEWrW FA©§©¨§¤¤©¥¤¤§©¨
xn` FA dkf xaMWux`d z` Epl oYIe ¤§¨¨¨¨©©¦¤¨¤¨¨¤

WacE alg zaf ux` z`GdKxC lr ©Ÿ¤¤¨©¨¨§¨©¤¤
FxnF`('c y"dy):KpFWl zgY alge WaC §§©§¨¨©©§¥

BøîBàådPd dYredYre FxnF` WExR §§§©¨¦¥¥§§©¨
ihxR lr 'd iptl aXW daEWY oFWl§§¨¤¨¦§¥©§¨¥

xAcn aEzMdW mbde zFevOd iwECwC¦§¥©¦§©£©¤©¨§©¥
s` dHnNW ocr obA dkf xaMW inA§¦¤§¨¨¨§©¥¤¤§©¨©
oFilr xcbl zFMfl icM ok iR lr©¦¥§¥¦§§¨¥¤§
hRWOd cFq `Ede ,xzFiA eilr EwCwci§©§§¨¨§¥§©¦§¨
htWFdi wnrA `Fal cizrl 'd hRWIW¤¦§Ÿ§¨¦¨§¥¤§¨¨

('g miNdY Wxcn)l`EnW adxe cgR EPOOW ¦§©§¦¦¤¦¤¨©§¨©§¥
aF` zlrA FYlrdWM:('c dbibg) §¤¤¡©©£©£¦¨

BøîBàåiz`ad dPd'Fbe ziW`x z` §§¦¥¥¥¦¤¥¦§
iYWxRW FnM il Yzp xW £̀¤¨©¨¦§¤¥©§¦
ozp Lidl` 'd xW` xn`OA dlrnl§©§¨©©£©£¤¡Ÿ¤Ÿ¥

:Ll§
BøîBàåziegYWdexird dfA 'd iptl §§§¦§©£¦¨¦§¥¨¤¥¦

z`ltOd daFHA miIg gEx©©¦©¨©ª§¥
eil` EMfi xW` bltOd oECrÄ¦©ª§¨£¤¦§¥¨
wiCSd Wtp axwzYW `Ede ,miwiCSd©©¦¦§¤¦§¨¥¤¤©©¦
eiptl degYWze axrPd xF` iptl¦§¥©¤¡¨§¦§©£¤§¨¨
mc` Wtp ixW` liCan Kqn oi`A§¥¨¨©§¦©§¥¤¤¨¨

YWFxnF` `Ede ,dfM bltn xcbl riB ¤©¦©§¨¥ª§¨¨¤§§
Lidl` 'd iptl ziegYWdexiMY mW §¦§©£¦¨¦§¥¡Ÿ¤¨©¦

dfl KEnq xn`e ,didl` WtPd©¤¤¡Ÿ¤¨§¨©¨¨¤
,aFHd lkA YgnUeFxnF` KxC lr §¨©§¨§¨©©¤¤§

(d"nw miNdY)df lr Lxirdle ,'d aFh §¦¦§©£¦§©¤
llFMd xaC WExR aFHd lkA xn`̈©§¨©¥¨¨©¥
`EdW d"awd `N` df oi`e aFhd lM̈©§¥¤¤¨¤

aFHd xFwnLl ozp xW`iM WExR §©£¤¨©§¥¦
zpYn `N` eil` Kxr oi` df xaC̈¨¤¥¥¤¥¨¤¨©§©

:mPg¦¨
øîàåLl`le K`ln `l FzlEf llWl §¨©§¦§Ÿ¨Ÿ©§¨§Ÿ

xn`OA fnxi mB ,dfl dMfi sxÜ¨¦§¤¨¤©¦§Ÿ©©£©
aFHd lkAl"f mxnF`M dxFYd l` §¨©¤©¨§§¨

(.'d zFkxA)m`W ,dxFY `N` aFh oi`e §¨§¥¤¨¨¤¦
zEwiznA oiWiBxn mc` ipA Eid̈§¥¨¨©§¦¦¦§¦
mirBYWn Eid dxFYd aEh zEaxre©£¥©¨¨¦§©§¦
mdipirA aWgi `le dixg` mihdlznE¦§©£¦©£¤¨§Ÿ¥¨¥§¥¥¤
iM dnE`nl adfe sqM mlFr `ln§Ÿ¨¤¤§¨¨¦§¨¦
:mlFrAW zFaFHd lM zllFM dxFYd©¨¤¤¨©¤¨¨
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(è)õøàä-úà eðì-ïziå äfä íB÷nä-ìà eðàáéå©§¦¥−¤©¨´©¤®©¦¤¨̧Æ¤¨¨´¤
:Láãe áìç úáæ õøà úàfä©½Ÿ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

i"yx£‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡∑(ספרי)הּמקּדׁש ּבית ‡˙ı¯‡‰Œ.זה eÏŒÔziÂ∑ּכמׁשמעֹו. ∆«»«∆ְִֵֶַָ«ƒ∆»∆»»∆ְְַָ

(é)ä äpä äzòåäîãàä éøt úéLàø-úà éúàá §©À̈¦¥³¥¥̧¦Æ¤¥¦Æ§¦´¨«£¨½̈
éýìà ýåýé éðôì Bzçpäå ýåýé él äzúð-øLàE £¤¨©¬¨¦−§Ÿ̈®§¦©§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éýìà ýåýé éðôì úéåçzLäå:E §¦§©«£¦½¨¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£BzÁp‰Â∑הּנפת אחר ׁשּנֹוטלֹו הּנחת)מּגיד אחרים: ּומניף הּכהן (ספרים וחֹוזר קֹורא, ּכׁשהּוא ּבידֹו ואֹוחז (ספרי., ¿ƒ«¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

פ"ג) .בכורים

(àé)éýìà ýåýé Eì-ïúð øLà áBhä-ìëá zçîNåE §¨«©§¨´§¨©À£¤¯¨«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ñ :Eaø÷a øLà øbäå éåläå äzà Eúéáìe§¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬§¦§¤«

i"yx£·Bh‰ŒÏÎa zÁÓNÂ∑(שם אמרּו:(בכורים מּכאן ¿»«¿»¿»«ְִָָ
ׂשמחה  ּבזמן אּלא ּבּכּורים מקרא קֹורין הינּואין : ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

ּופרֹותיו  ּתבּואתֹו מלּקט ׁשאדם החג, ועד ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמעצרת
קֹורא  ואינֹו מביא ,ואיל מהחג אבל וׁשמנֹו, .ויינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ÈÂl‰Â ‰z‡∑ּבתֹו נטעּו אם ּבבּכּורים, חּיב הּלוי אף «»¿«≈ƒְְְִִִִֵַַַָָ
Ea¯˜a.עריהם  ¯L‡ ¯b‰Â∑(יט מכות ואינֹו(שם. מביא ֵֶָ¿«≈¬∆¿ƒ¿∆ְִֵֵ

"לאבֹותינּוקֹורא  לֹומר: יכל ׁשאינֹו ,". ֲֵֵֵֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 953 'nr h jxk zegiy ihewl t"r)

cFr axwl EMfIW `Ed micEdi aExwl xkVd©¨¨§¥§¦¤¦§§¨¥

ההֹוראה  לבאר ויׁש ּביּכּורים. מצות אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבפרׁשתנּו
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זֹו ְְֲִִַַָָָָמּמצוה

ה'" "ּכרם נקרא יׂשראל ז)עם ה, יׁשנם (ישעי' הּכרם ּובאילני . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּופיר  ענפים הם ׁשרׁשים, הענפים האבֹות, הם הּׁשרׁשים ֹות. ֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָ

הּכרם  ּפירֹות ּבדּוגמת הּנֹוער, הם והּפירֹות הּמּטֹות, ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָראׁשי
ּבאילנֹות. ּוגדלים ְִִִֵַָָָהּנֹולדים

לגּני  "ּבאתי ׁשּכתּוב ּוכמֹו יׂשראל, עם לכרם נכנס ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוהּקּב"ה
ׁשּנכנסּו ילדה אֹו ילד - ׁשּבּכרה ּפרי ורֹואה ּכּלה", ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאחֹותי
הּתֹורה  מעניני ׁשּנתוּדע מּיׂשראל אחד אֹו מצוֹות, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלגיל
ׁשֹונֹות. סיּבֹות מּפני עד־עּתה עליהם ידע ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּומצוֹותיה

ׁשּיחּנכּו הינּו, לביּכּורים. זה" "ּפרי ׁשּיביאּו ואֹומר הּקּב"ה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמצּוה
ׁשּיתחילּו ּבזה ּדי לא אמנם, ּומצוֹות. ּתֹורה לעניני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹותֹו

חינּוכֹו את ׁשּימסרּו אֹו לנפׁשֹו, אֹותֹו יעזבּו ואחר־ּכ ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָלחּנכֹו
ּגמֹור", לֹו אֹומרים ּבמצוה "הּמתחיל אּלא אחר, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָלמיׁשהּו
הינּו הּמקּדׁש, לבית עד הּביּכּורים את להביא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּצריכים

הּׁשלמּות. לתכלית עד חינּוכֹו את ְְְְִִִֵֶַַַלגמֹור
ׁשּמברכים  ׁשהּברכה עד זֹו, עבֹודה מעלת ּגדלה ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָוכל־ּכ
לׁשנה  ּתׁשנה הּיֹום, ּביּכּורים "הבאת היא העבֹודה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלאחרי

טז)הּבאה" כו, עבֹודה (פרש"י לעבֹוד ׁשּיזּכה הּוא ּדהׂשכר , ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָ
הּבאה. ּבׁשנה ּפעם עֹוד ַַַַָָָָזֹו

והביא  זכה ׁשאם זֹו, עבֹודה ּגדלה ּכּמה עד נראה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּמּזה
לקרב  יזּכה הּבאה לׁשנה ּכי הּוא ׂשכרֹו ה', לבית הּנֹוער ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּפירֹות
ׁשּנזּכה  עד הּמקּדׁש, לבית ולהביאם יהּודים ועֹוד יהּודים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָעֹוד

ּבקרֹוב. ּבבנינֹו הּמקּדׁש לבית ּכפׁשּוטֹו, ּביּכּורים ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָלהביא

‡¯Ú‡ט  ˙È ‡Ï ·‰ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï ‡˙È‡Â¿«¿»»¿«¿»»≈ƒ«»»»«¿»
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ ‡„‰»»«¿»»¿»¬«¿»

„‡¯Ú‡י  ‡a‡ LÈ¯ ˙È È˙˙È‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»«¿≈ƒ»≈ƒ»¿«¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dÚˆ˙Â ÈÈ ÈÏ z·‰Ècƒ«¿¿ƒ¿»¿«¿¿ƒ≈√»¿»¡»»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „ebÒ˙Â¿ƒ¿√»¿»¡»»

‡C‰Ïיא  ÈÈ CÏ ·‰È Èc ‡˙·Ë ÏÎ· È„Á˙Â¿∆¡≈¿»«¿»ƒ¿«»¿»¡»»
:CÈ· Èc ‡¯Bi‚Â È‡ÂÏÂ z‡ C˙Èa L‡ÏÂ¿∆¡«≈»«¿¿≈»≈¿ƒ»ƒ≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

BøîBàåLzialEcal dnWPl `l iM §§§¥¤¦Ÿ©§¨¨§©
zial mB `N` aFhd riBi©¦©©¤¨©§¥
oMWn mdW Wtpe gEx `idW dnWPd©§¨¨¤¦©§¤¤¤¥¦§©

:FYlki itM oCrzi '` lM dnWPd©§¨¨¨¦§©¥§¦§¨§
BøîBàåieNdemdixaC iR lr x`Azi §§§©¥¦¦§¨¥©¦¦§¥¤

xdGA Exn`W l"f(c"v a"g)dfe ¤¨§©Ÿ©§¤
'Eke `znWp dil oiadi xizi dkf mpFWl§¨¨¨¨¦§¨¦¥¦§¨¨§

xF`n `znWp dil oiadi xizi dkf̈¨¨¦§¨¦¥¦§¨¨¥
`xwi Ff dpigale ,k"r 'Eke zEliv £̀¦§§¦§¦¨¦§¨
mc`d mr ziElzOW itl iel aEzMd©¨¥¦§¦¤¦§©¥¦¨¨¨

:Wcgn¥¨¨
BøîBàåxBdemdixaC iR lr x`Azi §§§©¥¦§¨¥©¦¦§¥¤

l"f(.f"ix b"g xdf)iM Exn`W Ÿ©¤¨§¦
zFevn mzF`n devn mc` cil riBIWM§¤©¦©§©¨¨¦§¨¥¨¦§

zFnWPd mzF` ,cinY zFbdFp mpi`W¤¥¨£¨¦¨©§¨
ixqg mde mlFrdn EwNYqp xaMW¤§¨¦§©§¥¨¨§¥©§¥
dUFrd mr mixbe mi`A Ff devn¦§¨¨¦§¨¦¦¨¤
xkUl miaFxw KxCd df lr devOd©¦§¨©¤©¤¤§¦§¨¨
Kx`A xEn`M cqtdd on miwFgxE§¦¦©¤§¥¨¨§Ÿ¤
xn` Ff dpigA cbpkE ,milAwnd ixacA§¦§¥©§ª¨¦§¤¤§¦¨¨©

:LAxwA xW` xBdeh dxez §©¥£¤§¦§¤



ני `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h ipy meil inei xeriy

ß lel` e"h ipy mei ß

(áé)äðMa Eúàeáz øNòî-ìk-úà øNòì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯§¨«§²©¨¨¬
íBúiì øbì éålì äzúðå øNònä úðL úLéìMä©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´©¥¦À©¥Æ©¨´

éøòLá eìëàå äðîìàìå:eòáNå E §¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«
i"yx£E˙‡e·z ¯NÚÓŒÏkŒ˙‡ ¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èkƒ¿«∆«¿≈∆»«¿«¿»¿

˙ÈLÈÏM‰ ‰Ma∑ ׁשל מעׂשרֹות להפריׁש ּכׁשּתגמר «»»«¿ƒƒְְְְְִִֶֶַַַֹ
הּׁשליׁשית  ה ,ּׁשנה זמן הּפסח קבע ּבערב והּוּדּוי ּבעּור ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּנאמר: הרביעית, ׁשנה יד)ׁשל ׁשלׁש(דברים "מקצה ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
וגֹו'" ּתֹוציא ּכאן ׁשנים נאמר להּלן:, ונאמר "מּקץ", ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָ

רגל, ּלהּלן מה 'הקהל'. לענין ׁשנים", ׁשבע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ"מּקץ
חג  ּכאן אף הּסּכֹות, חג ּלהּלן מה אי רגל. ּכאן ְִֶֶַַַַַַַָָָֻאף
מעׂשרֹות  לעׂשר", תכּלה "ּכי ּתלמּודֿלֹומר: ְְְְִֵֶַַַַַַַֻהּסּכֹות?
וזהּו ּבֹו ּכלין ׁשהּמעׂשרֹות רגל הּׁשליׁשית, ׁשנה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשל
הּסּכֹות, אחר ׁשּנלקטין יׁש אילנֹות ׁשהרּבה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּפסח,
רביעית, ׁשל ּבפסח ּכלין ׁשליׁשית ׁשל מעׂשרֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָנמצאּו
לבערֹו הּכתּוב הצריכֹו מעׂשרֹותיו, ׁשּׁשהה מי ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָוכל

הּבית  ‰NÚn¯.מן ˙L∑ אּלא ּבּה נֹוהג ׁשאין ׁשנה ִִַַ¿«««¬≈ֵֵֶֶָָָָ

אחד  ׁשנים מעׂשר ּבׁשּתי ׁשּנהגּו מעׂשרֹות מּׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
נֹוהג  ׁשמיטה ׁשל ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשּׁשנה ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּלפניה,

ׁשּנאמר: ּכמֹו ראׁשֹון, מעׂשר יט)ּבהן תקחּו(במדבר "ּכי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָ
ׁשנאמר: ׁשני, ּומעׂשר הּמעׂשר", את יׂשראל ּבני ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמאת

יד) ּתירֹוׁש(לעיל ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ְְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָֹ"ואכלּת
ּבּׁשנה  ּכאן ולּמד ּובא מעׂשרֹות, ׁשּתי הרי ,"ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָויצהר
אּלא  מעׂשרֹות ׁשּתי מאֹותן נֹוהג ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשליׁשית
ׁשני  מעׂשר ותחת ראׁשֹון, מעׂשר זה זה? ואי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהאחד,
את  לּלוי" "ונתּתה ּכאן: ׁשּנאמר עני, מעׂשר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיּתן

ראׁשֹון  מעׂשר הרי לֹו, ÓÏ‡ÏÂ‰.אׁשר ÌB˙iÏ ¯bÏ∑ ֲֲֲִֵֵֶַ«≈«»¿»«¿»»
עני  מעׂשר eÚ·NÂ.זה EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â∑ להם ּתן ֲִֶַַָ¿»¿ƒ¿»∆¿»≈ֵֶָ

ׂשבען, ספרי)ּכדי לעני (פאה. ּפֹוחתין 'אין אמרּו: מּכאן ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָ
ּפחֹות  קב ּבּגרן וכּו'מחצי .חּטים ְֲִִִֵֶַַָֹ

(âé)éýìà ýåýé éðôì zøîàåLãwä ézøòa E §¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤
äðîìàìå íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä-ïî¦©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈
éúåönî ézøáò-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëkE §¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−

:ézçëL àìå§¬Ÿ¨¨«§¦
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â∑(לב ׁשּנתּתהתוּדה (סוטה ¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆ְִֵֶַַָָ

מעׂשרֹותי.˙Èa‰ŒÔÓ L„w‰ Èz¯Úa∑(ספרי) זה ְֶַַƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒֶ
רבעי  ונטע ׁשני מעׂשרֹותיו ,מעׂשר ׁשיהה ׁשאם ולּמד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשנים  ׁשּתי ׁשּצריׁשל לירּוׁשלים, העלם ולא ְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
עכׁשו  ÈÂlÏ.להעלֹותם ÂÈz˙ Ì‚Â∑(שם) מעׂשר זה ְְֲַַָָ¿«¿«ƒ«≈ƒֲֵֶַ

ּתרּומה  לרּבֹות 'וגם', ÌB˙iÏ.ּובּכּורים ראׁשֹון, ¯bÏÂ ְְְִִִַַָ¿«≈«»
‰ÓÏ‡ÏÂ∑ עני מעׂשר נתּתים ∑E˙ÂˆÓŒÏÎk.זה ¿»«¿»»ֲִֶַַָ¿»ƒ¿»¿ְִַ

מעׂשר  ולא לבּכּורים, ּתרּומה הקּדמּתי ולא ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֹּכסדרן,

קרּויה  ׁשהּתרּומה לראׁשֹון, ׁשני ולא ְְְְְִִִֵֶַָָָֹלתרּומה,
ּוכתיב:'ראׁשית' ּדגן, מּׁשּנעׂשה ראׁשֹונה ׁשהיא (שמות , ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

הּסדר כב) את ּתׁשּנה לא תאחר", לא ודמע מלאת". ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
EÈ˙ÂˆnÓ Èz¯·ÚŒ‡Ï∑ׁשאינֹו על מּמין הפרׁשּתי לא …»«¿ƒƒƒ¿…∆ְְִִִִֵֶַַֹ

הּיׁשן,מינֹו על החדׁש ּומן מן , ולא הּמחּבר, על הּתלּוׁש מן (ולא ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

הּתלּוׁש) על ÈzÁÎL.הּמחּבר ‡ÏÂ∑הפרׁשת מּלברכ על ְַַַָָֻ¿…»»¿ƒְְְִֶַַַָָ
.מעׂשרֹות  ְַַ

(ãé)àîèa epnî ézøòá-àìå epnî éðàá ézìëà-àì«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½
éýìà ýåýé ìB÷a ézòîL úîì epnî ézúð-àìå§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

:éðúéeö øLà ìëk éúéNò̈¦¾¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦
i"yx£epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡Œ‡Ï∑ ׁשאסּור .לאֹונן מּכאן …»«¿ƒ¿…ƒƒ∆ְִֵֶָָ

‡ÓËa epnÓ Èz¯Ú·Œ‡ÏÂ∑ והּוא טמא ׁשאני ּבין ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈ְֲִֵֵֶָ
והּוא טהֹור, טהֹור ׁשאני הז ּבין והיכן על הר טמא. ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻ

?יב)ּכ ּבׁשערי",(לעיל לאכל תּוכל מכות "לא עד. (יבמות ְֱִֶֶַָָֹֹ
הּמקּדׁשים:י) ּבפסּולי ׁשּנאמר ּכמֹו טמאה, אכילת ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֻֻזֹו

טו) אבל (לעיל וגֹו'", והּטהֹור הּטמא ּתאכלּנּו ּבׁשערי"ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

CzÏÏÚיב  ¯NÚÓ Ïk ˙È ‡¯OÚÏ ÈˆL˙ È¯‡¬≈¿≈≈¿«»»»»«¿«¬«¿»
È‡ÂÏÏ Ôz˙Â ‡¯NÚÓ ˙L ‰‡˙ÈÏ˙ ‡zLa¿«»¿ƒ»»¿««¿¿»¿ƒ≈¿≈»≈
CÈÂ¯˜a ÔeÏÎÈÂ ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈¿¿ƒ¿»

:ÔeÚaNÈÂ¿ƒ¿¿

NÚÓ¯‡יג  L„˜ È˙lt C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â¿≈«√»¿»¡»»«≈ƒ…∆«¿¿»
‡¯Bi‚Ïe È‡ÂÏÏ dz·‰È Û‡Â ‡˙Èa ÔÓƒ≈»¿«¿»ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»
Èz„Èwt Èc C„Bwt ÏÎk ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

:È˙ÈLz‡ ‡ÏÂ CÈ„BwtÓ ˙È¯·Ú ‡Ï»¬»ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿≈ƒ

dpÓיד  È˙lÙ ‡ÏÂ dpÓ ÈÏ·‡a ˙ÈÏÎ‡ ‡Ï»¬»ƒ¿∆¿ƒƒ≈¿»«≈ƒƒ≈
˙ÈÏa˜ ˙ÈÓÏ dpÓ ˙È·‰È ‡ÏÂ ·‡ÒÓ„a¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒ≈¿ƒ«≈ƒ
Èc ÏÎk ˙È„·Ú È‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»«¬»ƒ¿…ƒ

:Èz„ÈwÙ«ƒ¿«ƒ



eaz`נב zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iyily meil inei xeriy
האמּור  "ׁשערי" אכילת ּדר לאכל ּתּוכל לא ְֱֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹזה

אחר  ÓÏ˙.ּבמקֹום epnÓ Èz˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי) לעׂשֹות ְֵַָ¿…»«ƒƒ∆¿≈ֲַ
ותכריכין לֹו ‡È‰Ï.ארֹון '‰ ÏB˜a ÈzÚÓL∑ מעשר) ְְִִַָ»«¿ƒ¿¡…»

פ"ה) הּבחירה הביאֹותיו שני ‡L¯.לבית ÏÎk È˙ÈNÚ ְְֲִִִֵַָ»ƒƒ¿…¬∆
È˙Èeˆ∑ וׂשּמחּתי .ּבֹוׂשמחּתי ƒƒ»ƒְְְִִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(678 'nr p"yz zegiyd xtq)

מּמּנּו באני אכלּתי יד)לא לעֹולם (כו, חל אלּול ח"י ְְְֱִִִֶַָָָֹֹ
י"ב  התחלת הּוא זה ׁשּיֹום ידּוע והּנה לפרׁשתנּו. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבסמיכּות
חדׁשי  י"ב ּכנגד ׁשהם אלּול, חדׁש ׁשל האחרֹונים ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹימים
על  מיחד נפׁש חׁשּבֹון לער יׁש ּובהם לחדׁש, יֹום ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻהּׁשנה,
על־ּדר הּוא מעׂשרֹות ׁשּוּדּוי לֹומר, ויׁש הּׁשנה. חדׁשי י"ב ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל

באני  אכלּתי לא . . הּבית מן הּקדׁש ּבערּתי צדק: ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹחׁשּבֹון
,"קדׁש מּמעֹון "הׁשקיפה נאמר הּבא ּובּפסּוק וגו'. ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָמּמּנּו

רז"ל  ּברכה,ואמרּו לׁשֹון וזה ארּורה, - ׁשּבּתֹורה הׁשקפה ּכל ְְְְְְֲֶֶַַָָָָָָָָ
לנהֹורא  חׁשֹוכא אתהּפכא מעלת על ׁשרֹומז לֹומר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּיׁש

הּתׁשּובה. עבֹודת ְְֲֵַַַָעל־ידי

(åè)-úà Cøáe íéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦¨¥³¤
eðì äzúð øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enò©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬¨©−¨¨®
ñ :Láãe áìç úáæ õøà eðéúáàì zòaLð øLàk©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

i"yx£EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰∑(ספרי) מה עׂשינּו «¿ƒ»ƒ¿»¿¿ִַָ
ּׁשעלי מה אּתה עׂשה עלינּו, ׁשאמרּתּׁשּגזרּת לעׂשֹות, ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

כו) ּבעּתם"(ויקרא ּגׁשמיכם ונתּתי ּתלכּו, ּבחּקתי "אם :. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻ

eÈ˙·‡Ï zÚaL ¯L‡k eÏ ‰z˙ ¯L‡∑ לתת ¬∆»«»»«¬∆ƒ¿«¿»«¬…≈ֵָ
ּודבׁש חלב זבת "ארץ וקּימּת, ."לנּו, ְְְִֶֶַַָָָָָָ

ß lel` f"h iyily mei ß

(æè)ìà ýåýé äfä íBiäýé-úà úBNòì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²¤
úéNòå zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³§¨¦̧¨Æ

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«
i"yx£EeˆÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰f‰ ÌBi‰∑יהיּו יֹום ּבכל ««∆¡…∆¿«¿ְְִָ

עליהם  נצטּוית ּבּיֹום ּבֹו ּכאּלּו חדׁשים, ּבעיני. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
Ì˙B‡ ˙ÈNÚÂ z¯ÓLÂ∑מברכּתֹו 'הבאת :ּבתֿקֹול ¿»«¿»¿»ƒ»»ְְֵֵַַָָ

ּתׁשנה  הּיֹום, הּבאה'ּבּכּורים .לּׁשנה ְִִִֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(6 'nr hl zegiy ihewl)

חדׁשים ּבעיני יהיּו יֹום טז)ּבכל כו, ׁשּתבת (רש"י הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָ
ּתמידיּות  הפּוכֹות: ּתנּועֹות ׁשּתי חּבּור על מֹורה ְְְֲִִִֵַַָ"הּיֹום"
ּומּירח. מּׁשמׁש ּומּלילה, מּיֹום מרּכב יֹום והּנה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוהתחּדׁשּות.

ּבּירח, הּתמידיּות. מעלת יׁש ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשאין ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּבּׁשמׁש,
את  מחּבר ויֹום ההתחּדׁשּות. מעלת יׁש תמיד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָהּמׁשּתּנה

יחד. הּמעלֹות ׁשּתי את הּללּו, המנּגדֹות הּתנּועֹות ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָֻׁשּתי

È˙טו  C¯·e ‡iÓL ÔÓ CL„˜ ¯B„nÓ ÈÎzÒ‡ƒ¿¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿«»»≈»
‡Ï z·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ˙È CnÚ«»»ƒ¿»≈¿»«¿»ƒ¿«¿¿»»
·ÏÁ ‡„·Ú Ú¯‡ ‡˙‰·‡Ï ‡zÓi˜ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿»«¬»»»»¬«»¿»¬«

:L·„e¿»

È˙טז  „aÚÓÏ C„wÙÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¿»¡»»¿«¿»¿∆¿«»
ÔB‰˙È „aÚ˙Â ¯h˙Â ‡iÈc ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ¿̃»«»»ƒ≈¿»ƒ«»¿ƒ«¿«¿≈»¿

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ïBònî äôé÷Lä (åèzrcl Kixv ©§¦¨¦§§¨¦¨©©
xnFl ltM dOloFrOn'Fbeon ¨¨¨©©¦§§¦

,minXdKxAzi FnFwn mW zFPkl m`e ©¨©¦§¦§©¥§¦§¨©
df lr xnFl Fl did dXcw oFWlA¦§§ª¨¨¨©©¤
,minXd 'Fbe oFrOn dtiwWd KxCd©¤¤©§¦¨¦§§©¨©¦
`Ede cg` cFq xiri aEzMdW d`xpe§¦§¤¤©¨¨¦¤¨§
zFrRWd 'a oikd `Ed KExA oFc`d iM¦¨¨¨¥¦©§¨
mdW zEIpgExd zrRWd '` ,dlrnN§©§¨©§¨©¨¨¦¤¥
zrRWd cg`e ,zFxFdHd zFWtPd©§¨©§§¤¨©§¨©
,lMl oFfn `EdW mi`xaPd zEIgl aFHd©§©©¦§¨¦¤¨©Ÿ
l"f EpizFAx mdl E`xwi EN` mipWE§©¦¥¦§§¨¤©¥

(w"def)riRWn zpigaA WIW lMW ,bEEf¦¤¨¤¥¦§¦©©§¦©

Exn`e ,bEEf mXA EPMzi rRWp zpigaE§¦©¦§¨¦§©©¥¦§¨§
wqtp ziAd axgPW mFIOW milAwnd©§ª¨¦¤¦¤¤¡©©©¦¦§©
`N` x`Wp `le zFnWPd zrRWd©§¨©©§¨§Ÿ¦§¨¤¨
gxkn `EdW zFnlFrd zEIg zrRWd©§¨©©¨¨¤ª§¨

FxnF` `Ede ,zFnlFrd mEIwldtiwWd §¦¨¨§§©§¦¨
LWcw oFrOn,zFnWPd zrRWd cbpM ¦§¨§§§¤¤©§¨©©§¨

DFaB mFwnA dpFilr `id Ff dtwWde§©§¨¨¦¤§¨§¨¨©
milAwnd ENB xakE ,Wcw `xwPdxdf) ©¦§¨Ÿ¤§¨¦©§ª¨¦Ÿ©

(.`"kw a"gzbxcdl Wcw zbxcd oiA dn©¥©§¨©Ÿ¤§©§¨©
,oiai liMUOde dlrnl Wcw iM WFcẅ¦Ÿ¤§©§¨§©©§¦¨¦
on xn` zFnlFrd zEIg zrRWd cbpkE§¤¤©§¨©©¨¨¨©¦
xn`e ,oFW`xdn dHnl bEEf df minXd©¨¦¤¦§©¨¥¨¦§¨©

LOr z` KxaE dtiwWd xn`n cbpM§¤¤©£©©§¦¨¨¥¤©§
l"f EpizFAx EWxtE(b"in d"t y"rn)mipaA ¥§©¥§¨¦

bEEf lrW EpWExR wiCvi dfe ,zFpaE¨§¤©§¦¥¥¤©¦
z` xn`n cbpkE ,xnF` `Ed zFnWPd©§¨¥§¤¤©£©¤
zMxA `idW dnc`d z`e xn` minXd©¨©¦¨©§¤¨£¨¨¤¦¦§©

:oFkpe oFfOdfh dxez ©¨§¨
(æè.'Bâå äfä íBiädEvn `Ed mFId ike ©©¤§§¦©§©¤

i"Wxe ,ipiq xdA dEv xaM `lde©£Ÿ§¨¦¨§©¦©§©¦
.miWcg LipirA Eidi mFi lkA WxiR l"f¦¥§¨¦§§¥¤£¨¦
KxCd df lr `id aEzMd zpEMW d`xpe§¦§¤¤©¨©©¨¦©¤©¤¤
xdA 'd DzF` dEv dxFYd lMW itl§¦¤¨©¨¦¨¨§©
dUr mEw mdA WIW mixaC oiA ipiq¦©¥§¨¦¤¥¨¤£¥



נג `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iyily meil inei xeriy

(æé)ìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé-úàýíé ¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹
ìå åéëøãa úëììååéètLîe åéúåöîe åéwç øîL §¨¤´¤¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈

ìå:Bì÷a òîL §¦§¬Ÿ©§Ÿ«
i"yx£E¯ÈÓ‡‰Â z¯Ó‡‰∑ מֹוכיח עד להם אין ∆¡«¿»¿∆¡ƒ¿ִֵֵֶַָ

והבּדלה: הפרׁשה לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּבּמקרא,
ל להבּדלּתי להיֹות עֹובדיּֿכֹוכבים מאלהי ְְְְְְֱִִִֵֵֵַָָֹ

הפריׁש והּוא לֹולאלהים, להיֹות הארץ מעּמי אליו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
סגּלה. לׁשֹון לעם והּוא עד, להם 'ּתפארת',(ּומצאתי ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻ
צד)ּכמֹו: און (תהלים ּפֹועלי ּכל .")"יתאּמרּו ְְְֲִֵֶַָָ

(çé)älâñ íòì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´§ª½̈
ìå Cì-øac øLàk:åéúåöî-ìk øîL ©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«

i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑(יט סגּלה (שמות לי .""והייתם «¬∆ƒ∆»ְְִִִֶָֻ

dÏ‡Ïיז  CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ z·ËÁ ÈÈ ˙È»¿»¬«¿»»≈¿≈¡≈»∆¡»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
‡Ïa˜Ïe È‰BÈ„Â È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒ¿ƒƒ¿«»»

:d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈

ÈaÁ·יח  ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C·ËÁ ÈÈÂ«»»¿»»≈¿∆¡≈≈¿««ƒ
:È‰B„Bwt Ïk ¯hÓÏe CÏ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ»¿ƒ«»ƒƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mEwA mpi`W mixaC oiA onf FzF`A§§¨¥§¨¦¤¥¨§
mixEn`d mzF`M onf xg`l `N` dUr£¥¤¨§©©§¨§¨¨£¦
mpi`W zFxUrnE mixEMA z`f dWxtA§¨¨¨Ÿ¦¦©©§¤¥¨

'd dEve ,ux`A `N` mibdFpmbd mzF` £¦¤¨¨¨¤§¦¨¨£©
mzF` cnll icM mrHn mPnf did `NW¤Ÿ¨¨§©¨¦©©§¥¦§Ÿ¨
mdl xn`e ,mzlAw lr xkU lAwlE§©¥¨¨©©¨¨¨§¨©¨¤
zFUrl mzF` dEvn mFId od iM dWn¤¦¥©§©¤¨©£
zFxUrnE mixEMA mdW dN`d miTgd©ª¦¨¥¤¤¥¦¦©©§
cal mdipiC cnll EEhvp mFId crW¤©©¦§©¦§Ÿ¦¥¤§©
iM zFUrl mzF` dEvn dGd mFIde§©©¤§©¤¨©£¦

zaze ,ux`l EriBdmFId`weC e`l ¦¦¨¨¤§¥©©¨©§¨
mFId mWA okEOd onf xkf `N ¤̀¨¨©§¨©¨§¥©

:dGdfi dxez ©¤
.'Bâå úBéäì íBiä zøîàä 'ä úà (æé¤¤¡©§¨©¦§§

FxnF`mFIdmxnF` KxC lr x`Azi §©¦§¨¥©¤¤§¨
l"f(:i"w zFazM)dnFC ux`l uEgA xCd lM §ª¨©¨§¨¨¤¤

FxnF` `Ede ,k"r Dl` Fl oi`W inM§¦¤¥¡Ÿ©§§
mFId Yxn`d 'd z`oeiM WExR `weC ¤¤¡©§¨©©§¨¥¥¨

Eid oicrW mbde ,zWCwnd ux`A EidW¤¨¨¨¤©§ª¤¤©£©¤£©¦¨
EpazM xaM df lM mr bFre oFgiq ux`A§¤¤¦§¦¨¤§¨¨©§
WEAM dWAkPW oeiM zWCwn `idW¤¦§ª¤¤¥¨¤¦§§¨¦
EpgkFdW FnkE ,`iap iR lr miAx©¦©¦¨¦§¤©§

zFHn zWxtA('b a"l)DnFwn oi` dYrnE §¨¨©©¥©¨¥§¨
'd Fxin`d dfle ux`l dvEg aWgp¤§¨¨¨¨¤§¨¤¤¡¦
FxnF` `Ede ,midl`l mdl zFidl¦§¨¤¥Ÿ¦§§

:midl`l Ll zFidl¦§§¥Ÿ¦
ãBòl"f mxnF` KxC lr dvxi`"g xdf) ¦§¤©¤¤§¨Ÿ©

(:g"wciA Exqnp zFvx`d x`XW¤§¨¨£¨¦§§§©
l`xUi ux` oM oi`X dn dlrn ixÜ¥©§¨©¤¥¥¤¤¦§¨¥
`Ede ,'d icrlAn htFW dilr oi ¥̀¨¤¨¥¦©§£¥§

FxnF`mFId Yxn`d 'd z`LzqipkA §¤¤¡©§¨©¦§¦¨§
KxC lr midl`l Ll zFidl ux`l̈¨¤¦§§¥Ÿ¦©¤¤

FxnF`(f"i miNdY)`vi ihRWn LiptNn §§¦¦¦§¨¤¦§¨¦¥¥
:htFWe xU iptl EphRWn `Fai `le§Ÿ¨¦§¨¥¦§¥©§¥

ãBòiM mbd 'd Exin`i iM xnFl oEMzp¦§©¥©¦©£¦£©¦
Wi`l zzl hRWnA m`iai§¦¥§¦§¨¨¥§¦
FxnF` `Ede ,mirxd eiUrnkE eikxcM¦§¨¨§©£¨¨¨¦§§

Yxn`d 'd z`'Fbe,midl`l Ll zFidl ¤¤¡©§¨§¦§§¥Ÿ¦
s` oiCd zCn `Ed midl` iM rEcie§¨©¦¡Ÿ¦¦©©¦©
drxd lr Kxaie 'd xin`i ok iR lr©¦¥©£¦¦¨¥©¨¨¨

:daFHd oirn¥¥©¨
BøîBàåmbd WExR ,eikxcA zklle §§§¨¤¤¦§¨¨¥£©

s` mdA zkll 'd dEv `NW¤Ÿ¦¨¨¤¤¨¤©
'd ikxC mdW mdA ExiMiWM ok iR lr©¦¥§¤©¦¨¤¤¥©§¥
ipA oM EUri dUFr `Ed xW` lM̈£¤¤©£¥§¥
mizn zxEaw milFg xETA oFbM ,l`xUi¦§¨¥§¦¦§©¥¦
Ekli mzF` dUFr 'dl EpivOW dnFCke§©¤¤¨¦©¤¨¥§

,eikxcA md mBeiTgoi`W zFevn md ©¥¦§¨¨ª¨¥¦§¤¥
,mrh mdAeizFvnlkVdW zFevn md ¨¤©©¦§¨¥¦§¤©¥¤

,mdilr miMqn oM mBeihRWnmd ©¥©§¦£¥¤¦§¨¨¥
,Edrx oiaE Wi` oiA hRWl xqOW mipiC¦¦¤¨©¦§Ÿ¥¦¥¥¥

FlwA rnWlewCwce ,dxFY cEnlY df §¦§Ÿ©§Ÿ¤©§¨§¦§¥
l"f mxnF` KxC lr FlwA xnFlx"cna) ©§Ÿ©¤¤§¨

(c"i 't'Eke ohw iRn rnFXl oiPn l"fe§¦©¦©¥©¦¦¨¨§
aizkC dxEaBd iRn rnFWM('d e"h lirl) §¥©¦¦©§¨¦§¦§¥

mrhe ,Lidl` 'd lFwA rnWY rnW m ¦̀¨Ÿ©¦§©§¡Ÿ¤§©©
,dpFxg`A dxFYd wqr lr dESW¤¦¨©¥¤©¨¨©£¨
lM zrcl mc` biVdW mbdW xirdl§¨¦¤£©¤¦¦¨¨¨©©¨
xn`i `l ok iR lr s` FnIwe xEn`d̈¨§¦§©©¦¥ŸŸ©
dUrI dn zrcl m` dxFY cnll iN dn©¦¦§Ÿ¨¦¨©©©©£¤
ixaC lM iYnIwe iYrci dPd l`xUi¦§¨¥¦¥¨©§¦§¦©§¦¨¦§¥
aEzMd aIg ok iR lr s` `N` 'd¤¨©©¦¥¦¥©¨
lM xg` FxnF` `Ede ,dxFY cEnlY©§¨§§©©¨

IgW dniM FlFwA rnWle zFUrl a ©¤¦¥©£§¦§Ÿ©§¦
iptA devn `id dxFY cEnlY zevn¦§©©§¨¦¦§¨¦§¥
mFi cr dPOn xhRl onf oi`W Dnvr©§¨¤¥§¨¦¨¥¦¤¨©

aizkC FzFn(c"i h"i xAcOA)dxFYd z`f ¦§¦©¦§¨Ÿ©¨
:ld`A zEni iM mc`gi dxez ¨¨¦¨¨Ÿ¤

.'Bâå Eøéîàä 'äå (çéFxnF`zFidl ©¤¡¦§§§¦§
,dNbq mrl FldO` `FaYW mbdW §©§ª¨¤£©¤¨ª¨

waCdl lCYWze diUrn aihize zxg ©̀¤¤§¥¦©£¤¨§¦§©¥§¦¨¥
,l`xUi zbxcn EbiVi `l dpikXA©§¦¨Ÿ©¦©§¥©¦§¨¥
,mzNcB `id Ffe dNbq `xTY Ff dpigaE§¦¨¦¨¥§ª¨§¦§ª¨¨

FxnF`e,Kl xAC xW`Mxd dUrnA §§©£¤¦¤¨§©£¥©
aizkC ipiq('d h"i zFnW)dNbq il mziide ¦©¦§¦§¦§¦¤¦§ª¨

:miOrd lMn¦¨¨©¦
BàEqirkIW onf didIW mbdW dvxi¦§¤¤£©¤¦§¤§¨¤©§¦

ok iR lr s` `xFAd z` l`xUi¦§¨¥¤©¥©©¦¥
FxnF`e ,zxg` dO`A mzF` xini `lŸ¨¦¨§ª¨©¤¤§§

xAC xW`Ml"f mxnF`M('f zFkxA)wEqRA ©£¤¦¤§§¨§¨©¨
(f"h b"l zFnW)WTAW ,LOre ip` Epiltpe §§¦§¦£¦§©§¤¦¥

lr FzpikW dxWi `NW 'dn dWn¤¥¤Ÿ©§¤§¦¨©
FnFwnA EdEpWxtE ,zFO`d('d utg) ¨ª¥©§¦§¥¤

diUrn xiWkYW mbd `id dpEMdW¤©©¨¨¦£©¤©§¦©£¤¨
,FpFvx ixaFr l`xUie zFO`n dO ª̀¨¥ª§¦§¨¥§¥§
:dWn ixacM zFUrl xAce 'd miMqde§¦§¦§¦¥©£§¦§¥¤

ìåøîLxaCA xirdl Wi .eizFvn lM §¦§Ÿ¨¦§¨¥§¨¦©¨¨
i`pYn `Ed df xaC `ld£Ÿ¨¨¤¦§¨¥
'dl l`xUi dUrnA mWxW cFaMd©¨¤¨©§©£¥¦§¨¥©
dnE Yxn`d 'd z` wEqRA aEzMW FnM§¤¨©¨¤¤¡©§¨©
:l`xUil 'dOW mixacA FxiMfdl mFwÖ§©§¦¦§¨¦¤¥§¦§¨¥

éìeàådn `id l`xUi zx`tY iM §©¦¦§¤¤¦§¨¥¦©
zzA mzF` mnFxe dlrdX¤¤¡¨§¥¨§¥

d lM mdlok dUr `NX dn ,zFevO ¨¤¨©¦§©¤Ÿ¨¨¥
eizFevn ozPW mbdW mipFW`xl̈¦¦¤£©¤¨©¦§¨
ozp `l zFa`dlE gplE mc`l KxAzi¦§¨©§¨¨§Ÿ©§¨¨Ÿ¨©
ozp l`xUil la` mixBxB 'b 'a `N ¤̀¨©§¥¦£¨§¦§¨¥¨©
Ll Wie ,KxAzi eizFevn lM zxinW§¦©¨¦§¨¦§¨©§¥§
`N` mpi` zFevOd lM iM zrcl̈©©¦¨©¦§¥¨¤¨
WtPd KElkNnE aErYdn dxinW§¦¨¥©¦¦¦§©¤¤
didi zFevOd zxinW znlWdaE§©§¨©§¦©©¦§¦§¤

:KElkl lMnE mEn lMn mlW mc`d̈¨¨¨¥¦¨¦¨¦§



eaz`נד zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 261 'nr ck jxk zegiy ihewl t"r)

d"ATd lW FxvF` - l`xUi¦§¨¥¨¤©¨¨

סגּולה" לעם לֹו "להיֹות יׂשראל לעם ּבנֹוגע ּכתּוב ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּבפרׁשתנּו
יח) רׁש"י(כו, ּכתב "סגּולה" ּתיבת ּובפרּוׁש ד"ה . ה יט, (יתרו ְְִֵֵַַַָָ
ּכמֹווהייתם) חביב, "אֹוצר ב): ּכלי (קהלת מלכים ּוסגּולת ְְְְְִִִִִֶַָָָ

ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָיקר,
אּומֹות". מּׁשאר סגּולה ְְִִָָלי

החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש
ּומרּגלּיֹות. טֹובֹות אבנים הרּבה נמצאים הּמל ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּברׁשּותֹו
ּוליּפֹות  להּדר מלכּותֹו ּבכתר ׁשּקֹובען אבנים יׁשנן ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאמנם,
המדינה  לצרכי ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁש אבנים יׁשנן הּכתר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
הּוא  אין ,הּמל ּבאֹוצר הּגנּוזֹות האבנים א ּבזה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא

ּומתעּנג  מׁשּתעׁשע הּוא אּלא ,צֹור לאף ּכלל ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמׁשּתּמׁש
מסּוים. ּתפקיד ממּלאֹות ׁשאין אף ְְְְִִֵֶַַַָָאּתן,

ּתֹורה  מקּימים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל, ּבבני הּוא כן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּוכמֹו
עד  הּוא נעלה ּדבר ּבעֹולם, יתּבר מלכּותֹו ּומגּלים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּומצוֹות
עצמם  יׂשראל ּבבני אף ּומׁשּתעׁשע מתעּנג הּקּב"ה א ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹמאד,
,הּמל אֹוצר ּכמֹו הם יׂשראל ּכי ּתפקידם. למילּוי קׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבלי
ּפֹוטר  זה ׁשאין (אּלא ׁשהם ּכמֹו ּבהם מׁשּתעׁשע ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּמל
ּגֹודל  את מגּלה ורק ּתפקידם, מּמילּוי חס־וׁשלֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָאֹותם

.(יתּבר לפניו ְְִִֵָָָָָחיּבתם

(èé)äläúì äNò øLà íéBbä-ìk ìò ïBéìò Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈¦§¦−̈
ìeéäìà ýåýéì Lã÷-íò Eúéäìå úøàôúìe íLE §¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

ô :øac øLàk©«£¤¬¦¥«
i"yx£k 'B‚Â L„˜ŒÌÚ E˙È‰ÏÂ¯ac ¯L‡∑(כ קדֹוׁשים (ויקרא לי .""והייתם ¿ƒ¿…¿«»…¿«¬∆ƒ≈ְְִִִִֶ

ß lel` f"i iriax mei ß

æë(à)øîL øîàì íòä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¥®Ÿ¨ŸÆ
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

i"yx£‰Âˆn‰ŒÏkŒ˙‡ ¯ÓL∑ הוה ּבלע"ז,לׁשֹון .(בעאבאכטענד)גרדנ"ט »…∆»«ƒ¿»ְְֶַַֹ

Ú·„יט  Èc ‡iÓÓÚ Ïk ÏÚ ‰‡lÚ CzÓÏe¿ƒ¿»ƒ»»«»«¿«»ƒ¬«
LÈc˜ ÌÚ CÂ‰ÓÏe e·¯ÏÂ ÌeLÏe ‡ÁaL˙Ï¿À¿»»¿¿ƒ¿¿≈¡»««ƒ

:ÏÈlÓ È„ ‡Ók C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿»ƒ«ƒ

ÓÈÓÏ¯א  ‡nÚ ˙È Ï‡¯NÈ È·ÒÂ ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆¿»≈ƒ¿»≈»«»¿≈»
ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯Ë«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«≈»¿

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

'álM xnWl zFrFxf wGgi 'd iM dvxi¦§¤¦§©¥§¦§Ÿ¨
xacl mikFf lMd `l iM ,zFevOd©¦§¦Ÿ©Ÿ¦§¨¨
,mcil oOCfi `l xnWl EvRgIW mbd df¤£©¤©§§¦§ŸŸ¦§©¥§¨¨
biVY m`e ,mci biVY `l oOCfi m`e§¦¦§©¥Ÿ©¦¨¨§¦©¦
lkl biVY `l zFevOdn wlgl§¥¤¥©¦§Ÿ©¦§¨
mxin`d 'd iM o`M xn`e ,zFevOd©¦§§¨©¨¦¤¡¦¨

:eizFevn lM xnWl¦§Ÿ¨¦§¨
'âFxnF` KxC lr dvxi('g zldw)xnFW ¦§¤©¤¤§Ÿ¤¤¥

l"f Exn`e ,rx xaC rci `l devn¦§¨Ÿ¥©¨¨¨§¨§
(:g migqR)`Ede ,oiwFGp mpi` devn igElW §¨¦§¥¦§¨¥¨¦¦§

o`M aEzMd xn`nxnWle'd WExR ©£©©¨¨§¦§Ÿ¥
xaC mdn `vi lal eizFevn lM xnWi¦§Ÿ¨¦§¨§©¥¥¥¤§©

:dlTY©¨¨
'ãFbiVd `NW xaCA mxirdl dvxi¦§¤§©¦¨©¨¨¤Ÿ¦¦

llkA FzFid mbd d"r Fnvr dWn¤©§£©¡¦§©
l"f mxnF` KxC lr `Ede ,dNbq mr©§ª¨§©¤¤§¨

(.c"i dhFq)ux`l qpMl dWn zNtY oiprA ¨§¦§©§¦©¤¦¨¥¨¨¤
xn` `N` 'Fbe dizFxRn lk`l ike§¦¤¡Ÿ¦¥¤¨§¤¨¨©
ux`A zFiElYW zFevn dAxd Wi dWn¤¥©§¥¦§¤§¨¨¤

mdl xnFl oEMzPX dn `Ede ,k"r 'Eke§§©¤¦§©¥©¨¤
'Fbe mkz` xin`d 'dW mkzlrn E`x§©£©§¤¤¤¡¦¤§¤§
xnFl wCwC dfle ,eizFvn lM xnWle§¦§Ÿ¨¦§¨§¨¤¦§¥©

mFid Lxin`dmY`W df onfA WExR ¤¡¦§©¥¦§¨¤¤©¤
lM ExnWY mWe ux`d l` mi`Ä¦¤¨¨¤§¨¦§§¨
ENt` DbiVd `NW dlrn Ffe ,zFevOd©¦§§©£¨¤Ÿ¦¦¨£¦

:dWn¤
äpäåwEqRA zFlrn 'e `vnY'd z` §¦¥¦§¨©£©¨¤

,Yxn`d,midl`l Ll zFidl '` ¤¡©§¨¦§§¥Ÿ¦
,eikxcA zkll 'a'c ,eiTg xnWl 'b ¨¤¤¦§¨¨¦§Ÿª¨

,FlwA rnWle 'e ,eihRWnE 'd ,eizFvnE¦§¨¦§¨¨§¦§Ÿ©§Ÿ
zqpkl zFlrn WW 'd xn` mCbpM§¤§¨¨©¥©£¦§¤¤
df dNbq mrl Fl zFidl '` ,l`xUi¦§¨¥¦§§©§ª¨¤
xnWle 'a ,midl`l Ll zFidl cbpM§¤¤¦§§¥Ÿ¦§¦§Ÿ
,eikxcA zkll cbpM df eizFvn lM̈¦§¨¤§¤¤¨¤¤¦§¨¨
dNdzl 'Fbe oFilr LYzlE 'de 'c 'b§§¦§¤§§¦§¦¨
eiTg zxinW cbpM md zx`tzl mWlE§¥§¦§¤¤¥§¤¤§¦©ª¨
Wcw mr Lzidle 'e ,eihRWnE eizFvnE¦§¨¦§¨¨§¦§Ÿ§©¨

ici lr iM FlwA rnWle cbpM df 'dl©¤§¤¤§¦§Ÿ©§Ÿ¦©§¥
lW df mW mdl qgizi dxFYd wqr¥¤©¨¦§©¥¨¤¥¤¤

FxnF`e ,WFcwxAC xW`MaizkCzFnW) ¨§§©£¤¦¥¦§¦§

('e h"iWFcw iFbe 'Fbe il EidY mY`e§©¤¦§¦§§¨
ipA l` xAcY xW` mixaCd dN ¥̀¤©§¨¦£¤§©¥¤§¥

:l`xUihi dxez ¦§¨¥
.ìàøNé éð÷æå äLî åöéå (àmrh ©§©¤§¦§¥¦§¨¥©©

oEMzp ,o`M l`xUi ipwf oFxkf¦§¦§¥¦§¨¥¨¦§©¥
l"f EpizFAx Exn`X dn dfA dWn¤¨¤©¤¨§©¥

(:h"i zFkxA)oi` 'd lENg WIW mFwnAW §¨¤§¨¤¥¦¥
aizkC axl cFaM oiwlFg('l `"k ilWn) §¦¨¨©¦§¦¦§¥

FxnF` `Ede ,'d cbpl 'Fbe dnkg oi ¥̀¨§¨§§¤¤§§
lW oAx `EdW eiptlE ,dWn evie©§©¤§¨¨¤©¨¤
Exidfie EEvi mipwGd mBW dUr l`xUi¦§¨¥¨¨¤©©§¥¦§©§©§¦
xnFl wCwC ,'Fbe xnW xn`l xaCd lr©©¨¨¥Ÿ¨Ÿ§¦§¥©

xnWzevn `EdW df xacA iM xirdl ¨Ÿ§¨¦¦§¨¨¤¤¦§©
dUrz `l(:b"i zFMn)oi` Exn`W `Ed Ÿ©£¤©¤¨§¥

:rEcIM axl cFaM oiwlFga dxez §¦¨¨©©¨©



נה `eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iriax meil inei xeriy

(á)õøàä-ìà ïcøiä-úà eøáòz øLà íBia äéäå§¨À̈©»£¤´©«©§´¤©©§¥¼¤¨¾̈¤
éäìà ýåýé-øLàíéðáà Eì úî÷äå Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´

:ãéOa íúà zãNå úBìãb§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«
i"yx£EÏ ˙Ó˜‰Â∑ מּׁשם ּתֹוציאּו ואחרּֿכ ּבּירּדן, «¬≈…»¿ְְִִֵַַַַָָ

אּתה  נמצאת עיבל. ּבהר מזּבח מהן ותבנּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאחרֹות
היּו אבנים מיני ׁשלׁשה ּבּירּדן,:אֹומר: עׂשרה ׁשּתים ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבמּסכת  ּכדאיתא עיבל, ּבהר ּוכנגּדן ּבּגלּגל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּוכנגּדן
לה)סֹוטה  .(דף ָ

(â)úàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìò záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïòîì Eøáòa§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàE|øac øLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬¦¤²
éúáà-éäìà ýåýé:Cì E §Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«

(ã)íéðáàä-úà eîé÷z ïcøiä-úà íëøáòa äéäå§¨¨»§¨§§¤´¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´
ìáéò øäa íBiä íëúà äeöî éëðà øLà älàä̈¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®

:ãéOa íúBà zãNå§©§¨¬−̈©¦«

(ä)éäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeíéðáà çaæî E ¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´£¨¦½
éðú-àì:ìæøa íäéìò ó «Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«

(å)éäìà ýåýé çaæî-úà äðáz úBîìL íéðáàE £¨¦³§¥Æ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éäìà ýåýéì úìBò åéìò úéìòäå:E §©«£¦³¨¨¨Æ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

(æ)ýåýé éðôì zçîNå íM zìëàå íéîìL zçáæå§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨¨®§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

(ç)úàfä äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä-ìò záúëå§¨©§¨´©¨«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ñ :áèéä øàa©¥¬¥¥«

i"yx£·ËÈ‰ ¯‡a∑(שם) לׁשֹון ּבׁשבעים. «≈≈≈ְְִִָ

Ú¯‡Ï‡ב  ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙ Èc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«¿¿»«¿¿»¿«¿»
ÔÈ·¯·¯ ÔÈ·‡ CÏ ÌÈ˜˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»≈»¿ƒ»«¿ƒ«¿¿ƒ

:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e¿»¿¿ƒ»

‡È¯B˙‡ג  ÈÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿¬≈»»ƒ¿»≈«¿»
ÈÈ„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ Èc ÏÈ„a C¯aÚÓa ‡„‰»»¿∆¿¿»¿ƒƒ≈¿«¿»«¿»
L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»«¿»»¿»¬«¿«

:CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

È˙ד  ÔeÓÈ˜z ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬»¿»«¿¿»¿ƒ»
‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡i·‡«¿«»»ƒ≈ƒ¬»¿«≈»¿»
:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e Ï·ÈÚ„ ‡¯eËa ÔÈ„≈¿»¿≈»¿»¿¿ƒ»

Áa„Óה  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ È·˙Â¿ƒ¿≈«»«¿¿»√»¿»¡»»«¿«
:‡ÏÊ¯t ÔB‰ÈÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒ¬≈«¿¿»

‡C‰Ïו  ÈÈc ‡Áa„Ó ˙È È·z ÔÈÓÏL ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿¿»«¿»¡»»
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÂÏÚ È‰BÏÚ ˜q˙Â¿«≈¬ƒ¬»»√»¿»¡»»

È„Á˙Âז  Ônz ÏeÎÈ˙Â ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÒBk˙Â¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»¿∆¡≈
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

‡È¯B˙‡ח  ÈÓb˙t Ïk ˙È ‡i·‡ ÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿««¿«»»»ƒ¿»≈«¿»
:˙e‡È L¯t ‡„‰»»»«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.àáz øLà ïòîì (âWxiR r"a`x §©©£¤¨Ÿ¦¥
Ffe eizFevn xnWl zFNgd m ¦̀£¦¨¦§Ÿ¦§¨§
fnxl WxR o"Anxe ,'Eke dpFW`x devn¦§¨¦¨§§©§¨¥¥¦§Ÿ
aXizn aEzMd oi`e ,'Eke dxFYd l ¤̀©¨§§¥©¨¦§©¥
FxnF` cFr xirdl Wie miWExRd 'al§©¥¦§¥§¨¦§

Kl Liza` idl` 'd xAC xW`M`NW ©£¤¦¤¡Ÿ¥£Ÿ¤¨¤Ÿ
xn`W xg` Kl zaY xnFl Kixv did̈¨¨¦©¥©¨©©¤¨©
xnFbe xW`M ux`d l` `aY xW £̀¤¨Ÿ¤¨¨¤©£¤§¥

:xacd `Ed mdil`W oaEn xaCd©¨¨¨¤£¥¤©¨¨
ïëàxn`n mcTW itl aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨§¦¤¨©©£©

ux`d z`iA iM l`xUil dWn¤§¦§¨¥¦¦©¨¨¤
FxnF`M l`xUi zEkfA `l('d 'h lirl) Ÿ¦§¦§¨¥§§§¥

miFBd zrWxA `N` 'Fbe Lzwcva `lŸ§¦§¨§§¤¨§¦§©©¦
FxaC `A dfl ,xnFbe miwd ornlE 'Fbe§§©©¨¦§¥¨¤¨§¨
xEn`d dUrOd zErvn`A iM o`M̈¦§¤§¨©©£¤¨¨

zEkfA ux`l mz`iA didY oiprÄ¦§¨¦§¤¦¨¨¨¨¤¦§
Kl zaY `id aEzMd zxfbE ,mnvr©§¨§¥©©¨¦¥©¨
ornl aEzMd xErW dfe ,sFQal xEn`d̈¨§©§¤¦©¨§©©
ux`l Lz`iA didY WExR `aY xW £̀¤¨Ÿ¥¦§¤¦¨§¨¨¤
Kl 'Fbe xW`M Kl ozp Lidl` 'd xW £̀¤¡Ÿ¤Ÿ¥¨©£¤§¨
KxhvY `le iE`x dY`W ornl WExR¥§©©¤©¨¨§Ÿ¦§¨¥

:oade zFa` zixA zEkflc dxez ¦§§¦¨§¨¥



eaz`נו zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i iying meil inei xeriy

(è)ìàøNé-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨¦§¨¥−
úkñä øîàì|úééäð äfä íBiä ìàøNé òîLe ¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ¦«§¥´¨

éäìà ýåýéì íòì:E §½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«
i"yx£˙kÒ‰∑ּכתרּגּומֹו.˙ÈÈ‰ ‰f‰ ÌBi‰∑ּבעיני יהיּו יֹום ּבברית ּבכל עּמֹו ּבאת הּיֹום .ּכאּלּו «¿≈ְְַ««∆ƒ¿≈»ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(282 'nr hk jxk zegiy ihewl)

לעם נהיית הּזה ט)הּיֹום ההּלדת (כז, יֹום הּוא אלּול ח"י ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֻ
הּזקן, ואדמו"ר הּבעל־ׁשם־טֹוב הּגדֹולים, הּמאֹורֹות ׁשני ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָׁשל

זה. ּבפסּוק רמּוזים ּבעירֹות הּבעל־ׁשם־טֹובּוׁשניהם לחזר נהג ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
הּׁשם" ּברּו" לֹומר להם ולגרם יׂשראל ּבני ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּובּמֹוׁשבֹות
ׁשּזהּו הּיהדּות, נקּדת את ּבהם ועֹורר ׁשּגּלה הינּו ּבזה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻוכּיֹוצא

לעם". "נהיית ׁשל הּזקןהּתכן מבאר אדמו"ר אאמו"ר - ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יצחק) לוי הוי'(ּבלּקּוטי ּפעמים ׁשלׁש ּבגימטרּיא הז"ה ׁשהיו"ם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

ּדגדלּות המֹוחין ג' ׁשהם ,(78)- הּזקן חב"ד אדמו"ר והרי ְְֲִֵֵֵֶַַַַָ
חב"ד. חסידּות ּתֹורת מיּסד ְֲִֵַַהּוא

(é)éäìà ýåýé ìB÷a zòîLååúåöî-úà úéNòå E §¨´©§½̈§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ
ñ :íBiä Eeöî éëðà øLà åéwç-úàå§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

ß lel` g"i iying mei ß

(àé):øîàì àeää íBia íòä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ

(áé)íéføb øä-ìò íòä-úà Cøáì eãîòé älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½
øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøáòa§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈

:ïîéðáe óñBéå§¥¬¦§¨¦«
i"yx£ÌÚ‰Œ˙‡ C¯·Ï∑:סֹוטה ּבמּסכת (דף ּכדאיתא ¿»≈∆»»ְְִִֶֶַָָ

לראׁשלו) וׁשּׁשה ּגרּזים, הר לראׁש עלּו ׁשבטים ְְְְְִִִִִַָָָָֹֹ'ׁשּׁשה
ּבאמצע. למּטה, והארֹון והלוּים והּכהנים עיבל, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהר

לוּים  ּבברכה:הפכּו ּופתחּו ּגרּזים הר ּכלּפי ּפניהם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ואּלּו וגֹו'", ּומּסכה פסל יעׂשה לא אׁשר האיׁש ּברּו"ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
עיבל  הר ּכלּפי ּפניהם והפכּו חזרּו אמן, עֹונין ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו
יעׂשה  אׁשר האיׁש "ארּור ואֹומרים: ּבקללה, ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָּופתחּו

יקים  לא אׁשר "ארּור עד ּכּלם וכן וגֹו'"', ."פסל ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹֻ

(âé)ãb ïáeàø ìáéò øäa äììwä-ìò eãîòé älàå§¥²¤©«©§¬©©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´
:éìzôðå ïc ïìeáæe øLàå§¨¥½§ª−¨¬§©§¨¦«

(ãé)ìB÷ ìàøNé Léà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðòå§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬¦§¨¥−¬
ñ :íø̈«

Ï‡¯NÈט  ÏÎÏ È‡ÂÏ ‡i‰ÎÂ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿»¬«»≈»≈¿»ƒ¿»≈
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ï‡¯NÈ ÚÓLe ˙Èˆ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¬≈¿«ƒ¿»≈»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡nÚÏ ‡˙ÈÂ‰¬≈»¿«»√»¿»¡»»

È˙י  „aÚ˙Â C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿«¿≈»
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ È‰B„Bwtƒƒ¿»¿»ƒƒ¬»¿«¿»»

:ÔÈ„≈

‰‰e‡יא  ‡ÓBÈa ‡nÚ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

eË¯‡יב  ÏÚ ‡nÚ ˙È ‡Î¯·Ï ÔeÓe˜È ÔÈl‡ƒ≈¿¿»»»»«»«»
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa ÌÈÊ¯‚„ƒ¿ƒƒ¿≈¬»¿»«¿¿»ƒ¿¿≈ƒ

:ÔÓÈ·e ÛÒBÈÂ ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂƒ»¿ƒ»»¿≈ƒ¿»ƒ

„Ï·ÈÚיג  ‡¯eËa ‡iËÂÏ ÏÚ ÔeÓe˜È ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿»«»¿»¿≈»
:ÈÏzÙÂ Ôc ÔÏe·Êe ¯L‡Â „b Ô·e‡¿̄≈»¿»≈¿À»¿«¿»ƒ

Ï‡¯NÈיד  L‡ ÏÎÏ Ôe¯ÓÈÈÂ È‡ÂÏ Ôe·È˙ÈÂƒƒ≈»≈¿≈¿¿»¡«ƒ¿»≈
:‡Ó¯ ‡Ï»̃»»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.íiålä eðòå (ãémdW Eligzde WExR §¨©§¦¦¥§¦§¦¤¥
mdixg` Epri mrde xAcl Eligzi©§¦§©¥§¨¨©£©£¥¤
eixacle ,oEaizie mBxY qElwp`e ,on`̈¥§ª§§¦§¥¦¦§¦§¨¨
l`xUi zcnrdl daEWY mIeNd Epre§¨©§¦¦§¨§©£¨©¦§¨¥

mrinWdl `EdW mixdd lr df xcqA§¥¤¤©¤¨¦¤§©§¦¨
xW` KExA mdiRn zExEn`d zFxn ¦̀§¨£¦¦¤¨£¤
oEfxkie mBxY ozpFie ,xW` xEx`e 'Fbe§§¨£¤§¨¨¦§¥§©§§

,mx lFw xnF` `Ed ixd il dWwe ,i`el¥¥̈¨¥§¨¤¦£¥¥¨
cal lFwA didY dfxkdd iM ilE`e§©¦©©§¨¨¦§¤§§©

:Fnvr xn`OA lFw znxdeh dxez £¨©©©£¨©§



נז `eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i iying meil inei xeriy

(åè)úáòBz äëqîe ìñô äNòé øLà Léàä øeøà̈´¨¦¿£¤´©«£¤Á¤̧¤©¥¹̈«£©´
íòä-ìë eðòå øúqa íNå Løç éãé äNòî ýåýé§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈§¨´©¨®¤§¨¯¨¨¨²

ñ :ïîà eøîàå§¨«§−¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(184 'nr hi jxk mgpn zxez - f"iyz mixet zgiy)

וׂשם  חרׁש ידי מעׂשה . . ּומּסכה ּפסל יעׂשה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאׁשר
טו)ּבּסתר הּזהר,(כז, ּבׁשם ּפעם, אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק ְֵֶַַַַַַָָֹ

מּסברא  הּתֹורה ּבפנימּיּות חּדּוׁש מחּדׁש אדם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּכאׁשר

הּנסּתר  ּבחלק ּומּסכה" "ּפסל מכניס הּוא – מּדיליּה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאיׁשית,
"ּבּסתר" א)ׁשּבּתֹורה אות שם אורות ניצוצי ב. קכז, זח"ג .(ראה ֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd dxez zgny mei zgiy)

סברא  ּבה ׁשמֹוסיף דהינּו - הּתֹורה ּבפנימיּות מחדׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשאדם
וחמי  מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ּפעם ּכ על אמר - מדיליּה ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָאיׁשית
וׂשם  גֹו' פסל יעׂשה ד"אׁשר ענין ׁשזהּו הזֹוהר, ּבׁשם ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָאדמֹו"ר
הּתֹורה, ּבפנימיּות מׁשלֹו סברֹות להכניס אסּור ולכן, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּסתר"!

הרב". "דברי את ללמֹוד ְְִִִִֵֶַָּכי־אם
ּבּפעטערּבּורג, (ּבהיֹותֹו זה ענין אֹודֹות דיּבר ּכׁשהרּבי -ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ
הרּבי: את אז ׁשאלּתי "לענינגראד"), ּבׁשם עּתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהנקראת
אצל  לׁשאֹול הּוא יכֹול ּבעצמֹו, ׁשמע ׁשאדם מאמר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבׁשלמא

ּבהמאמרים  יעׂשה מה אבל הענין; לפירּוׁש המאמר ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָּבעל
ׁשגם  ונמצא דין, ּבעלמא איננּו ּכבר המאמר ׁשּבעל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהיׁשנים,
ּבקֹור  הרּבי לי ענה - המאמר? ּבעל את לׁשאֹול צריכים ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָאז

- וואס")?... ("איז ּבכך ּומה נּו, ּבלּוטיק"): ("קאלט ְְִִַַַָָרּוח
לכן  מציאּותֹו, מתערבת לא הּתֹורה ּפנימיּות ׁשּבלימּוד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹוּכיון
ׁשלימּוד  ּכיון ואדרּבה: הּתפלה. קֹודם גם זאת ללמֹוד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאפׁשר

גּופא. לּתפלה הכנה גם זה הרי - ּביטּול ענינֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָזה

(æè)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«
i"yx£ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó∑ לׁשֹון כה)מזלזל, אחי(לעיל .""ונקלה «¿∆»ƒְְְְְִִֵַָָ

(æé)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå eäòø ìeáb âéqî øeøà̈¾©¦−§´¥¥®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£Ïe·b ‚ÈqÓ∑:לׁשֹון הּקרקע, את וגֹונב לאחֹוריו נט)מחזירֹו אחֹור (ישעיה .""והּוסג «ƒ¿ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָ

(çé)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Cøca øeò äbLî øeøà̈¾©§¤¬¦¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«
i"yx£¯eÚ ‰bLÓ∑ ּבּדבר רעה ,הּסּומא עצה .ּומׁשיאֹו «¿∆ƒ≈ִֵַַַָָָָָָ

Á¯Ó˜‡טו  ‡ÎzÓe ÌÏˆ „aÚÈ Èc ‡¯·b ËÈÏƒ«¿»ƒ«¿≈∆∆«¿»¿»»»
Ôe·È˙ÈÂ ‡¯˙Ò· ÈeLÓe ÔÓ‡ È„È „·Ú ÈÈ Ì„√̃»¿»…«¿≈√»¿«ƒ¿ƒ¿»ƒƒ

:ÔÓ‡ Ôe¯ÓÈÈÂ ‡nÚ Ïk»«»¿≈¿»≈

nÚ‡טז  Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡Â È‰e·‡ ÈÏ˜Èc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkיז  ¯ÓÈÈÂ d¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

nÚ‡יח  Ïk ¯ÓÈÈÂ ‡Á¯‡a ‡¯ÈeÚ ÈÚËÈc ËÈÏƒ¿«¿≈¬ƒ»¿»¿»¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.eøîàå íòä ìk eðòå (åèwiRqd `le §¨¨¨¨§¨§§Ÿ¦§¦
xn`W KxcM mrd lM xn`e xnFl©§¨©¨¨¨§¤¤¤¨©
xird ,oiprA mixEn`d mixEx`d lkA§¨¨£¦¨£¦¨¦§¨¥¦
EaiWi l`xUIW KixSW dpFW`xA 'd¨¦¨¤¨¦¤¦§¨¥¨¦
xn`e xnFl Ekxhvi mIeNdW `l df¤Ÿ¤©§¦¦¦§¨§©§¨©
`Ed aEzMd ixaC `N` mrd lM̈¨¨¤¨¦§¥©¨
oi`e ,on` Exn`ie mrd EprIW dEvOW¤§©¤¤©£¨¨§Ÿ§¨¥§¥
mrd lM xn`e xnFl miIeNd lr©©§¦¦©§¨©¨¨¨

:'Fbefh dxez §
.'Bâå äì÷î øeøà (æèzrcl Kixv ¨©§¤§¨¦¨©©

xnFl zFxard lMn xgA `l dOl̈¨Ÿ¨©¦¨¨£¥©
zFixrA mB ,EN` `N` mixEx`d mdilr£¥¤¨£¦¤¨¥©©£¨
EN`l `N` mixEx`d cgi `l dOl̈¨Ÿ¦¥¨£¦¤¨§¥

mde El`M mixEng zFixr Wi `lde©£Ÿ¥£¨£¦¨¥§¥
xn` `l iM ilE`e ,Wi` zW` lr `Ad©¨©¥¤¦§©¦Ÿ¨©
mipEnHd zFxard `N` o`M̈¤¨¨£¥©§¦
xn`e dpFW`xA mWx dfle ,mixYqPde§©¦§¨¦§¨¤¨©¨¦¨§¨©

zqA mUedidIW KxcA dUFrd iM x §¨©¨¤¦¨¤§¤¤¤¦§¤
zEaxrA l`xUi EaIgzp dPd dNBzn¦§©¤¦¥¦§©§¦§¨¥§©§
dlwn xEx` xn`X dn oke ,df lr df¤©¤§¥©¤¨©¨©§¤
Fpi`W KxcA oFlw Fl dUrIW WExR¥¤©£¤¨§¤¤¤¥
oke ,dHn lW oiC ziaA eilr qRzp¦§¨¨¨§¥¦¤©¨§¥
oke ,xMp Fpi`W xaC `Ed lEaB zbVd©¨©§¨¨¤¥¦¨§¥
ziHd oke ,d`Fx oi` KxCA xEr dBWn©§¤¦¥©¤¤¥¤§¥©¨©
zW` lr `Ad oke ,miltXd hRWn¦§©©§¥¦§¥©¨©¥¤

FYpzFge FzFg` lre dndAd lre eia`̈¦§©©§¥¨§©£§©§
mdOr F`vOd zlEGl WBxd oi` mNMª¨¥¤§¥©©¦¨§¦¨¤
xnFl wCwC Edrx dMn oke ,FA xwgl©£Ÿ§¥©¥¥¥¦§¥©
EidW oFbM 'Fbe cgW gwFl oke ,xzQA©¨¤§¥¥©Ÿ©§§¤¨
rixkde cg` `aE lEwW oiC ziA¥¦¨¨¤¨§¦§¦©
`Ed df mB cgW liaWA FzxaqA¦§¨¨¦§¦Ÿ©©¤
WBxd oi`e aNl mixEqOd mixaCn¦§¨¦©§¦©¥§¥¤§¥

azMW mrhe ,zlEGlmr akW xEx` ©©§©©¤¨©¨Ÿ¥¦
dndAxnFl ,FzFg`l eia` zW` oiA §¥¨¥¥¤¨¦©£©

a` zW` lW xaCd wgxn KM lM iM¦¨¨§ª¨©¨¨¤¥¤¨
xaC `EdW dndA mr akFWM zFg`e©£§¥¦§¥¨¤¨¨

:iWFp` rahl arznE xffi dxez ¨§Ÿ¨§¤©¡¦



eaz`נח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i iying meil inei xeriy

(èé)øîàå äðîìàå íBúé-øb ètLî ähî øeøà̈À©¤²¦§©¬¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬
:ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(ë)ðk älâ ék åéáà úLà-íò áëL øeøàåéáà ó ¨ÀŸ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®
ñ :ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(àë)íòä-ìk øîàå äîäa-ìk-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

(áë)Bnà-úá Bà åéáà-úa Búçà-íò áëL øeøà̈ÀŸ¥Æ¦£Ÿ½©¨¦−´©¦®
:ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(âë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Bzðúç-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(ãë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå øúqa eäòø äkî øeøà̈¾©¥¬¥¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£¯˙qa e‰Ú¯ ‰kÓ∑ הרע ל ׁשֹון אֹומר.על הּוא «≈≈≈«»∆ֵַָָָ
ארּורים  י"א הּדרׁשן: מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ְֲִִִִִֶֶַַַָָֹראיתי

ּכאן  ׁשמעֹויׁש ּוכנגד ׁשבטים, י"א ּכתב ּכנגד לא ן ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

מֹותֹו לפני לברכֹו ּבלּבֹו היה ׁשּלא לפי ְְְְְִִִֵֶָָָָֹ"ארּור",
לקּללֹו רצה לא לכ הּׁשבטים, ׁשאר ּכׁשּבר. ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹ

(äë)øîàå é÷ð íc Lôð úBkäì ãçL ç÷ì øeøà̈ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬¤−¤©´¨¦®§¨©¬
ñ :ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(åë)úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà øeøà̈À£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ
ô :ïîà íòä-ìk øîàå íúBà úBNòì©«£´¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£ÌÈ˜ÈŒ‡Ï ¯L‡∑ ּובׁשבּועה ּבאלה עליהם וקּבלּוה ּכּלּה, הּתֹורה ּכל את ּכלל .ּכאן ¬∆…»ƒְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ

çë(à)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà äéäåE §¨À̈¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ìEeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

ðúðe íBiäéäìà ýåýé E:õøàä ééBb-ìk ìò ïBéìò E ©®§¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

ÓÈÈÂ¯יט  ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈ ¯ic ÔÈc ÈÏˆÈc ËÈÏƒ¿«¿≈ƒ««ƒ«»¿«¿¿»¿≈«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk»«»»≈

Èlbכ  È¯‡ È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¬≈«ƒ
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ¿≈«»«»»≈

Ïkכא  ¯ÓÈÈÂ ‡¯ÈÚa Ïk ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

·˙כב  B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬»≈«¬ƒ«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡ƒ≈¿≈«»«»»≈

nÚ‡כג  Ïk ¯ÓÈÈÂ d˙BÓÁ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkכד  ¯ÓÈÈÂ ‡¯˙Òa d¯·ÁÏ ÈÁÓÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

Ìcכה  LÙ ÏË˜ÓÏ ‡„ÁL Ïa˜Ó Èc ËÈÏƒƒ¿«≈…¬»¿ƒ¿«¿««
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÈkÊ««¿≈«»«»»≈

‰„‡כו  ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ˙È Ìi˜È ‡Ï Èc ËÈÏƒƒ»¿««»ƒ¿»≈«¿»»»
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿¿≈«»«»»≈

‡C‰Ïא  ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒƒ¬»
ÏÚ ÈlÚ C‰Ï‡ ÈÈ CpzÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈¿ƒ¿ƒ»¿»¡»»ƒ««

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk»«¿≈«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

úBNòì 'Bâå íé÷é àì øLà øeøà (åë¨£¤Ÿ¨¦§©£
.'BâåFzpEMW aEzMd zErnWnA Wi §¥§©§¨©¨¤©¨¨

Wie ,oiprA mixEn`d mixaC lr xnFl©©§¨¦¨£¦¨¦§¨§¥
dxFYd lM lrW FzErnWnAxAcn `Ed §©§¨¤©¨©¨§©¥

l"f EdEWxR oke(.f"l dhFq)l"f mdixacl , §¥¥§¨§¦§¥¤
did m`W ,zFUrl miwi FxnF` mrh©©§¨¦©£¤¦¨¨
`l xW` F` cal miwi `l xW` xnF`¥£¤Ÿ¨¦§©£¤Ÿ

l`xUi i`pFUl dnEwY dzid `l dUri©£¤Ÿ¨§¨§¨§§¥¦§¨¥
ixaC z` mIwl lkEIW df `Ed in iM¦¦¤¤©§©¥¤¦§¥
wERq oi`W in mB dnE ,z`Gd dxFYd©¨©Ÿ©©¦¤¥¦
mIwl dcU Fl oi` oFbM mIwl FciA§¨§©¥§¥¨¤§©¥
car Fl oi` F` DA zFiElYd zFevn¦§©§¨¥¤¤
xn` dfl ,FA zFiElYd zFevn mIwl§©¥¦§©§¨¤¨©

zFUrl`N` xEx` llkA Fpi`W WExR ©£¥¤¥¦§©¨¤¨

biVYWM zFUrl eilr miwi `NW in¦¤Ÿ¨¦¨¨©£§¤©¦
miwi `l xW` xn` `l dfle ,zFUr Fcï¨§¨¤Ÿ¨©£¤Ÿ¨¦
miwi `l xW` `N` dUri `l xW` F`£¤Ÿ©£¤¤¨£¤Ÿ¨¦

R zFUrlmixaCd FAlA miwi WEx ©£¥¨¦§¦©§¨¦
:Fci biVYWM mzFUrl` dxez ©£¨§¤©¦¨

.'Bâå òBîL íà äéäå (àzrcl Kixv §¨¨¦¨©§¨¦¨©©
xn`n `Ed m` ,aEzMd zxfB mFwn§§¥©©¨¦©£©



נט `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i iying meil inei xeriy

(á)éìò eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:E ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(â):äãOa äzà Ceøáe øéòa äzà Ceøä¬©−̈¨¦®¨¬©−̈©¨¤«

(ã)ðèá-éøt CeøaEzîäá éøôe Eúîãà éøôe E ¨¯§¦«¦§§²§¦¬©§¨«§−§¦´§¤§¤®
éôìà øâLðàö úBøzLòå E:E §©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ¤«

i"yx£EÈÙÏ‡ ¯‚L∑ מׁשּגרת ׁשהּבהמה ,ּבקר ולדֹות ¿«¬»∆ְְְְְֵֶֶֶַַַָָ
ˆ‡E.מּמעיה  ˙B¯zLÚÂ∑ורּבֹותינּו ּכתרּגּומֹו. ִֵֶָ¿«¿¿…∆ְְְֵַַ

נקר  לּמה 'עׁשּתרֹות'דרׁשּו: ׁשמם ׁשּמעׁשירֹות א ? ְְְְֲִִֶַַָָָָָָ

ׁשהן  הּללּו, ּכעׁשּתרֹות אֹותם ּומחזיקֹות ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעליהן
חזקים  .סלעים ְֲִִָָ

(ä):EzøàLîe Eàðè Ceøä¬©§£−¦§©§¤«
i"yx£E‡Ë Ce¯a∑ מסּנן ׁשאּתה לח ּדבר ,"טנא" אחר: ּדבר .ּבסּלים ּפרֹותי.Ez¯‡LÓe∑ יבׁשּדבר, »«¿¬ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָƒ¿«¿∆ֵָָָ

זב  ואינֹו ּבּכלי .ׁשּנׁשאר ְְְִִֵֶַָָ

Cp˜a„ÈÂב  ÔÈl‡‰ ‡˙k¯a Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»ƒ¿¿»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»

Ï˜Áa‡:ג  z‡ CÈ¯·e ‡z¯˜a z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

cÏÂe‡ד  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ CÈ¯a¿ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿»
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¿≈»»

C˙Âˆ‡Â:ה  ClÒ CÈ¯a¿ƒ«»¿«¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

iM ,'d LpYi xnFl Fl did 'Fbe LpzpE§¨§§¨¨©¦¤§¦
lr siqFOW rnWn LpzpE FxnF`n¥§§¨§©§¨¤¦©
`Ed aEzMd zxfBW ilE`e ,mcFTd©¥§©¤§¥©©¨
ici lr iM dfA dpEMde ,'d lFwA rnWY¦§©§§©©¨¨¨¤¦©§¥
'dW zFMfl zFlrnA dlri dxFYd wqr¥¤©¨©£¤§©£¦§¤

FxnF` `Ede ,FA xAci'd lFwA rnWY §©¥§§¦§©§
,Lidl`drinXdn Ll KWOi cFr ¡Ÿ¤¦¨¥§¥©§¦¨

on zlSn dxFYdW zFUrle xnWl¦§Ÿ§©£¤©¨©¤¤¦
cEnlY mB ,dxinXA fEnxd `hgd©¥§¨¨©§¦¨©©§
,dUrn icil `iaOW FgM lFcb dxFY¨¨Ÿ¤¥¦¦¥©£¤

FxnF` `EdezFUrleLpzpE Ll cFre §§§©£§§§¨§
aEzMd oEki EpMxCn uEge ,'Fbe oFilr 'd¤§§§¦©§¥§©¥©¨
xcbA dxFYA wqrIW KixSW xnFl©¤¨¦¤©£Ÿ©¨§¤¤
WFcw mFwOOW mixaCd lr mzlrn©£¨¨©©§¨¦¤¦¨§

FxnF` `Ede ,E`A oFilrrnWYWExR ¤§¨§§¦§©¥
xAcnd Kxr itM mzF` LzrinW didY¦§¤§¦¨§¨§¦¥¤©§©¥

cFre ,Lidl` 'd `EdW mzF`xnWl ¨¤¡Ÿ¤§¦§Ÿ
zFUrlel"f mxnF` KxC lr(c"t zFa`) §©£©¤¤§¨¨

FciA oiwiRqn cOll zpn lr cnFNd©¥©§¨§©¥©§¦¦§¨
zFUrl zpn lr cnFNde cOllE cnll¦§Ÿ§©¥§©¥©§¨©£
`Ed cEONd xgaOW ixd ,k"r 'Eke§£¥¤ª§©©¦

FxnF` `Ede ,mIwlrnWY rFnW m` §©¥§§¦¨©¦§©
:zFUrle xnWl rnWYW WExR 'Fbe§¥¤¦§©¦§Ÿ§©£

ðúðeEwNg oFc`d dPd .'Fbe oFilr 'd §¨§¤§§¦¥¨¨¦¥
mEIw cbpM daFHd icEri¦¥©¨§¤¤¦
,Fl iE`xX dn itM cg` lM zFevOd©¦§¨¤¨§¦©¤¨
wEqRA minEWxd 'b md zFevOd zEllM§¨©¦§¥¨§¦©¨
,dxFY cEnlY mde ,rnWY rnW m ¦̀¨Ÿ©¦§©§¥©§¨
,dUr zFevn mEIwe ,dUrz `l zxinWE§¦©Ÿ©£¤§¦¦§£¥

LpzpE dkxA cri dxFY cEnlY cbpM§¤¤©§¨¦¥§¨¨§¨§
dN`d zFkxAd lM Lilr E`aE oFilr 'd¤§¨¨¤¨©§¨¨¥¤
cbpM didi dGW aEzMd WxitE ,LbiVde§¦¦ª¦¥©¨¤¤¦§¤§¤¤
xn` xnBX dOA 'Fbe rnW m` xkU§©¦¨Ÿ©§©¤¤¨©Ÿ¤
cErIW ixd Lidl` 'd lFwA rnWz iM¦¦§©§¡Ÿ¤£¥¤¦

pM `Ed df`Ede ,dxFY cEnlY xkU cb ¤§¤¤§©©§¨§
dxFYd zErvn`A iM eil` oEkn oM mB©¥§ª¨¥¨¦§¤§¨©¨
ipA mpi`W zFO`d lMn dlrnl EPYWi¦§©§©£¨¦¨¨ª¤¥¨§¥

cFr xn`e ,dxFYlM Lilr E`aE ¨§¨©¨¨¤¨
zFkxAdLpzpE cEri lr sqFp ,WExR 'Fbe ©§¨§¥¨©¦§¨§

xkUA EN` zFkxA Fl cFr oFilr 'd¤§§¨¥¦§©
FxnF`e ,dxFY.LEbiVdelr x`Azi ¨§§§¦¦¦§¨¥©

l"f mxnF` KxC(`xwIe 't ipaE`x hEwli)iM ¤¤§¨©§§¥¦©¦§¨¦
mingx eizFCn l`xUi idl` oFc`d̈¨¡Ÿ¥¦§¨¥¦¨©£¦
'd `Nni eingx lr wtFCd lr©©¥©©£¨§©¥
xW`M daFh eilr wixdl eizFl`Wn¦§£¨§¨¦¨¨¨©£¤
`Edd aFHd zrBdAW `N` uRgi©§Ÿ¤¨¤§©¨©©©
iE`x m` dlrn ixcdpq EhRWi dHnl§©¨¦§§©§¤§¦©§¨¦¨
xn` dfl ,FriBi `l iE`x Fpi` m ¦̀¥¨Ÿ©¦¨¤¨©
xTr `Ed dGW zFkxAd LbiVde§¦¦ª©§¨¤¤¦©
mipic iYaA EaMrzi `NW dghadd©©§¨¨¤Ÿ¦§©§§¨¥¦¦

:dHnNW¤§©¨
äpäåzFxFn`d zFkxAd lMW `vnY §¦¥¦§¨¤¨©§¨¨£

oiprAcEnlY xkU cbpM mipEkn ¨¦§¨§ª¨¦§¤¤§©©§
FxnF` ,KxCd df lr dxFYdY` KExA ¨©¤©¤¤§¨©¨

xirAl"f mxnF` KxC lr 'Fbe(:h"i f"r) ¨¦§©¤¤§¨
mi`iaPA iEpWe dxFYA aEzM df xaC̈¨¤¨©¨§¨©§¦¦
cEnlzA wqFrd lM miaEzMA WNWnE§ª¨©§¦¨¨¥§©§

FxnF`e ,miglvn eiqkp dxFYixR KExA ¨§¨¨ª§¨¦§§¨§¦

LphaiYBd mFc` caFrn cnlE `v ¦§§¥§©¥¥¡©¦¦
dn dxFYd oFx` Flv` qpkp xW £̀¤¦§©¤§£©¨¤
mxnF`M hrEn onfA FphA ixR Envr̈§§¦¦§¦§¨¨§§¨

l"f(:b"q zFkxA)Ecli eizFNM 'ge FYW`W §¨¤¦§§©¨¨§
:cg` qxkA dXW cg`M§¤¨¦¨§¨¥¤¨

BøîBàåKExAdidYW .'Fbe L`aA dY` §§¨©¨§Ÿ¤§¤¦§¤
`hg `lA mlFrd on Fz`ivi§¦¨¦¨¨§Ÿ¥§

,'Eke(.f"w n"a)cEnlY zErvn`A didi dfe , §§¤¦§¤§¤§¨©§
:`hgdn eilr obYW dxFY¨¤¨¥¨¨¥©¥§

BøîBàåKxC lr .'Fbe Liai` z` 'd oYi §§¦¥¤Ÿ§¤§©¤¤
FxnF`('k a"dc)ENgd zraE §§¥¥¥

oFOr ipA lr miax`n 'd ozp dPxa§¦¨¨©¥¨§¦©§¥©
EpizFAx Exn`e ,EtbPIe 'Fbe xirU xde§©¥¦§©¦¨¥§¨§©¥

l"f(f"nt x"eny):dxFY `N` dPx oi ¥̀¦¨¤¨¨
BøîBàå,'Fbe dkxAd z` LY` 'd evi §§§©¦§¤©§¨¨§

dlrnl Ff dkxA xCq `l mB©Ÿ¦¥§¨¨§©§¨
mW iM zFaFHd ipipw zFglvd mr¦©§¨¦§§¥©¦¨
`A ,aiF` zlRn xg` `le DnFwn§¨§Ÿ©©©¤¤¥¨
rx`i xW` Fl rx`i `NW gihadl§©§¦©¤Ÿ¤¡©£¤¤¡©
mibxhwnd FA E`Pwzi xW` qPd lral§©©©¥£¤¦§©§©§©§§¦
EdEWOWe Wcg xaC Fl dUrPW lr©¤©£¨¨¨¨¨§¦§
cnlE `ve ,raHd Ktd dfe mipFilr¤§¦§¤¥¤©¤©§¥§©

`ax dUrOn(:c"k ziprY)minWB cixFdW ¦©£¥¨¨©£¦¤¦§¨¦
oM lr xW` ,dfl dnFCke mYrA `NW¤Ÿ§¦¨§©¤¨¤£¤©¥

xn`Ol KEnq xn`Liai` z` 'd oYi ¨©¨©©£©¦¥¤Ÿ§¤
qp `Ed dGW 'Fbez` LY` 'd evi §¤¤¥§©¦§¤

dkxAdmB ,DA rxd oir hlWi `NW ©§¨¨¤Ÿ¦§Ÿ©¦¨©¨©
xn`ux`A LkxaE`NW WExR 'Fbe ¨©¥©§¨¨¤§¥¤Ÿ

znwp mwpl mkilr zFO`d Etq`i¥¨§¨ª£¥¤¦§Ÿ¦§©



eaz`ס zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iyiy meil inei xeriy

(å):Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa äzà Ceøä¬©−̈§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«
i"yx£E˙‡ˆa ‰z‡ Ce¯·e E‡·· ‰z‡ Ce¯a∑(קז לעֹולם (ב"מ ּכביאת חטא, ּבלא העֹולם מן יציאת .ׁשּתהא »«»¿…∆»«»¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹ

ß lel` h"i iyiy mei ß

(æ)éáéà-úà ýåýé ïzééìò íéîwä Eéðôì íéôbð EE ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−§¨¤®
éìà eàöé ãçà Cøãaeñeðé íéëøã äòáLáe E §¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−¨¬

éðôì:E §¨¤«
i"yx£EÈÙÏ eÒeÈ ÌÈÎ¯„ ‰Ú·L·e∑ להיֹות לברח, הּנבהלים ּדר צד מתּפּזרין ּכן .לכל ¿ƒ¿»¿»ƒ»¿»∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

(ç)éîñàa äëøaä-úà Ezà ýåýé åöéìëáe E §©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈©«£¨¤¾§−Ÿ
éäìà ýåýé-øLà õøàa Eëøáe Eãé çìLîïúð E ¦§©´¨¤®¥´©§½¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬

:Cì̈«

(è)Cì-òaLð øLàk LBã÷ íòì Bì ýåýé Eîé÷é§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ§©´¨½©«£¤−¦§©¨®
éäìà ýåýé úåöî-úà øîLú ék:åéëøãa zëìäå E ¦´¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«
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- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

eipal awri xn`W FnM mitBPd©¦¨¦§¤¨©©£Ÿ§¨¨
mkW dUrnA:('l c"l glWIe)a dxez §©£¥§¤©¦§©

.'Bâå 'ä Eîé÷é (è'd gYti cr o`Mn §¦§§¦¨©¦§©
cEri `Ed aFHd FxvF` z` Ll§¤¨©¦

zxinW cbpMW aFHddUrY `l zFevn ©¤§¤¤§¦©¦§Ÿ©£¤
xnBX dn `Ede ,xnWl zazA mWxW¤¨©§¥©¦§Ÿ§©¤¨©

xn`,'d zFvn z` xnWz iMFxnF`e Ÿ¤¦¦§Ÿ¤¦§§§
eikxcA Yklde`N` 'd dEv `NW xnFl §¨©§¨¦§¨¨©¤Ÿ¦¨¤¨

df cErie mwgxn `EdW mixaCd lr©©§¨¦¤§©£¨§¦¤
`l zFevn zxinW cbpM `Ed oEkn§ª¨§¤¤§¦©¦§Ÿ
mc`d didIW zErvn`A iM dUrY©£¤¦§¤§¨¤¦§¤¨¨¨
aizkC ,WFcw `xTi zFxardn xnWp¦§¨¥¨£¥¦¨¥¨¦§¦
mixaCd aEzMd WxiRE EidY miWcw§¦¦§¦¥©¨©§¨¦
z`e 'Fbe FO` Wi` miWFcw Eidi mdAW¤¨¤¦§§¦¦¦§§¤
x`WE 'Fbe l` EptY l` 'Fbe izzAW©§Ÿ©§©¦§¤§§¨
l"fg ixacl mbe ,mixEn`d zFxdf ©̀§¨¨£¦§©§¦§¥£©

(c"kt x"wie)xn`p zFixrd zxdf` lrW¤©©§¨©¨£¨¤¡©
dfle ,xnWl llkA `id dPd ,miWFcw§¦¦¥¦¦§©¦§Ÿ§¨¤
dUrY `l zFevn zxinW cbpM xn`̈©§¤¤§¦©¦§Ÿ©£¤
xnFl wCwce ,WFcw mrl Fl 'd Lniwi§¦§§©¨§¦§¥©

zaYFlmFwnA l`xUi EidIW xirdl ¥©§¨¦¤¦§¦§¨¥¦§
eiptl cnrl Fl 'd xxAW mik`lOd©©§¨¦¤¨©©£Ÿ§¨¨

aizkC miWFcw mi`xwPW('g l`ipC) ¤¦§¨¦§¦¦§¦¨¦¥

EpzF` 'd miwi ,WFcw cg` xn`Ie©Ÿ¤¤¨¨¨¦¨
mik`lOd Eidie WFcw mrl mnFwnA¦§¨§©¨§¦§©©§¨¦

xn` oke ,mdl mixiW(b"k xAcOA)zrM ¦©¦¨¤§¥¨©©¦§¨¨¥
'Fbe awril xn`i:(k"t x"cna) ¥¨¥§©£Ÿ§

BøîBàådf mB 'Fbe ux`d iOr lM E`xe §§§¨¨©¥¨¨¤§©¤
zFevn zxinW cbpM oEkn `Ed§ª¨§¤¤§¦©¦§
xnFW mc`dW onf lM iM ,dUrY `lŸ©£¤¦¨§¨¤¨¨¨¥
xaFr midl` mlv oi` zFxardn Fnvr©§¥¨£¥¥¤¤¡Ÿ¦¥
dndaE mc` mi`xaPd lke eipR lrn¥©¨¨§¨©¦§¨¦¨¨§¥¨
arznd k"`yn EPOn mirfrCfn¦§©§§¦¦¤©§©¥
xn`nkE mlSd EPOn oixiarn eiUrn©£¨©£¦¦¦¤©¤¤§©£©

oiw(c"i 'c ziW`xA):'Fbe i`vn lM dide ©¦§¥¦§¨¨¨Ÿ§¦§
EøúBäåmbd .Lpha ixtA daFhl 'd §¦§§¨¦§¦¦§§£©

KExA dlrnl xn` xaMW¤§¨¨©§©§¨¨
`Ed oFW`xd cErIW itl ,Lpha ixR§¦¦§§§¦¤¦¨¦
cbpM `Ed df cErie dxFY cEnlY cbpM§¤¤©§¨§¦¤§¤¤
xkU hxtl Kxvd dfl zFevOd zxinW§¦©©¦§¨¤ª§©§¨¥§©

wCwce ,Fxagn cnlp '` oi`W '` lM̈¤¥¦§¨¥£¥§¦§¥
xnFldaFhl 'd LxzFdexn` `le ©§¦§§¨§Ÿ¨©

`Ed df cErIW itl ,Lpha ixR KExÄ§¦¦§§§¦¤¦¤
zxinW cbpM zpEkOW daFh dCn¦¨¨¤§ª¤¤§¤¤§¦©
itl iM `id dpEMde ,dUrY `l zFevn¦§Ÿ©£¤§©©¨¨¦¦§¦
Fnvr mc`d zxinW zErvn`AW¤§¤§¨§¦©¨¨¨©§
rxd igM FA EwaCi `l zFxardn¥¨£¥Ÿ¦¨§Ÿ¥¨©

dGOWEPOn mi`vFId mipAdW aaEqi ¤¦¤§©¤©¨¦©§¦¦¤
EpazMX dn oIre ,rxd zpigAn Eidi¦§¦§¦©¨©§©¥©¤¨©§
ixkA oaE`x wEqRA igie zWxtA Kx`A§Ÿ¤§¨¨©©§¦©¨§¥§Ÿ¦
xn` dfl ,mixaCd Ll Eaxrie dY ©̀¨§©©§§©§¨¦¨¤¨©
dUrY `l zFevn zxinW cEriA§¦§¦©¦§Ÿ©£¤

Lpha ixtA daFhl 'd LxzFdeEidIW §¦§§¨¦§¦¦§§¤¦§
daFh dCnl Lixg` mixzFPd mipAd©¨¦©¨¦©£¤§¦¨¨

FxnF`e ,drx dCnl `leLYndA ixtA §Ÿ§¦¨¨¨§§¦§¦§¤§§
Lznc` ixtaEzxinW cSOW xnFl ¦§¦©§¨¤©¤¦©§¦©

FnM EN` mixaC 'a FciA EnIwzi z"ln¦§©§§¨§¨¦¥§
aEzMM dxFY cEnlY xkUl mcrIW¤¦£¨¦§©©§¨©¨

:dlrnli dxez §©§¨



סי `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(592 'nr a jxk h"nyz zegiyd xtq)

עלי נקרא ה' ׁשם ּכי הארץ עּמי ּכל י)וראּו אּלּו(כח, ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּבראׁש א)ּתפּלין ו, חּבּור (ברכות יׁש ראׁש ׁשל ּבתפּלין ְְִִִִִִֵֶֶָֹֹ

והּנה  ראׁשים. ד' ׁשל ושי"ן ראׁשים ג' ׁשל שי"ן - וד' ג' ְְְִִִֵֶֶֶָָׁשל
ּדּלים ּגמל הינּו דל"ת ׁשגימ"ל א)ידּוע קד, ּומבאר (שבת , ְְְִֶַַַָָֹֹ

יצירה, ּבריאה אצילּות העֹולמֹות, ׁשּׁשלׁשת ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹּבחסידּות,

ואף  אלקּות. יאיר ּבֹו ׁשּגם עׂשּיה, הרביעי, לעֹולם ְְְֱֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹמׁשּפיעים
ּגֹורם  ראׁש ׁשל ּבתפּלין ּדּלים) (ּגמל וד' ג' חּבּור ְְְִִִִִֵֶַָֹֹּכאן:

על הׁשּפעה ּבעֹולם, הארץ להׁשּפעה עּמי .ּכל ְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָ
אֹורה  ׁשּמּמּנה הּמנֹורה, קני לז' רֹומז זה ׁשחּבּור לֹומר, יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

העֹולם. לכל ְֵָָָיֹוצאת

(àé)ðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåEzîäá éøôáe E §¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²¦§¦¬§¤§§−
ýåýé òaLð øLà äîãàä ìò Eúîãà éøôáe¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²

éúáàì:Cì úúì E ©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«

(áé)ýåýé çzôé|íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì ¦§©´§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦
Eãé äNòî-ìk úà Cøáìe Bzòa Eöøà-øèî úúì̈¥³§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´¨¤®

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäå§¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«

(âé)ðúðeäìòîì ÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé E §¨«§Æ§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨
úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú àìå|ýåýé §¬Ÿ¦«§¤−§¨®¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´

éäìàöî éëðà øLà Eì íBiä Ee:úBNòìå øîL ¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ§©«£«

(ãé)äeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬
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ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»¿ƒ«»

iÓL‡יב  ˙È ‡·Ë d¯ˆB‡ ˙È CÏ ÈÈ ÁzÙÈƒ¿«¿»»»»≈»»»¿«»
Ïk ˙È ‡Î¯·Ïe dcÚa CÚ¯‡ ¯ËÓ ÔzÓÏ¿ƒ«¿««¿»¿ƒ»≈¿»»»»»
‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â C„È È„·BÚ»≈¿»¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»

:ÛeÊ¿̇

Ì¯aיג  È‰˙e LlÁÏ ‡ÏÂ ÛÈw˙Ï ÈÈ CpzÈÂ¿ƒ¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¿«»¿≈¿«
Ïa˜˙ È¯‡ ‡zÁ˙Ï È‰˙ ‡ÏÂ ‡lÚÏ¿≈»¿»¿≈¿«¿»¬≈¿«≈
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„BwÙÏ¿ƒ«»«¿»¡»»ƒ¬»¿«¿»»

:„aÚÓÏe ¯hÓÏ ÔÈ„≈¿ƒ«¿∆¿»

wÙÓ„יד  ‡‡ Èc ‡iÓb˙t ÏkÓ ÔeËÒ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ¬»¿«≈
¯˙a C‰ÓÏ ‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈«ƒ»¿»»ƒ¿«»«

:ÔepÁÏÙÓÏ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå 'ä çzôé (áécEri ligzn o`Mn ¦§©§¦¨©§¦¦
cr zFevOd dUrn cbpMW aFHd©¤§¤¤©£¥©¦§©

xn` xnB dfle ,sFQall` rnWz iM §©§¨¤¨©Ÿ¤¦¦§©¤
Lidl` 'd zFvndPde ,dUr zFevn EN` ¦§¡Ÿ¤¥¦§£¥§¦¥

mEIw cbpM mipEkn md EN` micEri¦¦¥¥§ª¨¦§¤¤¦
migYRzn zFevOd ici lr iM zFevOd©¦§¦©§¥©¦§¦§©§¦
zFCOd micgiznE rtXd ixFPv¦¥©¤©¦§©£¦©¦

:zFpFilrd̈¤§
øîàå'd FgihaOW ,iEPkA Ll 'd gYti §¨©¦§©§§¦¤©§¦

,cal FliaWA WExR Fl gYtIW¤¦§©¥¦§¦§©
,mYql mixg` EaaFqIW mbd dpEMd©©¨¨£©¤§§£¥¦¦§Ÿ
aFHd xvF` gzRi wiCSd zErvn`A§¤§¨©©¦¦¨©¨©
cFq `Ede ,xdPd cFq `Ed aFHd mWe§¥©©¨¨§

('i ilWn)FxnF`e ,mlFr cFqi wiCvz` ¦§¥©¦§¨§§¤
minXddpFilr drRWd cFq `Ed ©¨©¦©§¨¨¤§¨

FxnF`e ,og ircFil rEcIM dlrnl§©§¨©¨©§§¥¥§§
,delz `l dY`e miAx miFB zielde§¦§¦¨¦©¦§©¨Ÿ¦§¤
miUFr l`xUIW onfAW rEci dPd¦¥¨©¤¦§©¤¦§¨¥¦
mlFrd lM lW rtXd mFwn lW FpFvx§¤¨©¤©¤¨¨¨

oFGp FNM mlFrde l`xUi ici lr `Ä©§¥¦§¨¥§¨¨ª¦
oipFGp KtdlE l`xUi ipA mr zivnYn¦©©§¦©§¥¦§¨¥§¥¤¦¦
xn` dfl ,zFO`d ici zgYn l`xUi¦§¨¥¦©©§¥¨ª¨¤¨©
delY `l dY`e miAx miFB zielde§¦§¦¨¦©¦§©¨Ÿ¦§¤
,delz `l dY`e xnFl Kxvd ,EPOn¦¤ª§©©§©¨Ÿ¦§¤
KxC iM dkxAl xMd oi` ok `l m`W¤¦Ÿ¥¥¤¥©§¨¨¦¤¤
mixiWrde milFcBdW `Ed mlFrd̈¨¤©§¦§¨£¦¦
oM mB xfFg oMn xg`lE dGn df mieFl¦¤¦¤§©©¦¥¥©¥

xn` dfl ,EPOn dele delOd`l dY`e ©©§¤§Ÿ¤¦¤¨¤¨©§©¨Ÿ
delz,zielde xn`Ol xMd didi dfaE ¦§¤¨¤¦§¤¤¥©©£©§¦§¦¨

FxnF`eW`xl 'd LpzpEWExR ,'Fbe §§§¨§§Ÿ§¥
W`x zlWnn zgY l`xUi EidIW¤¦§¦§¨¥©©¤§¤¤Ÿ
apfl `le ,l`xUi idl` `EdW mlFrd̈¨¤¡Ÿ¥¦§¨¥§Ÿ§¨¨
Eidi cinY dfaE dlrn ixU mdW¤¥¨¥©§¨¨¤¨¦¦§

FxnF`M dpFilrd dbxcOAwx ziide ©©§¥¨¨¤§¨§§§¨¦¨©
,dHnl didz `le dlrnlKxC lr §©§¨§Ÿ¦§¤§¨¨©¤¤

l"f mxnF`(`vIe t"x `nEgpY Wxcn)wEqRA §¨¦§©©§¨©¥¥©¨
('l 'inxi)awri iCar `xiY l` dY`e ¦§§¨§©¨©¦¨©§¦©£Ÿ

KM xg`e milFr mNQA awri d`xW¤¨¨©£Ÿ©ª¨¦§©©¨

dlrIW xg` oM `Ed mBW aWg micxFi§¦¨©¤©¥©©¤©£¤
FxnF` `Ede ,'Fbe `xiY l` l"z cxi¥¥©¦¨§§§

mrHd ,dHnl didz `lernWz iM'Fbe §Ÿ¦§¤§¨¨©©©¦¦§©§
xnBW FnM dUr zFevn cbpM WExR¥§¤¤¦§£¥§¤¨©

xn`,zFUrleWExtA xn` `NW mrhe Ÿ¤§©£§©©¤Ÿ¨©§¥
dUrz iMdOM zFevn WIW itl ,zFevn ¦©£¤¦§§¦¤¥¦§©¨

dfl ,mzFUrl mc`d ciA mpi`W dOke§©¨¤¥¨§©¨¨¨©£¨¨¤
'Fbe rnWz iM xn`zFUrleWExR ¨©¦¦§©§§©£¥

FxnF` mrhe ,zFUrl Lilr lAwY§©¥¨¤©£§©©§
xnWlricFdl aEzMd `A ,df cEriA ¦§Ÿ§¦¤¨©¨§¦©

xg` `N` dUr zFevnl cEri oi` iM¦¥¦§¦§£¥¤¨©©
`l zFevn zxinW mdl miCwdW¤¦§¦¨¤§¦©¦§Ÿ
mirWx igaf ok `l m`W ,dUrz©£¤¤¦Ÿ¥¦§¥§¨¦
lrA dUFrW zFevn lke ,darFY¥¨§¨¦§¤¤©©
Dpi`e `xg` `xhq dilr dxFW zFxar£¥¨¨¤¨¦§¨©§¨§¥¨
xnWl xnFl miCwd dfl ,ixR dUFr¨§¦¨¤¦§¦©¦§Ÿ
dUrn `EdW zFUrle xn` KM xg`e§©©¨¨©§©£¤©£¥
miaFHd micErId E`A eilrW zFevOd©¦§¤¨¨¨©¦¦©¦

:sFq cr LxzFdEn mixEn`dbi dxez ¨£¦¦§¦§©



eaz`סב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iyiy meil inei xeriy

(åè)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú àì-íà äéäåì EøîL §¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ
Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî-ìk-úà úBNòì©«£Æ¤¨¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

éìò eàáe íBiä:EeâéOäå älàä úBììwä-ìk E ©®¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«

(æè):äãOa äzà øeøàå øéòa äzà øeøà̈¬©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

(æé):EzøàLîe Eàðè øeøà̈¬©§£−¦§©§¤«

(çé)ðèá-éøt øeøàéôìà øâL Eúîãà éøôe EE ¨¬§¦«¦§§−§¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−
ðàö úøzLòå:E §©§§¬ŸŸ¤«

(èé):Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«

(ë)ýåýé çlLé|-úàå äîeänä-úà äøànä-úà Ea §©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ§¤
EãîMä ãò äNòz øLà Eãé çìLî-ìëa úøòânä©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®©´¦¨«¤§³

éììòî òø éðtî øäî Eãáà-ãòå:éðzáæò øLà E §©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−£¤¬£©§¨«¦
i"yx£‰¯‡n‰∑:ּכמֹו יג)חּסרֹון, ממארת"(ויקרא ּבהלֹות ∑‰Óe‰n‰."צרעת קֹול .ׁשּגּוׁש «¿≈»ְְִֶֶַַַָָ«¿»ִֶָ

(àë)ìòî Eúà Búlk ãò øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©¨®¤©µ©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ
:dzLøì änL-àá äzà-øLà äîãàä̈«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«

‡C‰Ïטו  ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿««¿≈¿»«¿»¡»»
Èc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ¿»ƒƒ
Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»»≈¿≈¬»»

:Cp˜a„ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»

Ï˜Áa‡:טז  z‡ ËÈÏÂ ‡z¯˜a z‡ ËÈÏƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

C˙Âˆ‡Â:יז  ClÒ ËÈÏƒ«»¿«¿»»

È¯˜aיח  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ ËÈÏƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿≈
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙»¿∆¿≈»»

C˜tÓa:יט  z‡ ËÈÏÂ CÏÚÓa z‡ ËÈÏƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»

ÈÂ˙כ  ‡iLebL ˙ÈÂ ‡z¯‡Ó ˙È Ca ÈÈ È¯‚È¿»≈¿»»»¿∆¿»¿»ƒ«»¿»
„Ú „aÚ˙ Èc C„È ˙eËLB‡ ÏÎa ‡˙ÈÙBÊÓ¿ƒ»¿»»¿»ƒ«¿≈«
˙eLÈa Ì„˜ ÔÓ ÚÈ¯Ùa „·È˙„ „ÚÂ ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈¿«¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ√»ƒ

:ÈzÏÁ„ ‡z˜·Lc CÈ„·BÚ»»ƒ¿«¿»««¿ƒ

C˙Èכא  ÈˆzLÈc „Ú ‡˙BÓ ˙È Ca ÈÈ ˜a„È«¿≈¿»»»»«¿ƒ¿≈≈»»
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå òîLú àì íà äéäå (åèdpzd §¨¨¦Ÿ¦§©§¦§¨
,dxFY cEnlY mixaC 'b lr aEzMd©¨©§¨¦©§¨
mEIwe ,dUrz `l zFevn zxinWE§¦©¦§Ÿ©£¤§¦
mYWlW EidIW KixSW ,dUr zFevn¦§£¥¤¨¦¤¦§§¨§¨
m` dxFY cnNW mbdW dpEMd ,cgi©©©©¨¨¤£©¤¨©¨¦
,dUri `le xnWi m` F` ,xnWi `lŸ¦§Ÿ¦¦§Ÿ§Ÿ©£¤
cEnlYn lHaie mdipW dUri m` F`¦©£¤§¥¤¦©¥¦©§
l"gx zFllTd eilr E`Fai ,dxFY¨¨¨¨©§¨
zg` lkl rbFPX dn x`ai xW`M©£¤§¨¥©¤¥©§¨©©
,Fnvr iptA cg` lM Wpr dPdn¥¥¨Ÿ¤¨¤¨¦§¥©§
dxFY cEnlY lEHA WprA ligzde§¦§¦§Ÿ¤¦©§¨

xn`exirA dY` xEx`xn`n cr 'Fbe §¨©¨©¨¨¦§©©£©
xn` xnbe ,xdn Lca` crerx ipRn §©£¨§©¥§¨©Ÿ¤¦§¥Ÿ©

,ipYafr xW` LillrnzFllTdW ixd ©£¨¤©¤£©§¨¦£¥¤©§¨
zaifr cbpM md dYr cr zFxEngd©£©©¨¥§¤¤£¦©
oke ,'d afFrM dxFYd afFrd iM dxFYd©¨¦¨¥©¨§¥§¥
zaifr lr KM lM 'd ciRwdW `vnY¦§¨¤¦§¦¨¨©£¦©

xn`e dxFYd('h 'inxi)dca` dn lr ©¨§¨©¦§§¨©¨¨§¨
,izxFY z` mafr lr 'd xn`Ie ux`d̈¨¤©Ÿ©©¨§¨¤¨¦
ipRn xdn Lca` cre o`M FxnF` `Ede§§¨§©£¨§©¥¦§¥

Lillrn rx:ipYafr xW`fh dxez Ÿ©©£¨¤£¤£©§¨¦

.'Bâå 'ä ÷aãé (àëzFllwE df Wpr ©§¥§Ÿ¤¤§¨
,apfl didY dY`e cr zFxEn`d̈£©§©¨¦§¤§¨¨

zFevn lEHA cbpk mddfle ,dUrY `l ¥§¤¤¦¦§Ÿ©£¤§¨¤
xn` xnB'Fbe zFllTd lM Lilr E`aE ¨©Ÿ¤¨¨¤¨©§¨§

,eizFvn xnWl 'd lFwA YrnW `l iM¦Ÿ¨©§¨§¦§Ÿ¦§¨
lr md oiprA zFxEn`d zFllTW ixd£¥¤§¨¨£¨¦§¨¥©
liMUOde ,dUrY `l zFevn lEHA¦¦§Ÿ©£¤§©©§¦
zFrx mdW zFllTd lkA oiaï¦§¨©§¨¤¥¨

FxnF`e zFxardn zFkWnPd'd wAci ©¦§¨¥¨£¥§§©§¥
LAdxar ENt` xaFrdW itl ,'Fbe §§§¦¤¨¥£¦£¥¨

wAcp didIW rx wlg Fl dpFw zg ©̀©¤¥¤©¤¦§¤¦§¨
i`ElgY cFq `Ede ,D`Ohl FWtpA§©§§©§¨§©£¥
xac `xwp rxd wlge ,rEcIM WtPd©¤¤©¨©§¥¤¨©¦§¨¤¤

l"f` KxC lr(dxFY d"c .h"t zAW 'Qn 'qFY) ©¤¤¨©¤©¨¨

wEqRA('b wEwag)xAcIW ,xaC Kli eiptl ©¨£¨§¨¨¥¤¨¤¤§©¥
rEcie ,xac `xwPW rWxd n"q lr©¨¨¨¤¦§¨¤¤§¨©
n"q lW eitpr md rxd igM lMW¤¨Ÿ¥¨©¥£¨¨¤
ztgW zllw mB ,FnW lr E`xTie§¦¨§©§©¦§©©¤¤
miaaEqnd mixaC md 'Eke zgCwe§©©©§¥§¨¦©§¨¦

C lr zFxardn'nBA mxnF` KxzAW) ¥¨£¥©¤¤§¨©§¨©¨

(.d"p`hg `lA dzin oi` in` 'x xn`̈©£¦¥¦¨§Ÿ¥§

cilFi oFrd iM ,oFr `lA oixEQi oi`e§¥¦¦§Ÿ¨¦¤¨¦
FxnF`M sEBA mi`ElgY('a 'inxi)KxQiY ©£¦©§§¦§§¨§©§¥

FxnF` oke ,'Fbe KzrxLinW Eide'Fbe ¨¨¥§§¥§§¨¨¤§
l"f mxnF` KxC lr('e `"g xdf) ©¤¤§¨Ÿ©

igzR EnYYqi zFxard zErvn`AW¤§¤§¨¨£¥¦§©§¦§¥
cFqA zFrRWdd(c"i aFI`)axgi xdpe ©©§¨§¦§¨¨¤¡©
FxnF` oke ,Waiesbp 'd LpYimB 'Fbe §¨¥§¥§¦¤§¦¨§©

wEqRA fEnxM 'Fxard EaaFqi dfzldw) ¤§§¨£¥¨¨©¨Ÿ¤¤

('grxl mc`A mc`d hlWi xW`,Fl £¤¦§Ÿ¨¨¨§¨¨§©
FA dwEaC Fl xW` rxd zAql WExR¥§¦©¨©£¤§¨
,xaCd z` LA 'd wAci xn`OA fEnxM̈¨©©£©©§¥§¤©¨¤
EaaEqi oiprA mixEn`d zFllTd lM oke§¥¨©§¨¨£¦¨¦§¨§§

:drxd dUrOn¦©£¥¨¨¨
BøîBàåztFnlE zF`l La EideiM §§§¨§§§¥¦

:Fgvn lr znWxp zg` dxar xaFrd̈¥£¥¨©©¦§¤¤©¦§
BøîBàåmc` Wtp iM mlFr cr LrxfaE §§§©§£©¨¦¤¤¨¨

iwlg DA miwEaCW ici lr rx©©§¥¤§¦¨¤§¥
xW` mdipA Epxn`W FnM d`nHd©ª§¨§¤¨©§§¥¤£¤
x`A Epx`AW FnM ,Eidi mdFnM EcilFi¦§¤¦§§¤¥©§¨¥
wEqRA igie zWxtA df xaC ahid¥¥¨¨¤§¨¨©©§¦©¨
cFq `Ed df mB ,dY` ixkA oaE`x§¥§Ÿ¦©¨©¤



סג `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iyiy meil inei xeriy

(áë)øçøçáe ú÷lcáe úçcwáe úôçMa ýåýé äëké©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©©©¤À¤©«©§ªÆ
:Eãáà ãò Eeôãøe ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe©¤½¤©¦¨−©¥«¨®§¨−©¬¨§¤«

i"yx£˙ÙÁMa∑ ונפּוח נׁשחף ∑Ácw·e˙.ׁשּבׂשרֹו ««∆∆ְְְִֶַַָָ««««
לב)לׁשֹון: ׁשל (דברים אׁש והּוא ּבאּפי", קדחה אׁש "ּכי ְְְְִִֵֵֶַָָ

ּבלע"ז מלוו"י היטץ)חֹולי, מאד (פיבער חּמה ׁשהיא ,. ְְִִֶַַַָֹ
˙˜lc·e∑ הם חלאים ּומיני מּקּדחת, יֹותר .חּמה ««∆∆ֳִִִֵֵֵַַַַָָ
¯Á¯Á·e∑ ּתמיד וצמא הּגּוף, ּתֹו הּמחּממֹו חלי ««¿Àְְְִִֵַַַָָֹ

אשרינמנ"ט ּובלע"ז ל)לׁשֹון:(בראנד)למים, "ועצמי (איוב ְְְְְִִַַַַ
חרב", מּני ו)חרה מאׁש"(ירמיה מּפּוח ∑Á·e¯·."נחר ִִֵֵֶַַָָָָֹ«∆∆

עלי ÔB˜¯È·e.ּגיסֹות יביא ÔBÙcL·e∑ ּתבּואה מּכת ְִֶָָָ«ƒ»«≈»ְַַָ
ּבלע"ז ∑ÔBÙcL.ׁשּבּׂשדֹות  אשילד"ה קדים, רּוח ֶַָƒ»ְִַַַָ

מכסיפין ∑ÔB˜¯È.(זאנענפערבראנט) הּתבּואה ּופני יבׁש, ≈»ְְְִִֵֶַַָֹ
ּבלע"ז קמ"א לירקֹון, ‡·„E.(געלב)ונהפכין „Ú∑ ְְְֱִֵֶַַָָ«»¿∆

דתיבד' 'עד ׁשּתכלה ּתרּגּום: ,אֹות אבֹוד עד ּכלֹומר , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַ
מאלי. ֵֵֶ

(âë)éîL eéäåõøàäå úLçð ELàø-ìò øLà E §¨¬¨¤²£¤¬©«Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤
ézçz-øLà:ìæøa E £¤©§¤−©§¤«

i"yx£˙LÁ EL‡¯ŒÏÚ ¯L‡ EÈÓL eÈ‰Â∑ קללֹות ¿»»∆¬∆«…¿¿…∆ְָ
אמרן  עצמֹו מּפי מׁשה מּפי ,הּללּו, סיני וׁשּבהר ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹ

אמר  נאמר:הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא וכן ּכמׁשמען. (ויקרא ן ְְְֱֲֵֶַַַָָָָָָ
לי כו) תׁשמעּו לא וכאן ,"ואם קרי", עּמי ּתלכּו ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֶָֹ

יּככה  ...ּב ה' ידּבק ,אלהי ה' "לקֹול אֹומר: ְְְְֱֵֵֶַַָֹהּוא
וגם  יחיד, ּבלׁשֹון לאמרן ּבקללֹותיו מׁשה הקל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹה'",

אֹומר: הּוא ׁשּבראׁשֹונֹות הקל, זֹו ּבקללה "את (שם)ּכן ְִִֵֵֵֵֶֶָָָ
הּׁשמים  יהיּו ׁשּלא ּכּנחּוׁשה", וארצכם ּכּברזל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשמיכם
חרב  יהא ּכ ּומּתֹו מּזיע, הּברזל ׁשאין ּכדר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמּזיעין

מּזיעה, ׁשהּנחׁשת ּכדר מּזיעה ּתהא והארץ ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבעֹולם,
נחׁשת  ׁשמי אֹומר: הּוא וכאן ּפרֹותיה, מרקבת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוהיא
ׁשּלא  אףֿעלּֿפי מּזיעין, ׁשמים ׁשּיהיּו ּברזל, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹוארצ
אבדן  ׁשל חרב יהיה לא מּכלֿמקֹום מטר, ְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹֹיריקּו
הּברזל  ׁשאין ּכדר מּזיעה ּתהא לא והארץ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעֹולם,
היא  קללה ּומּכלֿמקֹום מרקיבין, הּפרֹות ואין ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמּזיע
ּתֹוציא  לא ּכברזל, ׁשהיא ּבין ּכנחׁשת ׁשהיא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַֹֹּבין

מטר  יריקּו לא הּׁשמים וכן .ּפרֹות, ְִִֵֵַַָָָָֹ

(ãë)íéîMä-ïî øôòå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨¨®¦©¨©̧¦Æ
éìò ãøé:CãîMä ãò E ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£¯ÙÚÂ ˜·‡ Eˆ¯‡ ¯ËÓ∑(ג ּדבתר (תענית זיקא ¿««¿¿»»¿»»ְִַָָ
להרּביץ .מטרא  ּכדי ּבֹו ואין צרּכֹו, ּכל ולא יֹורד מטר ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹ

ּומכּסה  האבק, את ּומעלה ּבאה והרּוח העפר, ְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָאת

ּבהם  ונדּבק הּמים, מן לחים ׁשהן הּזרעים עׂשב ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
ּומרקיבין  ּומתיּבׁש, טיט .ונעׂשה ְְְֲִִִִֵַַַָ

(äë)ðzéýåýé E|bðéáéà éðôì óàöz ãçà Cøãa E ¦¤§¸§Ÿ̈´¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´
äåòæì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äòáLáe åéìà¥½̈§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈

:õøàä úBëìîî ìëì§−Ÿ©§§¬¨¨«¤
i"yx£‰ÂÚÊÏ∑,מּמ מּכֹותי ׁשֹומעי ּכל ׁשּיזּועּו ּולזיע, ּכדרלאימה עלינּו יבא ׁשּלא לנּו, 'אֹוי ויאמרּו: ¿«¬»ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

אּלּו' על .ׁשּבא ֵֶַָ

z˜Ï„·e‡כב  ‡zÁc˜·e ‡zÙÁLa ÈÈ CÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«∆¿»¿««¿»ƒ¿∆¿»
‡B˜¯È·e ‡BÙcL·e ‡a¯Á·e ‡¯eÁ¯Á·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»

:„·È˙c „Ú CpÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿≈»

ÔÈÈÒÁכג  CLÈ¯ ÈÂlÚ Èc CiÓL ÔB‰ÈÂƒ¿«»ƒƒ»≈≈»¬ƒƒ
C˙BÁ˙ È„ ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡LÁkƒ¿»»ƒ«¬»»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»

:ÔÈ¯t „aÚÓlÓ ‡ÏÊ¯ÙÎ ‡ÙÈwz«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿∆¿«≈ƒ

ÔÓכד  ‡¯ÙÚÂ ‡˜·‡ CÚ¯‡ ¯ËÓ ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»¿««¿»«¿»¿«¿»ƒ
:ÈˆzL˙c „Ú CÏÚ ˙eÁÈ ‡iÓL¿«»≈¬»«¿ƒ¿≈≈

Á„‡כה  ‡Á¯‡a C‡Ò Ì„˜ ¯È·z ÈÈ CpzÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ√»»¿»¿»¿»¬»
˜B¯Úz ÔÁ¯‡ ‡Ú·L·e d˙ÂÏ ˜Btzƒ¿»≈¿ƒ¿»»¿»≈ƒ
:‡Ú¯‡ ˙ÂkÏÓ ÏÎÏ ÚÈÊÏ È‰˙e È‰BÓ„wÓƒ√»ƒ¿≈¿ƒ«¿»«¿¿««¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zFxFC lM lre mc` lr dxfbPW dzin¦¨¤¦§§¨©¨¨§©¨
mi`vFId lMW mrHn EPOn mi`Ad©¨¦¦¤¦©©¤¨©§¦
cFq `Ede ,F`hgA zen Enrh EPOn¦¤¨£¨¤§¤§§

xn` dfl ,mc` zlxrmlFr cr LrxfaE ¨§©¨¨¨¤¨©§©§£©¨
mc`d mr rxd wlg wAcIWM iM¦§¤¦§©¥¤¨©¦¨¨¨

Kixve mlFr cr dfl dGn lWlYWi¦§©§¥¦¤¨¤©¨§¨¦
:FWtPn FzFTpl ax mvrak dxez Ÿ¤©§©¦©§



eaz`סד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iyiy meil inei xeriy

(åë)íéîMä óBò-ìëì ìëàîì Eúìáð äúéäå§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈§¨¬©¨©−¦
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe§¤«¡©´¨¨®¤§¥−©«£¦«

(æë)áøbáe íéøçèáe íéøöî ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ©§Ÿ¦½©¨−̈
:àôøäì ìëeú-àì øLà ñøçáe¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ÔÈÁLa∑ מאד היה ּב'בכֹורֹות'רע ּכדאיתא מּבחּוץ, ויבׁש מּבפנים לח מא): ׁשחין ∑b¯·.(דף ƒ¿ƒƒ¿«ƒְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹ»»ְִ
יבׁשׁש∑Ò¯Á.לח  .ּכחרס חין ַ»∆ְִֵֶֶַָ

(çë):ááì ïBäîúáe ïBøeòáe ïBòbLa ýåýé äëké©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®§¦§−¥¨«
i"yx£··Ï ÔB‰Ó˙·e∑ ּבלע"ז אשטורדישו"ן הּלב, .אטם ¿ƒ¿≈»ְֵֶַַַֹ

(èë)øeòä LMîé øLàk íéøäva LMîî úééäå§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ
éëøc-úà çéìöú àìå äìôàa÷eLò Cà úééäå E ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯

:òéLBî ïéàå íéîiä-ìk ìeæâå§¨²¨©¨¦−§¥¬¦«©
i"yx£˜eLÚ∑ יהיה מעׂשי .ערעּור ּבכל »ְְְֲִִֶֶַָ

(ì)äðáz úéa äpákLé øçà Léàå Nøàú äMà¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−
:epìlçú àìå òhz íøk Ba áLú-àìå§«Ÿ¥¥´®¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤«

i"yx£‰pÏbLÈ∑ּפילגׁש ׁשגל לׁשבח ,לׁשֹון ּכּנהּו יׁשּכבּנה,והּכתּוב כה): סֹופרים (מגילה זה ותּקּון ∑˙epÏlÁ.הּוא ƒ¿»∆»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ¿«¿∆
ּפריֹו לאכל הרביעית, .ּבּׁשנה ְְֱִִִֶַָָָֹ

(àì)éðéòì çeáè EøBLìå EEøîç epnî ìëàú à «§º¨´©§¥¤À§´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ
éðôlî ìeæbðàö Cì áeLé àìå Eéáéàì úBðúð EE ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−¨®«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½

:òéLBî Eì ïéàå§¥¬§−¦«©

(áì)éðaéúðáe Eéðéòå øçà íòì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½
:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëå§¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‡ ˙BÏÎÂ∑'עינים 'ּכליֹון קרּויה: ּבאה, ׁשאינּה ּתֹוחלת ּכל ׁשבים. ואינם ׁשּיׁשּובּו, אליהם .מצּפֹות ¿»¬≈∆ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(âì)-àì øLà íò ìëàé Eòéâé-ìëå Eúîãà éøt§¦³©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´«Ÿ
:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLò ÷ø úééäå zòãé̈¨®§¨§¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«

(ãì)éðéò äàønî òbLî úééäå:äàøz øLà E §¨¦−¨§ª¨®¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«

(äì)íé÷Mä-ìòå íékøaä-ìò òø ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦
:Eã÷ã÷ ãòå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì øLà£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«

ÙBÚ‡כו  ÏÎÏ ÏÎÈÓÏ ‡¯bLÓ CzÏ· È‰˙e¿≈¿ƒ¿»¿«¿»¿≈«¿»»
:„ÈÓc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡ ˙¯ÈÚ·ÏÂ ‡iÓL„ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ««¿»¿≈¿»ƒ

ÔÈ¯BÁË·eכז  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
Ïek˙ ‡Ï Èc LÈaÈ ÒÈ¯Á·e ‡a¯‚·e¿«¿»«¬ƒ«ƒƒ»ƒ

:‰‡qz‡Ï¿ƒ«»»

eÈÓÒ·e˙‡כח  ‡˙eLÙËa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«¿»¿«¿»
:‡aÏ ˙eÓÓÚL·e¿«¬»ƒ»

LMÓכט  È„ ‡Ók ‡¯‰ÈËa LMÓÓ È‰˙e¿≈¿«≈¿ƒ¬»¿»ƒ«≈
È‰˙e CÈ˙Á¯‡ ˙È ÁÏˆ˙ ‡ÏÂ ‡Ï·˜a ‡¯ÈeÚ«ƒ»¿«¿»¿»«¿«»»¿»»¿≈
:˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡iÓBÈ Ïk ÒÈ‡Â ˜ÈLÚ Ì¯a¿«»ƒ¿»ƒ»«»¿≈¿»ƒ

Èa˙‡ל  dp·kLÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ÒB¯È˙ ‡˙z‡ƒ¿»≈¿«»√»ƒ¿¿ƒ«≈»
‡ÏÂ ·Bv˙ ‡Ó¯k da ·˙È˙ ‡ÏÂ È·ƒ̇¿≈¿»≈≈≈«¿»ƒ¿»

:dplÁ¿̇«ƒ≈

dpÓלא  ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ CÈÈÚÏ ÒÎ È‰È C¯Bz»¿≈»≈¿≈»¿»≈ƒ≈
CÚ CÏ ·e˙È ‡ÏÂ CÓ„wÓ Ò‡ È‰È C¯ÓÁ¬»»¿≈»≈ƒ√»»¿»¿»»»

:˜È¯t CÏ ˙ÈÏÂ C··„ ÈÏÚ·Ï ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ¿«¬≈¿»»¿≈»»ƒ

CÈÈÚÂלב  Ô¯Á‡ ‡nÚÏ ÔÈ¯ÈÒÓ CÈ˙·e CÈa¿»¿»»¿ƒƒ¿«»»√»¿≈»
‡ÏÈÁ ˙ÈÏÂ ‡ÓBÈ Ïk Ô‰ÏÏ‚a ÔÙeÒÈÂ ÔÊÁ¬»ƒ»ƒ¿»¿≈»»¿≈≈»

:C„Èaƒ»

Ècלג  ‡nÚ ÏeÎÈ C˙e‡Ï ÏÎÂ CÚ¯‡„ ‡a‡ƒ»¿«¿»¿»≈»≈«»ƒ
Ïk ÚÈÚ¯e ˜ÈLÚ Ì¯· È‰˙e zÚ„È ‡Ï»¿««¿¿≈¿«»ƒ¿ƒ«»

:‡iÓBÈ«»

˙ÈÊÁ:לד  Èc CÈÈÚ eÊÁÓ ‰hzLÓ È‰˙e¿≈ƒ¿«≈≈≈≈»ƒ∆¡≈

ÏÚÂלה  ‡i·Î¯ ÏÚ ‡LÈ· ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»ƒ»«¿À«»¿«
CÏ‚¯ ˙Ò¯tÓ ‰‡qz‡Ï Ïek˙ ‡Ï Èc ‡i˜L»«»ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ«¿««¿»

:CÁBÓ „ÚÂ¿«»



סה `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iyiy meil inei xeriy

(åì)éìò íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zòãé-àì øLà éBb-ìàíM zãáòå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨¨²

:ïáàå õò íéøçà íéäìà¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤

(æì)ì úééäåìå ìLîì änLíénòä ìëa äðéðL §¨¦´¨§©½̈§¨−̈§¦§¦¨®§ŸÆ¨«©¦½
:änL ýåýé Eâäðé-øLà£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨

i"yx£‰nLÏ∑אֹות הרֹואה ּכל אשטורדישו"ן, אש"ו ¿«»ְֶָָ
עלי אדם,∑ÏLÓÏ.יּׁשֹום על רעה מּכה ּכׁשּתבא ִֶָ¿»»ְֶַָָָָָָָֹ

ּפלֹוני' למּכת ּדֹומה 'זֹו לׁשֹון ∑ÈLÏÂ‰.יאמרּו: ְְְִַַָֹ¿ƒ¿ƒ»ְ

ו) 'ּולׁשֹועי',"וׁשּננּת(לעיל ּתרּגּומֹו: וכן ,ּב ידּברּו ם", ְְְְְְְְִֵֵַַַָ
ואׁשּתעי  סּפּור, .לׁשֹון ְְְִִֵָ

(çì)epìñçé ék óñàz èòîe äãOä àéöBz áø òøæ¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬©§§¤−
:äaøàä̈«©§¤«

i"yx£epÏÒÁÈ∑ נקרא ּכ ׁשם ועל הּכל יכּלּנּו, את ׁשּמכּלה .'חסיל', «¿¿∆ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(èì)øâàú àìå äzLú-àì ïééå zãáòå òhz íéîøk§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ
:úòìzä epìëàú ék¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©

(î)ék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬
:Eúéæ ìMé¦©−¥¤«

i"yx£ÏMÈ Èk∑ לׁשֹון ּפרֹותיו, יט)יּׁשיר הּברזל (לעיל .""ונׁשל ƒƒ«ְְְִֵֶַַַַָָ

(àî):éáMa eëìé ék Cì eéäé-àìå ãéìBz úBðáe íéðä¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈¦¬¥«§−©¤«¦

(áî):ìöìvä Løéé Eúîãà éøôe Eöò-ìk̈¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−©§¨©«
i"yx£ÏˆÏv‰ L¯ÈÈ∑ הּפרי מן רׁש הארּבה .יעׂשּנּו ¿»≈«¿»«ְְֲִִֶֶַַַָָ

L¯ÈÈ∑ יעני.ÏˆÏv‰∑,ארּבה לפרׁשמין אפׁשר ואי ¿»≈ֲִַ«¿»«ְְְְִִֵֶֶַָָ
יירׁש לכּתב: לֹו היה ּכן ׁשאם ירּׁשה, לׁשֹון ."יירׁש" ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻ

ׁשאם וגירּוׁשין, הֹורׁשה לׁשֹון לכּתב:ולא לֹו היה ּכן ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹ
.יֹוריׁש ִ

(âî)éìò äìòé Eaø÷a øLà øbääìòn äìòî E ©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−©´§¨¨®§¨
:ähn ähî ãøú äzàå§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨

(ãî)Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé àeä́©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ
:áðæì äéäz äzàå§©−̈¦«§¤¬§¨¨«

(äî)éìò eàáeEeôãøe älàä úBììwä-ìk E ¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤§¨¸Æ
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék CãîMä ãò EeâéOäå§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨§Æ§Ÿ̈´

éäìàì E:Ceö øLà åéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬¦¨«

ÌÚÏלו  CÏÚ ÌÈ˜˙ Èc CkÏÓ ˙ÈÂ C˙È ÈÈ ÈÏ‚È«¿≈¿»»»¿»«¿»ƒ¿ƒ¬»¿«
ÔÓz ÁÏÙ˙Â CÈ˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»¿ƒ¿««»

:‡·‡Â ‡Ú‡ ‡˙ÂÚË ÈÁÏt ‡iÓÓÚÏ¿«¿«»«¿≈«¬»»»»¿«¿»

iÓÓÚ‡לז  ÏÎa ÈÚBLÏe Ï˙ÓÏ e„ˆÏ È‰˙e¿≈¿»ƒ¿«¿≈¿…«¿«»
:Ôn˙Ï ÈÈ Cp¯a„È Ècƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«»

LBÎzלח  ¯ÚÊe ‡Ï˜ÁÏ ˜tz ÈbÒ Ú¯Ê ¯a«¿««ƒ«≈¿«¿»¿≈ƒ¿
:‡·Bb dpÏÒÁÈ È¯‡¬≈«¿¿ƒ≈»

˙ÈzLלט  ‡Ï ‡¯ÓÁÂ ÁÏÙ˙Â ·Bvz ÔÈÓ¯k«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿≈
:‡zÚÏz dpÏÎÈ˙ È¯‡ LBÎ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈≈¿ƒ≈…«¿»

Ï‡מ  ‡ÁLÓe CÓeÁz ÏÎa CÏ ÔB‰È ÔÈ˙ÈÊ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»»
:CÈ˙ÈÊ Ôe¯zÈ È¯‡ CeÒ¿̇¬≈ƒ¿≈»

ÔeÎ‰Èמא  È¯‡ CÏ ÔB‰È ‡ÏÂ „ÈÏBz Ô·e ÔÈa¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¬≈¿»
:‡È·La¿ƒ¿»

wÒ‡‰:מב  dpÒÁÈ CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÏÈ‡ Ïk»ƒ»»¿ƒ»¿«¿»«¿¿ƒ≈«»»

CpÓמג  ÏÚ ˜ÈÏÒ È‰È CÈ· Èc Ï¯Ú ·˙Bz«»≈ƒ≈»¿≈»ƒ«ƒ»
‡zÁ˙Ï ˙Á È‰z z‡Â ‡lÚÏ ‡lÚÏ¿≈»¿≈»¿«¿¿≈»≈¿«¿»

:‡zÁ˙Ï¿«¿»

È‰Èמד  ‡e‰ dpÙÊB˙ ‡Ï z‡Â CpÙÊBÈ ‡e‰¿ƒ»¿«¿»¿ƒ≈¿≈
:LlÁÏ È‰z z‡Â ÛÈw˙Ï¿«ƒ¿«¿¿≈¿«»

CpÙc¯ÈÂמה  ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈˆzL˙c „Ú Cp˜a„ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ¿≈≈¬≈»«∆¿»
È‰B„Bwt ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«ƒƒ

:C„wÙ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ«¿»



eaz`סו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iyiy meil inei xeriy

(åî):íìBò-ãò Eòøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå§¨´§½§−§¥®§©§£−©¨«

(æî)éäìà ýåýé-úà zãáò-àì øLà úçzE ©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa§¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ

i"yx£Ïk ·¯Ó∑ל ׁשהיה טּוב ּבעֹוד .ּכל ≈……ְְֶָָָ

ÌÏÚ:מו  „Ú CÈ··e ˙ÙBÓÏe ˙‡Ï Ca ÔB‰ÈÂƒ»¿»¿≈ƒ¿»«√»

‡C‰Ïמז  ÈÈ Ì„˜ ‡zÁÏÙ ‡Ï Èc ÛÏÁ√»ƒ»¿«¿»√»¿»¡»»
:‡Ïk È‚qÓ ‡aÏ ˙e¯ÈtL·e ‡Â„Áa¿∆¿»¿«ƒƒ»ƒ¿≈…»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå zãáò àì øLà úçz (æîWpr ©©£¤Ÿ¨©§¨§Ÿ¤
`l m` FxnF` cr eixg` `Ade df¤§©¨©£¨©§¦Ÿ
dUr zFevn lEHA cbp `Ed xnWz¦§Ÿ¤¤¦¦§£¥

wEqRA mWxW(gk)xnWz `l m` ¤¨©©¨¦Ÿ¦§Ÿ
xn`e ,'Fbe zFUrl`l xW` zgY ©£§§¨©©©£¤Ÿ

'd z` YcarzFevn zFUrl WExR ¨©§¨¤¥©£¦§
Ycare dfl dgnUA zFUrl LEv xW £̀¤¦§©£§¦§¨¨¤§¨©§¨
dY` ,'Fbe `nvaE arxA Liai` z ¤̀Ÿ§¤§¨¨§¨¨§©¨
Liai` oYi Lilrn devOd lr YwxR̈©§¨Ÿ©¦§¨¥¨¤¦¥Ÿ§¤
md El` miWpre ,Lx`Ev lr lfxA lrŸ©§¤©©¨§¨¢¨¦¥¥
,dUr zFevn lr zwixR cbpM mipEkn§ª¨¦§¤¤§¦©Ÿ¦§£¥
oiadl gxhl zivx `NW dY ©̀¨¤Ÿ¨¦¨¦§Ÿ©§¨¦
'd `Vi zFevOd dUrn xcq liMUdlE§©§¦¥¤©£¥©¦§¦¨
'Fbe FpFWl rnWz `l xW` iFB Lilr̈¤£¤Ÿ¦§©§§

:oNM oke§¥ª¨
øîâåxn`zFUrl xnWz `l m` §¨©Ÿ¤¦Ÿ¦§Ÿ©£

zFevn mEIw lr iM ricFdl§¦©¦©¦¦§
zFevn lM llke ,Wiprn `Ed dUr£¥©£¦§¨©¨¦§
zevn `id iM d`xId zevnA dUr£¥§¦§©©¦§¨¦¦¦§©
xtq zNgzA m"Anx azMW FnM dUr£¥§¤¨©©§¨¦§¦©¥¤

rCOd(a"t dxFYd icFqi 'ld)mXd l"fe ©©¨¦§§¥©¨§©¥
mrhe ,'Eke d`xil devn 'Eke cAkPd©¦§¨§¦§¨§¦§¨§§©©
iYazM ,EUrY `l m` xn` `NW¤Ÿ¨©¦Ÿ©£¨©§¦

dlrnl(e"k f"k)zFUrl aIgi `NW mrh §©§¨©©¤Ÿ§©¥©£
zFUrl xnWl `N` llM KxcA§¤¤§¨¤¨¦§Ÿ©£

:zFUrl biVIWkE Fcil `FaIWM§¤¨§¨§¤©¦©£
Bàlr xnFl `A df wEqRW xWt ¤̀§¨¤¨¤¨©©

FxnF` KxC(b"k e"k `xwIe)dN`A m`e ¤¤§©¦§¨§¦§¥¤
lM xg` m`W WExR il ExqEz `lŸ¦¨§¦¥¤¦©©¨
d`xil 'Fbe zFUrl xnWi `l xEn`d̈¨Ÿ¦§Ÿ©£§§¦§¨
eilr `iadW xg`W ,`xFPde cAkPd 'd©¦§¨§©¨¤©©¤¥¦¨¨
iM c`n `xFp eipirA didi zFllTd lM̈©§¨¦§¤§¥¨¨§Ÿ¦

d`xxnFl wCwce ,FxQi xW`xnWY ¨¨£¤¦§§¦§¥©¦§Ÿ
zFUrldUrY `l zFevn cbpM ©£§¤¤¦§Ÿ©£¤

cFr 'd `iltIW ricFde ,dUr zFevnE¦§£¥§¦©¤©§¦
,oiprA xEn`d lke zFlFcB zFMn FA©§§¨¨¨¨¦§¨

xn` xnbehrn iznA mYx`Wpe'Fbe §¨©Ÿ¤§¦§©§¤¦§¥§¨§
'Fbe xW` zgYlFwA YrnW `l iM ©©£¤§¦Ÿ¨©§¨§

Lidl` 'ddUr `NX dn cbpM df ¡Ÿ¤¤§¤¤©¤Ÿ¨¨
,dxFY cEnlY lEHA lr daEWYdide §¨©¦©§¨§¨¨

UU xW`Mxg` mc` xn`i lal 'Fbe ©£¤¨§§©Ÿ©¨¨©©
olM eizFCn Epidl` 'd iM EprcIW¤¨©§¦¡Ÿ¥¦¨ª¨
EdErpni mingxde cqgd zFcn¦©¤¤§¨©£¦¦§§
dfl ,Fci sxie zFxSA cFr Kix`dn¥©£¦©¨§¥¤¨¨¤
UU xW`M Fl `id dgnU iM ricFd¦©¦¦§¨¦©£¤¨
,zFgnVdn uw raHd oi` df itkE 'Fbe§§¦¤¥©¤©¨¥©§¨

aEzMd xn` dfA `vFIke(`"i ilWn) §©¥¨¤¨©©¨¦§¥

EpizFAx EWxC oke ,dPx mirWx ca`A©£Ÿ§¨¦¦¨§¥¨§©¥
l"f(:h"l oixcdpq)wEqRA(b"k `"n)xarYe ©§¤§¦©¨©©£Ÿ

ixnr oA a`g` ca`A didW dPxd̈¦¨¤¨¨©£Ÿ©§¨¤¨§¦
'd UiUi mBxY ozpFie ,'d iptl dPx¦¨¦§¥§¨¨¦§¥¨¦
oi`xkp oinnr oFkilr 'dC `xnn icgi©£¥¥§¨§£¥£¨¦¨§¨¦
,mixg`l `vFi lrR UiUi wCwce 'Eke§§¦§¥¨¦Ÿ©¥©£¥¦
zxwrp Dpi` aEzMd hWR ok iR lr s ©̀©¦¥§©©¨¥¨¤¡¤¤
`N` ,qElwp` mBxYW FnkE DnFwOn¦§¨§¤¦§¥ª§§¤¨

:aEzMd WxC l`iGr oA ozpFIW¤¨¨¤ª¦¥¨©©¨
éúéàøåzFngp Exn`p `l dOl xirdl §¨¦¦§¨¦¨¨Ÿ¤¤§¤¨

xEn`d xcqM EN`d zFllTA©§¨¨¥§¥¤¨¨
Wi mB ,izTgA zWxtAW zFllTA©§¨¤§¨¨©§ªŸ©©¥
wiRqd `le zFllTd ltM dOl xirdl§¨¦¨¨¨©©§¨§Ÿ¦§¦

:izTgA zWxtA xn`W zFllw§¨¤¨©§¨¨©§ªŸ©
äàøðåitl zFllTd lRkl Kxvd iM §¦§¤¦ª§©¦§Ÿ©§¨§¦

izTgA zWxtAW zFllTW¤§¨¤§¨¨©§ªŸ©
Exn`p oMW l`xUi zEllkl Exn`p¤¤§¦§¨¦§¨¥¤¥¤¤§
,mtFq cre mzNgYn miAx oFWlA mNMª¨¦§©¦¦§¦¨¨§©¨
l`xUIn wlg m`W xnFl mFwn Wie§¥¨©¤¦¥¤¦¦§¨¥
wlg lr ciRwn 'd oi` mdiUrn Eaihii¥¦©£¥¤¥©§¦©¥¤
mixEn`d zFllw E`A dfl ,riWxOd©©§¦©¨¤¨§¨¨£¦
oEMzpe ,cigi 'lA oNM Exn`pe Ff dWxtA§¨¨¨§¤¤§ª¨¦§¨¦§¦§©¥
KxrA oiA WOn cigi KxrA oiA xAcl§©¥¥§¥¤¨¦©¨¥§¥¤
KxrA miAx EidIW mbd l`xUIn wlg¥¤¦¦§¨¥£©¤¦§©¦§¥¤
dfle ,cigi mdl qgizi l`xUi zEllM§¨¦§¨¥¦§©¥¨¤¨¦§¨¤

Eide xn`W `vnYlr xW` LinW ¦§¨¤¨©§¨¨¤£¤©
LW`x'FbeLilr 'd `Vidf ,wgxn iFB Ÿ§§¦¨¨¤¥¨Ÿ¤

miAx mdW mbd l`xUIn wlg cbpM§¤¤¥¤¦¦§¨¥£©¤¥©¦
,EpazMW mrHn cigi oFWl mdl xn`i¥¨¥¨¤§¨¦¦©©¤¨©§
dpaY ziA 'Fbe Ux`z dX` oM mB xn`e§¨©©¥¦¨§¨¥§©¦¦§¤

:WOn cigiA Fnzq 'Fbe§§¨§¨¦©¨
äzòîedngp dxn`p `l dOl Epgexd ¥©¨¦§©§¨¨Ÿ¤¤§¨¤¨¨

dngp dxn`p `l iM ,mdÄ¤¦Ÿ¤¤§¨¤¨¨

iM l`xUi zEllkl mdW dllTA `N ¤̀¨©§¨¨¤¥¦§¨¦§¨¥¦
zixA mdl xMfIWe mzFNkl mafri `lŸ©©§¥§©¨§¤¦§Ÿ¨¤§¦
k"`yn ,ux`d xMfi mB mzFa £̀¨©¦§Ÿ¨¨¤
mlk`Y W` EriWxi iM mdn micigid©§¦¦¥¤¦©§¦¥Ÿ§¥
cA`l 'd dESW `vnY `lde ,mlFr cr©¨©£Ÿ¦§¨¤¦¨§©¥
`ide mlFr lY DnEUlE l`xUIn xir¦¦¦§¨¥§¨¥¨§¦
iM mc` xnFl Kixv oi`e ,zgCPd xir¦©¦©©§¥¨¦©¨¨¦
dngP dnE ,oiC ziaA Fzindl riWxi©§¦©©£¦§¥¦©¤¨¨
zWxtA `vnY oke ,FcaF` xg` dfl Wi¥¨¤©©§§¥¦§¨§¨¨©
dgRWn zrWx 'd xiMfdWM miaSp¦¨¦§¤¦§¦¦§©¦§¨¨

haWe zg`xn`(h"i h"k)z` 'd dgnE ©©§¥¤¨©¨¨¤
ok FnkE ,Fzngp xiMfd `le 'Fbe FnW§§§Ÿ¦§¦¤¨¨§¥
mzFidl Ff dWxtA mixEn`d zFllTA©§¨¨£¦§¨¨¨¦§¨
LipirA dWwi l`e .l`xUIn micigil¦¦¦¦¦§¨¥§©¦§¤§¥¤
zFaY 'b F` 'a aEzMd xACX dn©¤¦¥©¨¥
FxnF`M miAx oFWlA Ff dWxtA§¨¨¨¦§©¦§§
,mkz` cia`dl ,xRqn izn mYx`Wpe§¦§©§¤§¥¦§¨§©£¦¤§¤
xAcl mcTW xg` iM ,mYxMnzde§¦§©©§¤¦©©¤¨©§©¥
xn` xnbl ciRwd `l cigi oFWlA¦§¨¦Ÿ¦§¦¦§ŸŸ¤
lrW mipaEn mixaCd iM ,miAx oFWlA¦§©¦¦©§¨¦¨¦¤©
crde ,xnF` `Ed micigiAW miAx©¦¤©§¦¦¥§¨¥

:cigi oFWl Liai`l§Ÿ§¤§¨¦
íàåzFllw xnFl Fl dide xn`Y §¦Ÿ©§¨¨©§¨

did `le cigi oFWlA izTgaAW¤¦§ªŸ©¦§¨¦§Ÿ¨¨
xnF` iziidW ,EN` zFllw lRkl Kixv̈¦¦§Ÿ§¨¥¤¨¦¦¥
xEngd Wprd lM aEzMd Wipri `NW¤Ÿ©£¦©¨¨¨Ÿ¤¤¨
l`xUi zEllkl la` micigil `N ¤̀¨¦¦¦£¨¦§¨¦§¨¥
lFcB m`hgW xn`PW mbd F` ,`lŸ£©¤Ÿ©¤¤§¨¨
zghad Epl oi` micigid Wprn cnlpe§¦§©¥Ÿ¤©§¦¦¥¨©§¨©
cEnlY ,zFa`d zixA 'd xMfIW dngPd©¤¨¨¤¦§Ÿ§¦¨¨©§
mBW xnFl izTgaAW zFllw xnFl©§¨¤¦§ªŸ©©¤©
dngp mdl Wi ike ,dfM EWpri zEllMd©§¨¥¨§¨¤§¦¥¨¤¤¨¨
z` aWe EpizFa` zixA 'd xti lal§©¨¥§¦£¥§¨¤

:EpzEaW§¥
eðéöîðlEHA lr 'd WprIW mixnF` ¦§¦§¦¤©£©¦

lr xaFrd lre ,dxFY cEnlY©§¨§©¨¥©
zevn lHand lre dUrY `l zevn¦§©Ÿ©£¤§©©§©¥¦§©

`xnBA Exn`W mbde ,dUr(.`"n zFgpn) £¥©£©¤¨§©§¨¨§¨

oCrA `N` dUr lr miWiprn oi`W¤¥©£¦¦©£¥¤¨§¦¨
mdilr oiaIgW dUr zFevn Wi ,`gzx¦§¨¥¦§£¥¤©¨¦£¥¤



סז `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iyiy meil inei xeriy

(çî)éáéà-úà zãáòåCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìæøa ìò ïúðå ìk øñçáe íøéòáe àîöáe áòøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ©§¤Æ

:Cúà BãéîLä ãò Eøàeö-ìò©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«

(èî)éìò ýåýé àOéõøàä äö÷î ÷çøî éBb E ¦¨´§Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤
ì òîLú-àì øLà éBb øLpä äàãé øLàk:BðL ©«£¤¬¦§¤−©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«

i"yx£¯Lp‰ ‰‡„È ¯L‡k∑ מצלחת ּפתאם ודר , «¬∆ƒ¿∆«»∆ְְְִֶֶַַַֹ
סּוסיו  BLÏ.ויקּלּו ÚÓL˙Œ‡Ï∑,לׁשֹונֹו ּתּכיר ׁשּלא ְֵַָ…ƒ¿«¿…ְִֶַֹ

מא)וכן: וכן:(בראשית אֹותֹו", לפּתר חלֹום (שם "ּתׁשמע ְְְְֲִִֵֵַֹ
ּבלע"זמב) אינטינדר"י יֹוסף", ׁשֹומע .(פערשטעהען)"ּכי ְִֵֵַַַ

(ð)øòðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLà íéðt æò éBb−©´¨¦®£¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©
:ïçé àì¬Ÿ¨«Ÿ

(àð)CãîMä ãò Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt ìëàåÂ§¨©Â§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼
éôìà øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àì øLàE £¤̧«Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−

ðàö úøzLòå:Cúà Bãéáàä ãò E §©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«

(áð)éøòL-ìëa Eì øöäåéúîç úãø ãò Eúäábä E §¥©̧§¹§¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ
øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèa äzà øLà úBøöaäå§©§ª½£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³

éøòL-ìëa Eìýåýé ïúð øLà Eöøà-ìëa E §Æ§¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬
éäìà:Cì E ¡Ÿ¤−¨«

i"yx£EÈ˙ÓÁ ˙„¯ „Ú∑ רּדּוי .וכּבּוׁשלׁשֹון «∆∆……∆ְְִִ

(âð)ðèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EøLà E §¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½£¤¬
éäìà ýåýé Eì-ïúð÷éöé-øLà ÷Böîáe øBöîa E ¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½£¤¨¦¬

:Eáéà Eì§−«Ÿ§¤«
i"yx£¯BˆÓa 'B‚Â EÈa ¯Na EË· È¯t zÏÎ‡Â∑ העיר על צרין ׁשּיהיּו מצֹוק,מחמת ׁשם ויהיה רעבֹון , .עקת ¿»«¿»¿ƒƒ¿¿¿«»∆¿¿»ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

(ãð)åéçàá Bðéò òøz ãàî âðòäå Ea Cøä Léàä̈¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ
:øéúBé øLà åéða øúéáe B÷éç úLàáe§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈£¤¬¦«

i"yx£‚Ú‰Â Ea C¯‰∑,"הענג" הּוא "הר" הּוא »«¿¿∆»…ֶַָָֹ
ׁשּׁשניהם  עליהם מֹוכיח ,"ּומר ּו"מהתעּנג ּפּנּוק, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹלׁשֹון

ּבדבר  קצה ודעּתֹו מפּנק ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻאחד,
ּכי  עד ּובנֹותיו, ּבניו ּבׂשר לרעבֹונֹו לֹו ימּתק ְְְְֲִִִַַַַָָָמאּוס,

Caמח  ÈÈ dp¯‚È Èc C··„ ÈÏÚa ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»«¬≈¿»»ƒ¿»ƒ≈¿»»
˙e¯ÈÒÁ·e ‡˙ÈÏÈË¯Ú·e ‡˙eÁˆ·e ‡ÙÎa¿«¿»¿«»¿«¿ƒ¿»»«¬ƒ
„Ú C¯‡eˆ ÏÚ ‡ÏÊ¯t ¯È ÔzÈÂ ‡lk…»¿ƒ≈ƒ«¿¿»««¿»«

:C˙È ÈˆÈzLÈcƒ¿≈≈»»

‡¯Ú‡מט  ÈÙÈqÓ ˜ÈÁ¯Ó ÌÚ CÏÚ ÈÈ È˙ÈÈ«¿ƒ¿»¬»«≈»ƒƒ¿»≈«¿»
ÚÓL˙ ‡Ï Èc ‡nÚ ‡¯L È„zLÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«

:dLÈÏƒ»≈

ÒÏ·‡נ  ÔÈt‡ ·qÈ ‡Ï Èc ÔÈt‡ ÛÈwz ÌÚ««ƒ«ƒƒ»ƒ««ƒ¿»»
:ÌÁ¯Ó ‡Ï ‡˜È ÏÚÂ¿«»¿»»¿«≈

Ú„נא  CÚ¯‡„ ‡a‡Â C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ ÏeÎÈÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«
‡¯ÓÁ ‡¯e·Ú CÏ ¯‡LÈ ‡Ï Èc ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿«»ƒ»«¿»
„·BÈc „Ú CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a ‡ÁLÓeƒ¿»«¿≈»¿∆¿≈»»«¿≈

:C˙È»»

CÈ¯eLנב  LaÎÈc „Ú CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ¿»≈»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿«»
Ô‰· ‡·ÊzL‡Ï ıÁ¯ z‡ Èc ‡iÎÈ¯Îe ‡iÓ»̄«»¿ƒ«»ƒ«¿»≈¿ƒ¿≈»»¿≈
CÚ¯‡ ÏÎa CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ CÚ¯‡ ÏÎa¿»«¿»¿»≈»¿»ƒ¿»¿»«¿»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Ècƒ¿«¿»¡»»»

Ècנג  CÈ˙·e CÈa ¯Na CÚÓ„ ‡cÏÂ ÏeÎÈ˙Â¿≈«¿»ƒ¿»¿«¿»¿»»ƒ
CÏ ˜ÚÈc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆa C‰Ï‡ ÈÈ CÏ ·‰È¿«»¿»¡»»ƒ¿»»¿«¿»¿»≈»

:C‡Ò»¿»

L‡·zנד  ‡„ÁÏ ˜pÙÓ„Â Ca CÈk¯„ ‡¯·b«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿«««¬»ƒ¿≈
È‰Ba ¯‡L·e dÓÈ˜ ˙z‡·e È‰eÁ‡a dÈÚ≈≈¿»ƒ¿ƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ

:¯‡LÈ Ècƒ«¿«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

lkM zEprxtl Edpikie 'd lNwi df z` mzF` zFUr lal dUr zFevnA xRkl FYrcA miMqOd mB ,gqtE dlin oFbM§¦¨¤©©©©§¦§©§¦§Ÿ§¦§£¥§©£¨¤¤§©¥¦¦¥§ª§¨§¨
:aEzMdgn dxez ©¨



eaz`סח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iyiy meil inei xeriy
עינֹו מּבׂשר ּתרע מהם לאחד מּתת הּנֹותרים ּבבניו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

,"ּב הר" אחר: ּדבר יאכל. אׁשר אחיהם, – ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבניו
ולא  יתאכזרּו, רעבּתנּות מרב הּלבב, ור ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹהרחמני

הּנֹותרים  לבניהם הּׁשחּוטים ּבניהם מּבׂשר .יּתנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

(äð)úzî|ìëàé øLà åéða øNaî íäî ãçàì ¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ£¤´Ÿ¥½
÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬

éøòL-ìëa Eáéà Eì:E §²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«

(åð)dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðòäå Eá äkøä̈«©¨̧§¹§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ
Léàa dðéò òøz Cøîe âpòúäî õøàä-ìò âvä©¥´©¨½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´

:dzááe dðááe d÷éç¥½̈¦§−̈§¦¨«
i"yx£dz··e d··e d˜ÈÁ LÈ‡a dÈÚ Ú¯z∑ הּגדֹולים. ≈«≈»¿ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ»ְִַ

(æð)úöBiä dúéìLáe|øLà äéðááe äéìâø ïéaî §¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨§¨¤̧¨Æ£¤´
øBöîa øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz÷Böîáe ¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤§¨Æ§¨½

éøòLa Eáéà Eì ÷éöé øLà:E £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«
i"yx£d˙ÈÏL·e∑ הּבׂשר מן אצלּה לאׁשר מּליּתן האחד את ּכׁשּתאכל צרה עינּה ּתהא ּבכּלן הּקטּנים. .ּבניה ¿ƒ¿»»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

(çð)äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´
íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º

éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:E ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(èð)úBkî Eòøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³
:íéðîàðå íéòø íéìçå úBðîàðå úìãb§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

i"yx£E˙kÓŒ˙‡ '‰ ‡ÏÙ‰Â∑ מּכֹות מּׁשאר ּומבּדלֹות ׁשליחּותם ∑BÓ‡Â˙.מפלאֹות לקּים ,ליּסר. ¿ƒ¿»∆«…¿ְְְִַָָָֻֻ¿∆¡»ְְְְִֵֶַַָ

(ñ)zøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨
:Ca e÷áãå íäéðtî¦§¥¤®§¨«§−¨«

i"yx£Ì‰ÈtÓ z¯‚È ¯L‡∑ּכׁשהיּו הּמּכֹות, מּפני ¬∆»…¿»ƒ¿≈∆ְְִֵֶַַָ
היּו מצרים, על הּבאֹות מׁשּנֹות מּכֹות רֹואים ְְְִִִִֵַַַַָָָֻיׂשראל
ּכתיב: ׁשּכן ּתדע עליהם, ּגם יבֹואּו ׁשּלא מהם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹיראים

טו) הּמחלה (שמות ּכל וגֹו', ּתׁשמע ׁשמע אם ְְְֲִִַַַַָָָָָֹ"והיה
מיראין  אין ,"עלי אׂשים לא במצרים ׂשמּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹאׁשר

מּמּנֹו יגּור ׁשהּוא ּבדבר אּלא האדם, .את ְִֶֶֶֶָָָָָָָ

(àñ)øôña áeúë àì øLà äkî-ìëå éìç-ìk íb©³¨¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤
éìò ýåýé íìòé úàfä äøBzä:CãîMä ãò E ©¨´©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÏÚÈ∑ עלּיה לׁשֹון. «¿≈ְֲִָ

Ècנה  È‰Ba ¯NaÓ ÔB‰pÓ „ÁÏ ÔzÓlÓƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‡¯Èˆa ‡lk dÏ ¯‡zL‡ ‡ÏcÓ ÏeÎÈÈ≈ƒ¿»ƒ¿»«≈…»ƒ¿»»
:CÈÂ¯˜ ÏÎa C‡Ò CÏ ˜ÚÈ È„ ‡˙˜Ú·e¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿»ƒ¿»

Èq‡˙נו  ‡Ï Èc ‡˜pÙÓ„Â C· ‡ÎÈk¯c¿«ƒ»»¿ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ«
e˜pÙnÓ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˙Á‡Ï dÏ‚¯ ˙Ò¯t«¿««¿««¬»»««¿»ƒ¿«¿
d¯··e dÓÈ˜ ¯·‚a dÈÚ L‡·z eÎÈk¯Óe≈«ƒƒ¿≈≈«ƒ¿«¿»«ƒ¿«

:dz¯··eƒ¿««

Ècנז  ‡‰··e dpÓ Ôe˜tÈc ‡‰a ¯ÚÊ·eƒ¿≈¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»»ƒ
‡¯˙Òa ‡lk ˙e¯ÈÒÁa ÔepÏÎÈ˙ È¯‡ „ÈÏ¿̇ƒ¬≈≈¿ƒ«¬ƒ…»¿ƒ¿»
:CÈÂ¯˜a C‡Ò CÏ ˜ÚÈ Èc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆaƒ¿»»¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿ƒ¿»

ÈÓb˙tנח  Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯h˙ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈
ÏÁ„ÓÏ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿«
:C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈ„‰ ‡ÏÈÁ„e ‡¯ÈwÈ ‡ÓL ˙È»¿»«ƒ»¿ƒ»»≈»¿»¡»»

ÔÁÓנט  CÈa ˙ÁÓ ˙ÈÂ C˙ÁÓ ˙È ÈÈ L¯ÙÈÂ¿«¿«¿»»»»»¿»»«¿»»»
:ÔÈÓÈ‰Óe ÔÈLÈa ÔÈLzÎÓe ÔÓÈ‰Óe Ô·¯·«̄¿¿»¿≈¿»«¿¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ

„zÏÁ‡ס  Èc ÌÈ¯ˆÓ ÈLzÎÓ Ïk ˙È Ca ·˙ÈÂ¿»≈»»»«¿¿≈ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»
:Ca Ôe˜a„ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿ƒ¿¿»

ÔÈ·È˙Îסא  ‡Ï Èc ‡ÁÓ ÏÎÂ Ú¯Ó Ïk Û‡«»¿«¿»»»ƒ»¿ƒƒ
„Ú CÏÚ ÈÈ Ôep˙ÈÈ ‡„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿»¬»«

:CˆzLÈc¿ƒ¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

íéìçå úBðîàðå úìãb úBkî (èð©§ŸŸ§¤¡¨¨¢¨¦
.íéðîàðå íéòøFxnF`mipn`p ¨¦§¤¡¨¦§¤¡¨¦

d`Etx mdl EUrIW mbdW xnFl oEMzp¦§©¥©¤£©¤©£¨¤§¨
ok iR lr s` DA ExqEIW zirah¦§¦¤§¨©©¦¥

cr ErEfi `l mdn mzEgilWA mipn`p¤¡¨¦¦§¦¨¥¤Ÿ¨©
:EPOn xEql 'd xaC `Aq dxez Ÿ§©¨¦¤



סט `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iyiy meil inei xeriy

(áñ)íúééä øLà úçz èòî éúîa ízøàLðå§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈©µ©£¤´¡¦¤½
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ˙Áz ËÚÓ È˙Óa Ìz¯‡LÂ∑ חּלּוף .מרּבין מּועטין ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿»««¿ְִִִָֻ

(âñ)íëúà áéèéäì íëéìò ýåýé NN-øLàk äéäåÂ§¨Â̈©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
ãéáàäì íëéìò ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬
äîãàä ìòî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLà£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«
i"yx£'‰ NÈNÈ Ôk∑(י אֹויביכם (מגילה וגֹו'את להאביד וכן:∑ÌzÁqÂ.עליכם, עקירה, טו)לׁשֹון "ּבית (משלי ≈»ƒְְְֲֲִֵֵֶֶֶַ¿ƒ«¿∆ְְֲִֵֵָ

ה' יּסח ."ּגאים ִִֵַ

(ãñ)-ãòå õøàä äö÷î íénòä-ìëa ýåýé Eöéôäå¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©
øLà íéøçà íéäìà íM zãáòå õøàä äö÷§¥´¨¨®¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯

éúáàå äzà zòãé-àì:ïáàå õò E «Ÿ¨©²§¨©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌM z„·ÚÂ∑מּמׁש אלהּות עבֹודת לא לכמרי ,ּכתרּגּומֹו, וגלּגלּיֹות מס מעלים אּלא ¿»«¿»»¡…ƒ¬≈ƒְְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻ

.עבֹודתּֿכֹוכבים  ֲִַָ

(äñ)çBðî äéäé-àìå òébøú àì íää íéBbáe©¦³¨¥Æ´Ÿ©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©
íéðéò ïBéìëå æbø áì íL Eì ýåýé ïúðå Eìâø-óëì§©©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦

:Lôð ïBáàãå§©«£¬¨«¤
i"yx£ÚÈb¯˙ ‡Ï∑:ּכמֹו ּתנּוח, כח)לא "וזאת (ישעיה …«¿ƒ«ְְַָֹֹ

¯Êb.הּמרּגעה" ·Ï∑,'ּדחל' ּכתרּגּומֹו: חרד, לב ְֵַַָ≈«»ְְֵֵֵַָָ
,"ל רגזה מּתחת "ׁשאֹול טו)ּכמֹו: עּמים (שמות "ׁשמעּו ְְְְִִַַַָָָָ

כב)ירּגזּון", ירּגזּו"(שמואלֿב הּׁשמים ÔBÈÏÎÂ."מֹוסדֹות ְְְִִִַַָָָ¿ƒ¿
ÌÈÈÚ∑ ּתבא ולא ליׁשּועה, .מצּפה ≈«ƒְְִֶַָָֹֹ

(åñ)éiç eéäåíîBéå äìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨§½̈
éiça ïéîàú àìå:E §¬Ÿ©«£¦−§©¤«

i"yx£EÏ ÌÈ‡Ïz EÈiÁ∑ קרּוי ספק ּכל הּספק, על «∆¿Àƒ¿ֵֵַַָָָָ
עלינּו'. הּבאה ּבחרב הּיֹום אמּות 'ׁשּמא (מנחות 'ּתלּוי': ֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּׁשּוק ק"ג) מן ּתבּואה הּלֹוקח זה ּדרׁשּו: .ורּבֹותינּו ְְְִֵֵֶַַַַָָ
EÈiÁa ÔÈÓ‡˙ ‡ÏÂ∑הּסֹומ הּפלטר זה .על ¿…«¬ƒ¿«∆ְֵֵֶַַַַ

(æñ)ïzé-éî øîàz áøòáe áøò ïzé-éî øîàz ø÷aa©³Ÿ¤Ÿ©Æ¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´
éðéò äàønîe ãçôz øLà Eááì ãçtî ø÷aE ®Ÿ¤¦©³©§¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−

:äàøz øLà£¤¬¦§¤«
i"yx£·¯Ú ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ¯˜aa∑(מט הערב (סוטה ויהיה «…∆…«ƒƒ≈∆∆ְְִֶֶֶָ
a˜¯.אמׁשׁשל  ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ·¯Ú·e∑,ׁשחרית ׁשל ֶֶֶ»∆∆…«ƒƒ≈…∆ֲִֶַ

מתחּזקֹות  קללתּהׁשהּצרֹות מרּבה ׁשעה וכל ּתמיד, ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻ
.מּׁשּלפניה  ְִֶֶָָ

‰Ôe˙ÈÂסב  Èc ÛÏÁ ¯ÚÊ ÌÚa Ôe¯‡zL˙Â¿ƒ¿«¬¿«¿≈√»ƒ¬≈
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈¬≈»«∆¿»

:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»

ËB‡Ï·‡סג  ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈcÁ„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«≈¿»¬≈¿»»
ÔBÎÈÏÚ ÈÈ È„ÁÈ Ôk ÔBÎ˙È ‰‡bÒ‡Ïe ÔBÎ˙È»¿¿«¿»»»¿≈∆¡≈¿»¬≈
ÔeÏËÏh˙Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏe ÔBÎ˙È ‡„·B‡Ï¿»»»¿¿≈»»»¿¿ƒ«¿¿
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡c ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

‡¯Ú‡סד  ÈÙÈqÓ ‡iÓÓÚ ÏÎa ÈÈ Cp¯c·ÈÂƒ«¿ƒ»¿»¿»«¿«»ƒ¿»≈«¿»
‡iÓÓÚÏ ÔÓz ÁÏÙ˙Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „ÚÂ¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿««»¿«¿«»
C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Èc ‡˙ÂÚË ÈÁÏt»¿≈«¿»»ƒ»¿«¿»«¿«¬»»»

:‡·‡Â ‡Ú‡»»¿«¿»

ÁÓסה  ‡‰È ‡ÏÂ Áe˙ ‡Ï Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ·e¿«¿«»»ƒ»¿«¿»¿≈¿»
ÏÁc ·Ï Ônz CÏ ÈÈ ÔzÈÂ CÏ‚¯ ˙Ò¯ÙÏ¿«¿««¿»¿ƒ≈¿»»«»≈»≈

:LÙ ÔÁtÓe ÔÈÈÚ ˙ÎLÁÂ¿«¿««¿ƒ«¿«¿»

˙Â‰סו  È‰˙e Ï·wÓ CÏ ÔÏz CÈiÁ ÔB‰ÈÂƒ«»¿»»ƒ√≈¿≈»≈
:CÈiÁa ÔÈÓÈ‰˙ ‡ÏÂ ‡ÓÓÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»ƒ»»¿»¿≈ƒ¿«»

LÓ¯·e‡סז  ‡LÓ¯ ÔzÈ ÔÓ ¯ÓÈ˙ ‡¯Ùˆa¿«¿»≈«»ƒ≈«¿»¿«¿»
È‰˙ Èc CaÏ ˙e‰ÂzÓ ‡¯Ùˆ ÔzÈ ÔÓ ¯ÓÈ≈̇«»ƒ≈«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÈÊÁ È‰˙ Èc CÈÈÚ eÊÁÓe ‰Â»̇≈≈≈≈»ƒ¿≈»≈



eaz`ע zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k ycew zayl inei xeriy

(çñ)ýåýé EáéLäå|øLà Cøca úBiðàa íéøöî ¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤̧¤Æ£¤´
éñú-àì Eì ézøîàízøkîúäå dúàøì ãBò ó ¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ¨®§¦§©©§¤̧

éáéàì íLìå íéãáòì Eñ :äð÷ ïéàå úBçôL ¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−§¥¬Ÿ¤«
i"yx£˙Bi‡a∑ ּבׁשביה ּבספינֹות.ÌL Ìz¯kÓ˙‰Â »√ƒְְְִִִָ¿ƒ¿««¿∆»

EÈ·È‡Ï∑ לעבדים להם נמּכרים להיֹות מבּקׁשים אּתם ¿…¿∆ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ
˜‰.ולׁשפחֹות  ÔÈ‡Â∑ וכּליֹון הרג עלי יגזרּו .ּכי ְְִָ¿≈…∆ְְְִִִֶֶֶָָ

Ìz¯kÓ˙‰Â∑ ווי"שּבלע"ז איהר איפורוונדרי"ץ (און ¿ƒ¿««¿∆ְַַ

פערקייפען) וועלין אליין זיך "והתמּכרּתם",וועט לפרׁש יּתכן  ולא ,ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ
אחרים  מֹוכרים עלֿידי 'ונמּכרּתם' מּפני ּבלׁשֹון , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַ

קנה  "ואין אחריו: ."ׁשּנאמר ְֱֲֵֶֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 932 'nr hi jxk zegiy ihewl t"r)

`zEIlrnl - LiaiF`l mW mYxMnzde§¦§©©§¤¨§§¤§©£¦¨

מצרים  ה' והׁשיב" נאמר ׁשּבפרׁשתנּו הּתֹוכחה ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבסּיּום
ואין  ולׁשפחֹות לעבדים לאֹויבי ׁשם והתמּכרּתם גֹו' ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָּבאנּיֹות

למעלּיּותא: זה ּכתּוב לפרׁש ויׁש ְְְֲִֵֵֶֶַָָָקֹונה".
למעלת  יׂשראל יבֹואּו ׁשעל־ידי־זה היא ׁשּבּתֹוכחה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּכּונה
הּדברים  ּכל עלי יבֹואּו כי "והיה ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָהּתׁשּובה,

גֹו' לבב אל והׁשבֹות גֹו' והּקללה הּברכה עד האּלה וׁשבּת ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
גֹו'" אלקי א־ב)ה' ל, .(נצבים ֱֶֹ

נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות ּתׁשּובה ׁש"ּגדֹולה היא הּתׁשּובה מעלת ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָוהּנה,
ּכזכּיֹות" ב)לֹו פו, מיּוחד (יומא סּוג ניתוּסף הּתׁשּובה ׁשעל־ידי . ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻ

עבֹודתֹו. על־ידי לזה מּגיע אינֹו ּגמּור צּדיק ׁשאפילּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבּזכּיֹות
הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות ּגם לזכּיֹות נהפכים הּתׁשּובה, על־ידי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשהרי
מה־ּׁשאין־ּכן  הּטמאֹות. קליּפֹות לג' הּזדֹונֹות על־ידי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשּנפלּו
הּניצֹוצֹות  את רק לברר אפׁשר הּצּדיק, עבֹודת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָעל־ידי

נֹוגּה מּקליּפת ׁשּׁשרׁשם הּמּוּתרים, מצותיך ׁשּבּדברים דרך (ראה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
א) .קצא,

הּטמאֹות  קליּפֹות ּבג' ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ׁשּניצֹוצֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּומּכיון

ּבקדּוׁשה  ׁשּׁשרׁשם מּובן מּזה הרי ּביֹותר, מּטה למּטה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנפלּו
לקליּפת  ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות מּׁשרׁש יֹותר נעלה ּבמקֹום ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּוא

יֹותר" למּטה נֹופל יֹותר הּגבֹוּה "ּכל הּידּוע וכּכלל (ראה נֹוגּה, ְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
ואילך) פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי ּכאׁשר בארוכה ולכן, .ְֲֵֶַָ

הּטמאֹות) קליּפֹות (ׁשּבג' אּלּו ניצֹוצֹות ּגם ּומהּפכים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָמבררים
ׁשּבקליּפת  הּניצֹוצֹות ּבבירּור מאׁשר יֹותר נעלה אֹור ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָנמׁש

ַנֹוגּה.
ׁשהּכּונה  גֹו'", מצרים ה' ּב"והׁשיב הּפנימי הּפירּוׁש ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָוזהּו

הּתׁשּובה למעלת לבֹוא היא הּתֹוכחה ּדברי ."והׁשיב"ּבכל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
לעבדים  לאֹויבי ׁשם "והתמּכרּתם הּתׁשּובה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָועל־ידי

מּבחינת ׁשאפילּו הּקליּפֹות "ׁשם"ולׁשפחֹות", מקֹום היא ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָ
רע"ג) לב, ראה ניצֹוצֹות "אֹויבי"ׁשהם(לקוטי־תורה מבררים , ְְְִִֵֶֶָ

אּלּו ׁשּבקליּפֹות הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות ּבירּור ועל־ידי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהּקדּוׁשה.
קֹונה"- ּבחינת "ואין ּביֹותר, נעלה אֹור ּומתּגּלה ּׁשּנמׁש - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ד)"אין" עא, האזינו לקוטי־תורה היא (ראה ּגבֹוהה זֹו ׁשּבחינה , ְְִִֵֶָָ
מּבחינת האצילּות"קֹונה"ּגם עֹולם ב)- עו, .(תורה־אור ְֲִִִֶַַָָ

(èñ)äLî-úà ýåýé äeö-øLà úéøaä éøáã älà¥Á¤Á¦§¥̧©§¦¹£¤¦¨¯§Ÿ̈´¤¤À
úéøaä ãálî áàBî õøàa ìàøNé éða-úà úøëì¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤¨®¦§©´©§¦½

ô :áøça ízà úøk-øLà£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ ˙¯ÎÏ∑ ּובׁשבּועה ּבאלה הּתֹורה את עליהם ‰È¯a˙.ׁשּיקּבלּו „·lÓ∑ ׁשּב'תֹורת קללֹות ƒ¿…∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָƒ¿««¿ƒְְֶַָ

ּבסיני  ׁשּנאמרּו .ּכהנים' ְְֱֲִִֶֶַֹ

ß lel` 'k ycew zay ß

èë(à)íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®
íëéðéòì ýåýé äNò øLà-ìk úà íúéàø ízà©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³§¥«¥¤Æ
:Böøà-ìëìe åéãáò-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨©§«

Ècסח  ‡Á¯‡a ÔÈÙÒa ÌÈ¯ˆÓ ÈÈ Cp·È˙ÈÂ¿»≈ƒ»¿»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ
ÔeacÊ˙Â dÈÊÁÓÏ „BÚ ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ˙È¯Ó‡¬»ƒ»»≈¿≈¿¿«¿ƒ¿«¿
˙ÈÏÂ Ô‰Ó‡Ïe ÔÈc·ÚÏ C··„ ÈÏÚ·Ï Ônz«»¿«¬≈¿»»¿«¿ƒ¿«¿»¿≈

:‰˜c¿»≈

LÓ‰סט  ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿»»ƒ«ƒ¿»»…∆
¯a ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ¯Ê‚ÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»«

:·¯Áa ÔB‰nÚ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈwÓƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿…≈

‡Ôezא  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«¿«
‡Ú¯‡a ÔBÎÈÈÚÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È Ôe˙ÊÁ¬≈»»ƒ¬«¿»¿≈≈¿«¿»
ÏÎÏe È‰B„·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ìàøNé ìk ìà äLî àø÷iå (à©¦§¨¤¤¨¦§¨¥§
lM l` xAcn did dYr crW mbd£©¤©©¨¨¨§©¥¤¨

sHde miWPd uAwl siqFd ,l`xUi¦§¨¥¦§©¥©¨¦§©©
miaSp mY` KEnqA xEn`M mixBde§©¥¦¨¨§¨©¤¦¨¦

:'Fbe mkRh 'Fbe mkNM mFIda dxez ©ª§¤§©§¤§
`Faz zWxR zlqg£¨©¨¨©¨



עי `eaz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(156 'nr fl jxk zegiy ihewl - p"yz oqip yceg y`x azkn)

לראֹות  ועינים . . לכם ה' נתן ולא . . ראיתם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹאּתם
א־ח) יׂשראל (כט, ׁשּבני מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק הרי לׁשאל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹיׁש

לסּיּום  עד אֹותם ראּו לא ואי מצרים, יציאת נּסי את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹראּו
הּמׁשּפיעה  ּכזֹו ּבראּיה מדּבר ּכאן אּלא, ּבּמדּבר? ׁשנה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָֻארּבעים
הּמּדה. ּבמלא הּזאת" הּברית "ּדברי את לׁשמר האדם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹעל

צר יׁש אּלא הראׁשֹונה, ּבּפעם ּבראּיה ּדי לא ּכ ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּולׁשם
ׁשההתּגּלּות  ּכ ּופנימית, עמּקה נׁשמתית' - ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֻּב'הסּתּכלּות
עד  האדם, את ּותמּלא ּתחּדר העל־טבעית ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהאלקית
ארּבעים  ּדֹורׁש וזה הּטבעּיֹות. הגּבלֹותיו מעל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיתרֹומם

והתעּמקּות. לּמּוד ְְְְִִַׁשנֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 cenr ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

miQPd iciÎlrW aFHd zxMd©¨©©¤©§¥©¦¦

גו' לעיניכם יהֹוה עׂשה ּכל־אׁשר את ראיתם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֽאּתם
הּזה: הּיֹום עד גו' לדעת לב לכם יהֹוה ְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹֽֽולא־נתן

ּבֹו ולּדּבק הּקּב"ה חסדי את רש"י)להּכיר ובפירוש א־ג. (כט, ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּבני  ׁשּנתנּו מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו הרי לתמּה, יׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלכאֹורה
ּוכגֹון: להם, ׁשּנעׂשּו הּנּסים על לה' להֹודֹות לּבם את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיׂשראל
יׁשיר  אז גֹו' ּבה' וּיאמינּו גֹו' הּגדֹולה הּיד את יׂשראל ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ"וּירא

יׂשראל" ּובני א)מׁשה טו, לא; יד, רּבֹות?(שמות וכהּנה , ְְְִֵֵֵֶַָָָֹ
"להּכיר  לׁשֹונֹו ּבדּיּוק רׁש"י רמז זה ענין ׁשּבאּור לֹומר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָויׁש

ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי ְְִֵֵֶַַָָָאת
הּנס  ּכמֹו והרגילּות, הּטבע מּגדר הּיֹוצאים נּסים יׁשנם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדהּנה,
יראת  ּפֹועלים מּטבעם ּכאּלּו ונּסים ים־סּוף, ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּדקריעת
ׁשּיּכירּו מקֹומֹות ּברּבּוי מצינּו ואכן הּקּב"ה, ּכלּפי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהרֹוממּות

לּקּב"ה. עליהם ויֹודּו הּנּסים, ּבאּלּו יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבני
זמן  ׁשּנמׁשכת נּסית הנהגה והּוא ּבנּסים, יׁשנֹו אחר סּוג ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָא

מתּפעל  ואינֹו לנס ׁשּמתרּגל הּוא האדם טבע ׁשאזי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמרּבה,
מביאים  אינם אּלּו נּסים ׁשּלכן טבע, נעׂשה ּדהרּגל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו,

ְְִָליראה.
לקרּוב  להביא היא הּמקֹום", "חסדי ׁשהם אּלּו נּסים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻּופעּלת
להיֹותם  יראה ּפֹועלים ׁשאינם ּדאף הּטֹובה, ּבמׁשּפיע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּודבקּות
ההּכרה  צריכה הּוא, נּסי ׁשהּדבר מּכיר אם הרי ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּתמידּיים,

הּטֹובה. ּבמׁשּפיע ואהבה קרּוב לפעל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּבזה
ּדברי  ּבהמׁש רּבנּו מׁשה עֹוסק אּלּו ד־ה)וּובנּסים :(בפסוקים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ׂשלמתיכם  בלּו לא ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים אתכם ואֹול"ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ויין  אכלּתם לא לחם ,רגל מעל בלתה לא ונעל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹמעליכם
"להּכיר  עליהם ׁשהיה הֹוכיחם ׁשעל־זה ׁשתיתם", לא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוׁשכר

ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי ְְִֵֵֶַַָָָאת
ּדבקים  ׁשאּתם "הבנּתי הּזה", ׁש"הּיֹום רׁש"י: ׁשּממׁשי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַוזהּו

ּבּמקֹום". ֲִֵַַָוחפצים

(á)éðéò eàø øLà úìãbä úBqnäúúàä E ©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®¨«Ÿ¯Ÿ
:íää íéìãbä íéúônäå§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«

(â)úBàøì íéðéòå úòãì áì íëì ýåýé ïúð-àìå§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−
ì íéðæàå:äfä íBiä ãò òîL §¨§©¦́¦§®Ÿ©©−©¬©¤«

i"yx£˙Ú„Ï ·Ï ÌÎÏ '‰ Ô˙Œ‡ÏÂ∑את חסּדי להּכיר ¿…»«»∆≈»««ְְִֵֶַַ
ּבֹו וליּדבק ‰f‰.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ÌBi‰ „Ú∑ ְִֵַָָָ«««∆

הּיֹום  ׁשאֹותֹו לבני ׁשמעּתי הּתֹורה ספר מׁשה ׁשּנתן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר: ּכמֹו לא)לוי, ּבני (לקמן הּכהנים אל "וּיּתנּה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

מׁשה  לֹו: ואמרּו מׁשה לפני יׂשראל ּכל ּבאּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹלוי",
הּתֹורה  את וקּבלנּו ּבסיני, עמדנּו אנּו אף ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָרּבינּו,

עליה  ׁשבט ּבני את מׁשליט אּתה ּומה לנּו, ,ונּתנה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
נּתנה'? לנּו נּתנה, לכם 'לא מחר: יֹום לנּו ְְְְִִֶָָָָָָָֹֹויאמרּו

להם: אמר זאת ועל הּדבר, על מׁשה כז)וׂשמח (לעיל ְְֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשאּתם  הבנּתי הּזה הּיֹום וגֹו'", לעם נהיית הּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ"הּיֹום

ּבּמקֹום  וחפצים .ּדבקים ְֲִִֵֵַַָ

(ã)eìá-àì øaãna äðL íéòaøà íëúà CìBàå̈«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®«Ÿ¨³
:Eìâø ìòî äúìá-àì Eìòðå íëéìòî íëéúîìN©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬©§¤«

(ä)ïòîì íúéúL àì øëLå ïééå ízìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ§¦¤®§©̧©Æ
:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãz¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

‡˙i‡ב  CÈÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ‡i·¯·¯ Èqƒ≈«¿¿«»ƒ¬»»≈»»«»
:Ôep‡‰ ‡i·¯·¯ ‡i˙ÙBÓe¿«»«¿¿«»»ƒ

ÈÊÁÓÏג  ÔÈÈÚÂ ÚcÓÏ ‡aÏ ÔBÎÏ ÈÈ ·‰È ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿ƒ»¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈¡≈
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÚÓLÓÏ ÔÈ„‡Â¿À¿ƒ¿ƒ¿««»»≈

Ï‡ד  ‡¯a„Óa ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÔBÎ˙È ˙È¯a„Â¿«»ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»»
ÏÚÓ B„Ú ‡Ï CÒÓe ÔBÎpÓ ÔBÎ˙eÒk ˙‡ÈÏ·¿ƒ«¿¿ƒ¿¿»»»¬≈«

:CÏ‚«̄¿»

Ï‡ה  ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÂ ÔezÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ«¿»»¬«¿«¬«¬«¿«ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙c ÏÈ„a Ôe˙È˙L¿≈¿ƒ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬



eaz`עב zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k ycew zayl inei xeriy

(å)ïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â
:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«

i"yx£‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡ e‡·zÂ∑ רֹואים אּתם עּתה «»…∆«»«∆ִֶַַָ
וכבֹוד  ּבגדּלה ירּום ,עצמכם ואל ּבּמקֹום ּתבעטּו אל ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֻ

ּדבר  הּזאת". הּברית ּדברי את "ּוׁשמרּתם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹלבבכם,
לדעת", לב לכם ה' נתן "ולא ה)אחר: אדם (ע"ז ׁשאין ְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

עד  מׁשנתֹו וחכמת רּבֹו ׁשל דעּתֹו סֹוף על ְְְְִֵֶַַַַַָָעֹומד
עד  הּמקֹום עליכם הקּפיד לא ּולפיכ ׁשנה, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹארּבעים
ּולפיכ יקּפיד, ואיל מּכאן אבל הּזה, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּיֹום

וגֹו' הּזאת" הּברית אתּֿדברי ."ּוׁשמרּתם ְְְְְִִֵֶֶַַַֹ

(æ)éãbìå éðáeàøì äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpå©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®
:éMðîä èáL éöçìå§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«

(ç)íúà íúéNòå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ¨®
:ïeNòz øLà-ìk úà eìékNz ïòîì§©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«

סימן. לעבדי"ו פסוקים, תבא קכ"ב פרשת חסלת

kÏÓ‡ו  ÔBÁÈÒ ˜Ùe ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï Ôe˙È˙‡Â«¬≈¿«¿»»≈¿«ƒ«¿»
‡˙eÓ„˜Ï Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚÂ ÔBaLÁ„¿∆¿¿«¿»¿«¿»»√»»»

:ÔeBÁÓe ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿

ÒÁ‡Ï‡ז  dp·‰ÈÂ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ‡·Òe¿ƒ¿»»«¿¬ƒ»ƒ«¿«¬»»
˙e‚ÏÙÏe „‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿«¿

:‰MÓ„ ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿«∆

Ôe„aÚ˙Âח  ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»»»»¿«¿¿
:Ôe„aÚ˙ Èc Ïk ˙È ÔeÁÏˆ˙c ÏÈ„a ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿ƒ¿¿»»ƒ«¿¿

Ù Ù Ù

å øåáéöì äøèôääú"åîùìåñø ¯ ãñø íéãåîò ïî÷ì

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אלול, תשי"א 
ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מהו"ר

נחום אברהם שי'

שלום וברכה!

ויה"ר  פרנסה.  בעניני  והסתדר  דירתו באנטווערפן  בו מודיע אשר קבע  בעתו קבלתי מכתבו 
לטוב  בהרחבה...  לתורה  עתים  לקבוע  להתעסק  שיוכל  באופן  בנקל  פרנסתו  וימצא  בהצלחה  שיהי' 

לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

נהניתי ממה שכותב במכתבו שעשו התועדות בהחג י"ב תמוז בהתועדות ריעים ובהתעוררות 
והתחזקות באהבת ישראל וקביעות עתים לתורה. ואשמח להודע אשר החלטתם הטובה קיימו גם 

בפועל. וידוע אשר מט"ו מנ"א ואילך הרי כל המוסיף מוסיפים לו - לאורך ימים ושנים טובות.

בטח גם בח"י אלול הבע"ל יעשו התועדות נוסף על ההתועדות שעשו בש"ק מברכים, ויודיע 
בשו"ט מהגדלת חבורתם ובהוספת חברים גם מחוגים כאלו שעד עתה יודעים מעט ע"ד תורת הדא"ח.

בנוגע ללימוד הדא"ח, הנה צריך לדעת יותר ברור ע"ד הגיל שלהם וידיעותיהם בתורת הנגלה. 
צדק,  להצמח  מצותיך  דרך  התניא,  בספר  הלימוד  צ"ל  דא"ח  הלימוד  של  התחלה  בתור  בכלל  אבל 
קונטרס ומעין לכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע, ומאמרים הקלים של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, שעפ"י הרוב הם בהקונטרסים של י"ב תמוז, ועוד.

מוסג"פ קטע משיחת ההתועדות דש"מ אלול. ובטח יפרסם זה באופן המתאים.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה ופ"ש כל חבורתם שיחיו.



עג

יום ראשון - י"ד אלול
מפרק עב

עד סוף פרק עו
ופרקים מ-מב

יום רביעי - י"ז אלול
מפרק פג

עד סוף פרק פז
ופרקים מט-נא

יום שני - ט"ו אלול
מפרק עז

עד סוף פרק עח
ופרקים מג-מה

יום חמישי - י"ח אלול
מפרק פח

עד סוף פרק פט 
ופרקים נב-נד

יום שלישי - ט"ז אלול
מפרק עט

עד סוף פרק פב
ופרקים מו-מח

יום שישי - י"ט אלול
מפרק צ

עד סוף פרק צו
ופרקים נה-נז

שבת קודש - כ' אלול
פרק כ

מפרק צז עד סוף פרק קג ופרקים נח-ס

שיעורי תהלים לשבוע פרשת תבוא

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

    ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



`lelעד c"i oey`x mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ד ראשון יום
אגרת יג  ,238 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ä"òäã øîàù åäæå,kw 'nr cr.'åâå äëåñá

:íBìMä-åéìò Cìnä ãåc øîàL eäæåzpiga `edy - §¤¤¨©¨¦©¤¤¨¨©¨
dxeab16:."'Bâå Eáeè áø äî"xy`" miiqne -zptv,"ji`xil ¨©§§

íìòä úðéçáa àéä øLà ãñçäå áBhä úcnL ,øîBìk§©¤¦©©§©¤¤£¤¦¦§¦©¤§¥
,ìàîN úðéçaî BúîLð LøML éî ìk ìöà øzñäå- §¤§¥¥¤¨¦¤Ÿ¤¦§¨¦§¦©§Ÿ

,dxeabd zpigaàø÷pä- ©¦§¨
,dxeabd zpigaíLa§¥

éàøé","Ein zceary - §¥¤
zpigan eznyp yxeyy
zpigaa `id - "l`ny"d
,mevnve dxeab ,d`xi

,éànL-úéa úcîk- §¦©¥©©
`ed myxey xen`ky
"l`ny"d zpigan
`idy `l` ,dxeabde
aehd zpigan mb dlelk

,cqgdeàeäL óà äpä¦¥©¤
ïeôöå æeðbä áBè,oky - ©¨§¨

`id dxeabde d`xid zcn
,ieliba ixd mlv`-óà©

ìBãâå áø àeä ïë-ét-ìò©¦¥©§¨
älãbä úcî Bîk ãàî§Ÿ§¦©©§ª¨
úðéçanL Lnî ãñçäå§©¤¤©¨¤¦§¦©

,ïéîézexnl ,xnelk - ¨¦
`id cqgd zcn mlv`y

efdlelkdzpigaa
yxey oky) dxeabd
zpigan ixd `ed mznyp
dn `l` df oi` ,dxeabd
- (cqgn mb lelk `edy

dpiga mb z`f lkaef"lecb"e "ax" zpigaa `id cqge aeh ly
."oini"ay cqgd zpiga enkïäézLecqgd zpiga -zpigany §¥¤

,dxeabde "l`ny"d zpigaa dlelkd cqgd zpigae ,"oini"d
odizy.øeòLå äcîe ìeáb éìa éelb úðéçaî ïäixd dfy - ¥¦§¦©¦§¦§¦¨§¦

oky ,leab ilae dcn ila ielib ly oipr - dlecbde cqgd zcn
zcn cvn eli`e ,dxeabd zcnn mi`a df ieliba leabde dcind

.leab ilae dcn ila `ed ielibd ,cqgdáø äî" :áeúkL eäæå§¤¤¨¨©
øîBìk ,"Eáeè"zptv"d lr mb ,mipiprd ipy lr aqen dfy - §§©

,"ja miqeg"d lr mbeøLà" áBhä ïéa ,äcîe ìeáb éìa§¦§¦¨¥©£¤
éàøéì zðôö,"E,xzqde mlrday aehd -ïéáe,aehd -øLà" ¨©§¨¦¥¤¥£¤

,ïéîé úðéçanL ïBçhaä éìòa íäL ,"Ca íéñBçì zìòt- ¨©§¨©¦¨¤¥©£¥©¦¨¤¦§¦©¨¦
el yiy in enk ,xnelk .dad`d oiprl xeyw oeghad oipr oky
,aeh wx el dyri fldy ghea `ed ixd ,eze` ade` `edy ade`
zpigan mdy dl` ixd ;dad`d cvn `a oeghad oipr mb jk
,oegha ilra md - dad`e cqg zpigaa `id mzceare "oini"d

ãâð" úeèMtúäå éelb úðéçáa ïk-íb àeä íáeèå ícñçå§©§¨§¨©¥¦§¦©¦§¦§©§¤¤
ipta -.ììk øzñäå íeöîö úðéçáa àìå ,"íãà éðajka - §¥¨¨§Ÿ¦§¦©¦§§¤§¥§¨

xy`"a ligzn weqtdy dn uxeznzptvcqgdy ,"ji`xil
ja miqegl zlrt"a miiqne ,xzqene oetv"mc` ipa cbp,

ipta ,ieliba `ed cqgdy
xaecn ,oky - mc` ipa
:cqg ibeq ipy zece` o`k
lv` `edy cqgd
xzqda `edy ,"ji`xi"
`edy cqgde ,mlrde
lv` ,"ja miqeg"d lv`
mdy oeghad ilra
cqgde - "oini"d zpigan

.ielb `ed mlv`äîe)©
áeúkM(zptv xy`)" - ¤¨
éàøéì"àìå "E ¦¥¤§Ÿ
éàøéa","Em` ,ixdy - ¦¥¤

zpiga zece` xaecn
dpyiy cqgdlv`i`xi

xnel jixv did ,myd
"aaezkyk j` ,"ji`xi
"lixd d`xp "ji`xi

cqgd zece` xaecny
xkyk ozipd dlrnly

l?mi`xiíeMî eðéä©§¦
úðéçáa àeäM äî ìkL¤¨©¤¦§¦©
äpä ,äîLð ìëa íìòä¤§¥§¨§¨¨¦¥
úLaìî dðéà Bæ äðéça§¦¨¥¨§ª¤¤

,Baìå Bçîa óebä CBz- ©§Ÿ§¦
,ef dpiga helwl milk mpi` alde gend okyàeä àlà¤¨

éwî úðéçáa,äìòîlî ó,dnypl lrn -äøéàî àéä íMîe ¦§¦©©¦¦§©§¨¦¨¦§¦¨
,Bæ äðéça úeøøBòúäì íéëéøvä íézòì Baìå Bçîì§Ÿ§¦§¦¦©§¦¦§¦§§§¦¨
ìòôa äNòî éãéì àáì éãk ,Baìå Bçîì øéàúå øøBòúzL¤¦§¥§¨¦§Ÿ§¦§¥¨Ÿ¦¥©£¤§Ÿ©

.(Lnî,leabe xeriya cinz `id dwcva ezceary in lynl - ©¨
`edy ely xzqpd cqgdn dcnd zelbzd mrtÎi` elv` didz

.'eke ,leab ilae dcn ila dwcv zzl ,laben izlaìò øîàå§¨©©
,ïk,xne` `ed okle -ïeôvä ,"ìàøNé úéáì áeè áø" øLà ¥£¤©§¥¦§¨¥©¨

,mlv` mixzqen cqgde aehdy dl`a -,éeìbäådl`a - §©¨
,ielib zpigaa `ed mlv` cqgdyìeáb éìa úðéçáa àeä¦§¦©§¦§

,óeba úLaìîä íúBLôð Cøò éôì äcîeepi` ixdy - ¦¨§¦¤¤©§¨©§ª¤¤©
`ed llkay `xap ly cqg ixd df oky ,izin` leabÎila

,leab ila ixd df mdizeytp jxr itl j` ,labenäzà íb ïëì̈¥©©¨
ìBãbä Ecñç úcîa íänò âäðúz 'äzpigaay cqg - ¦§©¥¦¨¤§¦©©§§©¨

dlecb,zelylzydn dlrnly cqg ,,úéìëúå ìeáb éìa§¦§§©§¦
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עה lel` e"h ipy mei Ð ci zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ט"ו שי יום
אגרת יד  ,kw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úà øøåòì ãé,240 'nr cr.ä"øå ä"ø

."ãñç áø" àø÷päzelylzyd xcq ly mzq cqg `l - ©¦§¨©¤¤
zpigaay"xirf" zpigaay cqg `l` ,"oitp`axcqg - "cqg

ly"jix`."oitp`ãñç úéàå ãñç úéàc17:yie cqg yi - §¦¤¤§¦¤¤
,cqga zepiga izy opyi ,cqgúéà,yi -,íìBò ãñçcqg - ¦¤¤¨

cqg xnelk ,mler ly
ixd `ed mler oky ,laben

,labenBcâðk LiL¤¥§¤§
-ñç ïécä úcî Búnòìe§ª¨¦©©¦©
íöîöìe èòîì ,íBìLå§¨§©¥§©§¥
ãñç ìáà .Báeèå Bcñç©§§£¨¤¤
"ãñç áø" àø÷pä ïBéìò¤§©¦§¨©¤¤
ïécä úcî Bcâðk ïéà ¯¥§¤§¦©©¦
áø íöîöìe èòîì§©¥§©§¥Ÿ

,úéìëúå ìeáb éìa èMtúälî Bcñçjynpyk `lina ixd - ©§¦§¦§©¥§¦§§©§¦
,leab ila ,zilkza aehe cqg df ,df cqgnCLîð àeä ék¦¦§¨

"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaî,dlabde "mler"n dlrnly - ¦§¦©¥¨¨§¦
,"ïéøéîè ìëc àøéîè"emb dnlrpe dxinh `idy dpiga - §¦¨§¨§¦¦

,minlrpe oixinh mdy zenlerd iabl."ïBéìò øúk" àø÷pä- ©¦§¨¤¤¤§
,"siwn"e "xzk" ly dpiga:áeúkL eäæåxg`ly miweqta - §¤¤¨

okn18:éðt øúña íøézñz":"'Bâå äkña íðtöz 'Bâå E- ©§¦¥§¥¤¨¤§¦§§¥§ª¨§
- zelylzyd xcqn dlrnly cqg ,siwne dkeq ly dpigaa

."siwn"e "xzk" zpigany cqg
à"èéìù ø"åîãà ÷"ë úôñåä

ziiabl 'ek xiv ici lr dzidy l"pd ycewd zxb`n mxend

dwcvmdy el` elit`cdfa 'd icaermyxyyl`nydn,
z"pyncr) dwcvl migxken oi`y) b"cv - y"ak md elit`e

" (i"q w"db`aepnz `l ik"c`n lecbe ax" - ("cqgdmday
yxetnke ."ynn lreta dyrn icil `a" "mikixvd mizrl"e
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אלול  ט"ז שלישי יום
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áéúk ïëìå,aezk -'à øñç "úéLøî"zeidl jixv didy - §¨¥§¦¥¥¦¨¥
- s"l` ila aezk o`ke (y"ixd ixg` s"l`a) "ziy`x" aezk
it lr xac ly enrhe

:`ed ,zeiniptìò æîBø¥©
øBàä úe÷lzñä¦§©§¨
-Làø ìéìa ÷lzñnL¤¦§©¥§¥Ÿ
øçà ãò äðMä©¨¨©©©

,úBòé÷zäf`y - ©§¦
mlerd ly zeigd zeinipt
f` oky ,zewlzqda `id
zeinipt ,"zeklnd ziilr"
dilra zcner "zekln"d

,zewlzqdeãøBiL- ¤¥
,zeriwzd ixg`Lãç øBà¨¨

äéä àlL øúBé ïBéìò¤§¥¤Ÿ¨¨
íìBò éîéî ïéãò øéàî¥¦£©¦¦¥¨
àeäå ,äæk ïBéìò øBà¤§¨¤§
øzzñîe Laìúî¦§©¥¦§©¥

äìòîlL "íéiçä õøà"a,"zeliv`"d mler ly "zekln"a - §¤¤©©¦¤§©§¨
,mi`xapde zenlerd lk xewn,ähîlLå,l`xyi ux`a - §¤§©¨

d`a dligza ,l`xyi ux` jxc zxaer df mlera drtydd
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êøåàá íééç øå÷î êîò éë áéúëãë äá ùáåìîä
øå÷î äàìéò äîëçî øéàîä øåà åðééäã øåà äàøð
úìá÷îå äøéñðä àéä ä"ø ìëáù ç"éì òãåðëå) íééçä
ïë úåéèøô éèøôáå ('åë øúåé íéðåéìò íéùãç ïéçåî
ìëá øúåé íéðåéìò ïéçåî ïéëùîð íåéå íåé ìëá àåä
øçà å÷ìúñðù íéðåùàøä ïéçåî ïðéàå øçùä úìôú
íìåòä úåììëá ììë êøãå øúåé ïéäåáâ ÷ø äìôúä

.ä"øå ä"ø ìëá àåä ïë ïéðù éôìà úéùá

ãéîú ù"æå
úëùîäì íéåðéë íä íéðéòäù äá êéäìà 'ä éðéò
äãòä éðéò íéîëç åàø÷ð ïëìù äîëçä øåà úøàäå
àéäù óà åæ äëùîäå äøàäå íéëçî é"àã àøéåàå
éîéî äãáì úçà äâøãîå 'éçáá äðéà ë"ôòà úéãéîú
ïåéìò ùãç øåà àåä äðùå äðù ìëáù àìà íìåò
÷ìúñî àåä äæ ä"øá øéàäå ùãçúðù øåàä éë
ãòå äðùä úéùøî ù"æå .åùøùì äàáä ä"øòá
æîåø 'à øñç úéùøî áéúë ïëìå äãáì äðù úéøçà
øçà ãò ä"ø ìéìá ÷ìúñîù øåàä úå÷ìúñä ìò
øéàî äéä àìù øúåé ïåéìò ùãç øåà ãøåéù úåòé÷úä
ùáìúî àåäå äæë ïåéìò øåà íìåò éîéî ïééãò
úåéçäì äèîìùå äìòîìù íééçä õøàá øúúñîå
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י.6. לו, כא.7.תהלים ב, א.8.בראשית לא, א.9.ר"ה כד, תענית כד. טו, שלח ב.10.ראה קנח, ב"ב



`lelעח f"i iriax mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ז רביעי יום
אגרת טו  ,`kw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äöéìîå ìùî ïéáäì åè,`kw 'nr cr.ïäî

,mlerd lka zkynp `id l`xyi ux`ne ,l`xyi ux`a zeigd
Béelb Cà .Bæ äðL CLî ìk úBîìBòä ìk úà úBéçäì§©£¤¨¨¨¨¤¤¨¨©¦

,äfä øzñääîdlrnly miigd ux`a xzqen didp df xe` - ¥©¤§¥©¤
df xe`y icke ,dhnlye
zeig rty rtyeie dlbzi
ixd ,mi`xapae zenlera

dfäNòîa éeìz̈§©£¥
íúeëæe íéðBzçzä©©§¦§¨
éîé úøNòa íúáeLúe§¨¨©£¤¤§¥

,äáeLzjyna eyry daeyzde ,ekfy zekfd zcn itk - §¨
dlrpde ycgd xe`d dlbzn dcn dze`a ,daeyzd ini zxyr

,dpyd y`xa jynpy xzei:ïéánì éãå:mekiql,ef zxb`a xaqed §©©¥¦
lka `ed ,l`xyi ux`a xi`nd "zeliv`"c "dnkg" ly iwl`d xe`dy

dfÎjxcÎlr .xzei dlrp xe`e ,xe` xzei ,zeki`ae zenka dtqeda dpy

l`xyi ux` ly dwcvd

,dfk ote`a zeidl dkixv

dtqeda ozpiz dpy lkay

meiqn .zeki`ae zenka

mb rbep xacdy ,`vei zxb`d

cxiy xe`dy ,xe`d zelbzdl

ozn ieaixa xacd ielz - xzeie xzei dlbziy ick ixd - xzqd ly ote`a

.xzeie xzei l`xyi ux`l dwcvd

.åèx`y lye "zeliv`"d mler ly zexitqd xyr ,"zexitq xyr" oipr

zxezae dlawd zxeza iceqi oipr `id ,(ef zxb`a xaecn oda) zenlerd

ici lr `ed - zenlerd zbdpde zenlerd z`ixa oipr lk .zeciqgd

"edil` gzt" xn`na xn`py itk ,"zexitq"d1xyr zwit`c `ed zp`" :

xyr oedl opixwe oipewiz

oinlr oeda `bdp`l oxitq

oinlre oiilbz` `lc oinizq

xe`" - dz` - "oiilbz`c

z`ad) zlv`d - "seqÎoi`

bidpdl ,"zexitq xyr" mi`xwpd miyeal dxyr (zelbzdl mlrdn

.miielbd zenlerde elbzd `ly zenlerd mda

leabd gek mbe "seq oi`" ly leabÎilad gekd mb `hazn zexitqd xyra

"ycewd zcear"a xne` `edy itk ,"seq oi`" ly2`ed seqÎoi` xe`" :

,leaba gk el yi jk leab lra izlaa gk el yiy myk ,`lekc `zenily

xqgn dz` ixd leaba gk el oi`e leab lra izlaa gk el yi xn`z m`y

el yi "seq oi` xe`" - xnelk ."`lekc `zenily `ed seqÎoi`e ezenily

wx gek el yiy xn`z m` ,oky ."leab"a gek mb el yie ,"leab ila"a gek

oi` xe`"e ,ezenilya xqgn dz` ixd ,"leab"a gek el oi`e "leab ila"a

,zenily `ed "leab"d oipry oeeik ,ixd .lkd ly zenilyd ixd `ed "seq

."leab"d gek ly zenilyd z` "seq oi` xe`"l didzy gxkdd on

"zexitq"a mi`a ,"leab"d geke "leab ila"d gek ,dl` zegek ipy

mdy ,zexitqd ly "zexe`"d :zenlerd zbdpde z`ixa ly ote`a

"seq oi`" zpigaa mde ,"cqg" e` "dnkg" ly dlabde xeiv ila miheyt

oipra "cner" `edy itk "leab ila"d gekd ly zelbzdd md -

"cqg"e "dnkg" ly dlabde ihxt xeiv mdl yiy "milk"de ;"zexitq"d

xe`"n jynp "zexitq"d ici lre ."leab"d gek ly zelbzdd md -oi`

seqzenlerd bidpdle `exal - leab ilae seqÎoi` ly oipr `edy "

.milaben ixd mdy

oi` xe`" mr zilkza zecge`n ,milkd mbe zexe`d mb ,zexitqdy myk

"cg idenxbe edi` cg edeige edi`"y ,"seq3md zexe`de seqÎoi` xe` ,

zbdpde zeedzdy ixd ,cg` xac md milkde seqÎoi` xe` ,cg` xac

leab ly oipr md zenlerd z`f lkae ,"seq oi` xe`"n `id - zenlerd

digne deednd "seq oi` xe`"a dfy enk) leab ilae "seq oi`" `le

gek zcixi dpyi oday "zexitq"d oipr ici lr `a ixd df ,oky ,(mze`

.leab ilra zenler zeigdle zeedl "leab"d

oi` xe`" ly zeyalzdd

,"zexitq"d oipra "seq

zenc lre" ,"mc`" z`xwp

"mc` d`xnk zenc `qkd4,

sevxt ernyn "mc`" oky

.zexitq xyr ly

zenlerd ly "zexitq"d oipr zece` xwira xaecn dlawd zxeza

,zenlerd x`y lye "zeliv`"d mler ly "zexitq"d ,miipgexd

zexitqd xyr oipr zece` xzei xaecn zeciqgd zxeza eli`e

d`a - dnypd - `idy ,icedi lk ly eznypa mpyiy zegekde

zexitqd xyrn zlylzyne5ezceare ,zexitqd xyr da mb opyi -

"zexitq"a dlrnl mb "zelret" ,eznyp zegek zxyra icedi ly

.dnypd ly zegekde zexitqd ze`a odny mipeilrd zenlerd ly

xcqa dricid ,dlrnl "zexitq"d oipr ze`ivna dbydde dricid

,("d`ype dnx" e`) "d`ype dax devn" dnvr `id - zelylzydd

"oexg` qxhpew"a oldl xne` owfd epaxy itk6zad`l `ian dfe ,

mb `aeny itk) zeevnd lkl yxeye ceqi ody 'd z`xile 'd

"dxez ihewl"a7dnypd zegekae zexitqa dbydde dricide ,(

.icedi ly ezceara ixnbl zexg` zelrzde zeig dwiprn

ïéðòa "íúBãéçå íéîëç éøác ävìîe ìLî ïéáäì"§¨¦¨¨§¦¨¦§¥£¨¦§¦¨§¦§©
.úBøéôqäminkg ixac dvilne lyn oiadl" oeyld - ©§¦

weqtn `ed "mzecige8ixd ,my mixne` miyxtny itke ,
mipipr mpyiy ,azkay dxezl `id "dvilne lyn"a dpeekd
mby zexnl ,xzei dlrp oiprl lyn ly oipr md ielbay dxeza

da dvilndenk) cenile d`xed ,dxez ok mb `ed ,`hazn `ed
"zad` xy` dy`d mr miig d`x" lynl9lr lyn dfy ,

ixac"e ,(d`xede dxez `ed mixacd hyt mb j` ,dxezd znkg
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åéåìéâ êà åæ äðù êùî ìë úåîìåòä ìë úà
íúåëæå íéðåúçúä äùòîá éåìú äæä øúñääî

:ì"ãå ú"éùòá íúáåùúå

ïéáäì åèíéîëç éøáã äöéìîå ìùî
íúåãéçåïéðòáúåøéôñäúòãåî
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הזוהר.1. תיקוני רפ"ח.2.הקדמת ס"כ.3.ח"א להלן וראה ובכ"מ. פ"ב שמ"ז ע"ח ב). (ג, בהקדמה כו.4.תקו"ז א, 5.יחזקאל
פ"ג. ח"א תניא ב.6.ראה תשבית.7.קנו, ולא ו.8.ד"ה א, ט.9.משלי ט, קהלת



עט lel` f"i iriax mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

md "minkg ixac" :dtÎlray dxezl dpeekd "mzecige minkg
elbiy jkl wwcfdl gxkdd ony mixac md "zecig"e ,miielb
mpyi "zexitq"d oipray ,owfd epax oiivn .dcigd z` exztie
,oky .mzecige minkg ixace ,dvilne lyn ly mipiprd lk mb

mb `ed "zexitq"d oipr
zenlera dlrnl
ytpa dhnl mbe mipeilrd

.icedi lyúàæ úòãeî- ©©Ÿ
xacd reciétî õøàä¨¤¦¦

-íúîLð ïBéìò éLBã÷§¥¤§¦§¨¨
ìà úö÷ áø÷ì ,ïãò¥¤§¨¥§¨¤

:áéúëc éàî ìëOä- ©¥¤©¦§¦
aezky dn10:éøNaîe"¦§¨¦

äðekäL ,"dBìà äæçà¤¡¤¡©¤©©¨¨
,weqtd ly -ïéáäì àéä¦§¨¦

Cøaúé Búeäìà úö÷§¨¡Ÿ¦§¨¥
øNáa úLaìîä Lôpî¦¤¤©§ª¤¤¦§©

,íãàäytpd ,xnelk - ¨¨¨
,sebd z` digndztqed

:`"hily x"enc` w"k
ytpd zedna ,oky
,enk - dnvrylk
ipta llka zeipgexa

,llk dpad lk oi` - dnvrì"æ eðéúBaø øîàî ét-ìòå11ìò §©¦©£©©¥©©
÷eñt12éLôð éëøa" :,'eë àeä-Ceøa-LBãwä äî" ¯ "'Bâå ¨¨§¦©§¦§©©¨¨

,mlerd lk `ln -,"'eë äîLpä óà,"sebd lk z` d`ln - ©©§¨¨
lv` mdy myk xy` mitqep mixac my mipen l"f epizeaxe
z` mieeyn l"f epizeaxy oeeik ,ixd .dnypa md jk d"awd
,`ed jexa yecwd lv` mpyiy mipipr da yiy ,dnypd
yecwd lv` mdy itk mipipr dnypdn oiadl ixd mileki
oeincd zn`a edn ,`l` .zewl`a mipipr oiadl ,`ed jexa
jexa yecwd l` dnypd ly mipipr zeeydl xyt` ok` ji`e

efdn owfd epax `iai - ?`edzeiniptn d`a dnypdy ,xd
okl ,zewl`ne zepeilrd zexitqdn mipipr da yie zewl`d
:owfd epax oeylae ,zewl`a mipipr dnypdn oiadl mileki

øäfä øîàî ét-ìòå13÷eñt ìò14úîLð åétàa çtiå" : §©¦©£©©Ÿ©©¨©¦©§©¨¦§©
,"çôð déëBzî ,çôðc ïàî" ¯ "íéiçgtep - gtepd - ©¦©§¨©¦¥¨©

`iven `ed ixd ,xacn cg`yk ,xeaica enk `ly ,ezeiniptn
,ladd zeinipt z` `iven - gtepd j` ,ipevigd ladd z`
,drnyn ,seba dnypd zqpkd lr "dgitp" oeyld mixne`yke
xiaqn owfd epaxy itke ,zewl`d zeiniptn d`a dnypdy

"daeyzd zxb`"a z`f15,äiNòc Lôð elôàå`ed "diyr" - ©£¦¤¤©£¦¨
zebixcnd ynga dpezgzd `id "ytp"e ,xzeia oezgzd mlerd

,dcigi ,dig ,dnyp ,gex ,ytpâeefî äàa àéä,cegi - ¦¨¨¦¦
ïétðà¯øéòæ(zecin)àá÷eðå,(zekln),äiNòcmler ly - §¥©§¦§§¨©£¦¨

mler ly (zekln) `awepe (zecn) `"f beeife cegin ,diyrd
,diyrd mler ly zeytpd ze`a "diyr"díälL ïéçnäå- §©Ÿ¦¤¨¤

,"diyr"c `awepe `"f lyäîLðe äiç úðéça íäL¤¥§¦©©¨§¨¨
,'àá÷eðå ïétðà¯øéòæ'cdnkgd" ,"dnkg" zpiga `id "dig" - ¦§¥©§¦§§¨

"digz16`id "dnyp"e ,
znyp" ,"dpia" zpiga

"mpiaz icy17,jk ,
wx `idy dnypa
ytp ly dbixcna
lk opyi - "diyr"c
yy - "`"f"n ,zexitqd
- "`awep"n ,zecn
"dnkg"n ,zekln

,"dpia"neïä ïäL¤¥¥
íéøBçà,zeipevigd - £©¦

,úeìéöàc ð"åæc íéìëc§¥¦§©£¦
p"ef ly milkd ,oky -
mixi`n "zeliv`" ly
miyalzne ,"diyr"a
mler zexitqa

"diyr"d18ixd ;
mler ly zexitqdy
zeipevigd od ,"diyr"d

,"zeliv`"c p"ef ly milkd ly miixeg`deíäLmilkd - ¤¥
md ,"zeliv`"cíëBúaL ,Lnî úeäìà"zeliv`"c milka - ¡Ÿ©¨¤§¨

äîëça æeðâå Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàî¥¦¥¨©§ª¨§¨§¨§¨
,úeìéöàcoey`xd wlga d"l wxtay d"dbda xne`y itk - ©£¦

dxey "seq oi` xe`" recn ,xac ly enrh ,"`ipz"d xtq ly
lka xi`n ,"dnkg"ay "seq oi` xe`" ,ixd ;`wec "dnkg"a
`ppwn d`lir `a`" ,"zeliv`"d mleray zexitqd

"zeliv`a19ly milkay ixde ,zeliv`a zppwn dpeilr dnkg ,
,`ed jexa "seq oi` xe`" xi`n "zeliv`"d mleray zexitqd

,úeìéöàa "ãç éäBîøâe eäéà"c"seq oi` xe`" ,`edy - §¦§¨¦©©£¦
mlera cg` xac md - "zexitq"d ly milkde ,`ed jexa
zexitqd zeinipt od "zeliv`"c zexitqdy oeeike ,"zeliv`"d
"diyr"d mler ly zexitqay ixd ,"diyr"d mler ly

,`ed jexa "seq oi` xe`" yalznïk ìòå,okle -úîLða íb §©¥©§¦§©
íãàä,zexitqdn d`ad -,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàî ¨¨¨¥¦¥¨

,daL äîëçä øBàa æeðâå Laìî,ytpay -úà úBéçäì §ª¨§¨§©¨§¨¤¨§©£¤
äpnîe .íãàä,dnypdn -úö÷ ïéáäì íãàä ìëeé ¨¨¨¦¤¨©¨¨¨§¨¦§¨

ïlkL ,úBðBéìòä úBøéôña,zepeilrd zexitqd lk - ©§¦¨¤§¤ª¨
.ïäî äìeìkä BúîLða úBøéàîd`a ixd dnypd ,oky - §¦§¦§¨©§¨¥¤

leki okl ,zexitqd xyr cbpk zegek dxyr da yie zexitqdn
xitqa mzervn`a oiadl mc`dmixne`yk ,`l` .zepeilrd ze

d`a `idy iptn ,zexitqe zegek dxyr ok mb mpyi dnypay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

ùã÷ä úøâà
ìà úö÷ áø÷ì ò"ð ïåéìò éùåã÷ éôî õøàá úàæ
äðååëäù äåìà äæçà éøùáîå áéúëã éàî ìëùä
úùáåìîä ùôðî êøáúé åúåäìà úö÷ ïéáäì àéä
äî 'åâå éùôð éëøá ô"ò ì"æøàî ô"òå íãàä øùáá
ô"ò øäæä øîàî ô"òå 'åë äîùðä óà 'åë ä"á÷ä
'éôàå çôð 'éëåúî çôðã ïàî íééç úîùð åéôàá çôéå
ïéçåîäå äéùòã ð"åæ âååéæî äàá àéä äéùòã ùôð
íééøåçà ïä ïäù ð"åæã äîùðå äéç 'éçá íäù íäìù
íëåúáù ùîî úåäìà íäù úåìéöàã ð"åæã íéìëã
'éöàã äîëçá æåðâå ùáåìîä ä"á ñ"à øåà øéàî
íãàä úîùðá íâ ë"òå úåìéöàá ãç éäåîøâå åäéàã
äáù äîëçä øåàá æåðâå ùáåìî ä"á ñ"à øåà øéàî
úö÷ ïéáäì íãàä ìëåé äðîîå íãàä úà úåéçäì
äìåìëä åúîùðá úåøéàî ïìåëù úåðåéìòä úåøéôñá

.ïäî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

כו.10. יט, א.11.איוב י, א.12.ברכות קג, הזוהר.13.תהלים בשם - פ"ד התשובה) (אגרת ח"ג רפ"ב; ח"א לעיל בראשית 14.הובא
ט. סי"ד.16.שם.15.ב, לעיל וראה יב. ז, ח.17.קהלת לב, פ"ב.18.איוב שמ"ז ע"ח ת"ו.19.ראה תקו"ז



`lelפ g"i iying mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ח חמישי יום
,`kw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéã÷äì êéøö êà,akw 'nr cr:äöéìîå ìùîá

zexitqd lk zexi`n dae ,dlrnly zexitqd xyrn
zexitqa oiadl mc`d lkei ytpdny daiq jkaye ,zepeilrd
oeince jxr dfi` epyiy eaygi `ly ,oiivl yxcp - dlrnly
,dnypay zegekl oeinc dfi` yi zepeilrd zexitqly ,mdipia

dfi` yi dnypd zegeklyejxr;zepeilrd zexitql `edy

zehyt hiytdl yiy ,oiivle lelyl oldl owfd epax `a ,okl
lr mb ixdy ,mdipia jxr meye oeinc mey oi` oky ,yexitd
jexa yecwdl "dakxn" didy ,epia` mdxa` ly cqgd zcn

`ed20oeince jxr mey dl oi`y dilr mixne` okÎitÎlrÎs` ,
:owfd epax oeylae .dlrnly cqgd zcnl

éøö CàíBìMä-åéìò éøBnî ézòîMM äî ,íéc÷äì C- ©¨¦§©§¦©¤¨©§¦¦¦¨¨©¨
,yhixfnn cibnd axd÷eñt ìò21,"øôàå øôò éëðàå" : ©¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

BúîLð úøàä ìò íBìMä-åéìò eðéáà íäøáà øîàL¤¨©©§¨¨¨¦¨¨©¨©¤¨©¦§¨
,ïBéìò ãñç øBàî Bôeâa äøéàîäcqgd zcn ly xe`dny - ©§¦¨§¥¤¤¤§

dxi`d "zeliv`"c
mdxa` ly eteba dnypd

,epia`Búcî àéäåly - §¦¦¨
,epia` mdxa`úcî¦©

,"äaø äáäà":øçà çqð) ©£¨©¨ª¨©¥
áäBà äéäL (äéä daL¤¨¨¨¤¨¨¥

àeä-Ceøa-LBãwä úà- ¤©¨¨
ly "dax dad`"d
yecwdl epia` mdxa`
xe`dn d`a ,`ed jexa
oeilrd cqgd ly

,"zeliv`"cäìBãb äáäà©£¨§¨
ãò ,Ck-ìk äðBéìòå§¤§¨¨¨©
"äákøî" äNòpL¤©£¨¤§¨¨

.àeä-Ceøa-LBãwäì- §©¨¨
did epia` mdxa` ,xnelk
jexa yecwdl ixnbl lha
ly lehiad ote`l cr `ed
dlrnl `edy ,"dakxn"
.epec`l card lehian

oevx z`f lka el yi ,oec`l lha `edy zexnl card ,oky
eli`e ,oec`d oevx ipta epevx z` lhan `edy `l` ,invr
evx mey dakxnl oi`y ote`a akexd iabl dlha "dakxn"o

jexa yecwdl epia` mdxa` ly elehia did dfk ote`ae ,invr
.`ed,àðéîà Czòc à÷ìñå,xnel zrcd lr dler dide - §¨§¨©§¨£¦¨

àéä úBðBéìòä úBøéôqa äìòîlL äáäàå ãñç úðéçaL¤§¦©¤¤§©£¨¤§©§¨©§¦¨¤§¦
eðéáà íäøáà ìL "äaø äáäà" úcî úeäî âeñå ïéòî¥¥§¨¦©©£¨©¨¤©§¨¨¨¦

àéäL ÷ø ,íBìMä-åéìòod ,dlrnly dad`de cqgd - ¨¨©¨©¤¦
äìBãb,zenka -äàìôðå,zeki`a -äpnîly ezcnn - §¨§¦§¨¨¦¤¨

,epia` mdxa`,úéìëúå õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîìmpn` - §©§¨©§¨©¥¥§©§¦
,mdipia yi oeinc dfi` miptÎlkÎlr j` - dpnn d`ltpe dlecb

íäì ïéàL úBðBéìòä úBcnî òãBpk:øçà çqð]óBñ [õ÷ ©©¦¦¨¤§¤¥¨¤ª¨©¥¥
,ïîöò ãvî úéìëúåzcxei zepeilrd zecndn drtyddyk - §©§¦¦©©§¨

,leab ly oipra xnelk ,zilkze seqe uwa d`a `id ,dhnl
,j` .leab ilra mi`xape zenler dpnn mieedzn oklycvn

onvrzecndy itk ,
od ,mvra od zepeilrd
seqe uw oda oi`e leab ila

,zilkzeóBñ-ïéà øBà ék¦¥
Laìîe øéàî àeä-Ceøä¥¦§ª¨

íëBúazecnd jeza - §¨
,zepeilrdeäéà"å ,Lnî©¨§¦

,"ãç éäBîøâe,`ed - §¨¦©
,eizecne "seq oi` xe`"
md ,zexitqd ly milkd
mb ixd `lina ,cg` xac
od zepeilrd zecnd
,"seq oi`" ly dpigaa
úîLða ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¦§©
,øîça úLaìîä íãàä̈¨¨©§ª¤¤©Ÿ¤

,ixneg `edy seba -LiL¤¥
,ìeáâe õ÷ äéúBcîì- §¦¤¨¥§

zcny ,`lina oaen ixd
y cqgddlecb dlrnl

izla zepeilra dpeilre
eznypy itk epia` mdxa` ly dad`e cqgd zcnn zlaben

,seba zyaelnàðéîà Czòc à÷ìñ íB÷î-ìkî ìáàeid - £¨¦¨¨¨§¨©§¨£¦¨
,aeygl milekiäéúBcnL,epia` mdxa` znyp ly -ïéòî ïä ¤¦¤¨¥¥¥

.úBðBéìòä úBcî âeñåmcew -dlrnln owfd epax lly §¦¨¤§
cqgd beqne oirn dppi` dlrnly cqgd zcny ,dhnl
dhnln mb lley `ed zrke .epia` mdxa` ly dad`de
zcn beqne oirn dppi` epia` mdxa` ly cqgd zcny ,dlrnl

.miccvd lkn df oipr lelyl ick ,z`fe - dlrnly cqgdäæìå§¨¤
:øîà:epia` mdxa` xn` okle -Bîëc ,"øôàå øôò éëðàå" ¨©§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤¦§

L ,óøNpä õòä ìL Búeîöòå Búeäî àeä øôàäLurd - ¤¨¥¤¨§©§¤¨¥©¦§¨¤
,sxypy iptlákøî äéääòaøàîíéî çeø Là :úBãBñé ¨¨ª§¨¥©§¨¨§¥©©¦

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

ùã÷ä úøâà
ä"ò éøåîî éúòîùù äî íéã÷äì êéøö êà
ìò ä"ò åðéáà íäøáà øîàù øôàå øôò éëðàå ô"ò
àéäå ïåéìò ãñç øåàî åôåâá äøéàîä åúîùð úøàä

) äáø äáäà úãî åúãîà"ðáäåà äéäù ('éä äáù
äùòðù ãò ë"ë äðåéìòå äìåãâ äáäà ä"á÷ä úà
äìòîìù äáäàå ãñç 'éçáù à"ãñå ä"á÷äì äáëøî
äáäà úãî úåäî âåñå ïéòî àéä úåðåéìòä úåøéôñá
äðîî äàìôðå äìåãâ àéäù ÷ø ä"ò à"à ìù äáø
úåãîî òãåðë úéìëúå õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì

] íäì ïéàù úåðåéìòäà"ðïîöò ãöî úéìëúå óåñ [õ÷
åäéàå ùîî íëåúá ùáåìîå øéàî ä"á ñ"à øåà éë
úùáåìîä íãàä úîùðá ë"àùî .ãç éäåîøâå
à"ãñ î"î ìáà .ìåáâå õ÷ äéúåãîì ùéù øîåçá
éëðàå à"æìå úåðåéìòä úåãî âåñå ïéòî ïä äéúåãîù
ìù åúåîöòå åúåäî àåä øôàäù åîëã øôàå øôò
'âå ò"îøà úåãåñé 'ãî áëøåî äéäù óøùðä õòä
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פי lel` g"i iying mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,øôò-dl` zeceqi drax`n akxen ixd xac lk22,ìùeäL ¨¨§Ÿ¨
ïLòa eìëå íäì eëìäå eôìç ¯ çeø íéî Là :úBãBñé§¥©¦©¨§§¨§¨¤§¨¤¨¨

,òãBpk ïúákøäî äeäúnäzeceqi dylyn ea yi oyrd - ©¦§©¤¥©§¨¨¨©©
dl`,urd ly ezakxda eidy ,min ,gex ,y` ,éòéáøä ãBñéå¦¨§¦¦

àeäL ,õòa äéäL¤¨¨¨¥¤
BaL øôòäepi` `ed - ¤¨¨¤

`l` ,oyrd mr dler
Làä ïéàå ähîì ãøBiä©¥§©¨§¥¨¥
øàLpä àeä ,Ba úèìBL¤¤©¦§¨

.øôàä àeäå ,íi÷dn - ©¨§¨¥¤
xtrd ceqin x`ypy
`ed xt`dy ,ixd .uray

zedndid df iptly ,urd
,jk .xt` `ed zrke ur
,oldl owfd epax xn`i
did urdyk mcew mby
urd zedn xwir did ,ur
.xt` `ed zrky ,xtrd -
õòä úeäî ìk ,äpäå§¦¥¨¨¨¥

BLnîeel yi urdy - ©¨
,eyynl milekie "ynn"
e` ,y`dn `l ixd dfy
,eay mind e` gexd
Cøàa Búøeöå Bøîçå§¨§§¨§Ÿ¤
äàøð äéäL éáòå áçøå§Ÿ©§Ÿ¦¤¨¨¦§¤
¯ óøNpL íã÷ ïéòì̈©¦Ÿ¤¤¦§©
ôòä ãBñéî äéä Bøwòø ¦¨¨¨¦¤¨¨

,BaL,uray -LàL ÷ø ¤©¤¥
,Ba íéìeìk çeø íéî- ©¦©§¦

mb ekeza llek urdy
,gexe min ,y` zeceqidn
ceqin `ed eay xwird j`
mi`a epnny ,xtrd

,urd ly iaerde agexd ,jxe`døôòä ék,eay xtrd ceqi - ¦¤¨¨
,ïlkî øúBé éøîç àeä,zeceqid zyely x`y xy`n -Léå ¨§¦¥¦ª¨§¥

,çeøå Làa ïk-ïéàM-äî ,éáòå áçøå Cøà Bìmda oi`y - Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦©¤¥¥§¥§©
,iaere agex jxe`íénä íâåixd xak yi minly zexnl - §©©©¦

j` ,iaere agexe jxe`e ,zeynnøéòfî èòî íädcna - ¥§©¦§¥
,xzeia dhernBéáòå Baçøå Bkøà ìëå ,õòa,urd ly - ¨¥§¨¨§§¨§§¨§

øôàä àeäL ,"øôòä ìà áL ìkäå øôòä ïî äéä ìkä"©Ÿ¨¨¦¤¨¨§©Ÿ¨¤¤¨¨¤¨¥¤
.çeø íéî Là epnî eãøôpL éøçà øàLpäx`ypy xt`de - ©¦§¨©£¥¤¦§§¦¤¥©¦©

.urd zedn xwir mcew didy xtrd `edøôàäL Bîk ,äpäå§¦¥§¤¨¥¤
éáòå áçøå Cøàa ìBãbä õòä úeäî ìà Cøòå ïBéîc Bì ïéà¥¦§§¤¤¤¨¨¥©¨§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦

,Búeëéàa àìå Búenëa àì ,óøNpL íã÷mey xt`l oi` - Ÿ¤¤¦§©Ÿ§©§Ÿ§¥
,ezeaiygle ezeki`l `le urd zenkl `l jxr meye oeincóà©

Búeîöòå Búeäî [àeä] àeäLezenvre ezedn `ed urd - ¤¨§©§
,xt`d lyepnîe,urdn -äeäúð;xt`d --Cøc-ìò Ck ¦¤¦§©¨¨©¤¤

úcî ,Búcî ìò íBìMä-åéìò eðéáà íäøáà øîà ìLî̈¨¨©©§¨¨¨¦¨¨©¨©¦¨¦©
,Bôeâa úLaìîe Ba äøéànä äáäàäå ãñçäàéäL óàc ©¤¤§¨©£¨©§¦¨§ª¤¤§§©¤¦

äáäàä úcî [àéä]¦¦©¨©£¨
ïBéìòä ãñçå§¤¤¨¤§
øéànä úeìéöàaL¤¨£¦©¥¦
äúéäL BúîLða§¦§¨¤¨§¨
-óà ,äðBéìò äákøî¤§¨¨¤§¨©
ähîì dzãøa ïë-ét-ìò©¦¥§¦§¨§©¨

Bôeâa Laìúäìdfy - §¦§©¥§
,ixdìzLä éãé-ìòúeìL ©§¥¦§©§§

äâøãnî úBîìBòä̈¨¦©§¥¨
éãé-ìò äâøãîì§©§¥¨©§¥

íéaø íéîeöîöcxei - ¦§¦©¦
cqgd zcn ly xe`d ixd
jxc "zeliv`"c
zebixcn zelylzyd
ici lr mvnhvne zeax
,f` ixd - miax minevnv
úeäî Cøòå ïBéîc ïéà¥¦§§¤¤¨
Ba øéànä äáäàä øBà¨©£¨©¥¦
äáäà øBà úeäî ìà¤¨©£¨
,úeìéöàaL ïBéìò ãñçå§¤¤¤§¤¨£¦
ïBéîãå Cøòk àlà¤¨§¤¤§¦§
äNòpL øôòä úeäî̈¤¨¨¤©£¨
Búeäî ìà øôà¥¤¤¨
õò äéäLk Búeëéàå§¥§¤¨¨¥
áBèå äàøîì ãîçð¤§¨§©§¤§

ìëàîì23,ìLî-Cøc-ìò §©£¨©¤¤¨¨
jxr mey ixd oi`y -
oial xt`d oia oeinc meye
jxr mey oi` jk ,urd
cqgd zcn iabl epia` mdxa` ly dad`d zcn oia oeinc meye

."zeliv`" ly dad`deíéôìàa ìécáäì ,äfî øúBéå§¥¦¤§©§¦©£¨¦
,úBìcáäzecn zeipgex iabl inybd urde xt`d oia - ©§¨

,"zeliv`"c cqge epia` mdxa` ly dad`däøBz äøacL ÷ø©¤¦§¨¨
ìk:ävìîe ìLîa íãà éða ïBLcqgd zcinl mi`xew okl - ¦§§¥¨¨§¨¨§¦¨

ly dad`de cqgd my lr epia` mdxa` ly dad`de
zexitqe zegekd zecndy ,okyÎlkna mb oaei jk ."zeliv`"
iabl oeinc meye jxr mey mdl oi` ,dhnl icedi ly dnypd
odn mi`a mdy oeeik ,z`f lka j` .mi`a md odny zexitqd
oiadl icedi leki ,icedi ly eznypa zexi`n zexitqde
okez dfy ,zepeilrd zexitqa zvw (eteb z` dignd) eznypn

."dwl` dfg` ixyane" weqtd
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ùã÷ä úøâà
äåäúîä ïùòá åìëå íäì åëìäå åôìç ø"îà úåãåñé
øôòä àåäù õòá äéäù 'ãä ãåñéå òãåðë ïúáëøäî
øàùðä àåä åá úèìåù ùàä ïéàå äèîì ãøåéä åáù
åøîåçå åùîîå õòä úåäî ìë äðäå øôàä àåäå íéé÷
íãå÷ ïéòì äàøð äéäù éáåòå áçåøå êøåàá åúøåöå
ø"îàù ÷ø åáù øôòä ãåñéî äéä åø÷éò óøùðù
åì ùéå ïìåëî øúåé éøîåç àåä øôòä éë åá íéìåìë
íä íéîä íâå çåøå ùàá ë"àùî éáåòå áçåøå êøåà
äéä ìëä åéáåòå åáçøå åëøà ìëå õòá øéòæî èòî
øàùðä øôàä àåäù øôòä ìà áù ìëäå øôòä ïî
åì ïéà øôàäù åîë äðäå ø"îà åðîî åãøôðù éøçà
áçåøå êøåàá ìåãâä õòä úåäî ìà êøòå ïåéîã
óà åúåëéàá àìå åúåîëá àì óøùðù íãå÷ éáåòå
î"ãò êë äåäúð åðîîå åúåîöòå åúåäî [àåä] àåäù
äøéàîä äáäàäå ãñçä úãî åúãî ìò ä"òàà øîà
äáäàä úãî [àéä] àéäù óàã åôåâá úùáåìîå åá
äúéäù åúîùðá øéàîä úåìéöàáù ïåéìòä ãñçå
ùáìúäì äèîì äúãøá ë"ôòà äðåéìò äáëøî
äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùä é"ò åôåâá
øåà úåäî êøòå ïåéîã ïéà íéáø íéîåöîö éãé ìò
ïåéìò ãñçå äáäà øåà úåäî ìà åá øéàîä äáäàä
äùòðù øôòä úåäî ïåéîãå êøòë àìà úåìéöàáù
äàøîì ãîçð õò äéäùë åúåëéàå åúåäî ìà øôà
úåìãáä íéôìàá ìéãáäì äæî øúåéå î"ãò ìëàîì áåèå
:äöéìîå ìùîá íãà éðá ïåùìë äøåú äøáãù ÷ø
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רפ"ד.22. התורה יסודי הל' ˘ËÈÏ"‡:23.רמב"ם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."לנדו"ד השייכות וצ"ע א. כו, זח"א ראה "ענינו



`lelפב h"i iyiy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ט שישי יום
,akw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ñ"éä úåììë äðäå,bkw 'nr cr.íäéúåãî

ìkì òãBð ,íãàä úîLðaL úBøéôñ øNòä úeììk ,äpäå§¦¥§¨¨¤¤§¦¤§¦§©¨¨¨©©Ÿ
.ììk Cøãa]àúéì ãé-áúëáììk Cøãa úB÷ìçð úBcnäL ,[ §¤¤§¨¤©¦¤¡¨§¤¤§¨

ìíãàaL úBcnä éèøt ìëå ,úBcî òáLzepeyd eizeihp - §¤©¦§¨§¨¥©¦¤¨¨¨
zeihp e` ,odil` jynp `edy ,zeiaeig zeihp od m` ,mc`d ly

cner `edy ,zeilily
,odn cxtpaúçàî úBàä¥©©

ïäL ,elà úBcî òáLî¤©¦¥¤¥
,zecnd ray -ìk LøLŸ¤¨

,ïúeììëe úBcnä- ©¦§¨¨
zeihpde zecnd lk yxey
zecn ray md ,mc`a
lk mpyi odae ,el`
iptl ,illk ote`a mihxtd
ly mihxta mi`a mdy

,zeihxt zeihp:ïäL- ¤¥
:od zecnd rayúcî¦©

éìa òétLäì ãñçä©¤¤§©§¦©§¦
,ìeábmvr mb ,xnelk - §

ila `id drtydd
in l` mbe ,dlabd
ila `ed mirityny
`id drtydd ,dlabd

,lkläøeábä úcîe¦©©§¨
-ìk òétLälî íöîöì§©§¥¦§©§¦©¨

,Ck,xnelk - ¨
`id ,drtyddy
dnk cr ,dlabda

,ritydl] òétLäì àlL Bàøçà çqð,ììk [øwò ìk :- ¤Ÿ§©§¦©ª¨©¥¨¦¨§¨
itk e` ,llk drtydd didz `l miniieqn milawnly ,xnelk
mdl ritydl ligzdl `l ,"xwir lk" :reaixd i`vga aezky
,mevnvde oicd zcn `idy "dxeab"d cvn `a df lke ,llk

iML éî ìò íçøì íéîçøä úcîeì CïBL24,åéìò úeðîçø ¦©¨©£¦§©¥©¦¤©¨§©£¨¨¨
zepngxd cvn j` ,el erityiy ie`x `ed oi`y zexnly -

,el ritydle eilr mgxl mikixvàéäå`id ,mingxd zcn - §¦
àéäL ,ãñçì äøeáb ïéa úòvîî äcî`id "cqg"d zcn - ¦¨§ª©©¥§¨§¤¤¤¦

iL àlL éîì íb ,ìkì òétLäìì C,ììk åéìò úeðîçø ïBL §©§¦©©Ÿ©§¦¤Ÿ©¨§©§¨¨¨§¨
ììk øòöa éeøL Bðéàå íeìk øñç BðéàL éðtî25.lkae - ¦§¥¤¥¨¥§§¥¨§©©§¨

`vei ,dlabd ila drtyde cqg `idy ,"cqg"d zcn cvn ,z`f
mb da yiy "mingx"d zcn cvn ,j` .dfkl mb ritydl

lkzdcg`l ritydl `ly dlabd zniiw ,"dxeab" ly zel
,ie`x `ed oi`y zexnl ixd ,eilr zepngxy in df znerle ,dfk

.el ritydl zepngx cvn yxcpàéäL éôìe,"mingx"d zcn - §¦¤¦
`idúòvîî äcî,"dxeab" mbe "cqg" mb da yiy -úàø÷ð ¦¨§ª©©¦§¥

ãâa àeäL ,ìLî-Cøc ìò ,úøàôz éãâa Bîk ,"úøàôz"¦§¤¤§¦§¥¦§¤¤©¤¤¨¨¤¤¤
íéáøòî äaøä íéðåâa òeáö]Ba`zil ciÎazkaCøãa [ ¨©¦§¨¦©§¥§Ÿ̈¦§¤¤

,éBðå úøàôz àeäL¤¦§¤¤§
ãâa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥¤¤
àì ¯ ãçà ïåâa òeávä©¨©§¨¤¤¨Ÿ

iLì Ba C.úøàôz ïBL- ©¨§¦§¤¤
wx `id "zx`tz" ,oky
,mipeeb dnk ly zellkzd
"mingx"d zcnay iptne
cqg ly zellkzd dpyi
z`xwp `id - dxeabe

."zx`tz" myaøçàå§©©
,Ckdpyiy ixg` - ¨

m` ,ritydl zexxerzdd
cvn `id zexxerzddy
cvn e` "cqg"d zcn
cvn e` ,"dxeab"d zcn

,"mingxd" zcnàBáa§
,äNòî éãéì äòtLää©©§¨¨¦¥©£¤
äòtLää úòLa eðéäc§©§¦§©©©§¨¨

Lnî26`l ,xnelk - ©¨
oiprd z` cnel `edyk
dpkda - `l` ,envrl
ynn oipr eze` ritydl

,okn xg`léøöC ¨¦
õòéúäì,opeazdle -éàìa÷îä ìëeiL Cøãa ,òétLäì C §¦§©¥¥§©§¦©§¤¤¤©©§©¥

äòtLää ìa÷ì27äîëç øác òétLäì äöBøL ïBâk , §©¥©©§¨¨§¤¤§©§¦©§©¨§¨
,Bðáì dãnìì,xzeiy dn oal ritydl lecb wyg yi a`ly - §©§¨¦§

ïaä ìëeé àì ¯ BìëNa àéäL Bîk dlk Bì äpøîàé íà¦Ÿ§¤¨ª¨§¤¦§¦§Ÿ©©¥
,ìa÷ìe ïéáäìa`d lv` `edy itk lkydy iptn mb - §¨¦§©¥

`l` - ehlwle epiadl lkei oady ickn icn oicr (ritynd)
jkÎlk `l xg` oipra lkyd z` yialdl mcew gxken `ed
zexiyrd lky iptn mbe ,(lynpdn dhnly lyna enk) oicr
dhepd `xaqe cg` cvl dhepd `xaqe eihxt lk lr lkyd ly

l (lawnd) oad lkeiy ickn icn xiyr df ixd - ipyd cvllaw
lkyd z` cixtdl mcewn gxken `ed `l` ,lkyd z`
miniieqn mihxt `l` ,mihxtd lk z` el zelbl `l ,miwlgl

,lawl el lw didiy ,lkyd lyéøvL ÷øøãña Bì øcñì C ©¤¨¦§©¥§¥¤
,øçà ïéðòålkyd ly oipr eze` `l ,ipy oipr `edy ,lyn - §¦§¨©¥
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ùã÷ä úøâà
äðäåêøãá] ìëì òãåð íãàä úîùðáù ñ"éä úåììë

.ììëàúéì é"ëáììë êøãá úå÷ìçð úåãîäù [
úçàî úåàá íãàáù úåãîä éèøô ìëå úåãî 'æì
ïäù ïúåììëå úåãîä ìë ùøåù ïäù åìà úåãî 'æî
íöîöì äøåáâä úãîå ìåáâ éìá òéôùäì ãñçä úãî

] òéôùäì àìù åà ë"ë òéôùäìîà"ðììë [ø÷éò ìë
úåðîçø ïåùì êééùù éî ìò íçøì íéîçøä úãîå
àéäù ãñçì äøåáâ ïéá úòöåîî äãî àéäå åéìò
åéìò úåðîçø ïåùì êééù àìù éîì íâ ìëì òéôùäì
ììë øòöá éåøù åðéàå íåìë øñç åðéàù éðôî ììë
éãâá åîë úøàôú úàø÷ð úòöåîî äãî àéäù éôìå
'éáøåòî äáøä íéðååâá òåáö ãâá àåäù î"ãò úøàôú

åá]àúéì é"ëáãâá ë"àùî .éåðå úøàôú àåäù êøãá [
ë"çàå úøàôú ïåùì åá êééù àì ãçà ïååâá òåáöä
äòôùää úòùá åðééäã äùòî éãéì äòôùää àåáá
ìëåéù êøãá òéôùäì êéà õòéúäì êéøö ùîî
øáã òéôùäì äöåøù ïåâë äòôùää ìá÷ì ìá÷îä
àéäù åîë äìåë åì äðøîàé íà åðáì äãîìì äîëç
øãñì êéøöù ÷ø ìá÷ìå ïéáäì ïáä ìëåé àì åìëùá
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לכאורה.24. מיותרת רחמנות", "לשון "לשון", שהמלה ותיקונים", ב"הערות מעיר שליט"א ˘ËÈÏ"‡:25.הרבי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
עליו". לרחם שאסור גם או שחסר) (אף להשפיע לא אומרת שמדה"ר לזה גם משפיע דחסד - בכ"מ המבואר לגבי הרבי 26."חידוש

אינן". אלו תיבות ב) צח, התורה (אור סי"ג ידעתיו כי ש"בד"ה ותיקונים" ב"הערות מעיר ˘ËÈÏ"‡:27.שליט"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
כדלקמן". ויסוד מל' - "שזהו
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,lynpde,åéðôà ìò øác øácel dlbn `ed oi`y ,xnelk - ¨¨¨ª©¨§¨
ote`a `l` ,dlilyle aeigl ody zexaqd izycg`z` e` -

e` xiykdl e` ,aeigl dhepd `xaqd e` zekfl dhepd `xaqd
,lkyd z` lawl lkeiy ick z`f lke ,dnecke leqtlèòî§©

,èòî`ed lkyd on - §©
.lkyd lk `le ,el rityn
,lkyd jxe`a mb ,xnelk
,lkyd zcxedae zcixia
mevnv didiy gxkdd on
dhilwd xyekl m`zda
agexa mbe ,lawnd ly
ly miaxd eihxta ,lkyd
didiy gxkdd on ,lkyd
lawndy ick ,mevnv
,mze` helwl lkei

Bæ äöò úðéçáe- §¦©¥¨
ritydl ji` el zvriind

,lkyd z`úàø÷ð¦§¥
ïäL ,"ãBä"å "çöð"¥©§¤¥

;"úBöòBé úBéìk"myk - §¨£
zeilkl yi mc`d sebay
dvr ly ciwtz (mb)
,ytpa mb jk ,(uriin)
od "ced"e "gvp" zecn
cvik zevriind zeilkd

,ritydl] íâå:øçà çqð §©ª¨©¥
[ïäå,zeipgexa -ïéøz" §¥§¥

,"ïéòéaoiriad ipy -,òøfä íéìMáîä,zeinybay enk - ¥¦©§©§¦©¤©
xaca ,zeipgexa jk ,"oiria oixz"d iciÎlr `ed rxfd leyia

,"ced"e "gvp" zecnd iciÎlr df ,drtydäthä àéäL¤¦©¦¨
ìëOî CLîpä ìëNå äîëç øác eðéäc ,çnäî úëLîpä©¦§¤¤¥©Ÿ©§©§§©¨§¨¨¥¤©¦§¨¦¥¤

,áàä,epal lky ritynd -ìëN àeäL Bîk CLîé àlL ¨¨¤Ÿª§©§¤¥¤
BìëN úewcî úö÷ äpzLé ÷ø ,BìëNå Bçîa ãàî ÷c©§Ÿ§Ÿ§¦§©¦§©¤§¨¦©¦§
ìa÷ì ïaä ìëeiL éãk ,Ck-ìk ÷c BðéàL ìëN äeäúéå§¦§©¤¥¤¤¥©¨©§¥¤©©¥§©¥

,Lnî àeäå ,Búðáäå Bçîaätèk ,ìLî-Cøc ìò,rxf ly - §Ÿ©£¨¨§©¨©¤¤¨¨§¦¨
äqb úéNòðå ,[ãàî] ãàî äwc àéäL çnäî úãøBiä©¤¤¥©Ÿ©¤¦©¨§Ÿ§Ÿ§©£¥©¨

.ïéòéa ïéøúe úBéìka Lnî úéøîçådnybdde dcixid idef - §¨§¦©¨©§¨§¥¥¦
.lawnd lky jxr itl didiy ,ritynd lkya dyrpyíâå§©

ïî íé÷çBML "íéçø"å "íé÷çL" íéàø÷ð "ãBä"å "çöð"¥©§¦§¨¦§¨¦§¥©¦¤£¦¨
,íé÷écvìmiwgey"y my lr `ed "miwgy" riwx ly myd - ©©¦¦

"miwicvl on28z` zewlgn ody "ced"e "gvp"a sqep oipr dfe ,
:owfd epax oeylae .miax miwlgl lkyd[íéhç] ïçBhä Bîk§©¥¦¦

ãàî íéwc íé÷ìçì íéhçä øøônL ,ìLî-Cøc ìò ,íéçøa§¥©¦©¤¤¨¨¤§¨¥©¦¦©£¨¦©¦§Ÿ
éøö Ck ¯äöBøL äîëç øáãe ìëOä ïéè÷äì áàä C ¨¨¦¨¨§©§¦©¥¤§©¨§¨¤¤

èòî Bì øîBìå ,íéaø íé÷ìçì í÷lçìe ,Bðáì òétLäì§©§¦©¦§§©§¨©£¨¦©¦§©§©
èòî,lkyd on -.úòãå úBöòBîa`l dne el xnel dn - §©§¥¨¨©

cala miniieqn miwlg ielibe lkyd zwelg oipr ,el xnel
minevnvd lr sqep ,lkyd wnera mevnv `ed ,lkydn
zeevwd zyy lkay jk ,lkyd agexe jxe`a lirl mixen`d
zeilkd ly "dlert"d dpyi - wnere agex ,jxe` ,lkyd ly
"gvp" ly zevreid

."ced"e,ììka íâå§©©§¨
àeä "çöð" úðéça§¦©¥©
ìk ãâð ãîòìå çvðì§©¥©§©£Ÿ¤¤¨
ãenläå äòtLää òðBî¥©©©§¨¨§©¦

,õeçîe úéaî Bðaî- ¦§¦©¦¦
miinipt mdy mixac mb
el ritydln mirpene
mixac mbe ,ez` cenllne
,zeipevig zeripn mdy
÷fçúäì eðéä ¯ úéaî¦©¦©§§¦§©¥
äøeábä úcî ãâð¤¤¦©©§¨
,Bîöò áàaL íeöîväå§©¦§¤¨¨©§
íéðéc úøøBòî àéäL¤¦§¤¤¦¦
øîBì ,Bða ìò BðBöøa¦§©§©

Cëì éeàø BðéàLïéãò- ¤¥¨§¨£©¦
dwenr dnkg el ritydl
`l` - df wenr lkye
- df cbpk wfgzdl eilr
zernyn ef .el ritydle
zeripnd iabl "gvp"
lr hlzydl ,zian
zeiniptd zeripnd

.`ed ekezay.(øñç :íùøð ãé-áúëá)epiiry cidÎiazka -
"`ipz" epikdyk - zeqtcpd ycewd zexb`l zeeydl ick mda

dfqetcl29zeripn (` :`id jkl dxaqdd ."xqg" myxp -
jk lr azeke .xiaqn owfd epax oi` ,zeipevig zeripn ,"uegn"
zeheyt xzei uegn zeripnd m` oeir jixvy :`"hily iaxd

,"zian" zeripnd xy`n`axc`e`l` .heyt xzei "zian" -
lelk "uegn" zeripnd lr xe`iad - `"hily iaxd azek -
epcnly dnl m`zda (a .zxb`a xqgy o`k oiievy dna
lelk "gvp" zpigaae llkay ,"gvp zpiga llkae" ly yexitd
cbp miaekirde zeripnd lr xabzdl ,oegvpd oipr mb
oipr xiaqn epi` owfd epaxy dna melk xqg `l - drtydd
llka llkeiy dnec oipr oi` "ced"a oky ,"ced" zpigaa dfk
,mxa .oegvpd oipr ,"gvp"a xacdy itk - "ced" zpiga ly
dxeva ,"gvp zpiga llka mbe" milnd yexit cenll mb xyt`
"gvp"d zcna hxt `l - llka "gvp"l `id dpeekdy ,zxg`
,"zevrei zeilk" od odizyy ,"ced" zcnl deezyn `id eay
llka "gvp"d oipr `l` ,"on miwgeyy miwgy"e ,"oiria oixz"e
,oegvpd oipr dfy xne` `ed jk lrye ,"gvp"d oipr zellk -
oipr ly "llk"d edn :xe`iad o`k xqg ,dfk ote`a micnelyk
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ùã÷ä úøâà
èòî èòî åéðôåà ìò øåáã øáã øçà ïéðòå øãñá åì
úåöòåé úåéìë ïäù ãåäå çöð úàø÷ð åæ äöò úðéçáå

] íâåà"ðàéäù òøæä íéìùáîä ïéòéá ïéøú [ïäå
ìëùå äîëç øáã åðééäã çåîäî úëùîðä äôèä
ìëù àåäù åîë êùîåé àìù áàä ìëùî êùîðä
åìëù úå÷ãî úö÷ äðúùé ÷ø åìëùå åçåîá ãàî ÷ã
ìá÷ì ïáä ìëåéù éãë ë"ë ÷ã åðéàù ìëù äååäúéå
çåîäî úãøåéä äôèë î"ãò ùîî àåäå åúðáäå åçåîá
ùîî úéøîåçå äñâ úéùòðå [ãàî] ãàî ä÷ã àéäù
íééçøå íé÷çù àø÷ð ä"åð íâå ïéòéá ïéøúå úåéìëá
íééçøá [íéèç] ïçåèä åîë íé÷éãöì ïî íé÷çåùù
êéøö êë ãàî íé÷ã íé÷ìçì íéèçä øøôîù î"ãò
òéôùäì äöåøù äîëç øáãå ìëùä ïéè÷äì áàä
èòî èòî åì øîåìå íéáø íé÷ìçì í÷ìçìå åðáì
çöðì àåä çöð úðéçá ììëá íâå úòãå úåöòåîá
úéáî åðáî ãåîéìäå äòôùää òðåî ìë ãâð ãåîòìå
äøåáâä úãî ãâð ÷æçúäì åðééä úéáî .õåçîå
åðåöøá íéðéã úøøåòî àéäù åîöò áàáù íåöîöäå

) ïééãò êëì éåàø åðéàù øîåì åðá ìòøñç íùøð é"ëá(
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.28:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב יב, מחגיגה שהיחוה"א, סוף ˘ËÈÏ"‡:29."כנ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הרר"א בהקדמת "ככתוב
עצמו)". דאדה"ז (לא לכת"י בהשוואה שנדפסו אגה"ק הגיהו שו"ב
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owfd epax xiaqi oldl ."xqg"a dpeekd edfe - "ced" zcne
."ceqi"d zpiga,ìLî-Cøc ìò ,àéä "ãBñé" úðéçáe§¦©§¦©¤¤¨¨

Bãenì úòLa Bða ìëNa BìëN áàä øM÷nL úeøM÷úää©¦§©§¤§©¥¨¨¦§§¥¤§¦§©¦
;Bða ïéáiL äöBøL ,ïBöøå äáäàa Bnòoevxd cvny - ¦§©£¨§¨¤¤¤¨¦§

,zexywzdd dpyi
zexywzdde zexqnzdd
(ritynd) a`d lky ly
,(lawnd) oad lky mr

,äæ éãòìáeila - ¦§£¥¤
zcn ly zexywzdd

,"ceqi"däéä íà íb©¦¨¨
elà íéøeac òîBL ïaä©¥¥©¦¦¥
åéáà étî íîöò©§¨¦¦¨¦
ãîBìå Bãòa øaãnL]¤§©¥©£§¥

Bîöòìùãå÷ ãé-áúëá) §©§
÷ãö-çîö ìòá ø"åîãà
éë" ùåøãá ,ïãò-åúîùð

éòñ "åéúòãéâ"é ó
,(äæ ïåùì íù ÷úòåäù

[åìà úåáéú àúéìàì ¯Ÿ
Bîk Ck-ìk ïéáî äéä̈¨¥¦¨©§
øM÷î åéáàL ,åLëò©§¨¤¨¦§©¥

à BìëNBnò øaãîe åéì ¦§¥¨§©¥¦
íéðt ìà íéðt30 ¨¦¤¨¦

÷LBçL ,÷Lçå äáäàa§©£¨¨¥¤¤¥
,Bða ïéáiL ãàîdfy - §Ÿ¤¨¦§

`edy dn ,oevx wx `l
`l` ,oiai oady dvex
lelky oevx ,oevxe wyg

ixg` .(zexywzd ly dfk beq ,"ceqi" oipr dfy) beprz ea
:zephw zeize`a aezk ,"envrl cnele ecra xacny" milnd
eizrci ik yexca) "wcv gnv" lra x"enc` ycew ciÎazka

b"i sirq31[el` zeaiz - oi` - `zil (df oeyl my wzredy
envrl oipr eze` cnelyk dnec epi`y cala ef `l ,oky -
cnel `edyk mb `l` ,dad`a epa mr eze` cnelykl
enk ote` eze`a df oi` - 'eke zexywzd ila epal rityne
wygd ,'eke zexywzda epal rityn `edy drya

.oad zpada mitiqen zexywzddeâeðòzäå ÷LçäM äî ìëå§¨©¤©¥¤§©©£
ìBãb32ìBãb ãenläå äòtLää Ck ¯ìa÷ì ìëeé ïaäL , ¨¨©©§¨¨§©¦¨¤©¥©§©¥

,øúBé òétLî áàäå ,øúBé"hlew" oady dcaerd mvr - ¥§¨¨©§¦©¥
,xzei rityi a`dy mxeb ,xzei aehe xzei daexn dcnaék¦

BìëN ìcbúîe äaøúî âeðòzäå ÷Lçä éãé-ìò,a`d ly - ©§¥©¥¤§©©£¦§©¤¦§©¥¦§

-Cøc-ìò Bîëe) Bðáì ãnììe òétLäì úòcä úáçøäa§©§¨©©©©§©§¦©§©¥¦§§©¤¤
,Lnî úeiîLâa ìLî,inyb beeifa "ceqi"d zpigaa -éeaø ¨¨§©§¦©¨¦

éLîî äæ-éãé-ìòå ,âeðòzäå ÷Lçä áøî àeä òøfäC ©¤©¥Ÿ©¥¤§©©£§©§¥¤©§¦
,çnäî äaøä,rxfd ztih d`a myn -éîëç eìéLîä ïëìå ©§¥¥©Ÿ©§¨¥¦§¦©§¥

,éîLb âeeæì úîàä- ¨¡¤§¦©§¦
lkyd zrtyda ,oky
mdy enk mipipr mpyi
rityn ly drtyda

,inyb beeifa lawnlBîk§
.(øàaúiLlk lr - ¤¦§¨¥

ly dpipr ,miptzpiga
`ed - "ceqi"d
wyga zexywzdd
l` rityndn beprze

lawnd33.úBcî ,äpäå§¦¥¦
elào`k exaqedy - ¥

,drtydd oipraïä¥
úBiðBöéç úBðéça- §¦¦¦

,zeipevigd zecnd
ïëBúáe ,LôpaL¤©¤¤§¨
úBcî úBLaìî§ª¨¦

,úBiîéðtody zecn - §¦¦
zeaiqd ode ,zeiytp xzei
zeipevigd zecnl
oipra ze`haznd

,drtyddïäLzecnd - ¤¥
od ,zeiniptdúBðéça§¦

.'eë äàøéå äáäà©£¨§¦§¨
,ìLî-Cøc ìò ,eðéäc§©§©¤¤¨¨

,Búáäà úîçî Bðáì òétLnä áàazcn zeinipt ixd - ¨¨©©§¦©¦§¥£©©£¨
zeipevig `id "cqg"d zcne ,dad`d `id drtydde cqgd

,dad`d iabl calaàlL ,Búàøéå Bãçtî BúòtLä òðBîe¥©©§¨¨¦©£§¦§¨¤Ÿ
.íBìLå-ñç ìBLëî éãéì àáémd d`xide cgtdy ixd - ¨Ÿ¦¥¦§©§¨

e` ritydl `ly dpipry ,"dxeab"d zcn ly zeiniptd
dad`n mitpr od zecnd x`yy myke ,drtyda hrnl
ly oey`xd wlgd ly iyilyd wxta xne`y itk) d`xine
ody ,d`xiae dad`a xacdy itk ixd - ("`ipz"d xtq
,oditpra mb xacd jk ,"dxeab"e "cqg" zecn ly zeiniptd
ody zecnd iabl zeinipt ody zecn opyiy ,zecnd x`ya

.ytpd ly zeipevigúBiîéðtä ,elà úBcî LøLå øB÷îe¨§Ÿ¤¦¥©§¦¦
éôì ék ,BLôðaL úòc-äðéa-äîëçî àeä ,úBiðBöéçäå§©¦¦¥¨§¨¦¨©©¤§©§¦§¦

,åéúBcî ïä Ck ¯ íãàä ìëNeizecn - lecb elky m` - ¥¤¨¨¨¨¥¦¨
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ùã÷ä úøâà
áàä øù÷îù úåøù÷úää î"ãò àéä ãåñé 'éçáå

ò åãåîì úòùá åðá ìëùá åìëùïåöøå äáäàá åî
òîåù ïáä äéä íà íâ äæ éãòìáå åðá ïéáéù äöåøù
ãîåìå åãòá øáãîù] åéáà éôî íîöò åìà íéøåáã

.åîöòìâ"é 'éòñ åéúòãé éë ùåøãá) ò"ð ö"ö ìòá ø"åîãà ÷"éëá

[åìà úåáéú àúéì (äæ ïåùì íù ÷úòåäùåîë ë"ë ïéáî äéä àì
ô"àô åîò øáãîå åéìà åìëù øù÷î åéáàù åéùëò
äî ìëå åðá ïéáéù ãàî ÷ùåçù ÷ùçå äáäàá
ìåãâ ãåîéìäå äòôùää êë ìåãâ âåðòúäå ÷ùçäù
é"ò éë øúåé òéôùî áàäå øúåé ìá÷ì ìëåé ïáäù
úáçøäá åìëù ìãâúîå äáøúî âåðòúäå ÷ùçä
úåéîùâá î"ãò åîëå) åðáì ãîììå òéôùäì úòãä
æ"éòå âåðòúäå ÷ùçä áåøî àåä òøæä éåáø ùîî
úîàä éîëç åìéùîä ïëìå çåîäî äáøä êéùîî
'éçá ïä åìà úåãî äðäå .('úéù åîë éîùâ âååéæì
úåéîéðô úåãî úåùáåìî ïëåúáå ùôðáù úåéðåöéç
òéôùîä áàá î"ãò åðééäã 'åë ø"éåäà 'éçá ïäù
åúàøéå åãçôî åúòôùä òðåîå åúáäà úîçî åðáì
åìà úåãî ùøùå øå÷îå .å"ç ìåùëî éãéì àáé àìù
éôì éë åùôðáù ã"áçî àåä úåéðåöéçäå úåéîéðôä
ïè÷äù ùåçá äàøðë åéúåãî ïä êë íãàä ìëù
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.30:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נעלית בחי' "פנים" אל פנים אבל ח), יב, בהעלותך - (ראב"ע אמצעי בלא פה" אל "פה "אפ"ל:
דיסוד במעלות מדבר כאן והרי בעדו".‰ÈÎיותר, דמדבר הפכו ה"ז דוקא עפ"ז - וגם מאד". "שחושק ועד - באוה"ת 31.נעלות נדפס

ב). (צח, שם ˘ËÈÏ"‡:32.וירא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(גדול (במקום גדל צ"ל: בחינת 33."אולי מבאר הזקן רבנו שאין מה על
מציין - ˘ËÈÏ"‡:‰"מלכות" È·¯'בבי הטעם: להשפיעÏÎ"כנראה מבאר: שע"ע המדות ההשפעה (‰‰˘ÚÙ‰)ו' בבוא כו' לצמצם ,

שישנהÚÓ˘‰לידי מובן שמזה -Ì„Â˜- מעשה לידי ·ÚÈÙ˘Óשבאה ‰˙ÂÓÈÏ˘·) מל' היא ‡ÈÈÏ˜ÚÂÂ‚וזהו ההשפעה כי המשפיע של
בערך·‰ÚÈÙ˘Óעדיין בשלימותה אבל ,˙ÂÏ·‚‰."(המקבל



פה lel` 'k ycew zay mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ' קודש שבת יום
,bkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä æ"ë äðäå,246 'nr cr.äàøéáå äîéàá

,miphw mipipra od eizecn - ohw elky m`e ,milecb mipipra od
úòc-äðéa-äîëçäL ïèwäL ,Leça äàøpklkyd -BlL ©¦§¤§¤©¨¨¤©¨§¨¦¨©©¤

épè÷ íéøáãa ïä åéúBcî ìk Ck ¯ úeðè÷ úðéçáa ïä¥¦§¦©©§¨¨¦¨¥¦§¨¦§©¥
.Cøòä-f` od eizecn - lcbzn elky f`y ,lcb `edyke ¨¤¤

,xzei milecb mipipraíâå§©
íéìBãbamixbeana - ©§¦

mb xacd ielz ,mnvr
lky zelcbe zephwa

,xbeandBìëN éôì"§¦¦§
"Léà ìläé34,"yi`" - §ª©¦

itk ,zecnd x`ez `ed
aezky35;"ezxeab yi`k" :

zecnd lelide gay ixd
,lkyl m`zda md mbék¦

øàL ïëå .Bcñçå Búáäà áø àeä Ck ¯ Búîëç áø éôì§¦Ÿ¨§¨¨Ÿ©£¨§©§§¥§¨
-äîëçî àeä ïøB÷î ,úBiðBöéçå úBiîéðt åéúBcî ìk̈¦¨§¦¦§¦¦§¨¥¨§¨

,BaL úòcä àeä øwòäå .BaL úòc-äðéarbepa xwird - ¦¨©©¤§¨¦¨©©©¤
,mc`a "zrc"d `ed ,zecnläðéáe-äîëçä úðéçaî CLîpä©¦§¨¦§¦©©¨§¨¦¨

,BaLzcewp ,dnkgd geka lkyd z` qtez `edy xg`ly - ¤
geka eihxt lk lr lkyd z` oian `ede ,lkyd zwxade
xacd) - lkyend mr xywzne ezrca wnrzn `ed - dpiad
mb `l` epiadl wx `l ,ea yegle eyibxdl (oian `edy
ly xwird dfe ,eyibxdl

,zecnd,Leça äàøpk©¦§¤§
úBòc éepL éôì ék- ¦§¦¦¥

,"zrc" zpiga lyéða§¥
àeä Ck ¯ äfî äæ íãà̈¨¤¦¤¨

.íäéúBcî éepLitk - ¦¦¥¤
ly "zrc xa"d zcn
:eizecn od jk - mc`d
lecb zrcÎxa `ed m`
zelecb eizecn - xzei
zephw eizecn - lecb zrcÎxa `ed oi` m` ;xzei zeaivie
itk ,zecnd ly zeigde meiwd `id "zrc" ,oky .zeaivi izlae
xtq ly oey`xd wlgd ly iyily wxta xne` owfd epaxy

."`ipz"d

äæ ìk ,äpäåoiprl xywda ,zecnd oipra lirl xaqend - §¦¥¨¤
,drtydd,ãáì ìLî-Cøc-ìò ÷ø àeäopipr df oi` - ©©¤¤¨¨§©

,ytpa "zexitq" ly izin`dúéìëOä Lôpa àeä äæ ìk ék¦¨¤©¤¤©¦§¦
.dâð útìwî äàaä ,íãàaL äðBzçzä`id ef ytp - ©©§¨¤¨¨¨©¨¨¦§¦©Ÿ©

zkynpy "dpezgz"
(miivx`) mipiprl
lkyd oipr s`e ,mipezgz

ymipipra `ed ef ytpa
ly mipipra ,mipezgz
oiadl ,"ze`ivn"e "yi"
.dnecke mze`ivn z`
ly ytp efy oeeik ,oky
efy zexnl ixd ,dtilw
mb da yiy "dbep" ztilw
dxeyw `id z`f lka ,aeh
"ze`ivn"e "yi"a

,mipezgz mipipraeCà©
,Bzîàì úîàa- ¤¡¤©£¦

- dfy ,mc`d ytpa zexitqd oipr zzin`läðBéìòä Lôpa©¤¤¨¤§¨
,"ìònî dBìà ÷ìç" àéäL ,úéäìàäipy wxta xaqenk - ¨¡Ÿ¦¤¦¥¤¡©¦©©

dwl` wlg" ly oiprd "`ipz"d xtq ly oey`xd wlgd ly
,milrp mipipra drewyd dpeilr ytp `id ef ytpy ,"lrnn

,zewl` ly mipipra'äì ïä ,úBiðBöéçå úBiîéðt ,úBcnä ìk̈©¦§¦¦§¦¦¥©
.Bcáì`idy dad`d mbe zipevig dcn `edy "cqg"d mb - §©

,ecal `ed jexa yecwdl mdipy md - cqgd zeinipték¦

õôç àeä ,Ba ä÷áãì Böôç áøîe 'ä úáäà úîçî- ¥£©©£©¥Ÿ¤§§¨§¨¨¥
zeyrl inipt oevxa,åéúBcîa ÷ácì éãk ãñçyecwd ly - ¤¤§¥¦¨¥§¦¨

,`ed jexa÷eñt ìò ì"æø øîàîk36÷ácä" ¯ "Bá ä÷áãìe" : §©£©©©©¨§¨§¨¦¨¥
."åéúBcîa- `ed jexa yecwda waczdl mc` leki cvik - §¦¨

`edy ici lr df ixd
enke ,eizecna waczn
jk - megx `ed d"awdy
d"awdy enke ,megx `ed
df ixd - cqg utg `ed
oenhd iniptd ripnd
- cqg zeyrl epevxa
waczdl ick z`fe

.d"awdaúcîa ïëå§¥§¦©
,äøeábäzeipevig - ©§¨

wx ok mb `id - d`xid
,zewl` ly mipipra
íéòLøä ïî òøtäì§¦¨©¦¨§¨¦
,äøBzä éLðòa íLðòìe§¨§¨§¨§¥©¨

,"dxeab" ly oipr dfy -c÷ìe ,Bøöé ìò øabúäì ïëåúà L §¥§¦§©¥©¦§§©¥¤
Bîöò,lcaidl -äøBzì âéñe øãb úBNòìå ,Bì øznalk - ©§©ª¨§©£¨¥§¨©¨

`ed dfàèç éãéì àáé ït ,Búàøéå 'ä ãçt éðtî¦§¥©©§¦§¨¤¨Ÿ¦¥¥§
.íBìLå-ñç"mixry" daxda envr ycwn `ed jk llbay - ©§¨

`ly ,xzid lyxeqi` l` cg` xry icil `eai37df cvne ,
ick - dxez ly mipiprl mibiiqe mixcb envrl dyer `ed
`idy ,"d`xi"dy ,ixd .`hg s` lr melyeÎqg xeari `ly
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ïä åéúåãî ìë êë úåðè÷ 'éçáá ïä åìù ã"áçäù
ììåäé åìëù éôì íéìåãâá íâå êøòä éðè÷ íéøáãá
åãñçå åúáäà áåø àåä êë åúîëç áåø éôì éë ùéà
àåä ïøå÷î úåéðåöéçå úåéîéðô åéúåãî ìë øàù ïëå
'éçáî êùîðä åáù úòãä àåä ø÷éòäå åáù ã"áçî
éðá úåòã éåðéù éôì éë ùåçá äàøðë åáù á"åçä

.íäéúåãî éåðéù àåä êë äæî äæ íãà

àåä æ"ë äðäå
äðåúçúä úéìëùä ùôðá àåä æ"ë éë ãáì î"ãò ÷ø
åúéîàì úîàá êà äâåð úôéì÷î äàáä íãàáù
ìë ìòîî äåìà ÷ìç àéäù úéäìàä äðåéìòä ùôðá
úîçî éë åãáì 'äì ïä úåéðåöéçå úåéîéðô úåãîä
éãë ãñç õôç àåä åá ä÷áãì åöôç áåøîå 'ä úáäà
÷áãä åá ä÷áãìå ô"ò ì"æøàîë åéúåãîá ÷åáãì
íéòùøä ïî òøôäì äøåáâä úãîá ïëå åéúåãîá
ùã÷ìå åøöé ìò øáâúäì ïëå äøåúä éùðåòá íùðòìå

øúåîá ò"àãçô éðôî äøåúì âééñå øãâ úåùòìå åì
'ä úà øàôì ïëå å"ç àèç éãéì àáé ïô åúàøéå 'ä
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ח.34. יב, כא.35.משלי ח, יב.36.שופטים יא, ובכ"מ.37.עקב פט"ו. הקדושה שער ר"ח



`lelפו 'k ycew zay mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,zipevigd dcnd ,"dxeab"de ,d"awdl `id ,ziniptd dcnd
.zeevne dxez ly mipipr - d"awd ly mipipra ok mb `idïëå§¥

,"zx`tz"d zcna -,øàt éðéî ìëa BúøBúå 'ä úà øàôì§¨¥¤§¨§¨¦¥§¥
zcn efy ,dnecke ,zeti oilitz ,xcedn dxezÎxtq enk -

,itei oeyln ,"zx`tz"d
åéçáLa ä÷áãìe- §¨§¨¦§¨¨
,d"awdl gay oznaìëa§¨

,BLôð úBðéçadfy - §¦©§
"x`tl" oeyln ,"zx`tz"

,gayleeðéäc§©§
BìëN úeððBaúäa§¦§§¦§

BzáLçîe`edy dny - ©£©§
z` gayne x`tn
jezn didi ,d"awd
ly dwenr zeppeazd
ezaygn lye elky

,d"awd zelcbaíb©
.Bøeaãaezxin`y - §¦

d"awd ly eigay
xeaic didz `l ,xeaica
mb `l` ,cala dta
dwenr zeppeazd jezn
.daygn lye lky ly
zepiga lk o`k opyiy jk
zcn - zecne lky ,eytp
daygne - "zx`tz"d

"`hef dyrn" ixd `ed xeaicy ,xeaice38ok mb df ixd -
zekiiyd ytpd zepiga lkl `id dpeekdy e` ;dyrn zpiga

.xeaice daygne lky ,ode ,migayd oipraïëåzcna - §¥
,"gvp"dä÷áãlîe 'ä úãBáòî òðBî ìk ãâð ïBçvða ãîòì©£Ÿ§¦¨¤¤¨¥©¥£©¦§¨§¨

àìî 'ä ãBák úBéälî òðBî ìk ãâðå ,Ba,zelbzdae - §¤¤¨¥©¦¦§§¨¥
Cìnä ãåc íçìð øLà 'ä úBîçìîk ,õøàä ìk úà¤¨¨¨¤§¦§££¤¦§©¨¦©¤¤

BìMä-åéìò.ízcn cvn `a zepegvpde zenglnd oipry - ¨¨©¨
,ziwl`d ytpd ly "gvp"dïëå,"ced"d zcna -úBåçzLäì §¥§¦§©£

,'äì úBãBäìedcen `edy ,lehia lye d`ced ly dpigaa - §©
,oian `ed oi`y zexnlìkäå ,ìkä úà äeäîe äiçî øLà£¤§©¤§©¤¤©Ÿ§©Ÿ

dén÷ àlëå ,Bìöà úeàéöîa ìèayecwd iabl lkd - ¨¥¦§¦¤§§ª¨©¥
,`ed jexa,áéLç àìk,melkl aygp -.Lnî ñôàå ïéàëe §¨¨¦§©¦¨¤¤©¨

éà íéâéOî eðà ïéàL óàådén÷ Lnî ñôà ìkä àeä C §©¤¥¨©¦¦¥©Ÿ¤¤©¨©¥
"yi" d`ixa ef ixde ,lkd `xa ixd d"awd ,oky .eiabl -

,`xeade deednd iwl`d gekd cvn mb - "oi`"n-ét-ìò-óà©©¦
úézîà äàãBäa eðçðà íéãBî ,ïë,ytpa zizin` dgpd - ¥¦£©§§¨¨£¦¦

,zn`d z` dyibxnd.Bzîàì úîàa àeä ïkLzn`dy - ¤¥¤¡¤©£¦
"ynn `l"k `ed lkdy ,"oeilr zrc" enk `id zizin`d
"oezgz zrc"a `edy itk `ly ,d"awd iabl ze`ivna lhae

zewl`l lha "yi"dy `l` "yi" miiwy39zcn cvn `a df ,
d`cedd ,"ced"d
zexnl zn`l lehiade
.dze` mipian `ly

äæ ììëáezcn ly - ¦§©¤
,"ced"dúBãBäì ,ïk íb©¥§

úBáBhä ìk ìò 'äì©©¨©
úBéäì àìå ,eðìîb øLà£¤§¨¨§Ÿ¦§
.íBìLå-ñç äáBè éeôk§¨©§¨
aeha xikn epi`y -
oziy `l` ,el eyry
lk lr d"awdl dcez
dyr d"awdy daehd
oeyln ,"ced" df ,epz`

,zecedl - d`cedììëáe¦§¨
,äæ,"ced"d zcn ly - ¤

åéçáL ìk ìò úBãBäì§©¨§¨¨
åéúBlòôe åéúBcîe¦¨§ª¨
úBàéøáe úeìéöàa©£¦§¦
,íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦
ïéà ãò íéçaLî íäL¤¥§ª¨¦©¥

] úéìëz:øçà çqð ©§¦ª¨©¥
çíéeàøe íéàðå ,[ø÷ ¥¤§¨¦§¦
lî àeäå ,älòúéå Cøaúé åéìàïëå ."øãäå ãBä" ïBL ¥¨¦§¨¥§¦§©¤§¦§§¨¨§¥

úcîaz`xwpd ,ceqi -"íìBò ãBñé ÷écö"40,,`id mby - §¦©©¦§¨
xaecy jxcÎlre itk ,zewl`a `id ,ziwl`d ytpa `idy itk
zexywzdd oipr `ed "ceqi"y ,drtydd oipra ,lyna ,lirl
owfd epax xn`i jk ,(lawnd) epal ritydl beprze wyga

,zewl`a beprzae wyga zexywzd ,"ceqi" oipra oldlúBéäì¦§
,íéiçä éiç 'äa äøeL÷ BLôð,mnvr miigd z` dignd - ©§§¨©©¥©©¦

Ba ä÷áãìe,`ed jexa yecwda -÷Lça ,ä÷éLçå ä÷éáãa §¨§¨¦§¦¨©£¦¨§¥¤
.àìôð âeðòúåzexywzdd ,"ceqi"d zcn cvn dfy - §©£¦§¨

,`ltp beprze wyga zewl`a,úeëìî úcîáeytpd ly - §¦©©§
,zewl`a `idy ziwl`dBúãBáòå Búeëìî ìò åéìò ìa÷ì§©¥¨¨Ÿ©§©£¨
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פז היום יום . . . 

ה'תש"גיד אלוליום שלישי

חומש: תבוא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו. מ־מב.

תניא: טו. להבין . . . קכא הכלולה מהן.

ֵני  נּוָפה ַעד ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, לֹא ִמּפְ ְלֶחֶמת ּתְ ֵזר ִמּמִ "ּב[: ְלִהּנָ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֵמהֹוָראֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
יׁש ַאְך ְוַרק ְלִחּזּוק  ל ּכֹחֹוֵתינּו ָעֵלינּו ְלַהְקּדִ ֶאת ּכָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ֵני ֹמֶרְך ֵלב, ֶאּלָ ַח אֹו ִמּפְ ה ְלַנּצֵ ּמֶ ֵאין ָלנּו ּבַ ׁשֶ
ְמִסירּות ֶנֶפׁש  ה ּוְבָטֳהָרה. ְוַעל ֶזה ָעֵלינּו ִלְמֹסר ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ְצֹות ּבִ ְנָין ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ְנָיֵנינּו, ּבִ ּבִ

ֹכַח. ֹפַעל ְולֹא ַרק ּבְ ּבְ

ה'תש"גטו אלוליום רביעי

חומש: תבא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח. מג־מה.

תניא: אך צריך . . . קכב ומליצה.

ִמיִמים": יֹום א טו ֱאלּול תרנ"ז. יַבת "ּתֹוְמֵכי ּתְ דּות ְיׁשִ ִהְתַיּסְ

ְגֶלה ְודַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[: יֹום ד חי ֱאלּול תרנ"ז. ּנִ ּמּוד ּבַ ַהְתָחַלת ַהּלִ

ָמּה  יָבה ׁשְ "ּב[: ַהְיׁשִ י ]ָהַרׁשַ פֹות ִהְכִריז ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְמַחת ּתֹוָרה תרנ"ט ַאֲחֵרי ַהַהּקָ ֵליל ׂשִ ּבְ
ִמיִמים". ָמם "ּתְ רּוָחּה ׁשְ ִמיִמים", ְוַתְלִמיִדים ַהּלֹוְמִדים ּוִמְתַנֲהִגים ּבְ "ּתֹוְמֵכי ּתְ

ה'תש"גטז אלוליום חמישי

חומש: תבוא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב. מו־מח.

תניא: והנה כללות . . . קכג כמו שית'.

רבינו הזקן פי' המאמר כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא, אויף 
א אידען דארף מען קוקען ווי ער שטייט אין מחשבה הקדומה דא"ק, און דָארטען 
שטייט יעדער נשמה מיט אלע דורות ווָאס קומען ארויס פון איהר ביז ביאת המשיח 
גואל צדק, און אז מען טוט א אידען ַא טובה, טוט מען ַא טובה ָאט די אלע נשמות 

עד סוף כל הדורות.

ם עֹוָלם ָמֵלא", ַעל ְיהּוִדי ֵיׁש  ִאּלּו ִקּיֵ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ם ֶנֶפׁש ַאַחת ִמּיִ ל ַהְמַקּיֵ ֲאָמר "ּכָ ֵרׁש ַהּמַ ֵקן ּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ה,  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ יֹוֵתר  ּבְ ִאית  ִעּלָ ה  ְרּגָ ּדַ מֹון,  ַקּדְ ]=ָאָדם  ְדַא"ק  דּוָמה  ַהּקְ ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ "ִנְמָצא"  הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ יט  ְלַהּבִ
ה  ּנָ ִמּמֶ ַהיֹוְצאֹות  ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ִעם  ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ "ִנְמֵצאת"  ם  ְוׁשָ ֲאחּודֹות[,  ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ּבֹו  ָמקֹור  ִהיא  ׁשֶ

לּו ַעד סֹוף  מֹות ַהּלָ ׁשָ ים טֹוָבה ְלָכל ַהּנְ ים ִליהּוִדי טֹוָבה, עֹוׂשִ עֹוׂשִ ֶדק, ּוְכׁשֶ יַח ּגֹוֵאל ּצֶ ׁשִ יַאת ַהּמָ ַעד ּבִ
ל ַהּדֹורֹות. ּכָ

ה'תש"גיז אלוליום שישי

חומש: תבא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז. מט־נא.

תניא: והנה מדות . . . קכג מדותיהם.

רבינו הזקן הי' בעצמו הקורא בתורה. פעם אחת לא הי' בליאזנא ש"פ תבא, ושמע 
אדמו"ר האמצעי - והוא עודנו נער קודם הבר מצוה - הקריאה מאחר. העגמת נפש 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . פח
מהקללות שבתוכחה הביאתו לכאב לב, עד שביוהכ"פ נסתפק רבינו הזקן אם יוכל 

להתענות.
כששאלו את אדהא"מ הרי בכל שנה קוראים פרשה זו, ענה: כשאבא קורא "הערט 

זיך ניט קיין קללות".

ַמע  ֹבא, ְוׁשָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ [ׁשַ ִליָאְזָנא ]ּבְ ַעם ַאַחת לֹא ָהָיה ּבְ ּתֹוָרה. ּפַ ַעְצמֹו ַהּקֹוֵרא ּבַ ֵקן ָהָיה ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ָללֹות  ֵמַהּקְ ֶנֶפׁש  ָהָעְגַמת  ֵמַאֵחר.  ִריָאה  ַהּקְ ר־ִמְצָוה –  ַהּבַ ֹקֶדם  ַנַער  ְוהּוא עֹוֶדּנּו  ָהֶאְמָצִעי –  ַאְדמֹו"ר 

ֵקן ִאם יּוַכל ְלִהְתַעּנֹות. נּו ַהּזָ ק ַרּבֵ ּפֵ ּפּוִרים ִנְסּתַ יֹום ַהּכִ ּבְ ּתֹוֵכָחה ֱהִביַאּתּו ִלְכֵאב ֵלב, ַעד ׁשֶ ּבַ ׁשֶ

"לֹא  קֹוֵרא  א  ַאּבָ ׁשֶ ּכְ ָעָנה:  זֹו,  ה  ָרׁשָ ּפָ קֹוְרִאים  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ֲהֵרי  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ֲאלּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ָמעֹות ׁשּום ְקָללֹות". ִנׁשְ

ה'תש"גחי אלולשבת
מֹו. ַעל־קֹוֵרא, ּוֵמַעּצְ י עֹוְלה ַהּבַ ׁשִ ְלׁשִ

חומש: תבא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט. נב־נד.

תניא: והנה כ"ז . . . שיתבאר במקומן.

יום הולדת את הבעש"ט בשנת תנ"ח. יום שנתגלה אליו מורו ורבו הק' - תפ"ד. 
יום שנתגלה הבעש"ט - תצ"ד.

יום הולדת את רבינו הזקן - תק"ה.
תוכן תורת הבעש"ט בש"פ תבוא ח"י אלול תרנ"ב אחר קבלת שבת: והי' כי תבוא 
אל הארץ גו'. ארץ ל' מרוצה ול' רצון כדאיתא במדרש. אז דו וועסט צוקומען צום 
רצון ווָאס איז א מתנה מלמעלה און בירושה בכל אחד מישראל, איז די עבודה דארף 
זיין וישבת, ארָאּפטרָאגען אין התישבות, ולקחת גו' ושמת בטנא, ממשיך זיין אורות 
בכלים, והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך, א איד דארף וויסען אז ער גייט פון 
איין ָארט אין דעם ַאנדערען, איז ניט ער גייט אליין נָאר מ'פירט איהם מלמעלה, און 

די כוונה איז לשכן שמו שם, אויף מפרסם זיין אלקות אין דעם ארט וואו ער איז.
אחר תפלת ערבית חזר עוד הפעם תורה הקודמת והוסיף: והי' כי תבוא גו' בכדי 
דו זָאלסט צוקומען צום רצון כו', איז דָאס דורך דעם אז והלכת אל המקום גו' לשכן 
שמו שם, זָאלסט זיך מוסר נפש זיין אויף מפרסם זיין דָארטען אלקות, מיט וואס איז 

מען מפרסם אלקות, מיט א ברכה און א פסוק תהלים.

דֹוׁש – תפ"ד. יֹום  ה ֵאָליו מֹורֹו ְוַרּבֹו ַהּקָ ּלָ ְתּגַ ּנִ ַנת תנ"ח. יֹום ׁשֶ ׁשְ ם־טֹוב ּבִ ַעל־ׁשֵ ֶדת ֶאת ַהּבַ יֹום ֻהּלֶ
ם־טֹוב – תצ"ד. ַעל־ׁשֵ ה ַהּבַ ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ

ֵקן – תק"ה. נּו ַהּזָ ֶדת ֶאת ַרּבֵ יֹום ֻהּלֶ

י  ת: "ְוָהָיה ּכִ ּבָ ַלת ׁשַ בֹוא ח"י ֱאלּול תרנ"ב ַאַחר ַקּבָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ׁשַ ם־טֹוב ּבְ ַעל־ׁשֵ ּתֶֹכן ּתֹוַרת ַהּבַ
ָה'ָרצֹון'  ֶאל  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ּכְ ְדָרׁש.  ּמִ ּבַ ְדִאיָתא  ּכִ ָרצֹון,  ּוְלׁשֹון  ְמרּוָצה  ְלׁשֹון  'ֶאֶרץ'  ּגֹו'".  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹוא 
' ְל"הֹוִרידֹו",  ְבּתָ ָרֵאל, ְצִריָכה ָהֲעבֹוָדה ִלְהיֹות 'ְוָיׁשַ ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ה ּבְ ַמְעָלה ּוִבירּוׁשָ ָנה ִמּלְ הּוא ַמּתָ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל  "ְוָהַלְכּתָ  ִלים,  ּכֵ ּבַ אֹורֹות  יְך  ְלַהְמׁשִ ֶנא",  ַבּטֶ ְמּתָ  ְוׂשַ ּגֹו'  "ְוָלַקְחּתָ  ב,  ָ ְמֻיּשׁ ַלֲעׂשֹותֹו 
אֹותֹו  מֹוִביִלים  א  ֶאּלָ ָיְזָמתֹו  ֵאיָנּה  ְלָמקֹום  קֹום  ִמּמָ ֲהִליָכתֹו  ׁשֶ ָלַדַעת  ְיהּוִדי  ַעל  ֱאלֶֹקיָך",  ה'  ִיְבַחר 

ְמָצא ּבֹו. ּנִ קֹום ׁשֶ ּמָ ם", ְלַפְרֵסם ֶאלֹקּות ּבַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ָנה ִהיא "ְלׁשַ ּוָ ַמְעָלה, ְוַהּכַ ִמּלְ

ְמָנת  ַעל  ּגֹו'",  ָתבֹוא  י  ּכִ "ְוָהָיה  ְוהֹוִסיף:  ַהּקֹוֶדֶמת,  ּתֹוָרה  ַעם  ַהּפַ עֹוד  ָחַזר  ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ ַאַחר 
ֶפׁש  ְמֹסר ֶאת ַהּנֶ ם" – ּתִ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ קֹום ּגֹו' ְלׁשַ "ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ יַע ָלָרצֹון כּו', ֲהֵרי ֶזה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּגִ ּתַ ׁשֶ

ים. ִהּלִ ְבָרָכה ּוָפסּוק ּתְ ה ְמַפְרְסִמים ֱאלֹקּות? ּבִ ּמֶ ם ֱאלֹקּות. ּבַ ֵדי ְלַפְרֵסם ׁשָ ּכְ

יום 
חמישי



פט היום יום . . . 

ה'תש"גיט אלוליום ראשון

חומש: נצו"י, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו. נה־נז.

תניא: טז. אהוביי . . . 248 דף פ'.

רבינו הזקן זייענדיג נָאך אין וויטעבסק, הָאט אמָאל געזָאגט א תורה אויפ'ן פסוק 
אתם נצבים גו', און הָאט געטייטשט מחוטב עצך ל' עצה, מ'דארף אויסהאקען די רבות 
מחשבות בלב איש, שואב מימיך אויסשעּפען די מים ווָאס מצמיחים כל מיני תענוג.

ּוֵפֵרׁש:  ּגֹו'",  ִבים  ִנּצָ ם  "ַאּתֶ סּוק  ַהּפָ ַעל  ּתֹוָרה  ַעם  ּפַ ָאַמר  ְסק,  ִוויטֶעּבְ ּבְ ְהיֹותֹו  ּבִ עֹוד  ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ֵלב ִאיׁש", "ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך" –  בֹות ּבְ "ֵמֹחֵטב ֵעֶצָך" ְלׁשֹון ֵעָצה, ֵיׁש ַלֲעֹקר ]=ַלֲחֹטב[ ֶאת ָה"ַרּבֹות ַמֲחׁשָ

ֲענּוג. ל ִמיֵני ּתַ ְצִמיִחים ּכָ ּמַ ִים ׁשֶ ֹאב ]ַהחּוָצה[ ֶאת ַהּמַ ִלׁשְ

ה'תש"גכ אלוליום שני

חומש: נצבים וילך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג. נח־ס.

תניא: והנה זהו . . . לב ונפש.

און  גרָאבקייט  אייגענע  די  ָאן  ניט  הערט  גרָאב  און  נידעריג  איז  ווָאס  דער 
נידעריקייט.

ּסּותֹו ּוְנִחיתּותֹו הּוא. חּות ְוַגס, ֵאינֹו ָחׁש ֶאת ּגַ ּנָ ֶזה ׁשֶ

יום 
שישי

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אלול, ה'תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

כבוד הנהלת ישיבת תומכי תמימים

ליובאוויטש, מונטרעאל, קנדה, ה' עליהם

יחיו

שלום וברכה!

בנועם קראתי את הפרטי-כל מאסיפת הועד שהיתה בח"י מנ"א, ושמחתי אשר כבר התחילו 
בעבודה בפועל, וכן אשר לאט לאט מגשימים בחיים את הענינים אשר דיברו בהיותם כאן.

ובנוגע להפרטים, הנה במה שדברו באסיפתם על דבר הדפיציט של הישיבה, כבר אמרתי להם 
בשיחתנו פה, אשר עד עתה ניסו באופן של צמצום, היינו לכוון את ההוצאה על פי ההכנסה, ומהראוי 
שעתה ינסו באופן ההפכי, היינו להשתדל בהגדלת ההכנסה כפי ההוצאה שצריכה להיות. ובפרט על פי 
פתגם כ"ק אדמו"ר מהר"ש שמסר כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם כ"ק אדמו"ר אביו: די וועלט זאגט, אז 
מ'קאן ניט ארונטער דארף מען אריבער, און איך זאג, אז מ'דארף לכתחילה אריבער בתוקף המתאים.

המשך בעמוד ככ
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ה'תשפ"א  אלול י"ד ראשון יום קידושין  לענין - השותפים חצר

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ìò eäçépä' :äøîà̈§¨©¦¥©
äéä .úLc÷î ¯ dlL òìñ äéä íàå ;úLc÷î dðéà ¯ 'òìqä©¤©¥¨§ª¤¤§¦¨¨¤©¤¨§ª¤¤¨¨

.÷ôña úLc÷î Bæ éøä ¯ íäéðL ìL òìqä©¤©¤§¥¤£¥§ª¤¤§¨¥
הגמרא דברי  ב)על  ח, על (קדושין 'הניחהו אמרה  שאם 

הקשו מקודשת , ספק זו הרי  שניהם  של  סלע והיה  הסלע '

אם)התוספות  ד"ה יב)והרא"ש (שם סי' פ"א של (שם בחצר הרי :

מכל  ידה  על לקנות יכול מהשותפים  אחד שכל  אף  שותפים 

לשותפו  חפץ  ידה  על להקנות  יכול אחד שותף  אין (בבא אדם,

ב), פד, הסלעבתרא על הדינר  את  המקדש  הניח כאשר  כן, ואם

הספק ? ומה מקודשת  אינה בודאי  המשותף

הדינר את  שהניח במקרה דנה  שהגמרא  jezlופירשו
dwigוהסלע הסלע' על 'הניחם  אמרה  אם ולכן אותו, וקיבלה

שלה אינו הסלע  ואם  להתקדש , שרצונה  דעתה גילתה - שלה

האם ספק  - שניהם  של הסלע  וכאשר  להתקדש , רוצה  אינה  -

הדינר  בהגיע  ולכן  לדחותו , או להתקדש  (לאdcilרצונה 

קידושין. ספק  זה  הרי  הסלע ) על כשהניח

מחוקק ' ה'חלקת  סקי"ד)[והוסיפו  ל סי' וה 'בית(אהע"ז

סקט"ז)שמואל' והסלע (שם הסלע ' על  'הנח שבאמרה  ,dly,

חצר ] קנין  מדין הסלע  על  הניח אם  גם  מקודשת

רש "י דעת  ואם)אבל ד"ה שם אם(קדושין שגם  היא  והרמב "ם 

הדינר  את  rlqdהניח iab lrזו "הרי  - שניהם  של  והסלע 

אינה השותפים  חצר  וממכר , שבמקח ואף בספק ". מקודשת

האחרונים מבארים  מזה, זה להם  הכ"א,קונה  להלן משנה (מגיד

סק"ג) ל סי' מלואים שישאבני היות  להסתפק : יש  קידושין שלענין 

סלע , באותו זכותו  את לה מקנה והוא  יתכן בסלע חלק  לאשה 

שכולה כחצר  הסלע  נעשה  כך ואם  לקדשה , מעונין שהרי 

שלה כולו  אינו והסלע  הסלע ' על 'הנח שאמרה כיון או שלה

מקודשת . ספק ולכן  לדחותו, התכוונה 

ה'תשפ"א  אלול ט"ו שי יום מחילה? מועילה אין מתי

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äMà LcwL ïBâk ?ãöék¥©§¤¦¥¦¨
úeñk' :Bì ïéøîBàL ¯ äðBòå úeñk øàL åéìò dì ïéàL éàðz ìò©§©¤¥¨¨¨§¥§§¨¤§¦§
äðBòa ìáà .ïBîîaL éàðz àéäL éðtî ,ïäa íi÷ Eàðz ¯ øàLe§¥§¨£©¨¨¤¦§¥¤¦§©¤§¨£¨§¨
,úLc÷î Bæ éøäå .äðBòa EúBà äáiç äøBzäL ,ìèa Eàðz ¯§¨£¨¥¤©¨¦§¨§§¨©£¥§ª¤¤

.'Eàðúa Eîöò øèôì Eãéa ïéàå ,dúðBòa áiç äzàå§©¨©¨§¨¨§¥§¨§¦§Ÿ©§§¦§¨£
הרי לעונה , וכסות  שאר בין החילוק  טעם מהו להבין  יש 

לטובת ונועדו  שמאחר אלא התורה , חיובי הם  וכסות  שאר  גם

לגבי מחילתה  תועיל לא  ומדוע  כך, על  למחול בידה  האשה

לטובתה ? נועד  הוא  שגם עונה  חיוב 

הרמב"ן  ב)ומבאר  קכו, צדדי(ב"ב פרט הם  וכסות שאר כי ,

מקום ואין  שבהן , העיקרי  המרכיב היא עונה  ואילו בנישואין 

לחצאין". נישואין "אין כי עונה  חיוב בלא  לנישואין

רש "י ב)ואילו יט, חיוב(קידושין על מועילה  שמחילה  מפרש 

מחלה שהאישה  לאחר גם  ולכן הגוף, צער  על  לא  אך ממוני

י היא  עונתה , בתוקףעל עדיין  החיוב  כי בה  לחזור  (ראה כולה 

כאן) למלך .משנה

השיטות : בין למעשה  מינה ' ו'נפקא 

ערוך' ס"א)ב 'שלחן  קסט סי' לשמש(או"ח לתת  שראוי נפסק

יצטער , שלא  כדי ומין מין מכל  לטעום  הסעודה את  המגיש 

השל"ה  סק"א)וכתב  שם אברהם במגן בעל (הובא אתו  התנה שאם 

ונמצא מכך. פטור הוא הרי כן , יעשה שלא  מלכתחילה  הבית 

הגוף , בצער הכרוך ויתור  על  גם  להתנות  ניתן  שלדעתו

לעצם סתירה אין  זה  שבתנאי  משום הרמב "ן , כשיטת 

כשמש  ולא השכירות  צער ממנו למנוע כדי צדדי, מטעם הוא זה דין (שהרי

השכירות) עצם .מדיני

אברהם ' ה 'מגן תנאי(שם)אך  כך על מועיל שאין כתב

מועילה שאין  רש "י כשיטת  הגוף , בצער  שמדובר משום 

כך. על  מחילה 

צער על למחול  ניתן  רש "י לדעת  גם כי  שכתבו  יש  אך

בגמרא  מבואר א)שהרי  צב, להכותו,(ב"ק רשות  לחברו שהנותן

מחלה לא  האשה  עוד שכל  אלא  מלשלם, פטור  המכה 

הגוף צער  על  למחול  מסכימה  שאינה  מניחים בפירוש ,

מועילה  אכן בפירוש  מחילה  אך ממון), מחיוב  (ראה (בשונה 

שם) לשו"ע גבורים .מגן

ה'תשפ"א  אלול ט"ז שלישי יום מיראה  לתשובה מאהבה תשובה בין

:‰Œ„ ˙ÂÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰:äMàì øîBàä̈¥§¦¨
òLø elôà ¯ '÷écö éðàL úðî ìò' ...äæa éì úLc÷î zà éøä'£¥©§§ª¤¤¦¨¤©§¨¤£¦©¦£¦¨¨

.Bzòãa äáeLúa øäøä ànL ,÷ôqî úLc÷î Bæ éøä ,øeîb̈£¥§ª¤¤¦¨¥¤¨¦§¥¦§¨§©§
חמדה ' ה'כלי א):הקשה  (נשא,

הנדחת בעיר  שהיתה קדשים  ע"ז)בהמת  עובדי של אי(עיר

כי העיר , בני המתת  לאחר  אף  המזבח על  להקריבה  אפשר

רשעים "זבח ונאמר  כפרה , להם  ואין  רשעתם  מתוך מתו

שם)תועבה " ורש"י א מז, .(סנהדרין

ששנינו אף  רמה ', ה 'יד ב)ומבאר מג, כל (שם "דרך

לעולם חלק  לו יש  המתודה  שכל  מתוודים , שהם המומתים 

מקום , מכל חטאם , על מתוודים  הנדחת עיר הרוגי ואף  הבא",

לאחר עד להם  נתכפר לא  בתשובה  ושבו  שהתוודו  אף 

הכפרה , הושלמה  שלא  זמן  וכל  המתים , בתחיית  שיקומו 

רשעים '. 'זבח בכלל  הוא  קרבנם 

לתמוה : יש  זה ולפי

רשע אפילו צדיק , שאני מנת  'על אשה  המקדש  מדוע

גם והרי – תשובה ' הרהר שמא  מספק מקודשת  זו  הרי  גמור 

חז "ל  וכמאמר לו, נתכפר  לא עדיין  בתשובה  ששב  (יומא לאחר 
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א) כפרה פו, סוגי  ארבעה  העבירות)שיש  סוגי להגיע(לפי כדי

אף לו , נתכפר  שלא  זמן  שכל האמור  ולפי  - הכפרה  להשלמת 

ל'זבח  קרבנו נחשב  בתשובה  ספקmiryxששב  כאן מדוע  ,'

גמור ? רשע  הוא אם  אף  מקודשת

לבאר : ויש 

בגדר הוא המיתה  בשעת  המומתים  שמתוודים  הוידוי 

ורושם הכפרה  הושלמה לא  זו ובתשובה מיראה ', 'תשובה 

כן ועל לתחיה , שיקומו  לאחר  עד  עדיין נמחק  לא החטא 

על  האשה את  המקדש אך רשעים ', 'זבח היא  קורבנם  בהמת 

משום מספק, מקודשת  רשע הוא  אפילו צדיק , שהוא  מנת 

נהפכים ובכך מאהבה ', 'תשובה  עשה  שמא  לחוש  שיש 

'אפילו ולכן  כלל  החטא  רושם  נשאר  ולא לזכויות זדונותיו

מספק '. מקודשת זו  הרי  גמור , רשע

ה'תשפ"א  אלול י"ז רביעי יום חרשת  לנישואי חרש נישואי בין

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ét ìò óà ,úLøçäå§©¥¤¤©©¦
eòðné àlL éãk ,äaúk dì eðwz àì ,íäéøácî ïéàeOð dì LiL¤¥¨¦¦¦¦§¥¤Ÿ¦§¨§ª¨§¥¤Ÿ¦¨§
äaúk dì Lé ¯ äçwtúðå úLøç dñðk íàå ...dúBà eàOé àìå§Ÿ¦§¨§¦§¨¨¥¤¤§¦§©§¨¥¨§ª¨

.äàî dúaúëe ,äaúk éàðúe§¨¥§ª¨§ª¨¨¥¨
לא הנישואין  שבשעת  אע "פ  כי  הרמב "ם מדברי  מבואר 

לכתובה , זכאית  היא התרפאה  אם לחרשת , כתובה  חיוב חל

מצד  חדשה  התחייבות נדרשת  אין שאז מדבריו  ומשמע 

הרי הנישואין בהמשך מעוניין אינו  אם  אפילו  אלא  הבעל,

שנעשו הנישואין  מכוח הכתובה  בתשלום  מיד חייב  הוא 

חרשת . בעודה 

להלן חרש(ה"ו)מאידך, של הפוך במקרה  הרמב "ם  כותב

ו " כתובה  לה שאין פיקחת  `oiשנשא yxgd gwtzpy it lr s`
melk mdilr mdiyplחיי את  להמשיך החליט כן אם אלא  ,"

שעה באותה  עליו חל שאז שהתפקח לאחר עמה  הנישואין 

למרות כתובה , לה  לתת  צריך  אינו הכי  בלאו אך כתובה, חיוב

פיקח. הוא  שעכשיו 

החילוק : וטעם 

בר היה לא  הנישואין בשעת  הרי  פיקחת , שנשא  בחרש 

שהתפקח  בשעה ורק  חיוב, כל עליו  חל  לא וממילא  דעת 

הנישואין, חיי את  עמה  להמשיך יחליט אם חיוב  עליו יחול 

מעולם שהרי כתובה ללא  לגרשה  יוכל  בכך, ירצה  לא אם  אך

בכך. התחייב  לא

ויכול  דעת בר  הוא  הבעל הרי חרשת  שנשא בפיקח אך

בדברי כמבואר בכתובה , מתחייב ואינו חיוב , עליו לחול

יימנעו שלא  כדי  האשה , לטובת תקנה  משום הרמב "ם,

אותה  חירשותה)מלשאת  מחמת קופצים הרבה עליה אין הכי בלאו ,(שהרי

הרי כשהתפקחה  מיד  אך  חרשת , בעודה רק  שייך זה  וטעם 

בשעת ולכן בכתובה , תזכה שלא  טעם  ואין  הנשים  ככל היא 

תזכה תתפקח שאם  תנאי על  התחייבות  חלה כבר  הנישואין 

ט)בכתובה  א, נחלות האזל אבן וראה שמח, .(אור

ה'תשפ"א  אלול י"ח חמישי יום עולם  בנין

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰íiwL ét ìò óà©©¦¤¦¥
àlL íéøôBñ éøácî äeöî àeä éøä ,äiáøe äiøt úåöî íãà̈¨¦§©§¦¨§¦¨£¥§ª¤¦¦§¥§¦¤Ÿ

éñBnä ìkL ¯ çk Ba LiL ïîæ ìk úBaøìå úBøôlî ìèaéLôð ó ¦¨¥¦¦§§¦§¨§©¤¥Ÿ©¤¨©¦¤¤
.íìBò äða elàk ,ìàøNéa úçà©©§¦§¨¥§¦¨¨¨

"כל  הרמב "ם  בלשון לדייק  אחתsiqendיש  נפש 

"כל - הרגיל בלשון  נקט לא  מדוע  ...",cilendמישראל ",

"כל  שכתב  כיון באותוsiqendולאידך, סיים  לא מדוע  ,"...

"כאילו לשון עולם "?siqedמטבע

והביאור :

בגמרא הדין  ב)מקור  סב, בילדותו(יבמות אשה  אדם "נשא  :

בנים לו יהיו  בילדותו  בנים לו  היו  בזקנתו , אשה  ישא 

לבאר אפשר  בזקנותו גם  בנים  להוליד החיוב  ואת  בזקנותו".

אופנים : בשני

מדאורייתא ורביה  פריה מצוה  קיים  שכבר  אף  א.

מדרבנן חייב ואףjiyndlבצעירותו, בזקנותו. גם  זו מצוה 

בכךaeigשה יש  סופרים  מדברי  ורביהmeiwהוא  פריה  מצות 

התורה . מן

מדרבנן. מיוחד חיוב  ב.

סופרים  מדברי "מצוה  הרמב"ם  lhaiומלשון  `ly" ...

לבטל  לא  חובה אלא  עצמה  בפני מצווה זו  שאין משמע

בה חייב  שהיה  מדאורייתא המצווה קיום  את  בזקנותו

בצעירותו.

"שכל  הרמב "ם  לשון  מובן  זה  עולם".siqendולפי  בנה  ...

'בנין שהוא  ורביה  פריה מצוות  של  תוכנה את  להגדיר כוונתו

הפסוק עולם ' כלשון כח), א, את(בראשית ומלאו  ורבו "פרו :

'כל  ובכתבו וכבשוה...". שלאsiqendהארץ  רומז  הרמב "ם '

התורה  מן החיוב בקיום  ובת)די  כלול (בן שמוסיף מה  כל אלא 

- שתוכנה העולם .oipaבמצוה 

(24 'nr ,l zegiy ihewl)

ה'תשפ"א  אלול י"ט שישי יום כלה? נקראת מאימתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ñøàúzMîe¦¤¦§¨¥
.äéúBðBæî äãaà ,äðîìàä̈©§¨¨¦§¨§¤¨

נמשכים הבעל מיתת  לאחר  שהמזונות משום  והטעם :

ולא איש  אשת  היא הרי שנתארסה  וכיון  אלמנותה  ימי לאורך 

משנה)אלמנה  .(מגיד

יוסף' ה 'בית צג)וכתב  סי' רק(אהע"ז אם זה , לפי כי

אשת נקראת  אינה  משודכת  כי מזונות, לה  יש  עדיין  השתדכה 

כבוד  את  מעצמה  הפקיעה  שנשתדכה  שלאחר כיון אך  איש .



v"ndqeצב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לבאר יש ולכן  מנכסיו, שתתפרנס לומר  תמוה  הראשון בעלה 

ולענין מזונותיה , נאבדה  נשתדכה שאפילו הרמב "ם כוונת  את 

"כל  היא  הכתובה  לשון  שכן  'ארוסה ' למשודכת  קרא  כתובה

עליה נקרא בעלה  ששם  זמן כל שמשמעו  אלמנותך" ימי 

נקראת שנשתדכה  לאחר  אך פלוני", אלמנת  "זוהי ואומרים

פלוני". של  "משודכת

ונתרצתה(שם)והב"ח לינשא תבעוה שאם כשם כי כתב,

גם כך  בה , ותחזור  יתכן כי מזונותיה  את  מפסידה אינה

כשהשתדכה .

ס"ז)הרמ"א צז מזונותיה(סי' שמפסידה  הדעה  את  הביא 

מחוקק' ה 'חלקת  וכתב  כשנשתדכה, יח)אפילו  שאינו(ס"ק

ויתכן בלבד בדיבור  נתרצתה  שם  כי לינשא  לתבעוה  דומה 

ובחרם , בקנס  כרוך שידוכין קשרי  ביטול אבל בה , שתחזור

שם ואין פלוני " "כלת  נקראת כבר  השידוכין משעת וגם 

עליה . הראשון בעלה 

ה 'הפלאה ' סקי"א)וכתב כדעת(קונט"א נראה  להלכה  אף  כי

הרמב "ם בדברי פירושם  אך מחוקק', וה'חלקת  יוסף  הבית 

יש ולכן ארוסה , קרויה שמשודכת מצאנו לא  כי  נראה  אינו

"כלת נקראת  נתארסה שכאשר הרמב "ם כוונת  את לבאר 

כי מזונותיה  הפסידה  הארוס ימות  אם  אפילו  ומעתה  פלוני "

זכויותיה אמנם  כשנשתדכה  אך הראשון, בעלה  שם  נפקע  כבר 

השם כי בהם  ותזכה  תחזור  השידוך יתבטל אם  אך מופקעות 

מהאירוסין. רק אלא  השידוך משעת  חל  אינו פלוני" "כלת

ה'תשפ"א  אלול כ' קודש שבת לו  האסורה באשה הבעל ירושת

:„ ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰àéäL äMà àNBpä©¥¦¨¤¦
,åézçz äúî íà ¯ ïéLec÷ da Bì Léå ìéàBä ¯ Bì äøeñà£¨¦§¥¨¦¦¦¥¨©§¨

.äpLøéé¦¨¤¨
אדם על  האסורה  שאשה  מתוספתא  הביא  משנה ' ה'מגיד

בה תופסים  קידושין לאוין, הי"ד)בחייבי  פ"ד מתה(לעיל ואם

כריתות מחייבי  היא  אם  אך  יורשה , הוא הרי בעלה בחיי

יורשה . אינו  בהן , תופסים  קידושין שאין 

אחרונים סקט"ו)והקשו  שם שמואל בית סק"ב, צ סי' אהע"ז :(דרישה

גמורין  קידושין מקודשת זו הרי הנדה  את  (לעיל המקדש 

הי"ב) לחופהפ"ד הכניסה  אם גם הרמב"ם  לדעת  זאת, ועם  ,

יורשה ואינו לביאה  ראויה שאינה  כיון  כארוסה  (לעיל נחשבת 

שם) ובמ"מ ה"ב ומדועפ"י לו , שאסורה  אשה  כן  לאוין)אם  ,(מחייבי

יורשה ? בעלה  - לביאה  ראויה ואינה 

ותירצו:

עליה לבוא  בנישואין  דעתו היתה לו שאסורה  אשה  הנושא 

יורש ולכן לביאה  הראויה  חופה זו  והרי לו , שאסורה  אף 

בשעת דעתו  אין  הנדה  את המקדש  כן שאין מה אותה ,

ולכן שתיטהר , לאחר  רק  אלא  עליה  לבוא  לחופה  הכנסתה

לביאה . ראויה שאינה  חופה לגביו זו הרי

כתב : רוקח' וה'מעשה 

לאוין מחייבי שהיא  אשה  מדרבנן)הנושא  אסורה היות(או –

חכמים תיקנו כרת , חיוב בהם  ואין העולם  לכל איסורה  שאין 

העולם לכל שאסורה  נדה  כן  שאין  מה  אותה , יורש  שהבעל

היא עדיין  לחופה , הכניסה  אם  גם  ולכן  כרת , חיוב בה  ויש 

אותה . יורש  הבעל  ואין כארוסה 

הקדוש פרשת יתרו17 דף ס"ח ע"א ע"ש, כי משה18 לקח 

און לא כתיב  הא כהן  רבי אבא שאל מרבי שמעון  וז"ל שם:   )17

ביתרו )הרי כהן און לא כתוב ביתרו(, כהן מדין כתיב )רק כהן מדין 

כתוב בו(, אמר ליה )ר' שמעון לר' אבא( כלא איהו חד )הכל הוא אחד 

בקדמיתא  כי שניהם הם קליפה אחת דהיינו היסוד דקליפה, ואמר( 

חמוי דיוסף כהן און אקרי )בתחילה חמיו של יוסף הי' נקרא כהן און, 

כמ"ש ויתן לו את אסנת בת פוטי פרע כהן און(, ולבתר חמוי דמשה 

מדין,  כהן  נקרא  הי'  יתרו  שהוא  משה  של  חמיו  )ואח"כ  מדין  כהן 

אחד  סוד  הוא  )והכל  חד  רזא  וכלא  משה(,  חותן  מדין  כהן  כמ"ש 

דהא אלין תרין משה ויוסף בדרגא  כי שניהם היו ביסוד דקליפה(, 

את עצמות יוסף עמו.

18וזב שפוגם יסודו הלעומת דיוסף, הוא יושב על אבן 

מסמא שמסמא את העינים, ההיפך דאבן טוב המאיר.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שמט

ויוסף במדרגה של סוד  דרזא חדא קיימין )כי גם אלו השנים משה 

אחד נמצאים, דהיינו( ברזא דאת ו"ו )בסוד אות ו' דהיינו( תרין ווי"ן 

)ומה שנאמר כהן  מדין  כהן  ומה דאתמר  ווי"ן כאחד(,  )שני  כחדא 

)זהו הסוד של היסוד דנוקבא דקליפה  רזא דא אשת מדינים  מדין( 

הנקראת אשת מדינים, וכהן און הוא היסוד דדכורא דקליפה(. ע"ש.

18( שמות יג, יט.

ילקוט לוי יצחק על התורה
המשך מעמוד ממ
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ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
וסימניהן,1) ואילונית ובוגרת נערה קטנה, הן מה בו ביאר

מי  פי ועל הסימנים בדיקת וסימניהם, וסריס וגדול, קטן
פקח  וחרשת, חרש ודיניהם, וטומטום אנדרוגינוס בודקין,

ופקחת.

.‡‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ‰È‰zL „Ú d˙„Ï ÌBiÓ ˙a‰««ƒ≈»»«∆ƒ¿∆«¿≈∆¿≈
‰pË˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ˙B¯eÓb ‰L2.˙˜Èz ˙‡¯˜Â , »»¿ƒ«ƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈ƒ…∆

ÌÈ‡ - ‰f‰ ÔÓf‰ CB˙a ˙B¯ÚO ‰nk ‰‡È·‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈ƒ»«»¿»¿«¿««∆≈»
‡ÓeLk ‡l‡3‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿»¬»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«»

˙aÓ ‡È‰Â ,¯ÚO ˙‡·‰Ï ˙BÚe„È‰ ˙BÓB˜na Ûeba««¿«¿«¬»«≈»¿ƒƒ«
˙‡¯˜ - ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈»»¿∆»»«¿»ƒ¿≈

‰¯Ú4. «¬»

עונשים.2) בת שיער.3)ואינה לגדל ודרכה יבלת מין
שבתורה.4) עונשים לכל גדולה היא והרי

.·‰f‰ ÔÓfa ˙B¯ÚO ÈzL ˙‡·‰Â5ÔÓÈÒ ‡¯˜ «¬»«¿≈¿»«¿««∆ƒ¿»ƒ»
‰¯Ú ‡¯wz ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‡È·zL ¯Á‡Óe .ÔBzÁz‰««¿≈««∆»ƒƒ»««¿ƒ»≈«¬»

ÌÈ¯eÓb ÌÈL„Á ‰ML „Ú6ÌeÏLz ÌBÈ ˙lÁzÓe . «ƒ»√»ƒ¿ƒƒ¿ƒ««¿
˙¯‚Ba ‡¯wz ‰ÏÚÓÂ ÌÈL„Á ‰MM‰7ÔÈa ÔÈ‡Â . «ƒ»√»ƒ»«¿»ƒ»≈∆∆¿≈≈

„·Ïa ÌÈL„Á ‰ML ‡l‡ ˙e¯‚·Ï ˙e¯Ú8. «¬¿«¿∆»ƒ»√»ƒƒ¿«

ומעלה.5) שנה עשרה שתים ליום.6)מגיל מיום
(7- שעיר איש של ירושלמי תרגום כי שער, מלאה כלומר,

היא  והרי בה, רשות לאביה אין הבת ומשבגרה בגר. גבר
אביה  ברשות היא שהנערה בעוד לדעתה, קידושיה מקבלת
במציאתה  זכאי האב וכן אביה. לדעת שלא מתקדשת ואינה

שתיבגר. עד הנערה בתו של ידיה משעה 8)ובמעשה
שישה  אלא בוגרת להיות שוהה אינה נערות סימני שהביאה

חדשים.

.‚‰‡È·‰ ‡ÏÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzLÏ ‰ÚÈb‰ƒƒ»ƒ¿≈∆¿≈»»¿∆»¿…≈ƒ»
˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ da e‡¯pL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯ÚO ÈzL9 ¿≈¿»««ƒ∆ƒ¿»ƒ»≈«¿ƒ
ÈzL ‡È·zLÎe .‰L ÌÈ¯OÚ „Ú ,‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿«»ƒ«∆¿ƒ»»¿∆»ƒ¿≈

ÌÈ¯OÚ ˙La elÙ‡ ,˙B¯ÚO10‰ML ‰¯Ú ‰È‰z - ¿»¬ƒƒ¿«∆¿ƒƒ¿∆«¬»ƒ»
˙¯‚Ba ‡¯wz Ck ¯Á‡Â ,ÌÈL„Á11. √»ƒ¿««»ƒ»≈∆∆

(9- איילונית במקצת, לה גבר ודמות מטבעה עקרה אשה
יולד. שאינו כאיל היא בה 10)הרי שנראו פי על ואף

אילונית. אינה 11)סימני איילונית דין לה שאין כל כי
נערות. ימי חדשי שישה אחרי אלא לבגרות יוצאת

.„‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ‰L ÌÈ¯OÚ ˙a ‰˙È‰»¿»«∆¿ƒ»»»¿ƒ¿…
- ˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ Ïk da e‡¯Â ,˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰≈ƒ»¿≈¿»¿ƒ¿»»ƒ»≈«¿ƒ

˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰ È¯‰12ÈÓÈÒ Ïk da e‡¯ ‡Ï Ì‡Â . ¬≈ƒ«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿»»ƒ»≈

ÈzL ‡È·zL „Ú ,‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú - ˙ÈBÏÈ‡«¿ƒ¬«ƒ¿«»ƒ«∆»ƒ¿≈
˙B¯ÚO13‰L ÌÈLÏLe LÓÁ ˙a ‰È‰zL „Ú B‡ ¿»«∆ƒ¿∆«»≈¿ƒ»»

„Á‡ ÌBÈÂ14. ¿∆»

לבגרות.12) תצא מקטנותה אלא נערות, ימי לה אין
נערה.13) תהיה הוא 14)ואז זה גיל כי איילונית, היא ואז

שנה. שבעים הם שנותינו ימי כי אדם, של שנותיו רוב

.‰È¯‰ - ˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰ƒƒ»«¿««∆¿…≈ƒ»¿≈¿»¬≈
ÔÓÈÒ da ‰‡¯ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈBÏÈ‡ ˙‡¯˜ BÊƒ¿≈«¿ƒ««ƒ∆…ƒ¿»»ƒ»
ÔÈ‡ ˙ÈBÏÈ‡‰L ,„ÓÏ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈqÓƒƒ»≈«¿ƒƒ¿≈»«»»≈∆»«¿ƒ≈

˙e¯Ú ÈÓÈ dÏ15˙e¯‚·Ï ‡ˆz d˙eËwÓ ‡l‡ ,16. »¿≈«¬∆»ƒ«¿»≈≈¿«¿

קטנה,15) הייתה לאיילונית שהוקבעה עד הרי כי
כבוגרת. היא הרי איילונית שהנערות 16)ומשנקראה

סימנים. לה אין וזו תלויה, שערות) (שתי בסימנים

.Â,ÔÈcc dÏ ÔÈ‡L Ïk :˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ»≈«¿ƒ…∆≈»«ƒ
LÈÓLz ˙ÚLa ‰M˜˙Óe17ÌÈÚÓ ÈÏetL dÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿«»ƒ¿««¿ƒ¿≈»ƒ≈≈«ƒ

ÌÈLpk18dÈ‡Â ‰·Ú dÏB˜Â ,.‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa ˙¯k «»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ»
ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk - ˙ÈBÏÈ‡‰Â ˙¯‚Ba‰Â ‰¯Úp‰Â¿««¬»¿«∆∆¿»«¿ƒ»««ƒ¿»¿»

‰ÏB„b ˙‡¯˜19. ƒ¿≈¿»

לה.17) קשה למעלה 18)התשמיש תפוח) (מקום כף כמין
הבטן. לעומת הערוה וכן 19)מן שבתורה. עונשים לכל

ממאנות. שאינן מיאון, לעניין

.ÊÔÓÈÒ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰ÏÚÓÏÓ ÔÈÓÈÒ ˙aa LÈÂ¿≈««ƒ»ƒƒ¿«¿»¿≈«ƒ¿»ƒƒ»
‰OÚÈÂ d¯BÁ‡Ï ‰È„È ¯ÈÊÁzMÓ :Ô‰ el‡Â .ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿≈≈ƒ∆«¬ƒ»∆»«¬»¿≈»∆

„c‰ L‡¯ ¯ÈÁLiMÓe .ÔÈcc‰ ÌB˜Óa ËÓ˜20. ∆∆ƒ¿««ƒƒ∆«¿ƒ…««
‰‰BLÂ Ú˜BL ‡e‰Â ,„c‰ ı˜Ú ÏÚ B„È Ì„‡ ÔziMÓeƒ∆ƒ≈»»»«…∆««¿≈«¿∆
BL‡¯a ‰OÚÈÂ „c‰ ÌËÁ L‡¯ ÏˆtiMÓe .¯ÊÁÏ«¬…ƒ∆ƒ»≈……∆««¿≈»∆¿…
.BÓˆÚ ÌËÁ‰ ÏˆtiMÓ ,eL¯t È˙Ba¯Â .ÔË˜ ¯eck«»»¿««≈¿ƒ∆ƒ»≈«…∆«¿
ÛÈwzMÓe .ÔÈcc‰ eL˜L˜˙iMÓe .ÔÈcc‰ ehiMÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆ƒ««ƒƒ∆ƒ¿«¿¿««ƒƒ∆«ƒ
ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÁeÙz‰ ¯Oa‰ ÌB˜Ó ‡e‰L ,‰¯ËÚ‰»¬»»∆¿«»»«»«∆¿«¿»ƒ
‡ÏÂ ‰f‰ ¯Oa‰ CÚÓ˙iMÓe .ÔËa‰ ˙nÚÏ ‰Â¯Ú‰»∆¿»¿À««∆∆ƒ∆ƒ¿«≈«»»«∆¿…

.‰L˜ ‰È‰Èƒ¿∆»∆

הפטמה.20)

.Á„Á‡ ÔÓÈÒ ˙aa ‰‡¯ .‰BÓL ÔÈÓÈq‰ el‡ Ïk»≈«ƒ»ƒ¿»ƒ¿»««ƒ»∆»
B‡ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ‡È‰Â ,Ôlk B‡ el‡ ÏkÓƒ»≈À»¿ƒ«¿≈∆¿≈»»
˙ÈOÚ .‰pË˜ ‡È‰ È¯‰Â ,Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ˙BÁt»≈«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿«»«¬≈
ÔÓÈÒ da ‰‡¯Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a«¿≈∆¿≈»»¿∆»¿ƒ¿»»ƒ»

el‡ ÏkÓ „Á‡a ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ÔBzÁz‰21‡Ï Ì‡Â . ««¿≈«¿ƒƒ¿∆»ƒ»≈¿ƒ…
‡È‰ È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡ da ‰‡¯Â ,ÔBzÁz‰ ‰‡¯ƒ¿»««¿¿ƒ¿»»∆»ƒ»≈¬≈ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï da ÌÈ„Â ,‰pË˜Ï ‰¯Ú ÔÈa ˜ÙÒ22Ì‡Â . »≈≈«¬»ƒ¿«»¿»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ
BÊ È¯‰ - [ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‰‡¯ ‡ÏÂ] ,Ôlk e‡¯ƒ¿À»¿…ƒ¿»ƒ»««¿¬≈

˙È‡cÂ ‰ÏB„‚23Ôlk e‡B·iL ¯LÙ‡ È‡L ;24‡l‡ , ¿»«»ƒ∆ƒ∆¿»∆»À»∆»
¯LÂ ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‡a ¯·k25. ¿»»ƒ»««¿¿»«
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העליון.21) סימן בה שאין למרות נערה, היא והרי
עדיין 22) שמא חולצת ואינה היא נערה שמא ממאנת אינה

היא. התחתון.23)קטנה הסימן בה נראה שלא פי על אף
בא.24) לא עדיין התחתון ונפל.25)וסימן

.Ë,‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ‰„ÏiL ˙a‰ÈtŒÏÚŒÛ‡ ««∆»¿»««¿≈∆¿≈»»««ƒ
È¯‰ - ÔBÈÏÚ ‡ÏÂ ÔBzÁz ‡Ï ,ÌÈÓÈÒ ‰‡È·‰ ‡lL∆…≈ƒ»ƒ»ƒ…«¿¿…∆¿¬≈

.ÔÈÓÈÒk Ì‰ È¯‰ ÌÈa .‰ÏB„‚ BÊ¿»»ƒ¬≈≈¿ƒ»ƒ

.È- ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa ‰È‰iL „Ú „ÏeiMÓ Ôa‰«≈ƒ∆ƒ»≈«∆ƒ¿∆∆¿∆¿≈»»
˜BÈz ‡¯˜Â ,ÔË˜ ‡¯˜26‰nk ‡È·‰ elÙ‡Â . ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈ƒ«»

.‡ÓeL ‡l‡ ,ÔÓÈÒ BÈ‡ - ‰f‰ ÔÓf‰ CB˙a ˙B¯ÚO¿»¿«¿««∆≈ƒ»∆»»
,¯ÚOÏ ˙BÚe„È‰ ˙BÓB˜na ‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰≈ƒ¿≈¿»¿«»«¿«¿¿≈»
- ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL ÔaÓ ‡e‰Â¿ƒ∆¿∆¿≈»»¿∆»»«¿»

LÈ‡ ‡¯˜Â ,ÏB„‚ ‡¯˜27. ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ

להיות 26) מקדימה שהבת מזה היוצא עונשים. בר ואינו
לברכה  זכרונם וחכמינו שלמה. בשנה - מהבן יותר גדולה
שנתן  מלמד - הצלע את ה' "ויבן בתורה: סמך לזה מצאו
דרשו  מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקדושֿברוךֿהוא

בינה. מלשון מה 27)"ויבן" - נדר לנדור יפליא כי איש
על  שאף אחד ויום שנה י"ג בן לרבות "איש" לומר תלמוד
קיימים. נדריו נדר) מי לשם (לפרש להפליא יודע שאינו פי
חטאות  מכל יעשו כי אשה או איש אומר: הכתוב וכן

האדם.

.‡È‰f‰ ÔÓfÏ ÚÈb‰28,˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ ƒƒ««¿««∆¿…≈ƒ¿≈¿»
,ÔË˜ ‡e‰ È¯‰ - ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ Ba e‡¯pL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»ƒ¬≈»»
ÚÈb‰ .ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ‰L ÌÈ¯OÚ Ôa ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»»¿ƒƒƒ«
‡È·‰ ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ«¿««∆¿…≈ƒ¿≈¿»¿«»¿…≈ƒ
ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ „Á‡ Ba ‰‡¯ Ì‡ ,Ô˜fa ˙B¯ÚO ÈzL29 ¿≈¿»«»»ƒƒ¿»∆»ƒƒ»≈»ƒ

ÒÈ¯Ò ‡e‰ È¯‰ -30Ì‡Â ;¯·c ÏÎÏ ÏB„b‰ ÔÈc BÈ„Â , ¬≈»ƒ¿ƒƒ«»¿»»»¿ƒ
ÔË˜ ÔÈ„Ú - ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba ‰‡¯ ‡Ï,‡e‰ …ƒ¿»ƒ»ƒƒ»≈»ƒ¬«ƒ»»

,Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜na ‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL „Ú«∆»ƒ¿≈¿»¿«»«»»»»∆
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ÌÈLÏLe LÓÁ Ôa ‰È‰iL „Ú B‡31. «∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ»»¿∆»

אחד.28) ויום שנה כוח 29)י"ג לו שאין זה הוא סריס
אפילו 30)ההולדה. בזקן שערות שתי הביא שלא מי כל

סריס. הוא הרי סריס, מסימני אחד אלא בו נראה לא אם
שנה.31) שבעים שהן שנותיו, לרוב נכנס כבר כי

.·È,ÒÈ¯Ò ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ ÚÈb‰ƒƒ««¿««∆¿…≈ƒ¬≈∆»ƒ
ÚÈb‰ .ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ „Á‡ Ba ‰‡¯ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…ƒ¿»∆»ƒƒ»≈»ƒƒƒ«
ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ÌÈ¯OÚ ˙LÏƒ¿«∆¿ƒ»¿ƒ¿…≈ƒ¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô˜fa ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰Â ,‰hÓÏ ˙B¯ÚO¿»¿«»¿≈ƒ¿≈¿»«»»««ƒ
È¯‰ ‡l‡ ;ÒÈ¯Ò BÈ‡ - ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ „Á‡ BÏ „ÏBpL∆«∆»ƒƒ»≈»ƒ≈»ƒ∆»¬≈
„Ú B‡ ,ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ Ïk BÏ e„ÏeiL „Ú ,B˙eË˜a ‡e‰¿«¿«∆ƒ»¿»ƒ»≈»ƒ«

.„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ÌÈLÏLe LÓÁ Ôa ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ»»¿∆»

.‚ÈÔ˜Ê BÏ ÔÈ‡L Ïk :ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ Ô‰ el‡Â32B¯ÚOe , ¿≈≈ƒ»≈»ƒ…∆≈»»¿»
Èe˜Ï33˜ÈÏÁÓ B¯O·e ,34ÌÈÏÚÓ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÔÈ‡Â , »¿»«¬ƒ¿≈≈≈«¿»«¬ƒ

‰ÁÈ˙¯35‰tk ‰OBÚ BÈ‡ ÌÈÓ ÏÈËnLÎe ,36˙·ÎLÂ , ¿ƒ»¿∆«ƒ«ƒ≈∆ƒ»¿ƒ¿«
ÔÈˆÈÓÁÓ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÔÈ‡Â ,‰‰c BÚ¯Ê37ıÁB¯Â , «¿≈∆¿≈≈≈«¿»«¿ƒƒ¿≈
Ï·‰ B¯Oa ‰ÏÚÓ BÈ‡Â ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa38BÏB˜Â , ƒ«¿»ƒ¿≈«¬∆¿»∆∆¿

Èe˜Ï39.‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa ¯k BÈ‡Â »¿≈ƒ»≈ƒ¿ƒ»

זקנו.32) נתמלא אשה 34)רך.33)שלא כבשר חלק
שער. ועושה 36)קצף.35)בלי הולך השתן קלוח שאין

מיד. יורדים אלא מעלה כלפי מים כשמטיל (=קשת) כיפה
בכלי.37) שוהים כאשר וחמימות 38)מסריחים אדים

עשן. לקול 39)כעין קולו בין ניכר שאינו עד דק "וקולו
הנשים".

.„È‰nÁ ÒÈ¯Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÒÈ¯ÒÂ40.ÌB˜Ó ÏÎa ¿»ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ«»¿»»
eÎ˙ÁL Ôa‰ Ï·‡41e˜z B‡42B‡ ÂÈ„È‚ eÎÚÓ B‡ ¬»«≈∆»¿ƒ¿ƒ¬ƒ»

ÒÈ¯Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÔÈOBÚ Ì"ekÚ‰L BÓk ,ÂÈˆÈa≈»¿∆»«ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Ì„‡43„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa ‰È‰iLÎe . »»¿∆ƒ¿∆∆¿∆¿≈»»¿∆»

ÌÏBÚÏ ÔÓÈÒ ‡È·Ó ‰Ê ÔÈ‡L ,ÏB„‚ ‡¯˜44. ƒ¿»»∆≈∆≈ƒƒ»¿»

שעה 40) ראה שלא אמו. מבטן סריס שנולד כלומר שמש.
בכשרותו. שנסתרס 43)ביד.42)בכלי.41)אחת

שנולד. לאחר אדם שערות.44)בידי שתי של

.ÂË‡È·‰ ‡lL „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa∆¿∆¿≈»»¿∆»∆…≈ƒ
‰ÏÚÓ ÏL ÔÈÓÈq‰ Ïk Ba e‡¯Â ,‰hÓlL ÔÓÈÒ45- ƒ»∆¿«»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ∆«¿»

¯‰‰hÓlÓ ˜c· ‡Ï Ì‡Â .ÔË˜Ï ÏB„b ÔÈa ˜ÙÒ ‰Ê È ¬≈∆»≈≈»¿»»¿ƒ…ƒ¿«ƒ¿«»
‰Ê È¯‰ ,‰ÏÚÓÏÓ ˙e¯‚a ÈÓÈÒ Ba ‰‡¯pL ÔÂÈk -≈»∆ƒ¿»ƒ»≈«¿ƒ¿«¿»¬≈∆

.ÏB„b ˙˜ÊÁa¿∆¿«»

השחי.45) בית ושערות הזקן, שערות

.ÊË,ÌB˜Ó ÏÎa ˙a·e Ôaa ˙B¯eÓ‡‰ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»¬«≈««¿»»
eÈ‰ÈÂ eÁÓˆiMÓe .Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ È„k Ô¯eÚLƒ»¿≈»……»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿

‚ef‰ ÈÙa ÏËp‰Ï ˙BÏBÎÈ46ÔL‡¯ ÛÎÏ eÚÈbÈL „Ú ¿¿ƒ»≈¿ƒ««∆«ƒ»……»
Ô·a ,CÎÈÙÏ .ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ÔÈc ,Ô¯wÚÏ¿ƒ»»»ƒ»∆¿«¿ƒ¿»»¿ƒ»¿≈
eÁÓˆÂ ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÓÁ‰Ï ÌÈÏB„b Ì˙B‡ ·LÁ ˙··e¿««¿…»¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿
ÌÈpË˜ Ì˙B‡ ·LÁÂ ;‚ef‰ ÈÙa ÏËp‰Ï È„k¿≈¿ƒ»≈¿ƒ«¿«¿…»¿«ƒ
.Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒƒ¿…ƒƒ»……»¿ƒ»»

לכוף 46) של משיעור קטן שיעור שהוא מספריים. של
לעיקרן. ראשן

.ÊÈ.‰Â¯Ú‰ ÌB˜Óa eÈ‰iL ˙BÎÈ¯ˆ el‡ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿»
ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ÔÈa - ÔÈÓÈÒ ÌB˜Ó Blk ‰Â¯Ú‰ ˙È·e≈»∆¿»À¿ƒ»ƒ≈¿«¿»≈
˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆe .ÔÓˆÚ Ú¯f‰ È¯·È‡ ÏÚ ÔÈa ,‰hÓÏ¿«»≈«≈¿≈«∆««¿»¿ƒƒ¿

„Á‡ ÌB˜Óa47Ô¯wÚa ‰È‰iLÂ .48Ô‰ÈzL elÙ‡Â .˙Bnb ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»À«¬ƒ¿≈∆
BÊ ˙Bn‚ ÈzL e‡ˆÓ .ÔÓÈÒ el‡ È¯‰ - ˙Á‡ ‡n‚a¿À»««¬≈≈ƒ»ƒ¿¿¿≈À
ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ;ÔÓÈÒ el‡ È¯‰ - ¯ÚO Ô‰a ÔÈ‡Â ,BÊ „ˆa¿«¿≈»∆≈»¬≈≈ƒ»¬»»≈

.e¯LÂ Ô‰a eÈ‰ ˙B¯ÚOe ,¯ÚO ‡Ïa ‡nbÀ»¿…≈»¿»»»∆¿»¿

למטה.47) או למעלה בשרשם.48)שתיהן

.ÁÈ‰¯OÚ ÌÈzL CB˙a ˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰L ˙a‰««∆≈ƒ»¿≈¿»¿¿≈∆¿≈
ÈL - ‰¯OÚ LÏL CB˙a ‡È·‰L Ôa‰Â ,‰LÌ‰ »»¿«≈∆≈ƒ¿¿∆¿≈¿≈∆

˙B¯ÚO Ô˙B‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .e¯‡aL BÓk ,‡ÓeL»¿∆≈«¿««ƒ∆»¿»
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¯Á‡Â ¯ÎÊÏ ‰¯OÚ LÏL ¯Á‡ ˙B„ÓBÚ Ì‰ ÔÓB˜Óaƒ¿»≈¿««¿∆¿≈¿»»¿««
.ÔÓÈÒ ÔÈ‡ - ‰·˜Ï ‰¯OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈ƒ¿≈»≈»ƒ»

.ËÈÔÓf‰ CB˙a e˜c·pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿¿«¿«
¯Á‡ ‡l‡ e˜c· ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‡ÓeL Ô‰L Ú„BÂ¿«∆≈»¬»ƒ…ƒ¿¿∆»««
˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ˙B¯ÚO ÈzL ÌL e‡ˆÓÂ ,ÔÓÊ¿«¿ƒ¿¿»¿≈¿»¬≈≈¿∆¿«
È„k ,eÁÓˆ ÔÓÊ Ì„˜ ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÈÒƒ»ƒ¿≈¿ƒ∆»…∆¿«»¿¿≈

.‡ÓeL eÈ‰iL∆ƒ¿»

.Î˙L Ïk ‡e‰L ,ÔÓf‰ CB˙a ÔÈa - ˙a‰ ÔÈ˜„BaLk¿∆¿ƒ««≈¿«¿«∆»¿«
- ÔÓf‰ ¯Á‡Ï ÔÈa ,‰Ê ÔÓÊ Ì„˜ ÔÈa ,‰¯OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈≈…∆¿«∆≈¿«««¿«
‰M‡ elÙ‡Â .˙BÓ‡Â ˙B¯Lk ÌÈL Èt ÏÚ ÔÈ˜„Ba¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈¿∆¡»«¬ƒƒ»
.‰‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ‰‡È·‰ Ì‡ dÏ ÔÈÚÓBLÂ ,˙˜„Ba ˙Á‡««∆∆¿¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿ƒ…≈ƒ»

.‡ÎÔÈÎ¯Ú·e ˙··e Ô·a ˙B¯eÓ‡‰ ÌÈM‰ Ïk49ÏÎ·e »«»ƒ»¬¿≈¿««¬»ƒ¿»
‡l‡ ,‰nÁ‰ ÈL ‡ÏÂ ‰·l‰ ÈL ‡Ï ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó»≈»…¿≈«¿»»¿…¿≈««»∆»
ÏÚ ,˙B¯aÚÓe ˙BËeLt Ô‰L ,¯eaÚ‰ ¯„Ò ÏL ÌÈL»ƒ∆≈∆»ƒ∆≈¿¿À»«
e¯‡aL BÓk ,Ô˙B‡ ÔÈÚ·B˜ Ì‰L BÓk ,ÔÈc ˙Èa Ètƒ≈ƒ¿∆≈¿ƒ»¿∆≈«¿
ÏÎÏ ÔÈBÓ ÌÈM‰ Ô˙B‡·e .L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿ƒ«…∆¿»«»ƒƒ¿»

.˙c‰ È¯·cƒ¿≈«»

הנערך.49) גיל לפי משתנה שהערך

.·ÎÏÚ ‡ÏÂ ,ÌÈM‰ ÔÈÓa ÌÈLp‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡≈¿ƒ««»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿…«
.„ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ÌÈL‡ ÌÈL Èt ÏÚ ‡l‡ ,ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ∆»«ƒ¿«ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

.‚Î,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰Ê Èa :¯Ó‡L ·‡‰»»∆»«¿ƒ∆∆≈«»ƒ¿∆»
,Ôa¯˜Ï ÔÓ‡ - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a BÊ Èzaƒƒ«»»ƒ¿∆»∆¡»¿»¿»

˙BkÓÏ ‡Ï Ï·‡50LÏL Ôa ‰Ê Èa .ÌÈLÚÏ ‡ÏÂ ¬»…¿«¿…»√»ƒ¿ƒ∆∆¿
‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a BÊ Èza ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»¿∆»ƒƒ«¿≈∆¿≈»»
˙BÓ¯ÁÏÂ ÔÈÎ¯ÚÏÂ ÌÈ¯„Ï ÔÓ‡ - „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»∆¡»ƒ¿»ƒ¿«¬»ƒ¿«¬»

.ÌÈLÚÏ ‡ÏÂ ˙BkÓÏ ‡Ï Ï·‡ ,˙BLc˜‰Ïe¿∆¿≈¬»…¿«¿…»√»ƒ

בשוגג.50) האשם חטא אם

.„ÎÏ LiL ÈÓ‡e‰ - ˙e·˜ ¯·‡Â ˙e¯ÎÊ ¯·‡ B ƒ∆≈≈∆«¿¿≈∆«¿
Ì‡ ˜ÙÒ ¯ÎÊ Ì‡ ˜ÙÒ ‡e‰Â ,ÒBÈ‚B¯c‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»«¿¿ƒ¿»≈ƒ»»»≈ƒ
È‡cÂ ¯ÎÊ ‡e‰ Ì‡ Ba Ú„eiL ÔÓÈÒ BÏ ÔÈ‡Â .‰·˜¿≈»¿≈ƒ»∆ƒ»«ƒ»»««

.ÌÏBÚÏ ˙È‡cÂ ‰·˜ ‡È‰ Ì‡ƒƒ¿≈»«»ƒ¿»

.‰Î‡l‡ ,˙e·˜ ‡ÏÂ ˙e¯ÎÊ ‡Ï BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈…«¿¿…«¿∆»
ÌeË‡51Ì‡Â .˜ÙÒ ‡e‰ Ì‚Â ,ÌeËÓË ‡¯˜p‰ ‡e‰ - »«ƒ¿»À¿¿«»≈¿ƒ
Ú¯˜52;È‡cÂ ¯ÎÊk ‡e‰ È¯‰ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ÌeËÓh‰ ƒ¿««À¿¿ƒ¿»»»¬≈¿»»««

ÌeËÓËÂ .‰·˜ ‡e‰ È¯‰ - ‰·˜ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿≈»¬≈¿≈»¿À¿
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL Ôa eÈ‰L ÒBÈ‚B¯c‡Â¿«¿¿ƒ∆»∆¿≈∆¿≈»»¿∆»
ÏÎa Ô‰a ¯a„pL Ì‰Â .ÌÈÏB„b ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿∆¿«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»»∆¿»

.ÌB˜Ó»

את 52)סתום.51) המכסה הקרום את ממנו שהסירו
ערוותו.

.ÂÎÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙L¯ÁÂ L¯Á53Ô‰ , ≈≈¿≈∆∆»¬ƒ¿»»≈
ÌÈ¯a„Ó ‡ÏÂ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ÌÈÓl‡‰54ÈÓ Ï·‡ ; »ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»ƒ

ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„nL55¯a„Ó BÈ‡Â ÚÓBL B‡ ,56- ∆¿«≈¿≈≈«≈«¿≈¿«≈
ÌÈÓÏL Ô‰L ‰M‡Â LÈ‡Â .Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰¬≈¿»»»¿ƒ¿ƒ»∆≈¿≈ƒ

ÌÈËBL ‡ÏÂ ÌÈL¯Á ‡Ï ÔÈ‡Â ,ÔzÚ„a57ÔÈ‡¯˜ - ¿«¿»¿≈»…≈¿ƒ¿…ƒƒ¿»ƒ
.˙ÁwÙe Áwtƒ≈«ƒ««

בני 53) שאינם מפני דבר, מכל לפוטרם לשוטה. אותם השוו
שמע 54)דעת. שלא וכיוון אמו, ממעי חרש שנולד

שידבר. אפשר אי עימו שמדברים מה תחילתו 55)מעולם
נתחרש. כן ואחרי לדבר שלמד עד פיקח היה

דיבורו.56) וניטל המקרע 57)שנשתתק שוטה? ואיזהו
הלכות  רבינו ולשון לו. שנותנים מה כל והמאבד כסותו, את
. כלים ומשבר ערום מהלך שהוא שוטה "ולא ט: ט, עדות
תמיד  משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי כל אלא . .

הדברים". מן בדבר

.ÊÎ˙BÓM‰ Ïk e‡ˆÓ58ÌÈ˜¯t ÈLa ÌÈÚ e¯‡aL ƒ¿¿»«≈∆≈«¿ƒ¿»»ƒ¿≈¿»ƒ
.‰Â¯Ú .ÔÈLec˜ :Ô‰ el‡Â .˙BÓL ÌÈ¯OÚ - el‡≈∆¿ƒ≈¿≈≈ƒƒ∆¿»
.‰¯Ú .‰pË˜ .‰OÚ È¯eq‡ .ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡ .‰iL¿ƒ»ƒ≈»ƒƒ≈¬≈¿«»«¬»
ÔÓÈÒ .ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ .‰ÏB„b .˙ÈBÏÈ‡ .˙¯‚Ba∆∆«¿ƒ¿»ƒ»««¿ƒ»

Ú‰.ÏB„b .Ì„‡ ÒÈ¯Ò .‰nÁ ÒÈ¯Ò .ÔË˜ .ÔBÈÏ »∆¿»»¿ƒ«»¿ƒ»»»
Ïk ÌÈO .ÌÈÁ˜t .ÌÈL¯Á .ÌeËÓË .ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒÀ¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ»
Ïk EÈÈÚÓ eÊeÏÈ Ï‡Â ,„ÈÓz E˙nÚÏ el‡‰ ˙BÓM‰«≈»≈¿À»¿»ƒ¿«»≈≈∆»
Ô‰Ó ÌL Ïk ¯‡·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰È‰ ‡lL È„k ,Ì‰ÈÈÚƒ¿¿≈∆¿≈∆…ƒ¿∆¿ƒƒ¿»≈»≈≈∆

.B˙B‡ ¯ÈkÊpL ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆«¿ƒ

מונחים.58) מושגים,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שטר 1) קידושי הנותן, הוא ומי כסף קידושי דיני בו נתבארו

לחצאין. קידשה פירש, ולא קידש לה. עצמו הקנה וביאה.
עד  או שתבגר עד בבתו זכאי שהאב פרוטה, בחצי קידש
בלא  בביאה, לקדש שלא בקידושין, שליחות שתנשא,

אירוסין. ברכת ובשוק, שידוכין,

.‡„ˆÈk2Lc˜Ó ‡e‰ ÛÒÎa Ì‡ ?˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰ ≈«»ƒ»ƒ¿«∆∆ƒ¿∆∆¿«≈
‰Ëe¯tÓ ˙BÁt ÔÈ‡ -3¯ÓB‡ .‰Ëe¯t ‰ÂL B‡ ÛÒk ≈»ƒ¿»∆∆»∆¿»≈
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ4ÈÏ5,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ :B‡ , »¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ

‰Êa ‰M‡Ï ÈÏ z‡ È¯‰ :B‡6ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ Ô˙BÂ ,7. ¬≈«¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈»ƒ¿≈≈ƒ
d˙B‡ ‰BwL ÔÚÓLnL ÌÈ¯·c ¯ÓB‡L ‡e‰ LÈ‡‰Â¿»ƒ∆≈¿»ƒ∆«¿»»∆∆»

ÛÒk‰ dÏ ÔziL ‡e‰Â ,‰M‡Ï BÏ8. ¿ƒ»¿∆ƒ≈»«∆∆

א.2) ב, במשנה 3)קידושין הוא וכן שם. כביתֿהלל
גרעין  חצי משקל הוא הפרוטה ושיעור נה. בבבאֿמציעא
א). א, קידושין לרבינו, המשנה (פירוש מכסף שעורה

העולם 4) לכל אשתו את אוסר שהבעל היא חכמים לשון
ב:). (קידושין שתהיי 5)כהקדש ע"י כלומר בשבילי,

פירוש  שם). ('תוספות' כהקדש העולם לכל תאסרי אשתי
(שם). לי מזומנת לי, מיוחדת - לי" "מקודשת אחר:

קידושין 6) במשנה הוא "בזה", לומר שצריך זה, דבר מקור
שאין  כתב (4 (עמ' וה'מאירי' זו". בתמרה לי "התקדשי מו.
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בכך. שלם יותר שהלשון אלא בזה בכת"י 7)הכרח
עדים". "שני אשה"8)התימנים איש יקח "כי שנאמר

יקח  "כי ד:): (קידושין חז"ל ודרשו א) וכד, יג. כב, (דברים
תקח". כי ולא -

.·ÈÈ¯‰ ,CÏ ˙Lc˜Ó È‡ È¯‰ :BÏ ‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰˙»¿»ƒ¿»¿»¬≈¬ƒ¿À∆∆»¬≈ƒ
ez‡Ï CÏ ÈÈ¯‰ ,CÏ ˙Ò¯‡Ó9‰‡˜‰ ÔBLÏ ÏÎa B‡ , ¿…∆∆»¬≈ƒ»¿ƒ¿¿»¿«¿»»

˙Lc˜Ó dÈ‡ -10‡e‰ ¯Ó‡Â BÏ ‡È‰ ‰˙ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿À∆∆¿≈ƒ»¿»ƒ¿»«
˙Lc˜Ó dÈ‡ -11È¯‰ - ‡È‰ ‰¯Ó‡Â ‡e‰ Ô˙ Ì‡Â . ≈»¿À∆∆¿ƒ»«¿»¿»ƒ¬≈

˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ12. ¿À∆∆ƒ»≈

"לי 9) יונתן מתרגם יט), יב, (בראשית לאשה" "לי לאשה.
ולא 10)לאנתו". האשה את לוקח שהאיש ב. ה, קידושין

למעלה. שכתבנו כמו האיש, את ואם 11)האשה שם.
וליהנות  לקבל בהסכימו הנאה לה שיש חשוב, המקדש

הכ"ב). פ"ה, (לקמן מקודשת זו הרי קידושין 12)ממנה,
אחר  בא שאם מדרבנן". וחיישינן הוא, "ספיקא ב: ה,
הראשון  של היו לא שמא משניהם, גט צריכה - וקידשה
ולא  קידושין ראשון של שמא או שני קדושי וחלו קידושין
זה  שאין משמע הנ"ל, הגמרא מלשון שם). (רש"י שני של
כלל  קידושין כאן אין התורה מן אבל מדרבנן, ספק אלא
שכתב: רבינו מדברי אולם ממנו. גט צריכה ואינה
קידושי  התורה מן מקודשת שהיא נראה מספק", "מקודשת
לאחר. להנשא תרצה אם מדאורייתא, גט ממנו וצריכה ספק,
שם. המאירי להרב הבחירה' ו'בית ה: לקידושין ר"ן ראה

.‚Ò¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ ·˙Bk - ¯ËLa Lc˜ Ì‡Â13 ¿ƒƒ≈ƒ¿»≈««¿»««∆∆
z‡ È¯‰ :‰ˆ¯iL ¯·c Ïk ÏÚ B‡ ‰ÏÚ‰ ÏÚ B‡«∆»∆«»»»∆ƒ¿∆¬≈«¿
‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¿…«≈

ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙BÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a14. ƒ¿»ƒ≈¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

ט.).13) (שם פרוטה שוה שאינו השטר 14)אע"פ ואין
עדים. בפני לה ומוסרו הואיל מבפנים, עדים חתימת צריך

.„CÈ¯ˆÂ15˙Lc˜˙n‰ ‰M‡‰ ÌLÏ B˙B‡ ·zÎiL16, ¿»ƒ∆ƒ¿…¿≈»ƒ»«ƒ¿«∆∆
Ë‚k17dzÚcÓ ‡l‡ B·˙Bk BÈ‡Â .18‡lL B·˙k . ¿≈¿≈¿∆»ƒ«¿»¿»∆…

dÓLÏ19dzÚcÓ ‡lL dÓLÏ B‡ ,20ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»ƒ¿»∆…ƒ«¿»««ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÌÈ„Ú ÈÙa dzÚ„Ï dÏ B˙pL21. ∆¿»»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ≈»¿À∆∆

ששוב 15) לקיש, בן שמעון רבי של בעייתו ט. קידושין
לקדש 16)פשטה. ונמלך אחרת אשה לשם לנכתב פרט

כשמה. ששמה זו אשה האשה 17)בו לשם לכתבו שצריך
- "לה - כריתות" ספר לה "וכתב שנאמר: המתגרשת,
ט:). (קדושין ליציאה הויה והוקשה כו.) (גיטין לשמה"
"ויצאה  של זה מהיקש נלמד שטר קידושי עיקר כל שהרי
(הובא  הרשב"א וכתב ז). הערה פ"א למעלה (ראה והיתה"
צריך  הקידושין שטר שבנוסח משנה') ה'מגיד בפירוש כאן
מפורשים  והדברים כגט. והאשה האיש שמות בו להזכיר
אני  הוא: כך קידושין "סדר ה"ב) פ"א, (קידושין בירושלמי
ס"ק  לב סי' לאהע"ז (הגר"א פלוני" של בתו קידשתי פלוני

ובהסכמתה.18)ו). אשה 19)בידיעתה לשם שנכתב
זו  את לקדש בדעתו ונמלך זו, אשה כשם ששמה אחרת

זה. בה.20)בשטר נמלך לא הכתיבה מקיש 21)קודם
אף  (הבעל) מקנה דעת צריכים יציאה מה ליציאה, הויה

עצמה  את המקנה האשה, זו - מקנה לדעת צריכים הויה
שרביא). ורב פפא כרב ט: (קידושין לבעל

.‰dÏ ¯ÓB‡ - ‰‡È·a Lc˜ Ì‡Â22˜Ó z‡ È¯‰ :˙Lc ¿ƒƒ≈¿ƒ»≈»¬≈«¿¿À∆∆
‰M‡Ï ÈÏ z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¬≈«¿ƒ¿ƒ»

BÊ ‰ÏÈÚ·a23‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,24ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙Óe , ƒ¿ƒ»¿…«≈»∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈
dÏÚB·e ÌÈ„Ú ÈL25‡Ó˙qÓ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰Â .26 ¿≈≈ƒ¬»¿«¿«≈¿ƒ»ƒ¿»»

‰‡Èa ¯Ób ÏÚ BzÚc27‰È‰z B˙‡Èa ¯Ó‚iLÎe , «¿«¿«ƒ»¿∆ƒ¿…ƒ»ƒ¿∆
˙Lc˜Ó28‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈ·e dk¯„k ‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈ·e) . ¿À∆∆≈∆»»∆»¿«¿»≈∆»»∆»

(˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dk¯„k ‡lL29. ∆…¿«¿»¬≈¿À∆∆

עמה.22) להתייחד שנכנס בעת עדים, שני בפני
עמך.23) כשאתייחד אליך לשונות 24)שאבוא שאר

הנוסח: התימנים, ובכת"י ה"ו. לקמן המפורשות קידושין
לאשה  לי את הרי או כיוצא וכל לי מאורסת את הרי או

זו. אינם 25)בבעילה מתייחדים, ראום שהעדים ומאחר
הן  הן ייחוד, עדי הן ש"הן לפי הבעילה, על להעיד צריכים

סה:). (קידושין ביאה" זו 26)עדי תיבה התימנים, בכת"י
כז. הערה להלן וראה א.27)אינה. י, ואם 28)קידושין

קידושין  לשם גמרה) ולא ביאתו (=התחיל בה הערה
לשני, מקודשת זו הרי מאחר, קידושין וקיבלה ידה ופשטה
רבינו  ומלשון (שם). מקודשת היתה לא ועדיין הואיל
התקדשי  ואמר פירש שאם לומר שדעתו נראה "מסתמא",
(מגידֿ ביאה בתחילת מקודשת זו הרי ביאתי, בתחילת לי

ב'ירושלמי'29)משנה). יותר ומבואר ב. ט, קידושין
בתורה  נאמר אמרו: - א נד, ובסנהדרין ה"א. פ"א, קידושין
ששני  הכתוב לך מגיד - אשה" "משכבי יג) כ, (ויקרא
הואיל  בסוגריים, מוקף זה קטע וכל באשה. משכבות
אינו. - של"ד ווניציה רס"ט; קושטא כגון ישנים ובדפוסים

כלפנינו. ישנו ר"מ, משנת רומא בדפוס אבל

.Â‰È‰iL CÈ¯ˆ ,Lc˜iLk LÈ‡‰ ¯Ó‡iL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆…«»ƒ¿∆¿«≈»ƒ∆ƒ¿∆
‰B˜ ‡e‰L ÌÚÓLÓ30ÚÓLÓ ‡‰iL ‡ÏÂ ,‰M‡‰ «¿»»∆∆»ƒ»¿…∆¿≈«¿«

·˙kL B‡ ,dÏ ¯Ó‡L È¯‰ ?„ˆÈk .dÏ BÓˆÚ ‰˜‰L∆ƒ¿»«¿»≈«¬≈∆»«»∆»«
,CÈÒe¯‡ ÈÈ¯‰ ,CÈÏÚa ÈÈ¯‰ :dÏ B˙pL ¯ËMa«¿»∆¿»»¬≈ƒ«¬≈¬≈ƒ¬ƒ
ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÈLÈ‡ ÈÈ¯‰¬≈ƒƒƒ¿…«≈»∆≈»ƒƒ

ÏÏk31dÏ ¯Ó‡ .32È¯‰ ,ÈzL‡ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k B‡ , ¿»»«»»«»¬≈«¿ƒ¿ƒ¬≈
,ÈlL z‡ È¯‰ ,ÈÏ ‰Èe˜ z‡ È¯‰ :B‡ ,È˙Òe¯‡ z‡«¿¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿∆ƒ

È˙Áe˜Ï z‡ È¯‰33È˙Ùe¯Á z‡ È¯‰ ,34z‡ È¯‰ , ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿¬»ƒ¬≈«¿
Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ‰˜e˜Ê z‡ È¯‰ ,È˙eL¯a35È¯‰ - ƒ¿ƒ¬≈«¿¿»ƒ¿…«≈»∆¬≈

.˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆

איש 31)רוכש.30) יקח כי בתורה: שנאמר ב. ה, קידושין
לה. עצמו את שיקח ולא כל 32)אשה, התימנים, בכת"י

אינו. הזה אשה.33)הקטע איש יקח כי הכתוב: מלשון
חרופה",34) לארוסה קוראים ביהודה "שכן ו. קידושין

בניגוד  ברשב"א) (הובאה שם חננאל רבינו וכגירסת
ובשו"ע  מקודשת. היא ביהודה שרק בגמרא לגירסתנו
בספק. מקודשת זו שהרי פסק ס"ג כז סי' אהע"ז

מכרת 35) אינה אם אבל קידושין, לשון שהיא שתבין ובלבד
עמה  דיבר אלאֿאםֿכן מקודשת, אינה - לשון באותה
ה"ח  בסמוך כמבואר לו, ונתרצתה קידושין עסקי על .תחילה
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.ÊÈ¯‰ ,ÈÏ ˙„ÁÈÓ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k B‡ ,dÏ ¯Ó‡»«»»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈
È¯‰ ,È˙c‚ z‡ È¯‰ ,È˙¯ÊÚ z‡ È¯‰ ,ÈÏ ˙„ÚÈÓ z‡«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿∆¿»ƒ¬≈«¿∆¿»ƒ¬≈
z‡ È¯‰ ,ÈzÁz z‡ È¯‰ ,È˙¯e‚Ò z‡ È¯‰ ,È˙ÚÏˆ z‡«¿«¿»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿«¿ƒ¬≈«¿

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - È˙ÒeÙz z‡ È¯‰ ,È˙¯eˆÚ36. ¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈¿À∆∆¿»≈
ÔÈLec˜ È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ ¯a„Ó ‰È‰iL ,‡e‰Â37; »∆ƒ¿∆¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈ƒƒ

ÔÈLec˜ È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ ¯a„Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈ƒƒ
el‡ ˙BlÓÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -38: ≈¿ƒ¿ƒ≈

משמען 36) אם ספק האלו, הלשונות כל כי א. ו, קידושין
"והיו  מלשון - "מאוחדת" כמו מיוחדת, קידושין: לשון
לא  "אשר מלשון - מיועדת כד). ב, (בראשית אחד" לבשר
עבריה. באמה קידושין לשון שהיא ח) כא, (שמות יעדה"
ב, (בראשית כנגדו" עזר לו "אעשה לשון - נגדתי עזרתי,
מצלעותיו  אחת "ויקח מלשון: - תחתי סגורתי, צלעתי, יח).
שתהא  עצרת לשון - עצורתי כא). (שם תחתנה" בשר ויסגור
(רש"י  בבית עמי נתפסת - תפושתי וכן לבית, עמי נאספת
לשון  משמען שאין ואפשר שם). הזקן ר"י ו'תוספות'

מלאכתו. לעשות שתבוא אלא ספק 37)קידושין היא אז
ולפיכך 38)מקודשת. לה, אמר מה יודעת שאינה מפני

שניהם  אמרו אם ואפילו (שם). כלל מקודשת אינה
נתבררה  לא שהרי מקודשת, אינה נתכוונו שלקידושין
לשונו  את להבין צריכים הם שגם לעדים, הלשון אמיתת

שם). ר"י ('תוספות'

.Á˙¯kÓ ‡È‰L ÔBLÏ ÏÎa ‰M‡‰ Lc˜Ï LÈ‡Ï LÈÂ¿≈»ƒ¿«≈»ƒ»¿»»∆ƒ«∆∆
Ba39Â ,,d‡wL ÔBLl‰ d˙B‡a ÌÈ¯·c‰ ÚÓLÓ ‰È‰È¿ƒ¿∆«¿««¿»ƒ¿»«»∆¿»»

e¯‡aL BÓk40È˜ÒÚ ÏÚ ‰M‡‰ ÌÚ ¯a„Ó ‰È‰ . ¿∆≈«¿»»¿«≈ƒ»ƒ»«ƒ¿≈
‰˙ˆ¯Â ÔÈLecw‰41¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡ÏÂ ,Lc˜Â „ÓÚÂ , «ƒƒ¿»¿»¿»«¿ƒ≈¿…≈≈¿…»«

Ô‰Â ÏÈ‡B‰ - ÏÚa B‡ d„Èa Ô˙ ‡l‡ ,ÌeÏk dÏ»¿∆»»«¿»»»«ƒ¿≈
L¯ÙÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Bic - ÔÈÚa ÔÈ˜eÒÚ42È„Ú ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿»«¿≈»ƒ¿»≈¿≈≈≈

Ìz‡ :Ì‰Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈLe¯b‰Â ÔÈLecw‰«ƒƒ¿«≈ƒ≈»ƒ«»∆«∆
BÊ È¯‰ - Ì‰ÈÙa Lc˜ B‡ L¯bL ÔÂÈk ‡l‡ ,È„Ú≈«∆»≈»∆≈≈ƒ≈ƒ¿≈∆¬≈

˙L¯‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó43. ¿À∆∆¿…∆∆

ה"ו.39) לעיל המנויות הלשונות על והאומר 40)נוסף
חוששין  - וחיבה אהבה בשביל לך נותן הריני לאשה
ביניהם, וחיבה אהבה שתהיה נתכוין שמא כי לקידושיו,
לי  מיועדת או מיוחדת את הרי אמר: כאילו זה והרי
.( ס"ג כז, סי' אהע"ז בשו"ע וכן מיימוניות', ('תשובות

(כסףֿמשנה).41) הן פ"ד 42)שאמרה שני מעשר משנה,
א. ו, בקידושין וכן ולא 43)מ"ז. הזמינם שלא ואףֿעלֿפי

שיאמר  צריך ממון בהודאת ורק מג.). (קידושין לכך ייחדם
בך  אני משטה לו: לומר יכול כן לא שאם עדי, אתם
אצלה, והם שנים בפני שקידשה ודוקא שם). ('תוספות'
אחורי  עדים לה הטמין אם אבל בהם. והרגישה שראתה
יתכן  בהם, מרגישה היתה אילו כי מקודשת, אינה הגדר,
אצלה  עדים שאין בידעה עכשיו רק הקידושין, קיבלה ָולא
עדים  כאן ואין הואיל בו היא משחקת כי בחשבה קבלתם, -

(מגידֿמשנה).

.ËBÊ È¯‰ - ÈÈˆÁÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ¬≈
ÈzL‡ È‰z :dÏ ¯ÓB‡Ï ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .˙Lc˜Ó¿À∆∆»¿»∆∆¿≈»¿ƒƒ¿ƒ

˙¯Á‡Â z‡44Ï·‡ .LÈ‡ ÈˆÁ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓpL , «¿¿«∆∆∆ƒ¿»∆≈»∆»¬ƒƒ¬»
ÔÈ‡L ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :¯Ó‡ Ì‡ƒ»«∆¿≈¿À∆∆ƒ≈»¿À∆∆∆≈

ÌÈLÏ ‰Èe‡¯ ˙Á‡ ‰M‡45z‡ È¯‰ :¯ÓB‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»««¿»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ≈¬≈«¿
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÊÏÂ ÈÏ ˙Lc˜Ó46. ¿À∆∆ƒ¿»∆≈»¿À∆∆

ז.)44) (קידושין אשא - עליך אחרת לישא ארצה שאם
נשים". כמה אדם "נושא ה"ג: פי"ד, לקמן שם.45)וראה

שאמר 46) וברגע עיקר, ראשון לשון תפוס אומרים: ואין
האחרון  הדיבור ואין לו נתקדשה כבר לי, מקודשת את הרי
קידושין  לו מקודשת היא וממילא לחול, יכול "ולזה"
כאחד, לשניהם מקודשת שתהא מורה לשונו אלא גמורים,

רוקח'). ('מעשה מהם לאחד אף מקודשת אינה ולפיכך

.ÈCÈˆÁÂ ,‰Ëe¯Ùa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈∆¿≈¿À∆∆ƒƒ¿»¿∆¿≈
‰Ëe¯Ùa47ÈˆÁa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :dÏ ¯Ó‡L B‡ ; ƒ¿»∆»«»∆¿≈¿À∆∆ƒ«¬ƒ

È¯‰ - ‰Ëe¯t ÈˆÁa ˙Lc˜Ó ˙¯Á‡‰ CÈˆÁÂ ,‰Ëe¯t¿»¿∆¿≈»«∆∆¿À∆∆«¬ƒ¿»¬≈
˙Lc˜Ó BÊ48‰Ëe¯Ùa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :dÏ ¯Ó‡ . ¿À∆∆»«»∆¿≈¿À∆∆ƒƒ¿»

¯ÁÓÏ ‰Ëe¯Ùa CÈˆÁÂ ,ÌBi‰49CÈÈˆÁ ÈzL ; «¿∆¿≈ƒ¿»¿»»¿≈¬»«ƒ
‰Ëe¯Ùa50EÈ˙Ba ÈzL ;51Èa ÈLÏ52Eza ;‰Ëe¯Ùa ƒ¿»¿≈¿∆ƒ¿≈»«ƒ¿»ƒ¿

‰Ëe¯Ùa ÈÏ ‰¯eÎÓ E˙¯Ùe ÈÏ ˙Lc˜Ó53Eza :B‡ ; ¿À∆∆ƒ»»¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿
‰Ëe¯Ùa ÈÏ E˙Ú˜¯˜Â54˜ÙÒa ˙Lc˜Ó el‡ ÏÎa -55. ¿«¿»»¿ƒƒ¿»¿»≈¿À∆∆¿»≈

מקדש 47) זה אין - "חצייך" שהזכיר ואע"פ ב. ז, קידושין
מתייחס  דיבורו וראש הוא, והולך מונה אלא לחצאין, אשה
בשתי  כמקדש זה והרי בקידושיו. הפסק כאן ואין לסופו, גם
וחצייך  בפרוטה, לי עולה חצייך נמצא ואומר: פרוטות,

(לחםֿמשנה). בפרוטה כאן 48)השני וגם שם. קידושין,
לחצאין  שמקדשים לומר טעה ולא והולך" "מונה הוא
אבל  אחד, דיבור בכדי לה אמר זה שכל ומובן שם). (רש"י
מקודשת  אינה לחצי, חצי בין דיבורו באמצע הפסיק אם

שם). שהרי 49)(ר"ן בקידושיו, שהפסיק לדון יש כאן
למחר. השני החצי קידושי את לתלות 50)דחה אין כאן

אלא  הכסף את מנה לא שהרי הוא", והולך "מונה ולומר:
שאשה  לומר טעה ואולי האשה, גוף בקידושי הפסיק

לחצאין. לאביהן.51)מתקדשת כן אומר המקדש
אם  הוא, והספק שלו. קידושיהן שכסף מדובר, ובקטנות
ותהיינה  שלימה פרוטה קיבל והרי נלך המקבל אחרי

להשגי  עלינו אולי או ואז מקודשות. המתקדשת באשה ח
היו  אילו אבל מתקדשות. ואינן פרוטה חצי אשה לכל יוצא
שליח  בתורת הקידושין כסף את קיבל שהאב גדולות הבנות
אחת  כל שהרי מקודשות, הבנות שאין ודאי אז הבנות,

שם). ('תוספות' פרוטה חצי רק גדולים,52)קיבלה והם
לקדש. שליח לכלול 53)ועשאוהו התכוין אם הוא: הספק

קידש  שהוא נמצא כאחד, והאשה הפרה את זו בפרוטה
שאדם  מתוך או מקודשת, ואינה פרוטה בחצי רק האשה
הפרה  ואין מפרוטה, בפחות מתקדשת אשה שאין יודע
– בתך לומר התכוין ודאי כה:), (קידושין בכסף נקנית

כשימשכנה. לו תיקנה ופרתו נקנית 54)בפרוטה, קרקע
לומר  נתכוין אולי ספק, יש זאת ובכל בחזקה. וגם בכסף, גם

בה. כשאחזיק - וקרקעך בפרוטה, ז,55)בתך בקידושין
שני  שגם ואע"פ ב"תיקו". האלו הבעיות כל את העלו - ב
ולא  הבעיות בין שם הוזכרו זו שבהלכה הראשונים הדינים
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"אם  שם: אמרה והגמרא שהואיל רבינו סובר נפתרו,
הרי  אלו, דינים לשני ביחס הוא" והולך מונה תמציֿלומר
ספק. מכלל והוציאן הזה להגיון הסכים התלמוד כאילו זה
אומר  שהתלמוד מקום כל מהגאונים, הוא מקובל כלל כי
(רא"ש  ופתרון פשיטות כמו זה הרי תמציֿלומר" "אם

שם). לקידושין

.‡ÈdzÚ„Ï ‡lL Bza ˙‡ Lc˜Ó ·‡‰56ÔÓÊ Ïk »»¿«≈∆ƒ∆…¿«¿»»¿«
B„Èa d˙eL¯ ‰¯Ú ‡È‰Lk ÔÎÂ ,‰pË˜ ‡È‰L57, ∆ƒ¿«»¿≈¿∆ƒ«¬»¿»¿»

‰ÈLec˜Â .‰M‡Ï ‰f‰ LÈ‡Ï Èz˙ Èza ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ»ƒ«∆¿ƒ»¿ƒ∆»
‰È·‡Ï58‰È„È ‰OÚÓ·e d˙‡ÈˆÓa È‡kÊ ‡e‰ ÔÎÂ .59 ¿»ƒ»¿≈««ƒ¿ƒ»»¿«¬≈»∆»

d˙a˙Î·e60ÔÓ ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ Ì‡ . ƒ¿À»»ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»ƒ
ÔÈÒe¯‡‰61¯b·zL „Ú Ïka È‡kÊ ‡e‰ ,62CÎÈÙÏ .63 »≈ƒ«««…«∆ƒ¿»¿ƒ»

¯b·zL „Ú „ÏezL ÌBiÓ Bza ÈLec˜ ·‡‰ Ïa˜Ó64. ¿«≈»»ƒ≈ƒƒ∆ƒ»≈«∆ƒ¿»
‰ËBL B‡ ˙L¯Á ‰˙È‰ elÙ‡Â65È¯‰ - ·‡‰ dLc˜Â «¬ƒ»¿»≈∆∆»¿ƒ¿»»»¬≈

‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰66ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ≈∆ƒ¿»¿ƒ»¿»«»»ƒ
˙BÁt ;‰È·‡ ˙ÚcÓ ‰‡È·a ˙Lc˜˙Ó ,„Á‡ ÌBÈÂ¿∆»ƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ««»ƒ»»

‰‡È·a ‰È·‡ dLc˜ Ì‡ ,ÔkÓ67˙Lc˜Ó dÈ‡ -68. ƒ≈ƒƒ¿»»ƒ»¿ƒ»≈»¿À∆∆

הסכמתה.56) ולקבל בה להמלך מא,57)מבלי קידושין
א. מו, וכתובות כתובות 58)א. - לאביה. קידושיה כסף

כל  - אביה בית בנעוריה יז) ל, (במדבר תורה אמרה שם.
לאביה. נעוריה משום 59)שבח מז. שם, - במציאתה

אם  הדין, מצד בתו במזונות חייב האב ואין הואיל כי איבה,
מלזונה. וימנע איבה לה יטור לעצמה, המציאה תעכב
ימכור  "וכי ז) כא, (שמות שנאמר מו: שם, - ידיה ובמעשה
אף  לרבה, ידיה מעשה - אמה "מה - לאמה" בתו את איש

לאביה". ידיה מעשה - שהבעל 60)בת חכמים שתיקנו
להוציאה, בעיניו קלה תהא שלא כדי לאשתו, כתובה יכתוב

פ"י. לקמן ב.61)כמבואר מג, הבגרות 62)כתובות זמן
ה"ב. פ"ב למעלה צריכים 63)מפורש אנו ואין הואיל

המתקדשת. הנערה או הקטנה של שהרי 64)לדעתה
בידו. חרשת 65)קידושיה היא מה הכ"ו, פ"ה לעיל ראה

אינה 66)ושוטה. גדולה חרשת אבל ב. קיב, יבמות
פ"ד, לקמן כמבואר התורה מן גמורים קידושין מקודשת
כלל, מתקדשת אינה - גדולה כשהיא השוטה וכן ה"ט.

שם. המקדש.67)כמבואר עליה ב.68)שבא מד, נדה
אצבע  כנותן זה והרי ביאה, ביאתה אין שנים מג' שפחות
בתוליה  היא אף ומדמעת, וחוזרת מדמעת עין מה בעין,
חכמים  מצות אבל הדין, מצד זה וכל מה.). (שם חוזרים
לקמן  כמבואר קטנה, כשהיא בתו אדם יקדש שלא היא,

הי"ט.

.·È‡È‰ È¯‰Â ,˙eL¯ da ‰È·‡Ï ÔÈ‡ - ˙a‰ ‰¯‚a»¿»««≈¿»ƒ»»¿«¬≈ƒ
ÔzÚ„Ï ‡l‡ ˙BLc˜˙Ó ÌÈ‡L ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk69. ƒ¿»»«»ƒ∆≈»ƒ¿«¿∆»¿«¿»

ÈiÁa ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰È·‡ d‡ÈO‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ»»ƒ»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»¿«≈
ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dÓˆÚ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - ‰È·‡»ƒ»¬≈ƒƒ¿«¿»¿««ƒ∆¬«ƒ

˙‡OpL ÔÂÈk .‰pË˜ ‡È‰70˙eL¯ da ‰È·‡Ï ÔÈ‡ , ƒ¿«»≈»∆ƒ»≈¿»ƒ»»¿
ÌÏBÚÏ71. ¿»

א.69) עט, נשואה,70)קידושין נקראת לחופה משתכנס

ה"ב. פ"י, לקמן בקידושין 71)ראה וכן ב. מג, כתובות
רבינו". "תשובות במוספנו: וראה ב. מד,

.‚ÈdÈ‡ - ‰È·‡ ˙Ú„Ï ‡lL ¯b·zL Ì„˜ ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»…∆∆ƒ¿«∆…¿««»ƒ»≈»
˙Lc˜Ó72‰v¯˙ Ì‡ elÙ‡Â ,73¯Á‡ ·‡‰ ¿À∆∆«¬ƒƒƒ¿«»»»««

‰Lc˜˙pL74ÔÓ ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ Ì‡ elÙ‡Â . ∆ƒ¿«¿»«¬ƒƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»ƒ
Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ÔÈLecw‰ Ô˙B‡75ÔÈ·e ‡È‰ ÔÈ·e . »«ƒƒ≈»¬»¿…≈≈ƒ≈

·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ‰È·‡76ÂÈÙa ‰Lc˜˙ Ì‡ ÔÈa .77ÔÈa »ƒ»¿ƒ¿«≈≈ƒƒ¿«¿»¿»»≈
ÂÈÙa ‡lL ‰Lc˜˙pL78.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ∆ƒ¿«¿»∆…¿»»≈»¿À∆∆

ה'אלפסי'72) פסק וכן שם. רבינא כדעת - ב מה, קידושין
שם. לקידושין יועיל 74)הסכים.73)בהלכותיו מה כי

בשעת  האב נתרצה אם אבל קידושין. מעשה שלאחר ריצוי
אביה  קיבל שלא ואע"פ מקודשת. היא הרי הקידושין,

רבינו). דעת בפירוש שם (ר"ן ואינה 75)קידושיה
לכהן  שאסורה וכאלמנה הדיוט, לכהן שאסורה כגרושה

ואח"כ 76)גדול. הקידושין בשעת האב נתרצה אם אפילו
קידושין, הקידושין ואין לעכב יכולה במקדש, ממאנת הבת
מקדשה, בעצמו כשהוא אלא לכופה יכול אביה שאין
אפילו  אח"כ לעכב יכול אביה וכן א. יא, לעיל כמבואר
ומהר"י  (כסףֿמשנה שעה באותה ושתק בפניו כשנתקדשה

רבינו). בדעת עיכב.77)קולון ואח"כ אפילו 78)ושתק,
מקודשת  אינה עיכבה, לא הבת וגם אח"כ, נתרצה אם

הקידושין. בשעת נתרצה ולא הואיל

.„È˙¯‚Ba ˜ÙÒ ˙a‰ ‰˙È‰79‰È·‡ dLcwL ÔÈa , »¿»««»≈∆∆≈∆ƒ¿»»ƒ»
˙Ú„Ï ‡lL dÓˆÚ ‡È‰ ‰LcwL ÔÈa dzÚ„Ï ‡lL∆…¿«¿»≈∆ƒ¿»ƒ«¿»∆…¿««

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰È·‡80Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ , »ƒ»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ»¿ƒ»≈
‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ LÈ‡Ï LÈ .˜ÙqÓ81, ƒ»≈≈¿ƒ«¬»ƒ«¿«≈ƒ»

ÌÈLp‰ ¯‡MÓ ‰M‡ ÔÈa ˙ÈBÏt ‰M‡ ÔÈa82ÔÎÂ . ≈ƒ»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»«»ƒ¿≈
‰ÏB„b‰ ‰M‡‰83‰ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ84ÔÈa , »ƒ»«¿»»»ƒ«¿«≈ƒ∆»≈

·‡‰ ÔÎÂ .ÌÈL‡ ¯‡MÓ LÈ‡Ó ÔÈa ÈBÏt LÈ‡Ó≈ƒ¿ƒ≈≈ƒƒ¿»¬»ƒ¿≈»»
B˙eL¯a ‡È‰Lk Bza ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ85. ∆»ƒ«¿«≈ƒ≈ƒ¿∆ƒƒ¿
CÈLec˜ ÈÏa˜Â È‡ˆ :‰pËw‰ Bz·Ï ·‡‰ ¯ÓB‡Â86. ¿≈»»¿ƒ«¿«»¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ

הבאת 79) מיום חדשים ששה כבר עברו אם ספק שיש כגון
שנראה  כגון או ה"ב). פ"ב, לעיל (ראה לא או נערותה סימני
שערות, שתי הביאה לא ועדיין העליון מסימני אחד בה
ה"ח) פ"ב, (לעיל קטנה ספק נערה, ספק היא כי נמצא
מיום  חדשים ששה ועברו שערות שתי הביאה ואח"כ
גמור, סימן הוא אולי ספק ויש הראשון, הסימן שהביאה
אלא  נערה נעשתה לא שמא או בוגרת, כיום היא וממילא
עברו  לא עדיין ואילך ומשם התחתון, הסימן הבאת עם
(לחםֿמשנה). נערה היא ועדיין חדשים ששה

שמא 80) חוששים אנו אביה קידושי לענין א. עט, קידושין
שמא  חוששים אנו עצמה קידושי ולענין היא, נערה עדיין

היא. בידינו 81)בוגרת הוא שכלל א. מא, קידושין
"ושחטו  ו) יב, (שמות שנאמר כמותו", אדם של "שלוחו
כולו  הקהל כל וכי הערבים", בין ישראל עדת קהל כל אותו
ששלוחו  מכאן אלא, אחד? אלא שוחט אינו והלא שוחט,

ב). עמוד (שם, כמותו אדם קדש 82)של לו: פירש שלא
רוצה  - אשה" לי "קדש סתם לו אמר אלא זו, או זו אשה לי
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א. יב, נזיר ממסכת הדברים ומקור שהיא. איזו לומר
א.84)הבוגרת.83) מא, שם 86)שם.85)קידושין

שזכתה  ואחרי הקידושין, כסף בעצמה מקבלת הבת א. יט,
שמן  ואע"פ לאביה. נעוריה שבח כל כי אביה בו זכה בכסף
אחרת  דעת כשיש - סא.) (גיטין לקטן זכיה אין התורה

פ"א). לקידושין (ר"ן זכיה לו יש לו, מקנה

.ÂËCÈ¯ˆ ,ÔÈLecw‰ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰ Ïk»»∆»ƒ«¿«≈«ƒƒ»ƒ
ÌÈ„Ú ÈÙa B˙BOÚÏ87ÁÈÏL ‰OÚL LÈ‡‰ Ï·‡ . «¬ƒ¿≈≈ƒ¬»»ƒ∆»»»ƒ«

ÔÈ‡L .ÌÈ„Úa B˙BOÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï¿«≈ƒ»≈»ƒ«¬¿≈ƒ∆≈
˙zÓ‡ ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ LÈ‡‰ ˙eÁÈÏLa ÌÈ„ÚÏ ÌB˜Ó»¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ«¬ƒ«

¯·c‰88ÔÈ‡ - ÁlLÓ‰Â ÁÈÏM‰ e„B‰ Ì‡ CÎÈÙÏ , «»»¿ƒ»ƒ«»ƒ«¿«¿«≈«≈»
ÌÈ„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ89Ëb‰ ÁÈÏL BÓk .90ÁÈÏL BÓÎe , ¿ƒƒ≈ƒ¿¿ƒ««≈¿»ƒ«

e‰L¯‰L91ÏÎa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,‰Óe¯z BÏ LÈ¯Ù‰Ï ∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿»¿«≈»∆¿»
ÌB˜Ó92CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,B˙BÓk Ì„‡ ÏL BÁeÏML - »∆¿∆»»¿¿≈»ƒ

.ÌÈ„Ú≈ƒ

בסמוך.87) המבואר בגט, לקבלה שליח בניגוד 88)כדין
ראה  עדים, בלא כלל חל שאינו הקידושין מעשה לעצם

ה"ו. פ"ד, פ"ג,89)לקמן קידושין ב'ירושלמי' נראה וכן
בעדים". השליח הוחזק "לא שאין 90)ה"א: להולכה,

גירושין  הל' לקמן וכמבואר בעדים. למנותו צריך הבעל
היא  מפורשת משנה לקבלה, הגט בשליח אבל ה"ד. פ"ו,
חולק, והראב"ד במינויו. עדים שני שצריך ב סג, בגיטין
בפני  לעשות צריך להולכה קידושין בשליח גם ולדעתו
לשליח  כסף) (בקידושי קידושין שליח להשוות ואין שנים.
אולם  לעדים. זקוק אינו ולפיכך בידו, הגט שתופס הגט
שאמרו  - ב מה, קידושין הש"ס מסוגיית מוכח רבינו כדברי
שעשאו  עדים שאין ומשמע שויה", שליח "ודילמא שם:
אביו  את עשה הבן שאם התלמוד סבר זאת ובכל שליח,
קידושין  וקידושיו גמור שליח הוא הרי לקדש, שליח

התבואה.91)(כסףֿמשנה). פסח 92)בעל בקרבן כגון
פסח  לשחוט מתמנה וכן שהשליח עדים. בלא לשולחו

בעניני  וגם ה"א. פ"ז, מעילה הל' ראה מעילה. קרבן לענין
כ  במכירה, קרקע שליחות לי ומכור צא לשלוחו "האומר גון

קיימים, מעשיו וכל ולוקח מוכר זה הרי לי, קנה או . . . זו
בלבד  באמירה אלא עדים ולא קנין צריך שליח העושה ואין

ה"א). פ"א, שלוחין (הל' חבירו" לבין בינו

.ÊË„Ú ‰OÚ ÁÈÏM‰93ÈL ‰OÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «»ƒ««¬∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
Ô‰ - d˙B‡ eLc˜Â eÎÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÔÈÁeÏL¿ƒ¿«≈ƒ»¿»¿¿ƒ¿»≈

ÔÈLecw‰ È„Ú Ô‰ Ô‰Â ÂÈÁeÏL Ô‰94ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ≈¿»¿≈≈≈≈«ƒƒ¿≈»¿ƒƒ
.ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÈÙa BÏ dLc˜Ï¿«¿»ƒ¿≈¿«ƒ¬≈ƒ

אדם 93) של ששלוחו כיון אומרים: ואין א. מג, קידושין
לקדש  יכול ואינו עצמו המקדש של כגופו זה הרי כמותו,
עוד  - שלוחיו נעשו שעדיו בזה אדרבא אלא עדים, בלא

(שם). הקידושין מעשה את אומרים,94)חיזק יש
נוגעים  הם הרי כסף בקידושי אבל שטר בקידושי שהמדובר
ואינם  ה"ז) שלוחין מהל' בפ"א רבינו שכתב (כמו בעדותם

מגידֿמשנה). (ועי' עדים נעשים

.ÊÈ- ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ ,˙eÁÈÏLÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰«…¿≈ƒƒ¿ƒ≈≈≈∆¿»»

˙Ú„ Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ95Ôa BÈ‡L ÈÙÏ - Ì"ekÚ‰Â , ¿ƒ∆≈»¿≈««¿»«¿ƒ∆≈∆
˙È¯a96Ìz‡ Ì‚ eÓÈ¯z Ôk :¯Ó‡Â ,97˙Ba¯Ï - ¿ƒ¿∆¡«≈»ƒ««∆¿«

,˙È¯a Èa ÌÎÁeÏL Û‡ ,˙È¯a Èa Ìz‡ ‰Óe ;ÁÈÏM‰«»ƒ«»«∆¿≈¿ƒ«¿¬∆¿≈¿ƒ
„·Ú‰ Ï·‡ .Ì"ekÚ‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï98‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿ƒ∆»«¬»»∆∆««ƒ∆
ÔBÓÓaL ¯·„Ï ÁÈÏL ‰OÚ99ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ , «¬∆»ƒ«¿»»∆¿»¬≈»

ÔÈhb ˙¯B˙a BÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈhb‰Â ÔÈLecw‰ ˙eÁÈÏLÏƒ¿ƒ«ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ∆≈¿«ƒƒ
ÔÈLec˜Â100. ¿ƒƒ

לבית 95) שה איש להם "ויקחו כתוב: "איש" ובשליחות,
קטן  ולא - איש לכולם. לוקח אחד ג) יב, (שמות אבות"
שלוחין  הל' וראה כג.) לגיטין (רש"י דעת בן שאינו מי ולא

ה"ב. מצוות.96)פ"ב בברית ובא "גם"97)מהול תיבת
השליח. את לרבות ובאה זה, בפסוק עבד 98)מיותרת

עבדות  לשם וטבל ומל לעבד, לישראל שנמכר גוי - כנעני
כנשים. במצוות חייב נאמר 99)- שהרי הוא. ברית שבן

לעבדך  - מימך שואב עד עציך "מחוטב י) כט, (דברים
רבינו  דברי והשווה ב. כג, לגיטין (רש"י אלהיך" ה' בברית

ה"ב). פ"ב שלוחין אין 100)בהל' שקידש, שעבד
בו, שייך שאינו דבר כל היא: וסברא כלל. תופסים קידושיו
זו  הלכה וכל מא:). קידושין (רש"י שליח עליו נעשה אינו
אולם  גט, לענין שנויים הדברים ושם ב. כג, בגיטין מקורה
הידוע: ההיקש עלֿפי לגיטין, קידושין דיני משוה רבינו
– ה.) (קידושין ליציאה" הויה מקיש והיתה, "ויצאה

מגידֿמשנה.

.ÁÈz‡ È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡ Lc˜nL LÈ‡‰ ÁÈÏL¿ƒ«»ƒ∆¿«≈≈»¬≈«¿
‰Ê ¯ËLa B‡ ‰Ê ÛÒÎa ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó101ÁÈÏL Ì‡ . ¿À∆∆ƒ¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«

BÏ ¯ÓB‡ ,ÔÈLecw‰ Ïa˜nL ‡e‰ ‰M‡‰102È¯‰ : »ƒ»∆¿«≈«ƒƒ≈¬≈
:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â .ÈÏ ˙Lc˜Ó E˙B‡ ‰ÁÏML ˙ÈBÏt¿ƒ∆»¿»¿¿À∆∆ƒ¿≈
EÏ ‰Èz˙ :B‡ ,CÏ ‰ÈzÒ¯‡ :B‡ ,CÏ ‰ÈzLcƒ̃«¿ƒ»»≈«¿ƒ»»¿«ƒ»¿
·‡‰ È„È ÏÚ Lc˜Ó‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰M‡Ï¿ƒ»¿…«≈»∆¿≈«¿«≈«¿≈»»
¯ÓB‡ ‡e‰Â .ÈÏ ˙Lc˜Ó ˙ÈBÏt Eza È¯‰ :BÏ ¯ÓB‡≈¬≈ƒ¿¿ƒ¿À∆∆ƒ¿≈
- Ô‰ :ÁÈÏM‰ B‡ ·‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ .CÏ ‰ÈzLc˜ :BÏƒ«¿ƒ»»ƒ»«»»«»ƒ«≈

˜˙L elÙ‡Â .Bic103,ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡Â . ««¬ƒ»«¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
,Bic - ¯·c ¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡ÏÂ ÁÈÏMÏ B‡ ·‡Ï Ô˙Â¿»«»»«»ƒ«¿…≈≈¿…»«»»«

c˜Ó ‡È‰Â˙L104‡l‡ B·˙Bk BÈ‡ ,¯ËLa Lc˜ Ì‡Â . ¿ƒ¿À∆∆¿ƒƒ≈ƒ¿»≈¿∆»
ÁÈÏM‰ ˙ÚcÓ B‡ ·‡‰ ˙ÚcÓ105ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ÔÎÂ . ƒ««»»ƒ«««»ƒ«¿≈¿»«¿»ƒ

ÁÈÏL ÔÈ„k ‰M‡‰ ÌÚ LÈ‡‰ ÔÈc ,ÔÈLec˜ ÏL ÔlkÀ»∆ƒƒƒ»ƒƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ«
ÁÈÏL ÌÚ106.·‡‰ ÌÚ B‡ ƒ»ƒ«ƒ»»

ה.101) הערה ה"א, למעלה לשליח.102)ראה - המקדש
הוא 103) כן נוסחתנו, ולפי זה. אין התימנים, בכת"י

דבר  אמרו ולא האב, או השליח שתק אם אפילו פירושה:
חומרא  אלא אינה האמירה שכל מקודשת, היא הרי -
סי' באהע"ז והגר"א מחוקק' 'חלקת ט"ז, ('דרישה', בעלמא
ולפי  עסוקים". היו אם שתק "אפילו הביא וה'טור' ס"א). לו
ומוסב  אחרֿכך, שכתוב למה נמשך שזה הב"ח ביאר זה,
"הן", עלֿכלֿפנים לומר, צריך השליח אבל - המקדש על
פקדון  לשם הכסף את ומקבל בו שחזר אפשר כן לא שאם

ב'דרישה'). גם בענין 104)(ועיי"ש ועסוקים הואיל
ה"ח. לעיל המפורש האשה עם האיש וכדין הקידושין,
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דעת 105) מספיקה אינה הרמב"ן ולדעת ה"ד. לעיל כמבואר
כי  עצמה, האשה של דעתה צריכים אלא שלוחה או האב
הוא  שהבעל שבגט וכשם לבעלה. עצמה את המקנה היא
גירושין  הל' לקמן ראה שלוחו, ולא דעתו צריכים - המקנה
שלוחה. דעת ולא דעתה, - בקידושין כך הֿו, פ"ב,

כך 106) האשה, עם האיש "כדין הנוסח: התימנים, בכת"י
בכל  "וכן הביא: לו, סימן אהע"ז וה'טור' שליח". דין
עם  האיש כדין השליח עם האיש דין קידושין, של הדברים

האשה".

.ËÈBÓˆÚa BzL‡ ˙‡ Ì„‡ Lc˜iL ‰ÂˆÓ107¯˙BÈ ƒ¿»∆¿«≈»»∆ƒ¿¿«¿≈
BÁeÏL È„È ÏÚÓ108dÓˆÚ Lc˜zL ‰M‡Ï ‰ÂˆÓ ÔÎÂ . ≈«¿≈¿¿≈ƒ¿»»ƒ»∆¿«≈«¿»

dÁeÏL È„È ÏÚÓ ¯˙BÈ d„Èa109LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿»»≈≈«¿≈¿»¿««ƒ∆≈
‰¯Ú ‡È‰LÎe ‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Lc˜Ï ·‡Ï ˙eL¿̄»»¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«»¿∆ƒ«¬»
˙ÂˆÓ ‡l‡ .Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏ¿»ƒ∆ƒ¿∆≈»«¬≈∆»ƒ¿«
„Ú ,‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Ì„‡ Lc˜È ‡lL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆…¿«≈»»ƒ¿∆ƒ¿«»«

‰ˆB¯ È‡ ÈBÏÙÏ :¯Ó‡˙Â ÏÈc‚zL110ÔÈ‡ LÈ‡‰ ÔÎÂ . ∆«¿ƒ¿…«ƒ¿ƒ¬ƒ»¿≈»ƒ≈
‰pË˜ Lc˜Ï Èe‡¯111‰p‡¯iL „Ú ‰M‡ Lc˜È ‡ÏÂ . »¿«≈¿«»¿…¿«≈ƒ»«∆ƒ¿∆»

,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡ˆÓz ‡Ï ‡nL ;ÂÈÈÚa ‰¯Lk ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¿≈»¿≈»∆»…ƒ¿»≈¿≈»
d‡BO ‡e‰Â dnÚ ·ÎBL B‡ dL¯‚Ó ‡ˆÓÂ112. ¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ»¿¿»

קי).107) הערה להלן (ראה מכירה שכשגופו 108)אפילו
מא.). לקידושין (רש"י יותר שכר מקבל במצוה, עוסק

לה 109) יש זאת בכל ורביה, בפריה מצווה שאינה אע"פ
שם). לקידושין (ר"ן מצותו לקיים לבעל שמסייעת מצוה

א 110) מא, קידושין וב'תוספות' עליה, רצונו את יכוף ולא
קטנות, אפילו בנותינו לקדש נוהגים שאנו "ועכשיו כתבו: -
סיפק  יש ואם עלינו, מתגברת הגלות ויום יום שבכל משום
יהא  לא זמן לאחר שמא נדוניא, לבתו לתת עכשיו אדם ביד
בשו"ע  הרמ"א מסכם וכן לעולם". עגונה ותשב בידו סיפק

ס"ח. לז, סי' בו.111)אהע"ז תרצה לא שכשתגדל שמא
מא.).112) (קידושין כמוך לרעך ואהבת אמרה: והתורה

.ÎÔÎÂ .‰¯B˙ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰«¿«≈¿ƒ»¬≈≈ƒ≈»¿≈
,L¯‚Óe ¯ÓBbL ÌLk .‰¯Bz‰ ÔÓ ¯ËLa ˙Lc˜˙Óƒ¿«∆∆ƒ¿»ƒ«»¿≈∆≈¿»≈

˙e˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL113¯ÓBb Ck , ∆∆¡«¿»«»≈∆¿ƒ»≈
ÒÈÎÓe114ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÛÒk‰ Ï·‡ .115ÔÈc ÔÎÂ) «¿ƒ¬»«∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ

(ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BLe¯Ùe ,‰¯Bz ÔÈc ÛÒk‰116, «∆∆ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ
ÌÈÁewÏ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒƒ
Á˜ ‰„O‰ ÛÒk Èz˙ :¯Ó‡pL ,ÛÒÎa eÈ‰È el‡≈ƒ¿¿∆∆∆∆¡«»«ƒ∆∆«»∆«

.ÈpnÓƒ∆ƒ

גירושיה.113) את לחלוטין שגומר הספר הוא והשטר
(קידושין 114) איש אשת לעשותה קידושיה בקנין גומר
ה"ב.115)ט:). פ"א, לעיל אינה 116)מבואר זו פיסקא

ששון  ובכת"י אוקספורד, בכת"י מוזיאום, בריטיש בכת"י
נוסחתנו  כי שכתב משנה' ב'כסף ועי' תימניים. כת"י ובכמה
מביאה  חלוק שהכסף כתב בתחילה שהרי מכוונת, אינה

וכס  התורה מן שאלו זוהי ושטר, כי [ויתכן סופרים. מדברי ף
ה"ב, פ"א למעלה הרמב"ם רבינו שהגיה מה עלֿפי הגהה
הנוסחא  וגם ח) הערה (עיי"ש תורה" דין "ושלשתם
הרב  שבידי אחד תימני ובכת"י ממקומה. זזה לא הראשונה

הפיסקא  ואילו הזאת, הפיסקא רק ישנה מיימון י.ל.
איננה]. - סופרים" מדברי הכסף "אבל הקודמת:

.‡ÎÏk e‚‰ ¯·k ,‡e‰ Ck ¯·c‰ ¯wÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ««»»»¿»»¬»
‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .ÛÒk ‰ÂLa B‡ ÛÒÎa Lc˜Ï Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«≈¿∆∆¿»∆∆∆¿≈ƒ»»
‰‡È·a ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .Lc˜Ó - ¯ËLa Lc˜Ï¿«≈ƒ¿»¿«≈¬»≈¿«¿ƒ¿ƒ»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰‡È·a Lc˜ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿ƒƒ≈¿ƒ»«ƒ««

˙ec¯Ó117¯·„a ÌÈˆe¯t Ï‡¯OÈ eÈ‰È ‡lL È„k , «¿¿≈∆…ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
‰Ê118.ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ

ראות 117) לפי אלא קצבה, לה שאין סופרים מדברי מלקות
רצוי  - מרדות פירש, - ב קמא, בחולין ורש"י הדיין. עיני
שיקבל  עד אלא קצבה לה ואין בכך רגיל יהא שלא בתוכחה

ב.118)עליו. יב, קידושין

.·ÎÔÈÎecL ‡Ïa Lc˜Ó‰ ÔÎÂ119˜eMa Lc˜Ó‰ B‡ ¿≈«¿«≈¿…ƒƒ«¿«≈«
B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ120,˙eÊÏ Ïb¯‰ ‰Ê ¯·„ ‡‰È ‡lL È„k , «««¿¿≈∆…¿≈»»∆∆¿≈ƒ¿
‰¯Bz ÔzÓ Ì„˜ ‰˙È‰L ‰L„˜Ï ‰Ó„ÈÂ121. ¿ƒ¿∆ƒ¿≈»∆»¿»…∆««»

(רש"י 119) לו להתקדש שתתרצה לכן, קודם בה דיבר שלא
שקטה" "והארץ השקטה לשון - שידוך יג.). לקידושין
על  הדיבור שע"י שדוכת", "וארעא מתורגם כג) יא, (יהושע
דעת  שקטה נחה נישואין, בקשר להתקשר הפנויה לב
ד). שדך ערך השלם', ('ערוך המתחתנים הצדדים

"ולא 120) כתב: כו סי' בשו"ע והרמ"א ב. יב, קידושין
שידוכין". בלא שקידש מי שהכו מימי ראה 121)ראיתי

ה"ד. פ"א, לעיל

.‚ÎÏÚ ÔÈa BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÈa - ‰M‡ Lc˜Ó‰ Ïk»«¿«≈ƒ»≈«¿≈«¿≈«
ÔÈLecw‰ Ì„˜ C¯·Ï CÈ¯ˆ - ÁÈÏL È„È122‡e‰ B‡ ,123 ¿≈»ƒ«»ƒ¿»≈…∆«ƒƒ

BÁeÏL B‡124˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·nL C¯„k ,125, ¿¿∆∆∆¿»¿ƒ«»«ƒ¿
C¯·È ‡Ï - C¯a ‡ÏÂ Lc˜ Ì‡Â .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â¿««»¿«≈¿ƒƒ≈¿…≈≈…¿»≈
- ‰OÚpM ‰Ó .‰Ïh·Ï ‰Î¯a BfL ,ÔÈLecw‰ ¯Á‡«««ƒƒ∆¿»»¿«»»«∆«¬»

‰OÚ ¯·k126. ¿»«¬»

ה"ג.122) פ"ט, ברכות וב'ירושלמי' ב. ז, כך 123)פסחים
מברך  המקדש אין אלו במלכויות אבל מערב, בארץ נוהגים
(רמ"א  היום נוהגים וכן מיימוניות') ('הגהות אחר אלא
לברך  יודע שאינו מי לבייש שלא כדי לד) סי' אהע"ז

את 124)(רש"ל). "ויברכו בה שנאמר ברבקה, מצינו וכן
אותה  קידש השליח אליעזר ושם ס) כד, (בראשית רבקה"

ז:). לכתובות (=לפני 125)('תוספות' לעשייתן עובר
שם. פסחים - בהלכות 126)עשייתן) רבינו דברי השווה

ה"ו. פי"א, ברכות

.„ÎCÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a ?C¯·Ó „ˆÈk≈«¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆
ÔÓ eÏÈc·‰Â ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ

˙BÈ¯Ú‰127˙BÒe¯‡‰ ˙‡ eÏ ¯Ò‡Â ,128˙‡ eÏ ¯Èz‰Â , »¬»¿»«»∆»¬¿ƒƒ»∆
‰tÁ È„È ÏÚ ˙B‡eOp‰129,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÔÈLec˜Â «¿«¿≈À»¿ƒƒ»«»¿»

ÔÈÒe¯‡ ˙k¯a ‡È‰ BÊ .Ï‡¯OÈ Lc˜Ó130ÌÚ‰ e‚‰Â . ¿«≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ¿»¬»»
ÔÈÈ ÏL ÒBk ÏÚ BÊ ‰Î¯a ¯ÈcÒ‰Ï131¯ÎL ÏL B‡132. ¿«¿ƒ¿»»«∆«ƒ∆≈»

Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó - ÔÈÈ ÌL LÈ Ì‡Â¿ƒ≈»«ƒ¿»≈«««ƒ¿ƒ»¿««»
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BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .dLc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÒe¯‡ ˙k¯a C¯·Ó¿»≈ƒ¿«≈ƒ¿««»¿«¿»¿ƒ≈
dÓˆÚ ÈÙa d˙B‡ C¯·Ó - ¯ÎL B‡ ÔÈÈ133. «ƒ≈»¿»≈»ƒ¿≈«¿»

כלומר,127) העריות. על וצונו הגירסה: ושם ב. ז, כתובות
פסל  לכם "ועשיתם לזה: ודומה העריות, מן לפרוש צונו
צוך  כלומר, כג) ד, (דברים אלקיך" ה' צוך אשר כל, תמונת
קכא. סימן פריימן הוצ' רבינו תשובות ראה לעשות. שלא

שתיכנס 128) עד ארוסה התירו שלא מדרבנן. שם, כתובות
אירוסין  שעלֿידי מפרשים, ויש שם). (רש"י ובברכה לחופה
איסור  להם שאין נח לבני בניגוד לאחרים. הארוסה נאסרה
(בראשית  הכתוב כלשון בעל, בעילת ע"י אלא אשתֿאיש
(רבי  ה"א פ"א למעלה וראה בעל". בעולת "והיא ג) כ,

בהגהותיו). מוילנא הכהן יחוד 129)בצלאל הוא חופה
ה"א. פ"י להלן רבינו שכתב כמו המקדש, של בביתו

ושם 130) לחופה, שתיכנס עד לו אסורה היא ועדיין
ה"ג. פ"י, לקמן הסדורה חתנים" "ברכת מברכים

בו 131) מערבין מגתו "שהיין ה"ה. פ"ח, סוטה 'ירושלמי'
הכלה". את בו ומקדשין . . מן 132). הבא משקה

שעורים. ממשרת או (הובא 133)התמרים גאון נסים רב
טז). אות פ"א, לכתובות ברא"ש

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אחד 1) בעד קידושין ברצון, שלא קידושין דין רבינו בו כלל

שוטה, או חרשת שוטה, או חרש קידושי עדות, בפסולי או
יבמה  שניות, עריות, אילונית, אנדרוגינוס, טומטום, סריס,
חצייה  מומר, וישראל עבד גוי, שפחה, או גויה לשוק,
ושיכור, חורין, בן וחציו עבד חציו חורין, בת וחצייה שפחה

סבלונות. ושלח קטן או פרוטה משוה פחות

.‡dBˆ¯Ï ‡l‡ ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡2Lc˜Ó‰Â . ≈»ƒ»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿»¿«¿«≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - dÁ¯k ÏÚa ‰M‡3LÈ‡‰ Ï·‡ . ƒ»¿«»¿»≈»¿À∆∆¬»»ƒ

.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - BÁ¯k ÏÚa LcwL „Ú e‰eÒ‡L4 ∆¬»«∆ƒ≈¿«»¿¬≈¿À∆∆
˙Á‡k ˙Ba¯ ÌÈL Lc˜Ï LÈ‡Ï LÈÂ5‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿≈¿ƒ¿«≈»ƒ«¿««¿∆ƒ¿∆

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ‰Ëe¯t - ÛÒÎa Lc˜ Ì‡ - ÛÒka6. «∆∆ƒƒ≈¿∆∆¿»¿»««¿««
È„È ÏÚ ÔÈLecw‰ Ïa˜Ï ¯Á‡Ï B‡ Ô‰Ó ˙Á‡Ï LÈÂ¿≈¿««≈∆¿«≈¿«≈«ƒƒ«¿≈

ÔzÚcÓ ÔlÎ7. À»ƒ«¿»

"והלכה 2) ב) כד, (דברים בתורה שנאמר ב. ב, קידושין
יט:) ליבמות (רש"י משמע מדעתה - אחר" לאיש והיתה
עצמה  המקנה היא והאשה המקנה, דעת שצריכים מפני וגם

מד.). לקידושין (רש"י ואע"פ 3)לבעל ב. מח, בבאֿבתרא
מכירה  הל' (ראה מועילה כרחו בעל מכירה וממכר, שבמקח
את  והקפיעו חכמים קנסוהו אשה, בקידושי - ה"א) פ"י,
עמו  עשו לפיכך כהוגן, שלא עשה "והוא הואיל קידושיו,
רצונה  אין - אני רוצה אמרה ואפילו (שם), כהוגן" שלא
('יד  הנ"ל חכמים וכתקנת לו, מועיל כפיה מתוך הבא

רוצה 4)איתן'). בסוף: אמר לא ואפילו שם. בבאֿבתרא,
אני. רוצה אמר: וכאילו עליו, מעיד קידושיו שמעשה אני,
ובידו  הואיל הקידושין, להפקיע חכמים תיקנו לא וכאן
כשהוא  אבל גרשום). רבינו תקנת (לפני כרחה בעל לגרשה
אלא  ממנו עצמה להפקיע יכולה אינה כרחה, בעל קידש
ואינה  למפרע קידושין להפקיע חכמים תיקנו לפיכך ברצונו,
(מגידֿמשנה). גט צריכה אינה וממילא כלל, מקודשת

אחת.5) הרבה 6)בבת מקדש אם אבל א. נ, קידושין
שמייחד  בכתיבתו לפרט אלא צריך אינו אחד, בשטר נשים

רוקח'). ('מעשה לאשה לו ואחת אחת בהסכמתן 7)כל
נב.). שם ובגמרא ב. נ, (קידושין

.·„Èa dzÚcÓ ÔÈLecw‰ Ô˙Â ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»««ƒƒƒ«¿»¿«
dz¯·Á8:d„Èa ÔÈLecw‰ Ô˙pLk dz¯·ÁÏ ¯Ó‡Â , ¬∆¿»¿»««¬∆¿»¿∆»««ƒƒ¿»»
Èn z‡Â9Ô‰ÈzL È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,z‡ Ìb ÔÎÂ :B‡ , ¿«¿«≈¿≈««¿¿«≈»∆¬≈¿≈∆
˙BLc˜Ó10z‡Â :dÏ ¯Ó‡Â d„Èa Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .11- ¿À»¬»ƒ»«¿»»¿»«»¿«¿

‡Ï ‡nL ;˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ÔÈLecw‰ ‰ÏawL BÊ È¯‰¬≈∆ƒ¿»«ƒƒ¿À∆∆¿»≈∆»…
z‡Â :dÏ ¯Ó‡ el‡Îe ,daÏa ‰Ó ˙B‡¯Ï ‡l‡ Ôek˙ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«»¿«¿
ÔÈLecw‰ ‰Ïa˜ CÎÈÙÏe ?‰Ê ¯·„a È¯Ó‡z ‰Ó«…¿ƒ¿»»∆¿ƒ»ƒ¿»«ƒƒ

‡È‰12daÏa ‰Ó ˙B‡¯Ï dÏ‡BL ÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰L ,13, ƒ∆¬≈∆¬«ƒ¬»ƒ¿«¿ƒ»
˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‡È‰ ‰Ê ÈtÓe14. ƒ¿≈∆ƒ»≈¿À∆∆

שליח.8) בתור הקידושין כסף בשבילה וגם 9)שתקבל
כסף 10)את. כדי לפחות, פרוטות שתי לה שנתן וכגון

לשתיהן. פלונית 11)קידושין אשה הרי לה: שאמר אחרי
לי. מקודשת לקבלתה.12)שולחתך תיכף החזירתם ולא

החליטה 13) לא עדיין היא וגם לו, להתקדש מסכימה אם
לעיל 14)בזה. כמבואר ודינה איש, אשת ספק היא והרי

לקידושין  'יד' יש אם הספק: ומהות בביאורנו. ה"ב פ"ג,
עניים  מתנות הל' רבינו דברי והשווה ו:) (נדרים לא אם

ב. פ"ח, ושם יג; פ"ב,

.‚ez˜¯Êe ezÏË ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»«¿»«
ÂÈÙÏ15„·‡‰ ¯·„Ï B‡ ¯e‡Ï B‡ ÌiÏ B‡16dÈ‡ - ¿»»«»¿¿»»»»≈≈»

˙Lc˜Ó17B‡ ,EÈ·‡Ï B‡ ,‡a‡Ï e‰z :BÏ ‰¯Ó‡ . ¿À∆∆»¿»¿≈¿«»¿»ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - Ô˙Â ,ÈBÏt LÈ‡Ï18:BÏ ‰¯Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ¿»«≈»¿À∆∆¿ƒ»¿»

ÈÏ e‰Ïa˜iL BÏ e‰z19Ô˙Â ,20˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -21. ¿≈∆¿«¿≈ƒ¿»«¬≈¿À∆∆

אבד.15) שאינו לשלם.16)למקום חייבת שהיא ואע"פ
אלא 17) נתכוונה ולא קידושין, לשם שקבלתו אומרים ואין

מסרבת  שהיא אומר אני בכולם אלא הוא. רגזן אם לנסותו
ח:). (קידושין הקידושין כסף את זרקה ולפיכך לו, להתקדש

לאחרים.18) מעותיך תן כלומר, בו, היא משטה כי שם.
שליח.19) בתורת זה 20)בשבילי, בכסף זכה לו: ואמר

בדינר 21)לפלונית. לי התקדשי ואמר חזר לא אפילו שם.
ס"ח). ל, סי' אהע"ז (שו"ע לו שנתתי

.„ÚÏq‰ ÏÚ e‰ÁÈp‰ :‰¯Ó‡22˙Lc˜Ó dÈ‡ -23. »¿»«ƒ≈««∆«≈»¿À∆∆
˙Lc˜Ó - dlL ÚÏÒ ‰È‰ Ì‡Â24ÏL ÚÏÒ ‰È‰ . ¿ƒ»»∆«∆»¿À∆∆»»∆«∆

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - Ì‰ÈL25:dÏ ¯Ó‡ . ¿≈∆¬≈¿À∆∆¿»≈»«»
elÙ‡ - ÈÚÏ e‰z :BÏ ‰¯Ó‡ ,‰Ê ¯kÎa ÈÏ ÈLc˜˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿»¿≈¿»ƒ¬ƒ

‰ÈÏÚ CeÓq‰ ÈÚ ‰È‰26˙Lc˜Ó dÈ‡ ,27e‰z . »»»ƒ«»»∆»≈»¿À∆∆¿≈
dlL ·Ïk‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙Lc˜Ó dÈ‡ BÊ È¯‰ - ·ÏÎÏ¿∆∆¬≈≈»¿À∆∆¿ƒ»»«∆∆∆»
:BÏ ‰¯Ó‡Â ,dÎLÏ ‰È¯Á‡ ı¯ ‰È‰ Ì‡Â .˙Lc˜Ó -¿À∆∆¿ƒ»»»«¬∆»¿»¿»¿»¿»

˙Lc˜Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Ê ·ÏÎÏ e‰z28. ¿≈¿∆∆∆¬≈»≈¿À∆∆

קשה.22) זרקהו 23)אבן כאמרה: זה והרי שלה, שאינו
קבלתו 24).לים  כאילו הוא הרי לו, קונה אדם של שחצרו

שם). וברש"י ח: (קידושין קונים 25)בידה שאין אע"פ כי
הואיל  - פד:) בבאֿבתרא (ראה מזה זה השותפים בחצר
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מקומו  לה שהשאיל להניח יש לקדשה, אחריה מחזר והוא
על  תנהו לו: לומר כוונתה אולי לספק, מקום ויש וקנתה.
שם, (קידושין קידושיך בכסף רוצה שאיני שלך סלע

כא. הלכה להלן וראה שם). לפרנסו.26)וברשב"א
הוא 27) גם כך לפרנסו, חייבת שהיא כשם כי שם, קידושין

כלום. לה נתן ולא להחיותו כי 28)מצווה שם. קידושין
גופה  את שהציל מתוך אולי בהצלתה, מחוייב שהוא אע"פ

שם). (ר"ן לו להתקדש בלבה גמרה מסכנה,

.‰‰‡a ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏk B‡ ˙B¯t ¯ÎBÓ ‰È‰»»≈≈≈ƒ¿«≈»∆»»
,el‡Ó ËÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ‰¯Ó‡Â ‰M‡Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ƒ»¿»¿»≈ƒ¿«≈≈¿»«»ƒ

dÏ Ô˙Â ,Ô‰ :‰¯Ó‡ Ì‡ - ÈÏ ˙Lc˜Ó È‰z CÏ Ôz‡∆≈»¿ƒ¿À∆∆ƒƒ»¿»≈¿»«»
,Ô‰Ó ÈÏ Ôz :BÏ ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿À∆∆¬»ƒ»¿»≈ƒ≈∆
ÈnÚ ˜ÁOz ‡Ï :ÌÈÚL ÌÈ¯·„ B‡ ,ÈÏ CÏL‰ :B‡«¿≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»…¿«≈ƒƒ
dÈ‡ - Ô˙Â ,„·Ïa ÈÏ Ôz ‡l‡ ,el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆»≈ƒƒ¿«¿»«≈»

˙Lc˜Ó29Ôz :BÏ ‰¯Ó‡Â ,ÔÈÈ ‰˙BL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ»»∆«ƒ¿»¿»≈
z‡ È¯‰ CÏ Ôz‡ Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ,„Á‡ ÒBk ÈÏƒ∆»¿»«»ƒ∆≈»¬≈«¿
,Ôz :B‡ ,˙B˜L‰ È˜L‰ :‰¯Ó‡Â ,Ba ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿»¿»«¿≈ƒ«¿≈

‰˜L‰30ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ - CÏL‰ , «¿≈«¿≈≈»¿À∆∆∆≈«¿»ƒ
¯·„a ÈnÚ ˜ÁOz ‡ÏÂ ,„·Ïa È˜L‰ :‡l‡ ÔÈ‡¯ƒ¿ƒ∆»«¿≈ƒƒ¿«¿…¿«≈ƒƒ¿»»

.¯Á‡«≈

ט.29) "השלך"30)קידושין לשון השלך. או השקה, או
שם. בקידושין כמבואר מאילן, פירות במשליך

.ÂÂÈLec˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - „Á‡ „Úa Lc˜Ó‰31, «¿«≈¿≈∆»≈¿ƒ¿ƒ»
‡Ïa Lc˜ÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .ÔÈ„BÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿≈∆ƒ«»…∆ƒ¿«≈¿…

ÌÈ„Ú32‰¯Bz ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa Lc˜Ó‰ .33dÈ‡ - ≈ƒ«¿«≈ƒ¿≈≈∆»≈»
˙Lc˜Ó34ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa ;35B‡ , ¿À∆∆ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈¿ƒ

‰¯Bz ÈÏeÒt ˜ÙÒ Ô‰L ÌÈ„Úa36- ÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ¿≈ƒ∆≈»≈¿≈»ƒ»»ƒ¿…
‰ÎÈ¯ˆ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,ÌÈ¯LÎa Lc˜Óe ¯ÊBÁ≈¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»
˙‡ ‰LÈÁÎ‰Â ‰M‡‰ ‰¯Ùk elÙ‡Â .˜ÙqÓ epnÓ Ë‚≈ƒ∆ƒ»≈«¬ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»∆
ÁwÏ d˙B‡ ÔÈÙBk - ÈzLc˜ ‡Ï :‰¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»¿»…ƒ«¿«ƒƒ»ƒ«

Ëb37¯ÊBÁ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ :˜ÙÒ ÈLec˜ Ïk ÔÈc ÔÎÂ . ≈¿≈ƒ»ƒ≈»≈ƒ»»ƒ¿…≈
epnÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,È‡cÂ Lc˜Óe¿«≈««¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»≈ƒ∆

.˜ÙqÓƒ»≈

ספק.31) קידושי אפילו חוששין 32)ואינם שאין
נאמר  שוה': מ'גזירה נלמד וזה סה.), (קידושין לקידושיו
עדים  שנים פי "על בממון: ונאמר דבר", "ערות בעריות:
(רש"י  בשנים כאן אף עדים, בשני להלן מה דבר", יקום

מן 33)שם). מלקות עליה שחייבים עבירה שעבר כגון
ב.34)התורה. כה, שאינה 35)סנהדרין עבירה שעבר

(הל' גלויות של שני יוםֿטוב שחילל כגון מדבריהם, אלא
ה"ג). פ"י, שעבר 36)עדות אחד על שנים שהעידו כגון

ולא  עבר לא ואמרו והכחישום אחרים שנים ובאו עבירה,
ה"ג). פי"ב, עדות (הל' פסול ספק זה הרי אם 37)נפסל,

אם  תמוה: אותה" "כופין הלשון אבל לאחר. להנשא תרצה
אותה? כופין ולמה תנשא, לא תרצה לא ואם תנשא, תרצה
אותו  "כופין רבינו: בדברי מביא מב, סי' אהע"ז וב'טור'

(כסףֿמשנה). רבינו בדברי הנכונה הגירסא והיא גט", ליתן

.ÊÔË˜38ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡ - LcwL39ÏB„b Ï·‡ . »»∆ƒ≈≈ƒ»ƒƒ¬»»
‰pËw‰ ˙‡ LcwL40‰‡ˆiL ‰pË˜ B‡ ,‰ÓB˙È‰ ∆ƒ≈∆«¿«»«¿»¿«»∆»¿»

‰È·‡ ˙eL¯Ó41ŒÛ‡ ,LL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰ Ì‡ , ≈¿»ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ«≈«
LÁÏ ˙B· ‡È‰L ÈtŒÏÚ42˙Á·Óe ˙¯kÓe ¯˙BÈa43 «ƒ∆ƒ¿«««¿≈«∆∆«¿∆∆

ÌL Ô‡k ÔÈ‡ -44Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÔÈLec˜45Ì‡Â ; ≈«≈ƒƒ¿≈»¿ƒ»¿»≈¿ƒ
‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏÚÓÏe ÌÈL ¯OÚ ˙aÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«∆∆»ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ

¯˙BÈa ‰ÏÎÒ46BÊ È¯‰ ,dzÚ„Ï ‰Lc˜˙Â ÏÈ‡B‰ - ¿»»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿»¬≈
- ¯OÚ ÛBÒ „ÚÂ LL ˙aÓ ‰˙È‰ .Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈»¿»ƒ«≈¿«∆∆
È˜ÒÚ ˙Á·Óe ˙¯kÓ Ì‡ ,dzÚ„ ÈÙÈ ˙‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«∆∆«¿∆∆ƒ¿≈

ÔÈLecw‰Â ÔÈ‡eOp‰47- Â‡Ï Ì‡Â ,Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ - «ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ«
Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó dÈ‡48. ≈»¿À∆∆¿≈¿≈»¿ƒ»¿»≈

י.38) פ"ב, לעיל כמבואר שנה, משלשֿעשרה פחות
ה"כ.39) לקמן וראה ב. נ, משתים40ֿ)קידושין הפחותה

א. פ"ב, לעיל כמבואר שנה, אביה 41)עשרה שהשיאה
יב). פ"ג, (לעיל אביה בחיי נתגרשה או ונתאלמנה

ג.42) ג, ישעיה הכתוב, הקידושין 43)מלשון עסקי
יש 44)והנישואין. זה, ולפי ליתא. התימנים, בכת"י

קידושין". כאן "אין אמה,45)לקרוא: לבית הולכת "אלא
פי"ג, גירושין הל' רבינו (לשון מעולם" נתקדשה לא כאילו
בן  חנינא שרבי - ב קז, ביבמות רבינו דברי ומקור ה"ז).
לשמור  יכולה שאינה תינוקת כל שם: אומר אנטיגנוס
מבת  שפחות רבינו: שם ופירש למאן, צריכה אינה קידושיה
דברי  על בהסתמך וזה קידושיה, לשמור יודעת אינה שש,

א. סה, בגיטין אלא 46)רבא שטות, מעשה שעושה לא
עליה  חזקה עשר, בת שהיא ומתוך כלל. חריפה שאינה

קידושיה. לשמור יודעת הל'47)שהיא לקמן רבינו ולשון
אם  דעתה, יופי לפי אותה "בודקין ה"ז: פי"א, גירושין
שתשמור  לא קידושין, ושהן קידושיה (כסף) לשמור יודעת

והתמרה". האגוז שמשמרת כדרך א:48)אותן סה, גיטין
מתקדשת  בקטנה וכנגדן . . . מקח מקחן "הפעוטות
שש  מגיל הוא הפעוטות וזמן שם). הרי"ף (כגירסת למיאון"
בגיטין  כמבואר שכלו, חריפות לפי אחד כל שנים, עשר ועד

ה"וֿח. פכ"ט, מכירה הל' רבינו דברי וראה א. נט,

.Á‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ ‰Lc˜˙ Ì‡L ?Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó „ˆÈk≈«¿À∆∆¿≈∆ƒƒ¿«¿»¿…»¿»
ÌÈL ÈÙa Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ ,dÏÚa ÌÚ ·LÈÏ49:¯ÓBÏÂ ≈≈ƒ«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿«

¯‡a˙iL BÓk ,Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈÂ ,Ba ‰ˆB¯ ÈÈ‡≈ƒ»¿¿»¿…≈¿∆ƒ¿»≈
ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a50˙‡ÓÓ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .51‰nÏÂ . ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈¿»∆∆¿»»

ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtÓ ?Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ¿»¿…≈ƒ¿≈∆≈ƒ∆»ƒƒ¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ52ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ,53:ÔÈÈeÏz Ô‰Â , ƒ«»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ

‰Ï„bL „Ú dÏÚa ÌÚ ‰·LÈ Ì‡L54,‰ÈLec˜ e¯Ób - ∆ƒ»¿»ƒ«¿»«∆»¿»»¿ƒ∆»
‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ˙ÈOÚÂ55¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ¿«¬≈≈∆ƒ¿»¿≈»ƒ«¬…

‰Ï„bL ¯Á‡ dLc˜Ï56- ·LÈÏ ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«¿»««∆»¿»¿ƒ…»¿»≈≈
Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ57.Ë‚ ‡Ïa ‡ˆ˙Â , ¿ƒ»¿»≈¿≈≈¿…≈

ב.49) קא, ה"ח.50)יבמות כגון 51)פי"א, מקום. בכל
הי"ד. פי"ט לקמן וכן מ"ו. פי"א, כתובות במשנה,

קידושיה.52) אביה קיבל ולא היא, יתומה שהרי
פי"א,53) ולקמן ב. קיב, (יבמות הפקר מנהג בה ינהגו שלא

בגדלותה.54)ה"ו). לו אחר 55)ונבעלה קידושי ואין
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בה. הראשונים 56)תופסים קידושין גמר היא שהבעילה
קט:). אע"פ 57)(יבמות משתגדיל אבל קטנה, בעודה

סופרים, מדברי גט וצריכה ממאנת אינה נבעלה שלא
ה"ו. פי"א, גירושין הל' לקמן בפרוטרוט כמבואר

.ËL¯Á58˙‡OpL ˙L¯Á ÔÎÂ ,˙Áwt ‡OpL ≈≈∆»»ƒ««¿≈≈∆∆∆ƒ»
ÁwÙÏ59‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÓb Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡ - ¿ƒ≈«≈ƒ≈∆¿ƒƒ«»∆»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ60˙L‡ Lc˜Â Áwt ‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ≈«¿ƒ≈≈∆
ÈMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ˙Áwt‰ L¯Á61ÔÈLec˜ ≈≈«ƒ««¬≈¿À∆∆«≈ƒƒƒ

ÔÈ¯eÓb62L¯Á‰ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰Â ,Ëb Ô˙BÂ .63. ¿ƒ¿≈≈¿ƒÀ∆∆¿«¿»«≈≈
‰ËBL LcwL Áwt B‡ ,˙Áwt LcwL ‰ËBM‰ Ï·‡¬»«∆∆ƒ≈ƒ««ƒ≈«∆ƒ≈»
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ -≈»ƒƒ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ64. ¿ƒ

הכ"ו.58) פ"ב, לעיל שהם 59)מפורש ואשה איש
פקח  נקראים שוטים, ולא חרשים לא ואינם בדעתם, שלמים

שם). (לעיל  ב.60)ופקחת  קיב, הוא:61)יבמות כלל 
תורה  קידושי סופרים, מדברי הם הראשונים שהקידושין כל
גירושין  הל' לקמן רבינו דברי לכך דוגמא אחריהם, חלים

ה"ו. התורה.62)פי"א, נשאה 63)מן לא והפקח הואיל
כמבואר  לשניהם, אסורה - הפקח נשאה אם אבל עדיין,
ב'ירושלמי' רבינו דברי ומקור ה"ה. פ"י, גירושין הל' לקמן

א. יד, שקיימת 64)יבמות וחרשת חרש ב. קיב, יבמות
תיקנו  ביניהם) שלום להיות (שדרכם חכמים תקנת בהם
בהם  קיימת חכמים תקנת שאין ושוטה שוטה קידושין, להם
אחת) בכפיפה נחש עם דר אדם אין כי ביניהם, שלום (אין

קידושין. להם תיקנו לא

.ÈÒÈ¯Ò ÔÈa ‰nÁ ÒÈ¯Ò ÔÈa ,LcwL ÒÈ¯Ò65,Ì„‡ »ƒ∆ƒ≈≈¿ƒ«»≈¿ƒ»»
˙ÈBÏÈ‡ ÔÎÂ66ÔÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰Lc˜˙pL ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿«¿»¬≈≈ƒƒ

ÔÈ¯eÓb67. ¿ƒ

יאֿיד.65) הלכות פ"ב, לעיל פ"ב,66)מפורש  לעיל
דֿו. בקהל 67)הלכות לבוא לו אסור אדם שסריס אע"פ

קידושין  היא: שהלכה תופסין, קידושין מכלֿמקום –
קידושיו  אדם שסריס לומר צורך ואין לאוין, בחייבי תופסין
ובדף  עה: יבמות (ראה בקהל לבוא לו מותר שהרי תופסין,
וכן  פט"ז. ביאה איסורי הל' רבינו דברי והשווה עט:)
כופים  אחרת, מאשה בנים לו אין שאם אע"פ האילונית
צריכה  זאת בכל ה"א, פכ"ד לקמן כמבואר להוציאה, אותו
אילונית  אח"כ ונמצאת בה הכיר לא ואפילו ממנו גט
חולקים  יש ס"ד, מד סי' אהע"ז ובשו"ע ק:). (כתובות
מקודשת, אינה מקודם בה הכיר לא אם שאיילונית וסוברים

גט. צריכה ואינה כזה, גדול מום על מוותר אדם שאין

.‡ÈÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË68B‡ ,‰M‡ eLcwL À¿¿«¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
Ëb ÔÈÎÈ¯ˆe ,˜ÙÒ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - LÈ‡ ÔLcwL∆ƒ¿»ƒ¬≈≈ƒ≈»≈¿ƒƒ≈

˜ÙqÓ69. ƒ»≈

כדֿכה.68) הלכות פ"ב  לעיל קידושי 69)מפורשים
ספק, קידושי שהם - א עב, ביבמות מבוארים - טומטום
ראוי  הטומטום שאין ואע"פ היא, נקבה שמא או זכר שמא
כהן  הוא אם כגון תרומה, לענין גט הוא צריך להנשא,

חוזר  הוא גט יקבל אם בתרומה שאסור לישראל ונתקדש
נאסר  שהמקדש לענין קידושיו תפסו וכן אביו. בית לתרומת
לאנדרוגינוס, ואשר שם). (רש"י ובאמו הטומטום באחות
ולא  היא עצמה בפני בריה אנדרוגינוס פג.) (יבמות אמרו
רבינו  דברי והשווה נקבה. אם זכר אם חכמים בו הכריעו
לישא  מותר "אנדרוגינוס הט"ו: פ"א, ביאה איסורי הל'

א. פא, מיבמות ומקורו אשה".

.·È˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰70,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - «¿«≈««ƒ»¬»…»»¿
‰Â¯ÚÏ ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L71‰cp‰ ÔÓ ıeÁ ;72, ∆≈ƒƒ¿ƒ»∆¿»ƒ«ƒ»

ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰cp‰ ˙‡ Lc˜Ó‰L∆«¿«≈∆«ƒ»¬≈¿À∆∆ƒƒ
ÔÈ¯eÓb73Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .74. ¿ƒ¿≈»«¬≈

יח,70) פרק בויקרא האמורות והן כרת, ביאתן על שחייב
ה"ה. פ"ב לעיל כי 71)ראה קרא: "אמר ב: סז, קידושין

כל  הוקשו ונכרתו", האלה התועבות מכל יעשה אשר כל
קידושין  בה תפסי לא אשה אחות מה אשה, לאחות העריות
לקדשה), תוכל לא - תקח לא אחותה אל ואשה (שנאמר:

קידושין". בהן תפסי לא עריות כל בימי 72)אף פנויה
"ותהי 73)נדתה. כד) טו, (ויקרא שנאמר א. סה, קידושין

(תפיסת  הויה בה תהא נדתה, בשעת אפילו - עליו", נדתה
וגם 74)קידושין). לקדשה. אין לביאה, ראויה שאינה כיון

שאין  ומה ה"ו. פ"י, לקמן וראה בה. יגע שמא לחוש יש
נישואין, בשעת מקדשים שאנו משום הוא בזה נזהרין אנו
ואיֿאפשר  טבחם וטבחו החופה צרכי כל הוכנו וכבר

מד). סי' אהע"ז ל'טור' ('פרישה' ההפסד בגלל לדחותם

.‚È¯Á‡Ó ÔÈLec˜ ‰Ïa˜Â d„È ‰ËLtL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»¿»»»¿ƒ¿»ƒƒ≈«≈
ÈMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dÏÚa ÈÙa75‰M‡‰L ; ƒ¿≈«¿»¬≈¿À∆∆«≈ƒ∆»ƒ»

˙Ó‡ - ÈzL¯b :ÂÈÙa dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L76‰˜ÊÁ . ∆»¿»¿«¿»¿»»≈«¿«ƒ∆¡∆∆¬»»
dLc˜ Ì‡ Ï·‡ .dÏÚa ÈÙa ‰Èt ‰fÚÓ ‰M‡ ÔÈ‡≈ƒ»¿ƒ»»∆»ƒ¿≈«¿»¬»ƒƒ¿»
,da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ - dÏÚa ÈÙa ‡lL ¯Á‡«≈∆…ƒ¿≈«¿»≈ƒƒ¿ƒ»
.ÔÈLecw‰ Ïa˜zL Ì„˜ ‰L¯b˙pL ‰È‡¯ ‡È·zL „Ú«∆»ƒ¿»»∆ƒ¿»¿»…∆∆¿«≈«ƒƒ

‰fÚÓ - ÂÈÙa ‡lL Ïk77. …∆…¿»»¿ƒ»

הר 75) מבעלה נתגרשה בוודאי אפילו 76)אשון.כי
הל' לקמן כמבואר מכחישה, הוא ואפילו לכתחילה להנשא
שמרובה  הזה בזמן כי אומרים, ויש ה"ד. פי"ב, גירושין
אהע"ז  (שו"ע לחומרא אלא נאמנת אינה והפריצות החוצפה

ס"ב). יז, ב.77)סי' פט, גיטין

.„ÈB‡ ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡Ó B‡ ˙BiM‰ ÔÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰«¿«≈««ƒ«¿ƒ≈ƒ≈»ƒ
‰OÚ È¯eq‡Ó78‰Ó·È ˙¯ˆ LcwL Ì·È ÔÎÂ ,79È¯‰ - ≈ƒ≈¬≈¿≈»»∆ƒ≈»«¿»»¬≈

ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó BÊ80‰Ó·ÈÓ ıeÁ ; ¿À∆∆ƒƒ¿ƒƒ»»
¯ÊÏ ‰Lc˜˙pL81˜tzÒ .˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‡È‰L , ∆ƒ¿«¿»¿»∆ƒ¿À∆∆¿»≈ƒ¿«≈

È·iÁ ¯‡Lk ‰Ó·Èa ÔÈÒÙBz ÔÈLecw‰ Ì‡ ,ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒƒ«ƒƒ¿ƒƒ»»ƒ¿»«»≈
‰Â¯Úk da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ B‡ ,ÔÈÂ‡Ï82ŒÛ‡Â . »ƒ≈ƒƒ¿ƒ»¿∆¿»¿«

ÒÎÏ BÏ ¯eÒ‡L ÈtŒÏÚ83el‡ ÏkÓ ˙Á‡84‰Ê È¯‰ , «ƒ∆»ƒ¿…««ƒ»≈¬≈∆
Ë‚a L¯‚Ó85. ¿»≈¿≈

וֿח.78) הלכות פ"א, לעיל מפורשות לאחיו 79)כולן
הנקראת  - והשניה נתייבמה, מהן ואחת נשים, שתי היו המת
- עליה יבוא יבמה שנאמר: לאחים, להנשא אסורה - צרה
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(יבמות  עשה - עשה מכלל הבא ולאו צרתה. על ולא עליה
הי"ב). פ"א, יבום הל' רבינו דברי והשווה כי 80)יא.

שנאמר: ועשה, לאוין בחייבי תופסין קידושין היא, הלכה
שנואה", והאחת אהובה האחת נשים שתי לאיש תהיין "כי
אלא  המקום? לפני שנואה או המקום לפני אהובה יש וכי
בנישואיה  שנואה - שנואה בנישואיה, אהובה - אהובה
- תהיין" "כי הכתוב: אומר זאת ובכל באיסור), (שנשאה
סח.). (קידושין בהן תופסין שקידושין מכאן הויה, לשון

אשת 81) תהיה "לא אמרה: והתורה יבמה, שחלצה לפני
ה). כד, (דברים זר" לאיש החוצה שנאמר 82)המת משום

לא  כלומר, קידושין, ותפיסת הויה לשון תהיה" "לא בה:
צב:). (יבמות לזר קידושין בה לחופה.83)יתפסו

לאו.84) איסור עליו אסורות וקידושין 85)שהרי הואיל
וראה  בגט. מוציאן כרחו על לקיימן, לו ואסור בהם תופסין

רבינו". "תשובות במוספנו

.ÂË‰ÁÙL B‡ ˙È˙ek Lc˜Ó‰86‡l‡ ,ÔÈLec˜ ÔÈ‡ - «¿«≈ƒƒ¿»≈»ƒƒ∆»
Ì„˜ ‰˙È‰L BÓk ÔÈLecw‰ ¯Á‡ ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ«««ƒƒ¿∆»¿»…∆

ÔÈLecw‰87- Ï‡¯OÈ ˙a eLcwL „·ÚÂ Ì"ekÚ ÔÎÂ . «ƒƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿«ƒ¿»≈
ÔÈLec˜ Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡88ŒÛ‡ ,LcwL ¯ÓeÓ Ï‡¯OÈ . ≈ƒ≈∆ƒƒƒ¿»≈»∆ƒ≈«

- BBˆ¯a ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆≈¬«»ƒ«»ƒ¿
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜ el‡ È¯‰89epnÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,90. ¬≈≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ∆

שבו 87)כנענית.86) קרא: אמר שפחה, א. סח, קידושין
לחמור  הדומה עם ה), כב, (בראשית החמור עם  פה לכם
בם  תתחתן לא קרא: אמר נכרית, היה). עבד (ואליעזר

חיתון. תורת בם לך תהא לא ג), ז, יבמות 88)(דברים
בגוי  למד כה) סי' (וישלח ובשאילתות הנ"ל. מהטעם א מה,
בעל  בעולת - ג) כ, (בראשית בעל" בעולת "והיא מהפסוק:
להם, אין נבעלה ולא לחופה נכנסה (לגויים), להם יש

שקידושי שם).וכלֿשכן ביבמות (רש"י להם אין אירוסין
(סנהדרין 89) אמרו וכבר ב. ל, בבכורות וכן ב. מז, יבמות

"אע"פ  - יא) ז, (יהושע ישראל" "חטא הפסוק: על מד.)
כותב: תימן' ב'אגרת ורבינו הוא". ישראל - שחטא
אחד  אפילו ממנה . . . להמלט יוכל לא הזאת "שהתורה

. . . זרעו ולא הוא לא . . . יעקב שלא מזרע בין ברצונו בין
הרי  ישראלית) (מאשה בן זה מומר הוליד אם וגם ברצונו".
וראה  (מגידֿמשנה). קידושין וקידושיו גמור ישראל הבן

תעד. סי' ליבמות אוצה"ג רס"ג כהן 90)בתשובת דוד רבי
שכוונתו  רבינו דברי מבאר א', חדר ט' בית בתשובותיו
יכשילה  כי עמו, תעמוד שלא לגרשה אותו שכופים לומר

ממנו". גט "וצריכה שהוסיף: וזהו מכשולים. בכמה

.ÊË˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ‰M‡ Lc˜Ó‰«¿«≈ƒ»∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«
ÔÈ¯BÁ91ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó dÈ‡ -92„Ú ƒ≈»¿À∆∆ƒƒ¿ƒ«

‰ÈLec˜ e¯Ób - ‰¯¯ÁzLpL ÔÂÈÎÂ ,¯¯ÁzLzL93, ∆ƒ¿«¿≈¿≈»∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ∆»
‰pË˜ ÈLec˜k94dLc˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰Ï„bL ¿ƒ≈¿«»∆»¿»¿≈»ƒ¿«¿»
ÌÈ¯Á‡ ÔÈLec˜95‰¯¯ÁzLpL ¯Á‡ dLc˜Â ¯Á‡ ‡a . ƒƒ¬≈ƒ»«≈¿ƒ¿»««∆ƒ¿«¿¿»

Ì‰ÈLÏ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -96. ¬≈¿≈ƒƒƒ¿≈∆

אחד 91) ושחרר שותפים, לשני משועבדת שהיתה כגון
חלקו. את ראוי 92)מהם אינו שבה שפחה חצי שהרי

כאומר  הוא הרי כן, ואם הט"ו. לעיל כמבואר לקידושין,

לעיל  כמבואר מקודשת שאינה לי מקודשת חצייך לאשה
כי  אשה, חצי ממקדש עדיף זה דין כי ויתכן ה"ט), (פ"ג
מה  כל כי בקניינו השאיר לא וכאן בקניינו, השאיר שם
מקודשת  זו הרי ולפיכך קידש. - להתקדש ממנה ראוי שהיה
מד, אהע"ז הב"ח וכביאור מג. (גיטין ספק קידושי

צה. הערה להלן וראה המשנה'). ונתפשטו 93)וה'מרכבת
לקידושין. ראויה כולה - שמעתה בכולה. קידושיו

המקודשת 95)יתומה.94) זו, שאין ה"ח. לעיל כמבואר
קידושי  המקודשת מקטנה גרועה תורה, מדין ספק קידושי
אחרים  קידושין צריכה שאינה סופרים מדברי ודאי

לפני 96)משגדלה. קידושיה כלל חלו לא שמא כי
בה  חלו וממילא אשה, חצי למקדש ודומה הואיל שחרורה,
השאיר  לא כי ראשון קידושי בה חלו אולי או שני. קידושי
(ב"ח  שני קידושי בה חלו לא וממילא בקניינו, כלום
ועמוד  א. מג, דגיטין בסוגיא הבנתם כפי משנה' ו'מרכבת

שם). ב

.ÊÈ?‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ‡È‰ BÊ È‡Â97BÊ ¿≈ƒƒ¿»¬»»¬»«»
„·Ú dLcwL ÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ÈÓƒ∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«ƒ∆ƒ¿»∆∆

È¯·Ú98ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓe .99LcwL ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆ƒ≈
ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÔÈ¯BÁ ˙a100. «ƒ¬≈¿≈ƒƒ

מאחר 97) - כ) יט, (ויקרא אשם להביא חייב עליה שהבא
בת  וחצי שפחה חצי שהמקדש (הט"ז) למעלה שאמרנו

שתשתחרר. עד גמורים קידושיה אין - שהרי 98)חורין
מותר  עברי (שעבד שבה השפחה בחצי גם לו מותרת היא
גמורים  קידושין בה גם לו יש ולפיכך כנענית), בשפחה
אותה  המקדש בןֿחורין מהֿשאיןֿכן הבןֿחורין. בחצי
בפירוש  וראה שבה. השפחה חצי מצד עליו שאסורה
יהושע' 'פני ועי' י), (פ"א, בכריתות להרמב"ם המשניות

א. מג, שותפים,99)גיטין לשני משועבד שהיה כגון
חלקו. את אחד לאומר 100)ושחרר דומה הוא אולי כי

ה"ט, פ"ג לעיל כמבואר שמקודשת, לחציי, התקדש לאשה
בן  הוא שהרי לכולו, ראויה היא ששם לחלק, יש שמא או
אבל  אחרת, ועוד את אשתי תהי כאומר: ונעשה חורין,
עבודתו  חלק מחמת לכולו ראויה אינה הרי שלפנינו בנידון
בבת  האסור עבד כל כדין בה אסור וגם קידושין, בר שאינו
ה"ז). פ"ד, עבדים הל' רבינו דברי והשווה מג. (גיטין חורין

.ÁÈÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ - LcwL ¯BkLƒ∆ƒ≈ƒ»ƒƒ¿««ƒ
‰a¯‰ ¯kzLpL101ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .102 ∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒƒƒ«¿ƒ¿∆

ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡ -103‰Ê ¯·„a ÔÈ·MÈ˙Óe .104. ≈ƒ»ƒƒƒ¿«¿ƒ¿»»∆

(101. . . ממכר וממכרו מקח מקחו "שיכור סה. עירובין
דבריו". לכל כפקח הוא הרי דבר, של "והוא 102)כללו

הל' רבינו (לשון עושה" מה יודע ואינו שעושה  השיכור
הי"ח). פכ"ט, כשוטה 103)מכירה הוא והרי שם, עירובין

דבריו. לשכרות 104)לכל הגיע באמת אם היטב חוקרים
מאד. החמור ערוה באיסור להזהר יש כי לוט, של

.ËÈ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa Lc˜Ó‰105. «¿«≈¿»ƒ¿»≈»¿À∆∆
˙BÁt ‰ÂML Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÏÎa B‡ ÏÎ‡a dLcƒ̃¿»¿…∆ƒ¿ƒ¿«≈∆»∆»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯tÓƒ¿»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ»≈
‡‰ .¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰Ê ¯·„ ‡nL ;˜ÙqÓƒ»≈∆»»»∆»∆¿»¿»«≈»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



קה zeyi` zekld - miyp xtq - lel` e"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

d˙B‡a ‰È‰ Ì‡ :ÛÒk ‰ÂLa Lc˜Ó‰ ÏkL ,z„ÓÏ»«¿»∆»«¿«≈¿»∆∆∆ƒ»»¿»
Ì‡Â ,È‡cÂ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰È„n‰«¿ƒ»»∆¿»¬≈≈ƒ≈««¿ƒ

˜ÙÒ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL BÈ‡106‰‡¯È . ≈»∆¿»¬≈≈ƒ≈»≈≈»∆
Ìi˜˙Ó BÈ‡L ˜¯Èa B‡ ÏÈL·˙a Lc˜ Ì‡L ,ÈÏ107 ƒ∆ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»»∆≈ƒ¿«≈

ÌB˜n‰ B˙B‡a ‰Ëe¯t ‰ÂL eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ…»»∆¿»¿«»
ÚÈbÓ BÈ‡ ‰Ê ¯·„ È¯‰L ;ÏÏk ˙Lc˜Ó dÈ‡ -≈»¿À∆∆¿»∆¬≈»»∆≈«ƒ«
‰ÂL ‡‰È ‡ÏÂ ,„·‡ÈÂ „ÒtiL „Ú ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈«∆ƒ»≈¿…«¿…¿≈»∆
.ÂÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯Â ,‰Ê ‡e‰ ÌÚË ÏL ¯·„Â .‰Ëe¯t¿»¿»»∆««∆¿»ƒ¿…»»

שעורה 105) חצי משקל פרוטה, ושיעור א. מו, קידושין
וכן  מ"א, פ"א קידושין למשנה בפירושו (רבינו צרוף מכסף
וכן  הי"ב, פ"א עירובין הל' ועי' כו, סי' אהע"ז בשו"ע

ס"ו). רצד סי' יו"ד בה 106)בשו"ע ותופסים יב. קידושין
לאחר, להנשא רוצה אם משניהם גט וצריכה שני, קידושי
לקיימה  רוצה הראשון והמקדש לאחר, נתקדשה לא אם וכן
ודאי  קידושי מקודשת שתהא כדי אחרים, קידושין צריכה -

לא). סי' אהע"ז וב'טור' יב. לקידושין זמן 107)(רש"י
במלח  או בחומץ כיבוש ע"י להתקיים יכול ואם מרובה.
פרוטה  שישוה אחר למקום להגיע הוא וראוי בהם, וכיוצא
כסףֿמשנה  פד, שורש (מהרי"ק ספק קידושי אלו הרי -

ומעשהֿרוקח).

.ÎÈzL LcwL B‡ ,‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa ‰M‡ Lc˜Ó‰«¿«≈ƒ»¿»ƒ¿»∆ƒ≈¿≈
˙BBÏ·Ò ÁÏML ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ëe¯Ùa ÌÈL108¯Á‡Ï »ƒƒ¿»««ƒ∆»«ƒ¿¿««

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,LcwL ÔË˜ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÔkÓƒ≈≈»¿À∆∆¿≈»»∆ƒ≈««ƒ
.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï ˙BBÏ·Ò ÁÏML∆»«ƒ¿¿««∆ƒ¿ƒ≈»¿À∆∆
ÔÈLec˜ eÈ‰L ,ÔÁÏL ÌÈBL‡¯‰ ÔÈLec˜ ˙ÓÁnL∆≈¬«ƒƒ»ƒƒ¿»»∆»ƒƒ

ÔÈÏeÒt109. ¿ƒ

(108- סבלונות לארוסתו, לשלוח ארוס שדרך מתנות,
ליד  זה מיד אותו שנושאים המשא, נושא והוא סבל מלשון
ובבבאֿבתרא  מ"ו, פ"ב קידושין למשנה, בפירושו (רבינו זה
משאות" "וישא משא: בלשון מתנה ומצאנו מ"ה) פ"ט
קידושין  יו"ט', ('תוספות מתנות ויתן - לד) מג, (בראשית

שאין 109)שם). יודע אדם אומרים: ואין ב. נ, קידושין
לשם  שהגדיל לאחר הסבלונות ושלח כלום, קטן קידושי

שלהם. הראשונים הקידושין מחמת - אלא קידושין,

.‡ÎCÈ¯ˆ BÈ‡ ,¯ËLa B‡ ÛÒÎa ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ
˜¯ÊÏ ‰˙ˆ¯L ÔÂÈk ‡l‡ ;d„È CB˙Ï ÔÈLecw‰ ÔziL∆ƒ≈«ƒƒ¿»»∆»≈»∆»¿»ƒ¿…

Ô˜¯Êe ,‰ÈLec˜ dÏ110CB˙Ï ÔÈa d„È CB˙Ï ÔÈa - »ƒ∆»¿»»≈¿»»≈¿
lL ‰„O CB˙Ï B‡ d¯ˆÁ CB˙Ï B‡ ,d˜ÈÁÈ¯‰ - d ≈»¿¬≈»¿»∆∆»¬≈

˙Lc˜Ó BÊ111CÈ¯ˆ ,ÏÚa‰ ˙eL¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰ . ¿À∆∆»¿»∆∆ƒ¿«««»ƒ
d˜ÈÁ CB˙Ï B‡ d„È CB˙Ï ÔziL112˙„ÓBÚ ‰˙È‰ . ∆ƒ≈¿»»¿≈»»¿»∆∆

Ô‰ÈL ÏL ‡È‰L ˙eL¯a113‰ÈLec˜ dÏ ˜¯ÊÂ , ƒ¿∆ƒ∆¿≈∆¿»«»ƒ∆»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ d˜ÈÁÏ B‡ d„ÈÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ,dzÚcÓƒ«¿»¿…ƒƒ¿»»¿≈»¬≈¿À∆∆

˜ÙÒ ÈLec˜114ÏÚ ÔÈLec˜ Áp‰ :BÏ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â . ƒ≈»≈«¬ƒ»¿»««ƒƒ«
el‡ È¯‰ - Ì‰ÈL ÏL ÌB˜n‰ B˙B‡Â ,‰Ê ÌB˜Ó»∆¿«»∆¿≈∆¬≈≈

˜ÙÒ ÈLec˜115. ƒ≈»≈

אם 110) אבל הקידושין, לה שיזרוק שהסכימה משמע

שהרי  מקודשת, אינה - וזרקם שינה והוא בידי, תנם אמרה
מחוקק' 'חלקת וראה ל'. סי' אהע"ז (ב"ח מרצונה אינה
רבינו: בדברי אחרת נוסחה כאן הביא רוקח' ו'מעשה שם).
אבל  בהסכמתה. צורך אין זה ולפי לזרוק", שרצה "כיון

זו. נוסחא לפי מגומגם הלשון בגיטין 111)עצם היא כן
לענין  "כן אמרו: עח. דף ושם גירושין. לענין א עז,
בגירושין  כמו חצרה בצד שתעמוד צורך ואין קידושין".
וזכין  לה, הן זכות הקידושין כי ה"ב) פ"ה גרושין הל' (ראה

(מגידֿמשנה). בפניו שלא אפילו א.112)לאדם עז, שם
בחצר.113) שותפים "בעי 114)ששניהם ב: ח, קידושין

אע"פ  כי תיקו". - מהו שניהם של (אבן) סלע ביבי, רב
של  בחצר לזה מזה קונים אין וממכר שבמקח היא שהלכה
אבל  פ"ד, מכירה ובהל' ב פד, בבבאֿבתרא כמבואר שניהם,

לחו  יש יש בקידושין שכבר כיון זכותו לה השאיל שמא ש
(מגידֿמשנה). בה חלק וראה 115)לה שם. קידושין

ה"ד. למעלה

.·ÎÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰116˙eL¯a B‡ »¿ƒƒ¿»«ƒƒ¿
Ì‰ÈL ÏL BÈ‡L117BÏ ·B¯˜ :‰ÈLec˜ dÏ ˜¯ÊÂ , ∆≈∆¿≈∆¿»«»ƒ∆»»

;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dÏ ·B¯˜ ;˙Lc˜Ó dÈ‡ -≈»¿À∆∆»»¬≈¿À∆∆
˜ÙÒ BÏ ·B¯˜ ˜ÙÒ eÈ‰L B‡ ,‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ∆¡»«∆¡»∆»»≈»»≈

d„ÈÏ eÚÈbiL Ì„˜ e„·‡Â ,dÏ ·B¯˜118BÊ È¯‰ - »»¿»¿…∆∆«ƒ¿»»¬≈
Ïk ?dÏ ·B¯˜Â BÏ ·B¯˜ ‡e‰ „ˆÈk .˙Lc˜Ó ˜ÙÒ»≈¿À∆∆≈«»¿»»…

Ô˙B‡ ¯ÓLÏ ÏBÎÈ ‡e‰L119- ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â , ∆»ƒ¿…»¿ƒ≈»¿»
‡e‰Â ,Ô˙B‡ ¯ÓLÏ ‰ÏBÎÈ ‡È‰ .BÏ ·B¯˜ ‡e‰ ‰Ê∆»ƒ¿»ƒ¿…»¿
¯ÓLÏ ÔÈÏBÎÈ Ô‰ÈL .dÏ ·B¯˜ e‰Ê - ÏBÎÈ BÈ‡≈»∆»»¿≈∆¿ƒƒ¿…
‰Ê - Ô˙B‡ ¯ÓLÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ô‰ÈL B‡ ,Ô˙B‡»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…»∆

‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ ‡e‰120. ∆¡»«∆¡»

לו 116) שיקנו חכמים תיקנו לא הרבים שברשות אףֿעלֿפי
כאן  - ה"ט) ואבידה גזילה מהל' (פי"ז אמות ארבע לאדם
הם  ואפילו אותם, לשמור שיכולה מטעם קידושיה לה נקנים
ועי' יוחנן). רבי לדעת שם, (גיטין אמה מאה ממנה רחוקים

ולחםֿמשנה. אחר.117)כסףֿמשנה לאדם השייכות
קרבתם.118) מצב את לברר אפשר ואפילו 119)ואי

למעלה. שכתוב כמו אמה, מאה ב.120)רחוק עח, גיטין
"ויצאה  שנאמר קידושין, לענין והואֿהדין גירושין, לענין

(שם). ליציאה הויה השווה והיתה"

à"ôùú'ä ìåìà å"è éðù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בטובת 1) בהקדש, הנאה, באיסורי קידושין דיני בו נתבארו

מתנה  בהנאת במלוה, בפקדון, ואבדה, ובגנבה בגזל הנאה,
ברצונה, מאחרים שקיבל או בפקודתה, לאחרים שנתן
מעות. מתן לאחר שתיקה להחזיר, מנת על במתנה במשכון,

.‡ıÓÁ ÔB‚k ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·„a Lc˜Ó‰«¿«≈¿»»∆»«¬»»¿»≈
·ÏÁa ¯Oa B‡ ÁÒÙa2È¯eq‡ ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿∆«»»¿»»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰‡‰3‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰È‰ elÙ‡Â . ¬»»≈»¿À∆∆«¬ƒ»»»«¬»»
ıÓÁ ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓ4‰Úa¯‡ ÌBiÓ ˙ÈML ‰ÚLa ƒƒ¿≈∆¿»≈¿»»ƒƒƒ«¿»»

¯OÚ5.˙Lc˜Ó dÈ‡ - »»≈»¿À∆∆
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בחלב.2) מכסף 3)שנתבשל ליהנות יכולה אינה שהרי
כלום. לה נתן שלא נמצא גמור 4)קידושיו, חמץ היינו

פי  על אף מקודשת, אינה ולפיכך התורה מן בהנאה שאסור
שאינו  חמץ אבל מדרבנן, אלא אסור אינו ששית שבשעה

קידושין. קידושיו מדרבנן, אלא שמן 5)אסור בניסן.
ביום. שביעית שעה מתחילת אלא אסור החמץ אין התורה

.·- ÂÈÓ„a Lc˜Â ‰‡‰a ¯eÒ‡‰ ¯·c ¯ÎÓe ¯·Ú»«»«»»»»«¬»»¿ƒ≈¿»»
,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰¬≈¿À∆∆≈¬«»ƒ«»
ÈÓcL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÈÓ„a Lc˜ Ì‡L∆ƒƒ≈¿»∆»≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆¿≈
.‰BÓk ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«»¬ƒ«¬»»»»
dÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ‚Ú L¯Ùa Lc˜Ó‰«¿«≈¿∆∆∆¿≈¬«»ƒ«»≈»
¯eÒ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ Ïk‰L ;˙Lc˜Ó¿À∆∆∆«…≈¬«»ƒ«»»
.Ì¯Á‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰‡‰a«¬»»∆∆¡«¿…ƒ¿«¿»¿¿»ƒ«≈∆

Ï˜Òp‰ ¯BL L¯Ùa Lc˜Ó‰ Ï·‡6.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¬»«¿«≈¿∆∆«ƒ¿»¬≈¿À∆∆
BÈ‡ BL¯t - ‰‡‰a ¯eÒ‡ Ï˜Òp‰ ¯BML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»»«¬»»ƒ¿≈

.¯BM‰ Èa‚Ï ·eLÁ ¯·„ BÈ‡L ,‰‡‰a ¯eÒ‡»«¬»»∆≈»»»¿«≈«

אסור 6) דינו ומשנגמר להיסקל ודינו אדם, שהמית שור
בהנאה.

.‚a Lc˜Ó‰B‡ ‰n„‡ ‰¯t ¯Ù‡a B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ù «¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈∆»»¬À»
.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰c ÈÓ Ô˙BOÚÏ Ô‡ÏnL ÌÈÓa¿«ƒ∆ƒ¿»«¬»≈ƒ»¬≈¿À∆∆

˙Èa‰ ˜„a ÏL Lc˜‰a Lc˜Ó‰7‚‚BLa8BÊ È¯‰ - «¿«≈¿∆¿≈∆∆∆««ƒ¿≈¬≈
˙Lc˜Ó9‡È·ÈÂ ,Lc˜‰Ï LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÈ ‡e‰Â , ¿À∆∆¿¿«≈∆∆»…∆¿∆¿≈¿»ƒ

‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â .‰‚‚La ÏÚBÓ Ïk ÔÈ„k ,BÓL‡¬»¿ƒ»≈ƒ¿»»¿ƒƒ≈ƒ»
˙Lc˜Ó dÈ‡ - „ÈÊÓa10. ¿≈ƒ≈»¿À∆∆

הבית.7) תיקון לצרכי המקדש בית לגזבר הניתן כסף
הקדש.8) של שהוא בו ידע מעילתו 9)שלא ידי על כי

לחולין. הכסף ויצא קדושתו הקדש 10)נתחללה אין כי
מעילה. בו שנאמר בשוגג אלא מתחלל

.„ÈL ¯OÚÓa dLc˜11- „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa , ƒ¿»¿«¬≈≈ƒ≈¿≈≈¿≈ƒ
ÂÈˆÙÁ ¯‡L Ba ˙BOÚÏ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;˙Lc˜Ó dÈ‡≈»¿À∆∆¿ƒ∆≈«¬¿»¬»»

.‡e‰ ÈÈÏ :¯OÚna ¯Ó‡pL ,ÏlÁ˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈∆∆¡«¿«¬≈«»

בירושלים 11) הנאכל מהתבואה, העשירי החלק הוא
-בקדושה.

.‰B˜ÏÁa LcwL Ô‰k12ÌÈL„˜ ÈL„wÓ13B‡ …≈∆ƒ≈¿∆¿ƒ»¿≈»»ƒ
ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ14e¯z‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ƒ»»ƒ«ƒ≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆…À¿

„·Ïa ‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡15‰Óe¯˙a LcwL Ô‰k Ï·‡ . ∆»«¬ƒ»ƒ¿«¬»…≈∆ƒ≈ƒ¿»
‰ÏB„‚16ÌÈ¯ek··e ¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e17ÈÂÏ ÔÎÂ , ¿»ƒ¿««¬≈¿ƒƒ¿≈≈ƒ

ÔBL‡¯ ¯OÚÓa LcwL18¯OÚÓa LcwL Ï‡¯OÈÂ , ∆ƒ≈¿«¬≈ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ≈¿«¿«
ÈÚ19˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -20. »ƒ¬≈¿À∆∆

הכוהנים.12) אחיו עם החטאת 13)שחולק קרבנות כגון
קלה.14)והאשם. שקדושתם שלמים אין 15)כגון כי

(שולחנו  גבוה משולחן אלא הכהן, של הפרטי ממונו הם
לאכילה. בהם זכה הקב"ה) מחמישים 16)של אחד

לכהן, מפריש שהישראל ובתבואה בפירות ממוצע) (לאדם
מריחת  אחרי ההפרשות כל ראשית שהיא גדולה, ונקראת

הלוי  מידי לכהן הניתנת מעשר לתרומת בניגוד הכרי,
ואינה  קיבל, [=הלוי] שהוא המעשר, מן מעשר המפריש

ממאה. אחד ונאכלים 17)אלא לכהן הם אף הניתנים
בהבדל 18)בירושלים. ראשון, ונקרא מהישראל שקיבל

בירושלים. לבעליו נאכל שהוא אחריו הבא שני ממעשר
מעשר 19) מפרישים לשמיטה והשישית השלישית בשנה

מעשר  - והחמישית הרביעית השנייה הראשונה, ובשנה עני.
וממונו.20)שני. המקבל של קניינו הם אלה שכל

.Â˙BzÓ21eÓ¯e‰ ‡lL22eÓ¯e‰L BÓk Ì‰ È¯‰ ,23. «»∆…¿¬≈≈¿∆¿
BÏ eÏÙpL Ï‡¯OÈ ,CÎÈÙÏ24ÌÈÏ·Ë25Bn‡ È·‡ ˙ÈaÓ ¿ƒ»ƒ¿»≈∆»¿¿»ƒƒ≈¬ƒƒ

LÈ¯Ù‰Â ,Ô‰k26Ô‰ È¯‰ - ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z Ô‰Ó …≈¿ƒ¿ƒ≈∆¿»«¿¿¬≈≈
pL ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙kBn‡ È·‡Ó ‰M¯Èa BÏ eÏÙ27. ƒ¿«¿¿∆»¿ƒÀ»≈¬ƒƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡L ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰M‡ Ô‰a Lc˜ Ì‡Â¿ƒƒ≈»∆ƒ»¬≈¿À∆∆∆««ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï BÏ ÔÈe‡¯ ÔÈ‡L28Ô‰L ÈÓÏ Ô¯ÎÓÏ BÏ LÈ , ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»≈¿»¿»¿ƒ∆≈

BÏ ÔÈe‡¯29LÈ¯Ù‰L ‰Óe¯˙a LcwL Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ¿ƒ¬»ƒ¿»≈∆ƒ≈ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
B¯bÓ30d¯ÎÓÏ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ -31, ƒ»¿≈»¿À∆∆∆¬≈≈¿»¿»

Ô‰k ÏÎÏ d˙BpL ÈÙÏ ,‰‡‰ ˙·BË ‡l‡ da BÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»«¬»»¿ƒ∆¿»¿»…≈
‰ˆ¯iL32ÔBÓÓ dÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,33. ∆ƒ¿∆¿«¬»»≈»»

במתנה 21) הניתנות לעיל, הנזכרות והמעשרות התרומות
ולעני. ללוי בעליהן 22)לכהן, ידי על הופרשו שלא

הפירות. בין הן מעורבות ועומדים 23)ועדיין הואיל
הם. כמורמים שלא 25)בירושה.24)להרים תבואה

באכילה, ואסורה טבל היא הרי מתנותיה ממנה הופרשו
מורכבת. מלה טבֿלא, טבל, הנכד.26)ולשון הישראל,

אלא 27) עליו הוטל שלא בחייו הכהן זקנו בהן זכה כבר כי
וימכרן  יפרישן זה יורש ואף לעצמו, ולקיימן להפרישן

(ישראל).28)לכוהנים. לזר באכילה אסורה תרומה כי
שלו.29) הוא מזקנו 30)והכסף בירושה לו נפל שלא

לכהן.31)הכהן. מתנה לתיתה ליטול 32)אלא שרשאי
לכהן  [=ולא לו שיתנה בשביל [=הכהן] מאוהבו מועט דבר

אשה.33)אחר]. בו לקדש

.ÊÒÓÁa B‡ ‰·‚a B‡ ÏÊ‚a ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰34, «¿«≈∆»ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿»»
Ú„BÂ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡35¯·„ B˙B‡ ‰wL ƒƒ¿»¬«¿»ƒ¿«∆»»»»

Le‡Èa36dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¿≈¬≈¿À∆∆¿ƒ«≈»
.˙Lc˜Ó¿À∆∆

כורחו.34) בעל ממנו ולקחו לבעליו החפץ דמי שנתן
לא 35) אם כי הקידושין. מעשה בשעת הקידושין, לעדי

בעליו) נתייאשו (אפילו היאוש דבר את הקידושין עדי ידעו
מקודשת. שאינה עדים ללא כמקדש זה על 36)הרי ואף

שהגיע  מכיוון אך - קונה אינו בלבד יאוש היא: שהלכה פי
וקנאתו  רשות ושינוי יאוש כאן יש האשה, ליד החפץ

הבעל. אותה קנה וממילא האשה,

.Á‡ˆBiÎÂ ÏÎ‡ B‡ ÈÏk BÏ Á˜ÏÂ B¯·Á ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈¬≈¿»«¿ƒ…∆¿«≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Èa‰ ÏÚa ‡·e ,‰M‡ Ba Lc˜Â Ô‰a»∆¿ƒ≈ƒ»»««««ƒ««ƒ
‰nÓ ·BË ‡e‰L ,‰Ê ¯·c dÏ z˙ ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯Ó‡L∆»«»»…»«»»»»∆∆ƒ«
‰Ê ¯·c BÏ ¯Ó‡ ‡lL ;˙Lc˜Ó dÈ‡ - ?dÏ z˙pM∆»«»»≈»¿À∆∆∆…»«»»∆
ÔBÓÓa Lc˜Â ÏÈ‡B‰Â ,BnÚ Lia˙‰Ï ‡lL È„k ‡l‡∆»¿≈∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿»
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.˙Lc˜Ó dÈ‡Â ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL B¯·Á¬≈∆…ƒ««¬≈¬≈∆»≈¿≈»¿À∆∆
ÔB‚k ,ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡L ¯·„a dLc˜ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿»»∆≈««««ƒ«¿ƒ»»¿

˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÊB‚‡ B‡ ‰¯Óz37. ¿»»¡¬≈¿À∆∆ƒ»≈

הבית.37) בעל הקפיד זאת בכל שמא כי

.ËB¯·Á ÔÈ·e BÈa ‰¯BÁÒ ‰˙È‰38‡lL d˜ÏÁÂ , »¿»¿»≈≈¬≈¿¬»»∆…
˙ÓeL ‰ÎÈ¯ˆe ÏÈ‡B‰ - B˜ÏÁa Lc˜Â ,B¯·Á ˙ÚcÓƒ««¬≈¿ƒ≈¿∆¿ƒ¿ƒ»«

ÔÈc ˙Èa39‰Ó BÓˆÚÏ ÏËB ‰Ê ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ , ≈ƒ≈»¿À∆∆∆≈∆≈¿«¿«
ÁÈpÈÂ ‰ˆ¯iM40‰ˆ¯iM ‰Ó41. ∆ƒ¿∆¿«ƒ««∆ƒ¿∆

הדיוטות 39)בשותפות.38) הם ואפילו שלושה "של
בשומא". ויודעים נאמנים שיהו חברו.40)ובלבד לשותף

לפחות 41) לחלקו שמגיע פרוטות שתי שווה לה נתן ואפילו
בכל  להתקדש שרצונה לפי מקודשת, אינה - פרוטה שוה
במה  לי "התקדשי לה: פירש כן אם אלא בחציו, ולא הסכום

בו". לי שיש

.È¯ÊÁÂ ,dÒÓÁ B‡ ‰pnÓ ·b B‡ ‰M‡‰ ˙‡ ÏÊb»«∆»ƒ»»«ƒ∆»¬»»¿»«
È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,dlL ÒÓÁ·e ‰·b·e ÏÊba dLc˜Â¿ƒ¿»«»≈«¿≈»∆»»∆»¿»«»¬≈

ÔÈÎecL Ô‰ÈÈa Ì„˜ Ì‡ - Ba ˙Lc˜Ó z‡42‰ÏËÂ , «¿¿À∆∆ƒ»«≈≈∆ƒƒ¿»¿»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰˜˙LÂ43d˙B‡ CcL ‡Ï Ì‡Â ; ¿»¿»¬≈¿À∆∆¿ƒ…ƒ≈»

ÌÏBÚÓ44el‡ ÌÈ¯·c dÏ Ô˙pLk ‰˜˙ML ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ≈»««ƒ∆»¿»¿∆»«»¿»ƒ≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÔÈLec˜ ˙¯B˙a45Ô‰ :‰¯Ó‡ Ì‡Â ;46 ¿«ƒƒ≈»¿À∆∆¿ƒ»¿»≈

.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿À∆∆

היו 42) ואפילו נישואיו. להצעת להסכים וריצוי שידול דברי
ממנה. שגזל לפני סימן 43)אלה ושתקה שנטלתו מתוך

קידושין. לשם וקבלתו לו לפני 44)שמחלה אפילו
קידושין.45)הגזילה. לשם ולא לקחה, שלה בשעת 46)כי

הקידושין.

.‡ÈÔB„wt ÈÒk :dÏ ¯Ó‡Â ,ÔB„wt dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ»¿»«»ƒ¿ƒƒ»
Ì‡ - Ba ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰Ê∆¿»«¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ
BÊ È¯‰ - ‰˜˙LÂ ezÏËe ,ezÏËpL Ì„˜ dÏ ¯Ó‡»«»…∆∆¿»«¿»«¿»¿»¬≈

˙Lc˜Ó47¯Ó‡ ÔB„wt ˙¯B˙a ezÏËpL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿À∆∆¿ƒ««∆¿»«¿«ƒ»»«
,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡ - ‰˜˙LÂ ,Ba ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ»¬≈«¿¿À∆∆¿»¿»≈∆¿

˙ÏÚBÓ dÈ‡ ˙BÚÓ ÔzÓ ¯Á‡lL ‰˜È˙L ÏkL48; ∆»¿ƒ»∆¿««««»≈»∆∆
BÊ È¯‰ - ‰ÏËpL ¯Á‡ 'Ô‰' ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈««∆»¿»¬≈

˙Lc˜Ó49. ¿À∆∆

הפיקדון 47) קבלת כי שידוכין. ביניהם קדם לא ואפילו
קידושין. לשם כלום 48)הייתה לה איכפת לא כי

פיקדון. לשם רק קיבלתו ומתחילתו הואיל באמירתו,
לי 49) התקדשי כאומר זה הרי קיים, והפיקדון הואיל

שמקודשת. - בידך לי שיש בפיקדון

.·ÈdÏ ¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ dÏ ‰È‰L ·BÁ dÏ ¯ÈÊÁ‰50 ∆¡ƒ»∆»»»∆¿¿»«»
'Ba ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰'51ezÏËe ,epÏhzL Ì„˜ ¬≈«¿¿À∆∆…∆∆ƒ¿∆¿»«

ÔÈÎecL Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ :‰˜˙LÂ52BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ»»≈≈∆ƒƒ¬≈
˙Lc˜Ó53„Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - CcL ‡Ï Ì‡Â , ¿À∆∆¿ƒ…ƒ≈≈»¿À∆∆«

dlL ·BÁ‰ ‰ÏËpL ¯Á‡ dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .'Ô‰' ¯Ó‡zL∆…«≈¿ƒ»«»««∆»¿»«∆»
dÈ‡ ,'Ô‰' ‰¯Ó‡ elÙ‡ - 'Ba ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰'¬≈«¿¿À∆∆¬ƒ»¿»≈≈»

˙Lc˜Ó54‡l‡ ,ÌeÏk epnÓ d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L ; ¿À∆∆∆¬≈…ƒƒ«¿»»ƒ∆¿∆»
dÈ‡Â ,‰ÏËpL ‰ÚMÓ B·BÁ Ú¯Ù ¯·Îe ,‰ÏË dlL∆»»¿»¿»ƒ¿«ƒ»»∆»¿»¿≈»

˙¯Á‡ ÌÚt ·BÁa BÚ·˙Ïe ¯ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ55. ¿»«¬…¿»¿««««∆∆

החוב.50) החזרת תהיה 51)בשעת וגם שתתקדש ודעתו
זה. בכסף לו.52)נפרעת לשם 53)ונתרצית קבלתו כי

לו. מחלה החוב ואת בתורת 54)קידושין לומר: יכולה כי
אודות  בתחילה לה הזכיר לא ואם קיבלתיו. חובי פירעון
ואמר  לפרוע, זמנו והגיע כסף לה חייב שהוא אלא הפירעון,
אף  מקודשת ושתקה ונטלתו זה בכסף לי מקודשת את הרי
לקידושין  לא כן אחרי תאמר ואפילו שידך, שלא פי על
נאמנת. אינה קבלתי, חובי לפירעון אלא נתכוונתי

קידושין.55) לשם כלום לה נתן שלא נמצא

.‚ÈdÈ‡ - ¯ËLa ‰˙È‰ elÙ‡ ,‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰«¿«≈¿ƒ¿»¬ƒ»¿»ƒ¿»≈»
,¯Èc ·BÁ dÏˆ‡ BÏ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk .˙Lc˜Ó¿À∆∆≈«¿∆»»∆¿»ƒ»
C„Èa ÈÏ LiL ¯Èca ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«ƒ»∆≈ƒ¿»≈

‰z ‰‡ˆB‰Ï ‰ÂÏn‰L ÈtÓ ;˙Lc˜Ó dÈ‡ -56, ≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿»»ƒ¿»
Ìi˜ ¯·c ÌeL Ô‡k ÔÈ‡Â57¯·kL ,‰zÚÓ Ba ˙B‰Ï ¿≈»»»«»≈»≈«»∆¿»

¯È„ B˙B‡ ‰‡ÈˆB‰58B˙‡‰ ‰¯·ÚÂ59. ƒ»ƒ»¿»¿»¬»»

חייב 56) ואינו בה] [=להשתמש להוציאה רשאי הלווה
המלווה. שיתבענו עת בכל מצוייה שתהא להעמידה

עינינו.57) מול הרי 58)הנמצא בידה עדיין המעות ואפילו
הוציאתן. כבר כאילו מקניין 59)הן נלמדים כסף וקידושי

הרי  ממני" קח השדה כסף "נתתי בו: שנאמר עפרון שדה
השטר  לה החזיר ואפילו הכסף. ליתן צריך הקניין שבשעת
שעיקר  מפני מקודשת, אינה פרוטה, שווה בנייר ויש [=חוב]

המלווה. כסף על דעתה

.„ÈÔBkLn‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ dÏˆ‡ BÏ ‰È‰60dLc˜Â , »»∆¿»ƒ¿»«««¿¿ƒ¿»
BÊ È¯‰ - ÔBkLn‰ dÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,‰ÂÏn‰ d˙B‡a¿»«ƒ¿»¿∆¡ƒ»««¿¬≈

zÚÓ ÔBkLna ˙È‰ ‡È‰ È¯‰L ;˙Lc˜ÓÈ¯‰Â ,‰ ¿À∆∆∆¬≈ƒ∆¡≈««¿≈«»«¬≈
.d„ÈÏ ‰‡‰ ÚÈb‰ƒƒ«¬»»¿»»

בשעת 60) שלא בין ההלוואה, בשעת שמשכנה בין
ומשכנה  מעותיו תבע הפירעון זמן כשהגיע אלא ההלוואה,

דין. בית ידי על

.ÂË?„ˆÈk .˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰ÂÏÓ ˙‡‰a Lc˜Ó‰«¿«≈«¬»«ƒ¿»¬≈¿À∆∆≈«
‰zÚ d˙B‡ ‰ÂÏ‰L ÔB‚k61:dÏ ¯Ó‡Â ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿∆ƒ¿»»«»»«ƒ¿»«»

ÁÈÂ¯‡L ÔÓÊ ˙‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰62‰ÂÏÓa CÏ ¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¬»«¿«∆«¿ƒ«»¿ƒ¿»
„Ú CnÓ dÚ·Bz ÈÈ‡Â ,ÌBÈ CÎÂ Ck C„Èa ‰È‰zL ,BÊ∆ƒ¿∆¿»≈»¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈«
‰‡‰ dÏ LÈ È¯‰L ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÔÓÊ¿«¿ƒ¬≈¿À∆∆∆¬≈≈»¬»»
.Ú·wL ÔÓÊ ÛBÒ „Ú BÊ ‰ÂÏÓa LnzL‰Ï ‰zÚÓ≈«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»«¿«∆»«

˙Èa¯k ‡È‰L ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â63eL¯Ùe . ¿»«¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ≈¿
ÔÚÓLÏ Èe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ‰ÂÏÓ ˙‡‰a È˙Ba¯64. «««¬»«ƒ¿»¿»ƒ∆≈»¿»¿»

הקידושין.61) שאאריך).62)בשעת (כלומר שארחיב
זו 63) אין אולם מקדשה, כספו בגביית המתנתו שבשכר

נתחייב  אשה כשנושא שהרי "כריבית", אלא גמורה ריבית
היא  והרי גמורה, הנאה זו שאין נמצא דברים, בעשרה לה
מגעת  וההנאה הואיל סובר, המאירי והרב ריבית. הערמת
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גמורה. ריבית כאן אין יצחק 64)לשניהם לרבנו הכוונה
לה  שהלווה כגון - מלווה הנאת המפרש: [=הרי"ף] אלפסי
לי  התקדשי לה, ואמר הפירעון, זמן עכשיו והגיע מכבר,
יום  עד הפירעון זמן את לך להאריך שאסכים הנאה באותה
עכשיו  לה נותן ואינו הואיל פירושו דוחה רבינו אולם פלוני.
אינה  הפירעון זמן הרווחת כי להתקדש יכולה אינה כסף, כל
מקודשת. שאינה אמרנו שכבר גופא המלווה ממחילת עדיפה

.ÊË‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡·BÁ·e BÊ ‰Ëe¯Ùa ÈÏ ˙Lc˜Ó z »«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»¿
:dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - CÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿≈¬≈¿À∆∆¿≈ƒ»«»
BÊ È¯‰ - BÊ ‰Ëe¯Ù·e CÏˆ‡ ÈÏ LiL ‰ÂÏÓa¿ƒ¿»∆≈ƒ∆¿≈ƒ¿»¬≈

˙L„˜Ó65. ¿À∆∆

אין 65) הפרוטה לנתינת המלווה דבר את שהקדים פי על אף
בשעת  פרוטה לה ונתן הואיל במלווה, כמקדש נחשב זה
מעשה  בזמן כעת מקבלת שהיא לפרוטה דעתה - הקידושין

הקידושין.

.ÊÈ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ÌÈ¯Á‡ „Èa ·BÁ BÏ ‰È‰»»¿«¬≈ƒ¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
ÌzLÏL „ÓÚÓa ‰Ê „Èa ÈÏ LiL ·BÁa ÈÏ66BÊ È¯‰ - ƒ«∆≈ƒ¿«∆¿«¬«¿»¿»¬≈

˙Lc˜Ó67. ¿À∆∆

המתקדשת.66) (3 המקדש (2 הלווה היא 67)1) ההלכה
למקבל, החוב את להקנות אפשר שלושתן מעמד ידי שעל

נוספת. הקנאה כל ללא

.ÁÈ‰Ï‡La B‡ d„Èa BÏ LiL ÔB„wta dLc˜68 ƒ¿»«ƒ»∆≈¿»»ƒ¿≈»
B‡ ‰Ëe¯t ‰Ï‡M‰Â ÔB„wt‰ ‰È‰ Ì‡ ,dÏÈ‡L‰L∆ƒ¿ƒ»ƒ»»«ƒ»¿«¿≈»¿»

d˙eL¯a Ìi˜ Ô‰Ó „Á‡a ‰Ëe¯t ‰ÂL69BÊ È¯‰ - »∆¿»¿∆»≈∆«»ƒ¿»¬≈
.˙Lc˜Ó¿À∆∆

אלא 68) להוצאה, ניתנים שאינם וכדומה, כלים שאלת
בעינם. לבעליהם אם 69)חוזרים כי אבד, או נגנב שלא

מקודשת. ואינה "מלווה" כמו זה הרי אבד

.ËÈ¯a„‡L ¯ÎOa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ»»∆¬«≈
CÈÏÚ70ÔBËÏMÏ71ÁÈp‰Â ,ÔBËÏMÏ ‰ÈÏÚ ¯a„Â , »«ƒ«ƒ¿¿ƒ∆»∆»«ƒ¿¿ƒƒ«

dÚ·˙ ‡ÏÂ ÔBËÏM‰72Ô˙ Ì‡ ‡l‡ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - «ƒ¿¿…¿»»≈»¿À∆∆∆»ƒ»«
È¯‰ ÂÈ¯·cÓ dÏ ‰‡aL ‰‡‰‰L ;BlMÓ ‰Ëe¯t dÏ»¿»ƒ∆∆«¬»»∆»»»ƒ¿»»¬≈
.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â ,‰ÂÏÓk ‡È‰ƒ¿ƒ¿»¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

למשפט.72)מושל.71)לטובתך.70)

.ÎCnÚ ‰OÚ‡L BÊ ‰Î‡ÏÓa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰73, ¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»»∆∆¡∆ƒ»
‰Ëe¯t dÏ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰OÚÂ¿»»≈»¿À∆∆∆»ƒ≈»«»¿»
‰lÁzÓ ÏÚBt‰ da ‰kÊÈ ˙e¯ÈÎO‰L ÈÙÏ ;BlMÓƒ∆¿ƒ∆«¿ƒƒ¿∆»«≈ƒ¿ƒ»
‰ÎBÊ ‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ˙ˆ˜Ó ‰OÚiL ÔÓÊ Ïk ,ÛBÒ „ÚÂ¿«»¿«∆«¬∆ƒ¿»ƒ«¿»»∆
,dÏˆ‡ ‰ÂÏÓ Blk ¯ÎO‰ ‡ˆÓÂ ,¯ÎO‰ ÔÓ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»ƒ«»»¿ƒ¿»«»»Àƒ¿»∆¿»

.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

ממנו 73) לי עשה לו: ואמרה זהב לו שנתנה וכגון למענך,
וטבעות. נזמים

.‡Î‰zÓ ÈBÏÙÏ ¯Èc Ôz :‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»»
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,Ô˙Â ,CÏ È‡ Lc˜˙‡Â¿∆¿«≈¬ƒ»¿»«¿»«»¬≈«¿¿À∆∆

BÊ È¯‰ - CÈt ÏÚ Èz˙pL BÊ ‰zÓ ˙‡‰a ÈÏƒ«¬»««»»∆»«ƒ«ƒ¬≈
È¯‰ - ÌeÏk dÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .˙Lc˜Ó¿À∆∆««ƒ∆…ƒƒ«»¿¬≈
Ì‡ ÔÎÂ .dÏÏ‚a ÈBÏt ‰‰Â ,‰OÚpL dBˆ¯a ˙È‰∆¡≈ƒ¿»∆«¬»¿∆¡»¿ƒƒ¿»»¿≈ƒ

BÏ ‰¯Ó‡Ô˙Â ,BÏ Lc˜˙‡Â ‰zÓ ÈBÏÙÏ ¯Èc Ôz : »¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»»¿∆¿«≈¿»«
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ÈBÏt B˙B‡ dLc˜Â ,BÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
BÊ È¯‰ - CBˆ¯a ÈzÏawL BÊ ‰zÓ ˙‡‰a ÈÏƒ«¬»««»»∆ƒ«¿ƒƒ¿≈¬≈

.˙Lc˜Ó¿À∆∆

.·ÎÈLc˜˙‰Â ‰zÓa ‰Ê ¯Èc CÏÈ‰ :dÏ ¯Ó‡»«»≈»ƒ»∆¿«»»¿ƒ¿«¿ƒ
z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ÈBÏt B˙B‡ dLc˜Â ,ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»¬≈«¿
BÊ È¯‰ - ÈÏÏ‚a CÈÏ ‰‡a‰ BÊ ‰‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ«¬»»«»»ƒƒ¿»ƒ¬≈
.ÌeÏk Lc˜Ó‰ dÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó¿À∆∆««ƒ∆…»«»«¿«≈¿
,EÏ Lc˜˙‡Â ‰zÓ ‰Ê ¯Èc CÏÈ‰ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»≈»ƒ»∆«»»¿∆¿«≈¿
BÊ ‰‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,BÁ˜Ïe¿»¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¬»»
BÊ È¯‰ ,‡e‰ ·eLÁ Ì„‡ Ì‡ - ‰zÓ CnÓ ÈzÏawL∆ƒ«¿ƒƒ≈«»»ƒ»»»¬≈
,‰pnÓ ‰‰ B˙BÈ‰a dÏ LÈ ‰‡‰L ;˙Lc˜Ó¿À∆∆∆¬»»≈»ƒ¿∆¡∆ƒ∆»

.BÏ dÓˆÚ ˙˜‰ BÊ ‰‡‰·e«¬»»ƒ¿»«¿»

.‚Î‰Ê È¯‰Â ,¯È„a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»«¬≈∆
;BÏ ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯Èc‰ Ôz‡L „Ú C„Èa ÔBkLn‰««¿¿»≈«∆∆≈«ƒ»≈»¿À∆∆
Ô˙ ÔBkLn‰ ‡ÏÂ ,d„ÈÏ ¯Èc‰ ÚÈb‰ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…ƒƒ««ƒ»¿»»¿…««¿»«
BÏ LiL ·BÁ ÏÚ ÔBkLÓ B„Èa ‰È‰ .dlL B˙BÈ‰Ïƒ¿∆»»»¿»«¿«∆≈
BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜Â ,ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡≈∆¬≈ƒ¿ƒ≈ƒ»««ƒ∆≈
˙ˆ˜Ó BÏ LÈ ·BÁ ÏÚaL ÈÙÏ ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,BlL∆¬≈¿À∆∆¿ƒ∆««≈ƒ¿»

.ÔBkLÓ ÏL BÙe‚a ÔÈƒ̃¿»¿∆«¿

.„Î‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆
‰¯ÈÊÁ‰ ÔÈa ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÈÏ e‰È¯ÈÊÁzL ˙Ó ÏÚ«¿»∆«¬ƒƒƒ≈»¿À∆∆≈∆¡ƒ»
Ìi˜˙ ‡Ï - ez¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡L ;‰¯ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈa≈…∆¡ƒ»∆ƒ…∆¡ƒ«…ƒ¿«≈
ÚÈb‰ ‡ÏÂ ˙È‰ ‡Ï È¯‰ - ez¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,È‡z‰«¿«¿ƒ∆¡ƒ«¬≈…∆¡≈¿…ƒƒ«

.ÌeÏk d„ÈÏ¿»»¿

.‰Î:dÏ ¯Ó‡Â da ‡ˆBiÎÂ Ò„‰ ÏL ‰c‚‡ dÏ Ô˙»«»¬À»∆¬«¿«≈»¿»«»
:BÏ e¯Ó‡ ,B˙B‡ dÏa˜Â ,BÊa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿¿ƒ¿»»¿
‰Úa¯‡a Lc˜˙z :¯Ó‡Â ,‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡ ‡Ï‰Â«¬…≈»»∆¿»¿»«ƒ¿«≈¿«¿»»
- 'Ô‰' ‰¯Ó‡ Ì‡ - ‰c‚‡‰ CB˙a ÌÈ‡aÁn‰ ÌÈÊeÊƒ«À¿»ƒ¿»¬À»ƒ»¿»≈
˙BÚÓa ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰˜˙L Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰¬≈¿À∆∆¿ƒ»¿»≈»¿À∆∆¿»
˙ÏÚBÓ dÈ‡ ˙BÚÓ ÔzÓ ¯Á‡lL ‰˜È˙M‰L ,el‡≈∆«¿ƒ»∆¿««««»≈»∆∆
‡nL ,‰c‚‡‰ ÈtÓ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‰È‰˙Â ;ÌeÏk¿¿ƒ¿∆¿À∆∆¿»≈ƒ¿≈»¬À»∆»

.¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëe¯t ‰ÂL»»¿»¿»«≈

.ÂÎ‰,BÊ ‰¯Ó˙a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿»»
˙Á‡a LÈ Ì‡ - BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ ,BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ≈¿««
dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL Ô‰Ó≈∆»∆¿»¬≈¿À∆∆¿ƒ«≈»
˙Á‡ ‰¯Óz ‰ÂLz ‡nL ,˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆∆»ƒ»≈∆»ƒ¿∆¿»»««

.¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëe¯t¿»¿»«≈

.ÊÎLÈ Ì‡ - BÊ·e BÊ·e BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿¿ƒ≈
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˙Lc˜Ó - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÌlÎa74dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿À»»∆¿»¿À∆∆¿ƒ«≈»
‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰ .˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆∆»ƒ»≈»¿»∆∆ƒ»ƒ»
Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰B¯Á‡a LÈ Ì‡ƒ≈»«¬»»∆¿»¿À∆∆¿ƒ«
‰ÏÎ‡L ÌÈ¯Óz Ô˙B‡L ;˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó dÈ‡ -≈»¿À∆∆∆»ƒ»≈∆»¿»ƒ∆»¿»
,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â ,‰ÂÏÓk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿»¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

.‰B¯Á‡ ‰¯Ó˙a ‡l‡ ÔÈLecw‰ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆≈«ƒƒ∆»ƒ¿»»«¬»

נתכוון 74) - קידושין - מהן אחת בכל הזכיר שלא כיוון
פרוטה. לשווה מצטרפות ולפיכך כאחת. בכולן לקדשה

.ÁÎLÈ Ì‡ ,el‡a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿≈ƒ≈
‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;˙Lc˜Ó - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÔlÎa¿À»»∆¿»¿À∆∆««ƒ∆ƒ
,˙ÏÎB‡ ‡È‰ dlL - ‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ˙ÏÎB‡∆∆ƒ»ƒ»∆»ƒ∆∆

.˙Lc˜Óe¿À∆∆

.ËÎ‰Ê ÒBÎa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿∆
‰Ó·e Ba ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ -ƒ»»»≈«ƒ¬≈¿À∆∆¿«
Ba ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡Â ,BÎB˙aM∆¿¿ƒ»»»≈«ƒ¬≈¿À∆∆
BÊ È¯‰ - ÔÓL ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡Â ,BÎB˙aM ‰Óa ‡ÏÂ¿…¿«∆¿¿ƒ»»»≈∆∆¬≈
‰È‰ ‡Ï Ì‡ :CÎÈÙÏ .Ba ‡ÏÂ BÎB˙aM ‰Óa ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿«∆¿¿…¿ƒ»ƒ…»»
Ì‡Â ,˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÔÓMa«∆∆»∆¿»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .È‡cÂ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÔÓMa ‰È‰»»«∆∆»∆¿»¬≈¿À∆∆««¿≈

.ÒBk‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ««

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לו,1) הצריכים דברים וארבעה תנאי דיני רבינו בו כלל

דין  שבממון, תנאי דין בתורה, שכתוב מה על המתנה
מנת". ו"על "מעכשיו"

.‡È‡z ,ÏÚ Lc˜Ó‰2,˙Lc˜Ó - È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ «¿«≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¿À∆∆
ÔÓ È‡z‰ ‰È‰iL ÔÈa .˙Lc˜Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«≈»¿À∆∆≈∆ƒ¿∆«¿«ƒ

LÈ‡‰3‰M‡‰ ÔÓ ‰È‰iL ÔÈa ,4ÌÏBÚaL È‡z ÏÎÂ . »ƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»ƒ»¿»¿«∆»»
ÔÈLe¯‚a ÔÈa ,ÔÈLec˜a ÔÈa -5ÔÈa ,ÁwÓa ÔÈa , ≈¿ƒƒ≈¿≈ƒ≈¿ƒ»≈

¯kÓÓa6ÔBÓÓ ÈÈc ¯‡La ÔÈa ,7˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈»»ƒƒ¿
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡ È‡za8. «¿««¿»»¿»ƒ

את 2) הרי זוז, מאתיים לי תתני אם לאשה: שאמר כגון
זה. בדינר לי לח 3)מקודשת סי' ('פרישה' האיש לטובת

א). שם).4)אות ('פרישה' האשה כגון 5)לטובת
זוז. מאתים לי שתתני עלֿמנת גיטך זה הרי לה שאמר

וממכר".6) במקח "בין התימנים: כת"י כגון 7)בנוסח
ה"ז. פ"ג ומתנה זכיה הל' רבינו דברי השווה מתנות.

הי"ד.8) להלן ראה בממון. כפול תנאי לענין

.·‰È‰iL :È‡z Ïk ÏL ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»«¿»»¿»ƒ∆»¿«∆ƒ¿∆
ÏeÙk9Â‡lÏ Ì„B˜ BlL Ô‰ ‰È‰iLÂ ,10È‡z‰ ‰È‰iLÂ , »¿∆ƒ¿∆≈∆≈««¿∆ƒ¿∆«¿«

‰OÚnÏ Ì„B˜11¯LÙ‡L ¯·c È‡z‰ ‰È‰iLÂ , ≈««¬∆¿∆ƒ¿∆«¿«»»∆∆¿»
BÓi˜Ï12È‡z‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ È‡z‰ ¯ÒÁ Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»≈«¿«∆»≈∆¬≈«¿«

BÊ ‰È‰z ‡l‡ ;ÏÏk È‡z ÌL ÔÈ‡ el‡Îe ,ÏËa»≈¿ƒ≈»¿«¿»∆»ƒ¿∆
‰zn‰ B‡ Áwn‰ Ìi˜˙ÈÂ ,„iÓ ˙L¯‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿…∆∆ƒ»¿ƒ¿«≈«ƒ»««»»

„Á‡ È‡z‰ ¯ÒÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÏÏk ‰˙‰ ‡Ï el‡Îe ,„iÓƒ»¿ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿»≈«¿«∆»
‰Úa¯‡‰ ÔÓ13. ƒ»«¿»»

ה"ה.9) בסמוך ה"ו.10)מפורש בסמוך 11)בסמוך
ה"ז.12)ה"ד. למדו 13)בסמוך אלו, דברים ארבעה כל

שנאמר  כטֿל) לב, (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי חכמים
ראובן  ובני גד בני יעברו אם אליהם, משה "ויאמר בו:
לאחוזה, הגלעד ארץ את להם ונתתם . . . הירדן את אתכם
הרי  כנען", בארץ בתוככם ונאחזו אתכם יעברו לא ואם
יעברו" לא "ואם יעברו" "אם ולומר: לכפול משה שהוצרך
היו  תנאו את כופל היה לא ואילו בתוככם, ונאחזו . . .
ואין  עוברים, היו שלא אע"פ הגלעד ארץ את נוחלים
מאיר  רבי אומר מכאן לאו". שומע אתה "הן מכלל אומרים

כפול שאינו תנאי כל סא.): ובני (קידושין גד בני כתנאי
המעכבים  הדברים לשאר והואֿהדין תנאי, אינו - ראובן
למדים, הם ראובן ובני גד בני מתנאי כולם - בתנאי

במקומו. דבר כל בסמוך וכמבואר

.‚ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ
‡Ï ÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ…ƒ¿ƒƒ…
¯Èc‰ dÏ Ô˙ ‰Ê È‡z ‰˙‰L ¯Á‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰zƒ¿ƒ¿À∆∆¿««∆ƒ¿»¿«∆»«»«ƒ»
Ì‡Â ;È‡z ÏÚ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰Â ,Ìi˜ È‡z‰ È¯‰ -¬≈«¿««»«¬≈¿À∆∆«¿«¿ƒ
‰˙ ‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó ‰È‰z - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ ‰˙»¿»»«ƒƒ¿∆¿À∆∆¿ƒ…»¿»

.˙Lc˜Ó dÈ‡ - BÏ≈»¿À∆∆

.„¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»
È‡z‰ ÌÈÏL‰Â ,d„Èa ¯Èc‰ Ô˙Â ,‰Ê14Ì‡ :¯Ó‡Â ∆¿»««ƒ»¿»»¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒ

ÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzzƒ¿ƒƒ»«ƒƒ¿ƒ¿À∆∆¿ƒ…ƒ¿ƒƒ
ÌÈc˜‰L ÈtÓ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰ - ˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï…ƒ¿ƒ¿À∆∆¬≈«¿«»≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ

‰OÚn‰15‰˙‰ Ck ¯Á‡Â d„Èa Ô˙Â16ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ««¬∆¿»«¿»»¿««»ƒ¿»¿««ƒ
dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ea„ È„k CB˙a Ïk‰L∆«…¿¿≈ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»¿≈»

ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆ17. ¿ƒ»ƒ≈¿

נתינתו.14) להלן 15)אחרי [וראה הקידושין מעשה
נד]. גם 16)הערה כי א. עה, וגיטין א. צד, בבאֿמציעא

"אם  למעשה קודם התנאי הודגש ראובן, ובני גד בני בתנאי
וכן  המעשה, זהו - להם" "ונתתם התנאי, זהו - יעברו"
הדבר  לי תעשה "אם לא) ל, (בראשית אבינו ביעקב כתוב
(רש"י  למעשה התנאי הקדים צאנך". ארעה אשובה הזה,

צד.). לא 17)ב"מ אפילו ה"א) (למעלה הראב"ד ולדעת
תנאו  כל את גמר אלא ממש, בפועל המעשה את הקדים
אמירת  את תנאו בניסוח שהקדים כל הדינר, נתן ואח"כ
דומה  זה אין כי בטל, תנאו הרי התנאי, לאמירת המעשה
ונתתם  . . . יעברו אם בו: שנאמר ראובן, ובני גד בני לתנאי
ולדבריו, המעשה. לאמירת קדמה התנאי שאמירת הרי להם,
לי  תתני אם זה, בדינר לי מקודשת את הרי יאמר: אם
נתן  ואח"כ מקודשת. תהיי לא לי, תתני לא ואם זוז. מאתים
דברי  את מפרש הוא כך כי מיד, מקודשת זו הרי הדינר, לה
מעשה  שיש תנאי "כל צד.): (בבאֿמציעא המשנה
ז"ל. והרשב"א הרמב"ן פירשו וכן בטל" תנאו בתחילתו,
המשניות  לשון אולם א. סב, בקידושין ה'תוספות' דעת וכן
רבינו, לדברי מסייעת תנאי, בדיני מקומות מכמה והתלמוד
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(גיטין  זוז מאתים לי תתני אם גיטך זה הרי שנינו: שהרי
חודש  י"ב ועד מכאן באתי לא אם גיטך זה הרי וכן עד.),
המעשה  אמירת הקדים שאפילו הרי קיים. תנאו עו:) (שם
שיש  תנאי "כל בכלל: זה ואין - קיים התנאי תנאו, להתנאת

(מגידֿמשנה). בתחילתו" מעשה

.‰ÔÎÂÈ¯‰ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«»ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈
d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»««ƒ»¿»»

B‡z ÏÙk ‡lL ÈtÓ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰ -18È¯‰L ; ¬≈«¿«»≈ƒ¿≈∆…»«¿»∆¬≈
È¯‰Â .˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï Èz˙ ‡Ï Ì‡Â :dÏ ¯Ó‡ ‡Ï…»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆«¬≈

.ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆ƒ»¿≈»¿ƒ»ƒ≈¿

גד 18) בני לתנאי דומה שאינו א. עו, גיטין א. סא, קידושין
ה"ב. לעיל כמפורש כפול, שהיה וראובן

.Â‡Ï ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èz˙ ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ…ƒ¿ƒƒ»«ƒ…
z‡ È¯‰ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡Â ,ÈÏ ˙Lc˜Ó ÈÈ‰zƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈«¿
- d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»««ƒ»¿»»

Ô‰Ï Â‡Ï ÌÈc˜‰L ÈÙÏ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰19BÊ È¯‰Â . ¬≈«¿«»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿≈«¬≈
.ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»¿≈»¿ƒ»ƒ≈¿

שאמר 19) ללאו, הן משה הקדים וראובן, גד בני ובתנאי
וגו' יעברו לא ואם ואח"כ: ונתתם, - יעברו אם תחילה:
יסיים  שלא "צריך שם: הר"ן וכתב שם). וברש"י עה: (גיטין
גמר  והרי - נתפס אדם דבריו ובגמר הואיל ב"הן", דבריו

ב"הן".

.ÊÈ„¯z B‡ ÚÈ˜¯Ï ÈÏÚz Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ«¬ƒ»»ƒ«≈¿ƒ
ÈÏÚz ‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ ÌB‰zÏ«¿¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ…«¬ƒ
¯Á‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÌB‰zÏ È„¯z ‡ÏÂ ÚÈ˜¯Ï»»ƒ«¿…≈¿ƒ«¿…ƒ¿ƒ¿À∆∆¿««

ÏËa È‡z‰ È¯‰ - d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck20‡È‰ È¯‰Â »»««ƒ»¿»»¬≈«¿«»≈«¬≈ƒ
Ìi˜Ï dÏ ¯LÙ‡ È‡L Úe„È ¯·c‰L ;„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»∆«»»»«∆ƒ∆¿»»¿«≈

d‚ÈÏÙÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê È‡z21C¯c ÌÈ¯·„a ¿«∆¿≈∆∆»¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆∆
.Ïez‰Â ˜BÁO¿¿ƒ

וראובן,20) גד בני כתנאי היה אא"כ קיים תנאו שאין
למלחמה. חלוצים לעבור להם היה בבא21ֿ)שאפשר

אלא  תנאי לשום בלבו שאין א. פד, וגיטין א. צד, מציעא
שם). (רש"י הבאי בדברי להקניטה

.Á‡l‡ B˙BOÚÏ ¯LÙ‡L ¯·„a ‰˙‰L È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿»»∆∆¿»«¬∆»
Ì‡ :‰M‡Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ,B˙B‡ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰L∆«»»¿»¿∆»«¿ƒ»ƒ
Ì‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ Ì„Â ·ÏÁ ÈÏÎ‡z…¿ƒ≈∆»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ
¯ÈÊÁ ¯Oa ÈÏÎ‡z Ì‡ ;˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï……¿ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ…¿ƒ¿«¬ƒ

Ë‚ ‡‰È ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï Ì‡Â ,CÈh‚ ‰Ê È¯‰22¯Á‡Â ; ¬≈∆ƒƒ¿ƒ……¿ƒ…¿≈≈¿««
;Ìi˜ È‡z‰ È¯‰ - d„Èa Ëb‰ B‡ ¯Èc‰ Ô˙ ‰˙‰L∆ƒ¿»»««ƒ»«≈¿»»¬≈«¿««»

,˙L¯‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó ‰È‰z - ‰ÏÎ‡Â ‰¯·Ú Ì‡ÂÌ‡Â ¿ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿∆¿À∆∆¿…∆∆¿ƒ
ÔÈ‡Â .˙L¯‚Ó dÈ‡Â ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÏÎ‡ ‡Ï…»¿»≈»¿À∆∆¿≈»¿…∆∆¿≈

‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰ È¯‰ :‰Êa ÌÈ¯ÓB‡23, ¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»««∆»«»
‡ÏÂ Lc˜˙z ‡lLÂ ÏÎ‡z ‡lL d„Èa È¯‰L∆¬≈¿»»∆……«¿∆…ƒ¿«≈¿…

L¯‚˙z24. ƒ¿»≈

א.22) פד, בטל.23)גיטין עקירה 24)ותנאו כאן ואין
(שם). ודאית

.ËÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰n·e25‰Ó ÏÚ ‰˙n‰ Ïk : «»»¿¬»ƒ»««¿∆««
ÔBÓÓaL ¯·cÓ ıeÁ ,ÏËa B‡z - ‰¯Bza ·e˙kM∆»«»¿»»≈ƒ»»∆¿»

?Ìi˜ B‡zL26¯ÎÓ B‡ Ô˙ B‡ L¯‚ B‡ LcwL ÔB‚k ∆¿»«»¿∆ƒ≈≈«»«»«
¯·„a BÓˆÚ ‰kÊiL B‡˙a ‰ˆB¯ ‡e‰L ,È‡z ÏÚ«¿«∆∆ƒ¿»∆¿«∆«¿¿»»

epnÓ ‰ÚÓe ‰¯Bz BÏ ‰˙kÊ ‡lL27BÓˆÚ ¯ËÙÈ B‡ , ∆…ƒ¿»»»¿»ƒ∆ƒ¿…«¿
‰¯Bz‰ Ba B˙B‡ ‰·iÁL ¯·cÓ B‡˙a28ÔÈ¯ÓB‡L ; ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»«»∆¿ƒ

‰z‡ ÔÈ‡Â ,EÈOÚÓ eÓi˜˙ ¯·Îe ,ÏËa E‡z :BÏ¿»¬»≈¿»ƒ¿«¿«¬∆¿≈«»
‰kÊz ‡ÏÂ ,‰¯Bz‰ Ba E˙B‡ ‰·iÁL ¯·cÓ ¯ËÙƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»¿«»¿…ƒ¿∆

.epnÓ E˙B‡ ‰ÚnL ¯·„a¿»»∆»¿»¿ƒ∆

ב.25) יט, שאין 26)קידושין תנאי על אשה שקידש כגון
ה"א. בסמוך כמבואר כסות, עליו להתעמר 27)לה כגון

בסמוך. כמבואר תואר, עונה.28)ביפת כגון

.ÈÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡L È‡z ÏÚ ‰M‡ LcwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ≈ƒ»«¿«∆≈»»»
¯‡L29‰BÚÂ ˙eÒk30,¯‡Le ˙eÒÎa :BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ; ¿≈¿¿»∆¿ƒƒ¿¿≈

Ìi˜ E‡z - ÔBÓÓaL È‡z ‡e‰L31- ‰BÚa Ï·‡ , ∆¿«∆¿»¿»¬«»¬»¿»
ÏËa E‡z32BÊ È¯‰Â ,‰BÚa E˙B‡ ‰·iÁ ‰¯Bz‰L , ¿»¬»≈∆«»ƒ¿»¿¿»«¬≈

¯ËÙÏ E„Èa ÔÈ‡Â ,d˙BÚa ·iÁ ‰z‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿«»«»¿»»¿≈¿»¿ƒ¿…
E‡˙a EÓˆÚ33Lc˜Ó‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿¿ƒ¿»¬¿≈…«≈»∆¿≈«¿«≈

¯‡z ˙ÙÈ34da ¯nÚ˙iL È‡z ÏÚ35BÊ È¯‰ - ¿«…««¿«∆ƒ¿«∆»¬≈
‰ÚÓ ‰¯Bz‰ È¯‰L ;da ¯nÚ˙‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈¿ƒ¿«≈»∆¬≈«»»¿»

da „aÚzL‰lÓ B˙B‡36‰ÏÚ·pL ¯Á‡37ÈtÓ ‡ÏÂ , ƒ¿ƒ¿«¿≈»««∆ƒ¿¬»¿…ƒ¿≈
B‡z ‡l‡ ,‰¯Bz B˙B‡ ‰ÚnL ¯·„a ‰kÊÈ B‡z¿»ƒ¿∆¿»»∆»¿»»∆»¿»

ÏËa38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. »≈¿≈…«≈»∆

כא,30)מזונות.29) (שמות אמרה והתורה אישות, חיי
יגרע. לא ועונתה כסותה שארה בממון 31)י): שדבר לפי

למחילה. למחילה 32)ניתן ניתן ואינו הגוף צער שהוא
יט:). לקידושין כתב:33)(רש"י א צד, בב"מ רש"י

היא  הרי - לי התקדשי לה משאמר האשה, את "המקדש
מה  על מתנה עלי לך שאין עלֿמנת לה וכשאמר מקודשת.
הקידושין  וכשתפסו לחצאין, אישות אין כי בתורה שכתוב

תפסו". משביֿהמלחמה 34)לגמרי לביתו שהביאה
יב). כב, (דברים בתורה ככתוב שישתמש 35)ונתגיירה.

כשפחה. בה 36)בה תתעמר לא יד): שם, (שם שנאמר
עניתה. אשר הל'37)תחת ראה השביה, בשעת בגיותה,

ה"ה. פ"ח יכולה 38)מלכים אינה עונה מחיוב שאם
שאינו  במה לזכות שבא זה כלֿשכן בטל, ותנאו להפטר

(מגידֿמשנה). על 39)רשאי ופסק בתו את המוכר כגון
מלכים  מהל' פ"ד (להלן אותה לייעד שלא עלֿמנת האדון

הט"ז).

.‡È˙ÚLa B‡ ÔÈLec˜ ˙ÚLa ‰M‡‰ ÏÚ ‰˙‰ƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«ƒƒƒ¿«
‡ˆBiÎÂ d·Ï B‡ ‰ÈÁ‡Ïe ‰È·‡Ï ÏÚazL ÔÈLe¯b≈ƒ∆ƒ»≈¿»ƒ»¿»ƒ»ƒ¿»¿«≈
B‡ ÚÈ˜¯Ï ‰ÏÚzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ‰Êa»∆¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿»»∆»∆«¬∆»»ƒ«
e¯·ÚiL d„Èa ÔÈ‡L ;ÏËa B‡˙e ,ÌB‰˙Ï „¯zL∆≈≈ƒ¿¿»»≈∆≈¿»»∆««¿

‰Â¯Ú‰ ÏÚ e‡B·ÈÂ ÌÈ¯Á‡40dnÚ ‰˙‰L ‡ˆÓÂ , ¬≈ƒ¿»«»∆¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ»
BÓi˜Ï d„Èa BÈ‡L ¯·„a41.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆≈¿»»¿«¿¿≈…«≈»∆

לבוא 40) יסכימו לא הם לחטוא, מסכימה היא שאפילו
בעבירה. א.41)עליה פד, גיטין
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.·ÈB‡ B¯ˆÁ ÈBÏt ÈÏ ÔziL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»»∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈
È¯‰L ;Ìi˜ B‡z - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ È·Ï Bza ‡ÈOiL∆«ƒƒƒ¿ƒ¿«≈»∆¿»«»∆¬≈

·¯ ÔBÓÓ ÈBÏÙÏ Ôz˙Â ,BÓi˜Ï d„Èa ¯LÙ‡42„Ú ∆¿»¿»»¿«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ»««
Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,B·Ï Bza ‡ÈOiL „ÚÂ B¯ˆÁ BÏ ÔziL∆ƒ≈¬≈¿«∆«ƒƒƒ¿∆¬≈≈»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯·Ú¬≈»¿≈…«≈»∆

וכביאור 42) בממון", לשחדו אפשר "פלוני שם. גיטין,
ח. ס"ק לח סי' אהע"ז הגר"א

.‚ÈEÈÈÚ „‚Ï ÌÈ‡z ÏL ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÌÈOƒ»≈«¿»ƒ∆¿»ƒ¿∆∆≈∆
È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰ :ÚÓBL ‰z‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,„ÈÓz»ƒ¿»»∆«»≈««¿«≈«¿«
¯ÎBn‰ B‡ ,CÎÂ Ck È‡z ÏÚ Ëb Ô˙Bp‰ B‡ ,CÎÂ Ck»»»«≈≈«¿«»»»«≈
‰Úa¯‡ Ba LÈ È‡z‰L ,Ú„z - È‡z ÏÚ Ô˙Bp‰ B‡«≈«¿«≈«∆«¿«≈«¿»»
L¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰È‰ ‡lL È„k ,e¯‡aL el‡ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈∆≈«¿¿≈∆…ƒ¿∆¿ƒƒ¿»≈

ÌB˜Ó ÏÎa Ô˙B‡43Ô‡k ÔÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â , »¿»»¿ƒ»≈∆»≈∆≈»
È‡z44. ¿«

הכ"ז.43) פ"ב לעיל זה יש 44)כעין כי להעיר, ויש
שאיֿ במעשה כגון לגמרי, בהם מועיל תנאי שאין דברים
חליצה  מצות לכך: דוגמא שליח, ידי על לקיימו אפשר
לך  חולץ הריני ליבמתו אמר ואם בה, מועיל התנאי שאין
שלא  אע"פ כשרה חליצתה זוז, מאתים לי שתתני עלֿמנת
שמצות  מפני הכ"ד), פ"ד ויבום חליצה הל' (ראה נתנה
בעצמו  היבם רק כי שליח, עלֿידי לקיים אפשר אי חליצה
דומה  אינה כי בה, מועיל התנאי אין לפיכך לחלוץ, צריך
אפשר  הגלעד ארץ נתינת שמעשה ראובן, ובני גד בני לתנאי
לתת  שליחו ליהושע ציוה משה שהרי שליח, ע"י לקיים
כאן  ורבינו א. עד, בכתובות מפורש והדבר הארץ, את להם
הם  מה לפרש בהם, מועיל שהתנאי בדברים אלא עוסק אינו

ה"ב). (מגידֿמשנה התנאי ביסוד המעכבים הדינים

.„ÈÌÈB¯Á‡ ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó LÈ45ÔÈ‡L ,e¯Ó‡L ≈ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ∆»¿∆≈
,„·Ïa ÔÈLec˜Â ÔÈh‚a ‡l‡ B‡z ÏtÎÏ Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»ƒ¿…¿»∆»¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿«

ÏtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡46Èe‡¯ ÔÈ‡Â . ¬»¿ƒ≈»≈»ƒƒ¿…¿≈»
kL ,‰Ê ¯·c ÏÚ CÓÒÏ¯‡L ÌÚ È‡z‰ ˙ÏÈÙ ƒ¿…«»»∆∆¿ƒ««¿«ƒ¿»

e„ÓÏ Ô·e‡¯ È·e „‚ Èa È‡zÓ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡‰»«¿»»¿»ƒƒ¿«¿≈»¿≈¿≈»¿
,e¯·ÚÈ ‡Ï Ì‡Â 'B‚Â „‚ È· e¯·ÚÈ Ì‡ :ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡»¬»ƒƒ««¿¿≈»¿¿ƒ…««¿
‰ÊÎÂ .ÔÈLec˜a ‡ÏÂ ÔÈh‚a ‡Ï ‰È‰ ‡Ï ‰Ê È‡˙e¿«∆…»»…¿ƒƒ¿…¿ƒƒ¿»∆

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈB‡b‰ ÈÏB„‚ e¯B‰47Èe‡¯ ÔÎÂ , ¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿≈»
˙BOÚÏ48. «¬

קידושין 45) בר"ן (הובאת לא סי' בתשובותיו אלפסי רבינו
הכהן. חפני בן שמואל רבינו וכן הרשב"ם 46)פ"ג) וגם

מאיר  כרבי הלכה אין ולדעתו כן, סובר קלז: בבבאֿבתרא
כחכמים  אלא מקום, בכל כפול תנאי המצריך סא.) (קידושין
ראובן  ובני גד בני מתנאי כלל לומדים ואינם עליו החולקים
החמירו  וקידושין שבגיטין אלא שם, במשנה כמפורש
לא  אם כי גזירה, משום כפול תנאי בהם להצריך חכמים
ולדעתו  מאיר, כרבי הסובר ביתֿדין יש אולי תנאו, יכפול
ויתיר  כשר שהגט נמצא קיים, והמעשה תנאי זה אין
קיים  התנאי הדין שמעיקר בעוד לאחרים, להנשא אשתֿאיש
בטל  הגט התנאי נתקיים לא אם וממילא כפול, שאינו אע"פ

תנאי  בו להצריך החמירו לפיכך היא, איש אשת ועדיין
לא  אם ואז מאיר, לרבי אפילו קיים יהא שהתנאי כפול,
או  בגירושין תנאו כפל לא ואם תינשא, לא התנאי יתקיים
לא  ודאי, מגורשת לא ואינה לה חוששים בקידושין
בזה  הולכים כי התנאי, קויים שלא עוד כל ודאי, מקודשת

(מגידֿמשנה). פרשת 47)להחמיר ה"שאילתות" בעל
מאיר  כרבי הלכה ולדעתם גדולות', ב'הלכות וכן מטות

מקום. בכל כפול תנאי להצריך שם) וכן 48)(קידושין
פ"ח  בבאֿבתרא והרא"ש ב. מט, בקידושין ה'תוספות' דעת
ומתנה  זכיה בהל' ורבינו פא. כלל ובתשובותיו מח, אות
התנאי  לכפול צריך שאין הורו "ורבותי כותב: ה"ט, פ"ג
לדבר  ואין בלבד, וקידושין בגיטין אלא ללאו הן ולהקדים
- לדבר ראיה שאין אע"פ מעיר: שם והראב"ד ראיה", זה
ומתנה  נותנה, או קרקעו מוכר שזה יתכן איך כי לדבר, זכר
נוציא  איך כפלו, שלא ואע"פ זה, בתנאי אלא מוכרה איני
עליו, שהותנה כפי הלוקח עשה שלא עוד כל ממנו הקרקע
לגרש  דעתו שנתן מכיון היא, אומדנא וקידושין בגיטין אבל
בהן  מועיל התנאי ואין בדברים, כמפליג אלא אינו לקדש או
כולם  כי בו המעכבים הדברים ובשאר בכפילו חזקו אם אלא
כי  ראובן ובני גד בני מנחלת תשיבני ואל לתנאיהם, חיזוק
לקרקע  דומה ואינה ישראל, ביד מוחזקת היתה לא

ממקחו. או בירושתו לאדם לו המוחזקת

.ÂË‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk - È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰«¿«≈«¿«¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆
‰ÚMÓ ‡Ï ,È‡z‰ Ìi˜˙pL ‰ÚMÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»»∆ƒ¿«≈«¿«…ƒ»»
CÈÏ Ôz‡ Ì‡ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .‰Lc˜˙pL∆ƒ¿«¿»≈«»≈¿ƒ»ƒ∆≈ƒ

¯‰ BÊ ‰La ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È »«ƒ¿»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆
¯Èc‰ Ô˙Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï CÈÏ Ôz‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…∆≈ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆¿»««ƒ»
dnÚ ‰˙‰L ÊeÊ ÌÈ˙‡n‰ dÏ Ô˙Â ,ÔÒÈa d„ÈÏ¿»»¿ƒ»¿»«»«»«ƒ∆ƒ¿»ƒ»
dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÏeÏ‡Ó ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÏeÏ‡a∆¡¬≈¿À∆∆≈¡¿ƒ»ƒƒ¿»
BÊ È¯‰ - ÔBL‡¯ ÏL È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ ¯Á‡«≈…∆∆ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¬≈

ÈMÏ ˙Lc˜Ó49ÔÈh‚a ÔÈc‰ ÔÎÂ .50˙BBÓÓ·e51: ¿À∆∆«≈ƒ¿≈«ƒ¿ƒƒ¿»
Ìi˜˙È B‡ Ë‚ ‰È‰iL ‡e‰ ,È‡z‰ Ìi˜˙iL ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¿∆≈ƒ¿«≈

.‰zn‰ B‡ Áwn‰«ƒ»««»»

בה 49) תופסים הראשון קידושי אין וממילא א. ס, קידושין
היא  אשתֿאיש הרי כי אח"כ, תנאו יקיים כשהראשון אפילו

איש. באשת תופסין קידושין ואין לקמן 50)מהשני ראה
ה"א. פ"ח, גירושין שבעלֿפה,51)הל' במתנה זה כל

השטר  של זמנו בשטר, תאריך ויש בשטר במתנה אבל
בבאֿבתרא  מעכשיו, או מהיום כאומר זה והרי עליו, מוכיח
ויש  הט"ו, פי"ב ומתנה זכיה בהל' רבינו פסק וכן א. קלו,
והרי  עליו מוכיח זמנו זמן, בו יש אם בגט שאפילו אומרים
גירושין  הל' לקמן וראה (מגידֿמשנה), למפרע מגורשת

להם. מסכים רבינו אין שבגיטין ה"א, פ"ח

.ÊË‡ÏÂ È‡z ÌL ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»¿«¿…
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;'ÂLÎÚÓ' ¯Ó‡»«≈«¿»¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆
,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó CÈÏ Ôz‡ Ì‡ ‰Ê ¯È„a ÂÈLÎÚÓ ÈÏƒ≈«¿»¿ƒ»∆ƒ∆≈ƒ»«ƒ
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó dÏ Ô˙ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe¿««¿«»«»»«ƒ¬≈¿À∆∆

ÔÈLecw‰ ˙ÚMÓ Ú¯ÙÓÏ52‰OÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿«¿≈«ƒ¿««ƒƒ««ƒ∆…«¬»
dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ B‡z¿»∆»¿««¿«¿À∆¿ƒ»ƒƒ¿»
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È‡z‰ ‰OÚiL Ì„˜ ÈM‰53ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - «≈ƒ…∆∆≈»∆«¿«≈»¿À∆∆¿≈
.ÔBÓÓ·e ÔÈh‚a ÔÈc‰«ƒ¿ƒƒ¿»

ב.52) ס, תנאו.53)קידושין הראשון ואח"כ

.ÊÈB‡z ÏtÎÏ C¯ËˆÈ ‡Ï ,'ÂÈLÎÚÓ' ¯ÓB‡‰ Ïk54 »»≈≈«¿»…ƒ¿»≈ƒ¿…¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‡l‡ ,‰OÚn‰ ÏÚ È‡z‰ ÌÈc˜‰Ï ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ«¿««««¬∆∆»««ƒ

‰OÚn‰ ÌÈc˜‰L55˙B˙‰Ï CÈ¯ˆ Ï·‡ .Ìi˜ B‡z - ∆ƒ¿ƒ««¬∆¿»«»¬»»ƒ¿«¿
¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ‰˙‰ Ì‡Â ,BÓi˜Ï ¯LÙ‡L ¯·„a¿»»∆∆¿»¿«¿¿ƒƒ¿»¿»»∆ƒ∆¿»

È‡z ÌL ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯·„a ‚ÈÏÙÓk ‰Ê È¯‰ - BÓi˜Ï56. ¿«¿¬≈∆¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»¿«
'ÂLÎÚÓ' ¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ¯ÓB‡‰ ÏÎÂ57BÈ‡Â , ¿»»≈«¿»¿≈≈«¿»¿≈

.‰OÚnÏ BÓÈc˜‰Ï ‡ÏÂ È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…«¿«¿…¿«¿ƒ««¬∆

ט,54) אות פ"ו לגיטין ברא"ש הובאה גאון האי רב דעת
פ"ז,וכן בגיטין המשניות מלשון וראייתם פ"ז, שם ברי"ף

כאומר  שהוא - מנת" "על בלשון תנאי בהם שהוזכר הֿו
התנאי, כפל בהם הוזכר ולא בסמוך, כמבואר - "מעכשיו"
התנאי  בכפל צורך אין ו"מעכשיו" מנת" שב"על - מכאן
יח  בהלכה יתבאר והטעם רבינו"), "תשובות במוספנו (ראה
ולדעתם  זה. על חולקים א עה, בגיטין וה'תוספות' בסמוך.
הוזכר  שלא אע"פ כפול בתנאי עוסקות הללו המשניות כל
ט' אות פ"ו בגיטין והרא"ש חננאל רבינו דעת וכן בהן.

פא. כלל ה"ד)55)ובתשובותיו (למעלה רבינו דעת [לפי
בידה  הקידושין ונתן שהקדים היינו לתנאי, קודם שמעשה
היאך  מעכשיו, באומר כאן מאד קשה - התנה ואחרֿכך
- א פז, בנדרים אמרו והרי המעשה, לאחר התנאי מועיל
אפשר  ואי כדיבור" דבור כדי "תוך אמרו לא שבקידושין
(למעלה  לרמב"ם בהגהותיו הרמ"ך בזה והרגיש בו. לחזור

אוקספורד]. כת"י הרי 56)שם) - א פד, בגיטין שנינו שכן
אומר  תימא בן יהודה רבי לרקיע, שתעלי עלֿמנת גיטך זה
שאפילו  הרי יהודה, כרבי הלכה שם ופסקו גט, זה הרי
לקיימו. שאפשר בדבר להתנות צריך מנת" ב"על

שתקיים 57) עלֿמנת קיים המעשה יהא מעכשיו שכוונתו,
ורב  פז) (גיטין אלפסי רבינו פסקו וכן עד.) (גיטין התנאי

הנ"ל. ברא"ש הובא גאון האי

.ÁÈÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«
˙Ó ÏÚ CÈh‚ ‰Ê È¯‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈∆ƒƒ«¿»
CÈÏ ‰e˙ BÊ ¯ˆÁ È¯‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈»≈¿»ƒ
B‡z È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa¿«»»«¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈¿»
Ì‰Â ,¯ˆÁa BÊ ‰˙ÎÊÂ ‰L¯b˙ B‡ ‰Lc˜˙Â ,Ìi«̃»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»≈¿≈
BÊ ‰È‰z ‡Ï - e˙ ‡Ï Ì‡Â ;ÊeÊ ÌÈ˙‡n‰ ezÈƒ¿«»«ƒ¿ƒ…»¿…ƒ¿∆
ŒÏÚŒÛ‡Â .¯ˆÁa BÊ ‰kÊz ‡ÏÂ ˙L¯‚Ó ‡ÏÂ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿…¿…∆∆¿…ƒ¿∆∆»≈¿««

ŒÛ‡Â ,B‡z ÏÙk ‡lL Èt‰OÚn‰ ÌÈc˜‰L ÈtŒÏÚ ƒ∆…»«¿»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ««¬∆
BÊ ‰˜ÈÊÁ‰Â d„Èa Ëb‰ B‡ ÔÈLecw‰ Ô˙Â È‡zÏ«¿«¿»««ƒƒ«≈¿»»¿∆¡ƒ»
Ìi˜˙iLk È¯‰L ;B‡z ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¯ˆÁa∆»≈¿««»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈¿∆ƒ¿«≈
‰ÚMÓ L¯b˙˙Â BÊ Lc˜˙˙Â ¯ˆÁa BÊ ‰kÊz ,È‡z‰«¿«ƒ¿∆∆»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈ƒ»»
ÌL ‰È‰ ‡Ï el‡k ‰OÚn‰ ‰OÚ daL ‰BL‡ƒ̄»∆»«¬»««¬∆¿ƒ…»»»

ÏÏk È‡z58. ¿«¿»

ובני 58) גד בני מתנאי לומדים אנו תנאי, דיני כל שהרי
פ"ז) בגיטין (רי"ף "אם" של בתנאי המדובר ושם ראובן,

שם  ובר"ן עה. גיטין ברשב"א (הובא ז"ל הראב"ד ופירש
של  או בעלֿמנת שתנאי ס"ט). פ"ו שם וברא"ש פ"ז,
עכשיו, יתקיים שהמעשה אפשרות שישנה כיון מעכשיו,
מבטלת  התנאי התנאת שאין נמצא התנאי, תקיים אם כגון
וליתר  התנאי לכפילות צריך אין ולכן המעשה, את לגמרי
באה  התנאי שהתנאת "אם" של בתנאי אבל התנאי, פרטי
את  "הרי אומר הוא שהרי - המעשה את לגמרי לבטל
מיד, לחול צריכים והם הקידושין לה ונותן לי" מקודשת
אומר  הוא שהרי הראשונים, דבריו את עוקר הוא ובתנאו
לא  - לו תתן אם אף שלפיֿזה זוז", מאתים לי תתני "אם
של  זה באופן - שתתן משעה אלא מעכשיו הקידושין יחולו
יתר  ובכל בכפילות התנאי את לחזק צריך המעשה, ביטול

הפרטים.

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שירצה 1) מנת על המקדש תנאי: דיני המשך בו נתבארו

מעכשיו  מומין, או נדרים עליה שאין ממון, לו שיש אביו,
אשתו  המקדש מפלוני, חוץ המקדש יום, שלושים לאחר
עכשיו  לו שאסורה אשה המקדש שיגרשנה, לאחר
הצריכים  דברים לעולם, באה שלא אשה או לו , לכשתותר
שליח  הקידושין, כסף בסכום בינם ודברים דין שומא,

בקידושין. חזרה ותנאי,

.‡˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
È·‡ ‰ˆ¯iL2·‡‰ ‰ˆ¯ :3B‡ ,‰ˆ¯ ‡Ï ;˙Lc˜Ó - ∆ƒ¿∆»ƒ»»»»¿À∆∆…»»

˜˙ML4¯·c‰ ÚÓLiL Ì„˜ ˙nL B‡ ,5dÈ‡ - ∆»«∆≈…∆∆ƒ¿««»»≈»
˙Lc˜Ó6È·‡ ‰ÁÓÈ ‡lL ˙Ó ÏÚ .7- ‰ÁÓe ÚÓL : ¿À∆∆«¿»∆…¿«∆»ƒ»«ƒ»

‰ÁÓ ‡Ï ;˙Lc˜Ó dÈ‡8˙nL B‡ ,9BÊ È¯‰ - ≈»¿À∆∆…ƒ»∆≈¬≈
·‡‰ ÚÓL Ck ¯Á‡Â Ôa‰ ˙Ó .˙Lc˜Ó10ÔÈ„nÏÓ - ¿À∆∆≈«≈¿««»»«»»¿«¿ƒ

‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡iL ·‡‰11ÔÈLec˜ e‰È ‡lL È„k , »»∆…«≈ƒ∆¿≈∆…¿ƒƒ
Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡ÏÂ12. ¿…ƒ…ƒ¿≈»»

כשישמע.2) "הן" בפירוש: "הן"3)שיאמר שאמר
ששמע.4)כששמע. לעולם 5)בשעה יוכל לא והרי

תנאו. נתקיים לא כן ואם "הן", תלוי 6)לומר: שהכל
אבל  הקידושין. נתקיימו "הן" אז אמר ואם השמיעה, בשעת
שלא  או אחרֿכך שנתרצה אע"פ שעה באותה שתק אם
מקודשת  אינה - לעולם התנאי יתקיים שלא ומת, שמע

השמיעה.7)(כסףֿמשנה). השמיעה,8)בשעת בשעת
(כסףֿמשנה). אחרֿכך מיחה ששמע.9)ואפילו קודם

כנ"ל.10) מקודשת זו הרי מיחה, ולא שמת לפני שמע שאם
כדי 11) בתוך או הקידושין, דבר בשמיעת שעסוקים זמן כל

לו  תועיל לא - שתק השמיעה בשעת אם אבל דיבור,
(כסףֿמשנה). אח"כ ולדעת 12)מחאתו א. סג, קידושין

אח"כ  יוכל מיחה, ולא הבן שמת קודם שמע הראב"ד,
יוכל  למחאתו זמן קבע ולא הואיל בנו, כשמת למחות
למחות  אותו מלמדים - הבן כשמת ולפיכך לעולם, למחות

הבן. מיתת קודם שמע אם אפילו

.·˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ LiL13ÌL LÈ Ì‡ : ∆≈ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈»

ÌÈ„Ú14- BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - BÏ LiL ≈ƒ∆≈¬≈¿À∆∆¿ƒ≈
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¯ÓB‡ ‡e‰Â ,BÏ LÈ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»≈¿≈
dÏ˜Ï˜Ï È„k 'ÈÏ ÔÈ‡'15. ≈ƒ¿≈¿«¿¿»

סאה 13) שלושים שהוא "כור", עליו לזרוע הראוי קרקע
על  אמות וארבע ושבעים מאתים של שטח וזהו תבואה,
רבינו  שכתב כמו בקירוב, אמות וארבע ושבעים מאתים

ה"ד. ערכין מהל' פ"ג 14)בפ"ד (קידושין הרא"ש כתב כן
במתנה  עדים (שצריך שם ה'תוספתא' עלֿפי ד) סימן
כאן). והואֿהדין לשלטון, עליך שאדבר עלֿמנת

בנים,15) ותלד לאחרים תינשא היא בינתיים כי להכשילה,
על  שאסרה נמצא קרקע, או כסף לו שיש אח"כ יטען והוא
בשעת  איש אשת היתה כי ממזרים, ממנו ובניה השני הבעל
"כדי  הטעם: נאמר לא ששם אלא - ב ס, (קידושין נישואיה
אח"כ, נתחרט שמא הטעם, מפרשים ואחרים לקלקלה").
על  מתחילה שקידש מאחר כי לי, אין אומר: הוא ולפיכך
(ר"ן  מתחרט הוא ועכשיו לו, שיש היא חזקה כן, דעת

הי"ג. פ"י, גירושין בהל' רבינו דברי והשווה שם) ורא"ש

.‚ÌÈ˙‡Ó ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆≈ƒ»«ƒ
B˙B‡a BÏ LÈ Ì‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ≈»»ƒ¿¿ƒƒ≈¿

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó16ÌB˜Ó B˙B‡a BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¬≈¿À∆∆¿ƒ≈¿»
,ÌL BÏ LÈ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÓB‡L∆≈¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»≈»

dÏ˜Ï˜Ï Ôek˙Ó ‡e‰Â17. ¿ƒ¿«≈¿«¿¿»

מקורו 16) פלוני, במקום זוז מאתים ודין ב. ס, קידושין
קפידא, אין לכסף שבנוגע סוברים ויש פ"ג. שם, ב'תוספתא'
זו  הרי אחר, במקום ונמצאים מקום באותו אינם שאפילו
ממקום  להעבירם אפשר בקל כי ודאי, קידושי מקודשת

שם). (רא"ש זה.17)למקום דין מפורש לא שם, בגמרא
עפר  כור בית לי שיש בעלֿמנת שאמרו ממה למדו ורבינו
קידושי  שאפילו וסובר חולק, (שם) והרא"ש ה"ב). (למעלה
היה  פלוני, במקום כור בית לו היה אילו כי כאן, אין ספק
וכן  לדבר. קול ויש להטמין, אפשר אי קרקע כי ידוע, הדבר
ב'תוספות' (וראה זוז מאתים בענין גם שם ב'תוספתא' נראה

שם). לר"י המיוחסות

.„¯‰ÌÈ˙‡Ó C‡¯‡L ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È ¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆«¿≈»«ƒ
‰p‡¯ÈÂ ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ18. ≈»»¬≈¿À∆∆¿«¿∆»

¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa ‰‡¯‰L B‡ ,ÌÈ¯Á‡ „Èa ÌÈÊef‰ ‰‡¯‰∆¿»«ƒ¿«¬≈ƒ∆∆¿»≈»»
BlMÓ ‰p‡¯iL „Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ ‰„Oa19. ƒ¿≈¬≈ƒ≈»¿À∆∆«∆«¿∆»ƒ∆

‰„O‰ ¯ÎOL B‡ ,˙eÙzLa B‡ ‰‡ÂÏ‰a ˙BÚn‰ Á˜Ï»««»¿«¿»»¿À»∆»««»∆
˙eÒÈ¯‡a dÁ˜Ï B‡20„Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - d‡¯‰Â , ¿»»«¬ƒ¿∆¿»≈»¿À∆∆«

ÏMÓ C‡¯‡L - 'C‡¯‡L' ÚÓLnL ;BlMÓ ‰p‡¯iL∆«¿∆»ƒ∆∆«¿«∆«¿≈∆«¿≈ƒ∆
CÏ Èz¯Ó‡L ‰Ê ¯·c ÈÓˆÚ21. «¿ƒ»»∆∆»«¿ƒ»

שיראנה 18) עד מקודשת אינה לו, שיש עדים יביא ואפילו
לח). סי' אהע"ז אינה 19)('טור' לה, הראה לא ואם

שם). ('טור', מספק אפילו שדה 20)מקודשת שמעבד
כפי  רביע, או שליש בפירותיה, חלק ממנה לקבל אחרים

המדינה. ב.21)מנהג ס, קידושין

.‰ÌÈÚ˜ B· ‰È‰Â ,¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa BÏ ‰È‰22ÌÈwÓÚ »»≈»»¿»»¿»ƒ¬Àƒ
ÌÈÚÏÒ B‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ23,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ¬»»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ

ÔÈ‡Â ,ÌÈÚÏÒk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜p‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ¿≈
‰ÚÈ¯ÊÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ ,BnÚ ÔÈ„cÓ24Ì‡Â ; ƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,BnÚ ÔÈ„cÓ - ÌÈÓ ÔÈ‡ÏÓ ÔÈ‡≈»¿≈ƒ«ƒƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆≈¿ƒ
‰ÚÈ¯ÊÏ25. ƒ¿ƒ»

למשנה 22) בפירושו (רבינו המים שם יתקבצו חפירות,
מ"ד). פ"ה, ראויה 23)כלאים ואינה כאבן קשה אדמה

עמוקים 24)לזריעה. הנקעים אין אם אבל א. סא, קידושין
מפני  עמו, נמדדים מים מלאים הם אפילו טפחים, עשרה
לתוכם  מתמצים שהמים הקרקע" "אגנות נקראים שהם
שאינם  בסלעים והואֿהדין (שם). השדה לגבי הם ובטלים
הקרקע" "שדראות נקראים שהם - טפחים עשרה גבוהים

גבה. על בטלים הל'25)והם רבינו דברי והשווה שם,
השיעור, נתפרש לא הנקעים רוחב ולענין הי"ג. פ"ד, ערכין
ארבעה  ברחבם שיש פירש: - ב קב, לבבאֿבתרא וברשב"ם
אע"פ  מים מלא בור הרשב"א: וכתב ארבעה. על טפחים
הריהו  השדה, את ממנו ומשקים הואיל זריעה, בר שאינו

(מגידֿמשנה). עמו ונמדד השדה צורך משמש

.Â˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
‰LÏMÓ „Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯„ CÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆»ƒ¿»
,ÔÈÈ ‰zLz ‡lL B‡ ,¯Oa ÏÎ‡z ‡lL :el‡ ÌÈ¯„¿»ƒ≈∆……«»»∆…ƒ¿∆«ƒ

ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓa ËM˜˙z ‡lL B‡26˙Lc˜Ó dÈ‡ -27. ∆…ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈»¿À∆∆
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,el‡Ó ıeÁ ¯„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»∆»∆∆≈≈««ƒ∆

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ elÙ‡ È‡ „Èt˜Ó :¯ÓB‡28. ≈«¿ƒ¬ƒ¬ƒ«∆¬≈¿À∆∆
elÙ‡ - ¯„ Ïk CÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»«¿»∆≈»«ƒ»∆∆¬ƒ

˙Lc˜Ó dÈ‡ ,ÔÈ·e¯Á ÏÎ‡z ‡lL ‰¯„pL ˙‡ˆÓ29. ƒ¿≈∆»¿»∆……«»ƒ≈»¿À∆∆

המקום 26) נשי כל שדרך המינים לשאר "והואֿהדין
ה"א). פכ"ה, לקמן רבינו (לשון בהן" להתקשט

נפש 27) עינוי בהם שיש דברים הם אלו כי ב. עב, כתובות
והמקדש  עליו) ומתגנה לה הוא גנאי תתקשט, לא אם (כי

עליהם. רגילים 28)מקפיד אנשים ואין הואיל שם.
קפידא. קפידתו אין זה, על 'ירושלמי'29)להקפיד

פ"ד, דעות (הל' לדבריו רבינו רמז ה"ז. פ"ז, כתובות
הבעל  שאין סבור והייתי לעולם", רעים "והחרובים הי"א):
דברים  תאכל שלא הוא מרוצה ואדרבה זה, נדר על מקפיד
נדר", "כל שאמר שכיון משמיענו לפיכך - לגופה המזיקים

רוקח'). ('מעשה בכלל זה אף

.Ê,ÔÈÓeÓ Ca ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆≈»ƒ
dÈ‡ - ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ ÔÓ „Á‡ da ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆»ƒ«ƒ«¿ƒ«»ƒ≈»
,ÔÈÓen‰ Ô˙B‡Ó ıeÁ ¯Á‡ ÌeÓ da ‡ˆÓ .˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿»»«≈≈»«ƒ
È¯‰ - ‰Ê ÏÚ elÙ‡ È‡ „Èt˜Ó :¯Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««¿ƒ¬ƒ¬ƒ«∆¬≈

˙Lc˜Ó BÊ30Ïk ?ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ô‰ ‰Óe . ¿À∆∆»≈«ƒ«¿ƒ«»ƒ»
ÌÈ‰ka ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰31˙BÎÏ‰·e .ÌÈLa ÔÈÏÒBt «ƒ«¿ƒ¿…¬ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿

Lc˜Ó ˙‡Èa32¯˙BÈÂ .ÌÈ‰k ÏL ÔÈÓeÓ Ïk e¯‡a˙È ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ∆…¬ƒ¿≈
Ú¯ ÁÈ¯ :ÌÈLa Ô‰ÈÏÚ33‰ÚÈÊÂ .34t‰ ÁÈ¯Â .‰35. ¬≈∆¿»ƒ≈«»¿≈»¿≈««∆

‰·Ú ÏB˜Â36ÔÈa ÁÙËÂ .ÁÙË ‰È˙B¯·ÁÓ ÔÈqb ÔÈc„Â . ¿»∆¿«ƒ«ƒ≈«¿∆»∆«¿∆«≈
˙˜lˆ ÌB˜n‰ ‰OÚÂ ·Ïk ˙ÎÈLe .„„Ï „c37. «¿«¿ƒ«∆∆¿«¬»«»«∆∆

‡ÓeLÂ38˙Áct‰ ÏÚL39,¯˙BÈa ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ - ¿»∆«««««¬ƒ»¿»¿«»¿≈
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dL‡¯ ¯ÚOÏ ‰·B¯˜ elÙ‡Â40da ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¬ƒ¿»ƒ¿«…»¿««ƒ∆≈»
‡È‰ BÊÂ .¯ÚO41.ÌÈ‰k‰ ÏÚ ‰M‡ ‰¯˙iL ‡ÓeM‰ ≈»¿ƒ«»∆¿≈»ƒ»««…¬ƒ

,ÌÈt‰ ¯‡La ¯ÚO da LiL ‡ÓeL ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»»∆≈»≈»ƒ¿»«»ƒ
¯ÒÈ‡k ‰ÏB„‚ ‡ÓeL B‡42¯ÚO da ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ »¿»¿ƒ»««ƒ∆≈»≈»

ÌÈLa ÔÈa ÌÈ‰ka ÔÈa ÌeÓ ‰Ê È¯‰ -43. ¬≈∆≈¿…¬ƒ≈¿»ƒ

ב.30) עב, המזבח 31)כתובות מן למקדש יכנסו שלא
עבודתם  במקדש, עבדו אם וכן מום, בעלי כשהם ולפנים,

כג). כא, (ויקרא בתורה כמפורש הי"ז:32)פסולה פ"ח,
וארבעים". מאה בכהנים הפסולים המומים כל "נמצאו

תמיד.34)מגופה.33) א.35)שמזיעה עה, כתובות
כת"י  ובנוסח רע". "ריח המוסיף: שם הרי"ף וכגירסת
במקום  החוטם". "ריח כתוב: רוקח') 'מעשה בספר (הובא

ס"ד). לט סי' אהע"ז בשו"ע (ועי' רע" שהרי 36)"ריח
קולך  "כי יד): ב, השירים (שיר ערב בקול משבחה הכתוב

נאוה". ומראך נשאר 37)ערב המכה, שנתרפאה שאחרי
בעור. יבלת.38)רושם כעין בעור המצח.39)בליטה

נראית.40) אינה ופעמים נראית ואין 41)שפעמים הקטנה
שיער. במשנה 42)בה ונזכר איטלקי, קטן מטבע

דרה"ם  הנקרא שזהו שם: מפרש ורבינו א). א, (קידושין
שעורה. גרעיני ארבעה ומשקלו עה,43)בערבית, כתובות

לומר  יש הפנים, על הנמצאים נשים מומי שלענין אלא א.
שהבנות  במקום לא אם ונתפייס, ראה שהרי מקודשת, שהיא
בשאר  השומא היתה אפילו ואז רעולות, ופניהן יוצאות
"במה  במשנה: שם אמרו וכן מקודשת. אינה - הפנים
אינו  שבגלוי, במומים אבל שבסתר. במומים אמורים, דברים
לקמן  רבינו דברי והשווה ונתפייס. שידע לטעון", יכול

ה"ב. פכ"ה

.ÁÌ˙Ò ‰M‡ Lc˜Ó‰44ÔÓ „Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ , «¿«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»»∆»∆»ƒ
„Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ B‡ ,ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰«ƒ«¿ƒ¿»ƒƒ¿»»∆»∆»

ÌÈ¯„ ‰LÏMÓ45˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -46dLc˜ . ƒ¿»¿»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈ƒ¿»
,ÌÈ¯„ ‰ÈÏÚ eÈ‰Â ,ÌÈ¯„ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆≈»∆»¿»ƒ¿»»∆»¿»ƒ

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dÏ ¯Èz‰Â ÌÎÁ Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â47. ¿»¿»≈∆»»¿ƒƒ»¬≈¿À∆∆

כלום.44) עמה התנה ה"ו.45)שלא לעיל האמורים
גט 46) הימנו שתקבל עד לאחרים להנשא תוכל ולא

ואי  כך, על מקפיד אדם סתם אם בידינו ספק עג:). (כתובות
מקפיד. אינו או - מום בעלת או נדרנית באשה לו אפשר

מעולם,47) היה לא כאילו למפרע הנדר את עוקר שהחכם
ה"ה. פ"ד, נדרים בהל' כמבואר

.Ë,ÔÈÓeÓ da eÈ‰Â ,ÔÈÓeÓ da ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ dLcƒ̃¿»«¿»∆≈»ƒ¿»»ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - d˙B‡ ‡t¯Â ‡ÙB¯ Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â48. ¿»¿»≈∆≈¿ƒ≈»≈»¿À∆∆

Ba ÔÈ‡LÂ ÌÈ¯„ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L LÈ‡‰ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»»ƒ∆≈»»¿»ƒ¿∆≈
Ïˆ‡ CÏ‰Â ,ÔÈÓeÓ Ba eÈ‰Â ÌÈ¯„ ÂÈÏÚ eÈ‰Â ,ÔÈÓeÓƒ¿»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»«≈∆
;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - B‡t¯Â ‡ÙB¯ Ïˆ‡ ,B¯Èz‰Â ÌÎÁ»»¿ƒƒ≈∆≈¿ƒ¿¬≈¿À∆∆
‰M‡‰Â ,e‡t¯ ¯·kL ÔÈÓeÓa LÈ‡Ï È‡b ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿¿¿»ƒ»

˙‡Ê ÏÚ ˙„t˜Ó dÈ‡49. ≈»«¿∆∆«…

את 48) עוקר חכם לרופא, חכם בין "ומה ב: עד, כתובות
הטעתו  ולא כלל נדרה לא כאילו זה (והרי  מעיקרו הנדר
ולהבא" מכאן אלא מרפא אינו ורופא קידושיה), בשעת

ה'תוספות' ולדעת שם). רש"י הטעתו, תנאו שבשעת (ונמצא
בעיניו  מאוסה היא שנתרפאה לאחר גם כי הטעם: שם,
בסמוך. רבינו מדברי נראה וכן מומים, בה שהיו כשזוכר

משל 49) ארמלו". מלמיתב דו, טן למיתב "טב א: עה, שם
אלמנה  משבת שנים, גופים עם לשבת טוב הוא: הדיוט

שם). (רש"י,

.È˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ÔkÓ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó CÈÏ Ôz‡L∆∆≈ƒ»«ƒƒ»¿«¿ƒƒ
e¯·Ú Ì‡Â ,˙Lc˜Ó - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a dÏ Ô˙»«»¿¿ƒ¿À∆∆¿ƒ»¿

˙Lc˜Ó dÈ‡ - dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL50z‡ È¯‰ . ¿ƒ¿…»«»≈»¿À∆∆¬≈«¿
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï el‡ ÌÈÊeÊa ÈÏ ˙Lc˜Ó51ŒÛ‡ , ¿À∆∆ƒ¿ƒ≈¿««¿ƒ«

n‰ eÏk‡˙pL ÈtŒÏÚBÊ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙BÚ «ƒ∆ƒ¿«¿«»¿¿ƒ¬≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ˙Lc˜Ó52CB˙a Ba ¯ÊÁ Ì‡Â . ¿À∆∆¿««¿ƒ¿ƒ»«¿

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‡È‰ ‰¯ÊÁ B‡ ÌÈLÏM‰53. «¿ƒ»¿»ƒ≈»¿À∆∆

אומרים 50) ואין תנאו. קיים לא כי אח"כ, לה יתן ואפילו
אלא  ממש, תנאי זה ואין עצמו, לזרז אלא זה נתכוין לא

ס:). (קידושין התנאים כל כשאר תנאי זה שלא 51)הרי
יום. שלושים לאחר אלא עכשיו, הקידושין יחולו

כאן 52) כי מקודשת, שאינה במלוה למקדש דומה זה ואין
לשם  אלא הלואה בתורת לא מתחילה הכסף את קיבלה
שתתקדש  עלֿמנת אלא להוציאן לה ניתנו ולא קידושין,
המדובר  הזמן ובהגיע אכלה, שלו - כשאכלה נמצא בהן,
הכסף  לו להחזיר צריכה שאינה הנאה, באותה מתקדשת
מ). סי' לאהע"ז וב'פרישה' שם, וברש"י נט. (קידושין

אלא 53) מעשה כאן אין הקידושין, חלו שלא זמן כל כי
הדיבור  ומבטל (חזרתם) השני הדיבור ובא בלבד, 'דיבור'

(שם). הראשון

.‡ÈBÊ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a dLc˜Â ÈL ‡a»≈ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¬≈
ÈM‰ dLcwL ‰ÚMaL ÈÙÏ .ÌÏBÚÏ ÈMÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆«≈ƒ¿»¿ƒ∆«»»∆ƒ¿»«≈ƒ
˙OÚÂ ,ÈL ÈLec˜ da eÒÙ˙Â ,˙Lc˜Ó ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»¿À∆∆¿»¿»ƒ≈≈ƒ¿«¬»
ÈLec˜ e‡B·iLk ,ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Ïe ;LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿«««¿ƒ¿∆»ƒ≈
ÔBL‡¯‰ ‡ˆÓÂ ,LÈ‡ ˙L‡ d˙B‡ e‡ˆÓÈ ,ÔBL‡ƒ̄ƒ¿¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ

LÈ‡ ˙L‡ LcwL ÈÓk54ÔÈÒÙBz ÔÈLecw‰ ÔÈ‡L , ¿ƒ∆ƒ≈≈∆ƒ∆≈«ƒƒ¿ƒ
da55. »

השני 54) גירשה שאם משמע רבינו ומדברי ב. נט, קידושין
לאחר  ראשון קידושי חלו מת, או יום שלשים בתוך
באותה  "אשתֿאיש" אותה מצאו לא שהרי יום, שלושים
והרשב"א  ה"א. פ"ג, קידושין ב'ירושלמי' מבואר וכן שעה.
הרי  משני, קידושיה שקיבלה כל ולדעתם חולקים, והרא"ש
(יבמות  שאמרו (כמו ראשון מקידושי בה שחזרה הוכיחה
נפקעו  שעה ובאותה מיאוניה") הןֿהן "קידושיה קח.):
יש  הרא"ש ולדעת חלין. אינן ושוב ראשון, קידושי לגמרי
ס"ב. מ סי' אהע"ז בשו"ע ועי' הנ"ל, ב'ירושלמי' שיבוש

יב.55) פ"ד, לעיל כמבואר

.·ÈÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»
dLc˜Â ¯Á‡ ‡·e ,‰Ê ¯È„a ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe¿««¿ƒ¿ƒ»∆»«≈¿ƒ¿»
˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a¿«¿ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈

Ì‰ÈLÏ56Ëb ÔÈ˙B Ì‰ÈL CÎÈÙÏ .57CB˙a ÔÈa , ƒ¿≈∆¿ƒ»¿≈∆¿ƒ≈≈¿
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ÌBÈ ÌÈLÏM‰58z‡ È¯‰ .ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Ï ÔÈa «¿ƒ≈¿«««¿ƒ¬≈«¿
¯Á‡ ‡·e ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««¿ƒ»«≈
ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««∆¿ƒ
ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌBÈ»«≈¿»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»
‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ¯Á‡Ïe59 ¿««¬»»»ƒ¬ƒ≈≈»««≈∆«∆

„Á‡ ÏkÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,da ÔÈÒÙBz Ôlk ÈLec˜ -ƒ≈À»¿ƒ»¿ƒ»≈ƒ»∆»
ÔlÎÏ ˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,„Á‡Â60. ¿∆»ƒ¿≈∆ƒ»≈¿À∆∆¿À»

שלשים 56) ולאחר "מעכשיו הראשון: בדברי אנו מסופקים
לא  אם כלומר הם, "תנאי" אם - משמעותם? מה יום"
נמצא  מעכשיו, הקידושין יחולו שלושים, בתוך בי אחזור
מעכשיו, מקודשת היא הרי ל', בתוך בו חזר לא שאם
בו  שחזר הם, "חזרה" או למפרע, מתבטלים השני וקידושי
דעתו  אלא "מעכשיו" שאמר: ממה הראשון המקדש
בתוך  וימלך אחרת על דעתו אולי (כי יום ל' לאחר לקדשה
בתוך  השני וקידושי כפנויה היא הרי אז ועד שם) רש"י ל',
מספק  לשניהם מקודשת היא לפיכך כדין. חלים יום ל'

נט:). שאחד 57)(קידושין או לאחרים להנשא רוצה אם
מ). סי' אהע"ז ('טור' לשני מותרת ותהא גט יתן מהם

לא 58) שעדיין אףֿעלֿפי לגרשה יכול הראשון ואף
כיון  לעולם, בא שלא לדבר דומה זה ואין לו. נתקדשה
הוא  ממילא יום שלושים של והזמן מעשה, מחוסר שאינו
ה"ג). גירושין מהלכות בפ"ו (משנהֿלמלך בא

קודמו.59) קידושי של זמנו בתוך כלים האחרון שקדושי
אם 60) הוא, ספק יום" שלושים ולאחר "מעכשיו לשון כי

'חזרה', היא שאם נה, בהערה כנ"ל 'חזרה' או 'תנאי' הוא
כלל. חלים שני קידושי אין 'תנאי', ואם שני. קידושי חלים
אם  אבל לכולם. וכן לשניהם, מקודשת היא הרי ומספק
כלה  שזמנו יום" ארבעים ולאחר "מעכשיו האחרון קידשה
מספק, אפילו לאחרון מקודשת אינה אז הראשון, זמן לאחר
'חזרה' משמעו הראשון המקדש שלשון נניח אם אפילו כי
האחרון  קידושי ואין לו נתקדשה יום שלושים כשגמרו הרי
ס. בקידושין יוחנן כרבי כאן פסק ורבינו בה. תופסים

(כסףֿמשנה).

.‚È,ÈBÏtÓ ıeÁ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿ƒ
ÏÚ LÈ‡ ˙L‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯Ò‡z ‡lL ,¯ÓBÏk¿«∆…≈»≈»»∆»ƒ¿∆≈∆ƒ«
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰ÈeÙk ÈBÏÙÏÂ ÌÏBÚ‰ Ïk»»»¿ƒ¿ƒƒ¿»¬≈¿À∆∆

˜ÙqÓ61ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ»≈¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÈBÏÙÏ ˙¯zÓ ÈÈ‰zL ˙Ó62, ¿»∆ƒ¿ƒÀ∆∆ƒ¿ƒ¬≈¿À∆∆

ÌÚ‰ ¯‡Lk ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â63‰˙‰L ÈtÓ , ¿ƒ¿∆¬»»»ƒ¿»»»ƒ¿≈∆ƒ¿»
BÓi˜Ï ¯LÙ‡ È‡L ¯·„a64. ¿»»∆ƒ∆¿»¿«¿

עלינו 61) או בקנינה, שיור ולהשאיר אשה לקדש אפשר אם
"ויצאה  ב): כד, (דברים שנאמר לגירושין, קידושין להקיש
(קידושין) הויה הכתוב השווה אחר", לאיש והיתה . . .
שהרי  לשיור, ניתנים אינם גירושין מה (גירושין), ליציאה
זה  אין בגיטו ששייר וכל כריתות", "ספר בהם כתוב
סב:). (גיטין לשיור ניתנים אינם קידושין אף - "כריתות"
לעיל  האמור שלושים" ועד מעכשיו ל"מקדש דומה זה ואין
נעשה  וכאן יום, שלושים עד אלא השיור אין שם כי הי"ב,

(ה'מאירי'). הקידושין מהות בעצם לא 62)השיור כאן

תנאי  עמה שהתנה אלא כלום, הקידושין בעצם שייר
להתנות  שאפשר בקידושין תנאי כשאר זה והרי מסויים,

שם). כאחד 63)(גיטין, אנשים לשני ראויה אשה שאין
ה"ט). פ"ג, על 64)(לעיל והמתנה תורה, איסור מחמת

לעיל  כמבואר קיים, והמעשה בטל תנאו בתורה שכתוב מה
ה"טֿי. פ"ו

.„Èz‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ‰M‡Ï ˙BËe¯t ÈzL Ô˙Bp‰«≈¿≈¿¿ƒ»¿»«»¬≈«¿
Lc˜ÓCL¯‚‡L ¯Á‡Ï ˙Á‡·e ,˙Á‡a ÌBi‰ ÈÏ ˙65- ¿À∆∆ƒ«¿««¿««¿««∆¬»¿≈

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰66,˙Lc˜Ó ‰È‰z d˙B‡ L¯‚iLÎe , ¬≈¿À∆∆¿∆¿»≈»ƒ¿∆¿À∆∆
‰Ëe¯t ÈLec˜ ÔÓ ‰iL ÌÚt d˙B‡ L¯‚iL „Ú«∆¿»≈»««¿ƒ»ƒƒ≈¿»
ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰iL¿ƒ»¬»ƒ»«¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ

¯ib˙‡L ¯Á‡Ï ‰Êa67¯Á‡Ï ,È¯ib˙zL ¯Á‡Ï , »∆¿««∆∆¿«≈¿««∆ƒ¿«¿ƒ¿««
¯¯ÁzL‡L68˙eÓiL ¯Á‡Ï ,È¯¯ÁzLzL ¯Á‡Ï , ∆∆¿«¬≈¿««∆ƒ¿«¬¿ƒ¿««∆»

CÈ˙BÁ‡ ˙eÓzL ¯Á‡Ï ,CÈÏÚa69,˙Lc˜Ó dÈ‡ - «¿ƒ¿««∆»¬ƒ≈»¿À∆∆
dLc˜Ï ‰zÚ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ70. ¿ƒ∆≈»«»¿«¿»

אלו.65) קידושין ב 66)אחרי סב, בקידושין היא בעיה
אלא  נפשטה, ולא שיגרשנה, לאחר עכשיו לקדשה יכול -אם
זו  שדה "האומר נט.): (כתובות הש"ס מדין למדה שרבינו
לרשות  (תימסר תיקדש ממך לכשאקחנה לך מוכר שאני
בידו  עתה שהרי כשיקחנה, מקודשת זו הרי ההקדש)
אשה  בקידושי ואף ה"ט) פ"ו, ערכין הל' (ראה להקדישה
ה'מאירי' כתב וכן רשב"א, בשם (מגידֿמשנה כן הדין
- מקודשת רבינו שכתב מה מפרשים ויש רבינו). בדעת
ממה  נראה וכן שם). ר"י ותוס' (כסףֿמשנה מספק מקודשת
עד  מקודשת תהיה אותה "וכשיגרש בסמוך: רבינו שכתב
ודאיים  הקידושין שאין הרי שניה", פעם אותה שיגרש

קידושין.67)(כסףֿמשנה). לו ואין גוי הוא ועכשיו
כמבואר 68) תופסין, קידושיו ואין כנעני עבד הוא ועכשיו

הט"ו. פ"ד, תופסין 69)לעיל קידושין ואין אשתי. היא
בחייה. אשתו באו 70)באחות שלא כדברים אלו והרי

לעולם  בא שלא דבר מקנה או קונה אדם ואין לעולם, עדיין
סב.). (קידושין

.ÂË‰Ó·ÈÏ ¯ÓB‡‰71‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ : »≈ƒ»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - CÈÓ·È CÈÏ ıÏÁiL ¯Á‡Ï72ÏÈ‡B‰ ; ¿««∆«¬…ƒ¿»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ

˜ÙqÓ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ eÈ‰ ,‰zÚ dLc˜ el‡Â73. ¿ƒƒ¿»«»»ƒƒ¿ƒ»ƒ»≈

זקוקה 71) היא הרי אח, ולו בנים בלא בעלה שמת אשה
שיבמה  עד לאחרים להנשא לה ואסור בעלה) (אחי ליבם

לה. רוקח',72)יחלוץ וב'מעשה התימנים כת"י בנוסח
"מספק". המילה: כאן פ"ד,73)נוספה לעיל כמבואר

ב. צב, ביבמות הסוגיא ע"פ שם, ובביאורנו הי"ד

.ÊË‡È‰ È¯‰ ‰·˜ EzL‡ ‰„ÏÈ Ì‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈ƒ»¿»ƒ¿¿¿≈»¬≈ƒ
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó74˙L‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿À∆∆ƒ»∆…»«¿¿ƒ»¿»≈∆

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯aÚ‰ ¯k‰Â ˙¯aÚÓ B¯·Á75‰‡¯ÈÂ . ¬≈¿À∆∆¿À«»À»¬≈¿À∆∆¿≈»∆
È„È ÏÚ „ÏzL ¯Á‡ d˙B‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯vL ,ÈÏƒ∆»ƒ«¬…¿«≈»««∆≈≈«¿≈

‰È·‡76d˙B‡ ÒÈÎiL È„k ,77Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈLec˜a »ƒ»¿≈∆«¿ƒ»¿ƒƒ∆≈»∆
ÈÙc78. …ƒ

בא 74) שלא דבר זה והרי האשה, נתעברה לא שעדיין
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שלו 75)לעולם. לעובר כמזכה זה והרי ב. סב, קידושין
(פכ"ב  בנו אצל קרובה אדם של ודעתו הואיל שקנה, -
קרובה  האב של דעתו כאן והואֿהדין ה"י) מכירה מהל'
סג. קידושין לר"י המיוחסות (תוס' ומקנה וגמר בתו אצל

רבינו). אחר 76)בדעת "מאביה התימנים: כת"י בנוסח
לביתו.77)שתולד". ויכניסה ופגם.78)ישאנה חסרון

ורבינו  דופי". תתן אמך "בבן כ): נ, (תהלים הכתוב מלשון
שמתחזק  "ומה אומר: ה) פ"ג, (קידושין המשנה בפירוש
לבוא  מותר ואז שנולדה אחר אותה שיקדש שצריך אצלי,
לחבירו  מקנה אדם אין שבידינו העיקרים שמן לפי עליה,
להחמיר  קיימים, דבריו אמרנו: ואמנם לעולם, בא שלא דבר

כאשתֿאיש". נעשית שהיא

.ÊÈ‰‡Óa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿≈»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - „Á‡ ¯È„ elÙ‡ dÏ Ô˙Â ,ÔÈ¯È„79 ƒ»ƒ¿»«»¬ƒƒ»∆»¬≈¿À∆∆

‡e‰Â .¯Èc‰ ‰Á˜lMÓ80‰fL .¯‡M‰ dÏ ÌÈÏLiL , ƒ∆»¿»«ƒ»¿∆«¿ƒ»«¿»∆∆
˙Ó ÏÚ ‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆«¿»
BÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ,ÌÈ¯È„ ‰‡Ó CÈÏ ÌÈÏL‡L∆«¿ƒƒ≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿À∆∆
‰‡Óa' dÏ ¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈLÎÚÓ≈«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»¿≈»
z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Ò 'ÌÈ¯È„ƒ»ƒ¿»¬»ƒ≈≈¿»«»¬≈«¿

˙‰Â ,el‡ ÔÈ¯È„ ‰‡Óa ÈÏ ˙Lc˜ÓCB˙Ï ˙BÓÏ ÏÈÁ ¿À∆∆ƒ¿≈»ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿¿
‰‡Ó dÏ] ÌÈÏLiL „Ú ˙Lc˜Ó dÈ‡ - d„È81,[ »»≈»¿À∆∆«∆«¿ƒ»≈»

‰Ê ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈL ÔB¯Á‡‰ ¯Èca elÙ‡Â«¬ƒ«ƒ»»«¬¿≈∆¿ƒ«¬…∆
‰Êa82¯Èc ¯ÒÁ ‰Ó ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .83‡ˆÓ B‡ , »∆¿≈ƒƒ¿»»∆»≈ƒ»ƒ¿»

˙LÁ ¯Èc Ô‰Ó84˙Lc˜Ó dÈ‡ -85Ì‰a ‡ˆÓ . ≈∆ƒ»¿∆≈»¿À∆∆ƒ¿»»∆
Ú¯ ¯Èc86- ˜Ác‰ È„È ÏÚ B‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎÈ Ì‡ : ƒ»«ƒ¿»¿ƒ«¿≈«¿»

epÙÈÏÁÈ87.˙Lc˜Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , «¬ƒ∆¿ƒ«≈»¿À∆∆

בו.79) לחזור יכול מהם אחד כיון 81)ובלבד.80)ואין
המדובר  הסכום כל על דעתה - והולך מונה אותו שראתה

וברש"י). ח. הקידושין.82)(קידושין חלו לא שעדיין
בחסרון 83) הרגישה ולא בלילה, הכסף לה שנתן כגון

כסף.84)הדינר. של הוא דינר הטעה 85)וסתם שהרי
סמכה  שהרי מקודשת, אינה יחליפנו אם ואפילו אותה,
שם). ('תוספות' חסר והריהו לה שהראה עלֿמנת דעתה

ממשקלו.86) וחסר חוב,87)שנשחק מדין להחליפו חייב
לה  החליפו לא ואפילו הקידושין, את מעכב זה אין אבל
(קידושין  מקפדת אינה הדחק ע"י ויוצא הואיל מקודשת,

ובר"ן). שם,

.ÁÈÔ‰L el‡ ÌÈ„‚·a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»ƒ≈∆≈
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÈLÓ ÏL eÈ‰Â ,ÌÈ¯Èc ÌÈMÓÁ ÔÈÂL»ƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿«≈»∆

Ô‰Ï ‰e‡˙Ó ‰M‡‰L88È¯‰ - ÌÈMÓÁ ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ : ∆»ƒ»ƒ¿«»»∆ƒ»»ƒ¬ƒƒ¬≈
‡ÓeL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰ÁÈ˜Ï ˙ÚMÓ ˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ»
,dzÚc CÓÒzL È„k ,˙Lc˜Ó ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ˜eMa«¿««»ƒ¿∆¿À∆∆¿≈∆ƒ¿…«¿»
BÊ È¯‰ - dÏ ¯Ó‡L BÓk ÔÈÂL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡∆»ƒ¿≈»ƒ¿∆»«»¬≈

‰BL‡¯ ‰ÚMÓ ˙Lc˜Ó89dÈ‡ - ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿À∆∆ƒ»»ƒ»¿ƒ≈»»ƒ≈»
˙Lc˜Ó90. ¿À∆∆

שמאים.88) ע"י שם 89)הערכה אמרו וכן ב. ז, קידושין
רבינו, וסובר שומא". צריכים אינם (משי) "שיראי (ט.):

יש  אבל להם. מתאוית שהאשה בו וכיוצא משי דוקא
הואיל  הקידושין לפני שומא צריך אינו משי דוקא סוברים,
גדולה, טעות בו לטעות רגילים ואין במקצת, ידועה ושומתו
שאינן  שיש ומרגליות, טובות אבנים כגון דברים שאר אבל
משווין  יותר בהרבה בהן לטעות ורגילים מעט, אלא טובות
דעתה  סומכת האשה אין כי הקידושין, לפני שומא צריכות -
אבן  בה שאין בטבעת לקדש נהגו ומכאן שומא. בלא עליהם
ס"ב). לא סי' אהע"ז בשו"ע וכן שם. (רבינוֿתם

ב.90) ז, קידושין

.ËÈ‡e‰ ,ÔÈÒe¯‡ È¯·„a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰L ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»¬ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ
:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,C˙B‡ Lc˜‡ ÌÈ¯È„ ‰‡Óa :¯ÓB‡≈¿≈»ƒ»ƒ¬«≈»¿ƒ∆∆
B˙È·Ï ‰Ê CÏ‰Â ,ÌÈ˙‡Óa ‡l‡ EÏ ˙Lc˜˙Ó ÈÈ‡≈ƒƒ¿«∆∆¿∆»¿»«ƒ¿»«∆¿≈

d˙È·Ï BÊÂ91eLc˜Â ‰Ê ˙‡ ‰Ê eÚ·z Ck ¯Á‡Â , ¿¿≈»¿««»»¿∆∆∆¿ƒ¿
Ì˙Ò92È¯·c eOÚÈ - ‰M‡‰ ˙‡ Ú·z LÈ‡‰ Ì‡ : ¿»ƒ»ƒ»«∆»ƒ»«¬ƒ¿≈

‰M‡‰93È¯·c eOÚÈ - LÈ‡‰ ˙‡ ‰Ú·z ‰M‡‰ Ì‡Â , »ƒ»¿ƒ»ƒ»»¿»∆»ƒ≈»ƒ¿≈
LÈ‡‰94. »ƒ

ביניהם.91) הסכימו ולא 92)ולא צרורות, מעות לה ונתן
כמה. שם 93)ידעה שאין וכל הן, מאתים סברה שהיא

מקודשת. אינה הרי 94)מאתים מאה אלא שם אין ואפילו
לקדש  תבעתו היא הקודמת הצעתו דעת על כי מקודשת, זו
לקידושין  ה'מאירי' וכפירוש הי"א. פ"ב קידושין (תוספתא

ה"א). פ"ב, מכירה הל' רבינו דברי והשווה א. ח,

.Î‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰95ÁÈÏM‰ CÏ‰Â , »∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»««»ƒ«
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - È‡z ÏÚ dLc˜Â¿ƒ¿»«¿«≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«
È‡z ÏÚ B‡ ,Ì˙Ò dLc˜Â CÏ‰Â ,È‡z ÏÚ dLc˜Ï¿«¿»«¿«¿»«¿ƒ¿»¿»«¿«

˙Lc˜Ó dÈ‡ - È‡z‰ ˙‡ ‰pML B‡ ,¯Á‡96. «≈∆ƒ»∆«¿«≈»¿À∆∆

תנאי.95) כל דברי 96)ללא על שעבר "שליח הוא: כלל
פ"א, שלוחין הל' רבינו (לשון כלום" עשה לא משלחו,

צט:). בכתובות ומקורו ה"ב.

.‡ÎdLc˜Â CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ dLc˜ :BÏ ¯Ó‡»««¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿»
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa97‡È‰ È¯‰Â ÈÏ dLc˜ . ¿»«≈≈»¿À∆∆«¿»ƒ«¬≈ƒ

BÊ È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dLc˜Â CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«≈¬≈
BÏ ‡e‰ ÌB˜Ó ‰‡¯nL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó98‡È‰ ÔÎÂ . ¿À∆∆ƒ¿≈∆«¿∆»¿≈ƒ

,ÈBÏt ÌB˜Óa ÈLec˜ ÈÏ Ïa˜ :dÁeÏLÏ ‰¯Ó‡L∆»¿»ƒ¿»«≈ƒƒ«ƒ¿¿ƒ
ÏÚa‰ È¯‰ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ ÌÏa˜Â¿ƒ¿»»¿»«≈≈»¿À∆∆¬≈«««
BÊ È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ Ïa˜Â ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¿ƒ≈»¿»«≈¬≈

BÏ ‡È‰ ÌB˜Ó ‰‡¯nL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó99. ¿À∆∆ƒ¿≈∆«¿»»ƒ

אוהבים,97) שם לו שיש פלוני במקום לומר המקדש הקפיד
(קידושין  בידו ימחו - בפניה דברים עליו יאמר מישהו ואם

וברש"י). (שם).98)נ. הקפדה זו ואין תמצאנה", "שם
וכן 99) אחד. דין שלשניהם שליחו, עם האיש מדין נלמד

וקבל  צא לשלוחה היא "שאמרה ב: מח, בקידושין מוכח
כסף, של בדינר לי התקדשי לי שאמר מפלוני, קידושי לי
לו" היא מקום מראה . . . זהב של דינר לו ונתן והלך

ז). ס"ק לו סי' לאהע"ז (הגר"א

.·Î,‡È‰ B‡ ‡e‰ „iÓ Ba e¯ÊÁÂ ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»¿ƒ»ƒ
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¯ea„ È„k CB˙a e¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡100Ì˙¯ÊÁ ÔÈ‡ - ««ƒ∆»¿¿¿≈ƒ≈¬»»»
˙Lc˜Ó ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÏk101. ¿«¬≈ƒ¿À∆∆

שבועות 100) (הל' רבי" עליך "שלום לרב: תלמיד שאילת
כ:). בנזיר הסוגיא ע"פ יז א:101)פ"ב, פז, נדרים

ומקדש  ע"ז מעובד חוץ כדיבור, דיבור כדי תוך "והלכה
לא  עושה, שאדם רגיל דבר בכל שם: הר"ן ופירש ומגרש".
ולפיכך  מראש, גמורה בהסכמה אלא עושה הוא דעתו בגמר

חזרה. בהם מועילה לא

.‚ÎÏh·e ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ¯ÊÁÂ ,È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰«¿«≈«¿«¿»««««»»ƒƒ≈
ÈÙa ‡lL dÈ·Ï BÈa BÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,È‡z‰«¿«««ƒ∆ƒ¿≈¿≈»∆…ƒ¿≈

Ì˙Ò ˙Lc˜Ó ‡È‰ È¯‰Â ,È‡z‰ ÏËa - ÌÈ„Ú102. ≈ƒ»≈«¿««¬≈ƒ¿À∆∆¿»
È‡z‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ103B˙B‡ ‰Ïh·e ,‰M‡‰ ÔÓ ¿≈ƒ»»«¿«ƒ»ƒ»ƒ¿»

Lc˜Ó‰ ,CÎÈÙÏ .È‡z‰ ÏËa - BÈ·e dÈa Ck ¯Á‡««»≈»≈»≈«¿«¿ƒ»«¿«≈
Ì˙Ò ÒÎÂ ,È‡z ÏÚ104ÏÚa B‡105BÊ È¯‰ - Ì˙Ò «¿«¿»«¿»»«¿»¬≈

Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ106‡nL ;È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿ƒ»≈««ƒ∆…ƒ¿«≈«¿«∆»
ÒkLk B‡ ÏÚaLk È‡z‰ Ïha107Lc˜Ó‰ ÔÎÂ . ƒ≈«¿«¿∆»«¿∆»«¿≈«¿«≈

‰ÂÏÓa B‡ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa108ÏÚ·e ¯ÊÁÂ , ¿»ƒ»∆¿»¿ƒ¿»¿»«»«
ÌÈ„Ú ÈÙa Ì˙Ò109BÊ ‰ÏÈÚa ÏÚL ;Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»≈∆«¿ƒ»

CÓÒ110ÔÈÏeÒt‰ ÔÈLecw‰ Ô˙B‡ ÏÚ ‡ÏÂ ,111‰˜ÊÁ . »«¿…«»«ƒƒ«¿ƒ¬»»
B˙ÏÈÚa ‰OBÚ ÌÈ¯Lk‰ Ï‡¯OiÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ƒ∆≈»»ƒƒ¿»≈«¿≈ƒ∆¿ƒ»

˙eÊ ˙ÏÈÚa112˙ÏÈÚa d˙BOÚÏ ‰zÚ B„Èa È¯‰Â , ¿ƒ«¿«¬≈¿»«»«¬»¿ƒ«
‰ÂˆÓ113. ƒ¿»

צריך 102) אינו התנאי שביטול רבינו וסובר א. עג, כתובות
דעתו  שגילה וכמו בעדים, היו עצמם שהקידושין כל עדים
צריך  אינו אשה לו לקדש הבעל שליח טז: פ"ג, לעיל
הבעל". בשליחות לעדים מקום "שאין בעדים. לעשותו
עצמם  שהקידושין כל קיומו, או התנאי לביטול והואֿהדין

בעדים. כמבואר 103)היו נישואין, לשם לביתו כנסה
ה"א. פ"י, התנאי.104)לקמן אודות כלום דיבר ולא

א.105) עד, והראב"ד 107)מספק.106)כתובות
בעדים. התנאי כביטל הריהו ואז בעדים, שיכניסנה מצריך
להעשות  צריך הבעל שליח שגם הט"ז, פ"ג לעיל וכשיטתו
משנים. פחות אינו שבערוה, דבר כל הכלל: ע"פ בעדים.

בהן.108) מקודשת בעדים 109)שאינה עמה שנתייחד
אלא  עדים בפני לבעול צריך אינו בביאה, המקדש  "שכל
עדי  הן הן יחוד, עדי הן ש"הן ויבעול" בפניהם יתייחד
נראה  וכן הי"ח, פ"י גירושין הל' להלן רבינו (מלשון ביאה"

ה"ה). פ"ג בה.110)למעלה עד,111)לקדשה כתובת
משוה  בפחות מקדש האחרונים: הדינים שבשני ומובן א.
היחוד) (כלומר שהבעילה צריך במלוה, ומקדש פרוטה,
תנאי  על במקדש אבל קידושיו, עיקר שהוא בעדים, תהיה
אזי  כשבעל, תנאו ביטל רק אם כי בעדים, לבעול צריך אין
(מגידֿמשנה). בעדים שהיו הראשונים קידושיו מתקיימים

אבל 112) ודאי, ומקודשת קידושין לשם בעל ודאי הילכך
מספק, מקודשת אלא אינה כשבעל אפילו תנאי על במקדש
ואין  נתקיים שתנאו היה וסבור תנאו, סמך על בעל שמא כי

(מגידֿמשנה). זנות ביאת רבינו 113)ביאתו וכתב
שיתבאר  עד זו, בחזקה ישראל כל "ולעולם בתשובתו:

נמצא  שאםֿכן חזקה, בו אומרים אנו ואין זנות. דרך שנאף
השווה  גט". ממנו צריכה בעדים פנויה עם שזנה מי כל
במוספנו  וראה הי"ט. פ"י, גירושין הל' לקמן רבינו דברי
בבעילתו  אם מזה, דקדק רוקח' וב'מעשה רבינו'. 'תשובות
שבעל  או נדה, שהיתה כגון אחר, איסור עושה הוא זו
- זו, חזקה בו נאמרה לא בביאה) (שאסור ביוםֿהכיפורים

הכשרים. מישראל זה שאין

à"ôùú'ä ìåìà æ"è éùéìù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קוים 1) שלא נתגלה ואם בקידושין תנאים המשך כולל

התנאי.

.‡ÏL ‰Ê ÒBÎa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿∆∆
ÔÈÈ ÏL ‡ˆÓÂ ,L·c ÏL ;L·c ÏL ‡ˆÓÂ ,ÔÈÈ2; «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 ,C¯k Ôa ;C¯k Ôa ‡ˆÓÂ ,¯ÈÚ Ôa ;ÔÈ˙»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«¿ƒ¿»∆
,¯ÈLÚ ;¯ÈLÚ ‡ˆÓÂ ,ÈÚ È‡L ˙Ó ÏÚ ;¯ÈÚƒ«¿»∆¬ƒ»ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ
‡ˆÓÂ ,ıÁ¯nÏ ·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 ,ÌÈ·e ‰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‡ ,ÌlÎ·e¿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 ÌÈ¯·c‰L ÈÙÏ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - È˙ÚË‰L∆ƒ¿«¿ƒ≈»¿À∆∆¿ƒ∆«¿»ƒ∆«≈

ÌÈ¯·c ÌÈ‡7. ≈»¿»ƒ

הקידושין.7) בשעת בפה לפרש לה היה כי

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



`zeyiקיח zekld - miyp xtq - lel` f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚Ìqa È‡L ˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰8‡ˆÓÂ , ¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»∆¬ƒ«»¿ƒ¿»
ÈÒ¯·e Ìqa9Ô·e ¯ÈÚ Ôa ‡ˆÓÂ ,¯ÈÚ Ôa È‡L ˙Ó ÏÚ ; «»À¿ƒ«¿»∆¬ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ∆

ÔBÚÓLÂ ÛÒBÈ BÓL ‡ˆÓÂ ,ÛÒBÈ ÈÓML ˙Ó ÏÚ ;C¯k¿««¿»∆¿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 ;ÈÒ¯·e Ìqa ‡ˆÓÂ ,Ìqa ‡l‡∆»«»¿ƒ¿»«»À¿ƒ∆≈ƒ∆»∆ƒ

.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯ÈÚ Ô·e C¯k 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 CÈ¯ˆ ,˙B¯˜Ï Ú„BÈ È‡LÌb¯˙ÈÂ ‰¯Bz‰ ‡¯˜i ∆¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»«»ƒ«¿≈

˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .¯b‰ ÒBÏ˜‡ Ìeb¯z d˙B‡»«¿À¿¿«≈¿ƒ»«»«¿»
ÌÈ‡È· ‰¯Bz ˙B¯˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‡¯B˜ È‡L∆¬ƒ≈»ƒƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒƒ
,˙BLÏ Ú„BÈ È‡L ˙Ó ÏÚ .‰ÙÈ ˜ec˜„a ÌÈ·e˙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 CÈ¯ˆ ,‰‡pz È‡L ˙Ó¿»∆¬ƒ«»»»ƒƒ¿≈«ƒ¿«ƒ¿»

‡¯ÙÒÂ10È¯ÙÒÂ11‡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 Ô·k :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - „ÈÓÏz È‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆¬ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿∆««
„Á‡ ¯·c B˙B‡ ÔÈÏ‡BML Ïk ‡l‡ ,‡ÓBÊ Ô·e∆»∆»…∆¬ƒ»»∆»
ÔÈ„nÏnL ,‚Á‰ ˙BÎÏ‰a elÙ‡Â ;B¯ÓB‡Â B„eÓÏ˙a¿«¿¿¿«¬ƒ¿ƒ¿∆»∆¿«¿ƒ
eÈ‰iL È„k ,‚ÁÏ CeÓÒ ÌÈlw‰ ÌÈ¯·cÓ ÌÈa¯a 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‡ ,ÂÈ¯·ÁÂ ‡·È˜Ú Èa¯k :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«ƒ¬ƒ»«¬≈»∆»…∆¬ƒ

‰ÓÎÁ ¯·c ÌB˜Ó ÏÎa B˙B‡14È‡L ˙Ó ÏÚ .¯ÓB‡Â ¿»»¿«»¿»¿≈«¿»∆¬ƒ
¯ Ôa ¯·‡k :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯Ba‚15·‡BÈÎe16‡l‡ , ƒ≈¿ƒ¿«¿≈∆≈¿»∆»

˙Ó ÏÚ .B˙¯e·‚ ÈtÓ epnÓ ÌÈ‡¯È˙Ó ÂÈ¯·ÁL Ïk…∆¬≈»ƒ¿»¿ƒƒ∆ƒ¿≈¿»«¿»
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯k] :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯ÈLÚ È‡L∆¬ƒ»ƒ≈¿ƒ¿«ƒ∆¿»»∆

ÌBÒ¯Á17‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Îe [18ÈaL Ïk ‡l‡ , «¿¿«ƒ∆¿»»∆¬«¿»∆»…∆¿≈
˜Ècˆ È‡L ˙Ó ÏÚ .B¯LÚ ÈtÓ B˙B‡ ÔÈ„aÎÓ B¯ÈÚƒ¿«¿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¿≈
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔBÚL ;BaÏa ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒ«»¿ƒ∆¬¬«»ƒ
‰OÚ BaÏa „·ÚÏ ¯‰¯‰iMÓe ,‡e‰ ÏB„b ˙BÏfÓe«»»ƒ∆¿«¿≈«¬…¿ƒ«¬»
OÙz ÔÚÓÏ :·e˙ÎÂ ,ÌÎ··Ï ‰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,
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 ¯e·Ò 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‰ ‰¯e·Ò :‰¯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

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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 ,‰Â¯Ú2LcwL ÔB‚k ?„ˆÈk .˙BLc˜Ó ÔÈ‡ - ∆¿»¿««≈»¿À»≈«¿∆ƒ≈

Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡ - ˙Á‡k ˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ dz·e ‰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˜Ó4dz·e ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL Ô‰a eÈ‰Â , ¿À»ƒ¿»»∆¿≈¬»ƒ»ƒ»

˙Lc˜Ó ÔlkÓ ˙Á‡ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ5¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«≈»∆≈««ƒÀ»¿À∆∆¿ƒ»«
Ôlk È¯‰ - ÈÏ ˙Lc˜Ó ‰‡È·Ï ÈÏ ÌkÓ ‰Èe‡¯‰ :Ô‰Ï»∆»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿À∆∆ƒ¬≈À»

dz·e ‰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
,‰Â¯Ú ˙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 ‰‡È·Ï7, ¿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 קידושין 5)ונתן
אינן  שהאחיות ידוע והדבר "כולכן" ואמר הואיל א. נא,
כלל  שהרי האחרות, על גם הקידושין חלו לא - מקודשות
קנה  לא - האחיות את קנה שלא ומתוך אחד, בדיבור  כולן
(אתה  וחמור אתה "קנה לכך: דוגמא הנכריות. את גם
כיון  קמג.) (בבאֿבתרא כלום" קנה לא נכסי) תקנו זו ובהמה
אף  קנה, לא שהחמור מתוך - שניהם שיתף אחד שבקנין
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קנה. לא מהן,6)הוא אחת על לבוא לו שאיֿאפשר
ה"ג. בסמוך לקדש 7)כמבואר מתחילה נתכוין לא כאן

לא  לו ראויות שאינן ואלה לו, הכשרות הנשים את אלא
נא:). (קידושין באמירתו נכללו

.‚ÈÏ ˙Lc˜Ó ÌkÓ ˙Á‡ È¯‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿≈¬»¬≈««ƒ∆¿À∆∆ƒ
‰Ëe¯t Ô‰Ï Ô˙Â ,‰Êa8„È ÏÚ ˙Á‡ ‰zÏawL B‡ »∆¿»«»∆¿»∆ƒ¿«»««««

˙Lc˜Ó EÈ˙BaÓ ˙Á‡ :·‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ;dz¯·Á¬∆¿»¿≈»≈¿»««ƒ¿∆¿À∆∆
‰ÈLec˜ ·‡‰ Ïa˜Â ,ÈÏ9,epnÓ Ëb ˙BÎÈ¯ˆ Ôlk - ƒ¿ƒ≈»»ƒ∆»À»¿ƒ≈ƒ∆

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â10ÔÈLecw‰L ÈtÓ , ¿»»«««≈∆ƒ¿≈∆«ƒƒ
˙Á‡ ÏÚ ‡B·Ï ¯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˜Â12dz·Ï 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 ˙B¯eÒ‡Â ,Ëb ˙BÎÈ¯ˆ 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

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na17Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ˜BÁ¯a «∆¿»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»≈

‰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 ˙B·B¯˜ dÏ LiL ‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»¿»ƒ»∆≈»¿∆≈

‰Â¯ÚdnÚ21B‡ 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 ˙B·B¯˜ dÏ ÔÈ‡L22ÔB‚k ,‰·B¯˜ dÏ ‰˙È‰ . ∆≈»¿¿≈»¿»»¿»¿
˙L‡ ‰·B¯w‰ ‰˙È‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁ‡ B‡ Ì‡≈»¿«≈»∆¿»¿»«¿»≈∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÈÏL ‡e‰ ‰OÚL ‰ÚMa LÈ‡ƒ¿»»∆»»»ƒ«««ƒ
;da ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÈÏM‰ ˙eÓiL Ì„˜ ‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»…∆∆»«»ƒ«¬≈∆À»»
¯Á‡ d˙·B¯˜ ˙‡ ÁÈÏM‰ Lc˜ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»ƒ≈«»ƒ«∆¿»»««
‰OÚL ‰ÚMa ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ,‰L¯b˙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 ‰ÎÈ¯ˆ28e˙ ¿ƒ»¬ƒ»ƒƒƒ»»«ƒƒ¿À»»¿
‰M‡ Ô‰Ï Lc˜Ï ·‡Ï ˙eL¯29Ïk - Ì‰Ó „Á‡ ˙Ó . ¿»»¿«≈»∆ƒ»≈∆»≈∆»

ÔÈh‚ ‰Úa¯‡ ‰ÎÈ¯ˆ 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˙eL¯a32˙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 L¯ÙiL „Ú ,ÏÏÎaƒ¿»«∆¿»≈¿…«ƒƒ«∆∆∆»»ƒ
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˙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˙eL¯a35¯Ó‡ ÔÈLecw‰ ˙ÚL·e ,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˙B¯zÓ Ôlk È¯‰ -39ÔÓ ıeÁ «¿»∆«¿«¬≈À»À»ƒ

Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó‰ dc·Ï ‡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«¿«»∆«¿¬≈
dc·Ï ‡È‰Â ,˙BpËwaL ‰pËw‰ ÔÓ ıeÁ ˙B¯zÓ ÔlkÀ»À»ƒ«¿«»∆«¿«¿ƒ¿«»
ÂÈ˙B·a 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 ¯b·zL Ì„˜ Bza ÏÚ ¯ÓBÏ ·‡‰ ÔÓ‡∆¡»»»««ƒ…∆∆ƒ¿…∆ƒ
Ïk‰ ÏÚ d¯ÒB‡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 ‰ÎÈ¯ˆ42¯Á‡ 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

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¿…

.ÌÈ¯Á‡ ÔÈLec˜ CÈ¯ˆ 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˙B47¯Á‡ ‡a Ck ¯Á‡Â ,dÒk . ≈≈¿∆»≈¿»»¿««»»«≈
BÈ‡Â ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰ÈzLcwL ‡e‰ È‡ :¯Ó‡Â¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ»≈∆¡»¿≈

dÏÚa ÏÚ d¯ÒB‡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 B¯ˆÈ ‡nL ,ÒÎÏ ÔÓ‡ BÈ‡ Ï·‡¬»≈∆¡»ƒ¿…∆»ƒ¿¿»¿ƒ

ÏÈb¯z50d¯Èz‰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˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ‡e‰ - ÈzLc˜52˙¯zÓ ‡È‰Â , ƒ«¿«ƒ»ƒ¿∆»¿ƒÀ∆∆

ÂÈ·B¯˜a53- CÈzLc˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈzLc˜ . ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿≈…ƒ«¿ƒ
ÂÈ·B¯˜a ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,‰È˙B·B¯˜a ¯zÓ ‡e‰54. À»ƒ¿∆»¿ƒ¬»ƒ¿»

‡e‰ - Èza ‡l‡ zLc˜ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,CÈzLcƒ̃«¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»ƒƒ
‰ÏB„b ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡55;ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ‰ÏB„‚e , »ƒ¿¿»¿»À∆∆ƒ¿»

ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ˙a‰Â ,˙a‰ ˙B·B¯˜a ¯zÓe56ÈzLc˜ . À»ƒ¿««¿««À∆∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ
‡e‰ - È˙B‡ ‡l‡ zLc˜ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Cza ˙‡∆ƒ≈¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»ƒ
¯zÓe ;ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ˙a‰Â ,˙a‰ ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡»ƒ¿««¿««À∆∆ƒ¿»À»

ÂÈ·B¯˜ ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ì‡‰Â ,Ì‡‰ ˙B·B¯˜a57. ƒ¿»≈¿»≈¬»«¿»

ש"כיון 52) איסור, כחתיכת עליו אותן עשה שבהודאתו
. . . נשים שש מקרובותיה עליו נאסרו אשה, אדם שקידש
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קכי zeyi` zekld - miyp xtq - lel` f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿≈…
d¯Èz‰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 דֿגדול,
רוצה  אינו כי לטעון שיוכל אפשר, אי לכופו אבל משנה)

בקרובותיה. דעתו 62)להאסר גילה כי א. סה, קידושין
אלאֿ 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«¿»«¬

Ôk64È¯·c ¯‡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˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ÁÈ69‡È‰Â , ¿≈ƒ¬≈«»ƒ«»ƒ¿∆»¿ƒ

ÁlLÓ‰ È·B¯˜a ‰¯eÒ‡ ‰M‡‰Â ;ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ70, À∆∆ƒ¿»¿»ƒ»¬»ƒ¿≈«¿«≈«
‰È˙B·B¯˜a ¯zÓ ÁlLÓ‰Â71ÁÈÏM‰ ˜ÊÁ‰ Ì‡Â ; ¿«¿«≈«À»ƒ¿∆»¿ƒÀ¿««»ƒ«

ÌÈ„Úa72ÔBL‡¯Ï ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -73. ¿≈ƒ¬≈¿À∆∆»ƒ

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 כי 69)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‰ ˙Ú·e77ÔÈ‡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 ˙B·B¯˜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≈

‰‡È·a84ÌÈÓÎÁ 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
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מספק. ואחת (רש"י 84)אחת אותה וגינה מעשה בה עשה
קיח:). לקדש 85)ליבמות שלא דבריהם על שעבר על

הכ"א. פ"ג לעיל כמבואר "רבי 86)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 .‰¯e¯aÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈc ˙È·a ¿»¿»∆…À¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
BÏ88‡È‰L Ba BÊ ˜ÊÁzL ÏBw‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .¿≈««∆À¿«∆ƒ

˙B¯p‰ e‡¯L ,e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡aL ÔB‚k ?˙Lc˜Ó¿À∆∆¿∆»¿«ƒ¿≈ƒ∆»«≈
˙B˜ÏBc89,ÔÈ‡ˆBÈÂ ÔÈÒÎ Ì„‡ È·e ,˙BÚvÓ ˙BhÓe , ¿ƒÀ»¿≈»»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

.ÌBi‰ ˙ÈBÏt ‰Lc˜˙ :˙B¯ÓB‡Â dÏ ˙BÁÓO ÌÈLÂ¿»ƒ¿≈»¿¿ƒ¿«¿»¿ƒ«
ÔÈ‡ - ÌBi‰ Lc˜˙z ˙ÈBÏt :˙B¯ÓB‡ Ô˙B‡ eÚÓL»¿»¿¿ƒƒ¿«≈«≈
„Ú ,‰Lc˜˙ ‡ÏÂ Lc˜Ï encÊ ‡nL ,dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆»ƒ¿«¿¿«≈¿…ƒ¿«¿»«

‰Lc˜˙pL eÚÓLiL90:e¯Ó‡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"ברורֿ 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?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰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‰ ,‰È¯·c ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,d˙B‡»¿¿ƒ«¿»∆»ƒ¿≈»¿»»
˜ÊÁ ÏB˜ ‡ÏÂ ‰¯e¯a97. ¿»¿…»»

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‡ e¯Ó‡98‡e‰L ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ¯·c‰ 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 B·Ïƒ¿∆¿ƒ¿««¿«»¬¿»ƒ¿»««
eÎÓÒ ‡ÏÂ .È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ BÏ ‰Lc˜˙ Ck È‡z¿«»ƒ¿«¿»¿…ƒ¿«≈«¿«¿…»¿
,˙Lc˜Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ :e¯Ó‡ ‡l‡ ,ÂÈ¯·c 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 ‰¯e¯a ‰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‰ L¯b Ì‡Â .È‡cÂ ÂÈLecwL∆ƒ»««¿ƒ≈≈«≈ƒ…ƒ¿…»ƒ

ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁ‰ :e¯Ó‡È ‡nL103¯Á‡ ∆»…¿∆¡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∆∆¿«≈∆»≈≈

ÔB¯Á‡ ÔÈa ÔBL‡¯ ÔÈa ,ÒBk „Á‡Â105. ¿∆»≈≈ƒ≈«¬

לא 105) ברורים, אינם שני קידושי שגם כיון שם. גיטין,
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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˙BBÏ·Ò ÁÏLÏ107‰Òe¯‡Ï ¿∆»¬ƒ¿…«ƒ¿«¬»
eÏ·e‰L ˙BBÏ·Ò e‡¯L ÌÈ„Ú e‡·e ,Ò¯‡˙zL ¯Á‡««∆ƒ¿»≈»≈ƒ∆»ƒ¿∆¿
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰Lc˜˙ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ - dÏ»¿ƒ»∆»ƒ¿«¿»¿ƒ»≈
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜ÙqÓƒ»≈««ƒ∆…«¿≈»ƒ≈¿«¿ƒ

ÔÈÒe¯‡‰ Ì„˜ ‡l‡ ˙BBÏ·Ò108Ôlk e‚‰pL ÌB˜Óe . ƒ¿∆»…∆»≈ƒ»∆»¬À»
e‡¯Â ,ÔÈLc˜Ó Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ˙BBÏ·Ò ÁÏLÏƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ»¿««»¿«¿ƒ¿»

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ˙BBÏ·Ò109. 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 C¯c Ì‡ : À¿«¿«¿À»»ƒ∆∆ƒ¿»«¿≈
ÔÈLLBÁ - ÔÈ·˙Bk Ck ¯Á‡Â ÔÈLc˜nL ÌB˜n‰«»∆¿«¿ƒ¿««»¿ƒ¿ƒ

dÏ111:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,¯ÙBÒ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; »¿««ƒ∆≈»≈≈¿ƒ
·˙ÎÂ ÌÈc˜‰ ‡ˆnL ¯ÙBq‰ ÈtÓ ‡nL112C¯c 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‡¯ :ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»¿¿ƒ
ÌlkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰eÈ‡¯ ‡Ï :ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ…¿ƒ»««ƒ∆À»

ÎL[˙ÚË] ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÌÈ ¿≈ƒ¿»≈««¬≈¿À∆∆∆≈«¬«
‰Úˆa Lc˜Ï ÌÚ‰ C¯cL ,‰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 Èz¯Ó‡ 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¯‡ ‡B·iL „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¿»∆»«»¬≈

˙Ó‡120. ∆¡∆∆

נאמן 115) אינו אחד עד כי סה:), (קידושין לאחרים להנשא
חזקה  - אותו מכחישה שהאשה במקום שנתקדשה, לומר
(מגידֿ 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 ואףֿעלֿפי לשני, להתירה
שם). (כתובות, לו להתקדש להתירה עליה סומכים

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
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¯‡‰2ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡3ÔÓÊ Ïk »¬»¬»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«
‰È·‡ ˙È·a ‡È‰L4- ÂÈÓÁ ˙È·a B˙Òe¯‡ ÏÚ ‡a‰Â . ∆ƒ¿≈»ƒ»¿«»«¬»¿≈»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ5‰‡È·a dLc˜ Ì‡ elÙ‡Â . «ƒ«««¿«¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»
‰È·‡ ˙È·a ‰iL ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡ -6„Ú , »»»∆»ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ»«

d˙B‡ ‡È·iL7B˙Èa CB˙Ï8‰pLÈ¯ÙÈÂ 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 ˙ÈOÚÂ14¯·c 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
לפי 9) לביתו הביאה "אבל הימים, כל בביתו עמו להיות
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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 ,‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï‰¯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·‡ ;‰ÏÈÚ·Ïƒ¿ƒ»¬»ƒ»¿»ƒ»««ƒ∆ƒ¿¿»
‡È‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡eOp‰ e¯Ó‚ ‡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 ˙k¯a C¯·Ï CÈ¯ˆÂ19Ì„˜ Ô˙Á‰ ˙È·a ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»ƒ¿≈∆»»…∆
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â ,˙BÎ¯a LL Ô‰Â .ÔÈ‡eOp‰«ƒƒ¿≈≈¿»¿≈≈»«»¿»
‰z‡ Ce¯a .B„B·ÎÏ ‡¯a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈∆∆»»≈»»»»«»¿»
,BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿
.„Ú È„Ú ÔÈa epnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,B˙È·z ˙eÓc ÌÏˆa¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈«
‰¯˜Ú Ï‚˙Â OÈOz OBO .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»≈»»»»ƒ¿»≈¬»»
ÁnOÓ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓOa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»¿»¿«≈«

‰È·a ÔBiˆ20ÌÈ·e‰‡‰ ÌÈÚ¯ ÁnOz ÁnO .21, ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ»¬ƒ

,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a E¯ÈˆÈ EÁnOk¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»¿»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰lÎÂ Ô˙Á ÁnOÓ¿«≈«»»¿«»»«»¿»¡…≈∆∆
‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓOÂ ÔBOO ‡¯a ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»
‰¯‰Ó .˙eÚ¯Â ÌBÏL ‰ÂÁ‡ ‰·‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ‰pƒ̄»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈¿≈»
ÏB˜ ÌÈÏLe¯È ˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿¿»«ƒ
˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ‰ÁÓO ÏB˜ ÔBOO»ƒ¿»»»¿«»ƒ¿¬
Ce¯a .Ì˙È‚Ó ‰zLnÓ ÌÈ¯Úe 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"י 21)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

.„C¯·Óe ,ÔÈÈ ÏL ÒBk ‡È·Ó - 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 .˙BÎ¯a Ú·L C¯·Ó¿»≈∆«¿»¿≈¿∆»¬¿»ƒ
Ò„‰24Ú C¯·Óe ,ÔÈi‰ ÌÚÔÈi‰ ¯Á‡ Ò„‰‰ Ï25¯Á‡Â , ¬«ƒ««ƒ¿»≈««¬«««««ƒ¿««

LM‰ C¯·Ó 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 ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â27 ¿≈¿»¿ƒƒ¿«¬√ƒ∆»«¬»»¿ƒ
ÔÈ¯BÁ È·e28ÔÈn‰ 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 ˙k¯a C¯·e ‰M‡‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰«¿»≈∆»ƒ»≈«ƒ¿«¬»ƒ¿…ƒ¿«≈
ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈ‡L ;‡È‰ ‰Òe¯‡ ÔÈ„Ú - B˙È·a dnÚƒ»¿≈¬«ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿«¬»ƒ

‰tÁÏ ‰ÒÈk ‡l‡ ,ÔÈ‡eOp‰ ‰OBÚ30ÒÎÂ Ò¯‡ . »«ƒƒ∆»¿ƒ»¿À»≈≈¿»«
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‰‡eO BÊ È¯‰ - ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯a ‡ÏÂ ‰tÁÏ¿À»¿…≈≈ƒ¿«¬»ƒ¬≈¿»
‰¯eÓ‚31ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,32‡ÏÂ . ¿»¿≈¿»≈¬ƒ«««»»ƒ¿…

˙k¯a dÏ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,¯‰ËzL „Ú ‰c ‡Opzƒ»≈ƒ»«∆ƒ¿«¿≈¿»¿ƒ»ƒ¿«
¯‰ËzL „Ú ÌÈ˙Á33BÈ‡ - C¯·e ‡OÂ ¯·Ú Ì‡Â . ¬»ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ»«¿»»≈≈≈

C¯·Óe ¯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 במי 33)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 אףֿעלֿפי
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 CÈ¯ˆÂ35‰tÁÏ ‰ÒÈk Ì„˜36¯Á‡Â , ¿»ƒƒ¿…¿À»…∆¿ƒ»«À»¿««
BzL‡a ¯zÓ ‰È‰È Ck37¯ÙBq‰ ¯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 ;ÌÈ¯Èc ÌÈ˙‡nÓ ˙BÁt dÏ»»ƒ»«ƒƒ»ƒ¿ƒ¿»≈
‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .ÌÈ¯È„ ‰‡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 -40·¯Ï ‡e‰ „Á‡ ¯wÚ‰ ÔÈ„Â ˙ÙÒBz‰ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ»ƒ»∆»¿…

,Ì˙Ò ‰a˙k Ba ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯·c‰«¿»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 כדי 36)סכום
ה"טֿי. 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 שהרי 38)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,
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‡ ÌÈ¯Ècƒ»ƒ≈…ƒ¿»ƒ«∆∆«»
‰Ú·L ‰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 ÌÈ¯Èc ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ . ∆∆¿ƒ¿»»«ƒƒ»ƒ∆¿»

ÌÈ¯È„ ‰‡Óe ,¯B‰Ë ÛÒk ÏL ÔÈÊeÊ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ¬ƒ»¿∆¿ƒƒ∆∆∆»≈»ƒ»ƒ
‰ˆÁÓe ÌÈÊeÊ ¯OÚ ÌÈL - ‰ÏeÚa ÏL45Ïk Ï˜LÓe . ∆¿»¿≈»»ƒ∆¡»ƒ¿«»

˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,˙B¯BÚO ÌÈÚL˙Â LL - ÊeÊ≈¿ƒ¿ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈ·e¯Ú46c‰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 ‰ÏeÚ·ÏÂ 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 ÏÚ·Ï ¯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

כי 51) לכתוב, חייב פנאי לו כשיהיה אבל א. ז, כתובות
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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,dÏÚ·Ï 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 ÌÈ¯Á‡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≈≈¿»»
ÔÈ¯BÁ 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‡ ‡OpzL·zÎ60·˙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 בבא60ֿ)חיבת ב. פט, כתובות
א. בֿיח, 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 ˙Ú·L 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 ˙B·Ï ‡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
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 ˙k¯a C¯·Óe ,„Á‡68Ï·‡ . ∆»¿»≈ƒ¿«¬»ƒ¿À»¿««¬»

‰Èe‡¯‰ ‰ÁÓO ˙Á‡ Ïk ÌÚ ÁÓOÏ CÈ¯ˆ - ‰ÁÓOÏ¿ƒ¿»»ƒƒ¿…«ƒ»««ƒ¿»»¿»
ÔÈ‡Â ;‰LÏL - ‰ÏeÚa ÌÚ ,‰Ú·L - ‰Ïe˙a ÌÚ :dÏ»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿≈

‰ÁÓOa ‰ÁÓO ÔÈ·¯ÚÓ69. ¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»

כולם 68)רשאי.67) עושים "היו פ"ט: ברכות תוספתא
ס"ק  סב סי' לאהע"ז (הגר"א לכולם" מברך אחד אחת, מצוה

יתבאר 69)ו). והטעם ח:). קטן (מועד בזו זו של שמחתה
לשני  לברך שלא הורו מיימוניות' וב'הגהות הי"ד. להלן
ס"א  סב סי' אהע"ז שו"ע וראה רעה. עין משום כאחד חתנים
יכבדו  שמא איבה, משום כאחת חופות שתי לעשות ש"אין
מכוונים  יש ואדרבה מזה. נזהרין ואין מחברתה, יותר אחת

מצוה". משום עשירות חופות עם עניות חופות לעשות

.„ÈÏBÁ ÌBÈ ÏÎa Ò¯‡Ï ¯zÓ70‰ÚL˙a elÙ‡ , À»¿»≈¿»¬ƒ¿ƒ¿»
·‡a71ÌÈL ÔÈ‡OB ÔÈ‡ Ï·‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa , ¿»≈«≈««¿»¬»≈¿ƒ»ƒ

‡B·È ‡nL ‰¯Êb ,˙aLa „Á‡a ‡ÏÂ ˙aL ·¯Úa ‡Ï…¿∆∆«»¿…¿∆»¿«»¿≈»∆»»
„e¯Ë Ô˙Á‰L ,‰cÚq‰ Ôew˙a ˙aL ÏelÁ È„ÈÏƒ≈ƒ«»¿ƒ«¿À»∆∆»»»

‰cÚqa72‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ 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 ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿∆≈«¿¿ƒ∆≈¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»
˙‡Ê ˙‡ Ìb EÏ ‰zÂ ˙‡Ê Ú·L ‡lÓ :¯Ó‡pL75. ∆∆¡««≈¿À«…¿ƒ¿»¿«∆…

.‰ˆ¯iL ÌBÈ ÏÎa ‰M‡ ‡OÏ ¯zÓ ÌÈÓi‰ ¯‡Le¿»«»ƒÀ»ƒ»ƒ»¿»∆ƒ¿∆
Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÔÈ‡eO ˙cÚÒa Á¯ËiL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿«ƒ¿À«ƒƒ¿»»ƒ…∆

ÔÈ‡eOp‰76. «ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

reay `ln xn`py ,dgnya dgny oiaxrn oi`y itl..."
."z`f

נאמרו  במפרשים הנה תורה, מתן מלפני למדין שאין ואף
טעם  בו שיש שבדבר שאמרו יש תירוצים, כמה בזה
- למדים שאין ומה תורה, מתן מלפני גם למדים וסברא,
שלימודים  שכתבו ויש הכתוב. וגזירת טעם בלי מצוה היינו
תורה. מתן מלפני למדים כן מילתא" "גילוי בתורת שהם
ע' תלמודית באנציקלופדיה זה בעניין תירוצים עוד (ועיין

תורה). מתן מלפני למדים אין
(124 cenr d"k zegiyÎihewl itÎlr)
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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
חבילותֿ מצוות עושין אין ולפיכך - הימנה עצמו יפנה

זו. לשמחה פנוי לבו יהא וכך - ב.76)חבילות ג, כתובות

.ÂËÈLa ‡l‡ Ba ÔÈ·LBÈ ÌÈÈ„ Èza ÔÈ‡L ÌB˜Ó¿∆≈≈≈ƒƒ¿ƒ∆»¿≈ƒ
„·Ïa ÈLÈÓÁ·e77Ì‡L ;ÈÚÈ·¯ ÌBÈa ˙‡O ‰Ïe˙a , «¬ƒƒƒ¿«¿»ƒ≈¿¿ƒƒ∆ƒ

ÌÈÏe˙a ˙ÚË BÏ ‰˙È‰78ÔÈc ˙È·Ï 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 ˙‡ Ò¯ÙÏ ‰ÚÈ·z‰86‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰M ‰Ó Ôw˙Ïe «¿ƒ»¿«¿≈∆«¿»¿«≈«∆ƒ¿ƒ»

ÔÈ˙B - ‰¯‚aL ¯Á‡ dÚ·z .‡Opz Ck ¯Á‡Â ,dÏ»¿««»ƒ»≈¿»»««∆»¿»¿ƒ
¯‚a‰ ÌBiÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL dÏ87dLc˜ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈»»…∆ƒ«∆∆¿≈ƒƒ¿»

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 e¯·Ú»¿»∆»¿≈»»…∆¿«¿»¿««»
ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL ‡l‡ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»≈¿ƒ»∆»¿ƒƒ

‰ÏeÚa‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰ ÔÎÂ .‰ÚÈ·z‰88dÏ ÔÈ˙B - «¿ƒ»¿≈«¿»≈∆«¿»¿ƒ»
‰ÚÈ·z‰ 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‰ dÚ·zMÓ ‰M‡Ï ÔÓÊ ÔÈ˙BpL ÌLk¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ»ƒ∆¿»»«««
ÔÓÊ ÔÈ˙B Ck ,‡Opz Ck ¯Á‡Â dÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ¿«¿≈∆«¿»¿««»ƒ»≈»¿ƒ¿«

BÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ LÈ‡Ï90.B˙B‡ ‰M‡‰ ‰Ú·zMÓ »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

.ËÈ·iÁ˙ - 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 ‰Ò¯tL 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 ,‡È¯·zL „Ú B‡ ¯‰ËzL „Ú«∆ƒ¿««∆«¿ƒ¿≈≈»

‡È¯·iL „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

à"ôùú'ä ìåìà æ"é éòéáø íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
וגרושה,1) אלמנה בתולה, כתובת היא כמה רבינו בו ביאר

ושוטה, חרשת סומא אילונית, בוגרת, עץ, ומוכת בעולה,
בתולים  טענת וגיורת, גר נשים, שנשאו וקטן שוטה וחרש

פתוח. פתח או

.‡B‡ ‰L¯b˙pL B‡ ‰ÓÏ‡˙pL ‰Ïe˙a ‡OBp‰«≈¿»∆ƒ¿«¿¿»∆ƒ¿»¿»
B‡ ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ Ì‡ .‰ˆÏÁ∆¿¿»ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»
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d˙a˙k - ‰ˆÏÁ2- ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ Ì‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ∆¿¿»¿À»»»«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
‰ÏeÚ·k ‡È‰ È¯‰ ˙‡OpMnL ,‰‡Ó d˙a˙k3ÔÎÂ . ¿À»»≈»∆ƒ∆ƒ»¬≈ƒƒ¿»¿≈

˙¯¯ÁLÓ ‰Ïe˙a ‡OBp‰4Ì‡ :‰Èe·L B‡ ˙¯Bi‚ B‡ «≈¿»¿À¿∆∆ƒ∆¿»ƒ
˙ÈcÙÂ ˙È˙ek‰ ‰¯ib˙Â ‰ÁÙM‰ ‰¯¯ÁzLƒ¿«¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿≈
- „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙aÓ ˙B˙eÁt Ô‰Â ‰Èe·M‰«¿»¿≈¿ƒ«»»ƒ¿∆»

ÌÈ˙‡Ó Ô˙a˙k5ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙Ba eÈ‰ Ì‡Â , ¿À»»»«ƒ¿ƒ»¿»»ƒ¿
.‰‡Ó Ô˙a˙k - ‰ÏÚÓÂ „Á‡∆»»«¿»¿À»»≈»

השני.2) נסתרה 3)מהבעל שלא עדים יש אפילו
מייד. בעלה ומת לחופה שנכנסה או הראשון עם (נתייחדה)

ושוחררה.4) כנענית שפחה נבעלו,5)שהייתה שאפילו
הבתולות. כשאר בתולות להיות שיחזרו סופן

.·‰‡Ó ‰a˙k el‡Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿¬»ƒ¿≈¿À»≈»
‰‡eOp‰ ˙˜ÊÁÂ ÏÈ‡B‰ ?˙BÏe˙a Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈¿ƒ¿∆¿««¿»
‰Èe·M‰Â ˙È˙ek‰Â ‰ÁÙM‰ ˙˜ÊÁÂ ,ÏÚazL∆ƒ»≈¿∆¿««ƒ¿»¿«ƒ¿«¿»

ÏÚazL6,eÏÚ· ‡Ï ÔÈa eÏÚ· ÔÈa ‰‡Ó el‡Ï ewz , ∆ƒ»≈ƒ¿¿≈≈»≈ƒ¿¬≈…ƒ¿¬
.¯·c ÏÎÏ ˙BÏeÚ·k Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿¿»»»

ונבעלות 6) הן הפקר בחזקת לביאה שראויות כיוון
בשבייתה. והשבוייה בנכריותן

.‚ıÚ ˙kÓ7˙Ó ÏÚ ˙‡O elÙ‡ .‰‡Ó d˙a˙k - À«≈¿À»»≈»¬ƒƒ»«¿»
d˙a˙k - ıÚ ˙kÓ ˙‡ˆÓÂ ,‰ÓÏL ‰Ïe˙a ‡È‰L∆ƒ¿»¿≈»¿ƒ¿»À«≈¿À»»

ÏÚ·pL ‰hÓÏe ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰pË˜ .‰‡Ó,‰ ≈»¿«»ƒ«»»ƒ¿«»∆ƒ¿¬»
dÙBÒ ;ÌÈ˙‡Ó d˙a˙k - ÏB„b Ì„‡ ‰ÈÏÚ ‡a elÙ‡¬ƒ»»∆»»»»¿À»»»«ƒ»
‡aL ‰ÏB„b ÔÎÂ .˙BÏe˙a‰ ¯‡Lk ‰Ïe˙a ¯ÊÁzL∆«¬…¿»ƒ¿»«¿¿≈¿»∆»
d˙a˙k - ‰hÓÏe ÌÈL ÚLz ÔaÓ ÔË˜ ‰ÈÏÚ»∆»»»ƒ∆≈«»ƒ¿«»¿À»»
ÚLz Ôa ˙‡ÈaL ;ÏÏk ‰ÏÚ· ‡Ï el‡k ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿ƒ…ƒ¿¬»¿»∆ƒ«∆≈«
ÔÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt ,‰‡Èa B˙‡Èa - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»ƒ»ƒ»»ƒ∆≈

.‰‡Èa B˙‡Èaƒ»ƒ»

בתוליה.7) והלכו עץ אותה והכה שנפלה

.„˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‡ÓBÒ B‡ ˙¯‚Ba ‡È‰L ‰Ïe˙a8- ¿»∆ƒ∆∆»«¿ƒ
Ô‰Ï ewz ‡Ï ‰ËBM‰Â ˙L¯Á‰ Ï·‡ .ÌÈ˙‡Ó Ô˙a˙k¿À»»»«ƒ¬»«≈∆∆¿«»…ƒ¿»∆
;ÏÏk ÔÈ‡eO dÏ ewz ‡Ï - ‰ËBM‰ .‰a˙k¿À»«»…ƒ¿»ƒƒ¿»
- Ì‰È¯·cÓ ÔÈ‡eO dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙L¯Á‰Â¿«≈∆∆««ƒ∆≈»ƒƒƒƒ¿≈∆
.d˙B‡ ˙‡OlÓ eÚnÈ ‡lL È„k ,‰a˙k dÏ ewz ‡Ï…ƒ¿»¿À»¿≈∆…ƒ»¿ƒ»≈»
È‡z ‡ÏÂ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ Ck ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ÌLÎe¿≈∆≈»¿À»»≈»¿¿…¿«

‰a˙k È‡zÓ9‰Áwt˙Â ˙L¯Á‰ Òk Ì‡Â .10LÈ - ƒ¿»≈¿À»¿ƒ»««≈∆∆¿ƒ¿«¿»≈
‰a˙k dÏ11.‰‡Ó d˙a˙Îe ,‰a˙k È‡˙e »¿À»¿»≈¿À»¿À»»≈»

לא 8) אבל איילונית, לשם נשאה ומתחילה בה, שידע וכגון
כתובה. לה אין איילונית שהיא בה רפואה 9)הכיר כגון

נשבית. אם פדיונה ולדבר.10)או לשמוע שחזרה
בעלה 11) עם תשב שאיך שנתפקחה, אחר לקיימה רוצה אם

כתובה. בלא - דעת בת והיא -

.‰- ‰Ó ‰‡Ó Ô‰Ï ·˙ÎÂ ‰ËBL B‡ ˙L¯Á ‡O»»≈∆∆»¿»«»∆≈»»∆
ÂÈÒÎ ˜Èf‰Ï ‰ˆ¯L ÈtÓ ,˙Ói˜ Ô˙a˙k12. ¿À»»«∆∆ƒ¿≈∆»»¿«ƒ¿»»

כתב 12) הוא הרי כתובה חכמים לה תקנו שלא פי על אף
קיים. תנאו - מנכסיו נזוק ולהיות להפסיד ורצה הואיל לה,

.ÂÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÁ˜t ÌÈL e‡OpL ‰ËBL B‡ L¯Á≈≈∆∆»¿»ƒƒ¿««ƒ
‰tzLÂ L¯Á‰ Áwt˙pL13Ì‰ÈLÏ ÔÈ‡ - ‰ËBM‰ ∆ƒ¿«««≈≈¿ƒ¿«»«∆≈ƒ¿≈∆

Ô‰Ï LÈ - e‡È¯·‰L ¯Á‡ ÔÓi˜Ï eˆ¯ .ÌeÏk Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿«¿»««∆ƒ¿ƒ≈»∆
e‡ÈO‰L Ì‰ ÔÈc ˙Èa Ì‡Â .‰‡Ó Ô˙a˙Îe ,‰a˙k¿À»¿À»»≈»¿ƒ≈ƒ≈∆ƒƒ
‰Ó Ïk ˙ÏËB - ÂÈÒÎ ÏÚ d˙a˙k dÏ e·˙ÎÂ L¯Á‰«≈≈¿»¿»¿À»»«¿»»∆∆»«

·˙kMÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ‰ËBM‰ Ï·‡ .ÔÈc ˙Èa dÏ e ∆»¿»≈ƒ¬»«∆≈≈ƒ
ÌÈÓÎÁ ˙wz ÔÈ‡L ÈtÓe .ÌB˜Ó ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆≈«»«¬»ƒ
ewz ‡Ï ÔËw‰ ÔÎÂ .ÔÈ‡eO BÏ ewz ‡Ï ,Ba ˙„ÓBÚ∆∆…ƒ¿ƒƒ¿≈«»»…ƒ¿
ÔÈ‡eO È„ÈÏ ‡B·Ï BÙBÒÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ‡eO ÌÈÓÎÁ BÏ¬»ƒƒƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ‰pË˜Ï ÔÈ‡eO ewz ‰Ó ÈtÓe .ÔÈ¯eÓb¿ƒƒ¿≈»ƒ¿ƒƒƒ¿«»¿««ƒ
e‚‰È ‡lL È„k ?ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO È„ÈÏ ‰‡a ‡È‰L∆ƒ»»ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿¬

¯˜Ù‰ ‚‰Ó da14ÔËw‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡Â .15„Ú »ƒ¿«∆¿≈¿≈«ƒƒ∆«»»«
ÔÈÓÈÒ ‡È·‰L ÌÈÚ„BÈÂ B˙B‡ ÔÈ˜„BaL16. ∆¿ƒ¿¿ƒ∆≈ƒƒ»ƒ

דעתו.13) שישמרנה 14)נצטללה מי אין תינשא לא אם
בזנות. הפקר מנהג בה זנות.15)וינהגו כביאת שזוהי

למעלה.16) המפורשים בגרות סימני

.Ê„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa elÙ‡ ,ÔË˜17‡OpL , »»¬ƒ∆≈«»ƒ¿∆»∆»»
‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - ‰M‡18¯Á‡ dÓi˜Â ÏÈc‚‰ Ì‡Â . ƒ»≈»¿À»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»««

ÏÈc‚‰L19‡e‰ ¯ib˙pL ¯b ÔÎÂ .‰a˙k ¯wÚ dÏ LÈ - ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ«¿À»¿≈≈∆ƒ¿«≈
dÓi˜ Ôk ˙Ó ÏÚL ,‰Ó d˙a˙k - BzL‡Â20. ¿ƒ¿¿À»»»∆∆«¿»≈ƒ¿»

ביאה.17) שיביא 18)שביאתו עד כלום קטן קניין "שאין
שערות". כשהגדיל.19)שתי עליה כתובתה 20)ובא

היא. בעולה עכשיו שהרי - מנה

.Á˙ÚË dÏ LÈ - ÌÈ˙‡Ó d˙a˙kL ‰Ïe˙a Ïk»¿»∆¿À»»»«ƒ≈»«¬«
ÌÈÏe˙a21‰‡Ó d˙a˙kL ÏÎÂ ;22dÏ ewz ‡lL B‡ , ¿ƒ¿…∆¿À»»≈»∆…ƒ¿»

‰a˙k ÌÈÓÎÁ23ÌÈÏe˙a ˙ÚË dÏ ÔÈ‡ -24„ÁÈ˙n‰Â . ¬»ƒ¿À»≈»«¬«¿ƒ¿«ƒ¿«≈
ÌÈÏe˙a ˙ÚË dÏ ÔÈ‡ - ÔÈ‡eO Ì„˜ B˙Òe¯‡ ÌÚ25. ƒ¬»…∆ƒƒ≈»«¬«¿ƒ

כתובתה.21) כל הפסידה בתולה מצאתיה לא טען שאם
לא 22) שעדיין פי על שאף הנישואין מן אלמנה כגון

כבעולה. היא הרי - הראשון בעלה עם כגון 23)נתייחדה
כתובה. להן כתב והוא ושוטה טענת 24)חרשת שאין

(=מאתיים  דין בית תנאי שהוא ממה להפסידה אלא בתולים
כלל. טענה לו אין להן כתב עצמו שהוא במה אבל לבתולה)

ושכח.25) עליה בא שמא

.Ë‰M‡ ‡OpL ‰Ê ?ÌÈÏe˙a ˙ÚË ‡È‰ ‰Óe«ƒ«¬«¿ƒ∆∆»»ƒ»
‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯ÓB‡Â ÔÚBËÂ ,‰Ïe˙a ‡È‰L d˙˜ÊÁL∆∆¿»»∆ƒ¿»¿≈¿≈…¿»ƒ»

Ïe˙aÌÈÓc - „Á‡‰ :‰Ïe˙·Ï Ô‰ ÔÈÓÈÒ ÈLe .‰ ¿»¿≈ƒ»ƒ≈ƒ¿»»∆»»ƒ
- ÈM‰Â .‰BL‡¯ ‰‡Èa ÛBÒa ‰pnÓ ÔÈ˙˙BML∆¿ƒƒ∆»¿ƒ»ƒ»¿«≈ƒ

LÈÓLz ˙ÚLa ‰BL‡¯ ‰‡È·a da ‡ˆÓiL ˜Ác‰26. «…«∆ƒ¿»»¿ƒ»ƒ»ƒ¿««¿ƒ

אבל 26) כתובתה. להפסידה כדי] רק [=היא הטענה וכל
ספיקות  שני כאן שיש כהן אשת אינה אם מותרת לבעלה
לאחר  נבעלה אם ואפילו הקידושין לפני נבעלה שמא

באונס. שמא - הקידושין

.ÈÔÚËÂ ,ÌÈ˙‡Ó d˙a˙kL ‰Ïe˙a‰ ˙‡ ‡OBp‰«≈∆«¿»∆¿À»»»«ƒ¿»«
Ì‡ :d˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…¿»ƒ»¿»¬ƒ»ƒ
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קכט zeyi` zekld - miyp xtq - lel` f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈzÏÙpL ÈtÓ ,‰Ïe˙a È‡ˆÓ ‡Ï ,‡e‰ ˙Ó‡ :‰¯Ó‡»¿»¡∆…¿»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»«¿ƒ
,˙Ó‡ BÊ È¯‰ - ÈÏe˙a eÎÏ‰Â Ú˜¯˜ B‡ ıÚ Èk‰Â¿ƒ«ƒ≈«¿«¿»¿¿«¬≈∆¡∆∆

‰ÓÏ d˙a˙k ¯ÊÁ˙Â27ÔÚBË ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿«¬…¿À»»¿»∆««ƒ∆≈
ÌeÏk CÏ ÔÈ‡Â CÈÏÚ ‡a LÈ‡ ‡nL :¯ÓB‡Â28ÔÈ‡ - ¿≈∆»ƒ»»«ƒ¿≈»¿≈

B˙ÚËa ÔÈÁÈbLÓ29‡a ‡lL Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ . «¿ƒƒ¿«¬»¿≈¿«¬ƒ¿»∆…»
BÏ È‡cÂ ¯·c‰ ÔÈ‡L ,LÈ‡ ‰ÈÏÚ30. »∆»ƒ∆≈«»»««

מנה.27) כתובתה עץ מוכת ונמצאת בתולה בחזקת קידשה
טעות.28) מקחה בעולה וודאי,29)נמצאת - טענתה כי

ספק, - עדיף.וטענתו ברי ושמא אינו 30)וברי כלומר,
בחרם  ולומר סתם להחרים יכול אבל מספק, להשביעה יכול

בו. חייב שאיני ממון ממני שמוציא מי יהיה

.‡È,‰Ïe˙a È‡ˆÓ ‡lL ,¯Ó‡ ˙Ó‡ :‡È‰ ‰¯Ó‡»¿»ƒ¡∆»«∆…¿»«ƒ¿»
BÏ ÈzÒ¯‡˙pL ¯Á‡ Ò‡a ÈÏÚ ‡a LÈ‡Â31BÊ È¯‰ - ¿ƒ»»«¿…∆««∆ƒ¿»«¿ƒ¬≈

ÔÚË Ì‡Â .‰˙È‰L BÓk ÌÈ˙‡Ó d˙a˙Îe ,˙Ó‡∆¡∆∆¿À»»»«ƒ¿∆»¿»¿ƒ»«
ÁwÓ ÈÁwÓe zÒ‡ CÈzÒ¯‡ ‡lL „Ú ‡nL :¯Ó‡Â¿»«∆»«∆…≈«¿ƒ∆¡«¿¿ƒ»ƒƒ«

˙eÚË32‰Ê È¯‰ - CBˆ¯a zÏÚ· CÈzÒ¯‡L ¯Á‡ B‡ , »««∆≈«¿ƒƒ¿«¿¿ƒ¿≈¬≈∆
ÔBÓÓ È·iÁÏ È„k ¯˜L ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯ÁÓ«¬ƒ¿»«ƒ∆≈∆∆¿≈¿«¿≈ƒ»

Ba ·iÁ ÈÈ‡L33. ∆≈ƒ«»

גרם 31) ומזלך נתארסתי בתולה שהרי מאתיים וכתובתי
כלום.32)שנתקלקלתי. לך להשביעה 33)ואין אבל

וגם  שמא, - טוען והוא וודאי, - טוענת היא כי יכול אינו
בתולה  שהרי לה, המסייעת הגוף חזקת אשה לכל יש
כן  ואחרי נתארסה ובתולה חזקתה על ונעמידנה נולדה

נאנסה.

.·È:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯Ó‡Â ÔÚË»«¿»«…¿»ƒ»¿»¿ƒ∆∆
d˙B‡ ÔÈ˜„Ba - ‰Ïe˙a È‡ ÔÈ„ÚÂ ÈÏÚ ‡a ‡Ï34B‡ , …»»««¬«ƒ¬ƒ¿»¿ƒ»

ÌÈ„Ú ÈÙa ÏÚB·e ¯ÊBÁ35‰Ïe˙·e ÈÏÚ ‡a :‰¯Ó‡ . ≈≈ƒ¿≈≈ƒ»¿»»»«¿»
ÔÈÏ‡BL - ÔÚBË ‡e‰ ¯˜LÂ ,˙BÏe˙a‰ ÏÎk È‡ˆÓ¿»«ƒ¿»«¿¿∆∆≈¬ƒ
z¯Ó‡L „Ú ¯·c‰ ‰È‰ ‰Ó :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡¿¿ƒ∆»»«»»«∆»«¿»
Ìc dÏ È˙‡ˆÓ ‡lL ÈtÓ :¯Ó‡ Ì‡ ?‰Ïe˙a dÈ‡L∆≈»¿»ƒ»«ƒ¿≈∆…»»ƒ»»
‡Ï ,ÏÏk Ìc Ì‰Ï ÔÈ‡ ‡nL ,dzÁtLÓa ÔÈ˜„Ba -¿ƒ¿ƒ¿«¿»∆»≈»∆»¿»…
È¯‰ - Ôk Ôlk e‡ˆÓ Ì‡ .ÌÈÏe˙a Ìc ‡ÏÂ ‰c Ìc«ƒ»¿…«¿ƒƒƒ¿¿À»≈¬≈
ÔÈ˜„Ba - Ôk dzÁtLÓ ˙Ba e‡ˆÓ ‡Ï ;d˙˜ÊÁa BÊ¿∆¿»»…ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ
˙ÈÁeÏÁÏ LaiL da LÈ ÏB„‚ ÈÏÁ ‡nL ,d˙B‡»∆»…ƒ»≈»∆ƒ≈«¿ƒ
ÔÈ·ÈË¯Ó .·Ú¯a ˙ÈpÚ˙Ó ‰˙È‰L B‡ ,ÌÈ¯·È‡‰»≈»ƒ∆»¿»ƒ¿«≈»»»«¿ƒƒ

d˙B‡36,‡È¯·zL „Ú d˙B‡ ÔÈ˜LÓe d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe »«¬ƒƒ»«¿ƒ»«∆«¿ƒ
Ì‡Â .Â‡Ï Ì‡ Ì„ ‡ÈˆBz Ì‡ ‰‡¯Â ,˙ÈL ÏÚa˙Â¿ƒ»≈≈ƒ¿ƒ¿∆ƒƒ»ƒ«¿ƒ
˙ÚË BÊ È¯‰ - Ba ‡ˆBik ‡ÏÂ ·Ú¯ ‡ÏÂ ÈÏÁ ÌL ÔÈ‡≈»…ƒ¿…»»¿…«≈¬≈«¬«
- LÈÓLz ˙Úa ˜Á„ ‡ˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌÈÏe˙a¿ƒ¿««ƒ∆»»…«¿≈«¿ƒ
‰Ïe˙a ÏkL ;ÌÈÏe˙a Ô‡k ÔÈ‡ ,Ì„ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»»»≈»¿ƒ∆»¿»
ÔÈa ‰¯Ú ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa - Ìc dÏ LÈ≈»»≈¿«»≈¿»≈«¬»≈
:¯Ó‡ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,ÈÏÁ‰ ÈtÓ ‡l‡ - ˙¯‚Ba∆∆∆»ƒ¿≈«…ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»«
- È˙‡ˆÓ Áe˙t Á˙t ‡l‡ ,˜Ác È˙‡ˆÓ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»»ƒ…«∆»∆«»«»»ƒ
·¯L ;‡È‰ ˙¯‚Ba ‡nL ,‰È˙BL ÏÚ ÔÈÏ‡BL¬ƒ«¿∆»∆»∆∆ƒ∆…
È¯‰L ,‰a¯‰ Ba ÔÈLÈb¯nL ˜Ác Ô‰Ï ÔÈ‡ ˙B¯‚Ba‰«¿≈»∆…«∆«¿ƒƒ«¿≈∆¬≈
‰¯‚a ‡Ï Ì‡Â .‰ÈÏe˙a eÏÎÂ ‰È¯·È‡ et¯˙Â ‰Ï„‚»¿»¿ƒ¿«≈»∆»¿»¿∆»¿ƒ…»¿»

˙Áa dzÏÚa B‡ ‰˙Èh‰ ‡nL :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ∆»ƒ≈»¿«¿»¿««
‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ ?˜Á„a zLb¯‰ ‡Ï CÎÈÙÏe¿ƒ»…ƒ¿«¿»¿…«ƒ»«…ƒ∆»
ÎÏ ÌÈÏe˙a ˙ÚË BÊ È¯‰ - ‰È‰ Áe˙t Á˙t È‡cÂÏ ««∆«»«»»¬≈«¬«¿ƒ¿»

‰‡È¯a ÔÈa ,‰¯Ú ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa ,‰¯‚a ‡lL ‰Ïe˙a¿»∆…»¿»≈¿«»≈«¬»≈¿ƒ»
.‡e‰ Ìe˙Ò dÁ˙t - ‰Ïe˙a ‰¯Ú ÏkL ;‰ÏBÁ ÔÈa≈»∆»«¬»¿»ƒ¿»»
,Áe˙t Á˙t ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ - Ìc‰ ‡ˆiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»»«»ƒ»»∆«»«

.ÌÈÏe˙a Ô‡k ÔÈ‡≈»¿ƒ

אחת 34) שפחות שתי לי הביאו רבי בר גמליאל רבן "אמר
בעולה  יין, של חבית פי על הושיבן בעולה, ואחת בתולה
נודף, ריחה אין - בתולה יין) ריח מריחים (מפיה נודף ריחה
זכה  לך לו: אמר נודף, ריחה היה ולא הושיבה זו אף

מפה 35)במקחך". לה ומכינים עדים בפני מתייחד שרק
בפניהם  ממש לבעול אבל הביאה. שאחר דמים טיפי לראות

למרחץ.36)אסור. אותה מכניסים

.‚È˙ÚË dÏ ÔÈ‡ ˙¯‚Ba‰L ,e¯B‰L ÌÈB‡b LÈ≈¿ƒ∆∆«∆∆≈»«¬«
È‡Â .Áe˙t Á˙t ˙ÚË dÏ LÈÂ ÌÈÓc‡¯Ób‰ C¯c Ô »ƒ¿≈»«¬«∆«»«¿≈∆∆«¿»»

¯·Îe .Ì‰lL ˙B‡ÁÒpa ‰È‰ ˙eÚËÂ ,‰Ê ¯·„ ‰‡¯Ó«¿∆»»∆¿»»»«À¿»∆»∆¿»
¯·c‰L È˙‡ˆÓe ,ÌÈBÓ„˜Â ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ ÏÚ Èz˜„a»«¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ»»ƒ∆«»»
.„·Ïa ÌÈÓc ˙ÚË ‡l‡ ˙¯‚BaÏ ÔÈ‡L ,e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿∆≈«∆∆∆»«¬«»ƒƒ¿«

.„ÈÌ‰Â ,‰M‡Ï ‰a˙k ¯wÚ ewzL Ì‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ≈∆ƒ¿ƒ«¿À»»ƒ»¿≈
‰M‡‰Â ÌÈÏe˙a ˙ÚË ÔÚBh‰ ÏkL ,e¯Ó‡Â eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ¿»¿∆»«≈«¬«¿ƒ¿»ƒ»

ÔÓ‡ - B˙B‡ ˙LÁÎÓ37ÏÚ ‡Ï ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚÂ , «¿∆∆∆¡»¿»∆»¿»ƒ¿»»…«
‰cÚÒa Á¯BË Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁL ;LÈ‡‰»ƒ∆¬»»ƒ∆≈»»≈«ƒ¿À»

d„ÈÒÙÓe38.Ï·‡ B˙ÁÓO CÙB‰Â , «¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈∆

כתובתה.37) אותה 38)להפסידה שונא היה "שאם
סעודתו  ומפסיד וכונסה בסעודה טורח היה לא מתחילה
טרח  לא אילו מזה משמע תחילה". מגרשה היה אלא חינם
(הממון  ממון חזקת לו שיש פי על ואף נאמן. אינו בסעודה
נולדה. בתולה שהרי עדיפא, גופה חזקת אך אצלו), נמצא

.ÂËÌ‡ ?ÌÈÏe˙a ˙ÚË ÔÚËÏ BÏ LÈ È˙Ó „ÚÂ¿«»«≈ƒ¿…«¬«¿ƒƒ
„iÓ - ‰¯zÒ39¯Á‡Ï elÙ‡ - ‰¯zÒ ‡Ï Ì‡Â , ƒ¿¿»ƒ»¿ƒ…ƒ¿¿»¬ƒ¿««

.ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ

שנתייחד 39) מכיוון כי זמן, לאחר לטעון יכול אינו אבל
ודאי  עכשיו עד ששתק ומכיוון אותה בעל בוודאי איתה
ומעליל  כועס הוא עכשיו ורק שתק ולפיכך בתולה מצאה

עליה.

.ÊË‡e‰L ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,ÌÈB‡b‰ Ïk e¯B‰»«¿ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ∆
¯wÚ d„ÈÒÙ‰Ï - BzL‡ ezLÈÁÎ‰ Ì‡ ÔÓ‡∆¡»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ«

‰a˙k‰40dÏ LÈ - ˙ÙÒBz‰ Ï·‡ ,41Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «¿À»¬»«∆∆≈»∆»ƒ≈
BÏ ˙„B‰L B‡ ,‰ÏeÚa ‰˙È‰L ‰¯e¯a ‰È‡¯a Ú„B«ƒ¿»»¿»∆»¿»¿»∆»

ezÚË‰Â Ò¯‡˙zL Ì„˜ ‰ÏeÚa ‡È‰L42CÎÈÙÏ .43LÈ ∆ƒ¿»…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒ»≈
ıÙÁ ˙ËÈ˜a dÚÈaL‰Ï BÏ44ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k , ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

dÏ ÔÈ‡Â .˙ÙÒBz‰ ‰a‚z Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿««»ƒ¿∆«∆∆¿≈»
¯wÚ „ÈÒÙz Ck ¯Á‡Â ‰Ïe˙a d‡ˆÓ ‡lL BÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆…¿»»¿»¿««»«¿ƒƒ«

ÊÁL ,‰a˙k‰cÚÒa Á¯BË Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ ¿À»∆¬»»ƒ∆≈»»≈«ƒ¿À»
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‰ÈÏÚ ÔÚhL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï dÏ LÈÂ ;d„ÈÒÙÓe«¿ƒ»¿≈»¿«¬ƒ¿»«ƒ∆»«»∆»
.¯˜L∆∆

נאמן.40) שיהיה אמרו והם חכמים תקנת שהוא
הוא 41) והרי מרצונו שנתחייב אלא תקנה מחמת שאינה

בלי  חיובם את להפקיע יכולים שאינם החייבים כשאר
ברורה. ונמצאת 42)ראייה בתולה בחזקת שכינסה וכל

טעות. מקח זה הרי גבייתה 43)בעולה כוח וכל הואיל
זו. תוספת לה שכתב השטר מחמת חפץ 44)הוא באחיזת

קדוש.

.ÊÈ¯wÚ ‰„ÈÒÙ‰L ¯Á‡ dÓi˜Ï ‰ˆ¯L È¯‰¬≈∆»»¿«¿»««∆ƒ¿ƒ»ƒ«
‰a˙k‰45Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,‰‡Ó dÏ ·˙BÎÂ ¯ÊBÁ - «¿À»≈¿≈»≈»¿ƒ∆»¿»»

BÓk ,‰a˙k ‡Ïa ˙Á‡ ‰ÚL BzL‡ ÌÚ ˙B‰LÏƒ¿ƒƒ¿»»««¿…¿À»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

אשת 45) אם כגון כשירצה אפילו לקיימה לו שאסור ויש
עליו. נאסרה בעולה שמצאה טוען ובעלה היא כהן

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ושזכאי 1) לאשתו האיש שחייב דברים עשרה רבינו בו כלל

הקטנים, ובנותיו בניו מזונות ידיה, ומעשה מזונותיה בה,
היא. שנדרה או אשתו את הדיר הים, למדינת הבעל הלך

.‡,‰ÏeÚa ÔÈa ‰Ïe˙a ÔÈa - ‰M‡ Ì„‡ ‡OBpLk¿∆≈»»ƒ»≈¿»≈¿»
˙¯Bib‰ ˙Á‡Â Ï‡¯OÈ ˙a ˙Á‡ ,‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa≈¿»≈¿«»«««ƒ¿»≈¿«««ƒ∆

˙¯¯ÁLÓ‰ B‡2‰kÊÈÂ ,ÌÈ¯·„ ‰¯OÚa dÏ ·iÁ˙È - «¿À¿∆∆ƒ¿«≈»«¬»»¿»ƒ¿ƒ¿∆
.ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a¿«¿»»¿»ƒ

שחרור 2) לשם ומשהטבילוה שחררה, שרבה כנענית שפחה
כישראלית. היא הרי

.·:Ô‰ el‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰Ó ‰LÏL - ‰¯OÚ‰Â¿»¬»»¿»≈∆ƒ«»¿≈≈
‰È˙BBÊÓ el‡ - d¯‡L .d˙BÚÂ ,d˙eÒk ,d¯‡L3. ¿≈»¿»¿»»¿≈»≈¿∆»

d˙BÚ .BÚÓLÓk - d˙eÒk4Ïk C¯„k ‰ÈÏÚ ‡B·Ï - ¿»¿«¿»»»»»∆»¿∆∆»
ı¯‡‰5ÔÈc ˙Èa È‡z ÔlÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ú·M‰Â . »»∆¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À»¿»≈≈ƒ

Ì‰6‰a˙k ¯wÚ - Ì‰Ó „Á‡‰ .7Ì‰ - ¯‡M‰Â , ≈»∆»≈∆ƒ«¿À»¿«¿»≈
‰a˙k È‡z ÔÈ‡¯˜p‰8Ì‡ d˙‡t¯Ï :Ô‰ el‡Â , «ƒ¿»ƒ¿»≈¿À»¿≈≈¿«…»ƒ

‰˙ÏÁ9˙ÈaL Ì‡ d˙BcÙÏÂ ,10‰˙Ó Ì‡ d¯·˜Ï ,11, »¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿≈¿»¿»ƒ≈»
ÂÈÒÎ ÔÓ ˙Bf ˙BÈ‰ÏÂ12B˙BÓ ¯Á‡ B˙È·a ˙·LBÈÂ ¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿»»¿∆∆¿≈««

d˙eÓÏ‡ ÔÓÊ Ïk13˙BBf epnÓ ‰È˙Ba ˙BÈ‰ÏÂ , »¿««¿¿»¿ƒ¿¿∆»ƒ∆ƒ
‰Ò¯‡˙zL „Ú B˙BÓ È¯Á‡ ÂÈÒÎpÓ14‰Èa ˙BÈ‰ÏÂ , ƒ¿»»«¬≈«∆ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»∆»

‰M¯Èa Ì˜ÏÁ ÏÚ ¯˙BÈ d˙a˙k ÔÈL¯BÈ epnÓ ÌÈ¯Îf‰«¿»ƒƒ∆¿ƒ¿À»»≈«∆¿»«¿À»
Ì‰ÈÁ‡ ÌÚL15. ∆ƒ¬≈∆

אכלו 3) "ואשר ג): ג, (מיכה אומר הוא וכן ב. מז, כתובות
עמי". "עת"4)שאר מלת דודים", "עת לשון - עונתה

כא, לשמות (אבןֿעזרא "ענת" שרשה: כלומר נו"ן, בחסרו
עבריה 5)י). באמה שנאמר הם, התורה מן אלה כל

ולמעלה  יגרע", לא ועונתה כסותה "שארה י): כא, (שמות
ואמרו  לה". יעשה הבנות "כמשפט ט): (שם, נאמר מזה
הבנות, במשפט למדנו מה "וכי משפטים: פ' במכילתא
עבריה  מאמה כלומר, למד", ונמצא ללמד בא זה הרי אלא

הוא  דברים שלשה באלה ישראל בנות כל שמשפט למדנו
רסב). ל"ת לרבינו, המצוות' 'ספר (ראה כמשפטה

בכל 6) האשה תזכה סתם, אשה הנושא שכל שתיקנו
כמבואר  כתובה, שום לה כתב שלא אע"פ דלהלן, הדברים

ה"ה. לבתולה.7)בסמוך - ומאתים לבעולה, – מנה
התנה 8) שביתֿדין ומתוך הכתובה. בשטר הנכתבים חיובים

כאילו  קיים תקפם יהיה הכתובה בשטר נרשמו לא שאפילו
כתובה. תנאי כך משום נקראים - נא,9)נכתבו כתובות

ב.11)שם.10)א. מו, ב.12)שם נב, שם.13)שם
ונדוניתה 15)שם.14) כתובתה אשה, נשא "כיצד , שם.

אחרת  אשה נשא ואח"כ בחייו, ומתה בן וילדה (דינר), אלף
ואח"כ  בחייו, ומתה בן וילדה מאתים ונדונייתה כתובתה
אלף  יורש הראשונה מן בנו אלפיים, והניח הוא מת
שבכתובת  מאתיים יורש השניה מן ובנו אמו, שבכתובת
הראשונה  בן ביד נמצא בשוה, אותו יורשים - והשאר אמו,
- (מאתים מאות" שש השניה בן וביד מאות, וארבע אלף
רבינו  מלשון הירושה) חלק - מאות וארבע כתובה, כסף

ה"ב. פי"ט, לקמן

.‚,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ìlk - Ô‰a ‰ÎBfL ‰Úa¯‡‰Â¿»«¿»»∆∆»∆À»ƒƒ¿≈¿ƒ
BlL ‰È„È ‰OÚÓ ˙BÈ‰Ï :Ô‰ el‡Â16˙BÈ‰ÏÂ , ¿≈≈ƒ¿«¬≈»∆»∆¿ƒ¿

BlL d˙‡ÈˆÓ17‰ÈÒÎ ˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ‰È‰iLÂ , ¿ƒ»»∆¿∆ƒ¿∆≈»≈¿»∆»
‰ÈiÁa18‰pL¯ÈÈ - ÂÈiÁa ‰˙Ó Ì‡Â ,19Ì„B˜ ‡e‰Â , ¿«∆»¿ƒ≈»¿«»ƒ»∆»¿≈

‰M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ20. ¿»»»«¿À»

כמנהג 16) הכל לו? עושה היא "ומה ב: מז, כתובות
רוקמת" - לרקום אורגת, - לארוג שדרכן מקום המדינה.

ה"א). פכ"א, (לקמן ב.17)וכו' סה, כתובות
מו:).18) (כתובות ה"ז פכ"ב לקמן פג,19)מבואר שם

ה"ח.20)ב. פ"א, נחלות הל' והשווה לאביה, אפילו

.„‰M‡‰ È„È ‰OÚÓ eÈ‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz „BÚÂ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿«¬≈¿≈»ƒ»
‰È˙BBÊÓ „‚k21˙B¯t ˙ÏÈÎ‡ „‚k - dBÈ„Ùe , ¿∆∆¿∆»ƒ¿»¿∆∆¬ƒ«≈

CÎÈÙÏ .d˙a˙ÎÏ B˙M¯È „‚k - d˙¯e·˜e ,‰ÈÒÎ22, ¿»∆»¿»»¿∆∆¿À»ƒ¿À»»¿ƒ»
ÔÈÚÓBL - ‰OBÚ ÈÈ‡Â ˙Bf ÈÈ‡ :‰M‡‰ ‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»»ƒ»≈ƒƒ∆¿≈ƒ»¿ƒ

d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â ,dÏ23ÈÈ‡ :ÏÚa‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . »¿≈ƒ»¬»ƒ»««««≈ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - CÈ„È ‰OÚnÓ ÌeÏk ÏËB ÈÈ‡Â CÊ»»¿≈ƒ≈¿ƒ«¬≈»«ƒ≈¿ƒ

‰È˙BBÊÓa ‰È„È ‰OÚÓ dÏ e˜tÒÈ ‡Ï ‡nL ,BÏ24. ∆»…¿«¿»«¬≈»∆»ƒ¿∆»
BÊ ‰wz ÈtÓe25‰a˙k‰ È‡zÓ ˙BBÊn‰ e·LÁÈ26. ƒ¿≈«»»≈»¿«¿ƒ¿»≈«¿À»

מעשה 21) לו לתת עליה מזונות, לה מעלה והוא הואיל
נח:). (כתובות איבה עליה לו תהיה שלא הואיל 22)ידיה

לה  תיקנו בתחילה שהרי לטובתה, הוא התקנה ועיקר
איבה. משום ידיה מעשה לו נתנו ואחרֿכך מזונות

חכמים,23) בתקנת אפשי אי האומר "כל א: פג, שם
ואי  אני מעונגת לכך, צריכה איני "אני כלומר: לו" שומעים
אומנות  לי יש או מזונות, לי אמצא מלאכה, לעשות אפשי

שם). (רש"י מזונותי" כדי על יתר ב.24)יקרה ע, שם
יכול  הבעל שאין וקבורתה, פדיונה לענין והואֿהדין
פירותיה  על לוותר הסכים אפילו מחיובו להשתמט

מזונותיה.25)וירושתה. כנגד ידיה מעשה של
ה"ב.26) לעיל כמבואר תורה, מדין הוא שעיקרה אע"פ

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



קלי zeyi` zekld - miyp xtq - lel` f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰¯ËLa e·zÎ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈««ƒ∆…ƒ¿¿ƒ¿«
- Ì˙Ò ‡O ‡l‡ ‰a˙k e·˙k ‡Ï elÙ‡Â ,‰a˙k‰«¿À»«¬ƒ…»¿¿À»∆»»»¿»
‰˙ÎÊÂ ,BlL ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a ‰ÎÊ ,d‡OpL ÔÂÈk≈»∆¿»»»»¿«¿»»¿»ƒ∆¿»¿»

L¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,dlL ÌÈ¯·„ ‰¯OÚa ‰M‡‰27. »ƒ»«¬»»¿»ƒ∆»¿≈»¿ƒƒ¿»≈

לפרטיהם 27) מפורשים הדברים אלו וכל א. נא, כתובות
כג. פרק סוף עד מכאן הבאים, בפרקים

.ÂÌÈ¯·c‰ ÔÓ „Á‡a ·iÁ˙È ‡lL ÏÚa‰ ‰˙‰ƒ¿»«««∆…ƒ¿«≈¿∆»ƒ«¿»ƒ
ÏÚa‰ ‰kÊÈ ‡lL ‰M‡‰ ˙˙‰L B‡ ,Ô‰a ·iÁ ‡e‰L∆«»»∆∆ƒ¿»»ƒ»∆…ƒ¿∆«««

Ìi˜ È‡z‰ - Ì‰a ‰ÎBÊ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÓ „Á‡a28; ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆∆»∆«¿««»
ÏÎÂ ,Ô‰a ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ ıeÁƒ¿»¿»ƒ∆≈«¿«ƒ»∆¿»
¯wÚÂ ,d˙BÚ :Ô‰ el‡Â .ÏËa B‡z - Ô‰ÈÏÚ ‰˙n‰««¿∆¬≈∆¿»»≈¿≈≈»»¿ƒ«

.d˙M¯ÈÂ ,d˙a˙k¿À»»ƒÀ»»

יט:):28) (קידושין התורה מן שהם וכסות במזונות אפילו
ניתן  ממון קיים", תנאו - שבממון בדבר אומר, יהודה "רבי

(רש"י). למחילה

.Ê- ‰BÚ ÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡‰ ÌÚ ‰˙‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿»ƒ»ƒ»∆≈»»»»
‰Ó ÏÚ ‰˙‰ È¯‰L ;d˙BÚa ·iÁÂ ,ÏËa B‡z¿»»≈¿«»¿»»∆¬≈ƒ¿»««

ÔBÓÓ È‡z BÈ‡Â ,‰¯Bza ·e˙kM29. ∆»«»¿≈¿«»

(רש"י 29) למחילה ניתן אינו הגוף וצער הגוף, צער אלא
ה"י. פ"ו לעיל וראה שם),

.ÁdÏ ·˙kL B‡ ,‰a˙k ¯wÚÓ ˙ÁÙÏ dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»ƒ¿…≈ƒ«¿À»∆»«»
‰Ïa˜˙pL BÏ ‰·˙ÎÂ ,‰a˙k ¯wÚ ‰‡Ó B‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ≈»ƒ«¿À»¿»¿»∆ƒ¿«¿»

‰Ïa˜˙ ‡Ï ‡È‰Â ,CÎÂ Ck Ô‰Ó30ÏkL ;ÏË· B‡z - ≈∆»»»¿ƒ…ƒ¿«¿»¿»»≈∆»
È¯‰ - ‰‡nÓ ‰ÓÏ‡Ïe ÌÈ˙‡nÓ ‰Ïe˙·Ï ˙ÁBt‰«≈«¿»ƒ»«ƒ¿«¿»»ƒ≈»¬≈

˙eÊ ˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa31. ¿ƒ»¿ƒ«¿

כך.30) על שובר לו וכתבה לו נד,31)שמחלה כתובות
בעיניו  קלה תהא שלא כדי כתובה לה תיקנו חכמים כי ב.
להוציאה, בעיניו קלה הרי כתובתה שנפחתה וכל להוציאה,
עליה  יכעס למחר שהרי זנות, ביאת היא בעילתו וממילא
זנות  היא שבעילתו ומתוך יציבה. אישות כאן ואין ויוציאנה,
גרידא. שבממון" "דבר ולא איסור' ל'דבר הופך זה הרי -
כשרוצה  זה וכל (לחםֿמשנה). להתנות יכול אינו איסור ועל
כל  כדין קיים, תנאו - לקיימה רוצה אינו אם אבל לקיימה,
יכולה  שהאשה מקומות בכמה מצינו שהרי שבממון, תנאי
ולקמן  פט: קמא ובבא נג. כתובות (ראה כתובתה למחול

(מגידֿמשנה). לקיימה רוצה כשאינו - הי"ט) פי"ז

.ËB‡z - ‰pL¯ÈÈ ‡lL d‡OpL ¯Á‡ dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»««∆¿»»∆…ƒ»∆»¿»
ÏËa32,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏÚa‰ ˙M¯iL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »≈¿««ƒ∆¿À««««ƒƒ¿≈¿ƒ

‰¯Bz ÏLk Ì‰È¯·„Ï ˜efÁ eOÚ33È‡z ÏÎÂ . »ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»¿»¿«
:da ¯Ó‡pL ,ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ÏËa ‰M¯ÈaL∆ƒÀ»»≈¿««ƒ∆»∆∆¡«»

ËtLÓ ˙wÁÏ34ÔB‚k .Ìi˜ B‡z - ÌÈ¯·c‰ ¯‡L·e . ¿À«ƒ¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«»¿
‡lL ˙Ó ÏÚ ,˙eÒÎe ¯‡L dÏ ÔÈ‡L dnÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»ƒ»∆≈»¿≈¿«¿»∆…

Ìi˜ B‡z - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰ÈÒÎ ˙B¯t ÏÎ‡È35. …«≈¿»∆»¿…«≈»∆¿»«»

הבאה 32) שנחלה כרצונו, להתנות יכול שישאנה קודם אבל
קודם  יירשנה שלא עליה מתנה ממשפחתו שלא לאדם

ה"ו). פכ"ג, (לקמן לו ראוייה א.33)שתהא פד, כתובות
בה"34) מועיל התנאי ואין תשתנה לא זו שחוקה "לומר

הגדול  במדרש הוא וכן ה"א) פ"ו, נחלות הל' רבינו (לשון
תנאי  כל אמרו: מכאן משפט, "לחוקת פינחס: פרשת כ"י
לחוקת  שנאמר שבירושה מתנאי חוץ קיים, - שבממון
עמ' הרמב"ם בקובץ מיימון ל. י. הרב מש"כ (וראה משפט"
חוקה, בו שנאמר מקום ש"כל מקומות בכמה מצאנו וכן ע).
ועוד. א. יד, קידושין א. יט, מנחות ראה לעכב", אלא אינו
שיט). סי' (פריימן בתשובותיו גם כתב כאן, רבינו וכדברי

ה"ו. פכ"ג להלן גם א.35)וראה פג, ב. נו, כתובות

.È?‰M‡Ï ÔÈ˜ÒBt ˙BBÊÓ ‰nk36ÌÁÏ dÏ ÔÈ˜ÒBt «»¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆∆
Ì„‡ Ïk ÏL ˙ÈBÈa ‰cÚÒ .ÌBÈ ÏÎa ˙BcÚÒ ÈzL¿≈¿À¿»¿À»≈ƒ∆»»»

Ô¯b¯‚ ‡ÏÂ ‰ÏBÁ ‡Ï BÈ‡L Ì„‡k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a37. ¿»»ƒ¿»»∆≈…∆¿…«¿¿»
- ÌÈhÁ Ì‡ :¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÏL ÏÎ‡Ó B˙B‡Óe≈«¬»∆«¿≈»»ƒƒƒƒ
B‡ ÔÁ„Â Ê¯‡ ÔÎÂ ,ÌÈ¯BÚO - ÌÈ¯BÚO Ì‡Â ,ÌÈhÁƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈…∆¿…«
˙¯t¯t dÏ ÔÈ˜ÒBÙe .Ô‰a e‚‰pL ÔÈÈÓ ¯‡MÓ38 ƒ¿»ƒƒ∆»¬»∆¿ƒ»«¿∆∆

‡ˆBiÎÂ ˙B˜¯È B‡ ˙ÈË˜ ÔB‚k ,˙t‰ ˙‡ da ÏÎ‡Ï∆¡…»∆««¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ô‰a39,˙B¯Ùe ,¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï ÔÓLÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÓLÂ . »∆¿∆∆«¬ƒ»¿∆∆¿«¿»««≈≈

ezLiL ÌB˜n‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ì‡ ,˙BzLÏ ÔÈÈ ËÚÓe¿««ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿««»∆ƒ¿
ÔÈÈ ÌÈLp‰40˙aLa ˙BcÚÒ LÏL dÏ ÔÈ˜ÒBÙe .41, «»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿À¿«»

¯O·e42ÌB˜n‰ ‚‰Ók ÌÈ‚„ B‡43ÏÎa dÏ Ô˙BÂ . »»»ƒ¿ƒ¿««»¿≈»¿»
ÛÒk ‰ÚÓ ˙aLÂ ˙aL44‰Ëe¯t ÔB‚k ,‰ÈÎ¯ˆÏ45 «»¿«»»»∆∆ƒ¿»∆»¿¿»

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÁ¯ÓÏ B‡ ÒeaÎÏ¿ƒ¿∆¿»¿«≈»∆

(קמצן)36) כילי שהוא אפשר יחד, עמו אוכלת שהיא אע"פ
בביתו  אינו כשהבעל כאן מדובר אולי או חריבה. פת ואוכל
מזונות  לה לפסוק וצריך אחר, במקום מלאכה ועושה
שם  לשו"ע מחוקק' וב'חלקת ע, סי' אהע"ז ל'טור' ('פרישה'

ג). הפת.38)רעבתן.37)ס"ק לתיבול מאכל
ב.39) פד, שם 40)כתובות אין אם אבל א. סה, שם,

ואמרו  לתאוה, מרגיל שהיין יין, לאשה פוסקין אין זה, מנהג
תובעת  שלשה הוא, ניוול שנים לאשה, יפה אחד "כוס שם:

וכו'". בשבת 41)בפה סעודות בשלוש חייבת שהאשה
ס"ו). רצא סי' או"ח ערוך' ('שולחן האיש בכת"י 42)כמו

והב"ח  רבינו. בדברי ע סי' ה'טור' הביא וכן "בשר". תימן:
כלפנינו. הניח א.43)שם בֿקיט, קיח, שבת וראה

שהוא 44) בדינר, מששה אחד המעה ושיעור ב. סד, כתובות
יב.). (קידושין פרוטה ושתים [תיבת 45)שלושים

הוא  וכן איננה. תימן ובכת"י מובנת. אינה "פרוטה"
.[275 עמוד שם ב'מאירי'

.‡ÈÏ·‡ ;Ï‡¯OÈaL ÈÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¬»
BBÓÓ ‰È‰ elÙ‡ .B¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ«…¿ƒ»¿¬ƒ»»»
ÔÈÙBk - ÌBÈ ÏÎa ¯Oa ÈÏÈL·z ‰nk dÏ ˙BOÚÏ Èe‡»̄«¬»«»«¿ƒ≈»»¿»ƒ

BBÓÓ ÈÙk ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBÙe B˙B‡46ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ»¿¿ƒ»¿ƒ»»»ƒ
Ï elÙ‡ dÏ ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ¯˙BÈa‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÌÁ ¿≈¿≈»ƒ≈»¬ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ»

ÂÈÏÚ ·BÁ d˙a˙k ‰È‰˙Â ,‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - BÏƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿À»»»»
ÔzÈÂ B„È ‡ˆÓzL „Ú47. «∆ƒ¿»»¿ƒ≈

טו,46) (דברים אמרו עברי בעבד "שאם ב: סד, כתובות
במשתה] עמך במאכל, [עמך עמך" לו טוב "כי טז)
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'מאירי'). כב. (קידושין באשתו" עז,47)קלֿוחומר שם
כפועל  להשתכר אותו כופים שאין רבינו מדברי ומשמע א.
אומרים: ויש להוציא. אותו כופים אלא אשתו, את ולזון
לעשות  או תינוקות ללמד עצמו להשכיר אדם ש"חייב
סג. לכתובות ('תוספות' אשתו" את לזון כדי אחרת מלאכה

ס"ג). ע סי' באהע"ז וראה

.·È,dÏ ˙BÈe‡¯‰ ‰È˙BBÊÓ BzL‡Ï ÔzÏ ‰ˆ¯L ÏÚa««∆»»ƒ≈¿ƒ¿¿∆»»¿»
ÏÎB‡Â ‰˙BL ‡e‰Â ,dÓˆÚÏ ‰˙BLÂ ˙ÏÎB‡ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆∆∆¿»¿«¿»¿∆¿≈

B„Èa ˙eL¯‰ - BÓˆÚÏ48ÈÏÈlÓ dnÚ ÏÎ‡iL „·Ï·e ; ¿«¿»¿¿»ƒ¿«∆…«ƒ»ƒ≈≈
˙aL ÈÏÈÏÏ ˙aL49. «»¿≈≈«»

סה:).48) (שם נחמן רב וכדעת ב. סד, שהוא 49)כתובות
ומחמת  ה"א. פי"ד לקמן כמבואר חכמים, תלמידי עונת זמן
רבינו  כדברי אדם, לכל העונה בו מחוייבת שבת עונג

מ"ו. פ"ח נדרים למשנה בפירושו

.‚È¯˙Bn‰ - e¯È˙B‰Â ,˙BBÊÓ dÏ e˜ÒtL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿¿ƒ«»
ÏÚaÏ50Ïk dÏ Ô˙B BÈ‡ - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ . «««»»«¿»…≈≈≈»»

Ô¯ÓLÏ dÏ ‡e‰ ÏB„b Á¯hL ÈtÓ ,‰Óe¯z ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿»ƒ¿≈∆…«»»¿»¿»
ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈ¯·cÓ51‰¯‰Ëa ÔÏÎ‡Ïe52Ô˙B ‡l‡ ; ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ¿»¿»¿»√»∆»≈

‰Óe¯z ‰ˆÁÓe ÔÈlÁ ‰ˆÁÓ dÏ53. »∆¡»Àƒ∆¡»¿»

ב.50) סה, באכילה.51)כתובות אסורה טמאה תרומה כי
בתרומתה.52) אסורה טומאתה בימי כי הגוף, טהרת
בימי 53) תאכל והחולין בגמרא. א ונח, במשנה. א נז, שם

טומאתה.

.„È‡e‰ Ck ,BzL‡ ˙BBÊÓa ·iÁ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»«»ƒ¿ƒ¿»
eÈ‰iL „Ú ,ÌÈpËw‰ ÂÈ˙B·e ÂÈa ˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿»»¿»«¿«ƒ«∆ƒ¿

ÌÈL LL Èa54„Ú ÔÏÈÎ‡Ó - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈»ƒƒ»¿≈»«¬ƒ»«
ÌÈÓÎÁ ˙w˙k ,eÏc‚iL55ÔÈ¯ÚBb - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒ¿¿¿«»«¬»ƒ¿ƒ…»»¬ƒ

ÔÈ¯ˆBÙe ,B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓe ,Ba56‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .Ba «¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ…»»
È¯ÊÎ‡ ÈBÏt :ÌÈ¯ÓB‡Â ¯eava ÂÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ -«¿ƒƒ»»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‡e‰ ˙eÁt È¯‰Â ,ÂÈa ÔeÊÏ ‰ˆB¯ BÈ‡Â ,‡e‰¿≈∆»»»«¬≈»

ÂÈÁB¯Ù‡ ˙‡ ÔÊ ‡e‰L ‡ÓË ÛBÚÓ57ÔÈÙBk ÔÈ‡Â . ≈»≈∆»∆∆¿»¿≈ƒ
B˙B‡58.LL ¯Á‡ ÌeÊÏ¿»««≈

שחיוב 54) שכשם נראה הדברים [ומפשטות ב. סה, שם
כן  כמו ב), הלכה (למעלה התורה מן הוא אשתו מזונות
התורה, מן הוא - הקטנים ובנותיו בניו במזונות החיוב
אי  אחריה, נגררים שהן "שכיון הוא אשתו מזונות ובכלל
פ"ה]. סוף ר"ן - אותם" תזון שלא עצמה להעמיד לה אפשר

באושא 55) סנהדרין כשישבה אושא, תקנת ב. מט, שם
הגזית. מלשכת שגלתה לבקש.56)אחרי מרבים

ואוכל.57) דורס הוא שהרי אכזרי, שהוא אין 58)אע"פ
(שם). לנכסיו יורד ביתֿדין

.ÂË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na59„eÓ‡ BÈ‡L LÈ‡a60, «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆≈»
Ï·‡ ;Èe‡¯ BÈ‡ B‡ ‰˜„ˆ ÔzÏ Èe‡¯ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«ƒ»ƒ≈¿»»≈»¬»

„eÓ‡ ‰È‰ Ì‡61epnÓ ÔzÏ Èe‡¯‰ ÔBÓÓ BÏ LiL ƒ»»»∆≈»»»ƒ≈ƒ∆
BÁ¯k ÏÚa epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰Ï ˙˜tÒÓ‰ ‰˜„¿̂»»«¿«∆∆»∆ƒƒƒ∆¿«»¿

eMÓ‰˜„ˆ Ì62eÏc‚iL „Ú Ô˙B‡ ÔÈÊÂ ,63. ƒ¿»»¿»ƒ»«∆ƒ¿¿

אותו.59) כופים ממון.60)שאין לבעל מוחזק אינו
שאינו 62)משוער.61) "מי רבינו: כלשון עליה, שכופים

מכת  אותו ומכים אותו כופין ביתֿדין . . . צדקה ליתן רוצה
בפניו" לנכסיו ויורדים ליתן, שאמדוהו מה שיתן עד מרדות

ה"י). פ"ז עניים מתנות אבל 63)(הל' ב. מט, כתובות
ורבינו  הי"ז. בסמוך כמבואר לנכסיו, יורדים אין בפניו שלא
לבניו  מזונות "הנותן כותב: הט"ז, פ"י עניים מתנות בהל'
ללמד  כדי במזונותיהם חייב שאינו הגדולים ולבנותיו
מבוזות  יהיו ולא ישרה בדרך הבנות ולהנהיג תורה הזכרים
שהקרוב  היא גדולה וצדקה הצדקה, בכלל זה הרי . . .

א. נ, כתובות ועי' קודם".

.ÊË˙È·Ï BzL‡ ‰‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ CÏ‰L ÈÓƒ∆»«ƒ¿ƒ»«∆∆»»ƒ¿¿≈
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈL„Á ‰LÏL :˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈcƒƒ¿…«¿¿»√»ƒ»ƒƒ
,˙BBÊÓ Ô‰a dÏ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - B˙ÎÈÏ‰ ÌBiÓƒ¬ƒ»≈¿ƒ»»∆¿

‰˜ÊÁL64Ô‡kÓ ;Ô˜È¯ B˙Èa ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ∆¬»»∆≈»»«ƒ«≈≈»ƒ»
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBt - CÏÈ‡Â65ÌÈÒÎ BÏ eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ»¿¿ƒ»¿»ƒ

.‰È˙BBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓe ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa -≈ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿∆»
‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ dnÚ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â66‡B·iL „Ú , ¿≈¿«¿ƒƒ»««¬≈»∆»«∆»

.BlL el‡ È¯‰ - ‰˙OÚL d‡ˆÓ Ì‡ ;dÏÚa«¿»ƒ¿»»∆»¿»¬≈≈∆
dÓˆÚÏ ‰¯ÎÓ ‡l‡ ,ÔÈca ‰„ÓÚ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ67 ¿≈ƒ…»¿»«ƒ∆»»¿»¿«¿»
‰Ê¯Î‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .Ìi˜ d¯ÎÓ - ˙BBÊÓÏ68 ƒ¿ƒ¿»«»¿≈»¿ƒ»«¿»»

‰Úe·L ‡ÏÂ69ÔÚËÈÂ dÏÚa ‡B·iL „Ú ,70„Ú B‡ , ¿…¿»«∆»«¿»¿ƒ¿…«
B˙BÓ ¯Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zL71ÔÈÏbÏ‚Ó - ∆»ƒ¿¿À»»««¿«¿¿ƒ

‰ÈÏÚ72‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ˙BBÊÓÏ ‡l‡ ‰¯ÎÓ ‡lL »∆»∆…»¿»∆»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
Ô‰Ï73. »∆

לשער.64) א.65)ניתן קז, הרא"ש 66)כתובות ולדעת
יספיקו  לא אם שידקדקו עד מזונות לה פוסקין אין (שם):
- בפניו שלא אדם של מנכסיו שכשנפרעים מעשיֿידיה, לה

מיימוניות'). ('הגהות בזכותו להפך הוא שלא 67)ראוי
ביתֿדין. על 68)בהוראת ימים כמה שמכריזים הוא

שיפסקו  עד הביתֿדין שיראה מה כפי פומבית מכירה
ובמגידֿמשנה  ה"ו ולוה מלוה מהל' בפכ"ב ראה המוסיפים.

כלום.69)שם. בעלה משל בידה לה 70)שאין הנחתי
למזונות. בעלה 71)כסף לה הניח שלא נשבעת היא ואז

ה"ד. פט"ז לקמן כמבואר בשבועתה 72)כלום, מוסיפה
קז.). קה. (שם, המזונות מענין ביזבזה 73)גם שלא

שוה  בעלה, שהלך אשה מזונות שדין רבינו דעת במכירה.
רב, לדעת א קז, בכתובות כמבואר האלמנה, מזונות לדין
א. צח, שם כמבואר בהכרזה, צורך אין האלמנה ובמזונות

.ÊÈCÏ‰L ‰M‡‰ ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc ˙ÈaL ÌLÎe¿≈∆≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ»∆»«
Èa Ô‰Lk ÂÈ˙B·e ÂÈa ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ Ck ,dÏÚa«¿»»¿ƒƒ¿»»¿»¿∆≈¿≈
ÔÈ‡ - LL ÏÚ ¯˙È Ï·‡ ;˙BÁt B‡ ÌÈL LL≈»ƒ»¬»»≈«≈≈»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa ‡lL ÂÈÒÎpÓ Ô˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»ƒ¿»»∆…¿»»««ƒ∆

„eÓ‡74‰hzLpL ÈÓ ÔÎÂ .75ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - »¿≈ƒ∆ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ
Ô‰L ÂÈ˙B·e ÂÈ·e BzL‡ ÔÈÊÂ ,ÌÈ¯ÎBÓe ÂÈÒÎÏƒ¿»»¿ƒ¿»ƒƒ¿»»¿»∆≈

˙BÁt B‡ ÌÈL LL Èa76ÔÈÒ¯ÙÓe ,77.Ô˙B‡ ¿≈≈»ƒ»¿«¿¿ƒ»

שהלך 74) ומכיון צדקה, משום אלא אותו כופים אין שהרי
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יורדים  אין - שיפרנסום צוה ולא צלולה בדעה זו ממדינה
מח.). (כתובות בפניו שלא מדעתו.75)לנכסיו יצא

צדקה,76) ליתן ראוי אם לנו ידוע ואינו אמוד שאינו אפילו
(שם). צדקה בתורת שלא כרחו בעל לזונם חייב הוא שהרי
שהם  בניו את וזן לנכסיו יורד ביתֿדין אמוד, הוא ואם
שיצא  שכיון צדקה, בתורת - שיגדלו עד משש למעלה
וכן  לפרנסם, היה מסכים ודאי כי רצונו אומדים אנו מדעתו,
. . . שנשתטה "מי יא) פי"א, נחלות (הל' רבינו פוסק
בניו  יהיו ולא ראוי", היה אם צדקה עליו פוסקים ביתֿדין

(מגידֿמשנה). אחר מאדם גרועים בלבוש 77)אלה
מח.). (כתובות ובכסות

.ÁÈ˙BBÊÓ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡L ,‰¯B‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈ≈ƒ«¿ƒ∆»∆≈¿ƒ¿
,dÏÚa ˙nL B‡ Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡Ï»ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ««»∆≈«¿»
‡Ï Ì‡Â ,d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‡‰iL „Ú«∆¿≈¿«¿À»≈ƒ««»»¿ƒ…
‰ÏË ‡nL ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzƒ¿«¿À»≈»¿∆»»¿»

dÏÚaÓ d˙a˙k78dÏ ÔÈ‡L ,d˙a˙k BÏ ‰ÏÁÓ B‡ ¿À»»ƒ«¿»»¬»¿À»»∆≈»
¯‡a˙iL BÓk ,˙BBÊÓ79ÔÈ˜ÒBtL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ∆»∆¿ƒ

ÔÈ‡Â ,‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ‰ÏË ‡lL ˙˜ÊÁa ˙BBÊÓ dÏ»¿¿∆¿«∆…»¿»¿…»¬»¿≈
ÈÓa ‰ÊÏ ‰ËB ÈzÚ„Â .‰a˙k ‡È·‰Ï d˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ«¿ƒƒ»¿»ƒ¿À»¿«¿ƒ»»∆¿ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ˙BBÊÓ dÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,dÏÚa CÏ‰L80; ∆»««¿»ƒ¿≈»¿ƒ«»
‡È·zL „Ú ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙Ó Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿»≈»¿«∆»ƒ

ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ÈtÓ ,‰a˙k81,„BÚÂ . ¿À»ƒ¿≈∆ƒ∆∆¿«»«¬»ƒ¿
L¯BÈÏ ÔÈÚBË ÌÏBÚÏe ,ÌÈL¯BÈ ÈÒÎpÓ ˙BfpL82. ∆ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿»¬ƒ¿≈

שתיטול 78) עד - ניזונת "אלמנה ה"א: פי"ח לקמן ראה
כתובתה 79)כתובתה". "המוחלת הי"ט: פי"ז לקמן

לה  אין מזונות ואפילו כתובתה תנאי כל איבדה לבעלה,
לרא"ש  נתנאל' ('קרבן נאמנת אינה בשבועה ואפילו עליו".

כ). קטן אות סו דכתובות ה"ב,80)פי"ג לעיל כמבואר
נטלה. שלא בחזקת וניזונית שעבודה, חמור ולפיכך

ה"ב.81) לעיל כמפורש כתובה, בתנאי לה שתיקנו
(בבאֿבתרא 82) היורש לטובת וטענה פה פותח ביתֿדין

מחלה  שמא היורשים תקנת על שוקדים אנו כאן אף כג.)
יודעים. אינם והם לאביהם כתובתה

.ËÈ·iÁ ‡B·iLk - ‰ÏÎ‡Â ‰˙ÂÏÂ ,dÏÚa CÏ‰»««¿»¿»¿»¿»¿»¿∆»«»
ÌlLÏ83BlMÓ dÊÂ BÓˆÚ ˙ÚcÓ „Á‡ „ÓÚ .84Ì‡ - ¿«≈»«∆»ƒ«««¿¿»»ƒ∆ƒ

˙‡ „a‡ ‰Ê È¯‰Â ;BÏ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ ,ÏÚa‰ ‡B·È»«««≈«»¿«≈«¬≈∆ƒ≈∆
‰˙ÂÏ ‡Ï ‡È‰Â deÊÏ e‰eˆ ‡lL ÈtÓ ,ÂÈ˙BÚÓ¿»ƒ¿≈∆…ƒ»¿»¿ƒ…»¿»

epnÓ85. ƒ∆

על 83) עמה מחשב הבעל אין כאן ואפילו ב. קז, כתובות
הקפותיה  פורע אלא הט"ז) למעלה (ראה ידיה מעשה

הלואה.84)(מגידֿמשנה). בתורת אילו 85)לא כי
הוא  יכול לו, שתשלם עלֿמנת למזונותיה כסף ממנו לוותה
שפירנסה  עכשיו אבל וישלם. הבעל תובעת והיא לתובעה,
(שם  הצבי קרן על מעותיו הניח - הלואה לשם שלא
מדעתו, שלא חבירו של חובו כפורע זה והרי ברש"י).
ולדעת  (מגידֿמשנה). כלום ממנו ונפרע חוזר שאינו
מזונות  שמחמת מפורש כשאמר אלא הפסיד לא הרשב"א
יכול  ולפיכך בעלה, במקום מפרנסה, הוא בעלה לה שחייב

בשבילי". לפרוע לך אמרתי "לא לו: ולומר לטעון הבעל
- סתם המפרנס כל כי וגובה, חוזר - סתם כשפרנסה אבל

הלואה. בתורת אלא מתנה בתורת מפרנס אינו

.Î¯Ó‡L ÏÚa‰86ÈÏË :CÏ‰L ‰ÚLa BzL‡Ï «««∆»«¿ƒ¿¿»»∆»«¿ƒ
CÈ˙BBÊÓa CÈ„È ‰OÚÓ87el‡L ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - «¬≈»«ƒƒ¿«ƒ≈»¿∆ƒ

dÏ ‰È‰ - dzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡ÏÂ ‰Ê ¯·„a ‰˙ˆ¯ ‡Ï…»¿»¿»»∆¿…»¿»«¿»»»»
BÚ·˙Ï88.ÈÏ ÔÈ˜ÈtÒÓ È„È ‰OÚÓ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ B‡ , ¿»¿«≈«¬≈»««¿ƒƒƒ

א.86) קז, בשעת 87)כתובות הגיבה ולא שתקה והיא
יכולה 88)מעשה. לה, מספיקים ידיה כשמעשי אפילו

וזהו  ד), ס"ק סט סי' לאהע"ז שמואל' ('בית לו להתנגד
לה. מספיקים כשמעשיה אפילו להתנגד "לתבעו" פירוש
ושוב  מזונותיה, לה שיהיו לטובתה התקנה עיקר שהרי
לומר  יכול אינו ולפיכך מזונותיה, תחת ידיה מעשי תיקנו
ידיך, ממעשה כלום נוטל ואיני זנך איני כרחה, בעל לה,

בה"ד. למעלה כמפורש

.‡Îe¯ÎÓe ,˙BBÊÓ dÏ e˜ÒÙe ÔÈca ‰„ÓÚL È¯‰¬≈∆»¿»«ƒ»¿»¿»¿
ÔÈc ˙Èa89‡·e ,dÓˆÚÏ ‡È‰ ‰¯ÎnL B‡ ,dÏ e˙Â ≈ƒ¿»¿»∆»¿»ƒ¿«¿»»

˙ÚaL BÊ È¯‰ - ˙BBÊÓ dÏ ÈzÁp‰ :¯Ó‡Â ÏÚa‰«««¿»«ƒ«¿ƒ»¿¬≈ƒ¿««
ıÙÁ ˙ËÈ˜a90dÏ ÁÈp‰ ‡lL91‡ÏÂ ‰Ú·z ‡Ï . ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒƒ«»…»¿»¿…

,ÈzÁp‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,‡aL „Ú ‰˙‰L ‡l‡ ,‰¯ÎÓ»¿»∆»»¬»«∆»≈ƒ«¿ƒ
‰fÓ È˙ÈÂÏ ‡l‡ ,zÁp‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»»ƒƒƒ∆

ÈzÒ¯t˙Â92˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -93dÏ ÁÈp‰L ¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ¿»¿«∆≈∆ƒƒ«»
‰ÈÏÚ ·BÁ‰ ¯‡MÈÂ ,¯ËÙÂ94. ¿ƒ¿»¿ƒ»≈«»∆»

בעלה.89) הט"ז.90)מנכסי פי"א למעלה מבואר
בסוף".91) תשבע אומר "חנן א: קה, כתובות משנה,

"הנחתי  כנגדה: לטעון הבעל כשיבוא - בסוף רבינו: ומפרש
(מגידֿ חפץ בנקיטת המשנה שבועת ודין מזונות". לך

כופר 92)משנה). והוא חובה שישלם תובעת היא כאן
התורה,93)בכל. מן משבועה שפטור בכל כופר כדין

חפץ  בנקיטת ואינה שישבע, תיקנו הגמרא שחכמי אלא
פי"א  שבועות ובהל' ה"ג. פ"א ונטען טוען בהל' כמבואר
כמו  שבועה, עליו חכמים ששמו שימה לשון - היסת הי"ג.
לשבועות  (רש"י בי" הסיתך ה' "אם יט): כו, (שמואלֿא
לכך  חכמים "שהשיאו פ"א: ב"מ לאלפסי ברש"י וראה מ':)
כבידות  לשון בטי"ת, היסט פירש וגאון להודות". להסיתו
הסת). ערך ('הערוך' להשבע עליו שהכבידו

רבינו,94) לדברי והמקור למלוה. תשלם ידה וכשתשיג
מזונות  לה פסקתי ואמר בא "ואם א: קז, בכתובות הברייתא
שלותה  במקרה היסת, בשבועת נאמן רבינו ומפרש נאמן" -

(מגידֿמשנה). ממנו להפקיע ורוצה

.·Î,Èz¯ÎÓ ˙BBÊÓÏ :‰¯Ó‡Â ÔÈÏËÏhÓ ‰¯ÎÓ»¿»ƒ«¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ
˙ÚaL - ÈzÁp‰ CÈ˙BBÊÓ :¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â¿≈¿≈¿«ƒƒ«¿ƒƒ¿««

ÁÈp‰ ‡lL ˙q‰ ˙Úe·L95‰Ú·z ‡lL È¯‰ .96‡ÏÂ ¿«∆≈∆…ƒƒ«¬≈∆…»¿»¿…
‰ÏÈl·e ÌBia dÓˆÚ ‰˜Á„ ‡l‡ ,‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰˙ÂÏ»¿»¿…»¿»∆»»¬»«¿»«««¿»

ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ‰ÏÎ‡Â ‰˙OÚÂ97. ¿»¿»¿»¿»≈»¿

אין 95) ולומר המטלטלין את להבריח יכולה והיתה הואיל
פטורה  היתה ואז בזה, וכיוצא שנאבדו כלום, בידי לך
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כשטוענת  אף - בכל" "כופרת היא שהרי המשנה, משבועת
'שבועת  אלא חפץ בנקיטת נשבעת אינה - למזונות מכרתים

בעלמא. ביתֿדין.96)היסת' עלֿידי כדברי 97)מזונות
ואשתו  הים למדינת שהלך "מי רבינו: גירסת ע"פ הברייתא
- במזונותיה ידיה מעשה לה הוציאו ואמר מזונות, תובעת
- מזונות תובעת אשתו - חזרתו אחר רבינו: וסובר רשאי".
רשאי  עצמה. שדחקה ידיה מעשה ידי על אכלה שכבר
עליו. כלום לה ואין במזונותיה ידיה מעשי יצאו לומר הבעל
העלה  ולא הואיל שלה, הכל - והותירה עשתה שאם ומובן

(רמב"ן). ידיה במעשי זכתה מזונותיה, לה

.‚Î˙B‰lÓ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰98L¯tL ÔÈa - BÏ ««ƒ∆ƒ¿ƒ≈»≈∆≈≈
- Ì˙Ò ‡l‡ L¯t ‡lL ÔÈa ,ÈBÏt ÔÓÊ „Ú«¿«¿ƒ≈∆…≈≈∆»»«
B¯„ ÈÓÈ enz Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL BÏ ÔÈÈzÓÓ99 «¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈ƒ¿

enz ‡lL B‡100,·ËeÓ ‰Ê È¯‰ - B¯„ ¯Èz‰Â ∆…«¿ƒƒƒ¿¬≈∆»
‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - Â‡Ï Ì‡Â101Ô˙B‡·e . ¿ƒ«ƒ¿ƒ≈¿À»¿»

‰È‰ÈÂ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ‡È‰ ‰È‰z ÌBÈ ÌÈLÏM‰«¿ƒƒ¿∆ƒ»¿∆∆¿ƒ¿∆
d˙B‡ Ò¯ÙÓ ÂÈ¯·ÁÓ „Á‡102‡È‰L ÌÈ¯·c ∆»≈¬≈»¿«¿≈»¿»ƒ∆ƒ

‰OÚÓ ÔÈ‡ Ì‡ ,‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ ¯˙È Ô‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»»∆»≈««¬≈»∆»ƒ≈«¬≈
.ÏkÏ ÔÈ˜ÈtÒÓ ‰È„È»∆»«¿ƒƒ«…

ומנכסיו.98) משלושים 99)מממונו יותר הדירה שלא
יום.100)יום. משלושים יותר כתובות 101)שהדירה

זה  ואין כך, על אנשים שמעו לא יום שלושים עד ב. ע,
ברבים  הדבר נודע כבר משלושים, יותר בשבילה. בזיון
שהוא  ואע"פ מנכסיו. אותה הדיר שבעלה מזה מתבזה והיא
כי  מנכסיו, להדירה הוא יכול - מזונותיה לה לתת משועבד
שעבוד" מידי מפקיעים "קונמות נט:): (כתובות היא הלכה
כ'הקדש'. דבר איזה עצמו על אסר שאדם נדר זהו - קונמות
שאינו  הקדש וכל עלגים, בלשון הוא לקרבן כינוי "קונם"
אינו  זה שנדר ומתוך "קונם". נקרא אחד, אדם על אלא לכל
האדם  על הוא אסור אלא דמים, קדושת כשאר לפדיון ניתן
פדיון, לה שאין הגוף קדושת שהיא מזבח כקדושת המודר
הנדר  חל ולפיכך שעבוד, מידי שמפקיע ביותר חמור הוא
פ"ז). לכתובות (ר"ן מממונו מליהנות אשתו את לאסור

שהבעל 102) כיון המדיר, הבעל של שלוחו נקרא הוא ואין
אינו  הזן "כל ברבים: הודיע אלא לפרנסה, לו אמר לא

הי"ב). פ"ז, נדרים והל' ע': (כתובות מפסיד"

.„ÎÏkÓ „Á‡ ÌÚËz ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…ƒ¿«∆»ƒ»
˙B¯t‰103Ôk ÏÚ ¯˙È ;ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ - «≈«¿ƒƒ«¿ƒ»≈«≈

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ -104ÏÎ‡z ‡lL d¯Èc‰ elÙ‡ . ƒ¿ƒ≈¿À»¬ƒƒƒ»∆……«
B˙B‡ ‰ÏÎ‡ ‡lL ÔÈnÓ d¯Èc‰ elÙ‡ ,Ú¯ ÏÎ‡Ó«¬»«¬ƒƒƒ»ƒƒ∆…»¿»

‰a˙k ÔzÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ‡ÈˆBÈ - ‰ÈÓiÓ105. ƒ»∆»ƒ««¿ƒ¿ƒ≈¿À»
dÏ Ìi˜Â ,˙B¯t‰ ÏkÓ „Á‡ ÏÎ‡z ‡lL ‡È‰ ‰¯„»¿»ƒ∆……«∆»ƒ»«≈¿ƒ≈»

d¯„ ˙‡ ‡e‰106¯ÈÊa ‰¯„ B‡ ,107:dÏ ¯Ù‰ ‡ÏÂ ∆ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿…≈≈»
‰ˆ¯ Ì‡108‰È‰z B‡ ˙B¯t ÏÎ‡z ‡ÏÂ ÂÈzÁz ·LzL ƒ»»∆≈≈«¿»¿……«≈ƒ¿∆

˙È¯„ ‰M‡a ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â ,·Lz - ‰¯ÈÊ¿ƒ»≈≈¿ƒ»«≈ƒ∆¿ƒ»«¿»ƒ
‡e‰Â ,¯Ù‰Ï B„Èa ‰È‰ È¯‰L ;‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ -ƒ¿ƒ≈¿À»∆¬≈»»¿»¿»≈¿

BBˆ¯a dÏ Ìi˜109. ƒ≈»ƒ¿

פלוני,103) פירות מין תטעם אם עליה ממונו הנאת שאסר

כלום, אמר לא פלוני מין עליך אוסר הריני לה אמר אם אבל
שלו  שאינם פירות אכילת חבירו על לאסור יכול אדם אין כי

נדרו.104)(מגידֿמשנה). התיר לא כתובות 105)אם
שמואל. לדעת א. הנדר,106)עא, שמעו ביום שהחריש

ל, (במדבר הכתוב מלשון קיים, הנדר וממילא הפרו, ולא
נדריה". וקמו לה והחריש שמעו ביום אישה "ושמע ח):

נזירה.107) הריני לפיכך 109)הבעל.108)שאמרה
נתן  "הוא עא.): (כתובות הגמרא בלשון כתובתה, לתת עליו
כתובתה. לה ישלם כרחו ועל להנשך, שיניה" בין אצבע
הואיל  יום, שלושים המתנת על רבינו הזכיר לא זה בדין
ואינו  רשאי אינו כי נדרו, שיפר לצפות אין ברצונו לה וקיים
אינו  אם יוציא נדרה, לשמיעת השני ביום ולפיכך לכך, זכאי
סוגיית  לפי כי העיר שהר"ן אלא (שם). נדרנית באשה רוצה
שהיא  לקיימה, ירצה אם אפילו להוציא עליו (שם:) הגמרא
ואיני  אותי שונא ודאי נדרי, את הפר ולא "הואיל אומרת:
אלא  כעסו, בשעת נדר לא שהרי עמו, לדור עוד יכולה
בלבו  לו כבושה שנאה ודאי הדעת, ישוב מתוך לי החריש

להמתין". עוד לי יש ומה עלי,

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ולבניו 1) לאשתו שחייב הבית וכלי הדירה הכסות, בו יבאר

זה  הרחיקו מלהתקשט. אותה הדיר ואם הקטנים, ולבנותיו
הפרוצים, מפני לדירה שהתנגד בעל מקרוביהם, זה את
עם  לצאת אותה כופין ואם נשואין, לענין ארצות שלש

שירצה. למקום בעלה

.‡ÏL ÌÈ„‚a ?dÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰L ˙eÒk‰ ‰nk«»«¿∆«»ƒ≈»¿»ƒ∆
,ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÚaËnÓ ,‰LÏ ‰MÓ ÊeÊ ÌÈMÓÁ¬ƒƒƒ»»¿»»ƒ«¿≈«»«»ƒ
ÛÒk ¯Èc ÚÈ·¯e ÔÈ¯È„ ‰ML - ÌÈMÓÁ‰ e‡ˆÓpL2. ∆ƒ¿¿«¬ƒƒƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»∆∆

˙L·BÏÂ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÌÈL„Á dÏ ÔÈ˙B¿ƒ»¬»ƒƒ«¿»ƒ¿∆∆
Ô‰È˙B‡Ïa3‰nÁ‰ ˙BÓÈa4¯˙BÓ Ì‰Â ,ÌÈ˜ÁM‰Â . ¿»≈∆ƒ««»¿«¿»ƒ¿≈«

˙eÒk‰5ÈÓÈa Ì‰a ‰qk˙zL È„k ,dlL Ô‰ È¯‰ - «¿¬≈≈∆»¿≈∆ƒ¿«∆»∆ƒ≈
d˙c6dL‡¯Ï ‰tÎÂ ‰È˙ÓÏ ‰¯B‚Á dÏ ÔÈ˙BÂ . ƒ»»¿¿ƒ»¬»¿»¿∆»¿ƒ»¿…»

„ÚBÓÏ „ÚBnÓ ÏÚÓe7. ƒ¿»ƒ≈¿≈

נחושת 2) חלקים שבעה היה ימיהם של מטבע כי טהור,
משמונה  אחד הוא הימים אותם שדינר נמצא כסף, ואחד
ששה  אלא אינם פשוטים דינרים וחמשים הכסף, בדינר

ה"ח. פ"י לעיל ראה ורבע. כסף הבגדים 3)דינרי
לה 4)שנתיישנו. ויפים יותר, מחממים חדשים בגדים כי

החמה. בימות לה וקשים הגשמים שבלתה 5)בימות
בימי 6)ונשתחקה. כשתלבש בעלה על תתגנה שלא

סה: סד: (כתובות נדתה בימי שלבשה בגדים טהרתה
הרים 7)וברש"י). במקום ישב תנא ואותו במשנה. שם,

נעלים  זוגות שלשה צריכה והיא מהר, בהם בלות שהנעליים
(שם  ברגל לשמחה כדי לרגל מרגל לה ליתנן ומכוין לשנה,

סה:).

.·ı¯‡·e ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»«»ƒ¿∆∆
ÌÈpÓÊ ¯‡La Ï·‡ ;Ï‡¯OÈÔÈ‡ - ˙BÓB˜n‰ ¯‡Le ƒ¿»≈¬»ƒ¿»¿«ƒ¿»«¿≈

¯˜Èa ÌÈ„‚a‰ ÌL eÈ‰iL ˙BÓB˜Ó LÈ .¯wÚ ÌÈÓc‰«»ƒƒ»≈¿∆ƒ¿»«¿»ƒ¿…∆
,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ¯wÚ‰ ‡l‡ .‰a¯‰ ÏBÊ· B‡ ‰a¯‰«¿≈¿«¿≈∆»»ƒ»∆¿ƒ»»
˙BÓÈa ÌÈÈe‡¯‰ ÌÈ„‚a dÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁnL∆¿«¿ƒƒ≈»¿»ƒ»¿ƒƒ
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קלה zeyi` zekld - miyp xtq - lel` f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BÁÙa ,‰nÁ‰ ˙BÓÈ·e ÌÈÓLb‰8‰M‡ Ïk ˙L·BlL «¿»ƒƒ««»¿»∆∆∆»ƒ»
.‰È„n‰ d˙B‡aL ˙Èa ˙ÏÚa«¬««ƒ∆¿»«¿ƒ»

לפי 8) הכל בעשיר ואילו שבישראל, בעני מדבר רבינו
ה"ה. בסמוך כמבואר עשרו

.‚,˙Èa ÈÏk dÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰L - ˙eÒk‰ ÏÏÎ·eƒ¿««¿∆«»ƒ≈»¿≈«ƒ
¯B„Óe9‰hÓ ?˙Èa ÈÏk Ô‰ ‰Óe .Ba ˙·LBiL »∆∆∆»≈¿≈«ƒƒ»
˙ÚvÓ10ıtÓe ,11ÈÏÎe ,‰ÈÏÚ ·LÈÏ ˙ÏˆÁÓ B‡ À«««»«¬∆∆≈≈»∆»¿≈

ÒBÎÂ ‰¯Ú˜e ‰¯„˜ ÔB‚k ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡12˜ea˜·e ¬ƒ»¿ƒ»¿¿≈»¿»»¿«¿
Úa¯‡ ÏL ˙Èa dÏ ¯ÎBOL ?¯B„n‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«»∆≈»«ƒ∆«¿«

˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡13‰·Á¯ ‰È‰˙Â ,14dÏ ‰ˆeÁ «««¿««¿ƒ¿∆¿»»»»
.epnÓ ıeÁ ‡qk‰ ˙Èa BÏ ‰È‰ÈÂ ,da LnzL‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿∆≈«ƒ≈ƒ∆

קג.).9) (כתובות דירה ב.10)בית סד, כתובות משנה,
מוצעת  "מטה רבינו: בשם הביא (274 (עמ' שם [וה'מאירי'
ובבבאֿ ה"ה, שבת מהל' ל' בפרק וראה [עליה]". לשכב

קיג:]. קנים.11)מציעא של מחצלת כעין גס מצע
שם.12) אמות 13)'ירושלמי' מארבע פחות בית אין כי

ג:). הבית.14)(סוכה שמאחורי חצר היא "רחבה"

.„È„‚a ÔB‚k ,ÌÈËÈLÎz dÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÎÂ¿≈¿«¿ƒƒ≈»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
dzÁcÙe dL‡¯ ÏÚ ÛÈw‰Ï ÔÈBÚ·ˆ15CeÙe ,16 ƒ¿ƒ¿«ƒ«…»««¿»

˜¯OÂ17.ÂÈÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k ,da ‡ˆBiÎÂ ¿»»¿«≈»¿≈∆…ƒ¿«∆»»

עפעפי 16)מצחה.15) את בו צובעות שהנשים כחול צבע
ותשם  שמעה "ואיזבל ל): ט, (מלכיםֿב ככתוב עיניהם.

עיניה". יז.).17)בפוך לכתובות (רש"י ללחייה אדום צבע
ביתֿדין  שנשתטה "מי א: מח, שם מקורו תכשיטין וחיוב

לאשתו". תכשיטין . . . נותנים

.‰Ï·‡ ;Ï‡¯OÈaL ÈÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¬»
B¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚa18˙B˜Ï Èe‡¯ ‰È‰ elÙ‡Â . ¿»ƒ«…¿ƒ»¿«¬ƒ»»»ƒ¿

.Ô˙BÂ B˙B‡ ÔÈÙBk - ·‰Ê ÈÏÎe ‰Ó˜¯Â ÈLÓ ÈÏk dÏ»¿≈∆ƒ¿ƒ¿»¿≈»»ƒ¿≈
- ˙Èa‰ ÈÏÎe ËÈLÎz‰Â ,B¯LÚ ÈÙÏ - ¯B„n‰ ÔÎÂ¿≈«»¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿≈««ƒ
ÈÚk elÙ‡ dÏ ÔzÏ B„È ‰¯ˆ˜ Ì‡Â .B¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰«…¿ƒ»¿¿ƒ»¿»»ƒ≈»¬ƒ¿»ƒ

‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈaL19‰a˙k‰ ‰È‰˙Â , ∆¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆«¿À»
.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ»»«∆«¬ƒ

ב.18) סד, הי"א.19)שם פי"ב לעיל וכמבואר א. עז, שם
אין  חובות ובשאר להוציא, נכפנו למה זה, על תמה והרמ"ך
עמו  האשה שתתגלגל וטוב לפרוע, לו אין אם ללוה כופין

רוקח'). ('מעשה השמים מן עליהם שירחמו עד

.Â‡l‡ ,„·Ïa ‰M‡‰ ‡ÏÂ,ÌÈpËw‰ ÂÈ˙B·e ÂÈa ¿…»ƒ»ƒ¿«∆»»»¿»«¿«ƒ
˙˜tÒn‰ ˙eÒk Ì‰Ï ÔzÏ ·iÁ - ˙BÁt B‡ LL Èa¿≈≈»«»ƒ≈»∆¿««¿∆∆

Ì‰Ï20Ô˙B BÈ‡Â .Ba ÔkLÏ ¯B„Óe ,LÈÓLz ÈÏÎe , »∆¿≈«¿ƒ»ƒ¿…¿≈≈
:ÏÏk‰ ‰Ê .„·Ïa Ôk¯ˆ ÈÙk ‡l‡ ,B¯LÚ ÈÙÏ Ì‰Ï»∆¿ƒ»¿∆»¿ƒ»¿»ƒ¿«∆«¿»
¯Á‡ ÔÈa ÂÈiÁa ÔÈa ˙BBÊÓ ÂÈÏÚ BÏ LiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈»»¿≈¿«»≈««

B˙BÓ21˙eÒk BÏ LÈ -22˙ÈaL ÏÎÂ ;¯B„Óe ˙Èa ÈÏÎe ≈¿¿≈«ƒ»¿…∆≈
ÂÈ˙BBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc23ÈÏÎe B˙eÒÎÏ ÔÈ¯ÎBÓ Ck , ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿¿≈

.B¯B„Óe B˙Èa≈¿

כמזונות 20) היא הרי (הלבשה) פרנסה הוא: כלל כי

סח.). שתתארסנה.21)(כתובות עד ובנותיו אשתו כגון
בכסותי".22) "ומתכסיין ה"א: פי"ב כתובות 'ירושלמי'

הי"א. פי"ט, לקמן הט"ז.23)והשווה פי"ב למעלה

.Ê˙BBÊÓ ÔÈc ˙Èa dÏ e˜ÒÙe ,dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»««¿»»¿»≈ƒ¿
dÏ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - ¯B„Ó ¯ÎOe ˙Èa ÈÏÎe ˙eÒÎe¿¿≈«ƒ¿«»≈¿ƒ»

BÏ ËM˜˙zL ÏÚa dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ËÈLÎz24ÈÓ Ï·‡ ; «¿ƒ∆¬≈≈»««∆ƒ¿«≈¬»ƒ
dÏ ÔÈ˜ÒBt - L¯Á˙pL B‡ dÏÚa ‰hzLpL∆ƒ¿«»«¿»∆ƒ¿»≈¿ƒ»

ËÈLÎz25˙eÒk‰ ˙ÚËa BzL‡ ÌÚ ÏÚa‰ ÔÈ„Â . «¿ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿¿«¬««¿
Ì‡ .˙BBÊn‰ ˙ÚËa ÌÈ„k - ¯B„n‰ ¯ÎOe ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿««»¿ƒ»¿«¬««¿ƒ
„Á‡ ÔÈc - z˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Èz˙ :‡e‰ ¯Ó‡»«»«ƒ¿ƒ∆∆…»«»ƒ∆»

ÏkÏ26. «…

א.24) מח, היה 25)כתובות אילו דעתו אומדים כי שם,
הואיל  בהלך, אבל אשתו. שתתנוול רוצה היה לא בריא
שאין  גילה - ציוה שלא ומתוך לצוות, לו היה לדעת ויצא

שם). (רש"י בכך הכ"א26ֿ)רצונו פי"ב, לעיל כמבואר
כב.

.ÁÏkÓ „Á‡a ËM˜˙z ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…ƒ¿«≈¿∆»ƒ»
ÔÈÈn‰27˙BiÚa -28Ôk ÏÚ ¯˙È ,Ìi˜È - ˙Á‡ ‰L : «ƒƒ«¬ƒ»»««¿«≈»≈«≈

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈ B‡ -29; «ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»
Ìi˜È - ÌBÈ ÌÈLÏL :˙B¯ÈLÚ·e30¯ÈzÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È , «¬ƒ¿ƒ¿«≈»≈«≈«ƒ

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„ ˙‡∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»

אסורה 27) ממוני הנאת תהא תתקשטי, אם לה: שאמר
כמבואר  להתקשט, לאסרה יכול הוא אין - אחרת כי עליך.

הכ"ד. בפי"ב להתקשט.28)למעלה מרבות שאינן
ב.29) עא, נהנית 30)כתובות חשובה אשה "שכן שם:

יום". שלושים קישוטיה מריח

.ËÌÈk¯Îa :ıÁ¯ÓÏ CÏz ‡lL d¯Èc‰31˙aL - ƒƒ»∆…≈≈¿∆¿»ƒ¿«ƒ«»
˙B˙aL ÈzL ÌÈ¯ÙÎa ,˙Á‡32:ÏÚÓ ÏÚ˙ ‡lL . ««ƒ¿»ƒ¿≈«»∆…ƒ¿…ƒ¿»

˙ÚÏ ˙ÚÓ - ÌÈk¯Î·e ,ÌÈÓÈ ‰LÏL - ÌÈ¯ÙÎa33¯˙È . ƒ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿«ƒ≈≈¿≈»≈
.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈ - ‰Ê ÏÚ«∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»

תכופות.31) להתרחץ שמנהגן גדולות בערים
ה"ד.32) פ"ז, כתובות שם.33)'ירושלמי'

.È˙Èa‰ ÈÏkÓ ÏÈ‡Lz ‡ÏÂ Ï‡Lz ‡lL d¯Èc‰ƒƒ»∆…ƒ¿«¿…«¿ƒƒ¿≈««ƒ
ÔB‚k ,ÔÏÈ‡L‰Ïe Ô˙B‡ Ï‡LÏ ˙BÎM‰ Ïk C¯cL∆∆∆»«¿≈ƒ¿…»¿«¿ƒ»¿

‰¯·Îe ‰Ù34˙‡ ¯ÈzÈ - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ¯ , »»¿»»≈«ƒ¿«¿«≈»∆«ƒ∆
d‡ÈOnL ÈtÓ ,‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„35Ú¯ ÌL ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»ƒ¿≈∆«ƒ»≈«

‰È˙BÎLa36‡ÏÂ Ï‡Lz ‡lL ‰¯„pL ‡È‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆»¿≈ƒ∆»¿»∆…ƒ¿«¿…
¯Â ‰¯·Îe ‰Ù ÏÈ‡Lz,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ «¿ƒ»»¿»»¿≈«ƒ¿«¿«≈»∆

Ôk¯cL ÌB˜Óa ,ÌÈaÏ ÌÈ‡ ÌÈ„‚a ‚¯‡z ‡lLÂ¿∆…∆¡…¿»ƒ»ƒ«»ƒ¿»∆«¿»
ÈtÓ ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - ÌÈaÏ Ì˙B‡ ‚¯‡Ï∆¡…»«»ƒ≈≈¿…¿À»ƒ¿≈

ÈÏÈk ‡e‰L B˙eÎLa Ú¯ ÌL ez‡ÈOnL37. ∆«ƒ«≈«ƒ¿»∆ƒ«

בפירושו 34) (רבינו התבואה לנקות - וכברה לקמח, נפה
מ"ט). פ"ה, שביעית עליה.35)למשנה מביא כלומר,

עב.).36) (כתובות קמצנית קמצן.37)שהיא - כילי שם.
שוע". יאמר לא "ולכילי ה) לב, (ישעיה הכתוב מלשון
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.‡È‰tka ˜eMÏ ‰M‡ ‡ˆz ‡lL Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»∆…≈≈ƒ»«¿ƒ»
„È„¯ ‰ÈÏÚ ‰È‰iL „Ú ,„·Ïa dL‡¯ ÏÚL38‰ÙBÁ‰ ∆«…»ƒ¿««∆ƒ¿∆»∆»¿ƒ«∆

˙eÒk‰ ÏÏÎa dÏ Ô˙B - ˙ÈlË BÓk dÙeb Ïk ˙‡∆»»¿«ƒ≈»ƒ¿««¿
„È„¯39Ô˙B - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ„È„¯‰ ÏkÓ ˙eÁt‰ ¿ƒ«»ƒ»»¿ƒƒ¿ƒ»»»ƒ≈

˙È·Ï B‡ ‰È·‡ ˙È·Ï Ba ‡ˆzL È„k .B¯LÚ ÈÙÏ dÏ»¿ƒ»¿¿≈∆≈≈¿≈»ƒ»¿≈
‰zLn‰ ˙È·Ï B‡ Ï·‡‰40dÏ LÈ ‰M‡ ÏkL ÈÙÏ . »≈∆¿≈«ƒ¿∆¿ƒ∆»ƒ»≈»

˙È·Ïe Ï·‡‰ ˙È·Ïe ,B¯w·Ï ‰È·‡ ˙È·Ï CÏÈÏÂ ˙‡ˆÏ»≈¿≈≈¿≈»ƒ»¿«¿¿≈»≈∆¿≈
È„k ,‰È˙B·B¯˜Ï B‡ ‰È˙BÚ¯Ï „ÒÁ ÏÓ‚Ï ‰zLn‰«ƒ¿∆ƒ¿…∆∆¿≈∆»ƒ¿∆»¿≈

dÏ Ì‰ e‡B·iL41‡ˆz ‡lL „Ú ¯‰q‰ ˙È·a dÈ‡L , ∆»≈»∆≈»¿≈«…««∆…≈≈
‰‡ˆBÈ ‰È‰zL ‰M‡Ï ‡e‰ È‡b Ï·‡ .‡B·z ‡ÏÂ¿…»¬»¿«¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»
ÚÓÏ ÏÚaÏ LÈÂ .˙B·BÁ¯a ÌÚt ıeÁa ÌÚt ,„ÈÓz»ƒ«««««»¿¿≈«««ƒ¿…«
˙Á‡ ÌÚt BÓk ‡l‡ ˙‡ˆÏ ‰pÁÈpÈ ‡ÏÂ ,‰fÓ BzL‡ƒ¿ƒ∆¿…«ƒ∆»»≈∆»¿««««

C¯v‰ ÈÙÏ ,L„Áa ÌÈÓÚt BÓk B‡ L„Áa42ÔÈ‡L . ¿…∆¿«¬«ƒ¿…∆¿ƒ«…∆∆≈
d˙Èa ˙ÈÂÊa ·LÈÏ ‡l‡ ‰M‡Ï ÈÙÈ43:·e˙k CkL , …ƒ¿ƒ»∆»≈≈¿»ƒ≈»∆»»

‰ÓÈt CÏÓ ˙· ‰ce·k Ïk44. »¿»«∆∆¿ƒ»

"והצניפות 38) כג): ג, (ישעיה הכתוב כלשון צעיף,
ה"ה. פ"ג סוטה ובהל' הי"ב, פכ"ד להלן וראה והרדידים".

בו 39) יוצאת והיא הואיל רדיד, לובשת אינה שבבית אע"פ
לה. ליתנו חייב המקום, כמנהג ב.40)לשוק עא, כתובות

סופדה".41) בריה כל ואין מתה היא "למחר א: עב, שם
של  דברים - לבו" אל יתן "והחי אומר: מאיר רבי היה
(שם). וכו' ילווהו - ליוה אם יספדוהו. – ספד אם מיתה,

(42- "וכבשוה" אמרו: ח) פרשה (בראשית רבה ובמדרש
שכל  לשוק, תצא שלא אשתו את כובש האיש כתוב. וכבשה
בה: שנאמר מדינה להכשל, סופה לשוק שיוצאה אשה
אות  כיֿתצא פרשת וב'ספרי' נכשלה. ולבסוף דינה" "ותצא
לא  "אילו - בעיר" איש "ומצאה הפסוק: על דרשו רמב,
קוראת  שפירצה מגיד לה. מסתקף היה לא בעיר, יצאת

על 43)לגנב". דרשו ד) קכח, (תהלים שמעוני ובילקוט
- פוריה כגפן אשתך אימתי פוריה. כגפן אשתך הפסוק:

ביתך". בירכתי צנועה א.44)כשהיא עז, יבמות

.·ÈÔÓÊa - ‰È·‡ ˙È·Ï CÏz ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…≈≈¿≈»ƒ»ƒ¿«
‡e‰L45ÔÈÈzÓÓ - „Á‡ L„Á ,¯ÈÚa dnÚ46,BÏ ∆ƒ»»ƒ…∆∆»«¿ƒƒ
ÌÈL47‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ -48¯ÈÚa ‡e‰L ÔÓÊ·e ; ¿«ƒƒ¿ƒ≈¿À»ƒ¿«∆¿ƒ

ÔÈÈzÓÓ - „Á‡ Ï‚¯ :˙¯Á‡49‡ÈˆBÈ - ÌÈL ,BÏ «∆∆∆∆∆»«¿ƒƒ¿«ƒƒ
‰a˙k ÔzÈÂ50. ¿ƒ≈¿À»

נדרו.46)אביה.45) את יתיר אחד 47)אולי יום
חדשים. כשני נחשב השני אינה 48)בחודש מחודש יותר

(כתובות  אביה לבית ללכת שלא עצמה להעמיד יכולה
ברגלים.49)עא:). אביה לבית ללכת הבת דרך

שם.50)

.‚ÈÏ·‡‰ ˙È·Ï CÏz ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰51B‡ ««ƒ∆ƒ¿∆…≈≈¿≈»≈∆
B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈ B‡ - ‰zLn‰ ˙È·Ï52‡ÈˆBÈ B‡53ÔzÈÂ ¿≈«ƒ¿∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈

‰ÈÙa ÏÚÂ ¯‰q‰ ˙È·a d¯Ò‡L ÈÓk ‰fL ;‰a˙k54. ¿À»∆∆¿ƒ∆¬»»¿≈«…«¿»«¿»∆»
ÌÈˆe¯t Ì„‡ Èa ÈtÓ ÔÚBË ‰È‰ Ì‡Â55B˙B‡a LiL ¿ƒ»»≈ƒ¿≈¿≈»»¿ƒ∆≈¿

ÌÈˆe¯t ÌL e˜ÊÁ‰Â ,‰zLn‰ ˙È·a B‡ Ï·‡‰ ˙Èa≈»≈∆¿≈«ƒ¿∆¿À¿¿»¿ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL -56. ¿ƒ

ממוני 51) הנאת תיאסר האבל, לבית תלכי אם לה: שאמר
אשתו 52)עליך. את המדיר כדין יום, שלושים בתוך

פי"ב  לעיל כמבואר יום, שלושים לו שממתינים לו מליהנות
פי"ב 53)הכ"ג. למעלה רבינו כדברי יום, שלושים לאחר

(מגידֿמשנה). ב.54)שם עא, שאינם 55)כתובות
מעריות. עצמם את א.56)מרחיקים עב, שם

.„ÈCÈ·‡ È˙È·Ï e‡B·iL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿≈¿ƒ∆»¿≈ƒ»ƒ
‡È‰ ‰È‰˙Â .BÏ ÔÈÚÓBL - CÈ˙BÈÁ‡Â CÈÁ‡ ,Cn‡Â¿ƒ≈««ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ
‰È·‡ ˙È·Ï CÏ˙Â ,¯·c Ì‰Ï Ú¯‡iLk Ì‰Ï ˙ÎÏB‰∆∆»∆¿∆∆¡«»∆»»¿≈≈¿≈»ƒ»
‡l‡ dÏ Ì‰ eÒkÈ ‡ÏÂ ;Ï‚¯Â Ï‚¯ ÏÎ·e L„Áa ÌÚt««¿…∆¿»∆∆»∆∆¿…ƒ»¿≈»∆»
ÔÈÙBk ÔÈ‡L .‰„Ï B‡ ÈÏÁ ÔB‚k ,¯·c dÏ Ú¯‡ Ì‡ƒ≈«»»»¿…ƒ≈»∆≈ƒ

B˙eL¯a ÌÈ¯Á‡ eÒkiL Ì„‡‰ ˙‡57‡È‰ ÔÎÂ . ∆»»»∆ƒ»¿¬≈ƒƒ¿¿≈ƒ
,EÈ˙BÈÁ‡Â En‡ ÈÏˆ‡ eÒkiL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :‰¯Ó‡L∆»¿»≈¿ƒ∆ƒ»¿∆¿ƒƒ¿¿«¿∆
ÈÏ ÔÈÚ¯nL ÈtÓ ,˙Á‡ ¯ˆÁa Ì‰nÚ ˙ÎBL ÈÈ‡Â¿≈ƒ∆∆ƒ»∆¿»≈««ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡L ;dÏ ÔÈÚÓBL - ÈÏ ÔÈ¯ˆÓe¿≈ƒƒ¿ƒ»∆≈ƒ∆»»»

e·LiL58B˙eL¯a BnÚ ÌÈ¯Á‡59. ∆≈¿¬≈ƒƒƒ¿

במשנה 57) ומקורו (מגידֿמשנה). הגאונים כתבו כן
רשאי" - אחר דבר משום טוען היה "ואם עא:): (כתובות

ג). ס"ק עד סי' באבןֿהעזר ב"כניסה"58)(הגר"א פתח
נשים  של דרכן כך כי ב"ישיבה", וסיים אצלי, שיכסנו -
('מעשה  מרובות שעות ומתעכבות מה לזמן הנכנסות

טוען:59)רוקח'). והראב"ד טו. סימן הרי"ף תשובת
לגבולן  באה היא אם אבל בגבולה, באות שהן בזמן אימתי
הוא, שלו שהמדור אע"פ בשבילה, אותן מוציאים אין
שלא  מהן מבקשים אבל בישיבתן, רוצה ובעלה הואיל
אין  משנה': ה'מגיד סובר זה וכנגד בישיבתן. אותה יצערו
שהן  לביתֿדין נראה ואם אחת, בכפיפה נחש עם דר אדם
עד  סי' ובאהע"ז עמה, הדין - בעלה עם קטטה לה גורמות
או  איש עמהם להושיב ונוהגים הרמ"א: מסכם י, סעיף
נתגלגל  מי עלֿידי שיתברר עד עמהם לדור נאמנים  אשה

והקטטה. הריב

.ÂËÈaL ÈtÓ ,‰Ê ¯B„Óa ¯„ ÈÈ‡ :¯Ó‡L LÈ‡‰»ƒ∆»«≈ƒ»¿»∆ƒ¿≈∆¿≈
È‡Â È˙eÎLa Ì"ekÚ B‡ ÌÈˆe¯t B‡ ÌÈÚ¯ Ì„‡»»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«¬ƒ
e˜ÊÁ‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,BÏ ÌÈÚÓBL - Ì‰Ó ‡¯È˙Óƒ¿»≈≈∆¿ƒ¿««ƒ∆…À¿¿

ÌÈÓÎÁ eeˆ CkL ,˙eˆÈ¯Ùa60.Ú¯ ÔÎMÓ ˜Á¯‰ : ƒ¿ƒ∆»ƒ¬»ƒ«¿≈ƒ»≈»
,epnÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - dlL ¯B„n‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆»ƒƒ»ƒ∆

ÌÈ¯Lk Ì„‡ Èa ÔÈa ÔÎBLÂ61,Ôk ‰¯Ó‡L ‡È‰ ÔÎÂ . ¿≈≈¿≈»»¿≈ƒ¿≈ƒ∆»¿»≈
- Ì‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ÈÈ‡ È‡ :¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¬ƒ≈ƒ«¿ƒ¬≈∆
‡ˆiL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰L ÈtÓ ,dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ∆∆≈¿ƒ∆≈≈

.el‡ ˙BÎLa Ú¯ ÌL ÈÏÚ»«≈«ƒ¿≈≈

מ"ז.60) פ"א, דעות 61)אבות הל' רבינו דברי השווה
ה"א. פ"ו,

.ÊË‡e‰ ˙Bˆ¯‡ ˙Bˆ¯‡ ·eMi‰ Ïk62ÔÚk ı¯‡ ÔB‚k , »«ƒ¬»¬»¿∆∆¿««
¯ÚL ı¯‡Â Lek ı¯‡Â ÔÓÈz ı¯‡Â ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Â63 ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆≈»¿∆∆¿∆∆ƒ¿»

˙BÈ„nÓ - ı¯‡Â ı¯‡ ÏÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ64.ÌÈ¯ÙÎe ¿«≈»∆¿»∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ
Ï‡¯OÈ È¯ÚÂ65eÈ‰ ˙Bˆ¯‡ LÏL ÔÈ‡eO ÔÈÚÏ66: ¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒƒ»¬»»

.ÏÈÏb‰Â ,Ôc¯i‰ ¯·ÚÂ ,‰„e‰È¿»¿≈∆««¿≈¿«»ƒ
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לארצות.62) ומוקפות 64)בבל.63)חלוק גדולות ערים
מ"י). פי"ג לכתובות בפיה"מ (רבינו שבארץ 65)חומה

א.66)ישראל. קי, כתובות

.ÊÈÔÓ ı¯‡Ó ‰È‰L LÈ‡‰M‡ ‡OÂ ,˙Bˆ¯‡‰ ƒ∆»»≈∆∆ƒ»¬»¿»»ƒ»
B‡ ,Bˆ¯‡Ï BnÚ ‰‡ˆBÈÂ d˙B‡ ÔÈÙBk - ˙¯Á‡ ı¯‡a¿∆∆«∆∆ƒ»¿¿»ƒ¿«¿
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,d‡O Ôk ˙Ó ÏÚL ;‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz≈≈¿…¿À»∆«¿»≈¿»»««ƒ

L¯t ‡lL67,˙Bˆ¯‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰M‡ ‡OBp‰ Ï·‡ . ∆…≈«¬»«≈ƒ»¿««ƒ»¬»
‡È‰Â68d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ¿ƒ≈«¿≈»»»∆≈»¿ƒ»

¯ÙkÓe ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ d‡ÈˆBÓ Ï·‡ ;˙¯Á‡ ı¯‡Ï¿∆∆«∆∆¬»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
‰È„nÓ d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .ı¯‡‰ d˙B‡a ¯ÙÎÏƒ¿»¿»»»∆¿≈»¿ƒ»ƒ¿ƒ»
˙·ÈLiL ÌÈ¯·c LiL ;‰È„ÓÏ ¯ÙkÓ ‡ÏÂ ,¯ÙÎÏƒ¿»¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆≈¿»ƒ∆¿ƒ«
ÌÈ¯Ùk‰ ˙·ÈLiL ÌÈ¯·c LÈÂ ,Ì‰Ï ‰·BË ‰È„n‰«¿ƒ»»»∆¿≈¿»ƒ∆¿ƒ««¿»ƒ

Ì‰Ï ‰·BË69. »»∆

יא.67) פי"ב, כתובות "והוא".68)תוספתא תימן: בכת"י
ס"א. עה סי' אהע"ז ערוך' ב'שולחן הוא כתובות 69)וכן

ב. קי,

.ÁÈ¯ÙÎÏ ¯ÙkÓe ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ d‡ÈˆBnLÎe¿∆ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»
‰Ùi‰ ‰ÂpÓ d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡‰ d˙B‡a¿»»»∆≈»¿ƒ»ƒ»∆«»∆

‰ÙÈÏ Ú¯Ó ‡ÏÂ ,Ú¯‰ ‰ÂÏ70‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ ; ¿»∆»«¿…≈«¿»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
Ïth‰Ï71‰È‰z ‡lL È„k ,‰Ùi‰ ‰Âpa dÓˆÚ ˜c·ÏÂ ¿ƒ«≈¿ƒ¿…«¿»«»∆«»∆¿≈∆…ƒ¿∆
‰l˜ Ba72Ba¯L ÌB˜nÓ d‡ÈˆBÈ ‡Ï ÔÎÂ .‰¯eÚÎe «»¿»¿≈…ƒ»ƒ»∆À

Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ï‡¯OÈ73ÌB˜Ó ÏÎ·e .74 ƒ¿»≈¿»∆À«¿»»
.Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜nÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»∆À«¿»∆Àƒ¿»≈

י 70) לדירה רבינו נתכוין ולא נאה, ומקום יפה שאם נוף פה,
רע  מבית יוציאה, לא עיר באותה אפילו לומר לו היה כן

רוקח'). ('מעשה יפה בעצמה.71)לבית ולטפל להשתדל
"שהנוה 72) שנינו: קי, ובכתובות חשובה, ובלתי נקלה

מנוה  שבא למי הגוף את בודק רש"י: ומפרש בודק". היפה
(שם): שמואל אמר וכן עליו. באים חלאים כך ומתוך רע,
מעיים". חולי תחילת - לטובה) (אפילו וסת "שינוי

שם).73) (תוספתא לכפר מכפר מנוה 74)אפילו אפילו
הרע. לנוה היפה

.ËÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na75‰ˆeÁÏ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ «∆¿»ƒ¬ƒ≈»»»∆¿»
‰ˆeÁÓ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó B‡ ,ı¯‡Ï»»∆≈∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬»≈»
elÙ‡ .˙BÏÚÏ d˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ı¯‡Ï»»∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»«¬¬ƒ
Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜nÓ elÙ‡Â ,Ú¯‰ ‰ÂÏ ‰Ùi‰ ‰ÂpÓƒ»∆«»∆¿»∆»««¬ƒƒ»∆Àƒ¿»≈

ÔÈÏÚÓ - Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜ÓÏ76ı¯‡Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿»∆À««¬ƒ¿≈ƒƒ≈∆∆
,‰Ùi‰ ‰ÂÏ Ú¯‰ ‰ÂpÓ elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»»»∆«¬ƒƒ»∆»«¿»∆«»∆
.Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ì"ekÚ Ba¯L [ÌB˜nÓ elÙ‡Â]«¬ƒƒ»∆À«¿»∆Àƒ¿»≈

בין 75) או לרע, יפה נוה ובין לעיר, מדינה בין לחלק שיש
גויים. לרוב ישראל ובתוספתא 76)רוב ב. קי, כתובות

ידור  "לעולם רבינו: כתב הי"ב, פ"ה מלכים ובהל' שם.
ידור  ואל גויים, שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ אדם
לחוץ  היוצא שכל ישראל, שרובה בעיר ואפילו לארץ בחוץ
הגמרא  מדברי (ומקורו עבודהֿזרה" עובד כאילו לארץ

שם). בכתובות

.ÎdÈ‡ ‡È‰Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ LÈ‡‰ ¯Ó‡»«»ƒ«¬¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ≈»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - ‰ˆB¯77‡e‰Â ,˙BÏÚÏ ‡È‰ ‰¯Ó‡ . »≈≈¿…¿À»»¿»ƒ«¬¿

ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - ‰ˆB¯ BÈ‡≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»¿«ƒ¿»
Ïk‰L .ÌÈÏLe¯È ÌÚ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÌB˜Ó78ÔÈÏÚÓ »≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ∆«…«¬ƒ

ı¯‡ÏÏ‡¯OÈ79Ïk‰ ;ÌMÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈«…ƒƒƒ»«…
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏÚÓ80.ÌMÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ»«ƒ¿≈«…ƒƒƒ»

רבינו 77) בשם שם ב'תוספות' שכתבו ומה שם. כתובות,
מצוות  כמה יש כי בא"י לדור מצוה אין "שעכשיו חיים:
מהם  ליזהר יכולים אנו שאין עונשים וכמה בארץ, התלויות
(מהרי"ט) טראני יוסף רבי העיר כבר עליהם" ולעמוד
על  הדברים כתב טועה תלמיד שאיזה כח, סימן בתשובותיו
תשובה" ב"פתחי וראה עליהן, לסמוך ואין ה'תוספות', שם

ה'. סעיף שם ובשו"ע ז', ס"ק עה סי' אחד 78)לאהע"ז
שם). (כתובות, הנשים ואחד "מחרימים 79)האנשים

שלא  אשתו על עלילה בדרך זה שעושה מי כל על בשם
זה  זולת לא ישראל בארץ להתברך ללכת זולתי לעשותו
מדברי  עמו". ללכת האשה יכריחו ואז אמן, הבעל ויענה
הספר. בסוף רבינו בתשובת וראה רבינו, תשובת

מאיר:80) רבינו דעת הביא כתובות, מסכת סוף ב'מרדכי'
לדור  מצוה יש - קיים היה המקדש שבית בזמן שרק
חילוק  אין הזה בזמן אבל הארץ, מבשאר יותר בירושלים
שם: מטיקטין מהר"ם וכהגהת א"י. לשאר ירושלים בין
יכול  הוא ואין לקדושה, מעלות היום שם אין "שבעוונותינו
שווין  כולן עתה והרי . . . לקדושה מקדושה לדחותה

א"י. ושאר ירושלים למצוה,

à"ôùú'ä ìåìà ç"é éùéîç íåé

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ביתו,1) יעזוב שלא לעכבו יכולה ואם עונה, דיני בו כלולים

שלא  לעכב האשה יכולה אם ללמוד, היוצאים תלמידים דין
נשים, מארבע יותר אדם ישא שלא אחרת, אשה בעלה ישא
פדיונה  מורד, או מורדת דיני משפחה, מחיי אשתו המדיר

וקבורתה.

.‡‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰BÚ2ÈÙk LÈ‡Â LÈ‡ ÏÎÏ - »»¬»«»¿»ƒ»ƒ¿ƒ
ÌÈ‡È¯a‰ Ì„‡ Èa ?„ˆÈk .BzÎ‡ÏÓ ÈÙÎe BÁk…¿ƒ¿«¿≈«¿≈»»«¿ƒƒ

ÌÈbÚ‰Â ÌÈk¯‰Â3˙ÏLÎnL ‰Î‡ÏÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L , ¿»«ƒ¿»¬Àƒ∆≈»∆¿»»∆«¿∆∆
Ô˙BÚ - Ô‰Èz·a ÔÈ·LBÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ ,ÔÁk…»∆»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈∆»»
ÔÈ‚¯B‡‰Â ÔÈËiÁ‰ ÔB‚k ,ÔÈÏÚBt‰ .‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»«¬ƒ¿««»ƒ¿»¿ƒ
- ¯ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈBa‰Â¿«ƒ¿«≈»∆ƒ»¿»¿«¿»»ƒ
¯ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙aLa ÌÈÓÚt Ô˙BÚ»»«¬«ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿«¿»¿ƒ

ÌÈ¯nÁ‰ .˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ - ˙¯Á‡4ÌÚt - «∆∆»»««««¿«»««»ƒ««
ÌÈÏnb‰Â .˙aLa ˙Á‡5.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ - ««¿«»¿««»ƒ««ƒ¿ƒ

ÔÈÁln‰Â6- ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz .ÌÈL„Á ‰MLÏ ˙Á‡ - ¿««»ƒ««¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ
LÈzÓ ‰¯Bz „eÓÏzL ÈtÓ ,˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ»»««««¿«»ƒ¿≈∆«¿»«ƒ
ÈÏÈlÓ Ô˙hÓ LnLÏ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯„Â .ÔÁk…»¿∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿«≈ƒ»»ƒ≈≈

.˙aL ÈÏÈÏÏ ˙aL«»¿≈≈«»

אישות.2) על 4)מפונקים.3)חיי תבואה מוליכים
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`zeyiקלח zekld - miyp xtq - lel` g"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבעיר. לשוק מכפרים על 5)חמורים סחורות מביאים
רחוק. ממקום ולקצווי 6)הגמלים הגדול לים פורשים

ארץ.

.·LÈ7‰¯BÁÒÏ ‡ˆÈ ‡lL dÏÚa ÏÚ ·kÚÏ ‰M‡Ï ≈¿ƒ»¿«≈««¿»∆…≈≈ƒ¿»
‡ˆÈ ‡ÏÂ d˙BÚÓ ÚÓÈ ‡lL ,·B¯˜ ÌB˜ÓÏ ‡l‡∆»¿»»∆…ƒ¿«≈»»¿…≈≈
‰Î‡ÏnÓ ˙‡ˆÏ BÚÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .d˙eL¯a ‡l‡∆»ƒ¿»¿≈≈»¿»¿»≈ƒ¿»»
ÔB‚k ,‰˜BÁ¯ d˙BÚL ‰Î‡ÏÓÏ ‰·B¯˜ d˙BÚL∆»»¿»ƒ¿»»∆»»¿»¿
ÁlÓ ˙BOÚ‰Ï Ïn‚ B‡ ,Ïnb ˙BOÚ‰Ï LwaL ¯nÁ8. «»∆ƒ≈¿≈»«»«»¿≈»«»

˙eL¯a ‡lL ‰¯Bz „eÓÏ˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«¿»∆…ƒ¿
ÚÂ C¯ ÔÎÂ .ÌÈL LÏLÂ ÌÈzL Ô‰È˙BL‰OÚpL ‚ ¿≈∆¿«ƒ¿»»ƒ¿≈«¿»…∆«¬»

.·kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»≈ƒ¿¿»¿«≈

יותר,8)יכולה.7) מפרנסת השנייה שהמלאכה פי על ואף
מעשרה  עימה) בעלה (להיות ותיפלות בקב אשה "רוצה כי

ופרישות". קבים

.‚˙Á‡ ˙·a ÔÈa ,‰‡Ó elÙ‡ ,ÌÈL ‰nk Ì„‡ ‡OB≈»»«»»ƒ¬ƒ≈»≈¿«««
·kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡Â ,BÊ ¯Á‡ BÊa ÔÈa9,‡e‰Â . ≈¿««¿≈ƒ¿¿»¿«≈¿

˙Á‡ ÏÎÏ Èe‡¯k ‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L ÔzÏ ÏBÎÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»ƒ≈¿≈¿¿»»»¿»««
‡l‡ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÔkLÏ Ô˙B‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙Á‡Â¿««¿≈»»…»ƒ¿…¿»≈««∆»

dÓˆÚÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk10. »««¿««¿«¿»

רשאי 9) אינו אחת אשה אלא לישא שלא שנהגו "ובמקום
דרבינו  "חרם תקנת ואחרי אשתו" על אחרת אשה  לישא
הראשונה  אם אפילו שנייה אשה לישא אסור גרשום"

בזו.10)מסכימה. זו יתקנאו שלא כדי

.„ÔÈÓ ÈÙÏ ?Ô˙BÚ ‡È‰ ‰nÎÂ11ÏÚBt ?„ˆÈk .12 ¿«»ƒ»»¿ƒƒ¿»≈«≈
LÈÂ ,˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ LÈ - ÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L∆»¿≈»ƒ≈»»««¿«»¿≈

˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ13‡ˆÓ - ÌÈL Úa¯‡ BÏ eÈ‰ . »»««¿«»»«¿«»ƒƒ¿»
˙B˙aL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ˙BÚ14ÔÎÂ . «»««≈∆««««ƒ¿≈«»¿≈

Ïk ˙BÚ ‰È‰z - ÌÈL Úa¯‡ BÏ LÈÂ ÁlÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«»¿≈«¿«»ƒƒ¿∆«»
CÎÈÙÏ .ÌÈL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡15eeˆ ««≈∆««««ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»ƒ

Ì„‡ ‡OÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ16,ÌÈL Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ ¬»ƒ∆…ƒ»»»≈««¿«»ƒ
Ô‰Ï ÚÈbzL È„k ,‰a¯‰ ÔBÓÓ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«¿≈¿≈∆«ƒ«»∆

L„Áa ˙Á‡ ÌÚt ‰BÚ17. »««««¿…∆

הנשים.11) מספר פעמים 12)לפי ועונתו בעיר שמלאכתו
והמנהג 13)בשבוע. הואיל מתמעטת, שעונתה פי על ואף

ליקח  עימה התנה כאילו זה הרי נשים עוד לישא במקום
נשים. אחת 14)עוד לאשה אינה חכמים שקבעו העונה כי

מהזמן  פחות ולרבות מלפרות יימנע לא שהאיש אלא
לו. מניינן.15)שקבעו לפי ועונתן המתנהג 16)הואיל

בשבוע. פעם שעונתו חכם הענוגים 17)כתלמיד אבל
יותר  לישא יכולים לילה בכל שעונתם ממלאכתם הבטלים

נשים. מארבע

.‰¯Ó‡M ‰Ó ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡zL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…««¬≈ƒ«∆»«
L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO È¯·cÓ BÏ ‰¯Ó‡M ‰Ó B‡ dÏ»«∆»¿»ƒƒ¿≈¿¿«…

ÌÚ Ì„‡ ¯a„nL‰Ê È¯‰ - LÈÓLz È˜ÒÚ ÏÚ BzL‡ ∆¿«≈»»ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ¬≈∆
¯ÓBÏÂ ‰Èt ÊÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ BÊ ÔÈ‡L ;‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈƒ¿ƒ≈¿À»∆≈¿»¿»≈»∆»¿«
˙ÏÚBt ‰È‰zL d¯Èc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔBÏ˜ È¯·c ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒƒ¿≈»¿≈ƒƒƒ»∆ƒ¿∆∆∆

‰OÚzL d¯Èc‰L B‡ ,¯aÚ˙z ‡lL LÈÓLz ˙Úa¿≈«¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆ƒƒ»∆«¬∆
˙eËLk ‡l‡ LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e ÌÈËBL ‰OÚÓ«¬≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»∆»ƒ¿

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»

.Â˙Á‡ ˙aL :‰hn‰ LÈÓLzÓ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰18 ««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ»«»««
BÏ ÔÈÈzÓÓ -19B‡ ‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È , «¿ƒƒ»≈«≈ƒ¿ƒ≈¿À»

;ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ ‰È‰ elÙ‡ .B¯„ ¯ÙÈ»≈ƒ¿¬ƒ»»«»∆»¿ƒ»√»ƒ
?d¯ÈcÓ „ˆÈÎÂ .‰L‡È˙Â d¯Úˆ È¯‰ - ¯„pL ÔÂÈkL∆≈»∆»«¬≈ƒ¬»¿ƒ¿»¬»¿≈««ƒ»
‡lL ÚaLpL B‡ ,CÈÏÚ ¯eÒ‡ ÈLÈÓLz :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«»«¿ƒƒ»»«ƒ∆ƒ¿«∆…
ÚaL - ÚaL Ì‡Â ,ÌeÏk ¯„ ‡Ï - B˙hÓ LnLÈ¿«≈ƒ»…»«¿¿ƒƒ¿«ƒ¿«

dÏ „aÚLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂMÏ20˙‡‰ :dÏ ¯Ó‡ . «»¿ƒ¿≈∆¿À¿»»»«»¬»«
ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ CLÈÓLz21¯eÒ‡Â ,¯„ ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ≈¬»»«¬≈∆∆∆¿»

BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c Ì„‡Ï ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L ;LnLÏ22. ¿«≈∆≈«¬ƒƒ¿»»»»»»

נדרו.19)אחד.שבוע 18) את יתיר התורה.20)שמא מן
זה. שעבוד להפקיע יכולים אינם והשבועה כאן 21)והנדר

תשמישה  הנאת להיפך: אלא עליה תשמישו הנאת אסר לא
הוא.22)עליו. שאסור כיוון מאליו בטל ושעבודו

.ÊÚÓe ¯·Ú Ì‡Â .d˙BÚÓ BzL‡ ÚÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ¿…«ƒ¿≈»»¿ƒ»«»«
:¯Ó‡pL ,‰¯BzaL ‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú - d¯ÚˆÏ È„k¿≈¿«¬»»«¿…«¬∆∆«»∆∆¡«
LLz B‡ ‰ÏÁ Ì‡Â .Ú¯‚È ‡Ï d˙BÚÂ d˙eÒk d¯‡L¿≈»¿»¿»»…ƒ¿»¿ƒ»»»«
‡nL ÌÈL„Á ‰ML ÔÈzÓÈ - ÏÚ·Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â BÁk…¿≈»ƒ¿…«¿ƒƒ»√»ƒ∆»

BfÓ ‰ÏB„b ‰BÚ EÏ ÔÈ‡L ,‡È¯·È23B‡ Ck ¯Á‡Â , «¿ƒ∆≈¿»¿»ƒ¿««»
.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ ˙eL¯ ‰pnÓ ÏhÈƒ…ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

במלח.23) הנוהגת ביותר הרחוקה העונה זוהי

.Á‡È‰ ,‰hn‰ LÈÓLzÓ dÏÚa ‰ÚnL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«¿»ƒ«¿ƒ«ƒ»ƒ
.‰„¯Ó ‰Ó ÈtÓ d˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ .˙„¯BÓ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈∆∆¿¬ƒ»ƒ¿≈»»¿»
BÏ ÏÚa‰Ï ‰ÏBÎÈ ÈÈ‡Â e‰ÈzÒ‡Ó :‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»≈

ÈzÚcÓ24B˙ÚLÏ B˙B‡ ÔÈÙBk -25dÈ‡L ÈÙÏ ,dL¯‚Ï ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿»¿»¿ƒ∆≈»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â .dÏ ‡eOÏ ÏÚazL ‰Èe·Lkƒ¿»∆ƒ»≈¿»»¿≈≈¿…¿À»

ÏÏk26‰È˙B‡Ïa Ïh˙Â .27ÌÈÒÎpÓ ÔÈa - ÔÈÓiw‰ ¿»¿ƒ…¿»∆»««»ƒ≈ƒ¿»ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙Â dÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L28ÈÒÎpÓ ÔÈa , ∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ¿«≈¿«¬»»≈ƒƒ¿≈

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙ ‡lL ‚BÏÓ29ÏLa ˙ÏËB dÈ‡Â . ¿∆…ƒ¿«≈¿«¬»»¿≈»∆∆¿∆
˙ÁtËÓe ‰ÈÏ‚¯aL ÏÚÓ elÙ‡Â .ÌeÏk ÏÚa««¿«¬ƒƒ¿»∆¿«¿∆»ƒ¿««
‰Ó ÏÎÂ .BÏ ˙˙BÂ ˙ËLBt ,dÏ ÔÁ˜lL dL‡¯aL∆¿…»∆¿»»»∆∆¿∆∆¿»«
˙Ó ÏÚ dÏ Ô˙ ‡lL ,B˙B‡ ˙¯ÊÁÓ ‰zÓ dÏ Ô˙pM∆»«»«»»«¬∆∆∆…»«»«¿»

.‡ˆ˙Â ÏhzL∆ƒ…¿≈≈

ודחיות.25)מרצוני.24) שהיות כל ללא כי 26)מיד,
חכמים. לה שקבעו האישות תנאי ביטלה זה במרדה

לשאר 27) הדין והוא שימוש. מרוב נשחקו או שבלו בגדים
שימוש. מרוב שנפחתו צאן 28)נכסים "נכסי ונקראים:

פחתו 29)ברזל". - פחתו אם האשה ברשות הם הרי אלא
אוכל  שהבעל שם על - מלוג לה. הותירו - הותירו אם לה,

התרנגולים. כמליגת אותם ומולג נכסים אותם פירות

.Ë:‰¯Ó‡Â ,B¯ÚˆÏ È„k dÏÚa ˙ÁzÓ ‰„¯Ó Ì‡Â¿ƒ»¿»ƒ«««¿»¿≈¿«¬¿»¿»
,CÎÂ Ck ÈÏ ‰OÚL ÈtÓ CÎa B˙B‡ ˙¯ÚˆÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿«∆∆¿»ƒ¿≈∆»»ƒ»»»
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,‰·È¯Ó ÈnÚ ‰OÚL ÈtÓ B‡ ,ÈÏÏwL ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿≈∆»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈc ˙ÈaÓ dÏ ÌÈÁÏBL - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ
Cc¯Óa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡L ,˙Ú„BÈ ÈÂ‰ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»¬ƒ««∆ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈
Ck ¯Á‡Â .d˙B‡ z„ÒÙ‰ ,‰Ó ‰‡Ó C˙a˙k elÙ‡ -¬ƒ¿À»≈≈»»∆ƒ¿«¿¿»¿««»
ÏÎa ˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ Èz·a ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ«¿ƒƒ»∆»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»
˙ÈBÏt :ÌÈ¯ÓB‡Â ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙B˙aL Úa¯‡ ,ÌBÈ«¿««»««¿¿ƒ¿ƒ

.dÏÚa ÏÚ ‰„¯Ó»¿»««¿»

.È‰iL ÌÚt ÔÈc ˙Èa dÏ ÔÈÁÏBL ‰Ê¯Î‰‰ ¯Á‡Â¿««««¿»»¿ƒ»≈ƒ««¿ƒ»
z„ÒÙ‰ ,Cc¯Óa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡ :dÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿
,da ÔÈÎÏÓ - ‰¯ÊÁ ‡ÏÂ dc¯Óa ‰„ÓÚ Ì‡ .CÈ˙a˙k¿À»ƒƒ»¿»¿ƒ¿»¿…»¿»ƒ¿»ƒ»
ÔÈ‡Â .ÏÏk ‰a˙k dÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,d˙a˙k „·‡˙Â¿…«¿À»»¿…ƒ¿∆»¿À»¿»¿≈
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú Ëb dÏ ÔÈ˙B¿ƒ»≈«¿≈»»…∆¿≈»¿
dÏÚa - Ëb‰ Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk»¿≈»»…∆¿ƒ≈»…∆«≈«¿»

.dL¯BÈ¿»

.‡È.B¯ÚˆÏ È„k ‰„¯Ó Ì‡ dÏ ÔÈOBÚ ‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆ƒ»ƒ»¿»¿≈¿«¬
.LÈÓL˙Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ,‰ÏBÁ B‡ ‰c ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»ƒ»»∆≈»¿»¿«¿ƒ
.ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«¿»«»∆»¿ƒ»√»ƒ

.˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈ƒ»«∆∆

.·ÈÈ„k ‰„¯Óe ,‡Op‰Ï dpÓÊ ÚÈb‰L ‰Òe¯‡ ÔÎÂ¿≈¬»∆ƒƒ«¿«»¿ƒ»≈»¿»¿≈
ÔÎÂ .LÈÓLzÓ ˙„¯BÓ BÊ È¯‰ - ˙‡O ‡ÏÂ B¯ÚˆÏ¿«¬¿…ƒ»¬≈∆∆ƒ«¿ƒ¿≈
‰f‰ ¯„qk ,B¯ÚˆÏ È„k ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰Ó·È¿»»∆…»¿»¿ƒ¿«≈¿≈¿«¬«≈∆«∆

.dÏ ÔÈOBÚƒ»

.‚È¯OÚ ÌÈL ¯Á‡ ˙‡ˆBÈ ‡È‰Lk ,˙‡f‰ ˙„¯Bn‰«∆∆«…¿∆ƒ≈««¿≈»»
.ÏÚa ÏL ‡e‰L ¯·c Ïk ¯ÈÊÁz ,‰a˙k ‡Ïa L„Á…∆¿…¿À»«¬ƒ»»»∆∆««
Ì‡ ,ÌÈÓi˜ Ô‰È˙B‡Ï·e BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ Ï·‡¬»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿»≈∆«»ƒƒ
ÔÈ‡ - ÏÚa‰ ÔÒÙz Ì‡Â ,d„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ÒÙz»¿»≈ƒƒƒ»»¿ƒ¿»»«««≈
ÏawL ‰ÈÒÎpÓ „·‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»¿≈»«∆»«ƒ¿»∆»∆ƒ≈
‡e‰ ‰Ê .ÌeÏk dÏ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÂÈÏÚ Ô˙eÈ¯Á‡ ÏÚa‰««««¬»»»»≈¿«≈»¿∆

.˙„¯BÓa ‡¯Ób‰ ÔÈcƒ«¿»»¿∆∆

.„È˙B‚‰Ó Ï··a Ì‰Ï LiL ,ÌÈB‡b‰ e¯Ó‡Â¿»¿«¿ƒ∆≈»∆¿»∆ƒ¿»
·¯a ˙B‚‰n‰ Ô˙B‡ eËLt ‡ÏÂ .˙„¯BÓa ˙B¯Á‡¬≈¿∆∆¿…»¿»«ƒ¿»¿…
·¯a Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿…

.Ôe„ÏÂ Òt˙Ï Èe‡¯ ‡¯Ób‰ ÔÈ„Îe .˙BÓB˜n‰«¿¿ƒ«¿»»»ƒ¿…¿»

.ÂËÒ¯ÙÓe ÔÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â BzL‡ ÏÚ „¯Bn‰«≈«ƒ¿¿»«¬≈ƒ»¿«¿≈
- ‰È˙‡OL ÈtÓ ‰ÈÏÚ ‡a ÈÈ‡ Ï·‡ ,d˙B‡»¬»≈ƒ»»∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ»
ÌÈLÏLe LL Ï˜LÓ d˙a˙k ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ»«¿À»»ƒ¿«≈¿ƒ
LnLÈ ‡ÏÂ ·LÈÂ .˙aLÂ ˙aL ÏÎa ÛÒk ÏL ˙B¯BÚO¿∆∆∆¿»«»¿«»¿≈≈¿…¿«≈
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·LÈÏ ‡È‰ ‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿∆ƒ≈≈¿««ƒ∆¿À»»
,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙ÙÒBÂ ˙ÎÏB‰∆∆¿∆∆¬≈≈¿…«¬∆

:¯Ó‡pLÏ·‡ ,dÁlLÈ - d‡O Ì‡L .Ú¯‚È ‡Ï ∆∆¡«…ƒ¿»∆ƒ¿≈»¿«¿»¬»
ÈtÓ ?‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜ÏÈ ‡Ï ‰nÏÂ .¯eÒ‡ - ˙BpÚÏ¿«»¿»»…ƒ¿∆««∆ƒ¿≈

.‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L∆≈«¬∆

.ÊËBÊ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL BzL‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ≈
C¯„k ‡l‡ ,Èk ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,LÈÓLzÓ ˙„¯BÓ∆∆ƒ«¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ∆»¿∆∆
‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰ÚË Ì‡ ÔÎÂ ;BnÚ È‡ ı¯‡‰ Ïk»»»∆¬ƒƒ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»¿»
‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,LÈÓLzÓ „¯BÓ ‡e‰L∆≈ƒ«¿ƒ¿≈…ƒ∆»
ÈÓ ÏÚ ‰lÁza ÔÈÓÈ¯ÁÓ - dnÚ È‡ ı¯‡‰ Ïk C¯„k¿∆∆»»»∆¬ƒƒ»«¬ƒƒ«¿ƒ»«ƒ
‡Ï Ì‡ ,Ck ¯Á‡Â ,ÔÈc ˙È·a ‰„BÈ ‡ÏÂ „¯BÓ ‡e‰L∆≈¿…∆¿≈ƒ¿««»ƒ…

e„ÁÈ˙‰ :Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡ ,e„B‰30,e„ÁÈ˙ .ÌÈ„Ú ÈÙa ¿ƒ»∆ƒ¿«¬ƒ¿≈≈ƒƒ¿«¬
ÔÈÚBË Ì‰ ÔÈ„ÚÂ31ÔÈOBÚÂ ÔÚËp‰ ÔÓ ÔÈL˜·Ó - «¬«ƒ≈¬ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ

ÔÈc‰ Ák ÈÙk ‰¯Lt32È‡ Ì„‡ Èa ÈÙa ÏÚ·Ï Ï·‡ . ¿»»¿ƒ…«««»¬»ƒ¿…ƒ¿≈¿≈»»ƒ
.‰È¯a Ïk ÈÙa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,¯LÙ‡∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿»

ביאה.30) מתשמיש.31)לשם השני על מורד שאחד
ופירשו 32) בקשה" דרך יעשו לבינך ביני "השמים

מעל  רחוקים שהשמים "כשם טוענת שהאשה בירושלמי:
- בקשה דרך יעשו מבעלה". הורחקה זו אשה כן הארץ
וסובר  סעודה". דרך לבוא מתרגלים והם סעודה "יעשו
היא  סעודה ועשיית לפשרה, הכוונה - בקשה" "דרך רבינו
דרך  אומר: המשנה בפירוש ורבינו הפשרה. מדרכי אחת
מכריחין  אין וגם הגירושין על כופין אין שתתפייס, - בקשה
אלא  בעלה על מורדת דין אותה דנים ואין עימו שתישאר
ואין  השלום, דרך על ביניהם וממצעים העניין מאריכים

שיתרצו. מה על שניהם שיתרצו עד דין ביניהם פוסקים

.ÊÈ„Ú d˙B‡ ˙‡t¯Ï ·iÁ - ‰˙ÏÁL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«»¿«…»«
‰a¯‰ ÔBÓÓ „ÈÒÙÈÂ C¯‡ ÈÏÁ‰L ‰‡¯ .‡È¯·zL∆«¿ƒ»»∆«…ƒ»…¿«¿ƒ»«¿≈

CÈ˙a˙k È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,‰‡eÙ¯Ï33È‡t¯ B‡ ,˙ÁpÓ ƒ¿»¿»«»¬≈¿À»ƒÀ«««¿ƒ
‰a˙k Ô˙BÂ CL¯‚Ó ÈÈ¯‰ B‡ CÈ˙a˙kÓ CÓˆÚ«¿≈ƒ¿À»ƒ¬≈ƒ¿»¿≈¿≈¿À»

BÏ ÔÈÚÓBL - CÏB‰Â34ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â . ¿≈¿ƒ¿≈»«¬≈ƒ¿≈
ı¯‡ C¯c35. ∆∆∆∆

כתובתך.33) בעל 34)כסף מגרשים שאין הזה ובזמן
שמחוייב  וודאי גרשום, דרבינו חרם משום כורחה,
וכתובתה. גיטה לה שנותן מה מועיל ואינו לרפאותה

הי 35) "שאם - לנפשה" "ושלחתה יפת שנינּו: (אשת יתה ִָ
לבנות  וחומר קל שתבריא, עד לה ימתין חולה תואר)

וטהורות". קדושות שהן ישראל

.ÁÈ˙ÈaL36¯·kL ,Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .d˙BcÙÏ ·iÁ - ƒ¿≈«»ƒ¿»¿ƒ»»…≈∆¿»
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡37d˙B‡ ‰„Bt -38.‰È·‡ ˙È·Ï d¯ÈÊÁÓe ∆∆¿»»»∆»«¬ƒ»¿≈»ƒ»

d¯ÈÊÁnL „Ú dÏ ÏthÓ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ«∆∆ƒ«≈»«∆«¬ƒ»
dÏÚa ‰È‰ .d˙a˙k Ïk dÏ Ô˙BÂ dL¯‚Óe .d˙È„ÓÏƒ¿ƒ»»¿»¿»¿≈»»¿À»»»»«¿»

BÏ ˙¯zÓ ‰Èe·M‰L ,Ï‡¯OÈ39‰M‡Ï BÏ d¯ÈÊÁÓ , ƒ¿»≈∆«¿»À∆∆«¬ƒ»¿ƒ»
dL¯‚Ó ,Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰˙È‰L BÓk40dÏ Ô˙BÂ ¿∆»¿»¿ƒ»»««»¿»¿»¿≈»

.d˙a˙k¿À»»

הגויים.36) אסורה 37)בין נאנסה אפילו כהן אשת כי
הגויים.38)לבעלה. בין תיטמע אפילו 39)שלא כי

לבעלה. מותרת שנאנסה ישראל אשת בשבי, נבעלה
שהיא 40) או ברצון, נבעלה אולי עצמו על להחמיר שרוצה

בעל  מגרשים שאין וכיום כשנאנסה. אפילו עליו מאוסה
לגרשה. יכול אינו כורחה,

.ËÈ¯˙BÈ BzL‡ ˙‡ ˙BcÙÏ ÏÚa‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«««ƒ¿∆ƒ¿≈
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‰ÂL ‡È‰L ‰nk ‡l‡ ,‰ÈÓc ÏÚ41¯‡Lk «»∆»∆»«»∆ƒ»»ƒ¿»
˙BÈe·M‰42:¯Ó‡Â ,d˙a˙k È„k ÏÚ ¯˙BÈ ‰ÈÓ„ eÈ‰ . «¿»»∆»≈«¿≈¿À»»¿»«

dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙ˙Â CÏ˙Â ,d˙a˙k BÊÂ ,dL¯‚Ó ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿»¿»¿¿À»»¿≈≈¿ƒ¿∆∆«¿»
.d˙B‡ ‰„BÙe B˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -≈¿ƒ∆»ƒ∆»
BÏ ÔÈ‡ elÙ‡Â ,d˙a˙Îa ‰¯OÚ „Ú ‰ÈÓ„ eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»»∆»«¬»»ƒ¿À»»«¬ƒ≈
ÌÚÙa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dBÈ„t È„k ‡l‡∆»¿≈ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‰ˆ¯Â ,‰iL ÌÚt ˙ÈaLÂ d‡„t Ì‡ Ï·‡ ;‰BL‡ƒ̄»¬»ƒ¿»»¿ƒ¿≈««¿ƒ»¿»»
‰cÙz ‡È‰Â ,‰a˙k Ô˙BÂ dL¯‚Ó ‰Ê È¯‰ - dL¯‚Ï¿»¿»¬≈∆¿»¿»¿≈¿À»¿ƒƒ¿∆

dÓˆÚ ˙‡43. ∆«¿»

בשוק.41) להימכר העומדת פודים 42)כשפחה שאין
יהיו  שלא העולם תיקון מפני שוויין מכדי יותר אותן

לשבותן. אחריהן רודפים תקנו 43)האויבים אחד פדיון
שניים. ולא חכמים לה

.ÎÔÈc ˙Èa - Ìi‰ ˙È„Óa ‡e‰Â BzL‡ ˙ÈaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««»≈ƒ
ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ44‰Ê¯Î‰a ÔÈ¯ÎBÓe45d˙B‡ ÔÈ„BÙe , ¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»»ƒ»

.‰„Bt ÏÚa‰L C¯„k¿∆∆∆«««∆

מוכרין.44) שבכתובתה דין בית תנאי כל על
המוסיפים.45) שיפסקו עד פומבית מכירה על שמכריזים

.‡ÎBÏÏ‚a ·iÁ ‡e‰L ¯„ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿»
BÈ‡ - d¯Èc‰L ¯Á‡ ˙ÈaLÂ ,‰a˙k ÔzÏÂ dL¯‚Ï¿»¿»¿ƒ≈¿À»¿ƒ¿≈««∆ƒƒ»≈
dL¯‚Ï ·iÁ˙ d¯Èc‰L ‰ÚMnL ;d˙BcÙÏ ·iÁ«»ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒƒ»ƒ¿«≈¿»¿»

.‰a˙k dÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈»¿À»

.·ÎÈ¯eq‡Ó dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¬»««¿»≈ƒ≈
ÔÈÂ‡Ï46dÏ Ô˙B ‡l‡ ,d˙BcÙÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙ÈaLÂ , »ƒ¿ƒ¿≈≈«»ƒ¿»∆»≈»

‰Èe·M‰ ‡Ï‰Â .dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙz ‡È‰Â d˙a˙k¿À»»¿ƒƒ¿∆∆«¿»«¬…«¿»
‡lL ÈtÓ ?d˙B‡ ‰„Bt ‡e‰ È¯‰Â Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡¬»¿…≈«¬≈∆»ƒ¿≈∆…
Ì¯bL ‡e‰ ‰È·M‰ ¯eq‡Â ,Ì„wÓ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰»¿»¬»ƒ…∆¿ƒ«ƒ¿»∆»«

dÏ47. »

ממזרת 46) או הדיוט, לכהן גרושה גדול, לכהן אלמנה כגון
לאחר. שנשאת אחר גרושתו וכן "כל 47)לישראל

אחר  דבר איסור לפדותה, חייב לה גורם שבייה שאיסור
חייב  אינו לה גורם הקודמת) בהערה שמנינו אלו (כגון

לפדותה".

.‚Î„tÒÓ dÏ ˙BOÚÏÂ ,d˙¯e·˜a ·iÁ - BzL‡ ‰˙Ó≈»ƒ¿«»ƒ¿»»¿«¬»ƒ¿≈
ÌÈÈ˜Â48Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â .‰È„n‰ Ïk C¯„k ¿ƒƒ¿∆∆»«¿ƒ»«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈

ÔÈÏÈÏÁ ÈMÓ BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï49˙B˜Óe50‰È‰ Ì‡ . …ƒ¿¬ƒ¿≈¬ƒƒ¿∆∆ƒ»»
¯˙BÈ d„B·k ‰È‰ Ì‡Â .B„B·k ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚ»ƒ«…¿ƒ¿¿ƒ»»¿»≈
‰ÏBÚ ‰M‡‰L ;d„B·k ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ¯·B˜ - B„B·kÓƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»∆»ƒ»»

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ ˙„¯BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa ÌÚƒ«¿»¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

מקוננת.48) ידי על ויגון אבל חלולים 49)שירי ניגון כלי
בכי. מעורר הספד.50)שקולם דברי בקול מקוננת אשה

.„Î˙ÚcÓ „Á‡ „ÓÚÂ ,BzL‡ ˙‡ ¯a˜Ï ‰ˆ¯ ‡Ï…»»ƒ¿…∆ƒ¿¿»«∆»ƒ««
ÔÈ˙BÂ BÁ¯k ÏÚ dÏÚaÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - d¯·˜e BÓˆÚ«¿¿»»ƒƒƒ«¿»«»¿¿¿ƒ
‰È‰ .ÌÈ·ÏkÏ ˙ÎÏLÓ BÊ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰ÊÏ»∆¿≈∆…ƒ¿∆À¿∆∆«¿»ƒ»»

ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - BzL‡ ‰˙nLk ˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¿∆≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‰Ê¯Î‰ ‡Ïa ÔÈ¯ÎBÓe ÂÈÒÎÏ51ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â , ƒ¿»»¿ƒ¿…«¿»»¿¿ƒ»¿ƒ

d„B·k ÈÙÏ B‡ B„B·k ÈÙÏe ÏÚa‰ ÔBÓÓ52. »«««¿ƒ¿¿ƒ¿»

הלווה 51) מישהו אם ואפילו להכרזה. להמתין פנאי אין כי
בלא  מוכרים לפרעו דין בית כשבא הרי קבורה, לצורך

חסדים. גומלי בפני דלת תנעל שלא כדי אם 52)הכרזה
מכבודו. יותר הוא

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
עמד 1) ורביה, פריה מצות עונתה, על מחלה דין בו נתבארו

שאינו  בעלה על הטוענת ילדה, ולא שנים עשר אשתו עם
איש, בלא היא ולא אשה בלא ישב שלא להוליד, יכול
שתהא  מדעתה, אלא יבעול שלא לאשתו, לקנא שחייב

זה. את זה שיכבדו לבעלה, ותשמע בביתה צנועה האשה

.‡ÚÓiL ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ dÏÚa ˙‡ ˙L¯‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»∆«¿»«««ƒƒ∆ƒ¿«
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - d˙BÚ2?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»¬≈∆À»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï·‡ ;‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ¯·kL ,ÌÈa BÏ eÈ‰La¿∆»»ƒ∆¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»
‰BÚ ÏÎa ÏÚ·Ï ·iÁ - Ìi˜ ‡Ï3ÌÈa BÏ eÈ‰iL „Ú4, …ƒ≈«»ƒ¿…¿»»«∆ƒ¿»ƒ

e¯t :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒƒ¿«¬≈∆»∆∆¡«¿
e·¯e5. ¿

ãycew zegiyn zecewpã

"..eaxe ext xn`py.."

כציווי  בראשית בפרשת גם מופיע ורבו" "פרו הפסוק
לומר  ויש לנח. כציווי נח בפרשת וגם הראשון, לאדם
כי  בראשית, שבפרשת ורבו" ל"פרו מתכוון כאן שהרמב"ם
הביא  לכן בנים, עדיין לו שאין במי החיוב על מדבר כאן
בנים, להם היו לא כשעדיין וחוה באדם המדבר הפסוק
שלושה  לו היו וכבר מהתיבה כשיצא היה לנח הציווי אבל

בבנים. ההוספה על הוא הציווי ששם לומר ויש בנים,
(75 cenr '` wlg `''ypz 'zegiyd xtq' itÎlr)

(2. . . "שארה הכתוב: על עובר ואינו ב. סא, כתובות
ברשותה, שלא עונתה מנע אלאֿאםֿכן יגרע", לא ועונתה

ה"ז. פי"ד לעיל כוחו 3)כמבואר כפי לו הראויה
ה"א. פי"ד, לעיל כמבואר כי 4)ומלאכתו, ב. סא, יבמות

היא  זה ואת לאשתו, הבעל של התחייבות היא עונה מצות
לבטל. יכול אינו - ורביה פריה מצות אבל לו. למחול יכולה

המצוות'5) ב'ספר וכן סה:), (יבמות במשנה הובא זה פסוק
הובא  נט: בסנהדרין אבל רי"ב. 'עשה' הליר, מהדורת
הוא  וכן ורבו". פרו "ואתם ז) ט, (בראשית הפסוק

וקסה. ה סי' בשאילתות

.·‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,‰i·¯e ‰i¯t ÏÚ ‰eˆÓ LÈ‡‰6. »ƒ¿À∆«¿ƒ»¿ƒ»¬»…»ƒ»
‰¯OÚ Ú·L ÔaÓ ?BÊ ‰ÂˆÓa ·iÁ˙ LÈ‡‰ È˙ÓÈ‡Â7. ¿≈»«»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ∆¿«∆¿≈

‰Ê È¯‰ - ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ‰L ÌÈ¯OÚ e¯·ÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¿∆¿ƒ»»¿…»»ƒ»¬≈∆
‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Óe ¯·BÚ8‰¯Bza ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡Â . ≈¿«≈ƒ¿«¬≈¿ƒ»»≈«»

‡lL È„k ,‰M‡ ‡OlÓ ‡¯È˙Ó ‰È‰Â ,da „e¯ËÂ¿»»¿»»ƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»¿≈∆…
È¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ BzL‡ ¯e·Úa ˙BBÊÓa Á¯ËÈƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ»≈ƒ«»¬≈
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¯Á‡˙‰Ï ¯zÓ ‰Ê9ÔÓ ¯eËt ‰ÂˆÓa ˜ÒBÚ‰L ; ∆À»¿ƒ¿«≈∆»≈¿ƒ¿»»ƒ
‰Âˆn‰10‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔkL ÏÎÂ ,11. «ƒ¿»¿»∆≈¿«¿»

ומלאו 6) ורבו "פרו כח): א, (בראשית שנאמר שם: יבמות,
ואין  הארץ], [את לכבוש דרכו "איש - וכבשוה" הארץ את

הארץ]". [את לכבוש דרכה שנה 7)אשה י"ז לו משמלאו
"בן  מכ"א): פ"ה (אבות ששנינו וכמו הי"ח. לשנתו ונכנס
הנוסחה  משנה' ה'מגיד ולדעת לחופה". שמונהֿעשרה
שמונהֿעשרה". "מבן ספרים בקצת הכתובה היא האמיתית

ומצפה 8) הקב"ה יושב שנה עשרים "עד ב: כט, קידושין
אומר: נשא, ולא עשרים שהגיע כיון אשה, ישא מתי לאדם

עצמותיו". א.10)שם.9)תיפח יא, ברכות
פ"ג 11) תורה תלמוד הל' וראה המצוות. כל כנגד השקולה

תורה  בתלמוד העוסק את פטרו שלא [ואףֿעלֿפי ה"ג.
ט.) קטן (מועד אחרים עלֿידי לעשותה שאיֿאפשר ממצוה
שכל  משום המצוה". מ פטור במצוה "עוסק בזה: אמרו ולא
'מאירי' (וראה ולעשות" "לשמור הוא תורה תלמוד עיקר
שאיֿאפשר  אףֿעלֿפי ורביה פריה מצות - מז) עמוד שם
מצוה  אינה שהרי זה, בכלל אינה אחרים, ידי על לעשותה
ידידיה, רבינו בשיטת וראה כך. אחר לקיימה ואפשר עוברת

סח]. עמ' שם קטן למועד

.‚‰‚BLÂ „ÈÓz ‰¯Bza BLÙ ‰˜LÁL ÈÓ12Ô·k da ƒ∆»¿»«¿«»»ƒ¿∆»¿∆
È‡fÚ13B„Èa ÔÈ‡ - ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ÂÈÓÈ Ïk da ˜·„Â , ««¿»«»»»»¿…»»ƒ»≈¿»

Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â .ÔBÚ»»∆…ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»»¬»ƒ
eÈ‰ elÙ‡Â ,‰M‡ ‡OÏ ·iÁ - ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«»ƒ»ƒ»«¬ƒ»

¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÌÈa BÏ14. »ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿

יט):12) ה, (משלי הכתוב מלשון תמיד, בה עוסק
ברש"י  (הובא הדרשן משה ורבי תמיד". תשגה "באהבתה
ורבותינו  עסק. פירושה - שגייה שבערבית, אומר: שם)
הוא  התורה אהבת בעבור כמשמעו, משנה לשון פירשו,
(עירובין  שאמרו כמו מהם, דעתו ומסיח עסקיו בשאר שוגג
בשוק  בתורה ועוסק יושב שהיה פדת בן אלעזר רבי על נד:)
בא  פעם העליון. בשוק מוטל וסדינו ציפורי, של התחתון
הראב"ד  וגם שם). (רש"י עליו כרוך נחש ומצא ליטלו אדם

כן. פירש ה"ו פ"י תשובה ופירש 13)בהל' אשה שנשא
שאינו  "כל לחבריו: ואמר סג:) ויבמות ד: (סוטה ממנה
. . הדמות וממעט דמים שופך כאילו ורביה, בפריה עוסק
שיתקיים  לעולם אפשר בתורה? חשקה שנפשי אעשה ומה .

אחרים". עצמה 14)ע"י מעבירה קשים עבירה והרהורי
כט.). (יומא

.„?B„Èa BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜˙˙Â LÈ‡Ï eÈ‰È ÌÈa ‰nk«»»ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»
‰·˜e ¯ÎÊ15Ôa‰ ‰È‰ .Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ :¯Ó‡pL . »»¿≈»∆∆¡«»»¿≈»¿»»»»«≈

‰ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - ˙ÈBÏÈ‡ ˙a‰ ‰˙È‰L B‡ ,ÒÈ¯Ò»ƒ∆»¿»«««¿ƒ…ƒ≈ƒ¿»
BÊ16.

ב.15) סא, פ"ו 16)יבמות שם ו'ירושלמי' ב. סב, יבמות
(ישעיה  אומר והכתוב להוליד, ראויים אינם אלו שהרי ה"ו),
העולם. ליישב יצרה", לשבת בראה תוהו "לא יח): מה,

יבֿיג. והלכות ה"ז, פ"ב לעיל מפורשים - ואילונית סריס

.‰˙ÂˆÓ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa eÁÈp‰Â e˙ÓÂ BÏ e„ÏB¿»≈¿ƒƒ»ƒ¬≈∆ƒ≈ƒ¿«

ÌÈ·k Ì‰ È¯‰ ÌÈa Èa .‰i·¯e ‰i¯t17ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ¬≈≈¿»ƒ«∆¿»ƒ
ÌÈ‡a eÈ‰Â ,‰·˜e ¯ÎÊ ÌÈa‰ Èa eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈«»ƒ»»¿≈»¿»»ƒ
˙a ‰·˜p‰Â Bza Ôa ¯Îf‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰·˜e ¯ÎfÓƒ»»¿≈»««ƒ∆«»»∆ƒ¿«¿≈»«

˜ È¯‰ ,ÌÈ‡a Ô‰ ÂÈa ÈMÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ - BaÌi ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»»≈»ƒ¬≈ƒ≈
,e˙ÓÂ ˙·e Ôa BÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»ƒ»≈«»≈
Ìi˜ ‡Ï ÔÈ„Ú - ‰·˜e ¯ÎÊ Ô‰Ó „Á‡ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆»≈∆»»¿≈»¬«ƒ…ƒ≈

‰Âˆn‰18. «ƒ¿»

"בתך 17) גֿד): ז, (דברים אומר הכתוב וגם שם. יבמות,
בתו  שבן הרי מאחרי", בנך את יסיר כי . . . לבנו תתן לא

בנו. אינם 18)קרוי שמבנו, השנים אלה שם. יבמות,
כלום. נשאר לא - שמתה בתו ובמקום כאחד, אלא נחשבים

.Â‰Ê È¯‰ - Ì‰Â ‡e‰ ¯ib˙Â ,B˙ei‚a ÌÈa BÏ eÈ‰»»ƒ¿«¿ƒ¿«≈»≈¬≈∆
BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜19„·Ú ‡e‰Â ÌÈa BÏ eÈ‰ .20¯¯ÁzLÂ , ƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«¿≈

„ÈÏBiL „Ú ‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - Ì‰Â ‡e‰»≈…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«∆ƒ
ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ „·Ú‰L ;¯¯ÁzLpL ¯Á‡21. ««∆ƒ¿«¿≈∆»∆∆≈ƒ

אם 19) אבל יוחנן. רבי לדעת א מז, ובכורות ב סב, יבמות
אומר  שהכתוב המצוה, קיים לא עדיין עמו, בניו נתגיירו לא

ישוב. אינה גויים וישיבת יצרה" כנעני.20)"לשבת
אחריו,21) מתייחסים בעבודתו לו הנולדים בניו שאין

החמור", עם פה לכם "שבו ה): כב, (בראשית שנאמר
בעי"ן  (עם החמור" "עם סב.) (יבמות חכמים ַודרשו
היה. אברהם עבד ואליעזר לחמור, הדומה עם - פתוחה)
שנאמר  בגיותו, אחריו מתייחסין שבניו הגוי כן ולא
בן  בלאדן בראדך שלח ההיא "בעת יב): כ, (מלכיםֿב
ולמעלה  אביו. ושם שמו שהזכיר הרי בבל", מלך בלאדן
בן  אל אסא המלך "וישלחם יח): טו, (מלכיםֿא מצאנו מזה
אבי  שם שאפילו הרי ארם", מלך חזיון בן טברימון בן הדד

(שם). בייחוסן הוזכר אביו

.Ê˙ÈBÏÈ‡Â ‰˜Êe ‰¯˜Ú Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï22‰pË˜e23 …ƒ»»»¬»»¿≈»¿«¿ƒ¿«»
‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»≈≈∆»ƒ≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰L B‡ ,‰i·¯e¿ƒ»∆»¿»ƒ»«∆∆ƒ¿¿ƒ¿
‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ‰M‡ ‡O .‰pnÓƒ∆»»»ƒ»¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»

‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ -24‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ,‰a˙k ÔzÈÂ ¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»ƒ»ƒ»»¿»
ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk - ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .„ÏÈÏ≈≈¿ƒ…»»¿ƒƒ«ƒ

‡ÈˆBiL „Ú ËBLa B˙B‡25,dÏÚBa ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«∆ƒ¿ƒ»«≈ƒ¬»
dnÚ „ÁÈ˙‡ ‡lL È„k ÌÈ„Ú ÈÙa dnÚ ÔÎBL ÈÈ¯‰Â«¬≈ƒ≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆…∆¿«≈ƒ»

ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‡e‰ ¯Ó‡L ÔÈa ,‡È‰ ‰¯Ó‡L ÔÈa -26, ≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈¿ƒ
„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ‡ÈˆBÈ ‡l‡27. ∆»ƒƒ»ƒ»»¿»≈≈

אלאֿאםֿכן 22) איילונית ישא לא הדיוט "כהן א: סא, שם,
הגמרא  כפירוש לישראל, והואֿהדין ובנים", אשה לו יש
שם. יהודה דרבי פלוגתא משום בכהן משמיענו אלא שם,

פ"ח.23) שם בתוספתא מפורשים אלו לא 24)כל שמא
לשבת  שנים עשר ש"מקץ לדבר, זכר ממנה. להבנות זכה
להבנות  הגר את לקח ג) טז, (בראשית כנען" בארץ אברם
חוץֿלארץ  ישיבת אין כי - לכן קודם לקחה (ולא ממנה
אע"פ  אחד בן לו שילדה וכל סד.) יבמות המנין. מן עולה
אותם  כופין אין ורביה, פריה מצות בזה קיים לא שעדיין
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"ושהה  סד.) (יבמות משנתנו אמרה בפירוש שהרי להתגרש,
הרשב"א). בשם שם (ר"ן ילדה" ולא שנים עשר עמה

ורביה.25) פריה מצות שיקיים כדי א. עז, כתובות
להן".26) שומעין "אין התימנים: כתובות,27)ובכת"י

שניה  אשה תתרצה לא אולי יגרשה, שלא עוד על כי שם.
את  להוציא חייב אינו שניה נשא אם אבל לו, להנשא

הראשונה.

.Á‰¯BÈ ‡e‰ È¯‰Â ,‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ ‰˙‰L»¬»∆∆»ƒ¿…»¿»«¬≈∆
ıÁk28Ú¯Ê ˙·ÎL29‰pnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ -30‡ˆ˙Â , ¿≈ƒ¿«∆«∆¿««…ƒƒ∆»¿≈≈

‰˙eÁt BÊ ‰È‰z ‡Ï .˙ÙÒBz dÏ LÈÂ .‰a˙Îa ‡lL∆…ƒ¿À»¿≈»∆∆…ƒ¿∆¿»
da ¯Èk‰ ‡lL ˙ÈBÏÈ‡Ó31BÓk ,˙ÙÒBz dÏ LiL , ≈«¿ƒ∆…ƒƒ»∆≈»∆∆¿

¯‡a˙iL32ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡ Ì‡Â .33epnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ - ∆ƒ¿»≈¿ƒ≈∆¿≈∆¿««…ƒƒ∆
„·Ïa34˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,dlk ‰a˙k‰ ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,35. ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈«¿À»À»ƒ»¿∆∆

כחץ".28) זרע "שכבת התימנים: וראוי 29)ובכת"י
מכחישתו.30)להוליד. ואינה כשנשאה.31)הואיל

ויש 32) (כתובה) עיקר להם אין "ולמה ה"בֿג. פכ"ד לקמן
ולא  הואיל . . . חכמים תקנת שהוא העיקר, תוספת? להם
כל  בה, עצמו חייב שהוא תוספות אבל לה. אין בה הכיר
בתנאי  עמדה הרי (לשמשו) לפניו ותעמוד שתרצה זמן
עליו, אסרה התורה אבל . . . הנאתה לו הקנית  והרי שלה,
אומר: א קא, בכתובות ורש"י לעשות?". יכולה היא ומה

ביאה". בחיבת לה שנתן היא מתנה - "כל 33)"תוספת
טו.). (חגיגה מזרעת" אינו - כחץ יורה שאינו זרע שכבת

האשה.34) לטענת שותק או ומודה סה,35)הואיל יבמות
א.

.Ë‰„ÏB‰ ÚÓ ‰pnÓ :¯ÓB‡ ‡e‰36:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â , ≈ƒ∆»ƒ¿«»»¿ƒ∆∆
˙Ó‡ - ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ÚÓ epnÓ37LÈÂ . ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈∆¡∆∆¿≈

Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï BÏ38dÈ‡L ¯·c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆∆∆»»∆≈»
:‰¯Ó‡ Ì‡Â .‰a˙k ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,È‡cÂa Ba ˙Ú„BÈ««¿««¿««»ƒ≈¿À»¿ƒ»¿»
,‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔÈ‡ - epnÓ Ì‡ ÈpnÓ Ì‡ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ««ƒƒ∆ƒƒƒ∆≈»ƒ«¿À»

e¯Ó‡L BÓk39„Ú ,ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓÓ „ÓÚ‰ . ¿∆»«¿«¬≈»¿∆¿«¿»»«
‡È‰ ˙Ó‡ ‰nÏÂ .ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L È‡cÂa ÔÚËzL∆ƒ¿…¿««∆≈∆¿≈¿»»∆¡∆∆ƒ
Ì‡ ıÁk ‰¯BÈ Ì‡ ˙Lb¯Ó ‡È‰L ÈtÓ ?BÊ ‰ÚËa¿«¬»ƒ¿≈∆ƒ«¿∆∆ƒ∆¿≈ƒ

LÈb¯Ó BÈ‡ ‡e‰Â ,ıÁk ‰¯BÈ ‡Ï40. …∆¿≈¿≈«¿ƒ

והוא 36) ילדה, ולא שנים עשר בשהתה ג"כ עוסק זה דין
כתובתה. להפסידה כדי הולדה נמנע שממנה טוען

בסמוך.37) ה"י.38)כמבואר פ"י, לעיל מפורש
שם.39) כמבואר לה, יש ותוספת ה"ח. יבמות 40)לעיל

א. סה,

.È¯OÚ ¯Á‡ dL¯‚Ï dÏÚaÓ Úa˙Ï ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»ƒ¿…«ƒ«¿»¿»¿»««∆∆
‰„ÏÈ ‡lL ÈtÓ ÌÈL41‰¯BÈ BÈ‡L ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â , »ƒƒ¿≈∆…»¿»¿ƒ∆∆∆≈∆

ıÁk42ÏÚ ‰eˆÓ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .dÏ ÔÈÚÓBL - ¿≈¿ƒ»««ƒ∆≈»¿À»«
d˙e˜ÊÏ ÌÈ·Ï ‡È‰ ‰ÎÈ¯ˆ ,‰i·¯e ‰i¯t43ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

‡ÈˆB‰Ï B˙B‡44·˙k ‡lL ;„·Ïa ‰a˙k ¯wÚ ÔzÈÂ , ¿ƒ¿ƒ≈ƒ«¿À»ƒ¿«∆…»«
.Ïh˙Â dBˆ¯Ï ‡ˆzL ˙Ó ÏÚ ˙ÙÒBz‰ dÏ»«∆∆«¿»∆≈≈ƒ¿»¿ƒ…

שאם 41) אחרת, מאשה ורביה פריה מצות קיים כבר והוא
וליתן  להוציא אותו כופין הרי ולטענתה, לנו מה - כן לא

קיים  לא הוא גם אפילו או ה"ז. לעיל כמבואר כתובה,
ואינו  עליה, אחרת אשה אשא טוען: שהוא אלא המצוה,
רוקח'). ('מעשה גירושין תובעת והיא לגרשה. רוצה

בנים 42) הוליד שפעם ואףֿעלֿפי ממנו. ילדה לא ולפיכך
ואינו  נתקלקל שוב - הקודמת) בהערה (כנ"ל אחרת מאשה

יטפלו 43)מוליד. מותה וביום זקנתה, לעת בה שיחזיקו
הר"ן 44)בקבורתה. וכתב שם). וב'אלפסי' ב סה, שם

לטעון  יכולה אינה אחת, בת ואפילו אחד בן ילדה אם שם,
להוציא. אותו כופין ואין ובת, בבן או בבן אני רוצה עוד:

.‡È‰¯BÁÒa CÏ‰45‰È‰L B‡ ,ÌÈL ¯OÚ CB˙a »«ƒ¿»¿∆∆»ƒ∆»»
‰ÏBÁ ‡È‰ ‰˙È‰L B‡ ,‰ÏBÁ ÏÚa‰46eÈ‰L B‡ , «««∆∆»¿»ƒ»∆»

ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a ÔÈLe·Á47ÔÓÊ B˙B‡ Ô‰Ï ‰ÏBÚ ÔÈ‡ - ¬ƒ¿≈»¬ƒ≈∆»∆¿«
n‰ ÔÓÔÈ48. ƒ«ƒ¿»

ה"ו.45) פ"ו, יבמות מנעם 46)'ירושלמי' לא ואפילו
אישות. מחיי בבית 47)החולי מיטותיהם שימשו ואפילו

הרא"ש 48)האסורים. ופירש סד.). (יבמות שנים עשר של
להחבש  או לחלות להם שגרם העוון כי תולים שאנו שם:
שמצאנו  כמו מלהוליד, גםֿכן מנעם האסורים, בבית
לחוצהֿלארץ, ישראל מארץ שיצא שבעוון אבינו באברהם

בחוץֿלארץ. ישיבתו את לו מנו ולא הוליד, ולא נענש

.·È‰BÓ - ‰ÏÈt‰49‰ÏÈt‰L ÌBiÓ50‰ÏÈt‰ Ì‡ . ƒƒ»∆ƒ∆ƒƒ»ƒƒƒ»
,ÌÈÏÙÏ ‰˜ÊÁ‰ - ÌÈÓÚt LÏL ‰ÏÈt‰Â ‰¯ÊÁÂ¿»¿»¿ƒƒ»»¿»ƒÀ¿¿»ƒ¿»ƒ

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,‰pnÓ ˙Ba‰Ï ‰ÎÊ ‡Ï ‡nLÂ51. ¿∆»…»»¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

שנים.49) שם.50)עשר עשר 51)יבמות, בתוך אפילו
סה:). (יבמות שנים

.‚È‰‰LiL È„k ,¯OÚ CB˙a ‰ÏÈt‰ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒƒ»¿∆∆¿≈∆ƒ¿∆
dnÚ52ÈzÏt‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,53dÈ‡L ,˙Ó‡ - ƒ»¿ƒ∆∆…ƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈»

˙e¯˜Úa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ54‰ÏÈt‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ . «¬∆∆«¿»«¬»≈ƒƒ»
ÌÈL55‰LÏL ÈzÏt‰ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,56,˙Ó‡ - ¿«ƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ¿»∆¡∆∆

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,˙ÏtÓa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ dÈ‡L∆≈»«¬∆∆«¿»¿«∆∆¿ƒ¿ƒ≈¿À»
˙q‰ ˙Úe·L dÚÈaLÓ ‰Ê ÏÎ·e57B‡ ‰ÏÈt‰ ‡lL ¿»∆«¿ƒ»¿«∆≈∆…ƒƒ»

ÚËaL ,‰LÏL ‰ÏÈt‰L‰a˙k ÔzÏ ·iÁ˙È BÊ ‰58. ∆ƒƒ»¿»∆¿«¬»ƒ¿«≈ƒ≈¿À»

לא 52) שעדיין טוען הוא - להוציא לכופו באים כשאנו
שהפילה. מיום לה ומונים הואיל הזמן, ואין 53)הגיע

תבעה  לא היא שהרי באחר, עיניה נתנה שמא חשש כאן
אמרה  שהפילה, וטען לגרשה אותו כשכפו ורק להתגרש,

הפילה. שלא כתובה.54)היא ויתן ויוציא ב. סה, שם,
אוציא.55) כדלעיל 56)ולא להתגרש תבעה לא והיא

שם). הכ"א.57)(ר"ן פי"ב לעיל הוא 58)מפורש והרי
להוציאה, חייב שאינו ודאי טענת נגדה וטוען מכחישה
למוציא  דומה זה והרי כתובתה, ליתן חייב אינו וממילא
שנשבע  זמן", לי "קבעת הלוה: וטוען חבירו, על חוב שטר
מהל' בפי"ג רבינו שכתב כמו ונוטל, היסת שבועת המלוה
"ויש  רבינו: כתב ה"ט ולעיל משנה'). ('כסף ה"ז ולוה מלוה
טוען  אינו שם כי - "להשביע" כתב ולא סתם", להחרים לו
היסת  שבועת נשבעין ואין מרגיש אינו שהרי ודאי, טענת

משנה'). ('מגיד ספק טענת על
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.„È‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ÔBL‡¯Ï ˙‡Oƒ»»ƒ¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…
ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ - d‡ÈˆB‰Â ‰„ÏÈ59ÌÚ ‰˙‰L . »¿»¿ƒ»À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒ»¬»ƒ

ÈLÈÏLÏ ‡Opz ‡Ï - ‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ ÈM‰60. «≈ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»…ƒ»≈ƒ¿ƒƒ
‡ˆz - ÈLÈÏLÏ ˙‡O Ì‡Â61‰a˙Îa ‡lL62‡l‡ , ¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ≈≈∆…ƒ¿À»∆»

‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌiwL B‡ ˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ Ôk Ì‡ƒ≈≈ƒ»«∆∆∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
‰i·¯e63. ¿ƒ»

זכה 59) לא הראשון שמא כי עקרה, זו הוחזקה לא שעדיין
סד.). (יבמות ממנה עקרה.60)להבנות הוחזקה שכבר

אם 62)לאלתר.61) אבל כשנשאה, בה הכיר שלא ודוקא
שהכיר  מאיילונית פחותה זו תהא לא - כשנשאה בה הכיר
כמבואר  בנכסיו, ליזוק שרצה מפני כתובה לה שיש בה

משנה'). ('מגיד ה"א פכ"ד א.63)לקמן סה, יבמות

.ÂËBÈ‡ ÈÏÚa :‰¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»¿≈ƒ¿»¿»«¿ƒ≈
ı¯‡‰ Ïk C¯„k LnLÏ ÏBÎÈ64B‡ ,„ÈÏBnL LenL65 »¿«≈¿∆∆»»»∆ƒ∆ƒ

‰¯Lt ÔÈic‰ eOÚÈ - ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L66ÌÈ¯ÓB‡Â . ∆≈∆¿≈«¬««»ƒ¿»»¿¿ƒ
¯OÚ È‰LzL „Ú CÈÏÚa ÌÚ È‚‰zL CÈÏ Èe‡¯ :dÏ»»ƒ∆ƒ¿¬ƒƒ«¿ƒ«∆ƒ¿ƒ∆∆

ÈÚa˙z Ck ¯Á‡Â ,È„ÈÏBz ‡ÏÂ ÌÈL67ÔÈÏbÏ‚Óe .68 »ƒ¿…ƒƒ¿««»ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈ„ ‡ÏÂ ,·LÈÏ d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â .‰Ê ¯·„a dnÚƒ»¿»»∆¿≈ƒ»≈≈¿…»ƒ

˙„¯Bn‰ ÔÈ„k d˙B‡69„Ú ‰Ê ¯·„a ÔÈÎÈ¯‡Ó ‡l‡ , »¿ƒ«∆∆∆»«¬ƒƒ¿»»∆«
‰¯Lt eOÚiL70. ∆«¬¿»»

מיד.64) להתגרש רוצה והיא אנשים, גבורת לו שאין
וב'מעשה 65) הגדולה' ב'כנסת שהובא קדום כת"י בנוסח

אחת. טענה אלא כאן אין ולפ"ז "או", תיבת חסירה רוקח'
לשון 66) - פשרה צד. מכל מסויים ויתור עלֿידי פיצוי

כתובות  למשנה, בפירושו (רבינו קר ולא חם לא פושרים,
מ"ו). ומתעסקים.68)גט.67)פ"י, מטפלים

ה"ח.69) פי"ד, לעיל במשנה:70)השנוי ב צ, נדרים
יעשו  שם) גמרא - כחץ יורה (שאינו לבינך ביני "השמים
מודה  הבעל אם אבל מכחיש, כשהוא זה וכל בקשה". דרך
('תוספות' מיד וכתובה גט יתן - אנשים גבורת לו שאין

הא"). "כי דיבורֿהמתחיל: סה: יבמות

.ÊËÈ¯‰ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ì„‡ ÌiwL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬≈
˙B¯ÙlÓ ÏËaÈ ‡lL ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰eˆÓ ‡e‰¿À∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈ƒƒ¿

Ák Ba LiL ÔÓÊ Ïk ˙Ba¯ÏÂ71LÙ ÛÈÒBn‰ ÏkL ; ¿ƒ¿»¿«∆≈…«∆»«ƒ∆∆
ÌÏBÚ ‰a el‡k - Ï‡¯OÈa ˙Á‡72˙ÂˆÓ ÔÎÂ . ««¿ƒ¿»≈¿ƒ»»»¿≈ƒ¿«

‰M‡ ‡Ïa Ì„‡ ·LÈ ‡lL ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ73‡lL , ¬»ƒƒ∆…≈≈»»¿…ƒ»∆…
¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È74‡lL ,LÈ‡ ‡Ïa ‰M‡ ·Lz ‡ÏÂ ; »ƒ≈ƒ¿¿…≈≈ƒ»¿…ƒ∆…

„LÁz75. ≈»≈

ãycew zegiyn zecewpã

ixacn deevn `ed ixd ,diaxe dixt zevn mc` miiwy t"r`
zg` ytp siqend lky ,diaxe dixtn lhai `ly mixteq

.`ln mler dpa eli`k l`xyin

שם  יבמות, בגמרא הוא זה לדין המקור הרי להבין, וצריך
ולערב  זרעך זרע "בבוקר מהפסוק זה דין יהושע רבי למד
צריך  ועוד חדש. טעם הרמב"ם כתב ומדוע ידך", תנח אל

נפש  המקיים "כל הוא סנהדרין בגמרא הלשון הרי להבין,
מתאים  ואין הולדה על מדובר כאן ואמנם מישראל", אחת
לכאורה  לכתוב לו היה מכל־מקום נפש", "מקיים הלשון

חדשה. הולדה על שמדובר כיון המוליד, כל
כו'" זרעך את זרע "בבוקר הפסוק בהמשך בזה: והביאור
או  הזה יכשר זה אי יודע אינך "כי א: פרטים. שני מובאים

טובים". כאחד שניהם "ואם ב: זה".
ישראל  כל כי להלכה, אינו הראשון שהטעם הרמב"ם וסבר
יש  אם ולאידך טובים. שניהם יהיו ובוודאי כשרות, בחזקת
סוף, לדבר אין הרי זה" או הזה יכשר זה "אי לחשש מקום

בני  כמה שילד כדי נשים כמה לשאת עליו שאולי ויהיה ם,
לאשה  גם נוגע זה שעניין ובפרט כשר, מהם האחד יהיה

הבן. אצל גם לחסרון הדבר יגרום צדקנית אינה שאם
"שניהם  הוא להלכה הנוגע שהטעם הרמב"ם סובר לכן
יכשר  זה אי החשש מצד זה שאין ומכיון טובים", כאחד
אישה  לישא מספקת סיבה זו אין בטוב, להוסיף רק אלא

לחברתה. צרה אחת כל נעשית שאז אשתו על
"בבוקר  שבגמרא הפסוק את הרמב"ם הביא לא גם לכן
זה  אי יודע אינך כי ידך, תנח אל ולערב זרעך את זרע
שסובר  כיון טובים" כאחד שניהם ואם זה, או הזה יכשר
הזה  יכשר זה אי יודע "אינך - שבפסוק הראשון שהחלק

להלכה. אינו - זה" או
כי  וכד', המוליד כל ולא המוסיף" "כל הלשון כתב גם לכן
על  הוספה של עניין בזה הרי טובים" כאחד ש"שניהם כיון

הטוב.
חדש  טעם הרמב"ם הביא מדוע גם להבין נבוא ומכאן
הטעם  כי עולם", בנה כאילו מישראל נפש המוסיף "שכל
ועתה  טובים", שניהם "ואם כאמור הוא ההוספה לציווי
בישראל, נפש הוספת של העילוי גודל את ומסביר מפרש
בנין  אלא סתם הוספה רק לא היינו עולם", "בנה שעניינו

מלא. עולם של חדש
כי־אם  גרידא הוספה על מדובר לא אם להבין, צריך ועדיין
"ברא" ולא עולם" "בנה הלשון נקט מדוע חדש, עולם על

עולם". "יצר או
חדש, עולם יצירת היא אחת נפש שהוספת הגם והביאור:
באה  הגוף מציאות עיקר כי לאדם בנוגע מכל־מקום
ואעפ"כ  הקב"ה, בו שנותן הנשמה ובוודאי מהקב"ה,
הדבר  נעשה סוף־סוף שהרי עולם" "בנה הלשון מתאים
כפשוטו  בית לבנין בנוגע שמצינו ועל־דרך פעולתו, על־ידי
הבנין  כל נקרא שנבנה לאחרי הבית דלתות את שהמציב

שמו. על
ו"כל  ברוחניות, ורבו" "פרו גם ישנו העניינים, ובפנימיות
ילדו" כאילו הכתוב עליו מעלה תורה, חבירו בן המלמד
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הזולת, על בהשפעה כולו היום כל עוסק יהודי כאשר וגם
לו  אומרים אזי מעבודתו, לנוח רוצה הערב וכשמגיע

ידך". תנח אל "ולערב
(i oniq miyp xtq "zekln oii" itÎlr)

ו):71) יא, (קהלת שנאמר ממה כן למדו ב סב, ביבמות
ידך". תנח אל ולערב זרעך, את זרע זה 72)"בבוקר כעין

כאילו  - מישראל אחת נפש המקיים "כל א: לז, בסנהדרין
בפריה  עוסק שאינו "כל ב: סג, וביבמות מלא". עולם קיים

הדמות". וממעט דמים שופך כאילו סא,73)ורביה, שם,
האדם  היות טוב "לא יח): ב, (בראשית שנאמר משום ב.

בנינו,74)לבדו". את שמגדלות "דיינו א: סג, יבמות
החטא". מן אותנו א.75)ומצילות עא, בבאֿמציעא ראה

ביאה  איסורי (הל' איש בלא לשבת לה מותר הדין מצד אבל
הכ"ו). פכ"א,

.ÊÈ˙‡p˜Ï LÈ‡ Ïk ÏÚ ‰·BÁÂ76e¯Ó‡ .BzL‡Ï ¿»«»ƒ¿«…¿ƒ¿»¿
‰ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ BzL‡Ï ‡p˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ≈»»¿«≈¿ƒ¿∆»ƒ≈ƒ¿¿»

‰¯‰Ë Áe¯ Ba77È‡cÓ ¯˙BÈa dÏ ‡p˜È ‡ÏÂ .78‡ÏÂ . «»√»¿…¿«≈»¿≈ƒ«¿…
dÁ¯k ÏÚa ÏÚ·ÈÂ d˙B‡ Ò‡È79CBzÓe dzÚ„a ‡l‡ , ∆¡…»¿ƒ¿…¿«»¿»∆»¿«¿»ƒ

‰ÁÈO80‰ÁÓOÂ81. ƒ»¿ƒ¿»

אומר 76) והכתוב בפריצות. להתנהג שלא בה להתרות
(סוטה  חכמינו ואמרו אשתו", את "וקנא יד): ה, (במדבר
המשנה, בפירוש ורבינו התראה". לשון אלא קינוי "אין ג.):
מהדברים  המניעה היא - הקינוי אומר: מ"א, פ"א סוטה
קינוי  מפרש: שם, יו"ט' וב'תוספות החשד. להביא הדומים
כא): לב, (דברים כמו: ומקניטה, שמכעיסה כעס לשון -
קנאה  "כי לד): ו, (משלי וכן אל", בלא קנאוני "הם

(רש"י 77)חמתֿגבר". הפרוצות את ששונא א. ג, סוטה
הי"ח.78)שם). פ"ד, סוטה הל' בזה נכוחים דברים ראה

יט, הלכה בפני ושם ולקנאות לקפוץ ראוי "אין רבינו: כותב
ואזהרה  טהרה ובדרך בנחת לבינה בינו אלא תחילה, עדים

המכשול". ולהסיר ישרה בדרך להדריכה עירובין 79)כדי
שאינם  בנים לו יהיו מצוה, לדבר אשתו הכופה "כל ב: ק,
לא  נפש דעת בלא וגם ב): יט, (משלי שנאמר מהוגנים,
שהיה  האשה, דעת בלא הנעשים הבנים טובים "לא - טוב".

שם). (רש"י ברגלים" אץ ב.80)בעלה ה, חגיגה
בדבר 81) אשתו את לשמח אדם "חייב ב: עב, פסחים

ביאה  איסורי והל' ה"ד, פ"ה דעות הל' והשווה מצוה".
בני  . . . מדות תשע בני "אלו כ: נדרים וראה הי"ב, פכ"א
אע"פ  מפרש: שם והר"ן (רש"י). במריבה שמשמש מריבה",

שעה. לפי ביניהם מריבה שהיתה אלא שונאה שאינו

.ÁÈCB˙a ‰Úeˆ ‰È‰zL ,‰M‡‰ ÏÚ ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ¿≈ƒ¬»ƒ«»ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿
d˙Èa82dÏÚa ÈÙa L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO ‰a¯z ‡ÏÂ ,83. ≈»¿…«¿∆¿¿«…ƒ¿≈«¿»

‰ÈÙa ‰hn‰ LÈÓLz Úa˙z ‡ÏÂ84‰È‰z ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿««¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿…ƒ¿∆
˙¯a„Ó85B¯ÚˆÏ È„k dÏÚaÓ ÚÓz ‡ÏÂ .‰Ê ˜ÒÚa86 ¿«∆∆¿≈∆∆¿…ƒ¿«ƒ«¿»¿≈¿«¬

˙Ú ÏÎa BÏ ˙ÚÓL ‡l‡ ,d˙·‰‡a ÛÈÒBiL „Ú«∆ƒ¿«¬»»∆»ƒ¿««¿»≈
¯·ÚÈ ‡lL È„k ,B˙Èa È·e ÂÈ·B¯wÓ ¯‰f˙Â .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿ƒ»≈ƒ¿»¿≈≈¿≈∆…«¬…

¯eÚk‰ ÔÓ ˜Á¯˙˙Â .‰‡˜ Áe¯ ÂÈÏÚ87‰ÓBc‰ ÔÓe »»«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«ƒƒ«∆
¯eÚkÏ88. ¿ƒ

שערי".82) קלעי ביתי קורות ראו לא "מימי א: מז, יומא
"כל  יד): מה, (תהלים אמרו ה"י, פ"א מגילה וב'ירושלמי'

זהב". ממשבצות פנימה מלך בת "תחילת 83)כבודה
פ"ג). זוטא ארץ (דרך לניאוף" פתח - בנשים ראש קלות

חצופה".84) "בני ב: כ, "והוא 85)נדרים ב: ק, עירובין
מידה  זוהי . . . בלב תובעת שהאשה מלמד - בך" ימשול

בנשים. מורדת.86)טובה נקראת לצערו כדי המונעת
עדות 87) שם שאין אלא עבירה, שם שיש המראים דברים

הט"ו. פכ"ד, לקמן ראה זנותה, על מד,88)ברורה חולין
פ"ב). נתן' דרבי ו'אבות ב.

.ËÈÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ89BzL‡ ˙‡ „aÎÓ Ì„‡ ‡‰iL ,90 ¿≈ƒ¬»ƒ∆¿≈»»¿«≈∆ƒ¿
,ÔBÓÓ BÏ LÈ Ì‡Â .BÙe‚k d·‰B‡Â ,BÙebÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿¬»¿¿ƒ≈»
‰ÓÈ‡ ‰ÈÏÚ ÏÈËÈ ‡ÏÂ .BBÓÓ ÈÙk d˙·BËa ‰a¯Ó«¿∆¿»»¿ƒ»¿…»ƒ»∆»≈»

‰¯˙È91·ˆÚ ‰È‰È ‡ÏÂ .˙Áa dnÚ B¯ea„ ‰È‰ÈÂ . ¿≈»¿ƒ¿∆ƒƒ»¿««¿…ƒ¿∆»≈
ÔÊ‚¯ ‡ÏÂ92. ¿…«¿»

ב.89) סב, זלזול 90)יבמות כי ובתכשיטים, במלבושים
שם). (רש"י האיש מזלזול יותר קשה ו,91)האשה גיטין

יתירה, אימה בעלה עליה הטיל בגבעה פילגש "שהרי ב:
מישראל". רבבות כמה א:92)והפילה נט, בבאֿמציעא

דברים  (אונאת אשתו באונאת זהיר אדם יהא "לעולם
- קרובה" אונאתה מצויה, שדמעתה שמתוך רש"י) לצערה,

(רש"י). לבוא ממהרת אונאתה פורענות

.ÎdÏÚa ˙‡ ˙„aÎÓ ‰È‰zL ,‰M‡‰ ÏÚ eeˆ ÔÎÂ¿≈ƒ«»ƒ»∆ƒ¿∆¿«∆∆∆«¿»
epnÓ ‡¯BÓ ‰ÈÏÚ ‰È‰ÈÂ ,È‡cÓ ¯˙BÈa93Ïk ‰OÚ˙Â , ¿≈ƒ«¿ƒ¿∆»∆»»ƒ∆¿«¬∆»

ÂÈt ÏÚ ‰ÈOÚÓ94CÏÓ B‡ ¯O BÓk ‰ÈÈÚa ‰È‰ÈÂ .95, «¬∆»«ƒ¿ƒ¿∆¿≈∆»¿«∆∆
‡OiM ‰Ó Ïk ˙˜Á¯Óe BaÏ ˙Â‡˙a ˙Îl‰Ó96‰ÊÂ . ¿«∆∆¿«¬«ƒ¿«∆∆»«∆ƒ¿»¿∆

ÌÈ¯B‰h‰Â ÌÈLB„w‰ Ï‡¯OÈ È·e Ï‡¯OÈ ˙Ba C¯c∆∆¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿ƒ
.ÁaLÓe ‰‡ Ô·eMÈ ‰È‰È el‡ ÌÈÎ¯„·e .Ô‚eeÊa¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆ƒ»»∆¿À»

בכבוד 93) חייבים ואמך "אתה אמרו: א לא, [בקידושין
חייב  שהבן כשם כן, ואם לבן. האם השוו הרי - אביך"
חייבת  (=האשה) האם גם כן ובמוראו, אביו בכבוד

תשועה 94)בשניהם]. שבאת יעל של טיבה מה "וכי
בעלה  רצון ועושה היתה כשרה אשה אמרו, ידה? על גדולה
שהיא  אשה אלא בנשים כשרה אשה לך אין אמרו: מכאן -
וביתר  יא, פרק סוף אליהו' דבי ('תנא בעלה" רצון רוצה
מב). אות סוף ד, שופטים שמעוני' ב'ילקוט דיוק

הוא".95) ונגיד פקיד בביתו, קרח "אפילו ב: יב, מגילה
שורר  איש כל "להיות כב): א, (אסתר לפסוק שם מקביל

א 96)בביתו". סג, יבמות ראה רעה. באשה וחילופיהן
עדשים  תבשיל לי עשי לה כשאמר מצערתו; רב של שאשתו

עדשים. לו עשתה - קטנית קטנית, לו עשתה -

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ברזל 1) צאן נכסי נדוניא, כתובה, הם מה רבינו בו ביאר

תקנת  הבנות, מזון והשבועה. כתובתה פרעון מלוג, ונכסי
וכיצד  שתשבע קודם ממטלטלין, כתובה שתגבה הגאונים
הפוגמת  בכתובתה, קרקע לה ייחד אותה, משביעין
מקום  כתובתה, הפוחתת או בפניו שלא הנפרעת כתובתה,
אומרת  היא כתובתה, גובה מתי עד כתובה, כותבין שאין
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הקטן  נאמן אם בעולה, אומרים והיורשים נשאתי בתולה
ושתי  גיטין שני איפכא, או גט בלי כתובה בגודלו, להעיד

כתובות.

.‡,Ú˜¯˜ ÔÈa - dÏÚ·Ï ‰M‡‰ ˙ÒÎnL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ»¿«¿»≈«¿«
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa2ÔÈ·zÎ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ„·Ú ÔÈa , ≈¿«¿¿ƒ≈¬»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»ƒ

‡Èe„ ‡l‡ ,‰a˙k ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡ ,‰a˙k‰ ¯ËLa3 ƒ¿««¿À»≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»¿¿»
ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈ¯Á‡ ÏÚa‰ Ïa˜ Ì‡Â .ÌÓL¿»¿ƒƒ≈««««¬»«¿¿»»»

‰˙Át Ì‡ - B˙eL¯a ˙ÈOÚÂ4BÏ ‰˙Át5Ì‡Â , ¿«¬≈ƒ¿ƒ»¬»»¬»¿ƒ
‰¯È˙B‰6BÏ ‰¯È˙B‰7Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - ƒ»ƒ»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈…

ÏÊ¯a8‡l‡ ,ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈ¯Á‡ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¿∆¿ƒ…ƒ≈«¬»«¿¿»»»∆»
È¯‰‰˙Át Ì‡ - ‰M‡‰ ˙eL¯a ‡È‰9,dÏ ‰˙Át ¬≈ƒƒ¿»ƒ»ƒ»¬»»¬»»

ÈÒÎ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - dÏ ‰¯È˙B‰ ‰¯È˙B‰ Ì‡Â¿ƒƒ»ƒ»»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈
‚BÏÓ10. ¿

למקום,2) ממקום ולהעבירם לטלטלם שאפשר חפצים
ניידי'. דלא 'נכסי שהם: לקרקעות בניגוד דניידי', 'נכסי

נדניך".3) את נתת "ואת לג): טז, (יחזקאל הפסוק מלשון
תוזל.4) או לה 5)תפסד לשלם אחראי והוא לחובתו,

הכתובה. בשטר שהוערכה כפי התמורה כל את כשיגרשנה
הוקרה.6) את 7)השביחה, לה מחזיר ואינו לזכותו,

כברזל,8)השבח. קיימת שהקרן מ"א. פ"ז, יבמות
שהיו  ולפי לשלם, חייב - כולה נגנבה או כלתה שאפילו
חייב  הרועה והיה וכך, כך בשומת הצאן לשום רגילים
נקראו  לכך הצאן, כל מתו אם אפילו השומא כפי באחריותן
ברזל" צאן "נכסי אחריותם: עליו מקבל שהבעל הנכסים

שם). נגנבה.9)('ברטנורא' ב'בראשית 10)או אמרו
עבדי  "מהו ה"א): פ"ז, יבמות ב'ירושלמי' (וכן פמ"ה רבה'
מליגת  כענין מלוג". מלוג אומר: שאתה כמו מלוג?
כך  הראש, ועוזבים השיער שתולשים הראש, (מריטת)
('הערוך' בה רשות לו ואין הקרן ומניח הפירות אוכל הבעל

מלג). ערך

.·Ô˙B‡ ‰ÒÈÎ‰ ‡lL ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ∆≈»ƒ»∆…ƒ¿ƒ»»
‰a˙ka Ô˙B‡ e·˙k ‡ÏÂ dÏÚ·Ï11e¯‡L ‡l‡ , ¿«¿»¿…»¿»«¿À»∆»ƒ¿¬

B‡ ,‰Ò¯‡˙pL ¯Á‡ ‰M¯Èa dÏ eÏÙ B‡ ,dÓˆÚÏ¿«¿»»¿»ƒÀ»««∆ƒ¿»¿»
ÔlkL ,‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈ‡¯˜ Ïk‰ - ‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»«…ƒ¿»ƒƒ¿≈¿∆À»

d˙eL¯a12,‰a˙k ¯wÚ ‡l‡ ‰a˙k ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡Â .Ô‰ ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»ƒ«¿À»
‰‡Ó ‡e‰L13ÌÈ˙‡Ó B‡14˙ÙÒBz‰ ÌÚ ,15.„·Ïa ∆≈»»«ƒƒ«∆∆ƒ¿«

הכתובה.11) בשטר אותן רשמו לא האירוסין בשעת
לאכול 12) כיֿאם למכרם או לכלותם רשות לבעל ואין

ה"ז. פכ"ב לקמן שיתבאר כפי בלבד, זוז 13)פירותיהם
לאלמנה. לבתולה.14)- - לה 15)זוז מוסיף שהוא

רבינו  וסובר טז. הערה להלן וראה ה"ז), פ"י (למעלה משלו
ולוה. מלוה שבין חוב כל כדין כתובה, דין לנדוניא שאין
הכניסה  שלא כסף לאשה לתת חכמים שתיקנו מה כי
הכניסה  שהאשה מה אבל כתובה. להקרא ראוי זהו לבעלה,
והמקור  בעולם. חוב כשאר ודינו מ'כתובה' עדיף זה משלה,
יעשו  מה "מתה, פ:): (כתובות מהמשנה הוא רבינו לדעת
נכסי  (הם עמה?" והיוצאים הנכנסים ובנכסים בכתובתה
ולא  . . כתובה. להם "אין ק:): (שם וכן שם). רש"י - מלוג

בין  חילקו סג:) (כתובות דמורדת בסוגיא וכן בלאות".
במוספנו  וראה (מגידֿמשנה). נדוניתה לנכסי כתובה

רבינו'. 'תשובת

.‚eÚ„B‰ ¯·k16ÔÈ„Â ,‰M‡Ï ‰a˙k ewz ÌÈÓÎÁL , ¿»«¿∆¬»ƒƒ¿¿À»¿ƒ»¿ƒ
¯wÚ‰ ÔÈ„k ˙ÙÒBz‰17ÔÓÊ Ïk d˙Ba‚Ï ewz ‡ÏÂ . «∆∆¿ƒ»ƒ»¿…ƒ¿ƒ¿»»¿«

LiL ·BÁk ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰ˆ¯zL18ÔÈ‡Â ,ÔÓÊ BÏ ∆ƒ¿∆∆»¬≈ƒ¿∆≈¿«¿≈
Ì‡ B‡ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙Èa‚ ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿≈∆»¿««ƒ««««ƒ

dL¯b19˙B·BË ˙B„O ÏÚaÏ eÈ‰ Ì‡L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ . ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ»«««»
,epnÓ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‰M‡‰ ‰‡·e ,˙BiBÈ·e ˙BÚ¯Â¿»≈ƒ»»»ƒ»ƒ¿¿À»»ƒ∆

ÂÈÒÎaL ‰Ú¯‰ ÔÓ ‡l‡ ‰a‚z ‡lL20‡È‰Â , ∆…ƒ¿∆∆»ƒ»»»∆ƒ¿»»¿ƒ
˙È¯eaÊ ˙‡¯˜p‰21. «ƒ¿≈ƒƒ

ה"ז.16) פ"י למקומות 17)לעיל (פרט הדברים לרוב
ראה  לתוספת. עיקר בין חילוק שיש מפורש בהם שנאמר
מפורש  וכן וה"ה). ה"ב פכ"ד ולקמן ה"ח, פט"ו לעיל
ככתובה". התוספת) (=היינו כתובה ש"תנאי ב נד, בכתובות

"שקבוע".18) התימנים: "לא 19)ובכת"י א: פא, כתובות
מחיים". לגבות כתובה ואין 20)ניתנה ב. מח, גיטין

שאיש  ממה "יותר כי להנשא, כך משום שתימנע לחוש
וב'תוספות  נ.). (שם להנשא" רוצה האשה - לישא רוצה
כדי  תקניטנו שמא חכמים חשו כי מפרש: שם יו"ט'
בזיבורית. דינה לפיכך כתובתה, ותגבה שיגרשנה

('ערוך 21) אבנים מלאה שדה ופירושה: ערבית, מילה
ס"ה, קא סי' חו"מ לשו"ע בהגהותיו והרמ"א השלם').
זבורא  מלשון שבקרקע, הגרוע החלק - "זיבורית אומר

הע  מבעליֿחיים מין שהוא הנדוניא (דבורה) אבל וקצים".
הבינונית. מן ונגבית חוב, ככל היא הרי

.„B˙BÓ ¯Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLkL ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆¿∆»ƒ¿¿À»»««
ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MzL „Ú ‰a‚z ‡Ï -22ÁÈp‰ ‡lL …ƒ¿∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒƒ«

‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ,d˙a˙k BÏ ‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÌeÏk dÏˆ‡∆¿»¿¿…»¿»¿À»»¿…»¬»
‰ÈÏÚM ‰Ó Ïk dÏ ÔÈÓLÂ .d˙B‡23B˙B‡ ÔÈ˙ÁBÙe , »¿»ƒ»»«∆»∆»¬ƒ

d˙a˙kÓ24‡Ïa ‰·Bb - BBˆ¯Ï dL¯b Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿À»»¬»ƒ≈¿»ƒ¿»¿…
‰Úe·L25dÏ ÔÁ˜Ï È¯‰L ;‰ÈÏÚL ˙eÒk ÔÈÓL ÔÈ‡Â , ¿»¿≈»ƒ¿∆»∆»∆¬≈¿»»»

‡È‰ ‡Ï ,d‡ÈˆB‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰Â ,Ô‰a ‰˙ÎÊÂ26. ¿»¿»»∆¿∆¿ƒ»…ƒ

ונשבע 22) עומד והוא בזרועו, ספרֿתורה אוחז "הנשבע
כי  ה"ח). פי"א שבועות הל' רבינו (לשון בכינוי" או בשם
אלא  יפרע לא יתומים, מנכסי להפרע "הבא הוא: כלל
נגבית  שאינה לנדוניא הדין והוא פז.). (כתובות בשבועה"
בהל' וכמבואר חוב, כל כדין בשבועה, אלא היתומים מן
בהלכותיו  אלפסי יצחק רבנו וכתב ה"א. פי"ד ולוה מלוה

חפץ. בנקיטת היא זו ששבועה שם, הבגדים 23)לכתובות
בחייו. לה שקנה גופה לא 24)שעל כי א. נד, כתובות

ממנו. ותלך שתקחם דעת על אלו דברים לה הקנה
ואם 25) כתובתה. לו מחלה או מכרה אם הוא יודע שהרי

"תשבע  טען: אם אולם, לו? יטען מי כלום, טוען אינו הוא
הי"ט. לקמן מפורש דינו - טענתי" על אין 26)לי ולפיכך

דכתובות). פ"ד סוף בהלכותיו (רי"ף גופה שעל כסות שמין

עז. כתובות (ראה להוציא אותם שכופים אלה כל אולם,
ואינו  הואיל שעליה, מה כל שמין - ה"ז) פט"ו, ולעיל

(מגידֿמשנה). לרצונו מגרשה
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.‰ÎÂ‡l‡ d˙a˙k ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‡lL ,eÈ˜˙‰ Ô ¿≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆»«¿»»¿À»»∆»
Ú˜¯w‰ ÔÓ27ÌÈÒÎ eÁ·ML Á·MÓ ‰·Bb dÈ‡Â . ƒ««¿«¿≈»»ƒ∆«∆»¿¿»ƒ

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï28˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙BBf ˙Ba‰ ÔÈ‡Â . ¿««ƒ««««¿≈«»ƒ¿««ƒ«
dÈ‡Â .B˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÒÎ eÁ·ML Á·MÓ Ô‰È·‡¬ƒ∆ƒ∆«∆»¿¿»ƒ¿««ƒ»¿≈»

˙Ù¯BË29Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L Á·La d˙a˙Îa30ŒÛ‡ , ∆∆ƒ¿À»»¿∆«∆ƒ¿ƒ««≈««
el‡ ÌÈ¯·„e .Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb ·BÁ ÏÚaL ÈtŒÏÚ«ƒ∆««∆∆«∆«¿»ƒ≈

Ì‰ ‰a˙k ÈlwÓ31. ƒÀ≈¿À»≈

נוסח 27) ולפי מאיר. דרבי כרבנן ב. פא, ודף א. נא, כתובות
מפני  גובה אינה אלמנה רק האלמנה", תגבה "שלא זה:
שאינה  כשם לה, משועבדים אינם היתומים של שמטלטלין
הי"א). ממון נזקי מהל' (פ"ח אחר לבעלֿחוב משועבדים
אפילו  היא גובה עצמו, מהבעל כתובתה שגובה גרושה אבל
נראה  וכן ה"י). (שם אחר בעלֿחוב כמו המטלטלין, מן
שתגבה  שתיקנו הגאונים בתקנת ה"ז להלן רבינו מלשון
וכמו  לתקנה, צורך אין שבחייו הרי - בעלה" מות "אחרי
('מעשה  המטלטלין" מן גובה האלמנה "ונמצא בה"ח: כן
רבינו: בדברי הביא בתשובה הרשב"א אבל רוקח').
- הקרקע" מן אלא כתובתה האשה תגבה שלא "התקינו
(נדרים  הר"ן וכתב גרושה. ובין אלמנה בין משמע "האשה"
זמן  שאין מפני אחר מבעלֿחוב בזה גרועה שכתובה סה:)
(כשתמות  לעולם אותה תגבה שלא גם ויתכן ידוע, פרעונה
גם  וראה הקרקע. על אלא סומכת אינה ולפיכך בעלה) לפני

כט. הערה היו 28)להלן לא הנכסים אם א. נב, בכורות
ואח"כ  כתובתה, שיעור כדי בעלה מיתת בשעת שוים
מיתת  בשעת שוים שהיו כמה אלא גובה אינה - השביחו

שם). (רש "י תופסת.29)הבעל שלקח 30)חוטפת ,
כמבואר  לכתובתה, משועבדים שהם בחייו מבעלה קרקעות

ה"י. חכמים 31)בסמוך שהקילו הוא קל שם. בכורות,
אשה  - לישא רוצה משאיש ויותר הואיל כתובתה, בגביית
בעלֿחוב  אבל כ"כ, טובה עמו עשתה ולא להנשא, רוצה
ולא  השבח מן זכויותיו לאבד לו אין - ללוה טובה עשה
לשון  [ומסתימת קלב:). לבבאֿבתרא (רשב"ם בו מקילים
גם  מוסב שזה נראה כתובה", מקולי אלו "ודברים רבינו:
- הקרקע מן אלא כתובתה גובה שאינה הראשון, הדין על
הרשב"א  וכדעת אחר, בעלֿחוב מדין גרוע כתובה שדין הרי

כה]. הערה למעלה

.ÂÔÓ d˙a˙Îa ‰M‡‰ ÏhzL ,‰a˙k ÈlwÓ ÔÎÂ¿≈ƒÀ≈¿À»∆ƒ…»ƒ»ƒ¿À»»ƒ
˙BÁt‰32ÌB˜Óa ‰M‡ ‡O ?„ˆÈk .˙BÚaËnaL «»∆««¿¿≈«»»ƒ»¿»

ÌB˜Ó ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡ :¯Á‡ ÌB˜Óa dL¯‚Â ,„Á‡∆»¿≈¿»¿»«≈ƒ»»¿
dÏ Ô˙B - ÔÈLe¯b‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈ·BË ÔÈ‡eOp‰«ƒƒƒƒ»¿«≈ƒ≈»
ÌB˜Ó ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈLe¯b‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓƒ»¿«≈ƒ¿ƒ»»¿
dÏ Ô˙B - ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈ·BË ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒƒ»¿«ƒƒ≈»

ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ33?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ»¿«ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
da L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Ò ˙BÚÓ d˙a˙Îa ‰È‰La¿∆»»ƒ¿À»»»¿»¬»ƒ≈≈»

˙ÙÒBza ÔÈa ¯wÚa ÔÈa ,Úe„È ÚaËÓ34‡È‰ È¯‰ - «¿≈«»«≈»ƒ»≈«∆∆¬≈ƒ
‰nk BÏ Ô˙BpL ,Úe„È ÚaËÓ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÈ„k¿ƒ««¿∆∆¬≈«¿≈«»«∆≈«»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,e‰ÂÏ‰L35. ∆ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

ובמשקלן.32) "מפני 33)בגדלן ב: קי, כתובות

מקום  לפי פעם שיפרע בה הקילו מדרבנן, היא שהכתובה
להקל  זה בכל וכוונתנו הגירושין, מקום לפי ופעם הנישואין
כשיש  זה וכל שם). לרבינו, המשנה (פירוש הפרעון" עליו
שהם  חכמים, לה שתיקנו ומנה מאתיים כדי המטבע בשווי
פ"י, לעיל כמבואר טהור, כסף של דינר ועשרים חמשה
אין  שהרי לפרוע, יכול הוא אין מזה פחות אבל ה"ח.
בעילת  בעילתו - הפוחת וכל . . ממאתיים. לבתולה פוחתין

ה"ט). (שם, משיעור 34)זנות פחות בו יהיה שלא ובלבד
כדלעיל. ומנה מאתיים ודין 35)החכמים, הי"א. פ"ד,

השטר, כתיבת מקום אחרי בו שהולכים החוב, כדין הנדוניא
ה"ט. פי"ז, ולוה מלוה בהל' וכמבואר

.Ê˙B·ÈLÈ‰ ÏÎa ÌÈB‡b‰ ewz36‰M‡‰ ‰È‰zL , ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ dÏÚa ˙BÓ È¯Á‡ d˙a˙k ‰·B‚37, »¿À»»«¬≈«¿»«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

eÈ˜˙‰L C¯„k38ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ·BÁ ÏÚ·Ï39. ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿««ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ
Ï‡¯OÈ ·¯a BÊ ‰wz ‰ËLÙe40È‡z ¯‡L ÔÎÂ . »¿»«»»¿…ƒ¿»≈¿≈¿»¿»≈

‰a˙k41ÔÈÏËÏhÓa ÔLÈÂ ,Ô‰ ‰a˙kk Ôlk - ¿À»À»«¿À»≈¿∆¿»¿ƒ«¿¿ƒ
'ÔÈ¯Îc ÔÈa' ˙a˙kÓ ıeÁ .Ú˜¯˜·k42e‡ˆÓ ‡lL , ƒ¿«¿«ƒ¿À«¿ƒƒ¿ƒ∆…»»

ËeLt Ô˙M¯È ‚‰Ó43·ÈLÈ‰ ÏÎa˙B44È‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿À»»»¿»«¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡L ,‡¯Ób‰ ÔÈc ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ :¯ÓB‡≈«¬ƒƒ»«ƒ«¿»»∆≈¿ƒ

.Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ Ôn‡ ˙a˙k¿À«ƒ»∆»ƒ««¿«

עמ'36) התשובות חלק לכתובות, הגאונים' ב'אוצר ראה
א. נא, כתובות ב'תוספות' פ"ו, לכתובות ברי"ף ואילך, 210

יד. סי' דקידושין פ"ג ורא"ש א. סז, שהרבה 37)ודף מפני
ואשה  בלבד, מטלטלין במסחר בעיקר עוסקים אנשים
אנשים  היו כבר שבזמנם משום וגם עליהם. דעתה סומכת
סז.). לכתובות ורש"י (מגידֿמשנה, כלל קרקעות להם שאין
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¿»»¬¿»«¿∆»«¿¿∆»«¿
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ÔÈa ÈÚ˜¯˜nÓ ÔÈa :‰a˙ka e·zÎiL ,ÔÚÓLƒ¿»∆ƒ¿¿«¿À»≈ƒ¿«¿¿≈≈
ÈÏËÏËnÓ45ÌÈL‡Â ,‡e‰ ÏB„b Ôewz ‰Ê ¯·„Â . ƒ¿«¿¿≈¿»»∆ƒ»«¬»ƒ

z ‰Ê È¯‰L ;‰Ê ¯·„ e‚È‰‰ ÌÈB·e ÌÈÏB„bÈ‡ ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»∆∆¬≈∆¿«
ÔBÓÓaL46ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰·B‚ ‰ÓÏ‡‰ ‡ˆÓÂ , ∆¿»¿ƒ¿»»«¿»»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ

ÌÈB¯Á‡ ˙w˙a ‡Ï ,‰Ê È‡˙a47. ƒ¿«∆…¿«»««¬ƒ

יורשי 45) ועל עלי קיבלתי . . . זו כתובה "אחריות שכותב:
מקרקעות  לקנות אני שעתיד מה ועל . . . אחרי
יבום  מהל' פ"ד לרבינו הכתובה נוסח ראה וממטלטלין".

שם. הגאונים' ב'אוצר הוא וכן שאפשר 46)הל"ג.
ה"ט. פ"ו, לעיל ראה בתורה, שכתוב מה על אפילו להתנותו

ה"ט.47) בסמוך מתבאר לזה, זה בין וההבדל

.Ë·˙k ‡lL È¯‰48‡O ‡l‡ ,‰a˙k‰ ¯ËLa Ck ¬≈∆…»«»ƒ¿««¿À»∆»»»
‰·Bb - ÌÈB‡b ÏL BÊ ‰w˙a Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ :Ì˙Ò49, ¿»ƒ»»≈«¿«»»∆¿ƒ»

¯·ca ÔÈ·MÈ˙Ó - ¯·c‰ eÏ ˜tzÒpL B‡ ,Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«∆ƒ¿«≈»«»»ƒ¿«¿ƒ«»»
ŒÏÚŒÛ‡ da Ôe„Ï ÌÈB‡b‰ ˙w˙a Ák ÔÈ‡L ;‰a¯‰«¿≈∆≈…«¿«»««¿ƒ»»««
˙wz Ì‰L ‰a˙k È‡z ÔÈ„k ,‰L¯t˙ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈¿À»∆≈«»«

ÔÈ¯„‰q‰50da ‡ÈˆBpL „Ú ,‰ÏB„b‰51ÔÓ ÔBÓÓ ««¿∆¿ƒ«¿»«∆ƒ»»ƒ
ÌÈL¯Bi‰52. «¿ƒ

ממטלטלי".48) בין ממקרקעי שידע 49)"בין שכיון
שישארו  המטלטלין אפילו נכסיו, כל לה שעבד - זו בתקנה

מותו. נכתבו 50)לאחר שלא אע"פ אומרים: אנו ובהם
ביתֿדין  תנאי שזהו נכתבו, כאילו - הכתובה בשטר

ה"ה). פי"ב, ולעיל נא., הגאונים.51)(כתובות תקנת בכח
הכתובה.52) בשטר כן כתב לא וגם זו, בתקנה ידע כשלא

שתגבה  ח', בהלכה רבינו שהזכיר הגדול" ה"תיקון וזהו
דברי  והשווה האחרונים'. 'תקנת מכח לא ה'תנאי' מכח
היו  במערב "אבל הי"א: פי"א, ולוה מלוה הל' רבינו
ומן  הקרקע מן לגבות שיש חובות בשטרי כותבים
תנאי  על גובה ונמצא מותו, אחר בין בחייו בין המטלטלין,
זו, בתקנה הלוה ידע לא שמא . . . התקנה מן יותר זה
בתקנת  כח שאין כדין, שלא יוצא יתומים ממון ונמצא

יתומים". בה לחייב האחרונים

.ÈÔÈ‡¯Á‡ ÏÚa‰ ÈÒÎ Ïk eÈ‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz „BÚÂ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈««««¬»ƒ
ÔÈ‡·¯ÚÂ53‰Ó d˙a˙k elÙ‡ .‰a˙kÏ54BÏ LÈÂ , ¿«¿»ƒ«¿À»¬ƒ¿À»»»∆¿≈

„eaÚL ˙Áz Ïk‰ - ÌÈ·e‰Ê ÌÈÙÏ‡a Ú˜¯˜55 «¿««¬»ƒ¿ƒ«…««ƒ¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ¯kÓiL ÏÎÂ .‰a˙k‰«¿À»¿»∆ƒ¿…«««ƒƒƒ¿»»««

BÏ LÈÂ Ìi˜ B¯kÓnL Èt56‰ˆ¯È Ì‡ ÂÈÒÎ Ïk ¯kÓÏ ƒ∆ƒ¿»«»¿≈ƒ¿…»¿»»ƒƒ¿∆
Û¯ËÏ dÏ LÈ -57B‡ ‰pL¯‚iLk d˙a˙Îa Ô˙B‡ ≈»ƒ¿…»ƒ¿À»»¿∆¿»¿∆»

ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓz ‡Ï Ì‡ ,˙eÓiLk58. ¿∆»ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ
‰Úe·La ‡l‡ Û¯Ëz ‡Ï - Û¯ËzLÎe59˙ËÈ˜a ¿∆ƒ¿……ƒ¿…∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ60˙B·BÁ ÈÏÚa Ïk ÔÈ„k ,61‡lL È„k ,BÊ ‰w˙Â . ≈∆¿ƒ»«¬≈¿«»»¿≈∆…
ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰a˙k ‰È‰z62. ƒ¿∆¿À»«»¿≈»

זוז.54)ערבים.53) ויכול.56)משכון.55)מאה
בחזקה.57) בניגוד 58)לקחת למישהו, נמכרו  שלא

וכן  משועבדים". "נכסים הנקראים: ללקוח, שנמכרו לנכסים
מנכסים  נפרעים "אין מ"ב): פ"ה, (גיטין במשנה מצינו
הלוקח  שהרי חורין", בני נכסים שיש מקום משועבדים

הימנו". לגבות מקום לך "הנחתי למלוה: אומר
א.59) פז, למעלה 60)כתובות וראה מ"ט. לכתובות רי"ף

ה"א.61)ה"ד. פי"ד, ולוה מלוה ובהל' א. מה, שבועות
מאתיים 62) לבתולה כותבים היו בראשונה ב: פב, כתובות

ועדיין  . . הכתובה). לאחריות נכסיהם משעבדים היו (ולא
(לפי  וצאי כתובתך טלי לה אומר עליה, כועס כשהיה
ותיקן  שטח בן שמעון שבא עד לכך), מיוחדת שהיתה
לה  ייחד (ולא לכתובתה אחראין נכסי כל לה כותב שיהא
יהיה  שעתה נכסיו, כל על וסומכת במטלטלין, כתובתה

שם.). 'תוספות' – לה וליתן מעות להוציא עליו קשה

.‡È‰ÓÏ‡‰ ˙‡ ÔÈL¯Bi‰ B‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÚÈaLnLk¿∆«¿ƒƒ≈ƒ«¿ƒ∆»«¿»»
‡l‡ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLk¿∆»ƒ¿¿À»»≈«¿ƒƒ»∆»
ÔÈÚÓ eÈ‰ ÔÈÈ„ ÈzaL ÈtÓ ;ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ¿≈ƒƒ¿≈∆»≈ƒƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÚ ˜c˜„z ‡Ï ‡nL dÏ ÔÈLLBÁL ,dÚÈaL‰lÓƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ»∆»…¿«¿≈«

‰Úe·Ma dÓˆÚ63- d¯Èc‰Ï ÌÈÓB˙È‰ eˆ¯ Ì‡Â . «¿»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«ƒ»
eˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ï ˙¯„B64˙È·a d˙B‡ ÔÈ¯ÈcÓe , ∆∆»∆»«∆ƒ¿«ƒƒ»¿≈

.d˙a˙k ˙ÏËB Ck ¯Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»∆∆¿À»»

לעצמה 63) היתר תורה היתומים, לפני טורחת שהיא מפני
וסוברת  מועט, דבר שלקחה בעוד כלום, לקחה שלא לישבע
חוץ  כשהיא והשבועה לה.), (גיטין טרחתה בשכר שזה
ארור, בקללת אלא בכינוי או בשם שאינה קלה היא לביתֿדין
ושמא  שם). ו'תוספות' רש"י (ראה כך כל חמור עונשה ואין
רוקח). ('מעשה לביתֿדין חוץ השביעוה הדיוטות שלשה

אם 64) אלו, מזונות מיני עלי "יאסרו ביתֿדין: לפני שתאמר
ענשה  אין נדרה על תעבור ואפילו מכתובתי", כלום קיבלתי

שם). ('תוספות' שקר שבועת כעונש כך כל חמור

.·È‰ÈL¯BÈ ÔÈ‡ - Ú·MzL Ì„˜ ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó65 ≈»»«¿»»…∆∆ƒ»«≈¿∆»
„Ú ‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ;ÌeÏk d˙a˙kÓ ÔÈL¯BÈ¿ƒƒ¿À»»¿∆≈»¿À»«

Ú·MzL66˙‡O Ì‡Â .67BÊ È¯‰ - Ú·MzL Ì„˜ ∆ƒ»«¿ƒƒ»…∆∆ƒ»«¬≈
;‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk ˙ÏËBÂ ,ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ˙ÚaLƒ¿«««««ƒƒ¿∆∆»¿«∆ƒ¿∆

ÏÚa‰ dÏ ¯ÙÈ ‡nL ,˙ÏËBÂ ˙¯„B dÈ‡ Ï·‡68. ¬»≈»∆∆¿∆∆∆»»≈»«««

אחר.65) מבעל שבועה 66)בניה מוריש אדם "ואין
להשבע  יכולים הבנים שאין לפי מח.). (שבועות לבניו"
מלוה  הל' השווה שם). (רש"י אביהם שנתחייב זו שבועה

ה"ג. פי"ז, שני.67)ולוה זה 68)לבעל על סומכת והיא
כשנדרה  אבל וברש"י). לה: (גיטין שקר על וגובה ונודרת
הבעל  ש"אין להפר יכול השני בעלה אין - נישואיה לפני

(שם). בקודמין" מיפר

.‚ÈÚ˜¯˜ dÏ „ÁÈ69dÏ „ÁiL ÔÈa - d˙a˙Îa ƒ≈»«¿«ƒ¿À»»≈∆ƒ≈»
ÌÈ¯ˆn‰ ˙Úa¯‡a70„Á‡ ¯ˆÓa ÔÈa ,71˙‡ ‰·Bb - ¿«¿«««¿»ƒ≈¿∆∆∆»»∆

‰Úe·L ‡Ïa ‰pnÓ d˙a˙k72dÏ ·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿À»»ƒ∆»¿…¿»¿≈ƒ»«»
‡Ïa Ô˙B‡ ˙ÏËB - ÔÈÓi˜ ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»«»ƒ∆∆»¿…
ÔÈÏËÏhÓ Ô‰a Á˜ÏÂ e¯kÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Úe·L¿»¿≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«»∆ƒ«¿¿ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÈÓcÓ ÌÈiM‰ el‡L Ú„BÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«∆≈«¿ƒƒƒ¿≈«ƒ«¿¿ƒ

ÔzÏËB - ÌÈBL‡¯‰73‰Úe·L ‡Ïa74. »ƒƒ«¿»¿…¿»

לכתובתך".69) תהא פלונית "שדה לה: שכתב
כל 71)הגבולים.70) את סימן שלא מתוך אומרים: ואין
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עליה. דעתה סומכת ואינה צרכה, כל מיוחדת זו אין מצריה,
שמא 72) מחשש הוא השבועה עיקר כל כי א. נה, כתובות

- שדה לה שייחד זו אבל לכתובתה, כסף  צרור התפיסה
שם). (רש"י שהתפיסה הצרור היא ובכת"י 73)היא

נוטלת. לא 74)התימנים: שהראשונים הרי"ף, וכדעת שם.
שהם  זמן כל נדונייתה בנכסי והואֿהדין נמכרו. אלא נאבדו
ועומדים  מיוחדים שהם שבועה בלא נוטלתם קיימים,
הבעל  ואין נוטלת" אני "כלי לומר: יכולה שהרי לרשותה.
יבמות  ראה אביה. בית שבח משום - בדמיהם לסלקה יכול

הריב"ש). בשם (כסףֿמשנה ב סו,

.„È.‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - d˙a˙k ˙Ó‚Bt‰«∆∆¿À»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÏÚa‰ ,ÊeÊ ÛÏ‡ Ba LiL ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰ ?„ˆÈk≈«ƒ»¿«¿À»∆≈∆∆«««
ÈzÏa˜˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰ zÏa˜˙ :¯ÓB‡≈ƒ¿««¿¿«…¿ƒ∆∆…ƒ¿««¿ƒ

CÎÂ Ck ‡l‡75˙ˆ˜na ÌÈ„Ú ‰ÈÏÚ LÈ elÙ‡Â .76 ∆»»»»«¬ƒ≈»∆»≈ƒ«ƒ¿»
‰ÏËpM ‰Ó ÔBaLÁa dÓˆÚ ‰˜c˜„ elÙ‡Â ,‰ÏËpL∆»¿»«¬ƒƒ¿¿»«¿»¿∆¿«∆»¿»

‰Ëe¯t ÈˆÁa77‰Úe·La ‡l‡ ¯‡M‰ Ïhz ‡Ï -78. «¬ƒ¿»…ƒ…«¿»∆»ƒ¿»

לב 75) לשום מדקדק אינו מחבירו הנפרע ב. פז, כתובות
ונפרעה  הואיל וזו מדייק). (והפורע מחברו שקיבל מה לכל
כדי  שבועה עליה הטילו - הכל שנפרעה אפשר במקצת,

יותר,76)שתדייק. לה פורע היה אילו אומרים: אנו אין
הראשון. בפרעון שעשה כדרך עדים מזמין אין 77)היה

בשבועה. שלא כך משום ותיטול דייקנית שהיא מוכיח זה
ללשון  מקביל פרוטה", חצי בחצי הנוסח: התימנים ובכת"י
רש"י: ומפרש פרוטה", משוה פחות "פחות שם: התלמוד
פלוני, ביום לי נתת כך חשבון, עמו עושה שקיבלה במנה
משוה  פחות אפילו בחשבון ומצרפת פלוני, ביום וכך

הדין 78)פרוטה. חוב בשאר שגם בנדונייתה, הדין וכן
ה"א. פי"ד, ולוה מלוה בהל' כמבואר כך,

.ÂË‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰ zÏa˜˙ :ÏÚa‰ ¯Ó‡»««««ƒ¿««¿¿«…¿ƒ∆∆…
‰Ïa˜˙pL ‰ÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,ÌeÏk ÈzÏa˜˙ƒ¿««¿ƒ¿¿≈∆»≈ƒ»∆»∆ƒ¿«¿»
‡l‡ ‰a˙k‰ Ïk Ú¯tz ‡Ï - ˙ˆ˜Ó B‡ Ïk‰«…ƒ¿»…ƒ»«»«¿À»∆»

‰Úe·La79. ƒ¿»

של 79) דעתו להפיס כדי היא חכמים ותקנת שם. כתובות,
המכחיש  את מחייב אחד ש"עד התורה שבועת זו ואין בעל.
ולא  נשבעים שבתורה הנשבעים כל שהרי שבועה", -
כנ"ל. היא חכמים תקנת אלא ונוטלת, נשבעת וזו משלמין,

.ÊË.‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - ÂÈÙa ‡lL ˙Ú¯Ùp‰«ƒ¿««∆…¿»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÔÈc ˙Èa - BÏ CÏ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯bL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆≈≈∆ƒ¿¿»«≈ƒ

d˙a˙k d˙B‡ ÔÈa‚Óe Ú·MzL ¯Á‡ ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ80. ¿ƒƒ¿»»««∆ƒ»««¿ƒ»¿À»»
Á¯Ë Ô‰Ï LiL ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿»»∆≈»∆…«
- BÚÈ„B‰Ï ·B¯˜ ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÚÈ„B‰Ï¿ƒ¬»ƒ»»¿»»¿ƒ

BLÔÈÚÈ„BÓe BÏ ÔÈÁÏ81Ú·Mz - ‡B·È ‡Ï Ì‡Â ,B˙B‡ ¿ƒƒƒ¿ƒ…»ƒ»«
Ïh˙Â82. ¿ƒ…

א.80) פח, קעד,81)שם בבבאֿבתרא ומקורו שם. הרי"ף
יתבע  לא חבירו את והמלוה ערביו, הם אדם של שנכסיו א

תחילה. הערב "שלא 82)את כן, הדין בבעלֿחוב ואפילו
ויושב  והולך חבירו של מעותיו נוטל ואחד אחד כל יהא

פח.). (שם לווין" בפני דלת נועל ואתה הים, במדינת

.ÊÈ?„ˆÈk .‰Úe·La ‡lL ˙Ú¯Ù - d˙a˙k ˙˙ÁBt‰«∆∆¿À»»ƒ¿««∆…ƒ¿»≈«
zÏa˜˙ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,ÊeÊ ÛÏ‡a ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰ƒ»¿«¿À»¿∆∆≈ƒ¿««¿¿
ÈÏ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ÈzÏa˜˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰«…¿ƒ∆∆…ƒ¿««¿ƒ¿¿≈ƒ
‰Ó‡ ,ÛÏ‡ ÈÏ ·˙kL ‰ÊÂ ;ÊeÊ ˙B‡Ó LÓÁ ‡l‡83 ∆»¬≈≈¿∆∆»«ƒ∆∆¬»»
‰Úe·La ‡lL ˙Ú¯Ù BÊ È¯‰ - BÈ·Ï ÈÈa ‰˙È‰84. »¿»≈ƒ¿≈¬≈ƒ¿««∆…ƒ¿»

˙B‡Ó LÓÁ ‡l‡ È˙a˙k ¯ËLa ÔÈ‡ :‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒ¿«¿À»ƒ∆»¬≈≈
,ÌeÏk ÊeÊ ÛÏ‡ Ba LiL ‰Ê ¯ËLa ˙Ú¯Ù dÈ‡ -≈»ƒ¿««ƒ¿»∆∆≈∆∆¿
CÎÈÙÏ .¯˜L ‡e‰L ˙„B‰ el‡Îe B˙B‡ ‰ÏËa È¯‰L∆¬≈ƒ¿»¿ƒ»∆∆∆¿ƒ»

¯ËÙÂ ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL85. ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ¿»

זוז.83) מאות חמש אלא אתבענו שלא בי האמין הוא
ב.84) פז, -85)כתובות זוז מאה חבירו את הטוען כדין

(ראה  מדרבנן היסת שבועת שנשבע בכל, כופר והלה
ה"ג). פ"א, ונטען טוען והל' מ: שבועות

.ÁÈ- ‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï :e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÌB˜Óe ;ÈÏËe ÈÚ·M‰ :ÔÈc ˙Èa dÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»≈ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»
:ÏÚaÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰Úe·La ‡lL Ú¯tz :e¯Ó‡L∆»«¿ƒ»«∆…ƒ¿»¿ƒ«««

dÏ Ô˙Â „ÓÚ86„Ú BÊ ‰ÚËa ÔÓ‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¬…¿≈»¿≈«»∆¡»¿«¬»«
.EÈ¯·„Ï ‰È‡¯ ‡È·zL∆»ƒ¿»»ƒ¿»∆

בעלה.86) דעת להפיס כדי אותה משביעים אנו ואין

.ËÈ- È˙ÚË ÏÚ ÈÏ Ú·Mz :BÓˆÚÓ ÏÚa‰ ¯Ó‡»««««≈«¿ƒ»«ƒ««¬»ƒ
ÈÏËe ÈÚ·M‰ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡87.ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·M˙Â , ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆

‰Úe·La ‡lL d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙È˙‰88B‡ , ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆¿À»»∆…ƒ¿»
ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‡‰zL89‡Ïa epnÓ ‰·Bb - ∆¿≈∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…»ƒ∆¿…

- ÂÈL¯BiÓ ˙Ba‚Ï ‰‡a Ì‡ Ï·‡ .ÏÏk ‰Úe·L¿»¿»¬»ƒ»»ƒ¿ƒ¿»
Ú·Mz90.Ïhz Ck ¯Á‡Â ƒ»«¿««»ƒ…

רבינו 87) בדברי הוא וכן שם, וברי"ף א. מא, שבועות
למד  ומשם חוב, שטר בענין ה"ב ולוה מלוה מהל' בפי"ד

אשה. כתובת לענין לה:88)רבינו שיאמר אףֿעלֿפי
וטלי". שאינה 89)"השבעי ה"יד) (דלעיל פוגמת כגון

בשבועה. אלא אם 90)נפרעת ממנו, אלא פטרה שלא
פו:). (כתובות בחייו כתובתה תגבה

.Î‡Ïa ÂÈL¯BiÓ d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙˙‰ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿À»»ƒ¿»¿…
‰Úe·L91ÏÚ ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‰È‰zL B‡ , ¿»∆ƒ¿∆∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…«

‰Úe·L ‡Ïa Ô‰Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ÂÈL¯BÈ92Ï·‡ .Ì‡ ¿»¬≈∆∆≈∆¿…¿»¬»ƒ
ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯ËÏ ‰‡a93‡l‡ Û¯Ëz ‡Ï - »»ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ…ƒ¿…∆»

‰Úe·La94ÔÈ‡L ;ÏÚa‰ dÈÓ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡ƒ»«««∆≈
Ï·‡ ,ÂÈL¯BÈ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‡l‡ ÏÈÚBÓ ÏÚa‰ È‡z¿««««ƒ∆»»»¿«¿»¬»

ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡ ÔBÓÓ „ÈÒÙ‰Ï95. ¿«¿ƒ»¬≈ƒ≈ƒ

מנכסי 91) נפרעים שאין להשבע, עליה הדין שמן אףֿעלֿפי
פז.). (כתובות בשבועה אלא שם.92)יתומים

הם 93) והרי נישואיה, אחרי הבעל בחיי ללקוחות שנמכרו
נכסים  שם אין אם כתובתה, לפרעון ואחראים משועבדים

ה"י. כדלעיל חורין, נתקבלה 94)בני שלא ללקוחות,
ה"ד. כדלעיל עדיין, בפט"ו 95)כתובתה רבינו כתב כן

פ"ט. בכתובות הרי"ף דעת וכן ה"ז. ולוה מלוה מהל'
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הלוקח, למקח הבעל נאמנות שקדמה שכל סובר והראב"ד
נכסים  לקנות לו היה לא שהלוקח בשבועה, שלא גובה היא

לעצמו). הפסיד (והוא אנפשיה אפסיד ואיהו אלה.

.‡Î- d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‰È‰L ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿«¿À»≈ƒ««»»
‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ d˙a˙k ‰·B‚Â ˙ÚaLƒ¿««¿»¿À»»¿»¬ƒ««≈»

‰L96˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa ,dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa . »»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»¿≈
‰È·‡97ÔÈ‡ - d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ÔÈ‡ Ì‡Â . »ƒ»¿ƒ≈¿«¿À»≈ƒ««»»≈

‰a˙k ¯wÚ elÙ‡Â ,ÌeÏk dÏ98ÌBÈa ‰Ú·z elÙ‡Â , »¿«¬ƒƒ«¿À»«¬ƒ»¿»¿
dÏÚa ˙˙ÈÓ99ÔÈ‡ ‰a˙k ¯wÚ elÙ‡ ,‰Le¯b‰ ÔÎÂ . ƒ««¿»¿≈«¿»¬ƒƒ«¿À»≈
dÏ100‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzL „Ú101. »«∆ƒ¿«¿À»

היתה 96) ליורשים, הכתובה מחלה אילו כי א. קד, כתובות
הכתובה. שטר להם הכ"ג.97)מוסרת בסמוך ראה

לאלמנה.98) זוז ומאה לבתולה, זוז שמא 99)מאתיים
שטרה. לו והחזירה מחלתה, או כתובתה נתקבלה

הוא 100) אם אבל לי, מחלה או פרעתי הבעל כשטוען
לפורעה. חייב - שם.101)מודה ברי"ף וכן א. פט, שם

.·Î·zÎÏ Ôk¯cL ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆«¿»ƒ¿…
‡l‡ ,‰a˙k ·zÎÏ Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ï·‡ ;‰a˙k¿À»¬»¿»∆≈«¿»ƒ¿…¿À»∆»
‰a˙k ¯wÚ ‰·B‚ BÊ È¯‰ - ÔÈc ˙Èa È‡z ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«¿«≈ƒ¬≈»ƒ«¿À»
‰L¯b˙ ÔÈa - ‰a˙k ¯ËL d„Èa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»»¿«¿À»≈ƒ¿»¿»
‰˙È‰L ÔÈa dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡˙ ÔÈa≈ƒ¿«¿¿»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»

‰È·‡ ˙È·a102‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa dÏ ÔÈ‡ ˙ÙÒBz Ï·‡ , ¿≈»ƒ»¬»∆∆≈»¿»»∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a103. ƒ¿»»¿»

אע"פ 103)שם.102) בה שנאמר ביתֿדין מתנאי שאינה
הוא  הטוב מרצונו אלא כנכתבה. היא הרי נכתבה שלא

נאמנת. אינה - בידה כתובתה ואין והואיל מתחייב,

.‚ÎÔÈ‡L ÌB˜Óa ¯wÚ‰ ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‰nk „ÚÂ¿««»ƒ¿∆»«¿»»»ƒ»¿»∆≈
‰·Bb - dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰ Ì‡ ?‰a˙k ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿À»ƒ»¿»¿≈«¿»»

ÌÏBÚÏ104ÌÈ¯OÚ „Ú - ‰È·‡ ˙È·a ‰˙È‰ Ì‡Â , ¿»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ»«∆¿ƒ
LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ Úa˙Ï ‰‡a Ì‡Â .‰L LÓÁÂ¿»≈»»¿ƒ»»ƒ¿…«««∆¿ƒ¿»≈
‰˜˙L ‡Ï - ‰ÏÁÓ ‡Ï el‡L ;ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ‰L»»≈»¿∆ƒ…»¬»…»¿»

‰Ê ÔÓÊ Ïk105:¯Ó‡zL È„k ÌÈL¯Bi‰ ÌÚ dÈ‡ È¯‰Â , »¿«∆«¬≈≈»ƒ«¿ƒ¿≈∆…«
.˙Èaa ÈnÚ Ô‰Â ÔÚ·˙lÓ ÈzÓÏÎƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿≈ƒƒ««ƒ

אלא 104) כתובתה, להם שמחלה ראיה שתיקתה אין כי
היא  בושה פרנסתה, לה ונותנים אותה שמכבדים מפני

כתובתה. משלהם,105)לתבוע ניזונית שהיא אע"פ
מלתבוע  בושה אינה ביחוד, בה מטפלים ואינם הואיל
שם). למשנה יו"ט' ב'תוספות וראה קד. (כתובות כתובתה

.„ÎCÎÈÙÏ106CÈÏBÓ BÓˆÚ L¯Bi‰ ‰È‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»»«≈«¿ƒ
Úa˙Ï dÏ LÈ - da ÏtËÓe ‰È·‡ ˙È·Ï ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿≈»ƒ»¿«≈»≈»ƒ¿…«
BfL ÈtÓ ;‰L LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ elÙ‡Â d˙a˙k¿À»»«¬ƒ««∆¿ƒ¿»≈»»ƒ¿≈∆

LBa ‡È‰L ÈtÓ ,‰Ú·z ‡ÏÂ ‰˜˙MLÔÓ ‰ ∆»¿»¿…»¿»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ
L¯Bi‰107. «≈

על 106) ראיה שתיקתה אין בושה, שהיא ובשעה הואיל
קד:).107)מחילתה. (שם בה שנהג הגדול הכבוד מחמת

כדין  התוספת ודין לביתה, מזונותיה להוליך בעצמו בטרחו
אלא  התוספת, בסכום מודים היתומים שאפילו הכתובה,
והיא  שנה כ"ה עליה שעברו כל להם, שמחלה שטוענים
חוב  כדין נדונייתה ודין התוספת. גם הפסידה אביה, בבית
קד.). (שם בגמרא כמבואר מחילה, דין בו דנים לא שלעולם
בעלֿחוב  כדין שדינה לעולם, כתובתה גובה הגרושה וכן

(שם).

.‰ÎÈ˙a˙k ¯wÚÂ È˙‡O ‰Ïe˙a :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿À»ƒ
ÂÈL¯BÈ B‡ ÏÚa‰Â ,ÌÈ˙‡Ó108˙‡O ‰ÏeÚa :ÌÈ¯ÓB‡ »«ƒ¿«««¿»¿ƒ¿»ƒ»

dÏ eOÚL e‡¯L ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ - ‰‡Ó ‡l‡ dÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»≈»ƒ≈≈ƒ∆»∆»»
Ô˙BOÚÏ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ e‚‰pL ˙B‚‰n‰«ƒ¿»∆»¬«¿≈»»ƒ«¬»

‰ÁÓO ÈÈÓ ÔB‚k ,‰Ïe˙·Ï109B‡ ÌÈ¯˙k B‡ ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ
LeaÏÓ110Ck ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ¯‡L B‡ ,Úe„È «¿»«¿»¿»ƒ∆≈ƒ»

‰Ïe˙·Ï ‡l‡111ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ∆»ƒ¿»¬≈∆∆»«ƒ¿ƒ≈
‰Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ‰Êa ÌÈ„Ú dÏ112‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ»∆¬≈∆∆»∆¿ƒ»»

È¯‰L ,‰¯Bz‰ ˙Úe·L BÚÈaL‰Ï dÏ LÈ - Ìi˜ ÏÚa‰««««»≈»¿«¿ƒ¿««»∆¬≈
‰Úh‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰113BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔËw‰ ÔÓ‡Â . »¿ƒ¿»««¬»¿∆¡»«»»¿»ƒ¿»¿

˙ÈBÏÙÏ ‰OÚpL ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk È‡ ¯eÎÊ :¯ÓBÏÂ¿«»¬ƒ¿∆»ƒƒ»»∆«¬»ƒ¿ƒ
˙BÏe˙a‰ ‚‰Ó114ÌB˜Óa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ƒ¿««¿¿…«¿»ƒ»≈¿»

‰a˙k ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L115.e¯Ó‡L BÓk , ∆≈¿ƒ¿À»¿∆»«¿

נתאלמנה.108) לפניה,כתובות109)אם "רקדו ב: טז,
כלומר  תרומה, יין של כוס בשורה", של כוס לפניה העבירו

ראשית. כתרומת ראשית על 110)זו צעיף "הינומא"
מגולות, עיניה שאין ומתוך עיניה, על משורבב ראשה
יז: (שם תנומה שם על - הינומא בתוכו, לפעמים מנמנמת

טו:111)וברש"י). (שם לתינוקות קליות חילוק כגון

נישאות.112)במשנה). בתולות - נשים "רוב א: טז, שם
בהינומא), שיצאת (יודעים קול לה יש בתולה הנישאת וכל

רובה". נתערער - קול לה ואין הואיל במנה,113)וזו
ומב:). לח: (שבועות התורה מן שבועה חייב במקצת ומודה
- קרקעות? שעבוד כפירת על נשבעים שאין ואףֿעלֿפי
הוא  חייב המטלטלים, מן לגבות היא הגאונים ותקנת הואיל
ובלחםֿ בראב"ד ,72 עמ' טז. לכתובות (ה'מאירי' בשבועה
החכמים, לשבועת התורה שבועת בין וההבדלים משנה).
התורה  בשבועות מהם: ואחד א. מא, בשבועות מנויים
משלם) ואיני נשבע איני אמר (אם הנתבע לנכסי יורדים
אלא  לנכסיו יורדים אין - דרבנן ובשבועה לתובע. ונותנים
נידויו, תבע ולא בא לא ואם יום, שלשים אותו מנדים
ונטען  טוען הל' רבינו (מלשון מרדות מכת אותו מלקים

ה"דֿה). נישאות,114)פ"א בתולות - נשים ורוב הואיל
שכתב  ומכיון כח.). (כתובות גמורה לעדות צריכים אנו אין
שאפילו  אלא שנים, שצריך נראה עדים" יש "אם למעלה
כסףֿ ועי' ,132 עמ' שם ('מאירי' נאמנים קטנים שניהם

הרי 115)משנה). שכותבים במקום כי ב. טז, כתובות
אם  כאלמנה, או כבתולה נשאת אם בכתובה לראות אפשר
שלא  מודים היורשים או והבעל הכתובה, שנאבדה לא

(מגידֿמשנה). נשאת" "בעולה שטוענים: אלא נפרעה,

.ÂÎ,˙Ó‡ - ÈzL¯b :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒ∆¡∆∆
dÏÚa ÈÙa ‰Èt ‰fÚÓ dÈ‡L116‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»¿ƒ»»∆»ƒ¿≈«¿»¿ƒ»»ƒ»
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‰¯Ó‡Â ,Ëb dnÚ ÔÈ‡Â ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰L∆ƒ»¿«¿À»¿≈ƒ»≈¿»¿»
‡e‰Â ,È˙a˙k ÈÏ Ôz ,Èhb „·‡Â ÈzL¯b :dÏÚ·Ï¿«¿»≈«¿«ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿À»ƒ¿
Ï·‡ ;‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔzÏ ·iÁ - CÈzL¯‚ ‡Ï :¯ÓB‡≈…≈«¿ƒ«»ƒ≈»ƒ«¿À»¬»
,dL¯bL ‰È‡¯ ‡È·zL „Ú ,˙ÙÒBz‰ dÏ Ô˙B BÈ‡≈≈»«∆∆«∆»ƒ¿»»∆≈¿»

d„È ˙ÁzÓ ‰a˙k‰ ÌÚ Ë‚ ‡ˆiL B‡117. ∆≈≈≈ƒ«¿À»ƒ««»»

א.116) קטז, רבינו,117)יבמות על משיג הראב"ד
הכתוב  (מלשון הם טלואות במות אלו דברים ואומר:
יוצא  גט וכאילו פניה, מעיזה אינה שאם טז) טז, יחזקאל
ועוד  התוספת. על גם נאמנת תהיה לא למה  ידה, מתחת
לגבות  נאמנת היא שאין וסובר, רבינו דברי על חולק הוא
אלא  לכתחילה לאחר להנשא נאמנת אינה וגם כתובתה,
"לא  לכתחילה תינשא תאמר שאם תצא. לא נשאת שאם
וה'מגיד  בעלה". תחת יושבת אבינו לאברהם בת הנחת
במליצה: הראב"ד דברי על ומשיב רבינו, את מצדיק משנה'
מפרשים" הרבה קרבן עליהן הקריבו כבר אלו, "במות
ראיות  ומביאים לכתחילה, להנשא שנאמנת ג"כ הסוברים
להנשא  שמותרת ומכיון בש"ס, סוגיות מכמה לכך
בשטר  לה כתב שכך כתובתה, מקבלת ממילא לכתחילה,
(יבמות  לך" שכתוב מה תטלי לאחר, תנשאי "אם כתובתה:
תוספת  גם תקבל "א"כ הראב"ד: שהקשה ובמה קיז.).
מתגרשת  מצינו "לא עוז': ה'מגדל השיב יפה - כתובתה?"
עלֿמנת  לה כתב שלא תוספת, שתגבה ולרצונה כרחו בעל
פט"ו  לעיל (השווה אחר" עם ותאכל ותלך ממנו שתצא
לאברהם  בת הנחת לא כן אם הראב"ד: שהשיג ובמה ה"י).
"בת  ואמר: עוז', ה'מגדל תמה בעלה? תחת יושבת אבינו
אברהם  לזרע סימן והלא פניה, תעיז איך אבינו אברהם
רבינו, וכדעת עט.). ביבמות (כמבואר ביישנים?!" אבינו
אלא  ז"ל. והרשב"א התוספות בעלי רבותינו גם קיבלו
אלא  נאמנת שאינה העירו א קטז, ליבמות שב'תוספות'
אינה  - כתובתה תבעה אם אבל כתובתה, תובעת כשאינה
רבינו, לדעת ואילו לא. הלכה בסמוך וכמבואר נאמנת,
וראה  לפנינו. כמבואר כתובתה, כשתובעת אפילו נאמנת

ס"ב. יז סי' אהע"ז שו"ע

.ÊÎÏk dÏ Èz˙Â ÈzL¯b ,‰È‰ Ck :ÏÚa‰ dÏ ¯Ó‡»«»«««»»»≈«¿ƒ¿»«ƒ»»
¯·BL ÈÏ ‰·˙ÎÂ ,˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,‰a˙k‰118„·‡Â , «¿À»ƒ»¿∆∆¿»¿»ƒ≈¿»«

·iÁ˙È ‡ÏÂ 'ÈzL¯‚ ‡Ï' ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ - È¯·BL¿ƒƒ∆»«…≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
˙ÙÒBza119ıÙÁ ˙ËÈ˜a dÚÈaLÓe .ÔÓ‡ ,120˙BÂ ,Ô «∆∆∆¡»«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈

˙q‰ ˙Úe·L ‡e‰ ÚaLÂ ,¯wÚ‰ ˙‡ dÏ121ÏÚ »∆»ƒ»¿ƒ¿«¿«∆≈«
.˙ÙÒBz‰«∆∆

קבלה.118) כו.119)שטר הלכה למעלה כמבואר
כתובתה.120) עיקר טענת 121)על תובעתו היא שהרי

ויפטר. היסת שבועת להשבע עליו כופר, והוא ודאי

.ÁÎC¯c Ì‡ ,‰a˙k ¯ËL d„Èa ÔÈ‡Â Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ƒ»≈¿≈¿»»¿«¿À»ƒ∆∆
d˙a˙k ¯wÚ ‰·Bb - ‰a˙k e·zÎÈ ‡lL ÌB˜Ó B˙B‡»∆…ƒ¿¿¿À»»ƒ«¿À»»

d„ÈaL Ëba122¯wÚ elÙ‡ - ‰a˙k ·zÎÏ Ôk¯c Ì‡Â ; «≈∆¿»»¿ƒ«¿»ƒ¿…¿À»¬ƒƒ»
‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzL „Ú dÏ ÔÈ‡123e¯‡aL BÓk ,124. ≈»«∆ƒ¿«¿À»¿∆≈«¿

.¯ËÙÂ ,d˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Úe·L ÏÚa‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»«««¿«∆≈««¬»»¿ƒ¿»

לה 122) וכתבתי עירי בני מנהג שיניתי לומר נאמן ואינו

פט.). עכשיו,123)(כתובות לה אשלם אם לומר: שיכול
אלמנה, בתורת ותגבה כתובתה תוציא מותי אחרי שמא
עדים  יש ואם שם). (רש"י נפרעתי ולא נתגרשתי לא לומר
כותבים  שאין כמקום זה הרי - נשרפה או הכתובה שאבדה
ס"ו). ק סי' אהע"ז (רמ"א שבידה בגט וגובה כתובה,

הכ"א.124) לעיל

.ËÎ˙Ba˙k ÈzLe ÔÈh‚ ÈzL ‰‡ÈˆB‰125ÈzL ‰·Bb - ƒ»¿≈ƒƒ¿≈¿À»¿≈
˙Ba˙k126Ë‚Â ˙Ba˙k ÈzL ‰‡ÈˆB‰ .„Á‡127dÈ‡ - ¿Àƒ»¿≈¿À¿≈∆»≈»

Ì‡ ?‰·Bb Ô‰Ó BÊ È‡Â .˙Á‡ ‰a˙k ‡l‡ ‰·Bb»∆»¿À»««¿≈≈∆»ƒ
˙BÂL Ô‰ÈzL128,‰BL‡¯‰ ˙‡ ‰B¯Á‡‰ ‰Ïha - ¿≈∆»ƒ¿»»«¬»∆»ƒ»
˙Ù¯BË dÈ‡Â129‰B¯Á‡‰ ÔÓfÓ ‡l‡130‰È‰ Ì‡Â ; ¿≈»∆∆∆»ƒ¿«»«¬»¿ƒ»»

dz¯·Á ÏÚ ˙ÙÒBz Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a131‰ÊÈ‡a ‰·Bb - ¿««ƒ¿≈∆∆∆«¬∆¿»»¿≈∆
‰ˆ¯zL Ô‰Ó132.‰iM‰ ÏËa˙e , ≈∆∆ƒ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»

גט 125) לזמן קודם ראשונה כתובה וזמן פעמיים. שגירשה
שני. לגט קודם שניה כתובה וזמן משני 126)ראשון,

פט:). (כתובות הרי 127)נישואיה לגט, קודם שתיהן וזמן
אחת. פעם אלא נתגרשה שתיהן.128)שלא סכום

המגרש.129) מבעלה נכסים שקנו מהלקוחות
על 130) לו שתמחול שניה כתובה לה כתב שלפיכך

בין  הלקוחות שקנו מה וכל ראשונה, כתובה של שעבודה
משועבד  אינו - השניה לכתיבת הראשונה הכתובה זמן

מסכום 131)לכתובתה. גדול יותר סכום לה כתב שבשניה

טורפת 132)הראשונה. אינה המרובה בכתובה רוצה אם
שבראשונה, מזמן לטרוף רוצה ואם האחרונה, מזמן אלא
אמר  כאילו והרי שבשניה. הסכום את לגבות זכות לה אין
גבי  - ראשונה על שעבוד למחול תתרצי "אם מתחילה: לה
הראשונה  גבי - לא ואם מרובה. שהיא שניה  כתובה
בהכרח  שוה, שתיהן כשסכום אבל וברש"י). (שם המועטת"

כתבה. למה כן לא שאם הראשונה, את שניה בטלה

.Ï˙Á‡ ‰a˙Îe ÔÈh‚ ÈzL ‰‡ÈˆB‰133‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ƒ»¿≈ƒƒ¿À»««≈»∆»
Ì˙Ò d¯ÈÊÁ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰L ;˙Á‡ ‰a˙k134 ¿À»««∆«¿»≈∆ƒ¿¿∆¡ƒ»¿»

Ú -d¯ÈÊÁ‰ ‰BL‡¯‰ d˙a˙k Ï135Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ . «¿À»»»ƒ»∆¡ƒ»ƒ»≈
ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰a˙Îe136‰a˙kÏ Ì„B˜ Ëb Ì‡ :137 ¿À»««ƒ««««ƒ≈∆«¿À»

·zÎÏ Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ,‰a˙k ¯wÚ ‰Ê Ë‚a ‰·Bb -»¿≈∆ƒ«¿À»ƒ≈«¿»ƒ¿…
‰˙ÎÊ È¯‰L ,BÊ d˙a˙Îa LiM ‰Ó Ïk ‰·B‚Â ,‰a˙k¿À»¿»»«∆≈ƒ¿À»»∆¬≈»¿»

Ëb‰ ˙‡ ‰Ó„˜ ‰a˙k Ì‡Â ;B˙˙ÈÓa da138dÏ ÔÈ‡ - »¿ƒ»¿ƒ¿À»»¿»∆«≈≈»
‰BL‡¯‰ d˙a˙k ÏÚL ,˙Á‡ ‰a˙k ‡l‡∆»¿À»««∆«¿À»»»ƒ»

d¯ÈÊÁ‰139. ∆¡ƒ»

והיא 133) כתובה, לה כתב ולא שנית נשאה שגירשה, אחרי
גירשה  ואח"כ הראשונה, כתובתה מה משום גבתה לא

אחת. וכתובה גיטין שני בידה הרי כתב 134)שנית, ולא
הראשונה. כתובתה את גבתה לא והיא חדשה, כתובה לה

ומת.136)שם.135) ונשאה וחזר שכתב 137)שגירשה
השניים. נישואיו עם כתב 138)לה לא שנית, שכשנשאה

כתובה. א.139)לה צ, שם

.‡Ï,‡OpzL È„k 'ÈÏÚa ˙Ó' ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰»ƒ»∆¡∆∆«≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»≈
ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk140- ‰a˙k‰ È‡zÓe . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿»≈«¿À»

·˙kM ‰Ó Ïk Ïhz ,B˙BÓ ¯Á‡ ¯Á‡Ï ‡Opz Ì‡L∆ƒƒ»≈¿«≈««ƒ…»«∆»«
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קני zeyi` zekld - miyp xtq - lel` h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

d˙a˙Îa dÏ141:‰¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‰‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »ƒ¿À»»¿ƒ»ƒ»»¿≈ƒ¿»¿»
‰a˙k ÌL ‰¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,‡Op‰Ï Èe¯Èz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈¿…ƒ¿ƒ»≈¿À»

d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - ÌÏBÚa142 »»«ƒƒ»¿ƒ»≈«¿ƒƒ»
ez ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡a .d˙a˙k dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿À»»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿

a˙k ˙‡ ÈÏ;d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ ‡Op‰Ï Û‡ - È˙ ƒ∆¿À»ƒ«¿ƒ»≈≈«ƒƒ»
,˙Ó ‡lL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰Â ,‰‡a ‰a˙k‰ È˜ÒÚ ÏÚL∆«ƒ¿≈«¿À»»»«¬≈∆¿∆¿«∆…≈
ÌÈiÁÓ ‰a˙k ÏhÏ ‡l‡ ,‡Op‰Ï dzÚc ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈∆»ƒ…¿À»≈«ƒ

„·Ïa143‡Op‰Ï Èe¯Èz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡a . ƒ¿«»»¿»¿»≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ˙BÂ ‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - È˙a˙k ˙‡ ÈÏ e˙e¿ƒ∆¿À»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»≈¿¿ƒ
ÔÈ‡eOp‰ È˜ÒÚ ÏÚ ‰È¯·c ¯wÚL ÈtÓ ,d˙a˙k dÏ»¿À»»ƒ¿≈∆ƒ«¿»∆»«ƒ¿≈«ƒƒ
È˙a˙k ˙‡ ÈÏ ez :‰¯Ó‡Â ‰‡a Ì‡ Ï·‡ ;‰‡a»»¬»ƒ»»¿»¿»¿ƒ∆¿À»ƒ
dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - ‡Op‰Ï Èe¯Èz‰Â¿«ƒƒ¿ƒ»≈«ƒƒ»¿≈¿ƒ»

d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰OÙz Ì‡Â .‰a˙k144. ¿À»¿ƒ»¿»≈ƒƒƒ»»

הט"ו.140) אלא 141)פי"ב נגבה ממון שאין אע"פ
תיטול  זאת בכל בלעדה, עדות שום אין וכאן שנים, בעדות
לאחר, תנשאי "אם הכתובה: בשטר לה כתב שכך כתובתה,
קיז.). (יבמות להנשא הותרה והרי לך" שכתוב מה תטלי

מחלה 142) ולא כלום אצלה הניח שלא האלמנה, שבועת
ה"ד. לעיל כמבואר כתובתה, שם.143)לו

ולפיכך 144) באה, הכתובה עסקי על אם אנו, מסופקים
באה  נישואין עסקי על או כתובתי", "תנו לומר: הקדימה
שבממון  ספק וכל כראוי, דבריה לנסח יודעת שאינה  אלא
לך  ואין בממונו זכה שמא כי מידו, מוציאין אין תפש אם -
כתובתה, לה נותנים שאין ואע"פ מידו. להוציאו רשות
לומר  נאמנת אשה הדין ומצד הואיל להנשא אותה מתירים
ותאסור  עצמה מקלקלת שאינה "חזקה מחמת בעלי, מת
סופו  חי, הוא שאם . . . השני ועל הראשון בעלה על עצמה
גירושין  הל' לקמן רבינו (לשון חי" שהוא ייודע או לבוא
ספק  אלא אינו בדבריה שנתעורר הספק וכל הט"ז), פי"ב
יז, סי' (אהע"ז ובשו"ע (כסףֿמשנה). ולהקל - דרבנן
אותה  מתירים אין בזו, ובין בזו בין אומרים, "יש סמ"ד):

כתובה". שהזכירה כיון

à"ôùú'ä ìåìà è"é éùéù íåé

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
לגבות 1) קודמת לנישואין שהקודמת רבינו בו ביאר

לו  ואין רבות נשים הניח ברזל, צאן בנכסי טענות כתובתה,
בהסכמתה, בעלה מכר אשה, כתובת ערב הכתובות, כל כדי
כתובתה. מוחלת או מוכרת הכתובה, לצורך קרקעות מכירת

.‡˙‡OpL Ïk - ˙ÓÂ ˙Ba¯ ÌÈL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»»ƒ«»≈»∆ƒ»
‰lÁza2˙ÏËB Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â .d˙a˙k ÏhÏ ˙Ó„B˜ «¿ƒ»∆∆ƒ…¿À»»¿≈««≈∆∆∆

‰Úe·La ‡l‡3‰¯iMM ‰Ó ‡l‡ ‰B¯Á‡Ï ÔÈ‡Â . ∆»ƒ¿»¿≈»«¬»∆»«∆ƒ¿»
‡È‰ Ì‚Â ,‰ÈÙlL4˙ÚaL5Ì‡ ÔÎÂ .¯‡M‰ ˙ÏËBÂ ∆¿»∆»¿«ƒƒ¿««¿∆∆«¿»¿≈ƒ

‰·Bb - Ì„B˜ ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ :·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‰È‰»»»»¿«ƒ»»«≈∆
‰Ó„˜ ‰a˙k‰ Ì‡Â ;‰lÁz ·BÁ ÏÚa6‰M‡‰ ‰·Bb - ««¿ƒ»¿ƒ«¿À»»¿»»»ƒ»

‰lÁza7.·BÁ ÏÚ·Ï ¯‡Lp‰Â , «¿ƒ»¿«ƒ¿»¿««

השנייה.2) כתובת לזמן קודם כתובתה אף 3)שזמן

הראשונה  נשבעת זאת בכל שישביעון, יתומים שאין באופן
משל  גבית שלא לי "השבעי טוענת: השנייה כי לשנייה,
וכן  כתובתי", לגבות ממה לי יישאר לא אולי כי כלום  בעלי
שמא  הטעם, מאותו לרביעית והשלישית לשלישית השנייה

כתובתה. לגבות ממה למאוחרת יישאר האחרונה.4)לא
שלוש 5) שגבו השדות, מאלו אחת שדה תימצא שמא כי

וסוף  גזלה, כי הבעל) (של שלו שאינה - הראשונות הנשים
ותוציא  שתחזור פי על ואף ממנה, ויטלוה הבעלים שיבואו
מאוחר  חוב בעל שהרי שגבתה, השדה את האחרונה מידי
האחרונה  זאת כי לטעון היא יכולה - מידו מוציאים שקדם
ממנה  יטלו סוף סוף כי היא ויודעת כתובתה קבלה כבר
כראוי  ולשמרה לעובדה השדה על עין תשים ולא זו שדה
כתובתה. את עוד קבלה שלא תשבע ולכן ותיפסד,

לווה.6) כן ואחרי כתובה לה וכתב אשה כי 7)שנשא
חוב. בעל לשעבוד קדם הקרקע על שעבודה

.·e‡aL Ú˜¯w‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««¿«∆»
‰ÂlL ‰ÚL·e ÌÈ‡eO ˙ÚLa BÏ ‰Èe˜ ‰pnÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»»∆»»

Ì„Bw‰ ÏkL ,Ô˙B ÔÈc‰L ;‡e‰‰ÎÊ ‰lÁz ¯ËLa ∆«ƒ≈∆»«≈ƒ¿»¿ƒ»»»
ÔÈa ,‰ÂÏÂ BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈL ‡O Ì‡ Ï·‡ .‰lÁz¿ƒ»¬»ƒ»»»ƒ««¿»»≈
‰ÂÏÂ ‡OpL ¯Á‡Â ,ÔÈ‡eO ¯Á‡ ÔÈa ÔÈ‡eO Ì„…̃∆ƒƒ≈««ƒƒ¿««∆»»¿»»
Ôlk „eaÚML ;„Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ôlk - Ú˜¯˜ ‰»̃»«¿«À»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿À»

ÏkÏ „aÚLÓ ‰È‰ ‰wL ‰ÚLaL ,‡a „Á‡k8ÔÈ‡Â , ¿∆»»∆¿»»∆»»»»¿À¿»«…¿≈
‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‡k9. »ƒ¿ƒ»

ונשתעבדה 8) לשניהם, חייב היה כבר הקרקע שקנה בשעה
כאחד. לכולם,9)לשניהם מספיקים כשהנכסים זה כל

נדחית  והיא לאשה, קודם המלווה - מספיקים אינם אם אבל
לגמרי.

.‚„Á‡ ÌBÈ Ôlk ˙B¯ËM‰Â ˙Ba˙k‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿««¿À¿«¿»À»∆»
˙BÚL ÔÈ·˙BkL ÌB˜Óa ,˙Á‡ ‰ÚL B‡10ÔÈ˜ÏBÁ - »»««¿»∆¿ƒ»¿ƒ

‰ÎÊÂ Ì„wL Ïk ,ÌÏBÚÏe .Ì„B˜ ÌL ÔÈ‡L ,„Á‡k¿∆»∆≈»≈¿»»∆»«¿»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - d˙a˙k È„k B‡ B·BÁ È„k ÔÈÏËÏËÓaƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿≈¿À»»≈ƒƒ

ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,B„iÓ11. ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."oilhlhna dnicw oic oi`y"

אדם  שכאשר העניינים, פנימיות על־פי זה דין לבאר יש
החומריים  ענייניו ואת עצמו את ועושה מחשיב
וממילא  במטלטלין" קדימה דין ש"אין הרי "מטלטלין",
אין  כי טענתי'" "אקדמי' שהוא היצה"ר טענת מתבטלת

במטלטלין. קדימה
(214 cenr a"l wlg y"ewl itÎlr)

פלוני 10) ביום בשטרותיהם כותבים שהיו ירושלים, כגון
פלונית. לבעל 11)בשעה משועבדים המטלטלין שאין

מטלטלים  שיקנה אדם לך אין נשתעבדו, אילו כי חוב.
אין  שהרי המוכר, של חוב בעלי ממנו יטרפו שמא מחבירו

להיזהר הלקוחות שידעו קול, בקנייתם.להם

.„ÏÚa ‡·e ,·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚÂ BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓƒ∆≈≈∆ƒ¿¿»»¿«»««
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·BÁ‰ È„k Ú˜¯˜Â ˙BÚÓ BÏ eÈ‰Â ,˙Ba‚Ï ‰M‡‰Â ·BÁ¿»ƒ»ƒ¿¿»»¿«¿«¿≈«
˙BÚÓ ÏËB ·BÁ ÏÚa - ‰a˙k‰Â12˙ÏËB ‰M‡‰Â , ¿«¿À»««≈»¿»ƒ»∆∆

Ú˜¯w‰ ÔÓ d˙a˙k13ÔÈ‡L Ú˜¯˜ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿À»»ƒ««¿«¿ƒ≈∆»«¿«∆≈
‰ÓÈ„˜ ÔÈc da ‰È‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈL ˙Ba‚Ï È„k da14- »¿≈ƒ¿¿≈∆¿…»»»ƒ¿ƒ»

- ÌeÏk ‰M‡Ï ¯‡L Ì‡Â .·BÁ ÏÚ·Ï B˙B‡ ÔÈ˙B¿ƒ¿««¿ƒƒ¿«»ƒ»¿
ÏÚa È¯‰L .·BÁ ÏÚa ÈtÓ ‰Ácz - Â‡Ï Ì‡Â ,Ïhzƒ…¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈««∆¬≈««
‰¯ÒÁ ‡Ï ‰M‡‰Â ,ÂÈ˙BÚÓ ‡ÈˆB‰Â „ÈÒÙ‰ ·BÁƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»…»¿»
‰ˆB¯ ‰M‡ ,‡OÏ ‰ˆB¯ LÈ‡‰MÓ ¯˙BiL ;¯·„»»∆≈ƒ∆»ƒ∆ƒ»ƒ»»

.‡Op‰Ï¿ƒ»≈

מעות.12) לו הלווה כלום,13)שהרי לו נתנה לא שהרי
הקרקע. שיעבוד על רק זמן 14)וסמכה שהיה כגון

כן  ואחרי ולווה שנשא או אחד. מיום חוב והשטר הכתובה
קרקע. קנה

.‰˙nL ÈÓ ÔÎÂ15Ú˜¯˜Â ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡ ÁÈp‰Â ¿≈ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ»««¿«¿«
ÏÚa ÈtÓ ˙ÈÁ„ ‰M‡‰ - ‰ÓÈ„˜ ÔÈc da ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈««

.‰lÁz B·BÁ ‰·B‚ ‡e‰Â ,·BÁ¿∆¿ƒ»

את 15) לייפות צריכים היינו לא זה שבמקרה פי על אף
לווין, בפני דלת לנעילת לחוש אין כי חוב, בעל של כוחו
דעתו  על המלווה יעלה ולא שכיחה, אינה ומיתה הואיל
משמיענו  - בנכסים עימו תחלוק ואשתו הלווה ימות שמא

כנ"ל. והפסיד הואיל האלמנה, נדחית בזה שגם רבינו

.Âa‚zL ,ÌÈB‡b‰ ewzL ÔÂÈÎÂ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡‰ ‰ ¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»««
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ16‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰Â , ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«»»»«∆≈ƒ¿ƒ»

ÔzÏ È„k ÔÈÏËÏhÓ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ ,ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒƒ…ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ≈
‰lÁz B·BÁ Ïk ·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ˙B - Ì‰ÈLÏ17Ì‡Â ; ƒ¿≈∆¿ƒ¿««»¿ƒ»¿ƒ

Â‡Ï Ì‡Â ,Ïhz - d˙a˙Îa ÏhzM ‰Ó ‰M‡Ï ¯‡Lƒ¿«»ƒ»«∆ƒ…ƒ¿À»»ƒ…¿ƒ«
‰Ácz -18. ƒ»∆

היתומים.16) מעותיו.17)של והוציא הפסיד הוא כי
"אחריות 18) בכתובתה בעלה לה כתב אם הטור: וכתב

לה  שהקנה ממטלטלין" ואגבן ממקרקעי . . . זו כתובה
כך  הקרקע על חל שהשעבוד כשם - קרקע אגב מטלטלין
קדימה. דין במטלטלין גם יהיה אזי המטלטלין, על הוא חל

יידחה. והחוב הכתובה תגבה לחוב קודמת הכתובה ואם

.Ê‰ÚËÂ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ d˙a˙Îa ÔÈ·e˙k eÈ‰»¿ƒƒ¿À»»ƒ¿≈…«¿∆¿»¬»
ÏÚa‰ ÌÁ˜lL B‡ e„·‡L19Ô‡ˆ ÈÒÎa ‡È‰ È¯‰ - ∆»¿∆¿»»«««¬≈ƒ¿ƒ¿≈…

‰Á˜Ï ‡lL ˙ÚaLÂ ,˙B·BÁ ÈÏÚa ¯‡Lk dlL ÏÊ¯a«¿∆∆»ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿««∆…»¿»
ÈÏÚa ÌÚ ˙˜ÏBÁÂ ,‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡ÏÂ Ô˙B‡»¿…»¿»¿…»¬»¿∆∆ƒ«¬≈

˙B·BÁ20.

אלא 20)לעצמו.19) ככתובה, אינם ברזל צאן שנכסי
מעותיה. הפסידה שהרי אחר, כחוב

.ÁÌL ÔÈ‡Â ,˙Ba¯ ÌÈL BÏ LÈÂ ,L¯‚ B‡ ˙nL ÈÓƒ∆≈≈≈¿≈»ƒ«¿≈»
‰ÓÈ„˜ ÔÈc21Ô‰ „ˆÈk - ˙Ba˙k‰ Ïk È„k BÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ»¿≈¿≈»«¿À≈«≈

ÔÈÓ ÏÚ ÔBÓn‰ ˜ÏÁiLk Ì‡ :ÌÈ‡B¯ ?˙B˜ÏBÁ¿ƒƒ¿∆≈»≈«»«ƒ¿«
Ô‰aL ‰˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÌÈLp‰22˙BÁt B‡ d˙a˙k È„k «»ƒ«ƒ««¿»∆»∆¿≈¿À»»»

‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ -23- ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÓn‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿¿»∆¿ƒ»»«»≈«∆

¯eÚLk Ô‰aL ‰˙eÁtÏ ÚÈbiL È„k epnÓ ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒƒ∆¿≈∆«ƒ««¿»∆»∆¿ƒ
˙B¯˙Bp‰ ÔÈa ¯˙Bn‰ ˙‡ ˙B˜ÏBÁÂ ˙B¯ÊBÁÂ ,d˙a˙k¿À»»¿¿¿¿∆«»≈«»
Úa¯‡ ÈeO ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .ÔBL‡¯‰ C¯c ÏÚ«∆∆»ƒ≈«ƒ∆»»»«¿«
‰iL ÏLÂ ,˙B‡Ó Úa¯‡ ‰BL‡¯ ÏL d˙a˙k ,ÌÈL»ƒ¿À»»∆ƒ»«¿«≈¿∆¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯ ÏLÂ ,ÌÈ˙‡Ó ˙ÈLÈÏL ÏLÂ ,˙B‡Ó LÏL¿≈¿∆¿ƒƒ»«ƒ¿∆¿ƒƒ

Ï‡ Ïk‰ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÁÈp‰ Ì‡ :˙Ó B‡ Ôlk L¯‚Â ,Û ≈»ƒ¿»«…∆∆¿≈«À»≈ƒƒƒ«
˙Á‡ ÏÎÂ ,‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ - ˙BÁt B‡ ˙B‡Ó Úa¯‡«¿«≈»¿¿»∆¿»««

˙BÁt B‡ ‰‡Ó ˙ÏËB24Ì‡ - ˙B‡Ó ‰BÓL ÁÈp‰ . ∆∆≈»»ƒƒ«¿∆≈ƒ
˙ÏËB ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓ ,‰ÂLa Ôlk ÔÈa ˜lÁz¿«≈≈À»¿»∆ƒ¿≈»¿ƒƒ∆∆
„ˆÈk ‡l‡ .‰‡Ó ‡l‡ d˙a˙Îa ÔÈ‡ È¯‰Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¬≈≈ƒ¿À»»∆»≈»∆»≈«
Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÔÈÁ˜BÏ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«¿«≈¿¿ƒ»

‰‡Ó ‰‡Ó ‰ÂLa Ô‰ÈÈa25‰ÏË ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓ , ≈≈∆¿»∆≈»≈»ƒ¿≈»¿ƒƒ»¿»
ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ Ô‡k ¯‡L .dÏ ‰ÎÏ‰Â d˙a˙k È„k¿≈¿À»»¿»¿»»ƒ¿«»«¿«≈
Ì‡ .ÊeÊ ‰‡Ó ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk „ÈaL ,ÌÈL LÏLÂ¿»»ƒ∆¿«»««ƒ¿»¿»≈»ƒ
‡ˆÓ ,‰ÂLa ÔzLÏL ÔÈa ˙B‡Ó Úa¯‡‰ ˜ÏÁz«¬…»«¿«≈≈¿»¿»¿»∆ƒ¿»
,LÈÏLe LÏLÂ ÌÈLÏLe ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB ˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆∆»«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÁ˜BÏ CÎÈÙÏ .ÌÈ˙‡Ó ‡l‡ d˙a˙Îa ÔÈ‡ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿À»»∆»»«ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÔzLÏL ÔÈa ÔÈ˜ÏBÁÂ ,˙B‡Ó LÏL ˙B‡n‰ Úa¯‡Ó≈«¿««≈¿≈¿¿ƒ≈¿»¿»
‰lL ÌÈ˙‡Ó ‰ÏËpL ˙ÈLÈÏM‰ ˙‡ˆÓpL ,‰ÂLa26 ¿»∆∆ƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿»»«ƒ∆»

˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ .ÌÈL ÈzLe ‰‡Ó Ô‡k ¯‡L .dÏ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»»ƒ¿«»≈»¿≈»ƒ¿ƒ∆
„Èa ‡ˆÓ .‰iLe ‰BL‡¯ ÔÈa ‰ÂLa ‰‡n‰«≈»¿»∆≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿«
‡ˆÓÂ ,‰iM‰ „Èa ÔÎÂ ,ÌÈMÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó ‰BL‡¯‰»ƒ»»«ƒ«¬ƒƒ¿≈¿««¿ƒ»¿ƒ¿»
ÏÚÂ .‰‡Ó ˙ÈÚÈ·¯‰ „È·e ,ÌÈ˙‡Ó ˙ÈLÈÏM‰ „Èa¿««¿ƒƒ»«ƒ¿«»¿ƒƒ≈»¿«

.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ ˙B˜ÏBÁ BÊ C¯c∆∆¿¿»¬ƒ≈≈»

או 21) שווה. כתובותיהן וזמן אחד ביום כולן נישאו כי
קדימה. דין בהם שאין מטלטלין אלא נשארו שלא

הפחותה.22) הכתובה משועבד 23)בעלת הכסף שכל
חברותיה. לשאר שמשועבד כדרך המאה אם 24)לבעלת

זוז. מאות מארבע פחות אחת 25)הניח כל שלזכות
זוז. ממאה פחות לא של סכום מגיע יחד 26)משלושתן

הראשונה. בחלוקה שלקחה המאה עם

.Ëd˙a˙Îa ‰M‡Ï ·¯Ú‰27ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ∆»≈¿ƒ»ƒ¿À»»««ƒ∆»
B„iÓ28‰OÚ ‰ÂˆnL ;ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ ,29‡Ï È¯‰Â , ƒ»≈«»¿«≈∆ƒ¿»»»«¬≈…

ÌeÏk ‰¯ÒÁ30e˜Â ,‡e‰ Ba ˙a˙k ÏL ·¯Ú Ì‡Â . »¿»¿¿ƒ»≈∆¿À«¿¿»
BÓˆÚ „aÚLÓ Ba ÏÏ‚a ·‡‰L ;ÌlLÏ ·iÁ - B„iÓƒ»«»¿«≈∆»»ƒ¿«¿¿«¿≈«¿

‰˜Óe ¯ÓB‚Â31,ÌlLÏ ·iÁ - ‰a˙k ÏL ÔÏa˜Â . ¿≈«¿∆¿«¿»∆¿À»«»¿«≈
‰Ê ?ÔÏa˜ ‡e‰ ‰Ê È‡Â .B„iÓ e˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»ƒ»¿≈∆«¿»∆

Ô˙B È‡Â ,‰ÊÏ È‡Op‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡L32a˙k.BÊ ‰ ∆»«¿ƒ»ƒ»¿ƒ»∆«¬ƒ≈¿À»
Ú¯Bt È‡ ,BÊ ‰a˙k ·¯Ú ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¬≈ƒ»≈¿À»¬ƒ≈«
‡l‡ ,¯eËt - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,da ·iÁ È‡ ,BÊ ‰a˙k¿À»¬ƒ«»»¿«≈»∆»∆»
‰p¯ÈcÈ - BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ .ÂÈ·‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»ƒ«¿»≈∆ƒ¿«ƒ∆»

‰‡‰33B‡ ÔÏaw‰ ÔÓ d˙a˙k Ú¯tz Ck ¯Á‡Â ¬»»¿««»ƒ»«¿À»»ƒ««¿»
ÔÈOBÚ e‡ˆÓÂ ,‰p¯ÈÊÁÈ ‡nL ;·¯Ú ‰È‰ Ì‡ ,ÂÈ·‡Ó≈»ƒƒ»»»≈∆»«¬ƒ∆»¿ƒ¿¿ƒ

‡Èe˜34.‰Ê ÏL ÂÈÒÎ ÏÚ ¿¿»«¿»»∆∆

תשלומי 27) בעד ערב ואני לפלוני "הנשאי לאשה: שאמר
לך". ישלם לא בעלך אם על 28)כתובתך קניין קבלו
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מתכוון 29)התחייבותו. אבל ערבותו לפרוע דעתו אין
מתרצין. ערבותו ידי שעל הוציאה 30)לזווגן שלא

הוא  הרי לבעלה, שהכניסה לנדוניה ערב אם ואמנם, משלה.
ערב. כשאר בליבו 31)חייב גמר בנו חיתוני לחיבת

בהתחייבותו. לעמוד עצמו ערב"32)ומקנה "ואני לא
מאיזה  - בקבלן כי מערב, קבלן ועדיף נותן" "ואני אלא
הערב  את יתבע לא ב"ערב" ואילו תחילה, ייפרע שירצה
הערב  אצל חוזר נפרע ולא הלווה את כשתבע אלא תחילה,
שליחותו  עשה שהמלווה משמעותה שקבלנות, ממנו. ונפרע

תחילה. לתבעו הוא יכול ולפיכך הקבלן דעת 33)של על
כזה. לנדר מועילה הפרה שאין שלא 34)רבים, הערמה,

הקבלן. מידי הכתובה את להוציא אלא להתגרש התכוונה
עולמית. יחזירנה לא מאשתו הנאה הבעל כשנדר אבל

.ÈÂÈÒÎ LÈc˜n‰ ÔÎÂ35‰p¯ÈcÈ - BzL‡ ˙‡ L¯‚Â ¿≈««¿ƒ¿»»¿≈≈∆ƒ¿«ƒ∆»
Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰ ÔÓ Ú¯tz Ck ¯Á‡Â ‰‡‰36; ¬»»¿««»ƒ»«ƒ«∆ƒ««∆¿≈

˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜ eOÚÈ ‡nL∆»«¬¿¿»««∆¿≈¬»«¿»≈∆
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙BÁB˜l‰ ÔÓ Û¯ËÏ ‰‡·e BzL‡ƒ¿»»ƒ¿…ƒ«»≈¿«¿ƒ
¯ÊÁz ,‰˙ˆ¯ Ì‡Â .˙Ù¯BËÂ ˙ÚaL ‡l‡ ,d¯Èc‰Ï¿«ƒ»∆»ƒ¿««¿∆∆¿ƒ»¿»«¬…
˙a˙k ÂÈÏÚ LiL ˙BÁB˜l‰ eÚ„È ¯·kL .dÏÚ·Ï¿«¿»∆¿»»¿«»∆≈»»¿À«
˙ÁzL ÌÈÒÎ eÁ˜lL ÌÓˆÚ ÏÚ e„ÈÒÙ‰ Ì‰Â ,‰M‡ƒ»¿≈ƒ¿ƒ««¿»∆»¿¿»ƒ∆««

.d„eaÚLƒ¿»

הבית.35) בדק עצמו 36)לתיקון מההקדש גובה היא אין
כאשר  אלא שקדם, השעבוד מפקיע "הקדש היא שהלכה
לגבות  לאשה יש לחולין ותצא זו קרקע ההקדש גזבר ימכור

זו. קרקע על עומד שעבודה שהרי הפודה מן

.‡ÈÂÈÒÎ ¯ÎnL ÏÚa‰37BzL‡ ‰·˙k Ck ¯Á‡Â , «««∆»«¿»»¿««»»¿»ƒ¿
‰ÓÈkÒ‰Â ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :Á˜BlÏ«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»

ÂÈOÚÓÏ38‰pnÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -39BÊ È¯‰ , ¿«¬»««ƒ∆»ƒ∆»¬≈
˙Ù¯BË40ÔÈ·Ï dÈa ‰È‰z ‡lL ‡l‡ BÏ ‰·˙k ‡lL ; ∆∆∆…»¿»∆»∆…ƒ¿∆≈»¿≈

È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ dÏ LÈÂ ,‰ËË˜ dÏÚa«¿»¿»»¿≈»««««»ƒƒ
ÈÏÚ·Ï41dÏ ÔÈ‡L ‰lÁz ‰M‡‰ „iÓ e˜ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿ƒ¬»ƒ»ƒ«»ƒ»¿ƒ»∆≈»

Â ,‰Ê ÌB˜Ó ÏÚ „eaÚL- ÏÚa‰ B˙B‡ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡ ƒ¿«»∆¿««»»««««
B˙B‡ ˙Ù¯BË dÈ‡42¯Ó‡Â ,ÏÚa‰ ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»∆∆¿≈ƒ»««««¿»«

‡ÏÂ ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :Á˜BlÏ ·zÎÏ BzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿…«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ»¿…
¯În‰ „ÒÙÂ ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ‡ÏÂ ‰·˙k43¯ÊÁÂ , »¿»¿…ƒ¿ƒ»¿«¬»¿ƒ¿««∆∆¿»«

‰„O ÔÈa ‰„O d˙B‡ ÔÈa ,¯Á‡ LÈ‡Ï ¯ÎÓe ÏÚa‰«««»«¿ƒ«≈≈»»∆≈»∆
e˜Â ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ÏÚa‰ ¯ÎnL ¯Á‡Â ,˙¯Á‡«∆∆¿««∆»««««ƒ¿ƒ»¿«¬»¿»
‰ÏBÎÈ dÈ‡ - BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L d„iÓƒ»»∆≈»ƒ¿«»∆≈»¿»
È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á' ¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ;Û¯ËÏƒ¿…∆≈»¿»««««»ƒƒ
‰ÎÏ‰ ‡Ï ,‰˙ˆ¯ ‡lLk ,‰BL‡¯a È¯‰L ,'ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ∆¬≈»ƒ»¿∆…»¿»…»¿»

dÏÚa ÔBˆ¯a44. ƒ¿«¿»

לו 37) ויש מנה כתובתה "שאפילו לכתובתה המשועבדים
הכתובה". שעבוד תחת הכול זהובים באלפים קרקע

המכירה.38) כתיבתה 39)למעשה על ממנה קניין קבלו
נכסים 40)זו. לבעלה יהיו ולא תתאלמן או לכשתתגרש

המכורים. מהנכסים כתובתה גובה זו הרי חורין בני
נכסים 41) ויש קיימת. המכירה גבייתה שעת בוא עד אבל

אשתו  לו שהכניסה "קרקע והם: לאלתר בטלה שמכירתם
קרקע  משלו, שום (בכתובה) לה שהכניס קרקע בכתובתה,
האשה  מיד שקנו פי על אף בכתובתה, (לגבות) לה שייחד
שהיא  מפני בטל שעשה מה כל מעשיו, שקיימה אחר

לבעלי". עשיתי רוח נחת לומר 42)אומרת: יכולה שאינה
מכר. שבעלה קודם מידה קנו שהרי לבעלי עשיתי רוח נחת

לכתוב.43) סירובה בגלל המכר אומרים 44)נתבטל ואין
על  בעלה עמה התקוטט ודאי בראשונה, המכר ונפסד הואיל
אנוסה, זו והרי השנייה, במכירתו לו להודות והוכרחה כך

ש  מתוך קיימת.אלא המכירה בשנייה, הסכימה

.·ÈÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L ÈÓ45e˜Â ,e‰„O ˙‡ ¯ÎÓe , ƒ∆»¿≈»ƒ»«∆»≈¿»
dÈ‡Â BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L ‰BL‡¯‰ „iÓƒ«»ƒ»∆≈»ƒ¿«»∆¿≈»
ÏÈÚBn‰ ÔÈw‰ ‰È‰Â ,Á˜Bl‰ ÔÓ B˙B‡ ˙Ù¯BË46 ∆∆ƒ«≈«¿»»«ƒ¿»«ƒ

,'ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á' Ba ÔÚËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿…«««»ƒƒ¿«¿ƒ
‰iM‰ - Ô‰ÈzL L¯‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«««≈≈¿≈∆«¿ƒ»
,Á˜BlÏ d„iÓ e˜ ‡Ï È¯‰L ,Á˜Bl‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓƒ»ƒ««≈«∆¬≈…»ƒ»»«≈«
,‰Ó„˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰iM‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓ ‰BL‡¯‰Â¿»ƒ»ƒ»ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»¿»
¯ÊÁzLÎe .Á˜Bl‰ ÏÚÓ ‡l‡ d„eaÚL ‰¯ÈÒ‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ»ƒ¿»∆»≈««≈«¿∆«¬…
,d„iÓ d‡ÈˆBÓe Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ ,‰BL‡¯Ï ‰„O‰«»∆»ƒ»≈«≈«ƒ»ƒ»»

‰ÏÈÏÁ ˙B¯ÊBÁÂ .BÏ e˜ È¯‰L47‰¯Lt eOÚiL „Ú , ∆¬≈»¿¿¬ƒ»«∆«¬¿»»
.Ô‰ÈÈa≈≈∆

לשנייה.45) הראשונה נישואי שקנו 46)וקדמו כגון
לעיל. כמבואר הבעל מכר כן ואחרי תחילה ממנה

חול 47) מגזרת - חלילה אופן. באותו ושוב, שוב סביב,
וסיבוב. היקף ועניינו "מחול") זה (משורש

.‚È,ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ»≈ƒ
˙ÚaL48ÔÈa d˙a˙k ˙Ú¯ÙÂ dÏÚa.Ú˜¯wÓ ˙¯ÎBÓe ƒ¿««∆∆ƒ«¿««¿»¿ƒ¿««¿À»»≈

ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·a ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a49. ¿≈ƒÀ¿ƒ≈¿≈ƒ∆≈»À¿ƒ
‡ ÌÈL‡‰ ‰LÏM‰ eÈ‰iL ,‡e‰ÂÔÈÚ„BÈÂ ÔÈÓ ¿∆ƒ¿«¿»»¬»ƒ∆¡»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ¯În‰ ˙eÈ¯Á‡Â .Ú˜¯w‰ ˙ÓeLa50. ¿«««¿«¿«¬»«∆∆«ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ¯kÓz ‡Ï ‰Le¯b‰ Ï·‡51. ¬»«¿»…ƒ¿…∆»¿≈ƒÀ¿ƒ
‰Ê¯Î‰a ‡l‡ ¯kÓz ‡Ï - ÔÈc ˙È·a ˙¯ÎBn‰ ÏÎÂ52. ¿»«∆∆¿≈ƒ…ƒ¿…∆»¿«¿»»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰·e53ÔÈc ˙Èa ˙¯ÈÎÓ ËtLÓ ¯‡a˙È ¿ƒ¿«¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ«≈ƒ
dÈ‡ - ÔÈc ˙È·a ‡lL ˙¯ÎBn‰ Ï·‡ .‡È‰ C‡È‰≈«ƒ¬»«∆∆∆…¿≈ƒ≈»

‰Ê¯Î‰ ‰ÎÈ¯ˆ54Ì‰L ‰LÏL CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»«¿»»¿««ƒ≈»ƒ¿»∆≈
.‡ÓeLa ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ¿¿ƒ¿»

לכתובתה.48) כלום בעלה לה הניח אדם 49)שלא שאין
קל  כן אמרו בכתובה ואם דין בבית אשתו שתתבזה רוצה

אביה. מבית שהביאה ברזל צאן בנכסי אם 50)וחומר
הלוקח  חוזר מהלוקח, הנגזל וטרפה גזולה השדה נמצאת
היתומים. שליח הייתה שהאלמנה בעלה יורשי היתומים על

דין.51) בבית גרושתו תתבזה אם לאדם לו אכפת לא כי
היא 52) בכמה למכירה, העומדת זו שדה על שמכריזים

למכרה. רוצים מה ומפני ח'.53)שומה, הלכה יב, פרק
נעשה  בהכרזה שלא שמכר דין "בית מבואר: י' הלכה ושם

בהכרזה". ומוכר וחוזר משנה בדבר שטעה כי 54)כמי
קיים  המקח - המקח משישית בפחות דין בית טעה אם
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`zeyiקנד zekld - miyp xtq - lel` h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כאשר  אבל ובמכירה, בשומה לדקדק הכרזה צריך לפיכך
ודינר, מנה שווה מכרה אפילו דין בבית שלא מוכרת אלמנה

ידה. על מפסידים היתומים ואין בטל, מכרה - במנה

.„Èd˙a˙Îa Ú˜¯˜ ‰¯ÎnL ‰ÓÏ‡55ÔÈ·Ï dÈa «¿»»∆»¿»«¿«ƒ¿À»»≈»¿≈
dÓˆÚ56‰ÂLa ‰ÂL ‰¯ÎÓ Ì‡ ,57,Ìi˜ d¯ÎÓ - «¿»ƒ»¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»

,‡e‰Â .‰¯ÎnL ¯Á‡ ‰ÓÏ‡ ˙Úe·L ˙ÚaLÂ¿ƒ¿««¿««¿»»««∆»¿»¿
dÓˆÚÏ ‰ÓL Ì‡ Ï·‡ ;¯Á‡Ï ‰¯ÎnL58‡Ï - ∆»¿»¿«≈¬»ƒ»»¿«¿»…

‰ÊÈ¯Î‰ elÙ‡Â ,ÌeÏk ‰˙OÚ59. »¿»¿«¬ƒƒ¿ƒ»

כתובתה.55) גביית שלושה 56)לצורך אפילו נכחו שלא
הקודמת. בהלכה האמורים טעתה 57)הדיוטות שלא

בשומת 58)במכירה. לעצמה היתומים שדה לקחת
בשומתה,59)כתובתה. טעתה ולא פומבית מכירה על

זמן  לאחר מעות להגבותה היתומים רצו אם זאת בכל
הר  מפרש והטעם, ממנה. השדה ונוטלים כי חוזרים שב"א,

שנתמנה  שליח וכל לאחרים, למכור שליח אלא נעשתה לא
שאין  מכר, באותו ולקנות לזכות יכול אינו לאחרים למכור
ולגבי  אחרת, לרשות זו מרשות דבר הוצאת אלא המכר
במקום  עומד הוא כי מרשות, הוצאה כאן אין השליח

לעצמו". מקנה אדם ו"אין הבעלים,

.ÂË‰‡Ó ‰ÂL ‰¯ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»»«ƒ»¿»»∆≈»
d˙a˙k ‰Ïa˜˙ - ‰‡Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ»∆»«ƒ¿≈»ƒ¿«¿»¿À»»

ÌeÏk dÏ ÔÈ‡Â60.‰ÓÏ‡ ˙Úe·L Ú·MzL „·Ï·e , ¿≈»¿ƒ¿«∆ƒ»«¿««¿»»
‰‡Óa ¯È„Â ‰‡Ó ‰ÂL ‰¯ÎÓe ,‰‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»≈»»¿»»∆≈»¿ƒ»¿≈»

ÏËa d¯ÎÓ -61¯Èc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‡ È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â , ƒ¿»»≈«¬ƒ»¿»¬ƒ«¬ƒ∆«ƒ»
.ÌÈL¯BiÏ«¿ƒ

ואין 60) לעצמך", הפסדת "את לה: אומרים היתומים כי
לקרקעות. אונאה דין אין כי המכר, ייבטל אומרים
אני  לומר יכולה אינה במאתיים, מאה שווה וכשמכרה
לשוק  שליח השולח היא: הלכה כי שלי, והריווח הרווחתי
לו  שאין בדבר - המעות לבעל הכול בזול, ולקח לסחורה
ביוקר. וזה בפחות זה באומד, הנמכרת קרקע כמו קצבה,

המכר 61) שכל נמצא למכור, רשות לה אין דינר שאותו
היה. אחת בבת שהרי טעות,

.ÊË‰ÊÏ ‰¯ÎÓe ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»«¿«≈»¿»»∆
‰‡Ó ‰ÂL ÔB¯Á‡ÏÂ ,‰ÂLa ‰ÂL ‰Óa ‰ÊÏÂ ‰Óa¿»∆¿»∆¿»∆»∆¿»∆¿»«¬»∆≈»

Ìi˜ Ìlk ÏLÂ ,ÏËa ÔB¯Á‡ ÏL - ‰‡Óa ¯È„Â62. ¿ƒ»¿≈»∆«¬»≈¿∆À»«»

המכר 62) אין במאה ודינר מאה שווה לראשון מכרה ואם
חשבונה. על ההפסד אלא בטל,

.ÊÈLÈ63d˙a˙k ¯kÓÏ ‰M‡Ï64.‰zÓa dzÏ B‡ ≈¿ƒ»ƒ¿…¿À»»ƒ¿»¿«»»
ÏhÈÂ ‰l‰ ‡B·È - dL¯‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡65Ì‡Â ; ƒ≈«««≈¿»»«»¿ƒ…¿ƒ

dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó66‰ÚaLpL Ì„˜ B‡67ÔÈ‡ - ≈»ƒ¿«≈«¿»…∆∆ƒ¿¿»≈
ÌeÏk BÏ68. ¿

רשאית.63) והתוספת.64)יכולה, הלוקח 65)העיקר
גרושה. או אלמנה בתור לאשה להינתן הראוי את יטול

ליגבות 66) כתובה ניתנה לא שהרי גוביינא לידי באה לא
מוריש 67)מחיים. אדם ואין שתישבע, עד כלום לה שאין

ליורשיו. הלוקח 68)שבועה נותן ולפיכך מעותיו. והפסיד
מועט. דבר זה מכר בעד

.ÁÈ˙ˆ˜Ó ‰kLÓ B‡ ,d˙a˙k ˙ˆ˜Ó ‰¯ÎnL È¯‰¬≈∆»¿»ƒ¿»¿À»»ƒ¿¿»ƒ¿»
˙¯ÎBÓ - d˙a˙k ˙ˆ˜Ó ¯Á‡Ï ‰˙ B‡ ,d˙a˙k¿À»»»¿»¿«≈ƒ¿»¿À»»∆∆

dÏÚa Ú˜¯wÓ69ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ÔÈa ¯‡M‰ ‰a‚˙Â ƒ«¿««¿»¿ƒ¿∆«¿»≈¿≈ƒÀ¿ƒ
ÌÈÓÚt elÙ‡ d˙a˙ÎÏ ˙¯ÎBÓe .ÌÈÓ‡ ‰LÏLa ÔÈa≈ƒ¿»∆¡»ƒ∆∆ƒ¿À»»¬ƒ¿»ƒ
ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡ ‰LÏLa ÔÈa ÔÈc ˙È·a ÔÈa ˙Ba«̄≈¿≈ƒ≈ƒ¿»∆¡»ƒ¿¿ƒ

.Ú˜¯w‰ ˙ÓeL«««¿«

כתובתה.69) לגבוי קרקע מוכרת

.ËÈd˙a˙k ˙¯ÎBn‰70dÏÚ·Ï ÔÈa ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈa ,71, «∆∆¿À»»≈«¬≈ƒ≈¿«¿»
‰a˙k È‡z ¯‡L ‰„a‡ ‡Ï72¯ÎÊ Ôa dÏ ‰È‰ Ì‡Â . …ƒ¿»¿»¿»≈¿À»¿ƒ»»»≈»»

ÂÈ·‡ ÈÒÎpÓ ‰¯kÓpL ˙‡f‰ ‰a˙k‰ „‚k L¯BÈ -73 ≈¿∆∆«¿À»«…∆ƒ¿¿»ƒƒ¿≈»ƒ
‰Ê È‡z ÔÈ„k ,B˜ÏÁ ÏÚ ¯˙BÈ74˙ÏÁBn‰ Ï·‡ . ≈«∆¿¿ƒ¿«∆¬»«∆∆

elÙ‡Â ,d˙a˙k È‡z Ïk ‰„a‡ - dÏÚ·Ï d˙a˙k¿À»»¿«¿»ƒ¿»»¿»≈¿À»»«¬ƒ
ÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡ ˙BBÊÓ75‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ d˙a˙k ˙ÏÁBÓe . ¿≈»»»∆∆¿À»»≈»¿ƒ»

ÔÈ˜76ÌÈ„Ú ‡ÏÂ77ÔÈ‡L ,ÌÈÏÁBn‰ Ïk ¯‡Lk ; ƒ¿»¿…≈ƒƒ¿»»«¬ƒ∆≈»
„·Ïa ÌÈ¯·„a ‡l‡ ,ÔÈ˜ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ78. ¿ƒƒ…≈ƒ¿…ƒ¿»∆»ƒ¿»ƒƒ¿«

Ô‰ÈÏÚ ˙ÎÓBÒ ˙Úc‰L ÌÈ¯·„ eÈ‰iL ,‡e‰Â79‡ÏÂ , ¿∆ƒ¿¿»ƒ∆«««∆∆¬≈∆¿…
dÓz È¯·„ B‡ Ïez‰Â ˜BÁO È¯·„ eÈ‰È80˙Ú„a ‡l‡ , ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒƒ¿≈≈«∆»¿««

.‰BÎ¿»

כתובתה.70) כל לא 71)כלומר יגרשנה או ימות שאם
כתובתה. התנאים 72)תגבה ושאר ופדיונה רפואתה כגון

שמכרה  כיוון מזונותיה אבדה וכשתתאלמן לעיל. המנויים
כתובתה. הזכרים 74)כשימות.73)כל  הבנים  "שיהיו

צאן  נכסי בתורת שהכניסה ונדונייתה אמם כתובת יורשים
נשים  (בני אחיהם עם הירושה שאר חולקים כן ואחרי ברזל,

בשווה". בחייו ו 75)אחרות) שאפילו רבינו מדברי נראה
ממנו. ניזונת או 76)אינה במכירה הדרושה קניין קבלת

"כי 77)במתנה. מחילה, מחילתה - מודה היא אם אלא
לכופר". אלא ממונות בדיני עדים התורה הצריכה לא

טעם 78) לקניין ואין קניין צריכים שאינם הרבה דברים "יש
או  . . . אשתו את והמגרש עבדו את המשחרר כגון בהם,
רוב  נהגו . . . בידו לו שש פיקדון או חוב לחברו המוחל
אינו  זה קניין . . . הדברים אלו למקצת להקנות המקומות
כמשחק  אלו דברים אומר שאינו להודיע אלא כלום מועיל
אמר  אם לפיכך אמר, כן ואחרי בליבו שגמר אלא ומהתל,
דבר  צריך אינו זה דבר לעשות וגמרתי אמרתי אני שלם בלב

כלל". המוחלת 79)אחר רוח ואין "נחת לטעון: יכולה
יש  הנשים כל שהרי כתובתי", לו שמחלתי לבעלי עשיתי
היא  ואדרבה לו, תמחול לא אם איבה כאן ואין כתובה להן
ממני  מבקש שאתה בגירושין נתת "עיניך לו: לומר יכולה

כתובתי". לך לאו 80)שאמחול ויש כלאו שהוא הן ש"יש
לאו. זה הרי תמיהה, בלשון "הן" אמר שאם כהן", שהוא

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
וזכויותיהם 1) היורשים כלפי האלמנה זכויות רבינו בו ביאר

לפני  שנפלה אלמנה תפיסה, דיני נשבעה, ולא מתה אצלה,
שבאה  אלמנה במזונותיה, קרקע ייחד ניזונת, ממי היבם
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עשירה  או עניה ידיה, מעשה מזונות, לתבוע דין לבית
מזונות  שתבעה אלמנה מזונות, תבעו ולא זמן ששהו

מהיורשים.

.‡ÔÈL¯BÈ ÈÒÎpÓ ˙Bf ‰ÓÏ‡2d˙eÓÏ‡ ÔÓÊ Ïk3 «¿»»ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ»¿««¿¿»
d˙a˙k ÏhzL „Ú4,ÔÈc ˙È·a d˙a˙k Úa˙zMÓe . «∆ƒ…¿À»»ƒ∆ƒ¿«¿À»»¿≈ƒ

˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡5d˙a˙k ‰¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .6B‡ ,dlk ≈»¿¿≈ƒ»¿»¿À»»À»
d˙a˙k ‰˙OÚ B‡ ,d˙a˙k ‰kLÓ7È˜È˙Bt‡8 ƒ¿¿»¿À»»»¿»¿À»»«≈≈

E·BÁ ‰a‚z ‰t :BÏ ¯Ó‡zL ‡e‰Â ,¯Á‡Ï9ÔÈa - ¿«≈¿∆…«…ƒ¿∆¿≈
˙È·a ‡lL ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a el‡ ÌÈ¯·c ‰˙OÚL∆»¿»¿»ƒ≈¿≈ƒÀ¿ƒ≈∆…¿≈
¯Á‡Ï ‰˙OÚL ÔÈa dÏÚa ÈiÁa ‰˙OÚL ÔÈa ,ÔÈcƒ≈∆»¿»¿«≈«¿»≈∆»¿»¿««

ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙˙ÈÓ10Ï·‡ . ƒ««¿»≈»¿ƒ«¿ƒ¬»
˙BBÊÓ dÏ LÈ - d˙ˆ˜Ó ‰¯ÎÓ Ì‡11Ò¯‡˙zMÓe . ƒ»¿»ƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
‰È˙BBÊÓ ‰„a‡ ‰ÓÏ‡‰12. »«¿»»ƒ¿»¿∆»

מבעלה.2) כמבואר 3)שירשו בכתובתה, לה התחייב שכן
נכתב  שלא שאע"פ הוא ביתֿדין ותנאי ה"ב. פי"ב לעיל

נב:). (כתובות נכתב כאילו זה הרי אין 4)בכתובה, אבל
המזונות  מן ולסלקה כתובתה לה לפרוע יכולים היורשים

נד.). לא 5)(שם והוא להינשא, שרוצה דעתה שגילתה
ימי  כל מנכסי ותתזני בביתי יושבת תהי "את אלא: לה כתב
גיטין  (רש"י כבודו בשביל אלמנה שהיא אלמנותיך" משך

הכ"ח.6)לה.). לקמן ראה והתוספת, קרקע 7)העיקר
נד.). כתובות (רש"י לכתובתה יוונית:8)המיוחדת מילה

שאמרה  - בנין או קרקע שעבוד משכנתא, היפותיקו,
רש"י  ובפירוש מזה". אלא פרעון לך יהא "לא לבעלֿחובה:

קאי". תהא אפה - "אפותיקי יא:): כתובות 9)(בבאֿקמא
וכל  כתובתה, גבתה כאילו היא הרי אלה שבכל א. נד,
כתובות  (ר"ן מזונות לה ואין בעלה מבית הסתלקה שגבתה

חיוב 10)פי"א). שהרי מזונות, לה יש בעלה בחיי אבל
שזלזלה  ומוחלת ה"ב). פי"ב (למעלה התורה מן הוא מזונות
פי"ז  (למעלה בעלה בחיי אף מזונות לה אין - בכתובתה
סקי"ח. צג סי' שמואל' 'בית וראה פג). והערה הי"ט

מותר 11) לה פורעים היורשים, רצו "ואם ב: צז, כתובות
תמכור  אשה כל כן לא שאם . . . אותה ומסלקים כתובתה
הדינר" בחסכון ימיה כל ותתפרנס דינר תשלום עד כתובתה

ס"י). צג סי' באהע"ז וכן שם, כיון 12)(הרא"ש
והוא  אלמנה, מלהיות ופסקה היא, איש" "אשת שנתארסה,
(מגידֿמשנה). אלמנותיך" משך ימי "כל אלא: לה כתב לא
רק  אם שהואֿהדין צג, סי' אהע"ז יוסף' ה'בית וכתב
מעליה  הפקיעה לאחר, עצמה ששידכה "אבל נשתדכה,
מנכסיו, ניזונית שתהא יתכן ואיך הראשון, בעלה כבוד
נקרא  הראשון בעלה ששם זמן כל משמע אלמנותיך" ד"ימי
ומשנשתדכה  פלוני", של אלמנתו "זו שאומרים עליה,
(כתובות  אמרו בזה וכיוצא פלוני". של "משודכת נקראת
כיצד? מזונות, לה יש נתפייסה ולא להנשא תבעוה נד.):
לה  יש - מלהנשא) (מתעכבת בעלי פלוני "מחמת אמרה:
לה  אין - לי מהוגנים שאינם אדם בני מחמת מזונות.
היה  שלא אלא בעלה כבוד מחמת זה אין כי מזונות",
(רש"י  אלמנותיך" "משך בה קורא אני ואין לה. הגון תובעה

שם).

.·dÏ ÔÈ˙B Ck ,ÂÈÒÎpÓ B˙BÓ ¯Á‡ ˙BfpL ÌLk¿≈∆ƒ∆««ƒ¿»»»¿ƒ»

¯B„na ˙·LBÈ B‡) ¯B„Óe ,LÈÓLz ÈÏÎe ˙eÒk13( ¿¿≈«¿ƒ»∆∆«»
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯ka ˙LnzLÓe ,dÏÚa ÈiÁa Ba ‰˙È‰L∆»¿»¿«≈«¿»ƒ¿«∆∆«»ƒ¿»

ÙM·e ÌÈ„·ÚadÏÚa ÈiÁa Ô‰· ‰LnzLpL ˙BÁ14. »¬»ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»»∆¿«≈«¿»
B˙B·Ï ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ¯B„n‰ ÏÙ15Ì‡Â . »««»≈«¿ƒ«»ƒƒ¿¿ƒ

ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈlMÓ ep·‡ È‡Â ÈÏ eÁÈp‰ :‰¯Ó‡»¿»«ƒƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ∆ƒ≈¿ƒ
dÏ16B˜„a ˜fÁz ‡Ï ÔÎÂ .17B˙B‡ ‰ÁËz ‡ÏÂ18‡l‡ , »¿≈…¿«≈ƒ¿¿…ƒ¿∆∆»

¯B„Ó e¯ÎnL ÔÈL¯BÈÂ .‡ˆz B‡ ‡e‰L ‰Ók Ba ·Lz≈≈¿»∆≈≈¿¿ƒ∆»¿¿
ÌeÏk ‡ÏÂ eOÚ ‡Ï - ‰ÓÏ‡19. «¿»»…»¿…¿

ובכת"י 13) מוקפות. אלו תיבות אין קדומים, בדפוסים
וכו'". במדור יושבת "ומדור, הנוסח: התימנים

כדרך 14) זהב וכלי כסף בכלי הוסיפו: ושם א. קג, כתובות
בעלה. בחיי לפי 15)שמשתמשת מדור לה שוכרים אלא

ג. הלכה כדלהלן נסתלקה 16)כבודה, שנפל, שמכיון
שם). (כתובות, ממנו ובקיעו.17)זכותה סדקו תתקן

בדק  את יחזקו "והם ו): יב, (מלכיםֿב הכתוב מלשון
וכדומה.18)הבית". וסיד טיט של בטיח תטוחנו

(כתובות,19) בעלה מחיי עוד לאלמנה משועבד שהמדור
מותו. לפני בו ישבה שהרי שם)

.‚¯ÎOa ‡l‡ ˙Èa dÏÚ·Ï ‰È‰ ‡lL B‡ ˙Èa‰ ÏÙ20 »«««ƒ∆…»»¿«¿»«ƒ∆»¿»»
dÏ ÔÈ˙B -21‰È˙BBÊÓ ÔÎÂ .d„B·k ÈÙÏ ¯B„Ó ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿≈¿∆»

d„B·k ÈÙÏ - d˙eÒÎe22ÏB„b ÏÚa‰ „B·k ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«««»
,BnÚ ‰ÏBÚL ÈtÓ ;B„B·k ÈÙÏ dÏ ÔÈ˙B - d„B·kÓƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ ˙„¯BÈ dÈ‡Â23. ¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

שכורה.20) בדירה ('ירושלמי'21)שגר לה שוכרים
שנפל, המדור לה מתקנים שאין והטעם הי"ג). פ"ד, כתובות
הראשון, בבית תדור אם כי מלבנותו, עליה מעכבים וגם
לפי  אפילו בית לה כששוכרים אבל ממנו. תצא לא לעולם
(רש"ל, אביה לבית ותצא לה נוח יהיה לא שמא כבודה,

צד). סי' אהע"ז בט"ז גרה 22)הובא שהיתה כשם
פי"ב, כתובות ('ירושלמי' הים במדינת ובעלה וניזונית

א.23)ה"ג). מח, כתובות

.„˙BBÊÓ ‰È‰L ‰MÓÁ ?„ˆÈk .‰a¯Ó ˙Èa‰ ˙k¯aƒ¿«««ƒ≈À»≈«¬ƒ»∆»»¿
·˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk24ÔzLÓÁ eÈ‰ Ì‡ ,Bc·Ï ÏÎ‡iLa »∆»≈∆«¿∆…«¿«ƒ»¬ƒ¿»

Úa¯‡ Ô‰Ï ˜ÈtÒÓ - ·e¯Úa ÔÈÏÎB‡Â „Á‡ ˙È·a¿«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈«¿ƒ»∆«¿«
‰ÓÏ‡ ,CÎÈÙÏ .˙Èa‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÔÈa«̃ƒ¿«ƒƒ¿»»¿≈««ƒ¿ƒ»«¿»»
e˙e ˙BBÊÓ ÈÏ e˜Òt ,È·‡ ˙ÈaÓ ‰ÊÊ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡L∆»¿»≈∆ƒ»»ƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿¿
eÏˆ‡ z‡ Ì‡ :dÏ ¯ÓBÏ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈÏBÎÈ - ÌL ÈÏƒ»¿ƒ«¿ƒ«»ƒ«¿∆¿≈
CÏ ÌÈ˙B e‡ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙BBÊÓ CÏ LÈ -≈»¿¿ƒ«≈»¿ƒ»
ÈtÓ :˙ÚBË ‰˙È‰ Ì‡Â .˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙk ‡l‡∆»¿ƒƒ¿«««ƒ¿ƒ»¿»∆∆ƒ¿≈

‰cÏÈ ‡È‰L25˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙B - ÌÈ„ÏÈ Ì‰Â ∆ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ»¿
‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â dc·Ï dÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰26¯˙BÓe . ««¿ƒƒ»¿«»¿ƒ¿≈»ƒ»«

ÔÈL¯BiÏ - ˙eÒk‰ ¯˙BÓe ‰ÓÏ‡‰ ˙BBÊÓ27. ¿»«¿»»««¿«¿ƒ

הס 24) ששית והוא היבש, כה.מדת ו, במלכיםֿב ונזכר אה,
עמהם.25) תדור אם רע, שם עליה יצא ושמא צעירה.
א.26) קג, חולק.27)כתובות והראב"ד ב. סה, שם

.‰dÏ ÔÈ‡L ‰‡eÙ¯Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ :‰˙ÏÁL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆≈»
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‰·ˆ˜28˙BBÊÓk BÊ È¯‰ -29Ì‡Â ;da ÔÈ·iÁ ÔÈL¯BÈÂ ƒ¿»¬≈ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ»¿ƒ
BÊ È¯‰ - ‰·ˆ˜ dÏ LiL ‰‡eÙ¯ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»∆≈»ƒ¿»¬≈

d˙a˙kÓ ‰‡t¯˙Ó30ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ˙ÈaL . ƒ¿«¿»ƒ¿À»»ƒ¿≈≈«¿ƒ«»ƒ
d˙BcÙÏ31‰Ó·È ‰˙È‰ elÙ‡ .32ÈiÁa ˙ÈaL elÙ‡Â , ƒ¿»¬ƒ»¿»¿»»«¬ƒƒ¿≈¿«≈

d˙BcÙÏ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰È·Ma ‡È‰Â ˙Óe dÏÚa«¿»≈¿ƒ«ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»
ÂÈÒÎpÓ33d˙a˙k Ïhz B‡ ,dÓˆÚ ÏMÓ ˙ÈcÙ ‡l‡ ; ƒ¿»»∆»ƒ¿≈ƒ∆«¿»ƒ…¿À»»

.dÓˆÚ ‰cÙ˙Â¿ƒ¿∆«¿»

רפואי.28) לטיפול תמיד וזקוקה תדיר, חולה שהיא
קצבה.29) אין להן הרא"ש 30)שגם וכתב ב. נב, כתובות

בבת  הבא לפדיונה דומה קצבה לה שיש רפואה (שם):
פטורים  הם כך מלפדותה, פטורים שהיורשים וכשם אחת,

הי"ז. פי"ד, לעיל וראה א:31)מרפואתה. נב, כתובות
לאשה". לי ואחזירך בה קורא אני הזקוקה 32)"שאין

אינם  זאת בכל - לאשה אותה שייבמו האחים מן לאחד
לפי  וזהו אותה. ייבמו שלא זמן כל לפדותה חייבים
בספר  (הרמב"ן שם כתובות בגמרא מדוייקות נוסחאות
ברי"ף  הוא וכן מתניתין), ועוד ד"ה פ"ד, יבמות ה'מלחמות'

אינם 33)שם. לפדותה, חייבים שאין ולפי שם. כתובות,
משום  אלא "פירותיה תיקנו שלא נכסיה. פירות אוכלים

ה"ח. ובסמוך ה"ד. פי"ב, לעיל ראה פדיונה".

.Â‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó34d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ ÏÚa‰ ÈL¯BÈ -35. ≈»»«¿»»¿≈««««»ƒƒ¿»»
- ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ‰ÓÏ‡ ˙Úe·L ‰ÚaL Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»¿««¿»»¿««»≈»

d˙a˙k ÔÈL¯BÈ ‰ÈL¯BÈ36Ï·‡ ,d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ Ô‰Â ¿∆»¿ƒ¿À»»¿≈«»ƒƒ¿»»¬»
ÔÈL¯BiÏ - ‰ÓÏ‡‰ È„È ‰OÚÓ .ÏÚa‰ ÈL¯BÈ ‡Ï37. …¿≈««««¬≈¿≈»«¿»»«¿ƒ

CÈ˙BBÊÓa CÈ„È ‰OÚÓ ÈÏË :‰ÓÏ‡Ï ¯Ó‡L L¯BÈÂ¿≈∆»«¿«¿»»¿ƒ«¬≈»«ƒƒ¿«ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -38- ‰Êa ‰˙ˆ¯L ‡È‰ Ï·‡ ; ≈¿ƒ¬»ƒ∆»¿»»∆

dÏ ÔÈÚÓBL39. ¿ƒ»

להשבע 34) הספיקה לא וגם מהיורשים, כתובה גבתה ולא
אלמנה. (יב,35)שבועת לעיל שנינו וכן ב. צה, כתובות

לכתובתה". ירושתו תחת "וקבורתה לעיל 36)ד) כמבואר
הבעל. מיורשי אותה וגובים מח.). ובשבועות הי"ב. (פט"ז,
- האלמנה נשבעה כשלא אפילו ולדעתו חולק, והראב"ד
שלא  היא שבועתה כי בקבורתה, חייבים בעלה יורשי אין
שלא  עוד וכל בחייו, כסף צרור התפיסה ולא מבעלה נפרעה
והורישה  נפרעה כבר שמא הבעל יורשי אומרים נשבעה
נוטלים  שהם גם ומה לקוברה, ועליהם - ליורשיה הכסף

ה"ט. בסמוך כמבואר שבועה, בלא כתובות,37)נדונייתה
-38)שם. יתומים" מנכסי ניזונת "אלמנה שם: במשנה,

מבלי  עלֿכלֿפנים, מהם ניזונת שהיא ניזונת ענין וזהו
לומר  יכול אינו שהבעל כשם שם) ('מאירי' להפטר שיוכלו
כמבואר  למזונותיה, ידיה מעשי יספיקו לא שמא לאשתו, כן

ה"ד. פי"ב כנגד 39)למעלה תוקנו לטובתה המזונות כי
לה  שומעים חכמים תקנת על מוותרת היא ואם ידיה, מעשי

ה"א). פי"א, כתובות ('ירושלמי'

.ÊdÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ ÏÎÂ40‰ÓÏ‡ , ¿»¿»∆»ƒ»»¿«¿»«¿»»
‰hn‰ ˙Úv‰Â ÒBk‰ ˙‚ÈÊnÓ ıeÁ ,ÌÈÓB˙ÈÏ ‰OBÚ»«¿ƒƒ¿ƒ««¿«»««ƒ»

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ¯‰Â41. ¿«¿»«»»»»¿«¿»

ה"ז.40) פכ"א, לקמן שהן 41)המנויות א. צו, כתובות

לקמן  וראה (רש"י) דבר והרגל חיבה המקרבות מלאכות
ה"ח. פכ"א,

.ÁÏÚaÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ˙B¯Ùe ‰ÓÏ‡‰ ˙‡ÈˆÓ¿ƒ«»«¿»»≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»«««
Ì‰a L¯BiÏ ÔÈ‡Â ,dÓˆÚÏ -42.ÌeÏk ¿«¿»¿≈«≈»∆¿

כדי 42) הוא לבעלה אשה מציאת שתיקנו הטעם כל שהרי
בנוגע  שייך לא וזה בעלה, לבין בינה איבה תהא שלא
צו.). (כתובות מזונותיה לה נותנים הם כרחם שעל ליורשים,
להם  אין בפדיונה חייבים ואינם הואיל נכסיה, לפירות ואשר
כתובות  (רי"ף פדיונה" כנגד פירותיה "תיקנו שהרי פירות,

לב. הערה למעלה וראה פ"ד),

.Ëd˙Èe„ Ì‰L ÌÓˆÚ ÌÈÒÎp‰Â43Ô˙B‡ ˙ÏËB - ¿«¿»ƒ«¿»∆≈¿¿»»∆∆»
ÌÏBÚÏ ÔÈc Ì‰a ÌÈL¯BiÏ ÔÈ‡Â ,‰Úe·L ‡Ïa44‡l‡ , ¿…¿»¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿»∆»

e¯È˙B‰ Ôk Ì‡45ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ eÈ‰Â ÏÚa‰ ÈiÁa ƒ≈ƒ¿«≈«««¿»ƒ¿≈…«¿∆
ÏÚaÏ ¯˙Bn‰L46‰Úe·L ‡Ïa ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó Ì‡Â . ∆«»«««¿ƒ≈»»«¿»»¿…¿»

ÈÒÎ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,d˙Èe„ ÌÈL¯BÈ ‰ÈL¯BÈ -¿∆»¿ƒ¿¿»»««ƒ∆ƒ¿≈
ÏÊ¯a Ô‡ˆ47ÈL¯BÈÏ ¯˙Bn‰ - ¯˙BÓ Ô‰a ‰È‰ Ì‡Â . …«¿∆¿ƒ»»»∆»«»¿¿≈

.ÏÚa‰«««

קיימים.43) הם.44)ועדיין שלה או 45)שהרי נתייקרו
יש 46)נשתבחו. וממילא ה"א. פט"ז, לעיל כמבואר

ובאה  פחתה או הנדוניא אבדה שאם ומובן בו. דין ליורשים
שאינה  להשבע, צריכה שפחתה מה היורשין מן לגבות
שדינו  יתומים, מנכסי להפרע הבא בעלֿחוב משאר עדיפה

(מגידֿמשנה). כסף,47)להשבע בסכום אותם ושמו
חשובים  אינם זאת בכל - סכום אותו על אחריות עליו וקיבל
האלמנה  בחזקת אלא - ליתומים להשבע שיצטרכו כנכסיו,
בעלה  לה ייחד ואם ליורשיה. מורישתם היא וממילא הם,
נוטלתם  - קיימים הם ועדיין מטלטלין או לכתובתה קרקע
פט"ז, לעיל כמבואר לבניה, מורישתם וממילא שבועה, בלא

הי"ג.

.ÈÔ‰Ó ÔBfzL È„k ÔÈÏËÏhÓ ‰ÒÙzL ‰ÓÏ‡48ÔÈa - «¿»»∆»¿»ƒ«¿¿ƒ¿≈∆ƒ≈∆≈
B˙BÓ ¯Á‡ ‰ÒÙzL ÔÈa ÌÈiÁÓ ‰ÒÙzL49elÙ‡ , ∆»¿»≈«ƒ≈∆»¿»««¬ƒ

¯kk ‰ÒÙz50ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ;d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ·‰Ê »¿»ƒ«»»≈ƒƒƒ»»∆»¿ƒ
,˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBÙe ,‰ÒÙzM ‰Ó ÔÈc ˙Èa ‰ÈÏÚ»∆»≈ƒ«∆»¿»¿ƒ»¿

ÔÈ·MÁÓe˙eÓzL „Ú d„ÈaM ‰nÓ ˙Bf ‡È‰Â ,dnÚ ¿«¿ƒƒ»¿ƒƒ∆ƒ«∆¿»»«∆»
˙BBÊÓ dÏ eÈ‰È ‡lL „Ú B‡51˙‡ ÔÈL¯Bi‰ eÁ˜ÈÂ , «∆…ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿ƒ∆
¯‡M‰52. «¿»

המטלטלין 48) מן נגבים המזונות אין הדין שמצד אע"פ
צו.). (שם לה מועילה תפיסתה סט:) שכבר 49)(כתובות

משועבדים  אינם יתומים של ומטלטלין היתומים, בהם זכו
חוב. יתר 50)לשום שהוא ואע"פ ה"ז. פ"י, לעיל מפורש

בכל  לה להנתן הראויים מזונותיה מכדי או כתובתה מכדי
הכ"א. להלן כמבואר יום, תגבה 51)שלשים אם כגון

ה"א. לעיל כמבואר תתארס, אם או וכן 52)כתובתה
להראות  שעליה ה"א): פי"א, (כתובות ב'ירושלמי' אמרו

כנ"ל. עמה לחשב שנדע כדי תפסה, מה ליתומים

.‡ÈdÏÚa ÈiÁa d˙a˙Îa ÔÈÏËÏhÓ ‰ÒÙz Ì‡ ÔÎÂ53, ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿¿ƒƒ¿À»»¿«≈«¿»
B˙BÓ ¯Á‡ ‰ÒÙz Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰Ó ‰·Bb - ˙Óe≈»≈∆¬»ƒ»¿»««
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Ô‰Ó ‰·Bb dÈ‡ - d˙a˙ÎÏ54·‚ŒÏÚŒÛ‡ ,55ewzL ƒ¿À»»≈»»≈∆«««∆ƒ¿
ÌÈB‡b‰56ÔÓ ‰a˙k‰ È‡˙e ‰a˙k‰ ‰a‚zL «¿ƒ∆ƒ¿∆«¿À»¿»≈«¿À»ƒ

CÎÈÙÏ .ÔÈÏËÏhn‰57ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡‰ ÔBfz «ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»ƒ»«¿»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
.‰ÒÙz ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»

יורשים.53) בהם זכו לא בהם 54)שעדיין זכו שכבר
אמרנו  שכבר היורשים, כלפי מועילה תפיסתה ואין יורשים,
כמבואר  לבעלֿחוב, משועבדים יתומים של מטלטלין אין
משום  תפיסתה, מועילה שלמזונות והטעם א. לא, בפסחים
שנמכרו) (נכסים משועבדים מנכסים נגבים אינם שהמזונות
כתובה  אבל תפיסה, לה תיקנו לפיכך הי"ג, להלן כמבואר
הי"ד, פט"ז לעיל כמבואר משועבדים, מנכסים נגבית
לא  מהיתומים תפיסתה ולפיכך הלקוחות, מן לטרוף ויכולה
שתפסה). אלמנה ד"ה: צו. כתובות ('תוספות' לה מועילה

דעת אחרי כאן נמשך בהבנת ורבינו פי"א בכתובות הרי"ף
אלו, בדינים אחרות שיטות ויש שם, בכתובות הש"ס סוגיית

צו. שם וב'תוספות' ברי"ף כאן 55)ראה התימנים, בכת"י
עם  מחובר זה משפט שלפנינו, ובדפוסים הלכה. התחלת
סי' הגדולה" וב"כנסת מובן. כל לו ואין הקודמת, ההלכה
לכת"י  וכיוון חדש, משפט שזהו מדעתו שיער ט, אות צג

ה"ז.56)התימנים. פט"ז, התימנים:57)לעיל בכת"י
שלמעלה. למה מחובר וזה "ולפיכך",

.·ÈÌ‡Â58- Ô˙B‡ ‰ÒÙz ‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ dÏÚa ÁÈp‰ ¿ƒƒƒ««¿»ƒ«¿¿ƒ¿…»¿»»
Ô˙B‡ ÔÈÏËB ÔÈL¯Bi‰59,˙BBÊÓ dÏ ÔÈÏÚÓ Ô‰Â «¿ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»¿

ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰È :¯ÓBÏÂ Ô‰ÈÏÚ ·kÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â¿≈»¿»¿«≈¬≈∆¿«ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ
‡ÏÂ e„·‡È ‡nL ,Ô‰Ó ÔBf‡L „Ú ÔÈc ˙È·a ÔÈÁpÓÀ»ƒ¿≈ƒ«∆ƒ≈∆∆»…¿¿…

˙BBÊÓ ÈÏ eÈ‰È60Le¯Ùa ÂÈÏÚ ‰˙˙‰ elÙ‡Â .61 ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿¿»»»¿≈
ÔÈ„ ‰ÊÎÂ .˙·kÚÓ dÈ‡ - ÔÈÏËÏËn‰ ÔÓ ÔBfzL∆ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ≈»¿«∆∆¿»∆»ƒ

.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa „ÈÓz»ƒ¿»»≈ƒƒ

כאן 58) ואין רומי. בדפוס וכן "אם" התימנים: בכת"י
שתיקנו  "אע"ג שלמעלה: למה מחובר והכל הלכה, התחלת

כו'. הניח" אם כו' תזון ולפיכך לעצמם.59)כו'
מכרוה 60) אם - התלמוד מדין ממנה שניזונת בקרקע שאם

שאינה  במטלטלין - הי"ג) להלן (ראה טורפת אינה היתומים
מכירתם  לעכב יכולה אינה ודאי - הגאונים תקנת אלא

כתובתה.61)(מגידֿמשנה). כתיבת בשעת

.‚ÈÔ‰ÈÏÚ ·kÚÏ ‡È‰ ‰ÏBÎÈ - Ú˜¯˜ ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ««¿«¿»ƒ¿«≈¬≈∆
e¯kÓÈ ‡lL62„iÓ ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡ - e¯ÎÓ Ì‡Â . ∆…ƒ¿¿¿ƒ»¿≈»ƒ»ƒ«

ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ ˙BBf ˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙BÁB˜l‰«»∆≈»ƒ»¿«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯Á Èa63. ¿≈…ƒ

'העיטור').62) בספר (הובאה הגאונים תשובת
באופן 63) מידו קנו אם הרשב"א: וכתב א. סט, כתובות

מיד  טורפת היא מותו, לאחר האשה מזונות על מיוחד
אינה  שלנו כתובה בשטר הנזכרת קנין וקבלת הלקוחות.
הבעל  בחיי למזונותיה מכוונת היא כי לכך, מועילה

(מגידֿמשנה).

.„ÈBÊ ¯Á‡ BÊ Ô‡OpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ba¯ ÌÈL ÁÈp‰ƒƒ«»ƒ«««ƒ∆¿»»««
‰ÂLa ˙BBf -64ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,65. ƒ¿»∆∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

deeya zepefip ,ef xg` ef o`ypy t"r` ,zeax miyp gipd"
."oilhlhna dnicw oic oi`y

היא  והסברא קדימה. דין יש מקרקע, ניזונות שאם ומשמע
להיגנב  היכולים מטלטלין על חל אינו מזונות ששעבוד
קדימת  לפי ניזונות בקרקעות ולכן הקרקע, על אלא

השיעבוד.
הקרקע  מן ניזונות שאפילו וכתב כך על השיג והראב"ד
מותו, לאחר נוצר המזונות חיוב כי בשוה, כולן ניזונות

הזמן. באותו לכולן הגיע וממילא
שניזונות  כהראב"ד סבר הרמב"ם שגם המגיד, הרב וכתב
"כמו  הוא שהלשון ברמב"ם וגורס בשווה, מהקרקע גם

במטלטלין". קדימה דין שאין
והראב"ד  שהרמב"ם הרוגוצ'ובי כתב הדברים, ובביאור
מחיי  שנשתעבד או חדש שעבוד הוא יום כל האם חולקים
שהחיוב  האחד האופנים, שני את יש בנישואין כי הבעל,
המשך  הוא שאח"כ הזמן משך וכל הנישואין, בזמן חל
ובזה  חדש, חיוב ישנו ויום יום שכל והשני הראשון, לחיוב
חיוב  הוא הרמב"ם שלדעת והראב"ד, הרמב"ם נחלקו
הראב"ד  אבל קדימה. דין יש ולכן הנישואין, מיום נמשך
גם  בשוה ניזונות ולכן חדש, חיוב הוא יום שכל סובר

בקרקע.
ששם  גירושין, בהל' נוסף עניין הרוגוצ'ובי מבאר ועפ"ז
וגם  לרפאותה", חייב אינו נשתטית.. ש"אם הרמב"ם כתב
לרפאותה", חייב יהיה לא "למה הראב"ד עליו השיג שם
הוא  שלרפאותה סובר שהרמב"ם הרוגוצ'ובי ומבאר
חיוב  הוא ויום יום שבכל הנישואין שמחמת מהדברים
לכן  בכפיפה, נחש עם דר אדם אין בשוטה והרי חדש,

החיוב. פקע
לומר  אפשר אי בזה כי פקע, לא דירה של החיוב אמנם,
שהיא  דירה של הגדר שהרי מחדש, יום בכל חיוב שהוא

קבע. של דבר
שזהו  לחורבן, בנוגע הרוגוצ'ובי דברי עם זה לקשר ויש
שאינו  דור "כל בירושלמי מפורש שזה וכתב נמשך. דבר
עד  מובן ועפ"ז החריבו", הוא כאילו עליו מעלין בימיו נבנה
אחרי  מתי", "עד הצעקה גדולה להיות צריכה כמה
העומד  יהודי כמו ממש נבנה. לא ועדיין צעקו שאתמול
מרעיש  היה שבוודאי חורבנו, בשעת בית־המקדש ליד
לבנות  הקב"ה שהתחייב לחיוב בנוגע מובן כמו"כ עולמות.
לבנות  ויום יום בכל חיוב שזהו מחדש, בית־המקדש את

נצחי. באופן - מזו ויתירה מחדש, בית־המקדש את
(ai oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

('ירושלמי'64) במזונות קודמת בזמן הקודמת אומרים: ואין
ה"א). מידי 65)פ"י, ולהפקיעם למכרם יכול שהלווה לפי

יכול  הוא שהרי במזונות, קדימה דין אין כך המלוה, שעבוד
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(מגידֿמשנה), מזונותיה משעבוד ולהפקיעה נכסיו למכור
ותיבת  במזונות", קדימה דין "שאין הנוסח: רומי, ובדפוס
צג  סי' אבןֿהעזר יוסף' ה'בית הביא וכן שם. חסרה "כמו"

בידו. שהיו הרמב"ם מספרי

.ÂËÌÈL„Á ‰LÏLa ,Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙpL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿≈»»ƒ¿»√»ƒ
ÌÈBL‡¯‰66ÏÚa ÏMÓ ˙Bf -67¯aÚ‰ ¯k‰ Ì‡Â .68, »ƒƒƒ∆ƒ∆««¿ƒÀ«»À»

˙¯aÚÓ dÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ69„Ú ˙ÎÏB‰Â ˙Bf - ¿≈ƒƒƒ»¿À∆∆ƒ∆¿∆∆«
„ÏzL70‡Ói˜ ÏL Ôa ‰„ÏÈ .71Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙Bf - ∆≈≈»¿»≈∆«»»ƒ∆¿∆∆»

ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,d˙eÓÏ‡ ÈÓÈ72˙‡ˆÓ ‡Ï . ¿≈«¿¿»ƒ¿»»«»ƒ…ƒ¿≈
‰ÏÈt‰L B‡ ,ÌÈL„Á ‰LÏL ¯Á‡ ˙¯aÚÓ73dÈ‡ - ¿À∆∆««¿»√»ƒ∆ƒƒ»≈»

ÏMÓ ‡Ï ˙BfÏÚa74Ì·È ÏMÓ ‡ÏÂ75˙Ú·Bz ‡l‡ , ƒ∆…ƒ∆««¿…ƒ∆»»∆»««
.ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓ·È¿»»ƒ¿…«¬…

בהל'66) כמבואר לחליצה, ולא ליבום אז ראויה שאינה
להנשא  יכולה שאינה וממילא הי"ט, פ"א וחליצה יבום

להנשא 67)לאחרים. היא מעוכבת שהרי ב. מא, יבמות
(יבמות 68)בגללו. הראשונים החדשים שלושת אחרי

ובכת"י 69)לז.). מעוברת. שהיא ידעו כבר שבמותו
ואם  העובר, הוכר לא אם בעל, "משל הנוסח: אברבנאל,

לחליצה 70)הניחה". ולא ליבום לא ראויה אינה אז שעד
לאחר, להנשא יכולה שאינה וקלֿוחומר לו.). שם (כמבואר

ממנו. ניזונת - מבעלה היא ומעוכבת ראוי 71)והואיל
נפל. שאינו היא 72)לחיות, והרי ליבום, זקוקה זו שאין

אחרת. ליבם,73)כאלמנה זקוקה שהיא ודאי ומעתה
בן. אחריו הניח לא המת שבעלה נתברר שכבר 74)שהרי

ביבם  היא שאגודה מחמת אלא ממנו, להנשא מעוכבת אינה
אלמנה  לשאר דומה ואינה כלום, בעלה נכסי על לה ואין
בעלי  פלוני "מחמת ואומרת: לאחר נשאת שלא זמן שכל
הוא  העיכוב כל וכאן מנכסיו, ניזונת - עלי" גדול שכבודו

וברש"י). מא: (יבמות היבם מצד לא 75)רק שעדיין
לו. נתייבמה

.ÊË,ÔÈc ˙È·a „ÓÚÂ ,ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓ·È ‰Ú·z»¿»¿»»ƒ¿…«¬…¿»«¿≈ƒ
Á¯·e76Ìi‰ ˙È„Óa Ì·i‰ ‰È‰L B‡ ,‰ÏÁL B‡77- »«∆»»∆»»«»»ƒ¿ƒ««»

ÏÏk ‰Úe·L ‡Ïa Ì·È ÏMÓ ˙Bf BÊ È¯‰78. ¬≈ƒ∆ƒ∆»»¿…¿»¿»

ה"ד).76) פ"ה, כתובות ('ירושלמי' בביתֿדין שעמד אחר
חייב 77) מיד שליחה, ע"י או מעצמה לדין תבעתו ושם

אחרת  במדינה והוא הואיל ברח, לא ואפילו במזונותיה
כסף,78)(כסףֿמשנה). צרור לה שהניח לחוש אין כי

אינם  ידיה מעשי וגם לו, מקורבת היא אין שעדיין
קז:). (כתובות לו משועבדים

.ÊÈÔË˜ Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙ79„Ú ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - »¿»ƒ¿≈»»»»≈»¿«
ÔÈÓ·È‰ ¯‡Lk ‰È‰ÈÂ Ïc‚iL80. ∆ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»«¿»ƒ

שלשֿעשרה 79) בן שיהיה עד לחלוץ או לייבם ראוי ואינו
שערות. שתי אין 80)ויביא מבעלה וגם א. שם, יבמות

משלה, נדוניא הכניסה ואם (שם). קנסוה" משמים "כי לה,
ואני  לידי, הנכסים ינתנו אומרת שהיא או שליש, ביד והיא
הכסף  נותנים הריוח, מן ואזון הנער שיגדל עד הקרן אקיים

הרי"ף). בשם ס"ג קס, סי' (אהע"ז לידה

.ÁÈ˙ÚLa ‰È˙BBÊÓa BzL‡Ï Ú˜¯˜ „ÁiL ÈÓƒ∆ƒ≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿«
‰˙ÈÓ81È¯‰ - ˙BBÊnÏ ÈBÏt ÌB˜Ó ‰È‰È :¯Ó‡Â , ƒ»¿»«ƒ¿∆»¿ƒ«¿¬≈

B¯ÎO ‰È‰ Ì‡Â .˙BBÊÓ dÏ ‰a¯82˙BBÊnÓ ˙BÁt ƒ»»¿¿ƒ»»¿»»ƒ¿
Ì‡Â ;ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ¯‡M‰ ˙ÏËB - dÏ ˙BÈe‡¯‰»¿»∆∆«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ

Ïk‰ ˙ÏËB - dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ B¯ÎO ‰È‰83Ï·‡ . »»¿»≈ƒ»»»∆∆«…¬»
ÌB˜Óa ‰È‰È :dÏ ¯Ó‡ Ì‡84‰È˙BBÊÓa ÈBÏt85, ƒ»«»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿∆»

‰˜˙LÂ86,„·Ïa ÌB˜Ó B˙B‡ ˙B¯t ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ¿»¿»≈»∆»≈»ƒ¿«
ıˆ˜ È¯‰L87.˙BBÊÓ dÏ ∆¬≈»«»¿

למיתתו)81) סמוך (חולה שכיבֿמרע מתנת כדין ובעדים,
שדבריו  בכתב, תעודה ולא קנין קבלת צריכה שאינה
תטרף  שלא כדי חכמים מתקנת הם, וכמסורים ככתובים
הל' רבינו (מלשון קיימים דבריו שאין כשידע עליו דעתו

ה"ב). פ"ח, המקום.82)זכיה זה 83)ריוח נתכוין לא
ההוא. מהמקום בריוח מזונות לה ליתן ובכת"י 84)אלא

רומי. בדפוס וכן "מקום". בחוב 85)התימנים: משמעה:
לכך. פרעון זו תהא עלי, לך שיש מיחתה,86)מזונות ולא

לגרוע  יכול אינו - ומיחתה נכחה או שם, עמדה לא אילו כי
בהסכמתה. שלא נד:).87)ממזונותיה (כתובות קצב

.ËÈÈÓ LÈ - ˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿≈ƒƒ¿…«¿≈ƒ
ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBtL ,‰¯B‰L∆»∆¿ƒ»¿¿≈«¿ƒƒ

d˙B‡88ÈtÓ ,BÊ ‰‡¯B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â . »¿≈»ƒ¿…«»»ƒ¿≈
˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡a ¯·c‰ BÏ ÛlÁ˙pL∆ƒ¿«≈«»»¿ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ«

Ìi‰89„Ú ÔÈc ˙ÈaÓ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡L ,e¯B‰ È˙Ba¯Â . «»¿««∆≈»¿ƒ≈ƒ«
ÏÎÂ ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ‰‡a BÊ È¯‰L ;Ú·MzL∆ƒ»«∆¬≈»»¿ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿»

‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯Ùp‰90. «ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ¿»
Ôe„Ï Èe‡¯ ÔÎÂ ,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ91. ¿»∆«¿ƒ»¿≈»»

כלום.88) בעלה משל עיכבה (כתובות 89)שלא שאמרו
כשיבוא  או כתובתה גביית (בשעת בסוף "תשבע קה.):
כי  לאלמנה, ראיה מכאן ואין בתחילה". תשבע ולא בעלה)
תתבזה  שלא כדי מותו לאחר צרור לה שהניח לחוש יש
התורה, מן הם בעלה בחיי אשה מזונות וגם היתומים, אצל
פי"ב, לעיל (ראה חכמים תקנת אלא אינם אלמנה ומזונות

א.90)הי"ח). פז, צח.):91)כתובות (שם  אמרו וכן
במזונות  שם עוסקת הסוגיא וכל שבועה". צריכא "והלכתא,

לא). ס"ק צג סי' אהע"ז (הגר"א

.Î- ˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿≈ƒƒ¿…«¿
‰lÁza d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ92‰Ê¯Î‰ ‡Ïa ÔÈ¯ÎBÓe ,93, «¿ƒƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿…«¿»»

‡lL ˙BBÊÓÏ ¯kÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿¿≈≈»ƒ¿…ƒ¿∆…
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a94,ÌÈÓ‡ ÌÈL‡ ‰LÏLa ‡l‡ , ¿≈ƒÀ¿ƒ∆»ƒ¿»¬»ƒ∆¡»ƒ

ÔÈ·Ï dÈa ˙BBÊÓÏ ‰¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê¯Î‰ ‡Ïa¿…«¿»»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈»¿≈
‰ÂLa ‰ÂL dÓˆÚ95e‡B·iLÎe .Ìi˜ d¯ÎÓ - «¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»¿∆»

˙ÚaL - d˙B‡ ÚÈaL‰Ï ÔÈL¯Bi‰96. «¿ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿««

בשעת 92) "בסוף" שתשבע הסוברים אחרים כדעת ולא
כתובתה. פי"ז 93)גביית לעיל כמבואר פומבית, מכירה

במזונות  להכרזה צורך שאין ק:): (כתובות אמרו וכן הי"ג.
ההכרזה. ימי תום עד מזונותיה לעכב שאיֿאפשר האלמנה,

ב.94) צז, יד.95)שם פי"ז, לעיל שבועת 96)השווה
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נשבעה  ולא הואיל כלום, בעלה משל עיכבה שלא אלמנה
המכירה. לפני

.‡Î‰ML Ì‰Ó ÔeÊÏ È„k ?˙BBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ‰nÎÂ¿«»¿ƒƒ¿¿≈»≈∆ƒ»
‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ‡Ï ,ÌÈL„Á97‰È‰iL ˙Ó ÏÚ ÔÈ¯ÎBÓe . √»ƒ…≈«∆¿ƒ«¿»∆ƒ¿∆

ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ dÏ Ô˙B Á˜Bl‰98˙¯ÎBÓe ˙¯ÊBÁÂ . «≈«≈»¿¿ƒ¿∆∆∆∆
˙ÎÏB‰Â ˙¯ÎBÓ ÔÎÂ .ÌÈL„Á ‰MLÏ ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¿ƒ»√»ƒ¿≈∆∆¿∆∆
‰·Bb ,d˙a˙k È„k ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ¯‡MiL „Ú ,ÌÏBÚÏ¿»«∆ƒ»≈ƒ«¿»ƒ¿≈¿À»»»

d˙a˙k99.dÏ ˙ÎÏB‰Â ¯‡M‰ ÔÓ ¿À»»ƒ«¿»¿∆∆»

ותפסיד 97) כתובתה תתבע או תתארס שמא א. צז, כתובות
שבידו 98)מזונותיה. מה יחזיר לאחר, תינשא שאם

שם). (רש"י יותר 99)ליורשים עולה כתובתה ואפילו
(שם). ביחד השאר מוכרת - חדשים ששה כדי ממזון

.·ÎÔÈ‡ - ˙BBÊÓ ÔÈc ˙Èa dÏ e˜ÒtL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»≈ƒ¿≈
dnÚ ÔÈ·MÁÓ100e‡B·iL „Ú ,‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ ¿«¿ƒƒ»««¬≈»∆»«∆»

- ‰È„È ‰OÚÓ dÏ e‡ˆÓ Ì‡ .‰eÚa˙ÈÂ ÌÈL¯Bi‰«¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ»¿»«¬≈»∆»
B˙B‡ ÔÈÏËB101Ìk¯„Ï ÔÈÎÏB‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,102È‡Â . ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»«¬ƒ

ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa - ÌÈpË˜ ÌÈL¯Bi‰ eÈ‰ Ì‡L ,¯ÓB‡≈∆ƒ»«¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
dnÚ103‰È„È ‰OÚÓ ÔÈ˜ÒBÙe ,104dÏ ÔÈ˜ÒBtL C¯„k , ƒ»¿ƒ«¬≈»∆»¿∆∆∆¿ƒ»

.˙BBÊÓ¿

למזונותיה.100) מספיקים ידיה מעשי אם לבדוק
הֿו.101) לעיל כמבואר מזונותיה, תחת שלהם שהוא
לעיל 102) הים, למדינת בעלה שהלך באשה ששנינו כדרך

מודים  הכל שבאלמנה קז.) (כתובות נראה וכן הט"ז. פי"ב
ידיה. מעשה על לדקדק מבלי מזונותיה לה שפוסקים

לעשות,103) עליה המוטל עושה היא אם אחריה בודקים
ליורשים. אותו נותנת היא "ביתֿדין 104)ואם הוא: כלל

על  לשקוד וצריך לז.) (גיטין הוא" יתומים של אביהם
וראיה  לטעון. יודעים ואינם קטנים כשהם וביחוד טובתם.
אין  שם: שאמרו כב:) (ערכין התלמוד מסוגיית רבינו לדברי
לכתובת  . . . אלא למכרם (קטנים) יתומים לנכסי נזקקים
תפסידם  היא כתובתה תגבה לא שאם מזונות משום אשה,
ידיה  מעשי הלא שם, ושאלו מממונם. מזונותיה באכילת
ידיה  מעשי אין לפעמים ותירצו: מפסידתם, ואינה שלהם
מחשבין  שאין נאמר ואם במזונותיה. הפסד ויש מספיקים,
יש  תמיד אםֿכן כלום, עליה ליתומים ואין ידיה מעשי על
ידיה  מעשה על מחשב שביתֿדין מכאן, הפסד. להם

ג). ס"ק ע סי' מילואים' ('אבני מזונות לה כשפוסק

.‚Î- d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ÔÈ‡L ‰ÓÏ‡«¿»»∆≈¿«¿À»≈ƒ««»»
B‡ ‰¯ÎÓ B‡ ,d˙a˙k ‰ÏÁÓ ‡nL ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡≈»¿∆»»¬»¿À»»»¿»

d˙B‡ ‰kLÓ105- L¯BÈ ÔÚË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¿¿»»««ƒ∆…»«≈
CÈ˙a˙k È‡È·‰ :dÏ ÌÈ¯ÓB‡Â BÏ e‡ ÔÈÚBË¬ƒ»¿¿ƒ»»ƒƒ¿À»ƒ

ÈÚ·M‰Â106·zÎÏ Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ .CÈ˙BBÊÓ ÈÏËe ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈«¿»ƒ¿…
.‰a˙k¿À»

הכ"ח.105) להלן כמבואר מזונות, לה אין אלה ובכל
להפרע 106) הבא כדין כלום, בעלך משל עיכבת שלא

פי"ב, למעלה וראה הי"ט. לעיל כמבואר יתומים, מנכסי
ליורש". טוענים "ולעולם הי"ח:

.„Î‰‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ««»»»
Ïk ÔÈ„k ˙Bf - ‰˙ˆ¯ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â¿»¿»≈«¿ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ»

‰a˙k ˙ÏËB - ‰˙ˆ¯ ,˙BÓÏ‡‰107ÈL¯b :‰¯Ó‡ . »«¿»»¿»∆∆¿À»»¿»≈¿«ƒ
˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚa108ÎpÓ ˙BfÂ ,È„k „Ú ÂÈÒ «¿ƒ≈»∆¡∆∆¿ƒ∆ƒ¿»»«¿≈

dÏ LÈ - BzL‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú Ì‡L :ÌÈt ÏkÓ d˙a˙k¿À»»ƒ»»ƒ∆ƒ¬«ƒƒƒ¿≈»
,‰a˙k dÏ LÈ - ‰¯Ó‡L BÓk dL¯b Ì‡Â ,˙BBÊÓ¿¿ƒ≈¿»¿∆»¿»≈»¿À»
È„k „Ú ˙BBÊÓ ˙ÏËB CÎÈÙÏ .d„Èa d˙a˙k È¯‰L∆¬≈¿À»»¿»»¿ƒ»∆∆¿«¿≈

dÏ ˙ÎÏB‰Â d˙a˙k109. ¿À»»¿∆∆»

להנשא,107) בעלי מת לומר נאמנת שהאשה ב. קז, כתובות
גירושין  מהל' פי"ב (להלן להגלות הדבר עשוי חי הוא שאם
כתובתה  ליטול גם נאמנת - להנשא שנאמנת ומכיון הט"ו),

הל"א). פט"ז לשקר,108)(למעלה יכולה היא שבזה
שלמעלה. בעלי" ב"מת כמו להגלות עשוי הדבר שאין

שם.109) כתובות,

.‰ÎÔÈLe¯b ˜ÙÒ dÏ ‰È‰L ‰M‡‰110- dÏÚa ˙Óe »ƒ»∆»»»¿≈≈ƒ≈«¿»
L¯Bi‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ,ÂÈÒÎpÓ ˙Bf dÈ‡≈»ƒ∆ƒ¿»»∆≈ƒƒƒ««≈

˙BBÊÓ dÏ LÈ - dÏÚa ÈiÁa Ï·‡ .˜ÙqÓ111„Ú ƒ»≈¬»¿«≈«¿»≈»¿«
.ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b L¯b˙zL∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ

ספק 110) מגורשת) (ואינה לו קרוב ספק גיטה לה זרק כגון
(ומגורשת). לה להנשא 111)קרוב אסורה שעדיין

להנשא  שמעוכבת וכל מגורשת, אינה שמא - לאחרים
ברשב"ם  וכן וברש"י, צז: (כתובות מזונות לה יש - מחמתו

מז:). לב"ב

.ÂÎ‰Ú·z ‡ÏÂ ÌÈL ÈzL ‰˙‰ML ‰iÚ ‰ÓÏ‡«¿»»¬ƒ»∆»¬»¿≈»ƒ¿…»¿»
‰Ú·z ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ‰˙‰ML ‰¯ÈLÚ B‡ ,˙BBÊÓ¿¬ƒ»∆»¬»»»ƒ¿…»¿»

‰¯zÂ -112‡l‡ ,e¯·ÚL ÌÈMa ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»¿≈»¿«»ƒ∆»¿∆»
ÌBÈa elÙ‡ ‰fÓ ˙BÁt ‰˙‰L Ì‡Â .‰Ú·zL ‰ÚMÓƒ»»∆»¿»¿ƒ»¬»»ƒ∆¬ƒ¿
ÌÈM‰ ÔBÊÓ ˙ÏËBÂ ˙Ú·Bz ‡l‡ ,‰¯zÂ ‡Ï - „Á‡∆»…ƒ¿»∆»««¿∆∆¿«»ƒ

.e¯·ÚL∆»¿

פי"א,112) (שם וב'ירושלמי' וברש"י) צו. (כתובות מחלה
לוותה  אבל לוותה, כשלא אמורים דברים במה אמרו: ה"ב)
שנים) שלש בתוך (שתפסתו משכון בידה יש אם וכן גובה,
תפיסת  אין שנים שלש לאחר תפסה אם אבל למפרע. גובה
הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה מחלה כבר כי כלום, משכונה

.ÊÎÌ‰ ,ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ ‰Ú·zL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»¿ƒ«¿ƒ≈
ÔÓÊ Ïk - ÈzÏË ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ep˙ :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»«¿ƒ∆∆…»«¿ƒ»¿«
Ú·Mz B‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ - ˙‡O ‡lL∆…ƒ»««¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»«

˙q‰ ˙Úe·L113‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ˙‡OpMÓ ;Ïh˙Â ¿«∆≈¿ƒ…ƒ∆ƒ»»∆»¿»ƒ
e˙pL ˙q‰ ˙Úe·L ÌÈL¯Bi‰ eÚ·MÈ B‡ ,‰È‡¿̄»»ƒ»¿«¿ƒ¿«∆≈∆»¿

dÏ114. »

מוחזקת 113) היא שהרי נטלה, שכבר ראיה הביאו לא אם
את  כטוען זה והרי ממנה, להוציא באים והם בנכסים
הנתבע  נשבע בכל, כופר והלה בידך", לי "מנה חבירו:
כאן  אף ה"ג) פ"א, ונטען טוען (הל' ונפטר היסת שבועת
שבועת  בחזקתה. נשארים והנכסים נטלה שלא נשבעת היא

הי"ג. פט"ו לעיל מפורשת - עברו 114)היסת משנישאת
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ישבעו  מידם, להוציא באה והיא היתומים לרשות הנכסים
ובמגידֿמשנה). צו: (כתובות ויפטרו היסת שבועת

.ÁÎ¯wÚ‰ ÔÈ„k ‰a˙k ˙ÙÒBz ÔÈc115,CÎÈÙÏ . ƒ∆∆¿À»¿ƒ»ƒ»¿ƒ»
‰Ú·zL ‰ÓÏ‡116‰kLÓ B‡ ‰ÏÁÓ B‡ ‰¯ÎÓ B‡ «¿»»∆»¿»»¿»»¬»ƒ¿¿»
d˙a˙k ˙ÙÒBz117˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ¯wÚ‰ ÌÚ118. ∆∆¿À»»ƒ»ƒ»≈»¿

˙ˆ˜Ó ‰ÁÈp‰Â ˙ˆ˜Ó ‰Ú·z Ì‡Â119ÈÓk BÊ È¯‰ - ¿ƒ»¿»ƒ¿»¿ƒƒ»ƒ¿»¬≈¿ƒ
˙¯ÎBn‰ ÏÎÂ .B˙ˆ˜Ó ‰ÁÈp‰Â ¯wÚ‰ ˙ˆ˜Ó ‰Ú·zL∆»¿»ƒ¿»»ƒ»¿ƒƒ»ƒ¿»¿»«∆∆
ÌÚ ˙ÙÒBz‰ ‰ÏÁÓe ‰¯ÎÓ - Ì˙Ò ˙ÏÁBn‰ B‡«∆∆¿»»¿»»¬»«∆∆ƒ

¯wÚ‰120˙k Ì‰ÈML ;.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÓL ‰a »ƒ»∆¿≈∆¿À»¿»¿»»

נד:).115) (כתובות לבתולה ומאתיים לאלמנה, מנה
ה"א.116) לעיל כמבואר בעלה 117)בביתֿדין בחיי בין

שם. כמבואר מותו, לאחר ואם 118)בין באלמנותה,
פי"ז  לעיל כמבואר מזונות, לה אין בחייו אפילו - מחלה

משנה'),119)הי"ט. ('לחם התוספת והניחה העיקר תבעה
"ולתובעת"). ד"ה נד: (כתובות ה'תוספות' פירשו וכן

נקראים 120) "ואין ה"ב: פט"ז לעיל השווה ב. נד, שם
עם  מאתיים או מאה שהוא כתובה עיקר אלא כתובה

בלבד". התוספת

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הבנות 1) זכויות דיכרין", בנין "כתובת דין רבינו בו ביאר

בת  הממאנת. בת הכתובה, תנאי לעקור שאין אביהן, מנכסי
הבנים  מזונות, לענין השנייה ובת הארוסה, בת היבמה,

מזונות. לענין והבנות

.‡ÌÈL¯BÈ ÌÈ¯Îf‰ ÌÈa eÈ‰iL ,‰a˙k‰ È‡zÓƒ¿»≈«¿À»∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
Ôn‡ ˙a˙k2Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙¯B˙· ‰ÒÈÎ‰L d˙Èe„e ¿À«ƒ»¿¿»»∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿≈…

ÏÊ¯·3‰M¯È‰ ¯‡L ÔÈ˜ÏBÁ Ck ¯Á‡Â ,4Ì‰ÈÁ‡ ÌÚ5 «¿∆¿««»¿ƒ¿»«¿À»ƒ¬≈∆
‰ÂLa6. ¿»∆

אביהם.2) לה שכתב והתוספת לעיל 3)העיקר מפורש
כדין  אביהם אותה וירש אביהם בחיי מתה והיא ה"א, פט"ז

האב. גם מת ואח"כ אשתו, את היורש שנשארה 4)בעל
האב. אחרות.5)מעזבון מנשים לאביהם שנולדו

הנקראת:6) וזוהי ה"ב, פי"ב לעיל ראה ב. נב, כתובות
ה"ז. פט"ז, לעיל הזכרים) (הבנים דכרין" בנין "כתובת

.·d˙a˙k ,‰M‡ ‡O „ˆÈk7d˙Èe„e8‰„ÏÈÂ ,ÛÏ‡ ≈«»»ƒ»¿À»»¿¿»»∆∆¿»¿»
ÂÈiÁ· ‰˙Óe Ô·9˙¯Á‡ ‰M‡ ‡O Ck ¯Á‡Â .10 ≈≈»¿«»¿««»»»ƒ»«∆∆

.ÂÈiÁa ‰˙Óe ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈ˙‡Ó d˙Èe„e d˙a˙k¿À»»¿¿»»»«ƒ¿»¿»≈≈»¿«»
‰BL‡¯‰ ÔÓ Ba .ÌÈtÏ‡ ÁÈp‰Â ,‡e‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈¿ƒƒ««¿«ƒ¿ƒ»ƒ»

Bn‡ ˙a˙ÎaL ÛÏ‡ L¯BÈ11L¯BÈ ‰iM‰ ÔÓ B·e , ≈∆∆∆ƒ¿À«ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈
¯‡M‰Â ,Bn‡ ˙a˙ÎaL ÌÈ˙‡Ó12B˙B‡ ÌÈL¯BÈ »«ƒ∆ƒ¿À«ƒ¿«¿»¿ƒ

‰ÂLa13Úa¯‡Â ÛÏ‡ ‰BL‡¯‰ Ôa „Èa ‡ˆÓ . ¿»∆ƒ¿»¿«∆»ƒ»∆∆¿«¿«
˙B‡Ó14˙B‡Ó LL ‰iM‰ Ôa „È·e ,15. ≈¿«∆«¿ƒ»≈≈

משלו.7) לה משלה.8)שכתב לו ירש 9)שהכניסה הרי
גבייה. לידי באה לא וכתובתה נדונייתה, את בעלה

שתיהן 10) נשא אפילו אלא הראשונה, מות אחרי דוקא לאו
ה"ד. בסמוך כמבואר כן, הדין - 'בנין 11)כאחת בתורת

זוז.12)דכרין'. מאות היורשים 13)שמונה בנים כדין

אביהם. מירושת 14)את מאות וארבע האם, מכתובת אלף
בירושה 15)האב. מאות וארבע האם, מכתובת מאתיים

דכרי  בנין 'כתובת תקנת וטעם צא.), (כתובות "כדי מהאב ן'
האב  ידע שאם נב:) (שם כבנו" לבתו ויתן אדם שיקפוץ
נדוניא  לתת ירבה הוא נדונייתו, מתנת את יירשו בתו שבני
- הבעל כתובת שגם תיקנו וממילא נישואיה. לקראת לבתו
זה  אם האב יאמר שלא כדי בניה, יירשוה - ותוספת עיקר
ידי  אמשוך אני אף בתי, לבני מלהוריש שלו, על מקפיד

שם). (רש"י נדוניא לו מלהרבות

.‚ÈzL È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ«≈«¿≈¿≈
¯‡M‰ e˜ÏÁiL È„k ¯˙BÈ B‡ „Á‡ ¯Èc ˙Ba˙k16 ¿Àƒ»∆»≈¿≈∆«¿¿«¿»

‰ÂLa17ÌÈ˜ÏBÁ - ¯Èc ¯˙BÈ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿»∆¬»ƒ…ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ
˙a˙k el‡Â Ôn‡ ˙a˙k el‡ eL¯ÈÈ Ì‡L .‰ÂLa Ïk‰«…¿»∆∆ƒƒ¿≈¿À«ƒ»¿≈¿À«
ÔÈa B˙B‡ ˜ÏÁÏ „Á‡ ¯Èc ¯‡MÈ ‡ÏÂ ,Ôn‡ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»∆»«¬…≈
ÔÈa ‰M¯È ˜elÁ Ïh·Ó ‰Ê È‡z ‡ˆÓ ,ÌÈL¯Bi‰«¿ƒƒ¿»¿«∆¿«≈ƒ¿À»≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ‰ÂLa ÌÈa‰18. «»ƒ¿»∆∆ƒ«»

הנשאר.16) הדינר מקיימים 17)את ובו הגולגולת, לפי
חֿיא). כז, (במדבר בתורה האמורה ירושה ולא 18)דין

נחלה  שנעקרת במקום דכרין' 'בנין כתובת חכמים תיקנו
נב:). (כתובות עלֿידם שבתורה

.„¯Á‡ BÊa ÔÈa ,˙Ba¯ ÌÈL ‡OpL ÈÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆»»»ƒ«≈¿««
ÌÈa Ô‰Ó BÏÂ ,ÂÈiÁa Ôlk e˙Óe ,˙Á‡ ˙·a ÔÈa BÊ≈¿«««≈À»¿«»¿≈∆»ƒ
¯Èc ˙Ba˙k‰ Ïk È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒƒ»»»≈«¿≈»«¿Àƒ»

Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk -19ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â , »∆»¿∆»≈¿À«ƒ¿«¿»¿ƒ
‰ÂLa20. ¿»∆

הבנים 19) רוצים כזה, זה שוה הכתובות סכום ואפילו
אחת  אשה שבני כגון בשוה, לחלוק ולא אמם כתובת ליטול
ליטול  למועטים וטוב מרובים, בניה והשניה מועטים,
לפי  בשוה אחיהם עם לחלוק ולא אמם כתובת לעצמם

שם). (רש"י והעיד 20)הגולגולת תורה. של ירושה כדין
'בנין  (של ירושתן מנהג מצאנו "שלא ה"ז פט"ז לעיל רבינו
סימן  פ"ד לכתובות והרא"ש הישיבות". בכל פשוט דכרין')
בזמן  דכרין בנין כתובת דנין "שאין הגאונים: בשם כתב כד,
כבנו, לבתו ויתן אדם שיקפוץ אלא הטעם שאין  כיון הזה,
לבנו  אדם שיתן הלוואי . . ויותר. יותר ליתן נהגו ועכשיו
במתנת  שירבה מי כל לנדות הדבר הוצרך וכמה כבתו,
שאין  כתב: סט"ז קיא, סי' באהע"ז הרמ"א וגם בתו".

אלו. במדינות נוהגת דכרין' 'בנין כתובת

.‰ÌÈÓB˙È‰ e¯Ó‡21 ÏÚ ÔÈÏÚÓ e‡ È¯‰ :eÈ·‡ ÈÒÎ »¿«¿ƒ¬≈»«¬ƒ«ƒ¿≈»ƒ
¯Èc ¯˙BÈ22ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ôn‡ ˙a˙k eÏhiL È„k , ≈ƒ»¿≈∆ƒ¿¿À«ƒ»≈¿ƒ

eÈ‰L ‰nk ÔÈc ˙È·a ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÔÈÓL ‡l‡ ,Ì‰Ï»∆∆»»ƒ∆«¿»ƒ¿≈ƒ«»∆»
B‡ ea¯˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÔÈÂL»ƒƒ¿«ƒ«¬ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«

eËÚÓ˙23- ˜ÏÁÏ e‡B·iL Ì„˜ Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ È¯Á‡ ƒ¿«¬«¬≈ƒ«¬ƒ∆…∆∆»«¬…
Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÓL ÔÈ‡24. ≈»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ∆

הגדולה.21) הכתובה לקבלם 22)בני דמיהם מעלים
בשוה. לחלוק דינר שישאר ביוקר, או 23)עלינו שהוקרו

א.24)שהוזלו. צא, כתובות
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.Â,¯˙BÈ B‡ ¯Èc ˙Ba˙k‰ Ïk È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÌL ‰È‰»»»≈«¿≈»«¿Àƒ»≈
ÂÈÏÚ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡25BÈ‡ - ¯˙Bi‰ „‚k ·BÁ ¯ËL ««ƒ∆≈»»¿«¿∆∆«≈≈

ËÚÓÓ26.Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ , ¿«≈∆»»∆»≈∆≈¿À«ƒ

למלוה.25) יותר או דינר שחייב אביהם, לך 26)על אין
יורשים  לפני נכסים נפלו שכשמת מזו, גדולה ירושה
לפרוע  מצוה עושים ואלו אלו אביהם, על חוב שטר וכשיצא

וברש"י). צ: (שם ירושתם היא והיא אביהם, חוב

.ÊÂÈiÁa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»¿≈»ƒ≈»««≈∆¿«»
B˙BÓ ¯Á‡ ˙Á‡Â27ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰È˙MÓ ÌÈa BÏÂ , ¿««««¿»ƒƒ¿≈∆««ƒ

‰iM‰ ‰ÚaL Ì‡ :˙Ba˙k‰ ÈzL ÏÚ ¯˙È ÁÈp‰ ‡lL∆…ƒƒ«»≈«¿≈«¿Àƒƒ¿¿»«¿ƒ»
‰ÓÏ‡ ˙Úe·L28ÌÈÓ„B˜ ‰Èa - ˙eÓzL Ì„˜ ¿««¿»»…∆∆»»∆»¿ƒ

˙M¯ÈÏ29d˙a˙k30Ôn‡ ˙a˙k ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡L ÈtÓ , ƒÀ«¿À»»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿À«ƒ»
‰Ê È‡˙a31ÔÈL¯BÈ Ck ¯Á‡Â ,‰¯Bz ÏL ‰M¯È ‡l‡ , ƒ¿«∆∆»¿À»∆»¿««»¿ƒ

‰Ê È‡˙a Ôn‡ ˙a˙k ‰BL‡¯‰ Èa32ÌL ¯‡L Ì‡Â . ¿≈»ƒ»¿À«ƒ»ƒ¿«∆¿ƒƒ¿«»
Ú·MzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ÌeÏk33 ¿¿ƒ¿»∆¿ƒ≈»…∆∆ƒ»«

„·Ïa Ôn‡ ˙a˙k ÌÈL¯BÈ ‰BL‡¯‰ Èa -34¯‡M‰Â , ¿≈»ƒ»¿ƒ¿À«ƒ»ƒ¿«¿«¿»
.‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿»∆

שמתה.27) עד כתובתה לגבות הספיקה שלא 28)ולא
לעיל  כמבואר כתובתה, לו מכרה ולא כלום, אצלה הניח

ה"ד. "לירש".29)פט"ז התימנים: המגיעה 30)ובכת "י
אביהם. מנכסי ל'מותר 31)לאמם הזקוק דכרין' 'בנין של

צא.). (שם על 32)דינר' דינר' 'מותר כאן שאין ואע"פ
עצמה  היא השניה לבני הנפרעת הכתובה - הכתובות שתי
לך  אין - כחוב ונגבית הואיל לחברתה', 'מותר נעשית
הכתובה  לפרוע הבנים כל על שהרי מזו, גדולה ירושה
בענין  לעיל כמבואר ירושתם. היא והיא אביהם חובת שהיא

צ:). (שם חוב אמם,33)שטר כתובת השניה לבני שאין
לבניו, - שבועה עליו שחייב ממון מוריש אדם אין כי

הי"ב. פט"ז לעיל -34)כמבואר הרבה' 'מותר כאן ויש
עליה. נשבעה שלא השניה האשה של הכתובה סכום

.Á˙ÓÂ ,Ô‰Ó ÌÈa BÏ eÈ‰Â ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰35, »»»¿≈»ƒ¿»»ƒ≈∆»≈
- e˙Ó Ck ¯Á‡Â eÚaL Ì‡ :ÌÈLp‰ e˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«»ƒƒƒ¿¿¿««»≈

‰¯Bz ÏL ‰M¯Èa Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk36, »∆»¿∆»≈¿À«ƒƒÀ»∆»
ÌL LÈ Ì‡ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Ê È‡˙a ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆¿ƒ»≈«¿ƒƒƒ≈»
ÈL¯BÈÏ ÔÈÓ„B˜ ‰BL‡¯‰ ÈL¯BÈÂ .ÌL ÔÈ‡ B‡ ¯˙BÓ»≈»¿¿≈»ƒ»¿ƒ¿¿≈

‰iM‰37Ïk‰ ÌÈa‰ ÔÈ˜ÏBÁ - eÚaL ‡Ï Ì‡Â . «¿ƒ»¿ƒ…ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ«…
;‰ÂLa‰ÓÏ‡Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰a˙k ˙M¯È ÌL ÔÈ‡Â ¿»∆¿≈»¿À«¿À»¿ƒ∆≈¿«¿»»

Ú·MzL „Ú ‰a˙k38. ¿À»«∆ƒ»«

שלהן.35) הבעל מיורשי כתובתן לגבות שתיהן ועל
לבנים.36) מהאם ישר קדם 37)העוברת חובה שהרי

ה"א. פי"ז, לעיל וכמבואר השניה, לחוב וגם 38)בזמן
הבעל  בחיי הנשים מתו לא כי כאן, אין דכרין' 'בנין כתובת

כלום. לבניו הוריש לא וממילא כלום. מהן ירש ולא

.Ë‰ÚaLpL BÊ - ‰ÚaL ‡Ï ˙Á‡Â ‰ÚaL ˙Á‡««ƒ¿¿»¿««…ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»
‰lÁz d˙a˙k ÔÈL¯BÈ ‰Èa39B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â , »∆»¿ƒ¿À»»¿ƒ»¿«¿»¿ƒ

- ÂÈ·‡ ÈiÁa ‰˙nL Bn‡ ˙a˙k L¯Bi‰ ÏÎÂ .‰ÂLa¿»∆¿»«≈¿À«ƒ∆≈»¿«≈»ƒ

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯BË BÈ‡40,ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡ , ≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ÏÎk41. ¿»«¿ƒ

הבנים.39) לירושת קודם שהוא חוב, בעל כדין
האב.40) בחיי לאחר זוכה 41)שנמכרו היורש שאין כשם

מבני  אלא אינה דכרין' 'בנין כתובת כך אביו, שמכר במה
אלא  ממשועבדים הטורף 'חוב' דין לה אין זו, כתובה חורין.
ממני, לך שיולדו זכרים "בנים לה: כתב שכך כירושה, היא
שאר  עם בירושה חלקם על יותר כתובתך, כסף יירשו הם

נב:). (כתובות אחיהם"

.ÈÈÒÎpÓ ˙BBf ˙Ba‰ ‰ÈÈ‰zL ,‰a˙k È‡zÓeƒ¿»≈¿À»∆ƒ¿∆»«»ƒƒƒ¿≈
B˙BÓ ¯Á‡ Ô‰È·‡42eÒ¯‡˙iL „Ú43.e¯b·iL „Ú B‡ ¬ƒ∆«««∆ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿

‰Ò¯‡˙ B‡ ,‰Ò¯‡˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙a‰ ‰¯‚a»¿»««««ƒ∆…ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»
˙Bfp‰ ˙·e .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ‰¯‚a ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»≈»¿««ƒ∆
d˙‡ÈˆÓe ‰È„È ‰OÚÓ - B˙BÓ ¯Á‡Ï ‰È·‡ ÈÒÎpÓƒƒ¿≈»ƒ»¿«««¬≈»∆»¿ƒ»»

ÌÈÁ‡Ï ‡Ï ,dÓˆÚÏ44. ¿«¿»…»«ƒ

שיהיו 42) עד אלא לזונן חייב הוא אין האב שבחיי אע"פ
ניזונות  - משמת הי"ד), פי"ב (למעלה שנים שש  בנות
פ"ב  (למעלה לה כתב שלא פי על אף ביתֿדין מכח מנכסיו

עודה 43)ה"ה). אפילו - ומשנתארסה ב. נג, כתובות
הט"ו. להלן כמבואר אביה, מנכסי ניזונת אינה קטנה,

לעצמה.44) ידיה מעשה שתרויח לאב לו נוח א. מג, שם,
לבניכם  אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא שם דרשו וכן
בנותיכם  ולא לבניכם כנענים) (עבדים אותם - אחריכם"

שאין מגיד וכן לבניכם, לבנו. בתו זכות מוריש אדם
אלא  בה זכה לא אביה בחיי שאפילו לעצמה, מציאתה
מלזונה, ימנע מציאתה לו תתן לא שאם 'איבה', משום
בעל  אותה זנים האחים אבל אותה, לזון חייב אינו שהרי
לחוש  ואין למזונותיה המשועבדים אביהם מנכסי כרחם

וברש"י). (שם לאיבה

.‡È˙eÒÎe ˙BBÊÓ ˙aÏ ÔÈ˜ÒBt45ÈÒÎpÓ ¯B„Óe ¿ƒ««¿¿»ƒƒ¿≈
‰ÓÏ‡Ï ÔÈ˜ÒBtL C¯„k ,‰È·‡46ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓe . »ƒ»¿∆∆∆¿ƒ»«¿»»¿ƒƒ¿

‰Ê¯Î‰ ‡Ïa Ô˙eÒÎe ˙Ba‰47ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBnL C¯„k , «»¿»¿…«¿»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿
ÈÙÏ dÏ ÔÈ˜ÒBt ‰M‡‰L ‡l‡ .d˙eÒÎe ‰ÓÏ‡‰»«¿»»¿»∆»∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒ

ÏÚa‰ „B·Îe d„B·k48¯·c Ô‰Ï ÔÈ˜ÒBt ˙BaÏÂ , ¿»¿«««¿«»¿ƒ»∆»»
„·Ïa Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰49˙BÚaL ˙Ba‰ ÔÈ‡Â .50. ««¿ƒ»∆ƒ¿«¿≈«»ƒ¿»

מזונות.45) בכלל שהכל ה"א, פי"ב כתובות 'ירושלמי'
ה"ב.46) פי"ח שאיֿאפשר 47)למעלה א. פז, כתובות

מכירה  - הכרזה ההכרזה. ימי תום עד מזונותיהן לעכב
פי"ב  לעיל ראה מקומות, בהרבה למעלה ומבוארת פומבית,

לפי 48)הט"ז. וניזונת עמו עולה היא עשיר בעלה שאם
ה"ג. פי"ח, למעלה כמבואר 'ירושלמי'49)כבודו,

יורדת". ולא עולה לא "הבת ה"א: פי"ב, כתובות
פי"ח 50) (למעלה מזונותיה על נשבעת שאלמנה אףֿעלֿפי

כסף, צרור להן התפיס שאביהן לחוש אין בבנות - הי"ט)
סי' שמואל' 'בית - קז: (כתובות לקטנה כסף מתפיסין שאין
ומדברי  להשבע, צריכה נערה זה לפי אבל טו), ס"ק קיב
ה'מגיד  ולדעת להשבע. צריכה אינה נערה שגם נראה רבינו
שיש  שאמרו: א. סט, בכתובות רבינו דברי מקור משנה'
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כדרך  להם נשבעת ואינה האחים, של חוב בעלת דין לבת,
להפרע  "הבא אמרו: ולא ללווה. נשבע בעלֿחוב שאין
להפרע  בבא אלא - בשבועה" אלא יפרע לא יתומים, מנכסי
הבת  פרנסת לענין שם, נאמר זה אולם אביהם. חוב
נא, גיטין ב'תוספות' (וראה מזונותיה לענין ולא (נדונייתה)

אתפסה). צררי אימור דיבורֿהמתחיל: א.

.·È˙BBf ˙Ba‰ ‡ÏÂ Ôn‡ ˙a˙k ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿ƒ¿À«ƒ»¿…«»ƒ
.Ì„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‰È‰iL „Ú ,el‡ ÌÈ‡˙aƒ¿»ƒ≈«∆ƒ¿∆¿«¿À»≈ƒ««»»
‡nL ,ÌeÏk Ô‰Ï ÔÈ‡ - ‰a˙k ¯ËL ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈»¿«¿À»≈»∆¿∆»

d˙a˙k Ôn‡ ‰ÏÁÓ51- ‰a˙k ·zÎÏ Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â . »¬»ƒ»¿À»»¿ƒ≈«¿»ƒ¿…¿À»
.ÌÈ‡z‰ ÈÙk Ô‰Ï LÈ≈»∆¿ƒ«¿»ƒ

(לעיל 51) כתובתה" תנאי כל איבדה כתובתה, ו"המוחלת
בפרעון  תלוי הבנות מזון וכי מתפלא: והראב"ד יט). יז,
הבעל  פרע ואם כפרעון, אלא אינה המחילה והלא כתובתה,
אולם  מזונותיהן? בנותיו יטלו לא (כשגירשה) אשתו כתובת
ואמרה  כתובתה, מחלה שמא לחוש שיש סובר רבינו
מחלה  לא בפירעון אבל הבנות מזון על שמוחלת בפירוש
הואיל  רבינו, על מגין עוז' וה'מגדל (לחםֿמשנה). כלום
והלא  מזונות, לה אין כתובתה מוחלת נג.): (כתובות ואמרו
הניח  מג.): (שם אמרו שכן מבתו, לו עדיפה שאלמנתו ידוע
תשאל  והבת ניזונת האלמנה מועטים) (ונכסים ובת אלמנה
מעתה  ביותר, לו קשה אלמנתו שזלזול הפתחים, על
ניזונות. הבנות שאין כלֿשכן מזונותיה, שאיבדה - במוחלת

.‚ÈÈ‡zÓ „Á‡ ¯˜ÚÏ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»«¬…∆»ƒ¿»≈
Ï‡ B‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÂÈ˙Ba eBfÈ Ï‡ ¯Ó‡L ÔB‚k ,‰a˙k¿À»¿∆»««ƒ¿»ƒ¿»»«
˙a˙k ÂÈa eL¯ÈÈ Ï‡ B‡ ,ÂÈÒÎpÓ B˙ÓÏ‡ ÔBfzƒ«¿¿»ƒ¿»»«ƒ¿»»¿À«

Ôn‡52ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -BÏ53‰zÓa ÂÈÒÎ Ïk Ô˙ . ƒ»≈¿ƒ»«»¿»»¿«»»
ÌÈ¯Á‡Ï54Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓe ÏÈ‡B‰ -55‰B˜ dÈ‡ «¬≈ƒƒ«¿«¿ƒ¿«≈»»

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡56¯‡a˙iL BÓk ,57‰zn‰ È¯‰ ,58 ∆»¿««ƒ»¿∆ƒ¿»≈¬≈««»»
CÎÈÙÏe ,„Á‡k ÔÈ‡a el‡ ÔÈ‡˙a ÌÈÒÎp‰ ·eiÁÂ¿ƒ«¿»ƒƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»¿ƒ»
˙a˙k ÌÈL¯BÈ ÂÈ·e ,ÂÈÒÎpÓ ˙BBf ÂÈ˙B·e B˙ÓÏ‡«¿¿»¿»ƒƒ¿»»»»¿ƒ¿À«

dÏÚa ÈiÁa ‰˙nL Ôn‡59. ƒ»∆≈»¿«≈«¿»

ה"א).52) (למעלה דכרין' בנין 'כתובת והיא בחייו, שמתה
ביתֿדין 53) בתנאי הוא משועבד שהרי ב. סח, כתובות

שנשאה. נכסיו 54)משעה ליתן אמר מיתתו בשעת
שהיא  בריא כמתנת תוקף לה ואין מידו, קנו  ולא לאחרים,

הגוף,55)בקנין. כל כח שתשש "חולה חולה, שכוב
רגליו  על להלך יכול שאינו עד החולי מחמת כוחו וכשל
מרע" שכיב הנקרא הוא המיטה על נופל הוא והרי בשוק,

א). פ"ח, זכיה הל' רבינו ליתן 56)(לשון זה נתכוין לא כי
מותו. לאחר ה"ח.57)אלא פ"ח, זכיה הל'

מדברי 59)לאחרים.58) אלא אינה מרע שכיב מתנת
כי  - קמז:) (בבאֿבתרא עליו דעתו תטרף שלא כדי חכמים,
או  הנותן מיד קנו לא אם תוקף למתנה אין תורה מדין
אלא  קונה ואינה - למקבל וימסור מתנה שטר שיכתוב
והואיל  היא חכמים תקנת ג"כ כתובה ותנאי מיתה, לאחר
חברתה  את דוחה האחת אין מיתה לאחר אחת בבת וחלים
של  בירושה אם קלג.): (ב"ב אמרו וכן פ"ח). לב"ב (רי"ף

מסכם: ה"ט, פ"ח נחלות בהל' ורבינו ניזונת. אלמנה תורה
אלו  מיד הבנות ומזון . . האשה. לכתובת מוציאים "לפיכך
בכתובה  הנכסים נתחייבו במיתתו שהרי להם, לתת שצוה
כוונתו  מיתה", לאחר אלא יקנו לא להם שנתן ואלו ומזונות,
שכיב  למתנת קדמה ומזונות לכתובה הבעל שהתחייבות
כאן  שכתב כמו כאחד, באה החיוב חלות אבל מרע,

שם). (לחםֿמשנה

.„È˙‡ÓÓ‰ ˙a60dÏ LÈÂ ˙Ba‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ««¿»∆∆¬≈ƒƒ¿»«»¿≈»
˙BBÊÓ61‰Ó·È‰ ˙a Ï·‡ .62‰iM‰ ˙·e63˙·e ¿¬»««¿»»««¿ƒ»«

‰Òe¯‡‰64‰Òe‡‰ ˙·e65¯Á‡ ˙BBÊÓ Ô‰Ï ÔÈ‡ - »¬»«»¬»≈»∆¿««
‰Ê È‡˙a Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ66‡e‰ - Ô‰È·‡ ÈiÁa Ï·‡ . ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«∆¬»¿«≈¬ƒ∆

ÈiÁa ˙Ba‰Â ÌÈa‰ ¯‡L ÔÈ„k ,Ô˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿»¿ƒ¿»«»ƒ¿«»¿«≈
Ô‰È·‡67. ¬ƒ∆

הבאה)60) בהערה (ראה ונתעברה יתומה קטנה הנושא
בת. ילדה ואחרֿכך בבעל האב.61)ומיאנה מות לאחר

ה"ה, פכ"ד לקמן כמבואר כתובה, לה אין שהממאנת ואע"פ
הבת? מזונות המחייבים כתובה תנאי גם לה אין כן ואם
ולפיכך  כתובה, לה שאין שניה לענין נד. בכתובות (כמבואר
כתובה  קיבלה זו שממאנת לדון, אפשר מזונות) לבתה אין
גרמה  שאח"כ אלא כתובה, תנאי כל עם קידושיה בעת
לא  בתה אולם כתובתה, ואבדה מיאונה ע"י הפסד לעצמה
כתובתה  והפסידה שזנתה אשה אם כי זכותה, הפסידה
מזונותיה? זכות את בתה תפסיד האם ה"ו), פכ"ד (לקמן
כל  הראב"ד ולדעת יא). ס"ק קיב סי' אהע"ז שמואל' ('בית
יכולה  אינה הממאנת קטנה שהרי מציאותית, אינה זו הלכה
רבינו  אולם יב:). יבמות (ראה לה? מנין ובת ללדת עדיין
תלד  ואח"כ ולמאן, בקטנותה להתעבר לה שאפשר סובר
ה"ט, פ"ב לעיל וראה (מגידֿמשנה). קיימא של ולד
זה. לדין נאמן מקור נמצא לא ועדיין שם. ובביאורנו

ומת.62) בת, לו וילדה יבמתו לעריות,63)שכנס שניה
ה"ו. פ"א, לעיל כמבואר סופרים, מדברי לו להנשא ואסורה

ומת.6)4 - בת לו וילדה ארוסתו, על את 65)בא אנס
ומת. - בת לו וילדה אח"כ, ונשאה אלה 66)הנערה  כל

ומספק  נד.) נג: (כתובות בתלמוד נפשטו שלא בעיות הן
- ביבמה הספק, וטעם הבת. אחי מנכסי ממון להוציא אין
תנאי  גם כן אם הראשון, בעלה נכסי על וכתובתה הואיל
כתובה  לה שאין כיון - בשניה היבם. נכסי על אינם כתובתה
כתובה. תנאי לה אין ממילא ה"ב) פכ"ד, לקמן (ראה
שעת  עד כתובה חכמים לה תיקנו שלא כיון - בארוסה
ואין  הואיל - באנוסה כתובה. תנאי לה אין ממילא נישואין,
הל' לקמן (ראה - בכתובתה קנסה כסף יצא כי - כתובה לה
כתובה, תנאי דיני ממנה נפקעו ממילא ה"ד) פ"א, נערה
אח"כ  שנשאה באישות, בת (האנוסה) לו ילדה אם ואפילו

כן. הדין הי"ד.67)- פי"ב, לעיל כמבואר שש, גיל עד

.ÂË‰È˙BBÊÓa ·iÁ - ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ˙Bfp‰ ˙a Ò¯‡Ó‰«¿»≈««ƒ∆ƒ»«ƒ«»ƒ¿∆»
‰ÈÁ‡Ó ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÔÈÒe¯‡‰ ˙ÚMÓƒ¿«»≈ƒ∆¬≈≈»¿≈«∆»
˙¯‚Ba dÈ‡ (BÊÂ ,¯b·zL „Ú B‡ Ò¯‡˙zL „Ú ‡l‡)∆»«∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿«¿≈»∆∆

‰¯Ú B‡ ‰pË˜ ‡l‡ ,dÓˆÚ ÔeÊzL È„k68Ì„‡ ÔÈ‡Â , ¿≈∆»«¿»∆»¿«»«¬»¿≈»»
ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡L˙Â CÏ˙Â B˙Òe¯‡ ‰fa˙zL ‰ˆB¯69. ∆∆ƒ¿«∆¬»¿≈≈¿ƒ¿«««¿»ƒ
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(ר"ן 68) באירוסיו מזונותיה להפסיד לה גרם שהוא נמצא
פ"ד). כן 69)כתובות דעת על ובוודאי ב. נג, כתובות

מתחילה. אירסה

.ÊË‰‡Óe ˙a‰ ˙‡O70‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ B‡71, ƒ»««≈¬»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»
˙¯ÓBL ‡È‰ elÙ‡72‰È·‡ ˙È·Ï ‰¯ÊÁÂ ÏÈ‡B‰ - Ì·È ¬ƒƒ∆∆»»ƒ¿»¿»¿≈»ƒ»

„Ú ‰È·‡ ÈÒÎpÓ ˙Bf BÊ È¯‰ ,‰¯‚a ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…»¿»¬≈ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ»«
Ò¯‡˙zL „Ú B‡ ¯b·zL73. ∆ƒ¿««∆ƒ¿»≈

למפרע.70) קידושיה ה'מאירי'71)שעקרה לדעת
המדובר  נתאלמנה, או בנתגרשה גם (201 עמ' שם, (כתובות
ניזונת  היא ולפיכך מדרבנן, אלא שאינם קטנה בקידושי
או  נתגרשה ושוב שנתקדשה נערה אבל אביה, מנכסי
כסףֿמשנה). (ועי' אביה מנכסי ניזונת אינה - נתאלמנה

שייבמה.72) ליבם וממתנת (כתובות 73)מצפה שנית
נג:).

.ÊÈÏk ÌÈa‰ eL¯ÈÈ - ˙B·e ÌÈa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ»ƒ¿«»ƒ»
ÌÈÒÎp‰74Ì‰È˙BÈÁ‡ ˙‡ ÔÈÊ Ì‰Â ,75B‡ e¯b·iL „Ú «¿»ƒ¿≈»ƒ∆«¿≈∆«∆ƒ¿¿

ÌÈÒÎ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .eÒ¯‡˙iL „Ú«∆ƒ¿»¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ«¿»ƒ
„Ú ˙Á‡k ˙Ba‰Â ÌÈa‰ Ì‰Ó eBfiL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ≈∆«»ƒ¿«»¿«««
.ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â .˙Ba‰ e¯b·iL∆ƒ¿¿«»¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿Àƒ
- ‰fÓ ˙BÁt ‡l‡ ÁÈp‰L ÌÈÒÎpa ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿»ƒ∆ƒƒ«∆»»ƒ∆

e¯b·iL „Ú ˙BaÏ ˙BBÊÓ Ì‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ76ÔÈ˙BÂ , ƒƒ≈∆¿«»«∆ƒ¿¿¿¿ƒ
˙Ba‰ ÔBÊÓ È„k ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈaÏ ¯‡M‰«¿»«»ƒ¿ƒ≈»∆»¿≈¿«»
„Ú B‡ e¯b·iL „Ú Ô‰Ó ˙BBf ˙Ba‰ - „·Ïaƒ¿««»ƒ≈∆«∆ƒ¿¿«

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ eÏ‡LÈ ÌÈa‰Â ,eÒ¯‡˙iL77. ∆ƒ¿»¿¿«»ƒƒ¿¬««¿»ƒ

כרצונם.74) בהם ונותנים ביומו,75)ונושאים יום מזונות
מעתה  מזונותיהן כל עבור אחת בבת להקציב חייבים ואינם

שיבגרו. הדרוש 76)עד הסכום כל אחת בבת מפרישים
ביד  או ביתֿדין ביד אותו ומניחים שיבגרו, עד למזונותיהן

בכתובות 77)אפוטרופוס. אמרו וכן ב. קלט, בבאֿבתרא
צדקה) של (מזונות להתפרנס שבאו ויתומה שיתום א סז,
מפני  היתום, את מפרנסים ואח"כ היתומה את מפרנסים
לחזור  דרכה האשה ואין הפתחים על לחזור דרכו שהאיש

הפתחים. על

.ÁÈÌ‡ Ï·‡ ;Ú˜¯˜ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ««¿«¬»ƒ
ÌÈB‡b‰ ˙w˙·e ÏÈ‡B‰ - ÔÈÏËÏhÓ ‡l‡ ÁÈp‰ ‡Ï…ƒƒ«∆»ƒ«¿¿ƒƒ¿«»««¿ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‰ eBfiL ‡e‰78ÌÈa‰ È¯‰ , ∆ƒ«»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬≈«»ƒ
,ÔÈËÚen‰ el‡‰ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ „Á‡k ˙BBf ˙Ba‰Â¿«»ƒ¿∆»ƒ«¿»ƒ»≈«»ƒ
‰ÊÎÂ .ÌÈak eÈ‰iL ‡l‡ ÔÈÏËÏhÓa Ì‰Ï ewz ‡lL∆…ƒ¿»∆¿ƒ«¿¿ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ¿»∆

ÌÈB‡b‰ e¯B‰79. «¿ƒ

ה"ז.78) פט"ז, לעיל ברי"ף 79)ראה דעתם הובאה
ט'. פרק תחילת לבבאֿבתרא

.ËÈÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰ eÈ‰Â ,Ú˜¯˜ ÁÈp‰80eËÚÓ˙Â , ƒƒ««¿«¿»«¿»ƒ¿Àƒ¿ƒ¿«¬
Ôk ¯Á‡81ÌÈL¯BÈ Ô‰a eÎÊ ¯·k -82ÔÈËÚeÓ eÈ‰ . ««≈¿»»»∆¿ƒ»»ƒ

ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ - Ck ¯Á‡ ea¯˙Â ,‰˙ÈÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ»¿ƒ¿«««»«»ƒ¿ƒ
Ô˙B‡83e¯ÎÓe ÌÈa‰ eÓ„˜ Ì‡ ,ea¯˙ ‡Ï elÙ‡Â . »«¬ƒ…ƒ¿«ƒ»¿«»ƒ»¿

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎ84. ¿»ƒ»ƒƒ¿»«»

מיתה.80) לביתֿדין.81)בשעת שבאו קודם אפילו
לשניהם 82) הנכסים שיכלו עד אחיותיהם את זנים והם

וזכותם 83)יחד. בנכסים, ותפיסתֿיד חלק לבנים יש כי
עומדת. לעולם אין 84)בהם כי א. קמ, בבאֿבתרא

רש"י  ולדעת משועבדים, מנכסים הבנות למזון מוציאים
קודם  ומכרו שקדמו הכוונה כא:) וסוטה קג. (כתובות
את  ביתֿדין וזיכה שבאו לאחר אבל לביתֿדין, שיבואו
ה'תוספות' ולדעת כלום, ביתֿדין מעשה לאחר אין - הבנות
מכרו  אם ביתֿדין, לפני באו כשכבר אפילו סז:) (יבמות

קיים. מכרם - הבנות שיאכלו קודם

.ÎÂÈÏÚ LÈÂ ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰ eÈ‰85‰˙‰L B‡ ,·BÁ »«¿»ƒ¿Àƒ¿≈»»∆ƒ¿»
BzL‡ ÌÚ86dza ˙‡ ÔeÊiL87‡ÏÂ ·BÁ‰ ÔÈ‡ - ƒƒ¿∆»∆ƒ»≈«¿…

ÌÈÒÎpa ÔÈËÚÓÓ BzL‡ ˙a ˙BBÊÓ88eL¯ÈÈ ‡l‡ ; ¿«ƒ¿¿«¬ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿
˙L‡ ˙a eeÊÈÂ ,B·BÁ ·BÁ ÏÚ·Ï ezÈÂ ,Ïk‰ ÌÈa‰«»ƒ«…¿ƒ¿¿««¿»«≈∆
e¯b·iL „Ú Ô‰È˙BÈÁ‡ eeÊÈÂ ,˜ÒtL ÔÓÊ „Ú Ô‰È·‡¬ƒ∆«¿«∆»«¿»«¿≈∆«∆ƒ¿¿

eÒ¯‡˙iL „Ú B‡89.Ì‰È„È ˙ÁzÓ e‡ˆÈÂ «∆ƒ¿»¿¿≈¿ƒ««¿≈∆

שמת.85) האב נישואיה.86)על מאיש 87)בשעת
יז. פכ"ג, לקמן ראה מזונות 88)אחר, מהם להוציא

הפתחים. על ישאלו והבנים שיבגרו, עד וגם 89)הבנות
זה  כל כאחד. לשניהם הנכסים שיכלו עד יזונו הבנים
בתיקו, ונשארו נפשטו שלא בעיות א קמ, בבבאֿבתרא
הנתבעים  הם והבנים לנתבע, וקולא לתובע חומרא ודינן:

שם). (רי"ף ירושה מדין עומדים בחזקתם הנכסים כי

.‡Î,˙¯Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ ,˙·e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰ƒƒ««¿»»«ƒ∆»≈ƒ»«∆∆
,˙Bf ‰ÓÏ‡‰ - Ô‰ÈzL eBfiL È„k ÌÈÒÎpa ÔÈ‡Â¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»«¿»»ƒ∆

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡Lz ˙a‰Â90˙BBÊnL ,¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ¿««ƒ¿«««¿»ƒ¿≈¬ƒ≈∆¿
Bn‡ ˙a˙k ˙‡ Ôa‰ ˙M¯ÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙a‰91‰˙nL ««¿ƒƒÀ««≈∆¿À«ƒ∆≈»

·‡ ÈiÁa.‰a˙k‰ È‡zÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈ ¿«≈»ƒ¿««ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈«¿À»
‰¯Bz ÏL ‰M¯È ˙Ác Ì‡ :ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â92 ¿«»…∆«¿»ƒƒƒ««¿À»∆»

˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ93‡È‰L ,‰a˙k‰ ˙M¯È ‰Ácz ‡Ï , ƒ¿≈¿««…ƒ»∆¿À««¿À»∆ƒ
?˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ ,ÔÈc ˙Èa È‡z¿«≈ƒƒ¿≈¿««

שם,90) (ב"ב בנותיו מכבוד לו עדיף אלמנתו כבוד
שראויה  זמן עד מזונות לאלמנה ומוציאים מג.) ובכתובות
את  ומעמידים ביתֿדין, אומד וכפי שנותיה לפי הכל לחיות,
יום, לשלושים אחד מפרנסה והוא שליש, ביד הנכסים
ממעטת  אלמנה כל זה, ולפי הכ"א. פי"ח, לעיל כמבואר
(מגידֿ בתחילה מזונותיה לה שמוציאים מאחר בנכסים

לעיל 91)משנה). הנזכרת דכרין' 'בנין כתובת היא

הזכרים.92)ה"אֿב. לבנים ניזונת,93)הראויה שהיא
הי"ז. כדלעיל הפתחים, על ישאלו והבנים

.·ÎÁÈp‰ ‡ÏÂ ,˙BpË˜e ˙BÏB„b ˙Ba ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«»¿¿«¿…ƒƒ«
e˜ÏÁÈÂ e¯b·iL „Ú ˙BpËw‰ eBfÈ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Ôa≈≈¿ƒƒ«¿««∆ƒ¿¿¿«¿¿

‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ Ôlk ‡l‡ ,‰ÂLa ÌÈÒÎp‰ ¯‡L94. ¿»«¿»ƒ¿»∆∆»À»¿¿»∆

לא 94) כאחד, הנכסים כל יורשות הבנות שכל במקום כי
בזמן  אלא שאינו למזונות, מיוחד תנאי ביתֿדין להן תיקן
קלט.). (בבאֿבתרא ניזונות והבנות היורשים, הם בנים, שיש
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à"ôùú'ä ìåìà 'ë ÷"ù íåé

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
האב 1) מת להנשא, לבתו מעות לתת האב שחייב בו נתבאר

בנותיו  יתפרנסו שלא מיתה בשעת צוה ואם בת, והניח
קטנה  יתומה למזונות, קודמת זו אי ובת אלמנה מנכסיו,

מזונות. לענין ואמה אחיה שהשיאוה

.‡È„k Bz·Ï ËÚÓ ÂÈÒÎpÓ Ì„‡ ÔziL ,ÌÈÓÎÁ eeƒ̂¬»ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿≈
‰Ò¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Ba ‡OpzL2˙‡ ‡ÈOn‰ . ∆ƒ»≈¿∆«ƒ¿»«¿»»««ƒ∆

˙L‡Ï ÔÈ˜ÒBtL ˙eÒkÓ dÏ ˙ÁÙÈ ‡Ï - Ì˙Ò Bzaƒ¿»…ƒ¿…»ƒ¿∆¿ƒ¿≈∆
Ï‡¯OÈaL ÈÚ3ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk , »ƒ∆¿ƒ¿»≈¿∆≈«¿«∆¿»ƒ

- ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÚ ·‡‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ
B¯LÚ ÈÙk dÏ ÔzÏ Èe‡¯ ‰Ê È¯‰4. ¬≈∆»ƒ≈»¿ƒ»¿

נדוניה.2) זוז".3)והיא מחמשים לה יפחות "לא
זה 4) "הרי וכתב רבנו דקדק ולכן אותו. כופים אין אבל

ליתן". ראוי

.·‰n¯Ú ‰pÒÈÎiLÂ ÌeÏk dÏ ÔÈ‡L ÏÚa‰ ÏÚ L¯t≈≈««««∆≈»¿¿∆«¿ƒ∆»¬À»
È˙È·Ï ‡B·zLk :ÏÚa‰ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ -≈»¿¿……««««¿∆»¿≈ƒ

.‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ‰pqÎÓ ‡l‡ ,‰pqÎ‡¬«∆»∆»¿«∆»¿ƒ¿≈»ƒ»

.‚‰È‰ ‰nk BzÚc ÔÈ„ÓB‡ - ˙a ÁÈp‰Â ˙nL ·‡‰»»∆≈¿ƒƒ««¿ƒ«¿«»»»
dÏ ÔÈ˙BÂ ‰Ò¯ÙÏ dÏ ÔzÏ BaÏa5ÔÈÚ„BÈ ÔÈpÓe . ¿ƒƒ≈»¿«¿»»¿¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ

.B„B·Îe BzÓe B‡OÓe ÂÈÚcÈÓe ÂÈÚ¯Ó ?BzÚc ÔcÓ‡À¿««¿≈≈»¿À»»«»«»¿
da ÔÈ„ÓB‡ - ÂÈiÁa ˙a ‡ÈO‰ Ì‡ ÔÎÂ6‡Ï Ì‡Â . ¿≈ƒƒƒ«¿«»¿ƒ»¿ƒ…

˙Úc ÔcÓ‡ ÔÈc ˙Èa BÏ eÚ„È7ÂÈÒÎpÓ dÏ ÔÈ˙B - »¿≈ƒÀ¿«««¿ƒ»ƒ¿»»
¯eOÚ8.d˙Ò¯ÙÏ ƒ¿«¿»»»

נכסיו.5) מעישור יותר היה אם לשנייה 6)אפילו יינתן
בחייו. לראשונה שנתן עמדנו 7)כדרך ולא בינינו גר שלא

היה. קמצן או וותרן אם דעתו סוף עשירי.8)על חלק

.„‡Op‰Ï ‡B·zL Ïk - ˙Ba¯ ˙Ba ÁÈp‰9ÔÈ˙B , ƒƒ«»«…∆»¿ƒ»≈¿ƒ
‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰È¯Á‡lLÂ .ÌÈÒÎp‰ ¯eOÚ dÏ»ƒ«¿»ƒ¿∆¿«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»
.‰iL ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰È¯Á‡ ÏLÂ .‰BL‡ƒ̄»¿∆«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»
˙ÏËB ‰BL‡¯ - ˙Á‡k ‡Op‰Ï Ôlk e‡a Ì‡Â¿ƒ»À»¿ƒ»≈¿««ƒ»∆∆
,‰BL‡¯ ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰iM‰Â ,¯eOÚƒ¿«¿ƒ»ƒ«∆ƒ¿»ƒ»
Ô‰ elÙ‡ ÔÎÂ ,‰iL ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ˙ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬ƒ≈

‰ÂLa ÌÈ¯eOÚ‰ Ïk ˙B˜ÏBÁÂ ˙B¯ÊBÁÂ ,¯OÚ10, ∆∆¿¿¿¿»»ƒƒ¿»∆
.ÌÈÁ‡Ï ÌÈÒÎp‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒ»«ƒ

נישואיה.9) לזמן אלא לפרנסתה נוטלת הבת אין כי
כדין 10) ירושה להם ולהניח הבנים חלק לברר כדי זה וכל

נכסים  עישור אחת כל נוטלות הבנות היו אילו כי תורה,
תורה  של ירושה ונמצאת כלום לבנים נשאר היה לא ממש

חכמים. תקנת אלא שאינה הבנות פרנסת מפני נדחית

.‰.‰a˙k È‡zÓ BÈ‡ ‰Ò¯ÙÏ ‡e‰L ‰Ê ¯eOÚƒ∆∆¿«¿»»≈ƒ¿»≈¿À»
(ÌÈBL‡¯‰) ÌÈÓÎÁ ˙wz ÈÙÏ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ¿ƒ«»«¬»ƒ»ƒƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ ˙ÏËB dÈ‡ ,ÌÈB¯Á‡Â11dÏ LÈÂ .12 ¿«¬ƒ≈»∆∆∆»ƒ««¿«¿≈»
Ú˜¯w‰ ˙e¯ÈÎOÓ ‰Ê ¯eOÚ ˙Ba‚Ï13eˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ««¿«¿ƒ»

ÔÈ˙B - Ú˜¯w‰ ¯eOÚ „‚k ˙BÚÓ dÏ ÔzÏ ÔÈÁ‡‰14. »«ƒƒ≈»»¿∆∆ƒ««¿«¿ƒ

להגבות 11) תקנו (הגאונים) האחרונים שהחכמים פי על אף
שאינו  זה, עישור - המטלטלין, מן גם תנאיה ושאר הכתובה
אלא  אינו זה וכל הקרקע. מן אלא אינו כתובה", מ"תנאי
היא  גובה - האב דעת כשאומדין אבל נכסים", ב"עישור

המטלטלין. מן להגבות 13)יכולה.12)אפילו העומדת
עברה  שכבר פי על ואף מטלטלין). הוא נגבה שכבר (שזה
נגבה  לא שעדיין כיון - האב שהשכיר מיום שנה חצי
בסוף  אלא משתלמת שכירות אין כי כקרקע, זה הרי השכר,

מהלווה 14)השנה. חובו את הגובה חוב בעל כל כדין
נוטלת  הייתה אביהם, של חוב בעלת הייתה ואילו בחייו.
יתומים. מנכסי להיפרע הבא כדין ובשבועה מהזיבורית רק

.ÂCÎÈÙÏ ,‡È‰ ÔÈÁ‡ ÏL ·BÁ ÏÚ·k ‰Ê ¯eOÚa ˙a‰««¿ƒ∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ»
e˙Ó Ì‡Â .‰Úe·L ‡Ïa ˙ÈBÈa‰ ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB∆∆ƒ«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈
˙È¯eafÓ Ì‰Èa ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB - ÔÈÁ‡‰»«ƒ∆∆ƒ¿≈∆ƒƒƒ

‰Úe·L·e15,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Ú¯Ù ‡È‰ È¯‰L ; ƒ¿»∆¬≈ƒƒ¿««ƒƒ¿≈¿ƒ
˙È¯eafÓ ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰Â¿«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒƒƒ

iL BÓk ,‰Úe·L·e.‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

כלום.15) הנכסים מן נטלה שלא

.Ê˙a‰ - Ì‰È·‡ Ú˜¯˜ ekLÓ B‡ e¯ÎnL ÌÈÁ‡‰Â¿»«ƒ∆»¿ƒ¿¿«¿«¬ƒ∆««
d˙Ò¯t ˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙Ù¯BË16Ïk ÌÈÙ¯BhL C¯„k , ∆∆ƒ«»«¿»»»¿∆∆∆¿ƒ»

˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙B·BÁ ÈÏÚa17˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , «¬≈ƒ«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
.‰‡ÂÏ‰«¿»»

היה 17)ובשבועה.16) הוא, קצוב דבר ופרנסה הואיל
פרנסתה  כסכום שהם קרקעות לקנות שלא להיזהר להם
אין  קצבה להם ואין הואיל והבנות האשה מזונות (אבל

העולם). תיקון מפני משועבדים מנכסים להם מוציאים

.Á˙Óe ˙BpË˜ e¯‡LÂ ˙BÏB„b ˙Ba ‡ÈO‰L ÈÓƒ∆ƒƒ»¿¿ƒ¿¬¿«≈
Ck ¯Á‡Â ˙BpËwÏ ‰Ò¯t ÔÈÏËB ÔÈ‡ - Ôa ‡Ïa¿…≈≈¿ƒ«¿»»«¿«¿««»

‰ÂLa Ôlk ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,ÌÈÒÎp‰ ˙B˜ÏBÁ18. ¿«¿»ƒ∆»¿À»¿»∆

בנים,18) שם כשיש אלא לבנות פרנסה תוקנה לא כי
כולן  - שיורשות בשעה אבל כלום. יורשות אינן שהבנות

שוות.

.Ë‰BL‡¯ ‰Ó„˜Â ,Ô·Â ˙Ba ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿≈»»≈¿»¿»ƒ»
ÌÈÒÎ ¯eOÚ ‰ÏËÂ19˙Ba‚Ï ˙ÈM‰ ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ»«≈ƒƒ¿

Ô‰ÈzLÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk eÏÙÂ Ôa‰ ˙nL „Ú20ÔÈ‡ - «∆≈«≈¿»¿»«¿»ƒƒ¿≈∆≈
‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,¯eOÚ ˙ÏËB ‰iM‰21‰˙ÎÊÂ , «¿ƒ»∆∆ƒ∆»¿¿»∆¿»¿»

.dlL ¯eOÚa ‰BL‡¯‰»ƒ»»ƒ∆»

הכול.19) יורש הבן שהרי יורשות 20)כדינה, ושתיהן
נכסים 21)בשווה. עישור השנייה תיטול אומרים ואין

ראשונה  אלא יחלוקו כן ואחרי ראשונה שנטלה כמו תחילה
שוות  שתיהן שהרי נכסים עישור לה אין הבת על ובת זכתה,

בירושה.

.ÈÈÒÎpÓ È˙Ba eÒ¯Ùz Ï‡ :‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»«¿«¿¿¿«ƒ¿»«
‰a˙k È‡zÓ ‰Ê ÔÈ‡L ,BÏ ÌÈÚÓBL -22. ¿ƒ∆≈∆ƒ¿»≈¿À»

שלא 22) האב ציווה אם ולפיכך היתומים, על חוב אלא
כלל. חוב עליהם אין לפרנסן
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.‡Èe¯‡a ¯·k - ˙·e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ««¿»»«¿»≈«¿
Ì‡ ÔÎÂ .˙a‰ ˙BBÊÓÏ ÔÈÓ„B˜ ‰ÓÏ‡‰ ˙BBÊnL∆¿»«¿»»¿ƒƒ¿««¿≈ƒ
˙BBÊÓ ÈtÓ ÌÈÒÎ ¯eOÚ ˙ÏËB dÈ‡ - ˙a‰ ˙‡Oƒ≈««≈»∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿

‰ÓÏ‡‰23ÔÈ‡ - ˙‡OpL ¯Á‡ ˙a‰ ‰˙Ó elÙ‡Â . »«¿»»«¬ƒ≈»««««∆ƒ»≈
dÏ Ô˙p‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Ò¯t L¯BÈ ÏÚa‰24È¯‰L ; «««≈«¿»»»¿»¿ƒ»≈»∆¬≈

.Ô‰Ó ˙Bf ‡‰zL ‰ÓÏ‡‰ ˙˜ÊÁa Ôlk ÌÈÒÎp‰«¿»ƒÀ»¿∆¿«»«¿»»∆¿≈ƒ∆≈∆

מתנאי 23) שהן במזונותיה שאם הנ"ל, מזונות מדין נלמד
תקנת  אלא שאינו נכסים לעישור וחומר קל כן, אמרו כתובה

ה  וטעם של חכמים. חוב בעלת היא שהאלמנה מפני דבר:
האחים. של חוב בעלת היא הבת ואילו ואין 24)האב

של  אלא אב של יורש ואינו זה, הוא נכרי איש אומרים
האלמנה  למזון מוציאים ואין לוקח, דין לו ויש אשתו,
כיורש. עשאוהו האשה, לטובת אלא משועבדים, מנכסים

האלמנה. למזון מוציאים ומיורש

.·È‰ÈÁ‡ B‡ dn‡ ‰z‡ÈO‰L ‰ÓB˙È ‰pË¿̃«»¿»∆ƒƒ«»ƒ»«∆»
dzÚ„Ï25‰ÏBÎÈ - ÊeÊ ÌÈMÓÁ B‡ ‰‡Ó dÏ e˙Â , ¿«¿»¿»¿»≈»¬ƒƒ¿»

,dÏ ‰Èe‡¯‰ ‰Ò¯t Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÈc‚zMÓ ‡È‰ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒƒ»»«¿»»»¿»»
˙Úc ÔcÓ‡a B‡26˙BÚ˜¯w‰ ¯eOÚa B‡ ·‡‰27. ¿À¿«««»»¿ƒ««¿»

d˙B‡ ÔÈÊ ÔÈÁ‡‰ eÈ‰ ‡Ï elÙ‡Â28‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¬ƒ…»»«ƒ»ƒ»¿««ƒ∆…
‰˙ÁÓ29˙a dÈ‡ ‰pËw‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡eO ˙ÚLa »¬»ƒ¿«ƒƒƒ¿≈∆«¿«»≈»«

‰‡ÁÓ30. ∆»»

לפרנסה.26)בהסכמתה.25) לה ליתן בדעתו היה כמה
דעת.27) אומדן דין בית לו ידע לא לה 28)אם היה ולא

ולמחות. (דניאל29)להתבייש הכתוב מלשון ד,התנגדה,
בידּה". ימחא די איתי "ולא למחות 30)לב): יודעת אינה ְְִִִֵֵַַָ

תבעה  ולא משנשאת גדלה ואפילו מחילה מחילתה ואין
בשעת  אבדה שלא שכל כשתמחה, פרנסתה אבדה לא תיכף,

למחות. צריכה אינה שוב נשואיה

.‚È,˙¯‚Ba ÔÈa ‰¯Ú ÔÈa ,‰Ï„bL ¯Á‡ ˙a‰ ˙‡Oƒ»««««∆»¿»≈«¬»≈∆∆
d˙Ò¯t ‰„a‡ - d˙Ò¯t ‰Ú·z ‡ÏÂ31‰˙ÁÓ Ì‡Â . ¿…»¿»«¿»»»ƒ¿»«¿»»»¿ƒƒ¬»

‰È‡eO ˙Úa32Ïk dÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ‰‡ÈˆBÓ BÊ È¯‰ - ¿≈ƒ∆»¬≈ƒ»∆»»»»
‰¯‚aL ÔÈa ,‰È·‡ ˙È·a d„BÚÂ ‰¯‚a .‰ˆ¯zL ÔÓÊ¿«∆ƒ¿∆»¿»¿»¿≈»ƒ»≈∆»¿»
ÔÈÁ‡‰ e˜Òt Ì‡ ,˙¯‚Ba dÁÈp‰L ÔÈa B˙BÓ ¯Á‡««≈∆ƒƒ»∆∆ƒ»¿»«ƒ
BÓk ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰È˙BBÊÓ ˙˙lÓƒ»≈¿∆»∆¬≈≈»¿¿
‰„·‡ d˙Ò¯t ‰Ú·˙ ‡ÏÂ ‰˜˙LÂ ,e¯‡aL∆≈«¿¿»¿»¿…»¿»«¿»»»»¿»
d˙B‡ eÊÂ ‰È˙BBÊÓ ÌÈÁ‡‰ e˜ÒÙ ‡Ï ;d˙Ò¯t«¿»»»…»¿»«ƒ¿∆»¿»»

¯‚aa33d˙Ò¯t ‰„a‡ ‡Ï ,‰˙ÁÓ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «∆∆««ƒ∆…ƒ¬»…ƒ¿»«¿»»»
Ô‰L ÈtÓ :ÔÚËÏ dÏ LiL ;d˙B‡ ÔÈÊ Ô‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈»ƒ»∆≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆≈
‡Ï ÔÈ„Ú ‡È‰Â ,ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ d˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¬«ƒ…

˙‡O34d˙Ò¯t ‰Ú·z ‡Ï ‰Ê ÈtÓ ,35. ƒ»ƒ¿≈∆…»¿»«¿»»»

מחילתה.31) זוהי מרצונם 33)בנערותה.32)שתיקתה
חיוב. מחמת ולא צריכה 34)הטוב, ונשאה בגרה אם אבל

אותה. זנים שהם פי על אף הבושה.35)למחות מפני

.„Èd˙Ò¯ÙÏ ˙BÚÓ CÎÂ Ck Bz·Ï ˙˙Ï ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»»≈¿ƒ»¿»»¿«¿»»»
‰È‰L ÔÈa Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ,Ú˜¯˜ Ô‰a ÁwÏƒ«»∆«¿«≈∆»»¿ƒ¿«≈∆»»

LÈÏM‰ „Èa ˙BÚn‰ È¯‰Â ,˙ÓÂ ,‡È¯a36‰¯Ó‡Â , »ƒ»≈«¬≈«»¿««»ƒ¿»¿»

Ô‰a ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ,ÈÏÚ·Ï Ì˙B‡ ez :˙a‰««¿»¿«¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆
d„Èa ˙eL¯‰ - ˙‡OÂ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ -37Ì‡Â , ƒ»¿»¿»¿ƒ»»¿¿»»¿ƒ

LÏL‰M ‰Ó LÈÏL ‰OÚÈ - ‡È‰ ˙Ò¯‡Ó ÔÈ„Ú¬«ƒ¿…∆∆ƒ«¬∆»ƒ«∆À¿«
B„Èa38ÔÈ‡ ,˙‡O elÙ‡ - ‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú Ì‡Â , ¿»¿ƒ¬«ƒ¿«»ƒ¬ƒƒ»≈

dÏ ÔÈÚÓBL39·‡‰ ‰evL BÓk LÈÏL ‰OÚÈ ‡l‡ ,40. ¿ƒ»∆»«¬∆»ƒ¿∆ƒ»»»

הצדדים.36) שני על הנאמן שלישי האב 37)אדם "שאף
שתינשא  עד אלא שליש ביד למסרן בדעתו עלה לא

זכאי  הבעל פירות".שמשנשאת השדה,38)לאכול יקנה
המצוה  אם בין המת דברי לקיים שמצוה לה, שומעים ְֶַואין

בריא. הוא אם ובין מרע קטנה 39)שכיב מעשה "אין
שלא 40)כלום". נתכוון לטובתה כי קרקע. בהן ליקח

נאמן  אומרת: ואפילו ויפסיד. המעות בעלה עלי יוציא בעלי
כאשר  שדה לי יקנה והוא לו, אותן תנו לעצמו, יעכבן שלא

לה. שומעין אין - ארצה,

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
שעושה 1) מלאכות ידיה, ומעשה האשה מציאת דיני כולל

השימוש  מלאכה, תעשה שלא אשתו המדיר לבעלה,
עושה  שהנדה מלאכות לבעלה, בעצמה עושה שהאשה
אשה  מלאכתה, בשעת כלים ששברה האשה לבעלה,
הנקה, וחיובי מינקת דיני המלאכות, מכל עצמה שמנעה

שגמלתו. אחרי עמה בתה או בנה התובעת

.‡dÏÚ·Ï ‰È„È ‰OÚÓe ‰M‡‰ ˙‡ÈˆÓ2‡È‰ ‰Óe . ¿ƒ«»ƒ»«¬≈»∆»¿«¿»«ƒ
‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ ?BÏ ‰OBÚ3Ôk¯cL ÌB˜Ó . »«…¿ƒ¿««¿ƒ»»∆«¿»

Ì˜¯Ï ,˙‚¯B‡ - ‚¯‡Ï4B‡ ¯Óˆ ˙BÂËÏ ,˙Ó˜B¯ - ∆¡…∆∆ƒ¿…∆∆ƒ¿∆∆
˙BOÚÏ ¯ÈÚ‰ ÈL C¯„ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .‰ÂBË - ÌÈzLtƒ¿ƒ»¿ƒ…»»∆∆¿≈»ƒ«¬

˙BÂËÏ ‡l‡ dÙBk BÈ‡ - el‡‰ ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk5¯Óv‰ »«¿»»≈≈»∆»ƒ¿«∆∆
„·Ïa6ÌÈ˙ÙO‰ ˙‡Â ‰t‰ ˙‡ ˜ÈfÓ ÔzLt‰L ,7. ƒ¿«∆«ƒ¿»«ƒ∆«∆¿∆«¿»«ƒ

ÌÈLÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰Î‡Ïn‰ ‡È‰ ‰iÂh‰Â8:¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ«¿»»«¿À∆∆¿»ƒ∆∆¡«
.eÂË ‰È„Èa ·Ï ˙ÓÎÁ ‰M‡ ÏÎÂ¿»ƒ»«¿«≈¿»∆»»

שהרי 2) איבה, משום - מציאה ב. סה, כתובות משנה,
יבואו  לעצמה מציאתה תעכב ואם מזונות, לה נותן בעלה
וב'ירושלמי' יב:). ובבאֿמציעא צו. (כתובות קטטה לידי
בעלה, משל מברחת תהא "שלא אמרו: ה"א) פ"ו (כתובות
מזונותיה  תחת - ידיה מעשה מצאתי". מציאה ואומרת

ה"ד. פי"ב לעיל וכמבואר נח:), תוספתא 3)(כתובות
ה"ג. פ"ה האריג 4)כתובות על שונות צורות תפירת

וקישוט. נוי לשם צבעוניים הערה 5)בחוטים להלן ראה
שם.6)ז. הפה 7)תוספתא, את "מסריח ב: סא, כתובות

עד  שרביט כמין פושטן - משרבט השפתיים", את ומשרבט
ברוק  תמיד החוט לשרות שצריכה ע"י גדולות שנעשות

שם). אבל 8)(רש"י הטויה, על אלא כופה אינו ולפיכך
חשובות  מלאכות שהן אע"פ והרקמה, האריגה על לא
חכמה  "אין ב: סו, ביומא אמרו [וכן רוקח'). ('מעשה וקלות
בידיה  לב חכמת אשה וכל אומר הוא וכן בפלך, אלא לאשה
היא  "ומה שאמרו: סד:) (כתובות במשנה נראה וכן טוו".
עשרה  שהם ביהודה, שתי סלעים חמשה משקל לו, עושה
שהן  ביהודה, ערב סלעים עשרה משקל או בגליל. סלעים
בטוויית  המדובר שכל הרי - בגליל" סלעים עשרים
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שאין  שסובר מפני אלו, שיעורים השמיט ורבינו החוטים].
(מגידֿ המדינה כמנהג הכל אלא המקומות בכל זו קצבה

משנה).

.·‰˜Ác9- dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰˙OÚÂ dÓˆÚ »¬»«¿»¿»¿»≈ƒ»»»
ÏÚaÏ ¯˙Bn‰10BÏ ‰È‰ .11‰È‰ elÙ‡ ,‰a¯‰ ÔBÓÓ «»«««»»»«¿≈¬ƒ»»

dÏ12‡Ïa ‰Ïh·Ï ˙·LBÈ dÈ‡ - ˙BÁÙL ‰nk »«»¿»≈»∆∆¿«»»¿…
‰nÊ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Ïha‰L ,‰Î‡ÏÓ13ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿»»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¬»≈

ÈÙÏ ‡l‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ d˙B‡ ÔÈÙBkƒ»«¬¿»»»«À∆»¿ƒ
‰Î‡ÏÓa ˙ËÚÓÓ ÔBÓn‰ ·¯14. …«»¿«∆∆ƒ¿»»

א.10)התאמצה.9) סו, התימנים:11)כתובות ובכת"י
להם".12)"לה". "היו התימנים: משנה 13)ובכת"י

סא:). (שם כמותו והלכה אליעזר, כרבי ב. נט, בכתובות
זנות. פריצות, - ה"ו.14)זמה בסמוך וכמבואר שם,

.‚¯Ècn‰15ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰OÚz ‡lL BzL‡ ˙‡16- ««ƒ∆ƒ¿∆…«¬∆¿»»¿»
‰nÊ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Ïha‰L ,‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ17ÔÎÂ . ƒ¿ƒ≈¿À»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿≈

˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt dÏÚ·Ï ˙ˆÁB¯ ‰M‡ Ïk»ƒ»∆∆¿«¿»»»»»¿«¿»∆∆
ÒBk‰ ˙‡ BÏ18‰hn‰ ˙‡ BÏ ˙ÚvÓe ,19˙„ÓBÚÂ , ∆««««∆«ƒ»¿∆∆

ÈÏÎ B‡ ÌÈÓ BÏ ÔzzL ÔB‚k ,dÏÚa ÈÙa ˙LnLÓe¿«∆∆ƒ¿≈«¿»¿∆ƒ≈«ƒ¿ƒ
dÈ‡ Ï·‡ .el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ÂÈÙlÓ Ïhz B‡ƒ…ƒ¿»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬»≈»

Ba ÈÙa B‡ ÂÈ·‡ ÈÙa ˙LnLÓe ˙„ÓBÚ20. ∆∆¿«∆∆ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿

ה"ב.15) לסוף מקושר והוא "והמדיר", התימנים: בכת"י
וכו'. אשה כל וכן מתחילה: הבאה, שאסר 16)והלכה

אוסר  הריני אמר: אם אבל מלאכה, תעשה אם עליה הנאתו
בביאורנו  וכמבואר כלום, בדבריו אין מלאכה, לעשות עליך
בכלבים, לשחק עליה אסר לא ואפילו הכ"ד. פי"ב לעיל
לידי  שתבוא חשש יש - שעמום לידי שתבוא חשש שאין

(שם,17)זימה. אליעזר וכרבי ב. נט, בכתובות משנה
יב. הערה למעלה ראה -18)סא:). מוזגת א. סא, שם

כדי 19)יוצקת. טורח שאינו דבר ולבדין, סדין פורסת
(כתובות  המשנה בפירוש ורבינו שם). (רש"י עליו שתתחבב
לאדם  לו מותר אינו הענינים "שאלו אומר: מ"ו) פ"ה
באשה  משתמשים שאין . . . לפי מאשתו, אלא לו שישתמש
קטנה". בין גדולה בין זולתה, או שפחה בין הפרש ואין

שם. ב'ירושלמי' מובאים הטעמים סא,20)ושני כתובות
ב.

.„elÙ‡Â .dÓˆÚa ‡È‰ Ô˙B‡ ‰OBÚ el‡ ˙BÎ‡ÏÓe¿»≈»»ƒ¿«¿»«¬ƒ
el‡ ˙BÎ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BÁÙL ‰nk dÏ eÈ‰»»«»¿»≈ƒ¿»≈

BzL‡ ‡l‡ ÏÚaÏ21. «««∆»ƒ¿

שאין 21) הנ"ל, למשנה בפירושו רבינו ביאר כבר
א  סא, בכתובות ורש"י באשתו. אלא באשה משתמשים
בישראל" זאת להנהיג טובה עצה השיאוה "חכמים מפרש:

עליו. שתתחבב כדי

.‰ÔÓÊa dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙B¯Á‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ≈¿»¬≈∆»ƒ»»¿«¿»ƒ¿«
¯epza ˙t‰ ‰ÙB‡ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈiÚ Ô‰L22‡¯ÊÚÂ . ∆≈¬ƒƒ¿≈≈»««««¿∆¿»

‰È‰zL È„k ,‰ÙB‡Â ˙ÓkLÓ ‰M‡ ‰È‰zL ,Ôwzƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»«¿∆∆¿»¿≈∆ƒ¿∆
ÌÈiÚÏ ‰ÈeˆÓ ˙t‰23.ÔÈÏÈL·z‰ ˙‡ ˙ÏM·Óe . ««¿»«¬ƒƒ¿«∆∆∆««¿ƒƒ

da ˙‡ ‰˜ÈÓe .ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ˙ÒaÎÓe24Ô·z ˙˙BÂ . ¿«∆∆∆«¿»ƒ¿ƒ»∆¿»¿∆∆∆∆
B¯˜a ÈÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,BzÓ‰a ÈÙÏ25„ˆÈk .˙ÁËÓe . ƒ¿≈¿∆¿¬»…ƒ¿≈¿»«¿∆∆≈«

ÌÈÁ¯a ˙·LBÈ ?˙ÁËÓ26˙¯nLÓe27dÈ‡Â ,ÁÓw‰ «¿∆∆∆∆»≈«ƒ¿«∆∆«∆«¿≈»
˙ÁBË28‰Ó‰a‰ ¯Á‡ ˙¯nÁÓ B‡ .29‡lL È„k , ∆∆¿«∆∆«««¿≈»¿≈∆…

„È ÏL ÌÈÁ¯a ÔÁËÏ Ôk¯„ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈÁ¯‰ eÏË·Èƒ¿¿»≈«ƒ¿ƒ»»«¿»ƒ¿…¿≈«ƒ∆»
˙ÁBË -30. ∆∆

מנהג 22) זה שאין גחלים, גבי על או באלפס לא אבל
רוקח'). ('מעשה א.23)העולם פב, בבאֿקמא

ב.24) נט, ספרד,25)כתובות ספרי וכגירסת ב. סא, שם,
מיוחדת  שבהמה לפי הוא: בזה והטעם שם. ברי"ף הוא וכן
גופו  לצורך שזהו לפניה, תבן היא נותנת ולכן לרכיבה, לו
לצורך  שאינו לחרוש העומד בקרו לפני אבל הבעל, של
שם). מקובצת' ('שיטה תבן נותנת אינה - הבעל של גופו

הטחנה.26) סי'27)בבית (אהע"ז ה'טור' ולדעת מנפה.
ממש. לשמירה הכוונה טוחנת 28)ס) בעצמה היא אין

אלא  גדול, טורח שזה - בהמה במקום גדולים בריחיים
הנוסח: התימנים, ובכת"י טחינה. צרכי מכינה "מטחנת"

בטוחנת". את 29)"ואצה המסובבת הבהמה את מנהיגה
ב.30)הריחיים. נט, כתובות

.Â‰ÒÈÎ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈiÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ«¬ƒƒ¬»ƒƒ¿ƒ»
‰ÁÙL Ô‰Ó ˙B˜Ï Èe‡¯L ÌÈÒÎ B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏƒ¿»««¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
ÔBÓÓ BÏ ‰È‰L B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏ ‰˙È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»¿»ƒ¿»««∆»»»

Á‡ ‰ÁÙL epnÓ ˙B˜Ï È„k˙31‡ÏÂ ,˙ÁËÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»««≈»«¿∆∆¿…
˙ÒaÎÓ ‡ÏÂ ,‰ÙB‡32ÈÙÏ Ô·z ˙˙B ‡ÏÂ , »¿…¿«∆∆¿…∆∆∆∆ƒ¿≈

BzÓ‰a33ÌÈÒÎ B‡ ˙BÁÙL ÈzL BÏ ‰ÒÈÎ‰ . ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿≈¿»¿»ƒ
ÈzL BÏ eÈ‰L B‡ ,˙BÁÙL ÈzL Ô‰Ó ˙B˜Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿≈∆¿≈¿»∆»¿≈
dÈ‡ - ˙BÁÙL ÈzL ˙B˜Ï Èe‡¯ ‰È‰L B‡ ˙BÁÙL¿»∆»»»ƒ¿¿≈¿»≈»

da ˙‡ ‰˜ÈÓ dÈ‡Â ,˙ÏM·Ó34B˙B‡ ˙˙B ‡l‡ , ¿«∆∆¿≈»¿ƒ»∆¿»∆»∆∆
.˜È‰Ï ‰ÁÙMÏ«ƒ¿»¿»ƒ

שמצאה 31) ואחד משלה, לו שהכניסה "אחד א: סא, שם,
שצמצמה  "ואחד וגרסתנו: הרי"ף, גירסת לפי - משלו" לו

שם. ב'תוספות' וראה משלה", ב.32)לו נט, שם
תבן 33) מנתינת פטורה שאינה מבואר ב פא, לנדרים ובר"ן

שם. ברא"ש וכן שפחות, ארבע לה שיהיו עד
שם.34) כתובות,

.Ê‰M‡ ÏkL ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk e‡ˆÓ35Ô˙B‡ ‰OBÚ ƒ¿¿»«¿»∆»ƒ»»»
ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁB¯Â ,‰ÂBË :˙BÎ‡ÏÓ LÓÁ - dÏÚ·Ï¿«¿»»≈¿»»¿∆∆»»»»
,‰hn‰ ˙‡ ˙ÚvÓe ,ÒBk‰ ˙‡ ˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»∆∆∆««««∆«ƒ»
˙ˆ˜nL ˙BÎ‡Ïn‰Â .ÂÈÙa ˙LnLÓe ˙„ÓBÚÂ¿∆∆¿«∆∆¿»»¿«¿»∆ƒ¿»

˙BOBÚ ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe Ô˙B‡ ˙BOBÚ ÌÈLp‰36LL - «»ƒ»ƒ¿»»≈»≈
,˙ÒaÎÓe ,‰ÙB‡Â ,˙ÏM·Óe ,˙ÁËÓ :˙BÎ‡ÏÓ¿»«¿∆∆¿«∆∆¿»¿«∆∆

.B˙Ó‰a ÈÙÏ Ô·z ˙˙BÂ ,‰˜ÈÓe¿ƒ»¿∆∆∆∆ƒ¿≈¿∆¿

עשירה.35) בין עניה שפחה.36)בין להן כשיש

.Á‰OBÚ ‰c - dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»»
˙ˆÁ¯‰Â ,‰hn‰ ˙Úv‰Â ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊnÓ ıeÁ .dÏÚ·Ï¿«¿»ƒ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿«¿»«

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt37‡·È ‡nL ¯e‰¯‰ ÌeMÓ ‰¯Ê‚ . »»»»¿«¿»¿≈»ƒƒ¿∆»»…
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קסז zeyi` zekld - miyp xtq - lel` 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÂÈÙa ‡lL ‰c ‡È‰Lk B˙hÓ ˙ÚvÓ CÎÈÙÏ .ÏÚ·Ïƒ¿…¿ƒ»«««ƒ»¿∆ƒƒ»∆…¿»»
dk¯„k B„Èa B˙B‡ ˙˙B dÈ‡Â ÒBk‰ ˙‡ ˙‚ÊBÓe∆∆∆«¿≈»∆∆¿»¿«¿»
B‡ ÈÏk‰ ÏÚ B‡ ı¯‡‰ ÏÚ B˙B‡ ˙ÁpÓ ‡l‡ „ÈÓz»ƒ∆»««««»»∆««¿ƒ

BÏËB ‡e‰Â ÔÁÏM‰ ÏÚ38. ««À¿»¿¿

וחיבה.37) קירוב של דברים הם אלו כי א. סא, כתובות
שאינה  המים יוצקת והיא רוחץ הוא אפילו - פניו הרחצת
אסורה, פניו רחיצת בלא אפילו גופו נגיעת כי בגופו, נוגעת
הי"ט). שם (והשווה הי"ח פי"א ביאה איסורי בהל' כמבואר
נקיים, ימים שבעה ספירת בעת אפילו אסורים אלו ודברים

(מגידֿמשנה). שם שם.38)כמבואר כתובות,

.Ë‰È˙BÎ‡ÏÓ ‰˙OÚL ˙Úa ÌÈÏk ‰¯·ML ‰M‡‰39 »ƒ»∆»¿»≈ƒ¿≈∆»¿»«¿¬∆»
.‰wz ‡l‡ ,ÔÈc‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈ‡Â .‰¯eËt - d˙Èa CB˙a¿≈»¿»¿≈∆ƒ«ƒ∆»«»»
˙Èa‰ CB˙a ÌBÏL ÔÈ‡ - Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡L∆ƒ≈«»≈≈≈»¿««ƒ
,˙BÎ‡Ïn‰ ·¯Ó ˙ÚÓÂ ˙¯‰Ê ˙‡ˆÓ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ¿»∆»ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿««≈…«¿»

Ì‰ÈÈa ‰ËË˜ ˙‡ˆÓÂ40. ¿ƒ¿≈¿»»≈≈∆

ששברה 39) מפורש לא ה"ד) פ"ט (כתובות [ב'ירושלמי'
שכוונת  ונראה כט). ס"ק פ סי' מחוקק' ('חלקת מלאכה בעת
משנהֿלמלך]. ועי' כוונה, בלי היתה שהשבירה היא רבינו

שם.40) כתובות, 'ירושלמי'

.È˙BÎ‡Ïn‰ ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚlÓ ÚnzL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ»«ƒ«¬¿»»ƒ«¿»
d˙B‡ ÔÈÙBk - Ô˙BOÚÏ ˙·iÁ ‡È‰L41elÙ‡ ,‰OBÚÂ ∆ƒ«∆∆«¬»ƒ»¿»¬ƒ

ËBL·42˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰OBÚ dÈ‡L ‡e‰ ÔÚË . «»«∆≈»»¿ƒ∆∆
Ô‰ÈÈa ‰M‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ˙BOÚlÓ ˙ÚÓ dÈ‡L43 ∆≈»ƒ¿««ƒ«¬ƒƒƒ»≈≈∆

¯LÙ‡L Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ‰Ê ¯·„Â .ÌÈÎL B‡¿≈ƒ¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆∆¿»
.¯·ca«»»

כופים 41) שאין עושה" ואיני ניזונת "איני אומרת: ואפילו
אלא  פטורה אינה ה"ד, פי"ב לעיל כמבואר לעשות, אותה
לבעלה  עושה שאשה מלאכות שאר אבל הצמר, מטוויית
שם  לעיל משנה' 'מגיד שכתב כמו בהן, חייבת הבית לצרכי
פי"ד  (למעלה כמורדת אותה דנים ואין כאן). (כסףֿמשנה
מתשמיש  מרדה אם אלא מורדת נקראת שאינה ה"ח)

סג:). הר"ן 42)(כתובות כתב וכן ה"ז. פט"ו למעלה ראה
"מעולם  כותב: והראב"ד גאון. בשם סג:) (כתובות ברי"ף

לנשים". שוטים ייסור שמעתי שאשה 43)לא ואףֿעלֿפי
בית, שלום משום לאשה כאן האמינו - לעדות פסולה
ס"ק  פ סי' מחוקק' ('חלקת להשבע חייבוה לא זה ומטעם

כח).

.‡ÈÔÈ˙ÁBt - da ˙‡ ‰˜ÈÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰M‡‰»ƒ»»¿«∆ƒ¿ƒ»∆¿»¬ƒ
ÔÈÈ ‰È˙BBÊÓ ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓe ,‰È„È ‰OÚnÓ dÏ»ƒ«¬≈»∆»ƒƒ»«¿∆»«ƒ

·ÏÁÏ ÔÈÙiL ÌÈ¯·„e44˙BÈe‡¯‰ ˙BBÊÓ dÏ e˜Òt . ¿»ƒ∆»ƒ∆»»»¿»¿»¿
dÏ45ÏÎ‡Ï B‡ ¯˙BÈ ÏÎ‡Ï ‰e‡˙Ó ‡È‰ È¯‰Â , »«¬≈ƒƒ¿«»∆¡…≈∆¡…

dË·a dÏ LiL ‰Â‡z‰ ÈÏÁ ÈtÓ ˙B¯Á‡ ˙BÏÎ‡Ó«¬»¬≈ƒ¿≈√ƒ««¬»∆≈»¿ƒ¿»
dlMÓ ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ -46ÔÈ‡Â .‰ˆ¯zM ‰Ó Ïk ¬≈∆∆ƒ∆»»«∆ƒ¿∆¿≈

B‡ È‡cÓ ¯˙BÈ ÏÎ‡z Ì‡L ,¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰«««»¿«≈¿«∆ƒ…«≈ƒ«
„Ïe‰ ˙eÓÈ - ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡z47¯ÚvL ÈtÓ , …««¬»ƒ»ƒ»«»»ƒ¿≈∆««

Ì„B˜ dÙeb48. »≈

ב.44) סה, ודף ב. סד, פי"ב 45)כתובות למעלה [ראה
כלחולה  ולא בינוני, כלאדם מזונות לאשה שפוסקים ה"י

בברייתא 46)וגרגרן]. שאמרו מה רבינו מפרש כן
ועיי"ש  משלה", - הרבה אוכלת קמעא "פסקה ס:) (כתובות

יב. בהלכה רבינו בדברי ולהלן שם,47)ברש"י בברייתא
ואולי  לחלב". הרעים דברים עמו תאכל "לא להיפך: מפורש

שם. אחרת נוסחא לרבינו יוסי 48)היתה רבי אמר כן
לכביסת  מספיק שאינו העיר בני של במעין - ב פ, בנדרים
בני  של שכביסתם אחרת, עיר לבני לשתיה וגם העיר בני
גופם  שצער האחרת, העיר בני של לשתייתם קודמת העיר

טו). ס"ק פ סי' שמואל' ('בית אחרים לחיי קודם

.·È,Ì‰ÈL ˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ≈ƒ»¿»ƒ¿≈∆
ÈMÏ ‰˜ÈÓ ÏÚa‰ ¯ÎBOÂ „Á‡ ‰˜ÈÓ ‡l‡49È¯‰ . ∆»¿ƒ»∆»¿≈«««¿ƒ»«≈ƒ¬≈

ÏÚa‰ - da ÌÚ dz¯·Á Ôa ˜È‰Ï ‰M‡‰ ‰˙ˆ¯L∆»¿»»ƒ»¿»ƒ∆¬∆¿»ƒ¿»«««
„·Ïa Ba ˜È‰Ï ‡l‡ dÁÈpÓ BÈ‡Â ,·kÚÓ50. ¿«≈¿≈«ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿«

ה"ו.49) פ"ה כתובות לשון 50)'ירושלמי' מדקדוק שם,
בן  ולא - בנה שנים, ולא - בנה בנה", את "ומניקה המשנה

חברתה.

.‚Èd˙B‡ ‰ÙBk - da ˙‡ ˜È‰Ï ‡lL ‰¯„51 »¿»∆…¿»ƒ∆¿»∆»
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ Ôa ‰È‰iL „Ú B˙˜ÈÓe52„Á‡ , ¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆«¿»»¿∆¿ƒ…∆∆»

,Èa ˙‡ ˜È‡ È‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰ .‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰«»»¿∆»«¿≈»ƒ∆∆¬ƒ»ƒ∆¿ƒ
- Ïe˙z ‡lL È„k BzL‡ ˜ÈzL ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆∆»ƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿«≈
;dÏ ÔÈÚÓBL ,˙BÁÙL ‰nk dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«»¿»¿ƒ»

daÓ L¯ÙÏ dÏ ‡e‰ ¯ÚvL53. ∆««»ƒ¿ƒ¿»

ואי 51) להניק, משועבדת (כתובות שהיא כלל חל הנדר ן
ס.).52)נט:). (שם ההנקה זמן סוף סא,53)שהוא שם

להניק  אחר תינוק לה יתן בעלה אם אפילו זה, ולפי א.
פרישותה  צער משום לה שומעים ג"כ חלב) צער לה (שאין
פירש: ורש"י ס"ב). פב, סי' אהע"ז שמואל' ('בית מבנה

ומצערה. בדדיה רב החלב

.„ÈÈ¯‰Â ,da ˙‡ ˜È‰Ï ˙·iÁ ‡È‰L ‰iÚ ‰˙È‰»¿»¬ƒ»∆ƒ«∆∆¿»ƒ∆¿»«¬≈
BzL‡ ˜È˙ ‡lL BÏ Èe‡¯L ¯ÈLÚ ‡e‰54ÈtŒÏÚŒÛ‡ , »ƒ∆»∆…»ƒƒ¿««ƒ

¯ÎBO - ˜È‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ,˙BÁÙL BÏ ÔÈ‡L∆≈¿»ƒ…»¿»¿»ƒ≈
ÌÚ ‰ÏBÚ ‰M‡‰L ÈtÓ ;‰ÁÙL ‰B˜ B‡ ‰˜ÈÓ¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ»»ƒ

˙„¯BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa55. «¿»¿≈»∆∆

שפחות,54) שתי מהם לקנות הראויים נכסים לו שיש כגון
ה"ו. לעיל (בראשית 55)כמבואר שנאמר א. סא, כתובות

לצער  ולא ניתנה לחיים - חי כל אם היתה היא "כי כ): ג,
ניתנה".

.ÂË,‰ÁÙL ˙B˜Ï B‡ ¯kOÏ ‡e‰ Èe‡¯ :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - Èe‡¯ BÈ‡ ¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈≈»»∆»¿»ƒ¿»»¿≈

‰Úe·LÏ ÌB˜Ó Ô‡k56. »»ƒ¿»

חייב 56) אינו שהוא ותפטר, היסת שבועת השבע לו לומר
שהיא  וכל בנה, את להניק משועבדת היא אלא כלום, לה
ראיה  להביא עליה - משעבודה עצמה להפקיע רוצה

(מגידֿמשנה).
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.ÊË˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰L¯b˙pL ‰M‡‰57. »ƒ»∆ƒ¿»¿»≈ƒ»¿»ƒ
‡Ï Ì‡Â ,B˙˜ÈÓe d¯ÎO dÏ Ô˙B - ‰˙ˆ¯ Ì‡ :‡l‡∆»ƒ»¿»≈»¿»»¿ƒ»¿ƒ…
‰na .Ba ÏtËÓ ‡e‰Â Ba ˙‡ BÏ ˙˙B - ‰˙ˆ»̄¿»∆∆∆¿¿¿«≈«∆
;d¯Èk‰L „Ú B˙B‡ ‰˜È‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆…≈ƒ»«∆ƒƒ»
ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ‡ÓBÒ ‡e‰ elÙ‡Â ,d¯Èk‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ»«¬ƒ≈≈«¿ƒƒ

„Ïe‰ ˙kÒ ÈtÓ ,Bn‡Ó B˙B‡58d˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ , ≈ƒƒ¿≈«»««»»∆»ƒ»
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ „Ú ¯ÎOa B˙B‡ ‰˜ÈÓe59. ¿ƒ»¿»»««¿»»¿∆¿ƒ…∆

נט:).57) (כתובות יותר לו משועבדת אע"פ 58)שאינה
ואינו  ס.), (שם ובריח בטעם מכירה בראיה, מכירה שאינו
לזמן  שיעור רבינו נתן ולא אחרת. מאשה לינוק רוצה
לפי  אחד כל אלא בזה, שוים התינוקות כל שאין ההכרה,
אמר  שמואל (שם): ב'ירושלמי' שאמרו וכמו חריפותו,
אמי, מרחם בצאתי בה שהבחנתי מילדתי, את אני מכיר

מכירה. אני ומניקתו"59)ומאז אותה כופים לו, אין "ואם
במצות  חייבת אשה גם שהרי והטעם, ס"ה). פב סי' (אהע"ז
צדקה, מחמת בנה את לזון חייבת שעשירה וכשם צדקה,
שבדדיה, בחלב עשירה שהיא זו כך הצדקה, על וכופין

אהובה). (בני צדקה משום בנה את להניק אותה כופים

.ÊÈ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ ‰Le¯b‰60‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ «¿»≈»¿««ƒ∆ƒ
ÌÈ¯·c d¯ÎO ÏÚ ¯˙BÈ dÏ Ô˙B Ï·‡ ,da ˙‡ ‰˜ÈÓ¿ƒ»∆¿»¬»≈»≈«¿»»¿»ƒ
‰ÎÈÒÂ ‰˜LÓe ÏÎ‡Óe ˙eÒkÓ Ô‰Ï CÈ¯ˆ ÔËw‰L∆«»»»ƒ»∆ƒ¿«¬»«¿∆¿ƒ»

‰Ê· ‡ˆBiÎÂ61ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ˙¯aÚÓ‰ Ï·‡ .62. ¿«≈»∆¬»«¿À∆∆≈»¿
ÂÈL„Á eÓÏL63‰È‰iL ˙L¯‚Ó‰ ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,ezÏÓ‚e »¿√»»¿»«ƒ»¿»«¿…∆∆∆ƒ¿∆

‰È‰iL „Ú ‰pnÓ B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - dÏˆ‡ da¿»∆¿»≈«¿ƒƒƒ∆»«∆ƒ¿∆
˙B¯eÓb ÌÈL LL Ôa64Ô˙BÂ ÂÈ·‡ ˙‡ ÔÈÙBÎ ‡l‡ , ≈≈»ƒ¿∆»ƒ∆»ƒ¿≈

LÈ ,ÌÈL LL ¯Á‡Â .Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰Â ˙BBÊÓ BÏ¿¿≈∆ƒ¿««≈»ƒ≈
Ì‡Â ,˙BBÊÓ BÏ Ôz‡ - ÈÏˆ‡ ‡e‰ Ì‡ :¯ÓBÏ ·‡Ï»»«ƒ∆¿ƒ∆≈¿¿ƒ

˙BBÊÓ BÏ Ôz‡ ‡Ï - Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰65Ïˆ‡ ˙a‰Â . ≈∆ƒ…∆≈¿¿««≈∆
ÌÏBÚÏ dn‡66.LL ¯Á‡Ï elÙ‡Â , ƒ»¿»«¬ƒ¿««≈

ב.60) טו, עד 61)כתובות בניו במזונות הוא שחייב
יד.ש  יב, למעלה כמבואר שש, בני ולכשתלד,62)יהיו

והולכת  בנו לו נותנת רצתה, ואם הנקה. שכר בעלה לה יתן
ההנקה.63)לה. חדשי שעד 64)כ"ד ב. סה, כתובות

(עירובין  אמרו וכן לה, וצריך אמו אחרי כרוך הוא זה גיל
נ  אמו בצוות שש "בן "אין פב:): חולק: והראב"ד לו". וח

שיהא  עד ממנו בנו להפריש האב את שנכוף סובלת הדעת
חמש, ובן ארבע בן בתורה לחנכו חייב הוא והלא שש, בן
בהלכות  רבינו אולם הנשים". בין גדל והוא יחנכנו ואיך
להתלמד  התינוקות את "מכניסים כותב: ב) (ב, תורה תלמוד
כוונת  ואם אותו". מכניסים אין שש מבן ופחות . . שש. כבן
אביו  לדבר, היודע "קטן מב.): (סוכה שאמרו למה הראב"ד
תורה  תלמוד בהל' ג"כ ומבואר שמע", וקריאת תורה מלמדו
לחנכו  הוא יכול זה דבר בודדים, פסוקים שמלמדו ו) (א,
(מגידֿמשנה). לפעמים אצלו כשיבוא אמו אצל

תורה.65) וללמדו לחנכו עליו והלאה, כתובות 66)שמאז
ובתמרוקי  בגידוליה בה לטפל לאמה צריכה שהיא ב. קב,
תורה, מתלמוד פטורה וגם בהם, מצוי האב שאין הבנות,
הבת  טובת ולפיכך יג), (א, תורה תלמוד בהל' כמבואר

והשווה  ס"ח). פב סי' אהע"ז ('פרישה', אמה אצל להתגדל
- בבת הבחירה "לה מ"א): פי"ב (כתובות המשנה פירוש

בבן". הבחירה ולאב

.ÁÈepnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰˜„ˆÏ Èe‡¯ ·‡‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»»»»ƒ¿»»ƒƒƒ∆
BÁ¯k ÏÚa BÏ Èe‡¯‰67d˙B‡ ÔÈÊÂ68Ïˆ‡ ‡È‰Â »»¿«»¿¿»ƒ»¿ƒ≈∆

dn‡69,dÏˆ‡ dza - ¯Á‡Ï Ì‡‰ ˙‡O elÙ‡Â . ƒ»«¬ƒƒ»»≈¿«≈ƒ»∆¿»
Ê ‰È·‡ÂÔBf˙Â .·‡‰ ˙eÓiL „Ú ‰˜„ˆ ÌeMÓ d˙B‡ Ô ¿»ƒ»»»ƒ¿»»«∆»»»¿ƒ

.dn‡ Ïˆ‡ ‡È‰Â ‰a˙k È‡˙a B˙BÓ ¯Á‡ ÂÈÒÎpÓƒ¿»»««ƒ¿»≈¿À»¿ƒ≈∆ƒ»
¯Á‡ dÏˆ‡ ‰Èa eÈ‰iL Ì‡‰ ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»»≈∆ƒ¿»∆»∆¿»««
.d„Èa ˙eL¯‰ - ˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,Ô˙ÏÓbL∆¿»»«∆»¿»ƒ¿∆»¿≈»¿¿»»

Ô‰È·‡Ï Ô˙B‡ ˙˙BÂ70- Ï‰wÏ Ô˙B‡ ˙ÎÏLÓ B‡ , ¿∆∆»«¬ƒ∆«¿∆∆»«»»
ÔÈÏtËÓ Ô‰Â - ·‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ Ì‡71.Ô‰a ƒ≈»∆»¿≈¿«¿ƒ»∆

הט"ו).67) (פי"ב, לעיל כמבואר צדקה. עד 68)בתורת
הט"ו. פי"ב למעלה כמבואר ב.69)שתבגר, קב, כתובות

אביה, בית עם לישב יותר לה שטוב לביתֿדין נראה "ואם
פב  סי' אהע"ז (שו"ע עמה" שתשב לכוף יכולה האם אין

ב.70)ס"ז). מב, ביבמות כמבואר האב, ליורשי או
בעל 71) ולדעת (מגידֿמשנה). בניה לגדל לאשה חיוב שאין

כי  צדקה, משום בניה לפרנס היא מחוייבת רוקח' 'מעשה
הואיל  אלא ח:), קידושין (ראה בצדקה חייבת האשה גם
מכח  מלישאנה ימנעו שאנשים ידוע והדבר להנשא, ורוצה
בנים  לגדל נוטה אדם אין עשירה היא ואפילו הבן, משא
לקהל, להשליכו או לאביו למסרו רוצה היא לפיכך אחרים,
וממונה. עשרה כפי בהחזקתו, חייבת שהיא ודאי זה אבל

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ואשה 1) אשתו בנכסי הבעל ירושת דין רבינו בו ביאר

ונכסי  מלוג נכסי דיני זה, לענין וחרשת וקטנה לו, האסורה
ושומרתֿיבם, האשה ומכירת האיש, מכירת לענין ברזל צאן
פירות, הבעל יאכל שלא מנת על לאשה מתנה יבמה, כתובת
ולד  עבור הגנב שמשלם כפל הנאה, בטובת כתובתה מוכרת
פקדונות  למי. ובושת וצער נזק באשתו, החובל מלוג. בהמת

קטנים. עבדים, מנשים,

.‡BzL‡ ˙M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ÏÚa‰2È˙ÓÈ‡Óe . «««≈¿»»»ƒÀ«ƒ¿≈≈»«
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,·‡‰ ˙eL¯Ó ‡ˆzMÓ ?d˙M¯Èa ‰kÊÈƒ¿∆ƒÀ»»ƒ∆≈≈≈¿»»¿««ƒ

‰tÁÏ ‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL3˙eL¯a ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ . ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿À»ƒ¿«¬≈ƒ¿
.‰pL¯ÈÈ - dÏÚa«¿»ƒ»∆»

נחלות 2) מהל' ובפ"א ה"ג, פי"ב למעלה רבינו כתב כן
א. קנח, ובבאֿבתרא ב. פט, יבמות וראה היא 3)ה"ח.
ה"א). פ"י (למעלה עמה והייחוד לביתו ההבאה

.·dÏÚ·Ï ‰È·‡ d¯ÒÓe ,‰Ò¯‡˙pL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆ƒ¿»¿»¿»»»ƒ»¿«¿»
dÏÚ·Ï ·‡‰ ÈÁeÏL ‰e¯ÒÓ B‡ ,dÏÚa ÈÁeÏLÏ B‡ƒ¿≈«¿»¿»»¿≈»»¿«¿»

ÂÈÁeÏLÏ B‡4- ‰tÁÏ ÒkzL Ì„˜ C¯ca ‰˙Óe , ƒ¿»≈»«∆∆…∆∆ƒ»≈¿À»
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡5dÏÚa ,‰È·‡ ˙È·a ÔÈ„Ú ««ƒ∆¿À»»¬«ƒ¿≈»ƒ»«¿»

dL¯BÈ6ÌÚ ·‡‰ ÈÁeÏL B‡ ·‡‰ CÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿≈ƒ»«»»¿≈»»ƒ
dnÚ „ÁÈ˙Â ¯ˆÁÏ C¯ca dÏÚa dnÚ ÒÎÂ ,ÏÚa‰«««¿ƒ¿«ƒ»«¿»«∆∆¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ»
dÏÚa ‰pL¯ÈÈ ‰Ê È¯‰ - ‰˙Óe ,ÔÈ‡eO ÌLÏ ÌL7. »¿≈ƒƒ≈»¬≈∆ƒ»∆»«¿»

,dÏÚa ˙È·Ï dÎÈÏB‰Ï ÏÚa‰ ÌÚ ·‡‰ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¬«ƒ»»ƒ«««¿ƒ»¿≈«¿»
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ÌÚ B‡ ÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ·‡‰ ÈÁeÏL eÎÏ‰L B‡∆»¿¿≈»»ƒ¿≈«««ƒ
C¯„k ÔeÏÏ ¯ˆÁÏ dnÚ ÏÚa‰ ÒÎ elÙ‡ ,ÏÚa‰«««¬ƒƒ¿««««ƒ»¿»≈»¿∆∆
B‡ ·‡‰Â ÏÈ‡B‰ - „Á‡ ˜cÙa ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÔÈlL∆»ƒ¿≈¿»ƒ¿À¿»∆»ƒ¿»»
,ÔÈ‡eO ÌLÏ dnÚ „ÁÈ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,dnÚ ÂÈÁeÏL¿»ƒ»«¬«ƒ…ƒ¿«≈ƒ»¿≈ƒƒ

‰È·‡ ‰pL¯ÈÈ - ‰˙Ó Ì‡8d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»ƒ»∆»»ƒ»««ƒ∆¿À»»
.dÏÚa ˙È·a¿≈«¿»

הבעל 4) בשלוחי ופגעו שלוחיו, ע"י לו משלחה האב שהיה
להם. לנדונייתה.5)ומסרוה אביה שייחד מטלטלין

ב.6) מח, נישואין,7)כתובות לשם עמו שמשנתייחדה
בעלה. ברשות היא כל 8)הרי הגדירו, שם ובתלמוד שם.

וכל  נישואין, לשם היא עמה כניסתו סתם שלו, היא שהחצר
שפירשו  לא אם ללון, היא כניסתם סתם שלה, היא שהחצר
שנמשך  מפני זה כל השמיט ורבינו נישואין. לשם שהיא
שנכנסה  כל ובוודאי בזה. לחלק ירד שלא הרי"ף, אחרי
כנשואה, היא הרי בסתם אפילו עמו ונתייחדה שלו לחצר
ונעשית  "הואיל (ה"א): למעלה שכתב במה נכלל וזה
שאינה  חצר בסתם רבינו עוסק וכאן יירשנה", בעלה ברשות
עמה  שיתייחד עד ללון, - סתמה ולפיכך שלו. ולא שלה

נישואין. לשם

.‚˙¯‚Ba ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ9‰ÓÏ‡ B‡ ‰ÓB˙È B‡10, ¿≈ƒ»¿»∆∆¿»«¿»»
ÔÈ‡Â ,dÏÚa ˙È·Ï ‰È·‡ ˙ÈaÓ dÓˆÚa ‡È‰ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ≈»ƒ»¿≈«¿»¿≈
ÔÈ‡ - C¯ca ‰˙Óe ,ÂÈÁeÏL ‡ÏÂ dÏÚa ‡Ï dnÚƒ»…«¿»¿…¿»≈»«∆∆≈

d˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰11. «««≈»

בה.9) רשות לאביה כל 10)שאין קטנה, שהיא אע"פ
למעלה  כמבואר בה, רשות לאביה אין משנשאת שנתאלמנה

הי"ב). יורשה,11)(פ"ג, בעלה אין שנתארסה אע"פ
בדרך  עמה שלוחיו או בעלה ואם א. נג, בכתובות כמבואר
לא  שעדיין אע"פ ירושה לענין ברשותו נעשית בעלה, לבית

הכ"ב). (פי"א, נדרים הל' והשווה לחופה. נכנסה

.„BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ‰M‡ ‡OBp‰12BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - «≈ƒ»∆ƒ¬»ƒ¿≈
ÔÈLec˜ da13‰pL¯ÈÈ - ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,14ÔÎÂ . »ƒƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¿≈

‰pËw‰ ˙‡ ‡OBp‰15‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «≈∆«¿«»««ƒ∆≈ƒ∆»
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜16‰pL¯ÈÈ - ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,17Ï·‡ . ƒƒ¿ƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¬»

.‰pL¯ÈÈ ‡Ï - ‰˙Ó Ì‡ ,˙L¯Á ‡OpL Áwt‰«ƒ≈«∆»»≈∆∆ƒ≈»…ƒ»∆»
‰pL¯ÈÈ - ‰˙Óe ˙Áwt ‡OpL L¯Á‰Â18‡È‰ È¯‰L ; ¿«≈≈∆»»ƒ««≈»ƒ»∆»∆¬≈ƒ

dBÓÓ BÏ ‰˙kÊÂ ,˙‡O dzÚ„Ïe ,˙Úc ˙a19. «««¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»»»

המנויות 12) ה'שניות' וכן עשה, איסור או לאו איסור
ה"ו). (פ"א, תופסין,13)למעלה קידושין אלה בכל

ביאתן  על שחייב לעריות פרט הי"ד), (פ"ד למעלה כמבואר
הי"ב. שם כמבואר בהן, תופסין קידושין שאין כרת  עונש

פ"ב.14) יבמות מרשות 15)תוספתא שיצאת או יתומה
ה"ז). (פ"ד, למעלה כמבואר אלא 16)אביה, התורה, מן

שם  כמבואר גט, בלא ויוצאה למאן ויכולה סופרים, מדברי
שאינה 17)ה"ח. הקטנה את "הנושא אבל א. קח, יבמות

למעלה  ראה שש, מבת פחותה שהיא (כגון מיאון צריכה
(לשון  אישות" שום כאן אין שהרי יורשה, אינו ה"ז) פ"ד,

ה"י). פ"א נחלות בהל' כתובה 18)רבינו לה שאין כשם

דעת  בת אינה והיא יורשה. אינו כך ה"ד), פי"א (למעלה
למעלה  מפורשים - וחרשת חרש בנכסיה. לזכותו שתוכל

הכ"ו). כגון 19)(פ"ב ממנו, כתובה לה יש ולפעמים
ומקור  ה"ו). (פי"א למעלה כמבואר ביתֿדין, שהשיאה

ה"ב). (פ"א כתובות ב'ירושלמי' הדברים

.‰‰È·‡ ˙Ú„Ï ‰Lc˜˙pL ‰pË˜20‡lL ˙‡OÂ , ¿«»∆ƒ¿«¿»¿««»ƒ»¿ƒ»∆…
ÂÈÙa ÔÈa ,‰È·‡ ˙Ú„Ï21ÂÈÙa ‡lL ÔÈa22ÏBÎÈ - ¿««»ƒ»≈¿»»≈∆…¿»»»

e¯‡aL BÓk ,˙BÁÓÏ ·‡‰23Ì‡ ,·‡‰ ˜˙L elÙ‡Â . »»ƒ¿¿∆≈«¿«¬ƒ»«»»ƒ
dL¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰˙Ó24·‡‰ ‰ˆ¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ≈»≈«««¿»∆»ƒ≈»»»»

‰È‡eOa25. ¿ƒ∆»

הודיעתו.20) כאן.21)שלא לעיר 22)שהוא שהלך
הי"ג.23)רחוקה. פ"ג, שתיקתו 24)לעיל שאין

מה:). (קידושין ושותק עליה הוא כועס כי כלום, מוכיחה
תרומות 25) הל' והשווה בפירוש. להם שהסכים בחייה,

הט"ז). (פ"ח,

.ÂdÏÚaÓ ‰L˜·e ‰˙ÏÁL ‰M‡‰L ,ÌÈB‡b‰ e¯B‰«¿ƒ∆»ƒ»∆»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÔÈ‡ - ‰pL¯ÈÈ ‡lL È„k ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ‰pL¯‚iL∆¿»¿∆»¿≈≈¿…¿À»¿≈∆…ƒ»∆»≈
ÈÈ‡Â B˙B‡ ‰‡BO È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»«¬ƒ»¿»¬ƒ¿»¿≈ƒ
d˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - BnÚ „ÓÚÏ ‰ˆB¯»«¬…ƒ≈¿ƒ»¿≈»ƒ»

˙„¯BÓ ÔÈ„k26‰Ê ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈ„Â .27. ¿ƒ∆∆¿ƒ»∆∆

מיד.26) לגרשה אותה שכופין ה"ח, פי"ד למעלה המבואר
(רי"ף 27) מבעליה נכסיה להבריח אלא זו נכתוונה שלא

גירשה  לא ועדיין לגרשה, עיניו נתן אם וכן פ"ה). כתובות
ס"ה). צ סי' (אהע"ז יורשה -

.ÊÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÔÈa ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk28ÔÈa »¿»ƒ∆≈»ƒ»≈ƒ¿≈…«¿∆≈
‚BÏÓ ÈÒÎ29Ì‡Â .‰ÈiÁa Ô‰È˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ÏÚa‰ - ƒ¿≈¿«««≈»≈≈∆¿«∆»¿ƒ

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïk‰ dÏÚa L¯BÈ - dÏÚa ÈiÁa ‰˙Ó≈»¿«≈«¿»≈«¿»«…¿ƒ»ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙‡OpL ¯Á‡ ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰M‡‰ ‰¯ÎÓ»¿»»ƒ»ƒ¿≈¿««∆ƒ»««ƒ

Ò¯‡˙zL Ì„˜ dÏ eÏÙ ÌÈÒÎp‰ Ô˙B‡L30ÏÚa‰ - ∆»«¿»ƒ»¿»…∆∆ƒ¿»≈«««
˙BÁB˜l‰ „iÓ ˙B¯t‰ ‡ÈˆBÓ31Ï·‡ ,‰ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ƒ«≈ƒ««»»¿≈«∆»¬»

„Ú ‚BÏÓ ÈÒÎ Ûe‚a ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ;Ú˜¯w‰ Ûe‚ ‡Ï…««¿«∆≈¿¿ƒ¿≈¿«
˙eÓzL32a ‰˙Ó .˙BÁB˜l‰ „iÓ Ûeb‰ ‡ÈˆBÓ - ÂÈiÁ ∆»≈»¿«»ƒ«ƒ««»

ÌÈÓ„ ‡Ïa33˙BÁB˜l‰ „iÓ ‰Á˜lL ÌÈÓc‰ Ì‡Â . ¿…»ƒ¿ƒ«»ƒ∆»¿»ƒ««»
:¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙BÁB˜lÏ Ô¯ÈÊÁÓ - ÔÓˆÚa ÔÈÓi«̃»ƒ¿«¿»«¬ƒ»«»¿≈»«

Ô‰ ‰‡ÈˆÓ ‡nL34. ∆»¿ƒ»≈

עליו.28) הנכסים אחריות הבעל קיבל 29)שקיבל שלא
(פט"ז  למעלה כמבואר לה, פחתו פחתו ואם אחריותם, עליו

בה.30)ה"א). זכה לא שעדיין נפלו, ובזכותה
זכאית 31) ואינה לו משועבדים שהפירות ב. עח, כתובות

בכל.32)למכרם. הלקוחות זכו בחייה, הבעל ימות ואם
(שם 33) ראשון לוקח הוא והרי כלוקח, חכמים שעשאוהו

לקמן  ראה ברזל, צאן בנכסי מכירתה ולענין וברש"י ). נ.
טו. אפרים,34)הלכה רבינו וכתב פ"ד. כתובות רי"ף

רוצה  הלוקח ואם קיימת, מכירתה בעלה ברשות מכרה שאם
זו, במכירה הערים לא אם הבעל את להחרים הוא יכול
הלוקח  את להפסיד ולהנאתו, לדעתו היה הכל ושמא

(מגידֿמשנה).
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.ÁÏÚaÏ ÔÈÚe„È‰ ÌÈÒÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na35; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«««
Ú„È ‡ÏÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈÒÎ dÏ eÏÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿…»«

Ìi˜ d¯ÎÓ - Ô˙B‡ ‰¯ÎÓe ,ÏÚa‰ Ô‰a36‰Òe¯‡ ÔÎÂ . »∆«««»¿»»ƒ¿»«»¿≈¬»
Ìi˜ d¯ÎÓ - ÔÈ‡eOp‰ Ì„˜ ‰¯ÎnL37ÏÚaÏ ÔÈ‡L ; ∆»¿»…∆«ƒƒƒ¿»«»∆≈«««

.ÒÎiL „Ú ÌeÏk B˙Òe¯‡ ÈÒÎa¿ƒ¿≈¬»¿«∆ƒ¿…

לירושה.35) לה שיפלו מצפה שהיה נשאה, כן מנת שעל
ב.36) עח, שם.37)כתובות

.Ë·B¯˜ ÔÈa ,¯Á‡Ï ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙kL ‰M‡‰38ÔÈa »ƒ»∆»¿»»¿»∆»¿«≈≈»≈
‡OpzL Ì„˜ ,˜BÁ¯39‰L¯b˙ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »…∆∆ƒ»≈««ƒ∆ƒƒ¿»¿»

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰zn‰ ÏËaz ‰ÓÏ‡˙ B‡ƒ¿«¿¿»ƒ»≈««»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
‰zÓ40ÂÈiÁa ‰˙Ó Ì‡Â ,Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ , «»»≈«««≈≈≈∆¿ƒ≈»¿«»

‡OpzL Ì„˜ Ô˙B‡ ‰˙ È¯‰L ;ÔL¯BÈ BÈ‡ -41. ≈¿»∆¬≈»¿»»…∆∆ƒ»≈
B˙zÓ ‰zn‰ Ïa˜Ó ‰˜È ,dÏÚa ÈiÁa ˙eÓzLÎe¿∆»¿«≈«¿»ƒ¿∆¿«≈««»»«¿»

¯eÓb ÔÈ˜42˙ˆ˜Ó ‰˙ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»»¿…∆»¬ƒ»¿»ƒ¿»
‰˜ :Ïa˜ÓÏ ‰·˙ÎÂ ,‰È‡eO Ì„˜ Ìlk B‡ ‰ÈÒÎ¿»∆»À»…∆ƒ∆»¿»¿»«¿«≈¿≈

‰ˆ¯‡LÎÏÂ ÌBi‰Ó43„Ú ¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ ‡Ï È¯‰L , ≈«¿ƒ¿∆∆¿∆∆¬≈…»»ƒ¿»»«
Ì‡Â ,‰zn‰ d˙B‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆≈«««≈≈»««»»¿ƒ

dL¯BÈ BÈ‡ - ‰˙Ó44. ≈»≈¿»

משפחה.38) מבעלה,39)קרבת נכסיה להבריח נתכוונה
ובפירותיהם. בהם יזכה מברחת 40)שלא "שזו הי"ב, פ"ו

שלא  מבעלה להבריח אלא נכסיה כל כתבה ולא היא,
התלמוד  וכביאור לה". יחזרו להם צריכה וכשתהיה יירשנה,
לאחרים. ממונו ונותן עצמו את עוזב אדם אין עט.) (כתובות

היה 41) סבור שהרי לבעל, ידועים שאינם כנכסים הם והרי
(שם  נשאה נכסים לה שאין ועלֿמנת גמורה, שהמתנה

לכל.42)וברש"י). קודם הוא מתנה, שטר לו ויש הואיל
זוכה  המקבל היה נכסיה, מקצת רק לו כותבת היתה ואם
המתנה  אין - נתאלמנה או נתגרשה ואפילו מיד, בהם
גמרה  נכסים, מקצת לעצמה ושיירה הואיל כי חוזרת.

(שם). שלם בלב נכסיה ואומר 43)להקנות ארצה, אם
לזכות, יבוא שאם מבעלה, הברחה כאן ויש הן. אח"כ:
המקבל  ואם למפרע, קיימת ונמצאת במתנה רוצה אני תאמר

וברש"י). (שם, רוצה איני תאמר להחזיק, שם:44)יבוא
דעתו  סמכה שלא לבעל", ידועים שאינם כנכסים "עשאום

עליהם.

.ÈÌ·È ˙¯ÓBL45dÏ LÈ46ÌÈÒÎ ‰zÓa ÔzÏÂ ¯kÓÏ ∆∆»»≈»ƒ¿…¿ƒ≈¿«»»¿»ƒ
Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk dÏ eÏÙpL47,˙B¯t Ì·iÏ ÔÈ‡Â . ∆»¿»¿∆ƒ∆∆»»¿≈«»»≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa elÙ‡48„Ú ,ÂÈÁ‡Ï ‰ÒÈÎ‰L ¬ƒ¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ«
Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk ‰˙Ó .ÒÎiL49‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈ - ∆ƒ¿…≈»¿∆ƒ∆∆»»¿∆»≈»ƒ»

dlL ‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈL¯BÈ50ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ51, ¿ƒ¿ƒ¿≈¿∆»«¬ƒƒ¿≈…«¿∆
d˙a˙k ÌÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ52Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ ¿¿≈«««¿ƒ¿À»»«¬ƒƒ¿≈…

ÏÊ¯a53d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ .54. «¿∆¿¿≈««««»ƒƒ¿»»

או 45) שייבמה, ליבם ממתנת והיא בנים, בלא מת שבעלה
לה. לה 47)יכולה.46)שיחלוץ שנפלו שארוסה אע"פ

ארוסה  שסתם מפני לכתחילה, מוכרתם אינה נכסים
כמו  לחליצה עומדת יבם, שומרת אבל עומדת, לנישואין
כתובות  ('תוספות' בנכסיה היא עצמאית ולפיכך לייבום,

נכסי 48)עח.). בפירות כלום לו שאין לומר צורך ואין
שאם  לגמרי לרשותה עומדים שהם לאחיו, שהכניסה מלוג
לפנינו. כמבואר אותם, יורשים אביה יורשי מתה,

היא 49) הרי לו, זקוקה שהיתה מכיון ליורשה, רוצה והיבם
זו', ו'זיקה הואיל בטענה, באים אביה יורשי וגם כנשואתו.
חולצת) שהיתה אפשר (שהרי נשואה כספק אלא אינה
לח:). (יבמות החוקיים יורשיה הם הרי נשואה, אינה ושמא

ואם 50) לה, פחתו - פחתו שאם המוחלטת, ברשותה שהם
מבעלה, יוצאת כשהיא עמה ויוצאים לה, הוסיפו - הוסיפו

ה"א). (פט"ז לעיל אינה 51)כמבואר שמא מספק,
ועלינו 52)כנשואה. הבעל, בחזקת שהם ותוספת, עיקר

בחזקתו. ממון כנשואה,53)להעמיד היא שמא מספק,
אחראי  והוא לו, פיחתו - פיחתו שאם הבעל בחזקת הם הרי
האשה  יורשי בחזקת הם הרי כנשואה, אינה ושמא להם,
באים  והללו ו"הואיל אביה, מבית אלו נכסים שהביאה
ובבאֿבתרא  פ: (כתובות יחלוקו" - לירש באים והללו לירש
ה"ו). ופ"ה ה"ט. (פ"ג, נחלות הל' והשווה קנח:).

מז:),54) (כתובות כתובתה תחת קבורתה תיקנו שהרי
- והתוספת העיקר - כתובתה יורשים הבעל ויורשי והואיל

פא.). (שם לקברה עליהם

.‡ÈdÏÚa ÈÒÎ Ïk ÏÚ d˙a˙k - Ì·È ˙¯ÓBL55. ∆∆»»¿À»»«»ƒ¿≈«¿»
a ¯kÓÏ ÏBÎÈ Ì·i‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏÌ„˜ ÔÈa ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎ ¿ƒ»≈«»»»ƒ¿…¿ƒ¿≈»ƒ≈…∆

˜ÏÁ B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ¯ÎÓ Ì‡Â .ÌeaÈ ¯Á‡ ÔÈa ÌeaÈƒ≈««ƒ¿ƒ»«»««»»»«
ÌeaÈ ¯Á‡ ÔÈa ÌeaÈ Ì„˜ ÔÈa ,˙n‰ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»¿ƒ¿≈«≈≈…∆ƒ≈««ƒ
el‡ ÌÈÒÎ e·iÁ˙ ¯·kL ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿∆¿»ƒ¿«¿¿»ƒ≈

d˙a˙k Ô‰Ó ˙Ba‚Ï ‰ÓÏ‡Ï56. »«¿»»ƒ¿≈∆¿À»»

אינו 55) והיבם לכתובה, אחראים נכסיו שכל הראשון,
כתובה. לה כתובתה 56)כותב ואפילו ב. פא, כתובות

כדי  (שם), למכור יכול אינו - מנה במאה נכסים והניח מנה,
ואפילו  הלקוחות, מן ולטרוף ולטרוח לחזור תצטרך שלא
או  יאבדו שמא אנו חוששים כתובה, כנגד לה ישאיר
ד"ה  א, עמוד שם ('תוספות' שישאיר השדות ישתדפו
ומתחייב  לאשתו כתובה הכותב אחר בעל כל אבל הרוצה).
אשתו  אין לקנות, ושעתיד שקנה מהנכסים לה לפרוע
נכסיו  כל ועל עליו שעבודה שהרי נכסיו, מלמכור מעכבתו

א. לט, יבמות ב'תוספות' וראה שם). (רש"י

.·ÈÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ÂÈÁ‡ ÁÈp‰Â BzÓ·È ˙‡ Òk»«∆¿ƒ¿¿ƒƒ«»ƒ≈¿À»ƒ
Ú˜¯wÏ57ÏÎB‡ Ì·i‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈ - ««¿«ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿«»»≈

Ô‰È˙B¯t58. ≈≈∆

שם 57) (משנה, לכתובתה משועבדים הם ואף כקרקע, דינם
פב.). שם לקיש וכריש שלה 58)פ: הקרקע שאפילו

בפירות. זוכה בעלה הרי ממש,

.‚ÈÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ˙B¯t ÁÈp‰ƒƒ«≈¿ƒƒ««¿«¿≈ƒƒƒ«
BÓk Ô‰a LnzLÓe ,Ì·È ÏL Ïk‰ - ÔÈÏËÏhÓe ˙BÚÓ»ƒ«¿¿ƒ«…∆»»ƒ¿«≈»∆¿

‰ˆ¯iLÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰L .·kÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â , ∆ƒ¿∆¿≈»¿»¿«≈∆«ƒ«¿¿ƒ≈
Ô‰Ó ˙Èa‚ ‰a˙k‰59ÌÈB‡b‰ ˙w˙a ‡l‡60ÔÈ‡Â , «¿À»ƒ¿≈≈∆∆»¿«»««¿ƒ¿≈

ÂÈÏÚ Ô¯Ò‡Ïe ÂÈÁ‡ ÈÒÎpÓ BÚÓÏ BÊ ‰w˙a Ák…«¿«»»¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»¿»»»
.Ì‰a ÔzÈÂ ‡OÈ ‡lL BÊ ˙eÈ¯Á‡a¿«¬»∆…ƒ»¿ƒ≈»∆
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בעלה 59) מות לאחר תפסה אם וגם שם, במשנה כחכמים
הי"א). פי"ח (למעלה מועילה התפיסה אין - הראשון

בכתובתה:60) כתוב היה ואם ה"ז). (פט"ז למעלה כמבואר
מהמטלטלין  גובה שאז ממטלטלין", בין מקרקעות "בין
משועבדים  הם אף ה"ח) שם למעלה (כמבואר הדין מצד
(מגידֿ קרקע בדמיהם ולוקחים אותם ומוכרים לכתובתה

משנה).

.„È‰a˙k dÏ ‰˙È‰ ‡lL ‰Ó·È61‰ÏÁnL B‡ , ¿»»∆…»¿»»¿À»∆»¬»
.BˆÙÁk Ô˙BÂ ¯ÎBÓe ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎa ‰ÎÊ - d˙a˙k¿À»»»»¿ƒ¿≈»ƒ≈¿≈¿∆¿
Ïk eÈ‰ÈÂ ,‰‡Ó ‰a˙k dÏ ·zÎÈ ,BzÓ·È ˙‡ ÒÎiLÎe¿∆ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿…»¿À»≈»¿ƒ¿»
Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,d˙a˙ÎÏ ÔÈ‡¯Á‡ ÂÈÒÎ¿»»«¬»ƒƒ¿À»»ƒ¿»»«»ƒ∆≈»∆

‰a˙k62. ¿À»

שאינה 61) כתובה, בעלה לה כתב ולא ארוסה שהיתה כגון
הי"א). פ"י (למעלה כלום קלה 62)גובה תהא שלא כדי
פב:). (כתובות להוציאה בעיניו

.ÂËÈÒÎa ˙‡OpL ¯Á‡ ‰˙pL B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»∆»¿»««∆ƒ»¿ƒ¿≈
‰˙OÚ ‡Ï - ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈa dÏÚ·Ï ÔÈa ,ÏÊ¯a Ô‡…̂«¿∆≈¿«¿»≈«¬≈ƒ…»¿»

ÌeÏk63ÔÈa ,BzL‡ ÈÒÎa Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÏÚa ÔÎÂ . ¿¿≈««∆»««¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈa ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ64. ƒ¿≈…«¿∆≈ƒ¿≈¿…»»¿

לבעלי,63) עשיתי רוח נחת לטעון: יכול לבעלה, כשנתנה
שם). הרי"ף וכפירוש נ. (בבאֿבתרא שלם בלב ולא
בלי  כלום מעשיה שאין ודאי לאחרים, מכרה או וכשנתנה
וראה  נה:). (גיטין ובאחריותו שלו הם שהרי הבעל, רשות
או  מכירתה הבעל קיים שאם ה"ג, מכירה מהל' בפ"ל

קיים. הכל - אףֿעל64ֿ)מתנתה לאלתר, מכירתו ובטלה
ברזל  צאן מנכסי כתובתה גביית לידי הגיעה לא שעדיין פי
בתי  אחר לחזר אשה של דרכה שאין לפי - ראב"ד) (ועי'
לגבות  כשתבוא גירושין בשעת או מותו לאחר דינים,
ומגידֿ ה"א, פ"ז יבמות ('ירושלמי' הלקוחות מידי כתובתה
ואינו  הם שלה מלוג ונכסי ה"ג). מכירה מהל' פ"ל משנה
"בעל  בענין פ. בכתובות וראה נ. (בבאֿבתרא למכרם יכול

לפירות"). קרקע שמכר

.ÊËÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÏL ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎÓ»«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
È‡M¯ BÈ‡L65¯kÓÓ B¯kÓÓ - ¯ÎÓ Ì‡ ,66e¯ÎÓ . ∆≈««ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»¿

‰lÁz LÈ‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa - ‚BÏÓ ÈÒÎa Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿≈¿≈∆»«ƒ»ƒ¿ƒ»
¯ÊÁÂ ‰M‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa ,‰M‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ»ƒ»≈∆»«ƒ»ƒ»¿»«

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - LÈ‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ67. ¿»«ƒ»ƒƒ¿»«»

לעצמה.65) תטלם יגרשנה אם דומים 66)שהרי שאינם
ולפיכך  עליה, סומכת ודעתה ונפסדת כלה שאינה לקרקע
ולהפסידם  לכלותם שיכול מטלטלין אבל בטל, מקחו
שאמרו  וזהו כך, כל עליהם סומכת דעתה אין לגמרי,

למכור  רשאי אדם שאין ה"ג), פ"ו (כתובות כלי ב'ירושלמי'
מהל' פ"ל (מגידֿמשנה כלום עשה לא אמרו: ולא אשתו,

ה"ה). יכולה 67)מכירה היא ואין א. נ, בבאֿבתרא
בסמוך. כמבואר לבעלי, עשיתי רוח נחת לטעון:

.ÊÈdÏÚ·Ï ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»ƒ¿≈¿¿«¿»
ÈÒÎa ¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ;ÔÈÓi˜ d˙zÓe d¯kÓÓ -ƒ¿»»«¿»»«»ƒ¿≈»¿»«¿ƒ¿≈

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :‚BÏÓ68ÌÈÒÎ ¯‡La Ï·‡ . ¿«««»ƒƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»¿»ƒ
.¯ÓBÏ dÏ LÈ -≈»«

תמכרם 68) לא אם איבה לו תהיה לא ממש, שלה שהם כיון
בכל  ואם בו, למחות מבעלה יריאה ואינה לאחרים, או לו
שם). (בבאֿבתרא קיים ממכרה לאחרים או לו מכרה זאת

.ÁÈÈÒÎpÓ dÏÚ·Ï ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆»¿»»¿»¿«¿»ƒƒ¿≈
„ÁiL ‰„O B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,ÏÊ¯a Ô‡…̂«¿∆≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ»∆∆ƒ≈

d˙a˙Îa dÏ69d˙a˙Îa dÏ ·˙kL ‰„O B‡ ,70B‡ , »ƒ¿À»»»∆∆»«»ƒ¿À»»
BlMÓ ÌeL dÏ ÒÈÎ‰L ‰„O71.dÏÚa ‰˜ ‡Ï - »∆∆ƒ¿ƒ»ƒ∆…»»«¿»

ÏÎa ˙¯ÊBÁ - ‰Bˆ¯a ‰M‡‰ „iÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»ƒ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¿»
‰ˆ¯zL ˙Ú72ÈtÓ ‡l‡ ‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL . ≈∆ƒ¿∆∆…»¿»¿…»¿»∆»ƒ¿≈

‰È‡¯ ÏÚaÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .d˙Èa ÌBÏL73BzL‡ ÈÒÎa ¿≈»¿ƒ»≈«««¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿
e¯‡aL BÓk ,‚BÏÓ ÈÒÎpÓ ıeÁ ÏÏk74. ¿»ƒƒ¿≈¿¿∆≈«¿

ופרעון 69) אפותיקי שתשמש שדה לה ייחד נישואין לאחר
כתובתה. ושמוה 70)לגביית נדוניא, שדה לו שהכניסה

בכתובתה. שדה 71)ורשמוה לה הכניס נדונייתה כנגד
והשווה  הי"א. פכ"ג לקמן כמבואר בכתובתה, ורשמה משלו

ה"ג. מכירה מהל' בלבה 72)פ"ל גמרה לא ודאי כי
לו  שחתמה ומה לכתובתה, המשועבדות שדות לו להקנות
או  במיתה נתת עיניך יטעון: שמא ממנו, שיראה מפני -
נ.). מט: (בבאֿבתרא לחתום מסרבת את לפיכך בגירושין,

אין 73) נכסים אותם לו מחלה ואפילו בשטר, או בעדים
לעיקר  אלא מועילה מחילתה אין כי לו, מועילה מחילתה
לא  שבאלה הכ"ח), פי"ח למעלה (כמבואר ותוספת כתובה
לו: לומר יכולה שהיא לו, תמחלם לא אם איבה לו תהיה
ואם  - לך למחול מבקש אתה ולפיכך בגירושין, נתת עיניך
(מגידֿמשנה). מחילה מחילתה מחלה, זאת בכל

הי"ז.74) למעלה

.ËÈ‰ÏÁÓe ,e·‚pL B‡ e„·‡L ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆∆»¿∆ƒ¿¿»¬»
‰pnÓ e˜Â ,dÏÚ·Ï Ì˙B‡ ‰M‡‰75‰‡¯È - ÌÈ„Úa »ƒ»»¿«¿»¿»ƒ∆»»≈ƒ≈»∆

‡‰ .ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ,ÈÏƒ∆≈»¿»««««»ƒƒ¿«¿ƒ»
,˙eÈ¯Á‡ dÏ ÔÈ‡L d„iÓ ewL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆¿ƒ∆»ƒ»»∆≈»«¬»

d¯ÈÊÁ‰L76‚BÏÓ ÈÒÎ el‡ ÌÈÒÎ77ÔÈ‡ È¯‰L . ∆∆¡ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿≈¿∆¬≈≈
,ÌÈÒÎpa ˜ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ ÌeÏk ÏhÏ ‰È‡¯ ‡È·Ó ÏÚa‰«««≈ƒ¿»»ƒ…¿¿…¿«¬ƒ«¿»ƒ

ÌlLlÓ d˙ÚÈ·zÓ ¯Ët‰Ï ‡l‡78BÏ ‰˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈¬»ƒ»¿»
ÈtÓ ,‰˜ ‡Ï - ÔÈÓiw‰ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÏËÏhÓ ‰zÓ«»»ƒ«¿¿≈…«¿∆««»ƒ…»»ƒ¿≈

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ dÏ LiL79. ∆≈»««««»ƒƒ¿«¿ƒ

ה"ט).75) פ"י למעלה (כמבואר סודר שהפכה.76)בקנין
ה"א).77) פט"ז למעלה (כמבואר עליו אחריותם שאין
שעבוד.78) מחילת אלא מתנה כאן מבואר 79)אין

הקודמת. בהלכה

.Î˙B¯ÙÏ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÏÚa80;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ««∆»««¿«¿≈…»»¿
eÈ˜˙‰ ‡lL ÈtÓÁÈÂ¯‰Ï È„k ‡l‡ LÈ‡Ï ˙B¯t ƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ≈»ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«

˙Èa‰ ˙‡ˆB‰a81Á˜ÏÂ ˙B¯ÙÏ ¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿»«««ƒ¿ƒ»ƒ»««≈¿»«
‰¯BÁÒÏ ˙BÚn‰ Ô˙B‡82BÏ ÔÈÚÓBL -83. »«»ƒ¿»¿ƒ

הקרקע 80) וגוף פירותיהם, הלוקח שיאכל מלוג נכסי מכר
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לאשה. לה 81)ישאר וייטיב מצוי הבית מזון שיהא
וברש"י). פ: יהיה 82)(כתובות והריוח בהן, וליתן לישא

הבית. שם.83)להוצאת

.‡ÎÔ‰ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ Ì‡ :ÌÈÙÒk ‰M‡Ï eÈ‰84- »»ƒ»¿»ƒƒƒ¿≈…«¿∆≈
Ô‰a Ô˙BÂ ‡OB ‰Ê È¯‰85Ô‰ ‚BÏÓ ÈÒÎ Ì‡Â ;86- ¬≈∆≈¿≈»∆¿ƒƒ¿≈¿≈
BÏ Ô˙B‡ ‰ÒÈÎ‰L ÔÈa87B‡ ‰M¯Èa dÏ eÏÙpL ÔÈa , ≈∆ƒ¿ƒ»»≈∆»¿»ƒÀ»

dÏ e˙ B‡ ÔÈÏËÏhÓ dÏ eÏÙ B‡ ,‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»»¿»ƒ«¿¿ƒ»¿»
ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿≈

Ô‰È˙B¯t88. ≈≈∆

עליו.84) אחריותם בעלה להרויח 85)שקיבל כדי
ה"ג). פ"ו כתובות הבעל 86)('ירושלמי' קיבל שלא

וכו' לה פחתו פחתו, אם האשה ברשות והם עליו, אחריותם
ה"א). פט"ז למעלה הנישואין.87)(כמבואר בעת

את 88) מכלה הוא הרי המטלטלין, או הכספים יוציא אם כי
שתשאר  קרקע בהם יקח לפיכך כלום, לה ישאר ולא הקרן

עט.). (כתובות האשה לרשות קיימת קרן

.·ÎeÏ·ÁL ‰M‡‰ ÔÎÂ89˙BÚn‰ Ïk - ÌÈ¯Á‡ da ¿≈»ƒ»∆»¿»¬≈ƒ»«»
dÏ ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰90ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ »¿»≈»ƒ»«»∆«¿«¿«««≈

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ÈL BÓk Ô‰È˙B¯t91. ≈≈∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈

והזיקוה.89) אותה כגון:90)שהיכו נזקה, כתשלומי
סה:). בכתובות (כמבואר ופגם בושת פ"ד 91)צער,

כח. הלכה להלן וראה הט"ו.

.‚ÎÌÈ˜Ê Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„·Ú dÏ eÏÙ92‡Ï , »¿»¬»ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ…
‰È·‡ ˙Èa Á·L ÈtÓ e¯ÎnÈ93ÌÈ˙ÈÊ dÏ eÏÙ . ƒ»¿ƒ¿≈∆«≈»ƒ»»¿»≈ƒ

ÌeÏk da ˙BÏÈ‡‰L Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÙ‚e94 ¿»ƒ¿…»»¿««¿«∆»ƒ»»¿
ÌÏetË È„k ÔÈOBÚ Ì‡ -95Á·L ÈtÓ ,e¯ÎnÈ ‡Ï - ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ»¿ƒ¿≈∆«

‰È·‡ ˙Èa96,ÌÈˆÚÏ e¯ÎnÈ el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; ≈»ƒ»¿ƒ»¬≈≈ƒ»¿¿≈ƒ
˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ97. ¿ƒ»«»∆«¿«¿≈≈

מהר.92) כלה שהקרן קיימים 93)ונמצא שהם זמן כל כי
ולפיכך  אביה, ולבית לה ולתפארת לשם הם הרי - אצלה

עט:). (כתובות לעכב יכולה זיתים 94)היא קנה שאביה
פירות  יאכל והוא המוכר, בקרקע שיהיו עלֿמנת קרקע בלא

וברש"י). (שם שייבשו הוצאתם.95)עד דמי שמכניסים
('ירושלמי'96) לשבח לה הם הרי יבשו, שלא עוד שכל

ברי"ף). וכן ה"ו, פ"ח עושים 97)כתובות ואינם הואיל
ומוטב  אביה', בית 'שבח עם להתחשב אין טיפולם, כדי
ואם  האשה. לרשות תשאר שהקרן קרקע, בהם לקנות
משום  ימכרו, לא - זקנים והם שלה בקרקע היו האילנות
לה  תשמש והיא כלה אינה הקרקע שהרי אביה , בית שבח

עט:). (כתובות קרן

.„ÎÏL el‡ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t dÏ eÏÙ»¿»≈¿À»ƒ««¿«¬≈≈∆
ÏÚa98Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈÂ ,dlL - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ; ««¿ƒƒ««¿«∆»¿ƒ»¿¿ƒ»«

Ú˜¯˜ Ô‰a99˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â , »∆«¿«¿≈≈¬»«¿»≈∆
- ÔÈLe¯b ˙ÚLa Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t dÏ eÈ‰Â BzL‡ƒ¿¿»»≈¿À»ƒ««¿«ƒ¿«≈ƒ

dlL el‡ È¯‰100BlL el‡ È¯‰ - ÔÈLeÏz eÈ‰ Ì‡Â ;101. ¬≈≈∆»¿ƒ»¿ƒ¬≈≈∆

ויאכלם,98) להם 'פירות' תורת ברשותו, גדלו שלא אע"פ

לה. קיימת והקרקע הקרן 99)הואיל הרי יאכלם, שאם
עט.). (כתובות לאשה? ישאר ומה ולא 100)כלה, הואיל

בהם. זכה לא תחתיו, בעודה שם,101)תשלם
מלוג. נכסי פירות מדין בהם זכה שמשתלשם

Î.‰ÏÚa‰ - ‚BÏÓ ÈÒÎ ˙Ó‰·e ‚BÏÓ ÈÒÎ È„·Ú«¿≈ƒ¿≈¿∆¡«ƒ¿≈¿«««
Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎ·e Ô‰lL ˙BBÊÓa ·iÁ102,BÏ ÔÈOBÚ Ô‰Â , «»ƒ¿∆»∆¿»»¿≈∆¿≈ƒ

- ‚BÏÓ ˙ÁÙL „ÏÂ :CÎÈÙÏ .Ì‰È˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â¿≈≈≈∆¿ƒ»¿«ƒ¿«¿
ÏÚaÏ103,dL¯b Ì‡Â .ÏÚaÏ - ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ , «««¿«∆¡«¿«««¿ƒ≈¿»

ÈtÓ ‰ÁÙM‰ „ÏÂ ÏhÏÂ ÌÈÓc ÔzÏ ‰M‡‰ ‰˙ˆ¯Â¿»¿»»ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ…¿««ƒ¿»ƒ¿≈
dÏ ÔÈÚÓBL - ‰È·‡ ˙Èa Á·L104. ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

לא 102) שאם אותם, הכניס כן מנת "שעל א: סו, יבמות
באחריותם" חייב אינו והרי - ויברחו ימותו אותם, יזון

ה"ז). עבדים מהל' פ"ט רבינו, פירות.103)(לשון מדין
ב.104) עט, כתובות

.ÂÎ˙¯B˙a ˙BÁÙL ÈzL B‡ ÌÈÏk ÈL BÏ ‰ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ¿≈¿»¿«
,ÊeÊ ÛÏ‡a ÂÈÏÚ Ô˙B‡ eÓLÂ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆¿»»»»¿∆∆

e¯˜e‰Â105„Á‡ ˙ÏËB - dL¯‚Â ,ÌÈtÏ‡a e„ÓÚÂ ¿¿¿»¿¿«¿«ƒ¿≈¿»∆∆∆»
Ïh˙Â ÂÈÓc ÔzzL ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,ÈM‰Â .dlL ÛÏ‡a»∆∆∆»¿«≈ƒƒ»¿»∆ƒ≈»»¿ƒ…

dÏ ÔÈÚÓBL - ‰È·‡ ˙Èa Á·L ÌeMÓ106. ƒ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

א.106)ונתייקרו.105) סז, יבמות

.ÊÎÔÈa Ú˜¯˜ dÏ Ô˙pL ÔÈa ,BzL‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿ƒ¿≈∆»«»«¿«≈
ÏÚaÏ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ Ô‰a ‰Á˜ÏÂ ,˙BÚÓ dÏ Ô˙pL∆»«»»¿»¿»»∆«¿«≈«««

BÊ ‰zÓa ˙B¯t107˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ . ≈¿«»»¿≈«≈«»»¿ƒ»«¿»
‰È˙B¯t eÈ‰È ‡l‡ ,‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆«««≈≈∆»∆»ƒ¿≈∆»
‰zÓ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯zM ‰ÓÏ ‰M‡Ï»ƒ»¿«∆ƒ¿∆≈«««≈≈«»»

BÊ108‰‡‰ ˙·BËa d˙a˙k ˙¯ÎBn‰ ÔÎÂ .109Ô˙B‡ - ¿≈«∆∆¿À»»¿«¬»»»
Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,‰M‡Ï ÌÈÓc‰110. «»ƒ»ƒ»¿≈«««≈≈≈∆

(רשב"ם 107) נותן" יפה בעין "נותן, ב: נא, בבאֿבתרא
לאב  דומה זה שהרי יורשה, הבעל מתה, אם אולם שם).
הבן  מת ואם פירות, אכילת בה לאב שאין מתנה לבנו שנתן

במגידֿמשנה). הובא (רשב"א, יורשו האב נדרים 108)-
הי"ג. זכיה מהל' פ"ג והשווה ב. כד, ונזיר א. פח,

ללוקח,109) כתובתה כסף יהיה בחייה, בעלה ימות שאם
לא  שהרי כלום, ללוקח אין - בעלה בחיי תמות היא ואם
פי"ז  למעלה (כמבואר יורשה ובעלה גבייה לידי באה

ל 110)הי"ד). תקנו "פירות א: פט, חכמים,בבאֿקמא ו
אלא  חכמים לו תקנו שלא לו", תקנו לא פירות פירי
לא  - אחר ממקום הבאים אבל מגופם, היוצאים פיריֿפירות
למה  הטעם והוא פירא). ד"ה שם ('תוספות' חכמים תקנו

כח. הלכה להלן שכתב

.ÁÎÌlLÂ ·pb‰ ‡ˆÓÂ ,·‚pL ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ¿«∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»««»¿ƒ≈
BÏ ewzL È¯t ‰Ê ÔÈ‡L ;‰M‡Ï ÏÙk‰ - ÌÈL¿«ƒ«≈∆»ƒ»∆≈∆¿ƒ∆ƒ¿

ÌÈÓÎÁ111˜Êp‰ Ïk - BzL‡a Ï·BÁ‰ .112¯Úv‰Â ¬»ƒ«≈¿ƒ¿»«∆∆¿«««
¯‡a˙iL BÓk ,˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,dlL ˙La‰Â¿«∆∆»¿≈«««≈≈¿∆ƒ¿»≈

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a113. ¿ƒ¿≈

שבאים 111) פירות פירי הוא כפל שגם ב. עט, כתובות
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הקודמת). הלכה (ראה אחר שנפחתה 112)ממקום הפחת
ה"ב). חובל, מהל' פ"א (ראה גופה חבלת בגלל משוויה

הגאוני 113) הוראת ע"פ הט"ז, הדין פ"ד מצד כי והטעם, ם.
חבל  כשאחר אפילו שלה, יהיו ופגמה שבושתה ראוי היה
בפגמה, ומצטער בבשתה מתבייש הוא שגם מתוך אלא בה,
ציער  באשתו, שחבל זה אבל שלו. מעותיה פירות לפיכך
(הרשב"א, פירותיה יטול ולמה עצמו את ובייש עצמו את
הוא  אין (שם) הראב"ד ולדעת שם). במגידֿמשנה הובא
עשה  הוא קנס, משום לה, ליתן שראוי ממה פירות אוכל

נשכר. חוטא יהא שלא הוא דין - כהוגן שלא

.ËÎ‰Á˜lL ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡ :BzL‡Ï Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰«≈«¿«¿ƒ¿ƒ»«»∆»¿»
- ÏÚaÏ ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈÈeÏb dÏÚaÓ Ú˜¯w‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆««¿«ƒ««»¿ƒƒƒ«««

Ú˜¯w‰ d˙B‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,‰˙˜114eÈ‰ Ì‡Â ; »¿»¿«««≈≈»««¿«¿ƒ»
Èz¯ÎÓ ‡Ï :¯ÓB‡ ÏÚa‰L ,‰˙˜ ‡Ï - ÔÈeÓË ˙BÚÓ»¿ƒ…»¿»∆«««≈…»«¿ƒ

‰ÓhL ˙BÚn‰ ˙B‡¯‰Ï È„k ‡l‡˙BÚn‰ Ô˙B‡Â . ∆»¿≈¿«¿«»∆»¿»¿»«»
˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ - e‡¯pL115. ∆ƒ¿ƒ»«»∆«¿«¿«««≈≈

שהן 114) שלה ממעות שנקנתה כיון ב. נא, בבאֿבתרא
מלוג. שלה,115)נכסי שהמעות לומר היא ונאמנת שם.

בשבילה. קרקע בהן יקחו ולפיכך בסמוך. כמבואר

.Ï,‰M‡‰ „Èa ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL È¯‰¬≈∆ƒ¿¿»ƒ«¿¿ƒ¿«»ƒ»
‰OÚnÓ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ ez ‰zÓa :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿«»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¬≈

ÈlL Ì‰L Ì‰ CÈ„È116˙Ó‡ BÊ È¯‰ -117BÏ LÈÂ . »«ƒ≈∆≈∆ƒ¬≈∆¡∆∆¿≈
ÌÈ¯Á‰Ï118Á˜lÈÂ .Ôk BÈ‡L ¯·c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ«ƒ∆∆∆»»∆≈≈¿ƒ»«

˙Ó ÏÚ :‰¯Ó‡ Ì‡Â .˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a»∆«¿«¿≈≈¿ƒ»¿»«¿»
,Ô‰a ˙eL¯ ÈÏÚ·Ï ‰È‰È ‡lL ˙Ó ÏÚ ,ÈÏ e˙ Ôk≈»¿ƒ«¿»∆…ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»∆
‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ‰ˆ¯‡M ‰Ó Ïk Ô‰a ‰OÚ‡ ‡l‡∆»∆¡∆»∆»«∆∆¿∆»∆»¿»ƒ

‰È‡¯119˙˜ÊÁa - ‰M‡‰ „Èa ‡ˆÓpL ÔBÓÓ ÏkL ; ¿»»∆»»∆ƒ¿»¿«»ƒ»¿∆¿«
ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡iL ‡e‰ ÏÚa‰120.‰È‡¯ ‡È·zL „Ú , «««∆…«≈»«∆»ƒ¿»»

ה"א.116) פכ"א למעלה 'ירושלמי'117)כמבואר
לשקר, יראה כלומר למתנה", יוצא "קול ה"א: פ"ו ְֵָכתובות
וכן  נאמנת. ולפיכך חקירה, ע"י השקר על לעמוד שיש לפי
בתוך  ונותנת נושאת שהיא "האשה נב:): (בבאֿבתרא אמרו
. . . הם, שלי ואמרה שמה על יוצאים שטרות והיו הבית,

מז  משמע ראיה". להביא נושאת עליה היתה לא שאילו ה
(כסףֿ לי נתנו במתנה לומר נאמנת - הבית בתוך ונותנת

יכול 118)משנה). אינו אבל ה"י. פי"א לעיל מבואר
ברי  טענת טוען ואינו הואיל היסת, שבועת להשביעה
ספק, תביעת על היסת שבועת נשבעים ואין (ודאי),

הי"ג. פט"ו לעיל יוצא 119)וכמבואר שקול אע"פ כי
לבעלה  שאין מנת על מתנה שזו יוצא קול אין למתנה,
נאמנת  ואינה ולשקר להעיז היא יכולה ולפיכך בה, רשות

רוקח'). יורשה,120)('מעשה שבעלה לומר צורך ואין
ה'תרומות'). בעל בשם (כסףֿמשנה בהל"ב בסמוך וכמבואר

.‡Ï˙ÚaL - ‰zÓa ÈÏ z˙ ‰z‡ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»«»»«»ƒ¿«»»ƒ¿««
ÏÚa‰ dÏ Ô˙pL ˙q‰ ˙Úe·L121ÏÎB‡ BÈ‡Â , ¿«∆≈∆»«»«««¿≈≈

Ô‰È˙B¯t122. ≈≈∆

אלו.121) מעות לה נתן שלא ודאי טענת טוען בעלה שהרי
הי"ז. פט"ז בביאורנו לעיל מפורשת - היסת שבועת

דבר 122) בכל בעלה בפני פניה מעיזה אשה ואין הואיל
ואין  הן, מתנה לומר היא נאמנת כמוה, האמת יודע שהוא
מצינו, מזו וגדולה הכ"ז. למעלה כמבואר פירות, לו
אינה  חזקה גרשתני, בפניו, לבעלה לומר נאמנת שהאשה

הי"ג). פ"ד (למעלה בעלה בפני פניה מעיזה

.·ÏÔÓ ‡ÏÂ ÌÈLp‰ ÔÓ ‡Ï ˙BB„˜t ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»ƒ¿…ƒ
ÌÈpËw‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú‰123ÔÓ Ïa˜Â ¯·Ú Ì‡Â . »¬»ƒ¿…ƒ«¿«ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈ƒ

‰M‡Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰M‡‰124dÏÚ·Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰˙Ó .125. »ƒ»«¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»
¯ÈÊÁÈ - ˙Ó Ì‡Â .„·ÚÏ ¯ÈÊÁÈ - „·Ú‰ ÔÓ Ïaƒ̃≈ƒ»∆∆«¬ƒ»∆∆¿ƒ≈«¬ƒ

Ba¯Ï261‰¯Bz ¯ÙÒ Ba BÏ ‰˜È - ÔËw‰ ÔÓ Ïa˜ .127 ¿«ƒ≈ƒ«»»ƒ¿∆≈∆»
˙ÚLa e¯Ó‡L ÌlÎÂ .Ì‰È˙B¯t ÏÎB‡L ¯·„ B‡»»∆≈≈≈∆¿À»∆»¿ƒ¿«
˙˜ÊÁa eÈ‰ Ì‡ - ‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÔB„wt :Ô˙˙ÈÓƒ»»ƒ»∆∆¿ƒƒ»¿∆¿«
,eevL BÓk ‰OÚÈ - BÏˆ‡ ÔB„wt‰L ‰Ê Ïˆ‡ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ≈∆∆∆«ƒ»∆¿«¬∆¿∆ƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ÔzÈ - Â‡Ï Ì‡Â128. ¿ƒ«ƒ≈¿¿≈∆

מאדוניהם,123) או מבעליהם גנבום שמא לחוש שיש
יחזירו  מהם יקבלו וכשלא עבירה. עוברי ידי לסייע ואסור

נא:). (בבאֿבתרא שם שגנבו להחזיקה 124)למקום שאין
יורשה.125)כגנבה. בעלה שלה, הכסף שאפילו

(שם).126) רבו קנה עבד, שקנה מה יחזיר 127)שכל לא
אלא  לאיבוד, כמשליך זה והרי לשמור, יודע שאינו לקטן
קיימת  והקרן פירות, הרי - בו ללמוד ספרֿתורה לו יקנה

נב.). רבינו 128)(שם שכתב למה ראיה מכאן שם.
במתנה  לי ניתן לומר נאמנת האשה שאין ל, בהלכה למעלה
היתה  בחייה אם כי בו, רשות לבעל יהיה שלא מנת על
אף  פירותיו, יאכל שלא מבעלה ממונה להפקיע נאמנת
היה  שהרי מירושתה, להפקיעו נאמנת תהא מיתה לאחר
מהל' פ"ז והשווה (מגידֿמשנה). בחייה להפקיעו בידה

ה"י. ופקדון שאלה

.‚Ï˙BÈe‡¯‰ ÌÈÙÒk dÏ eÈ‰L ‰M‡‰129ÏÚaÏ »ƒ»∆»»¿»ƒ»¿«««
,Ì‰a Á˜lÈ CÎÂ Ck :¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ì‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï∆¡…≈≈∆≈»»»ƒ»«»∆
- CÎÂ Ck ‡l‡ Ô‰a ˙Á˜BÏ ÈÈ‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆≈ƒ««»∆∆»»»»

¯tL ¯·c ÌÈÁ˜BÏ‰ËeÚÓ B˙‡ÈˆÈÂ ÌÈa¯Ó ÂÈ˙B130, ¿ƒ»»∆≈»¿Àƒƒƒ»¿»
ÔÈ‡Â .dBˆ¯k ‰È‰L B‡ BBˆ¯k ¯·c‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«»»ƒ¿∆»»ƒ¿»¿≈

ÛÈÏÁÓ BÚÊbL ¯·„ ‡l‡ ÔÈÁ˜BÏ131Ïk‰ ÏÎ‡È ‡nL , ¿ƒ∆»»»∆ƒ¿«¬ƒ∆»…««…
.„·‡ Ô¯w‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆∆»«

"הראויות".129) ובדפוסים רוצה 130)כצ"ל. שהוא כגון
קרקע  קונים בתים, לקנות רוצה והיא לזריעה קרקע לקנות
וברש"י). עט. (כתובות מתקיימת והיא מרובה ששכרה

ובא 131) מתחלף אלא כלה אינו והגזע נאכלים, שפירותיו
(שם). וכדומה יער כגון הבאה, לשנה

.„Ïd·ÏÁÏ ÊÚ ‰ÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰132ÏÁ¯Â »ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«¬»≈«¬»»¿»≈
‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙B¯ÙÏ Ï˜„Â d˙f‚Ï¿ƒ»»¿∆∆¿≈»««ƒ∆≈»∆»
‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ .„·Ïa el‡ ˙B¯Ù≈≈ƒ¿«¬≈∆≈¿≈«∆ƒ¿∆

LÈÓL˙ ÈÏk BÏ ‰ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô¯w‰133˙¯B˙a «∆∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿≈«¿ƒ¿«
ÚÈvÓe L·BÏÂ Ô‰a LÓzLÓ ‰Ê È¯‰ ,‚BÏÓ ÈÒÎƒ¿≈¿¬≈∆ƒ¿«≈»∆¿≈«ƒ«
·iÁ BÈ‡ - L¯‚iLÎe .Ô¯w‰ ‰ÏÎiL „Ú ‰qÎÓe¿«∆«∆ƒ¿∆«∆∆¿∆¿»≈≈«»

˙B‡Ïa‰ ÌlLÏ134.‚BÏÓ ÈÒÎ ÏL ¿«≈«¿»∆ƒ¿≈¿
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ipyקעד xyrn zekld - mirxf xtq - lel` c"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כולם.132) וכן שלה, היה החלב אלא שלה היתה העז שלא
ללבוש.133) בגד שהקרן 134)כגון אע"פ השחקים,

לו  חוששים אין שעה, כל ניכר בילויו שאין כיון כלה,
שם). ור"ן אלפס רבינו ע"פ עט: (כתובות

.‰ÏÌÈB‡b‰ e¯B‰135ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpL , «¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
ÏÚa‰ ÏÚ Ô˙˙ÈÁtL136eÈ‰Â ÔÈÓi˜ ˙B‡Ïa‰ eÈ‰ Ì‡ , ∆¿ƒ»»««««ƒ»«¿»«»ƒ¿»
ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ137Ô‰L ‰Ók ‰ÈÏk ˙ÏËB -138; ƒ≈≈¿«¿»∆∆≈∆»¿»∆≈

BÓk Ô‰ È¯‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»ƒ≈≈¿«¿»¬≈≈¿
eÓML Ì‰ÈÓ„a ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,e„·‡ B‡ e·‚pL∆ƒ¿¿»¿∆«»¿«≈ƒ¿≈∆∆»

‚‰Óe .ÔÈ‡eO ˙ÚLa ÂÈÏÚ Ô˙B‡139,‰Ê ‡e‰ ËeLt »»»ƒ¿«ƒƒƒ¿»»∆
˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‰Ê ‚‰Ó ÏÚ - ‡OBp‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ¿»∆ƒ≈»»«¬»
ÏËB BÈ‡ Ck ,˙Át‰ ÌlLÓ BÈ‡L ÌLÎe .‡Èe„p‰«¿¿»¿≈∆≈¿«≈«¿»»≈≈
LÈ .‰Ê ‚‰Ó ÈÙÏ ,Ô‰ÈÓ„ e¯È˙B‰ Ì‡ ,Á·M‰ ˙‡∆«∆«ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿»∆≈
eÈ‰iL ‰È˙B‰Ó‡Â BzL‡ È„·Ú ˙ˆ˜Ó ÛÎÏ ÏÚaÏ«««»…ƒ¿»«¿≈ƒ¿¿«¿∆»∆ƒ¿

˙¯Á‡ ‰M‡ ˙È·a B˙B‡ ÔÈLnLÓ140ÔÈa ,‡OpL ¿«¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆∆»»≈
Ï·‡ .ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú eÈ‰L ÔÈa ‚BÏÓ È„·Ú eÈ‰L∆»«¿≈¿≈∆»«¿≈…«¿∆¬»

˙ÚcÓ ‡lL ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ÔÎÈÏB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ»¿ƒ«∆∆∆…ƒ««
BzL‡141. ƒ¿

פ"ז.135) ריש יבמות ברי"ף דעתם כגון 136)הובאה
מלאכתם. עושים שאין באופן פחתו או דומה 137)שמתו,

ההפרש.138)למלאכתם. את משלם נפוץ 139)ואינו
לשלם  ראוי היה התלמוד, דין שמצד שאע"פ ומקובל.
העולם  נהגו - ה"א פט"ז למעלה רבינו שכתב כמו הפחת,
מנהג  ש"אין משנה' ה'מגיד וכתב הנ"ל. הגאונים כשיטת
ונכסי  הגמרא, כדין אלא הרמב"ם) של (כמנהגו כן ארצותינו

הבעל". על גמור כחוב הם הרי ברזל בשעה 140)צאן כי
כ  בבית, ריוח לה יש אחר בבית אותו אינה שמשמשים י

בבית  או בביתה ישמשוהו אם לה ומה אז, לשמשו צריכה
אשתו  את אלא אותו, משמשים אינם אם ואמנם אחר,
(כתובות  לעכב העבדים בעלת יכולה ודאי בלבד, השניה

"ריוח 141)פ:). שום כאן אין אחרת, בעיר הוא אם כי
(כסףֿמשנה). עליה מוטל שימושו שאין בית"



meil cg` wxt m"anx ixeriylel` 'kÎc"i -`"tyz'd

à"ôùú'ä ìåìà ã"é ïåùàø íåé

ipW xVrn zFkld¦§©£¥¥¦
irax rhpe
ספרזרעים-הלכותמעשרשני

§¤©§¨¦
חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦

האשה 1) ואם חומש, מוסיף לעצמו מעשרו שהפודה יבאר
מעשר  והפודה פרוטה. שוה בחומשו שאין מעשר בו. חייבת
מותר  ואם קודם. בעה"ב בסלע סלע דמיו. על ביותר
שני. מעשר לבעלה שהכניסה אשה מעשרו. בפדיון להערים
מעות  החומש. את נתן ולא לעצמו שני מעשר והפודה
מעשר  כסף יחלל ואם זהב. בדינרי צורפים אם שני מעשר

הכסף. על מעשר פירות עם

.‡BÓˆÚÏ B¯OÚÓ ‰„Bt‰2BlL ‡e‰L ÔÈa -3ÔÈa , «∆««¿¿«¿≈∆∆≈
‰M¯Èa BÏ ÏÙpL4‰zÓ BÏ·Ëa BÏ ÔzpL ÔÈa ,5BÓk ∆»«ƒÀ»≈∆ƒ«¿ƒ¿«»»¿

‰ÂL ‰È‰ Ì‡ .LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - e¯‡aL∆≈«¿¬≈∆ƒ»»…∆ƒ»»»∆
‰MÓÁ Ô˙B - ‰Úa¯‡6Ï‡‚È Ï‡b Ì‡Â :¯Ó‡pL . «¿»»≈¬ƒ»∆∆¡«¿ƒ»…ƒ¿«

.ÂÈÏÚ ÛÒÈ B˙ÈLÓÁ ,B¯OÚnÓ LÈ‡ƒƒ««¿¬ƒƒ…≈»»

שלו,2) הן עליהן, מחלל שהוא המעות, שגם לומר רוצה
גם  אם אלא חומש מוסיף אינו שלעולם לעצמו, ומחלל

שלו. הם המעות) =) הפדיון וגם שהפרישו 3)הפירות
שהרי  לו, קנוי המעשר שאין פי על ואף שדהו. מפירות
התורה  שחידשה הוא חידוש אלא, הוא, גבוה ממון

חומש. והוספת פדיון לעניין כשלו, כלומר,4)שעשאתו
- הוא גבוה שממון פי על ואף בטבלו). (לא עצמו המעשר

והרי  המעשר, את קונה היורש פדיון שלעניין התורה חידשה
השדה. בבעל שחידשה כשם כשלו, שם:5)הוא במשנה

מאיר  שלרבי נד: בקידושין ואמרו במתנה". לו "שנותן
דיהיב  "כגון המדובר הוא, גבוה ממון שני שמעשר הסובר

בטבליה". אמרו 6)ניהליה וכן מלבר" "חומש היינו
(=מבפנים, מלגיו חומשא להו, "אבעיא נג: מציעא בבבא
מלבר  חומשא או אחד), מוסיף חמישה על כלומר
ובמסקנא  אחד)", מוסיף ארבעה על כלומר (=מבחוץ,

מלבר". "חומשא החליטו:

.·‰M‡Â7dÓˆÚÏ dlL ÈL ¯OÚÓ ˙„tL8dÈ‡ - ¿ƒ»∆»»«¬≈≈ƒ∆»¿«¿»≈»
B¯OÚnÓ LÈ‡ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .LÓÁ ‰ÙÈÒBÓƒ»…∆ƒƒ«¿»»¿ƒƒ««¿

‰M‡ ‡ÏÂ -9ÔÎÂ .10Ì‡11¯OÚn‰ ˙B¯t ÔBÈ„t ‰„t12 ¿…ƒ»¿≈ƒ»»ƒ¿≈««¬≈
LÓÁ ÛÈÒBÓ - BÓˆÚÏ13. ¿«¿ƒ…∆

רחמנא 7) אמר איש דידה, ומעשר דידה "בזוזי כד. קדושין
אשה". שלה,8)ולא המעות וגם הפירות גם כלומר:

זה. באופן חומש מוסיף של 9)שהאיש הפירות ואם
של  ששלוחו חומש, מוסיפה - בשבילו פודה והיא הבעל,

כמותו. שני 10)אדם מעשר פירות שהפודה כשם כלומר,
חומש. מוסיף המעשר, פדיון הפודה כן כמו חומש, מוסיף

שני 11) מעשר מעות "המתפיס פב. במנחות ברייתא
אחת  חומשין, שני עליהן מוסיף פודן כשהוא לשלמים,

למעשר". ואחד שני,12)לקודש, מעשר מעות כלומר,
עליהן. המעשר, פירות על 13)שפדה ולא הקרן, על

הראשון. החומש

.‚‰„Ùe ¯ÊÁÂ ,LÓÁ ÛÈÒB‰Â B¯OÚÓ ˙B¯t ‰„t»»≈««¿¿ƒ…∆¿»«»»
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‰iL ÌÚt BÓˆÚÏ ÔBÈ„t‰14ÏÚ ÈL LÓÁ ÛÈÒBÓ - «ƒ¿¿«¿««¿ƒ»ƒ…∆≈ƒ«
LÓÁ‰ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡Â ,„·Ïa Ô¯w‰15. «∆∆ƒ¿«¿≈ƒ…∆««…∆

חומש.14) מוסיף תרומה 15)שהוא לאוכל בניגוד
חומש. על חומש שמוסיף בשוגג,

.„ÈL ¯OÚÓ16‰Ëe¯t ‰ÂL BLÓÁa ÔÈ‡L17BÈ‡ - «¬≈≈ƒ∆≈¿À¿»∆¿»≈
LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ18ÔÈÚe„È ÂÈÓc ÔÈ‡L ¯OÚÓ ÔÎÂ .19 ƒ»»…∆¿≈«¬≈∆≈»»¿ƒ

¯Ó‡iL Bic -20‰f‰ ÚÏq‰ ÏÚ ÏlÁÓ BLÓÁÂ ‡e‰ :21. «∆…«¿À¿¿À»««∆««∆
ÏÎÂ22BlMÓ e‰„Bt BÈ‡ ‡e‰L ¯OÚÓ23BÈ‡ - ¿»«¬≈∆≈≈ƒ∆≈

LÓÁ ÛÈÒBÓ24ÛÈÒBÓ BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓe . ƒ…∆«¬≈≈ƒ∆¿«≈ƒ
LÓÁ ÂÈÏÚ25. »»…∆

ממעשרו 16) ממעשרו, איש יגאל גאל אם רבנן "תנו נג: שם
פרוטה. שווה בו שאין שני למעשר פרט מעשרו כל ולא
במעשר  פרוטה שווה אין =) בו אין אמר אמי רב איתמר
כרב  רבינו ופסק בחומשו". אין אמר אסי רב עצמו), שני
אינו  פרוטה, שווה בחומש אין שאם שם, רש"י ופירש אסי.
שאין  שני "מעשר מפורש: בירושלמי אבל פדיון. בר
רבינו. פסק וכן חומש". מוסיף אינו פרוטה, שווה בחומשו

והחומש 17) פרוטות. ארבע שווה אינו עצמו כשהמעשר
מבחוץ). =) מלבר קדוש 18)הוא עצמו הוא אבל

שחילל  מעות לו יש שאם הסמוכה, בהלכה ועיין מדבריהם.
על  מחולל וחומשו "הוא אומר: - אחר שני מעשר עליהן

הראשונות". פרוטות,19)מעות ארבע בו שאין ואפשר
מדבריהם. אלא ואינו פרוטה, שווה בחומשו אין שאז

כמו 20) תגרים, שלושה פי על לפדותו צריך ואין כלומר,
מן  כשהמעשר מדובר ששם יט, הלכה ד בפרק למעלה
אלא  אינו שאז פרוטות, ארבע וודאי בו שיש כגון התורה,
שיהא  עד להמתין צריך אין וכן בפדיונו. הקלו - מדבריהם
שווה  בחומשם ויהא זה, עם שיצטרף שני, מעשר עוד לו

מעשר 21)פרוטה. עליו, חיללו שכבר סלע על כלומר,
אחר  יוחנן,22).שני ר' "אמר ג: הלכה ראש שם ירושלמי

ר' חומש. מוסיף אינו משלו ופדיונו הוא שאינו מעשר כל
גאל  ואם יוחנן, דר' טעמא חנינא, ר' בשם בון ר' בי יוסי
יוסיף  משלו) חמישית (כלומר, חמישיתו ממעשרו איש יגאל

משלו". ופדיונו הוא שיהא כדי מעשה 23)עליו, בכתבֿיד
הירושלמי. וכלשון משלו", ופדיונו הוא "שאינו רוקח:

התורה.24) מן חל הפדיון עיקר שהחומש 25)אבל כיוון
שני  מעשר היה "בדין שם: דמאי ובירושלמי מעכב. אינו
כדרך  אותו פודה (כשהוא חומש עליו שיפריש דמאי, של
אמרו  ולמה דמאי), של מעשר תרומת כשאוכל שמפריש
לו  אומר את שאם גזרה) (כלומר, גדירו מפני יפריש, שלא
"ויאכלנו  עיקר כל [פודה] מפריש אינו הוא אף שיפריש,

פדיון". בלא לירושלים חוץ

.‰¯Á‡ ÈL ¯OÚÓ BÏ ‰È‰Â ,ÈL ¯OÚÓ ‰„Bt‰«∆«¬≈≈ƒ¿»»«¬≈≈ƒ«≈
BLÓÁa ÔÈ‡ Ì‡ ,‰cÙ ‡lL26Bic - ‰Ëe¯t ‰ÂL ∆…ƒ¿»ƒ≈¿À¿»∆¿»«

¯Ó‡iL27;˙BBL‡¯‰ ˙BÚÓ ÏÚ ÏlÁÓ BLÓÁÂ ‡e‰ : ∆…«¿À¿¿À»«»»ƒ
.ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ∆¿»¿»»¿«¿≈∆¿»

נפדה.26) שלא המעשר אמרינן 27)של "ולא כלומר,

עם  שיצרפנו עד ימתין או לירושלים, שיעלה עד ימתין
אחר".

.ÂÂÈÓc ÏÚ ¯˙BÈa ¯OÚÓ ‰„Bt‰28‰Òt˙ ‡Ï - «∆«¬≈¿≈«»»…ƒ¿¿»
.¯OÚÓÏ ˙ÙÒBz‰«∆∆¿«¬≈

יותר 28) שווים פודה, הוא שעליהם הדמים, כלומר,
ר' "אמר ב: הלכה ד פרק שני מעשר ירושלמי מהפירות.
שני  מעשר הכל, את תפס דמיו על יותר שפדאו הקדש יוחנן
מה  הקדש בין מה הכל. את תפס לא דמיו על יותר שפדאו
מרבה  להיות מצוי אדם שכן אימי, רבי אמר שני? מעשר בין
שנאכל  שני מעשר אבל לגזבר, נותנו שהוא (כיוון בהקדשו
שוויו)". על אלא פודהו אינו גבוה ממון שהוא אף לבעליו,

.Êa‰ ÏÚa¯ÓB‡ ˙È29ÚÏÒa30¯Á‡Â ,31ÚÏÒa ¯ÓB‡ ««««ƒ≈¿∆«¿«≈≈¿∆«
ÏÚa .LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì„B˜ ˙Èa‰ ÏÚa -««««ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ…∆««

‰Ëe¯Ùe ÚÏÒa ¯ÓB‡ ¯Á‡Â ,ÚÏÒa ¯ÓB‡ ˙Èa‰32- ««ƒ≈¿∆«¿«≈≈¿∆«¿»
Ô¯w‰ ÏÚ ÛÈÒBnL ÈtÓ ,Ì„B˜ ¯Á‡‰33. »«≈≈ƒ¿≈∆ƒ««∆∆

ראשון.29) לפתוח אותו כופין המעשר.30)שהרי לפדיון
שאחר 31) שם, משנה ובכסף ז הלכה ט פרק להלן ראה

הפירות. בעל מדעת שלא לחלל שם:32)יכול במשנה
ואיסר". זה 33)"בסלע של חומשו "ואין שם: ובירושלמי

אבין  רבי אמר זה? של תוספתו על מרובה (בעלֿהבית)
ולפוטרו  המעשר) (על עליו להערים יכול שהוא היא שנייא

החומש". מן

.ÁÌÈ¯Ú‰Ï ¯zÓ34¯ÓB‡ ?„ˆÈk .B¯OÚÓ ÔBÈ„t ÏÚ À»¿«¬ƒ«ƒ¿««¿≈«≈
È¯·Ú‰ Bc·ÚÏe ÌÈÏB„b‰ Bz·Ïe B·Ï Ì„‡35‡‰ : »»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈

EÏ36È„k ,¯OÚn‰ Ô‰a EÏ ‰„Ùe el‡‰ ˙BÚn‰ ˙‡ ¿∆«»»≈¿≈¿»∆««¬≈¿≈
Ô‰a ÈÏ ‰„t :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .LÓÁ ÛÈÒBÈ ‡lL37. ∆…ƒ…∆¬»……«¿≈ƒ»∆

ÛÈÒBÓ BÈ‡ - ElMÓ ÈÏ ‰„t :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿≈ƒƒ∆¿≈ƒ
LÓÁ38. …∆

תיקרא 34) להיתר, ושאינו הערמה, תיקרא ההיתר "תחבולת
ידיו 35)מרמה". מעשה אלא קנוי, גופו אין עברי "עבד

משנה  כי יתברך השם שאמר כמו שכיר, כמו והוא בלבד.
שאין  שכיוון "אשתו", כאן הזכירו [ולא וכו'". שכיר שכר
אוכל  והבעל קנתה - להחזיר מנת על אלא גמורה מתנה זו
פירות", אוכל הבעל ואין קנתה "במתנה שאמרו ומה פירות.
נותן, הוא יפה בעין שהנותן גמורה במתנה אלא זה אין
מהלכות  א ובפרק כן. אמרו לא להחזיר מנת על ובמתנה
במתנה  מדובר ששם לפי "אשתו", הזכירו כ, הלכה עירובין

היא 36)גמורה]. שזו סה. בגיטין רש"י מדברי [נראה
להחזיר]. מנת על אלא 37)מתנה מתנה לשון זו שאין

בחומש. וחייב שליחות מעות 38)לשון לך הא כלומר:
שאמר  שכיוון שלך. המעות על שלי שני מעשר פירות ופדה

מתנה. זו הרי - שלך" המעות "על לו:

.Ë˙BcÙÏ ˙BÚn‰ ÔzÈ ‡Ï Ï·‡39Bz·Ïe B·Ï ¬»…ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ
ÌÈpËw‰40Ô„iL ÈtÓ ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·ÚÏe «¿«ƒ¿«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒƒ¿≈∆»»

B„Èk41‰Ê ÈL ¯OÚÓ Ì‡ ,‰i¯·Ú‰ B˙ÁÙLÏ Ô˙ . ¿»»«¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬≈≈ƒ∆
ÂÈ¯·c - ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚÓ ‰È‰L ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿∆»»≈»ƒ∆≈»¿»»
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‰ÎBÊ ÔËw‰ ÔÈ‡Â ,‡È‰ ‰pË˜ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡L ;ÔÈÓi«̃»ƒ∆»»»ƒ¿ƒ»¿«»ƒ¿≈«»»∆
ÌÈ¯Á‡Ï42Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ‡l‡43. «¬≈ƒ∆»¿»»∆ƒƒ¿≈∆

לעונת 40)עליהן.39) בשהגיעו המדובר התוספות, לדעת
פדיון. שפדיונו הדין והוא תרומה שתרומתם נדרים,

בחומש.41) וחייב ברשותו, שהמעות כלומר,42)ונמצא
אחרת  שדעת כיוון התורה, מן לעצמו זוכה שהוא פי על אף
לפדות  כן וכמו לאחרים. להקנות יכול אינו - להן מקנה

אחרים. של שני מן 43)מעשר שהוא בדבר לא אבל
התורה.

.ÈBÏ·Ëa ‡e‰Lk ‰zÓ ¯OÚn‰ Ô˙BÂ ÌÈ¯ÚÓ ÔÎÂ44, ¿≈«¬ƒ¿≈««¬≈«»»¿∆¿ƒ¿
˙BÚÓ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :Ô˙Bp‰ ¯ÓB‡Â¿≈«≈¬≈«≈»≈¿À»ƒ«»

˙ÈaaL45. ∆««ƒ

שכיוון 44) מכן, לאחר ולא הכרי, מן שהפריש קודם
במתנה. נקנה אינו הוא, גבוה ממון שני שמעשר

מקנה 45) היה (כלומר, במעות כן עושין היו "בראשונה
נוטלין  היו מעותיו) על הפירות פודה והלה לחבירו, המעות
בפירות  כן עושין שיהו התקינו ובורחין, המעות) (את אותן

ובריחה]". לתפיסה כך כל נוחים [שאינם

.‡ÈB·e ·‡] ,ÔÈÙzL ÈL B‡ ÔÈÁ‡ ÈL46ÔÈ„Bt - [ ¿≈«ƒ¿≈À»ƒ»¿ƒ
‰M‡ .LÓÁ ÛÈÒBÈ ‡lL È„k ,ÈL ¯OÚÓ ‰ÊÏ ‰Ê∆»∆«¬≈≈ƒ¿≈∆…ƒ…∆ƒ»
ÔBÓÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈL ¯OÚÓ dÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ»¿«¿»«¬≈≈ƒƒ¿»

dB·bÌ‡ ,CÎÈÙÏ .ÏÚa ‰˜ ‡Ï - e¯‡aL BÓk »«¿∆≈«¿…»»««¿ƒ»ƒ
e‰„t47LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡ -48. »»≈ƒ…∆

פודה 46) שבן ח), הלכה (למעלה רבינו כתב שכבר ואף
פי  על אף לבנו, פודה האב שאף כאן, וכתב הוסיף לאביו,

לבנו. קרוב משהאב יותר אביו, ללב קרוב על 47)שהבן
שלו. מוסיפה 48)מעות אינה האשה, פדתה אם כן וכמו

חומש.

.·ÈÈL ¯OÚÓ ‰„Bt‰49‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙Â ,BÓˆÚÏ «∆«¬≈≈ƒ¿«¿¿»«∆«∆∆¿…
È¯‰Â ·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙»«∆«…∆««ƒ∆≈«…∆¿«≈«¬≈
.˙aLa elÙ‡Â ,LÓÁ‰ ÔziL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï - ÏlÁ˙ƒ¿«≈……««∆ƒ≈«…∆«¬ƒ¿«»

.ÔzÈ ‡ÏÂ ÚLÙÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ¿«¿…ƒ≈

חומש.49) מוסיף שהוא

.‚ÈÌÙ¯ˆÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ50·‰Ê È¯È„a ¿«¬≈≈ƒƒ»»¿»¿»¿ƒ»≈»»
BÈ‡ - BÓˆÚÏ ÔÙ¯ˆ Ì‡Â .ÔÙ¯ˆÓ - Ô‡OÓ Ï˜‰Ï È„k¿≈¿»≈«»»¿»¿»¿ƒ≈¿»¿«¿≈

.‰i„t C¯c ‰Ê ÔÈ‡L ,LÓÁ ÛÈÒBÓƒ…∆∆≈∆∆∆¿ƒ»

לפרטם.50)

.„ÈÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ÚÏÒ Ë¯Bt‰51ÔÈa , «≈∆«ƒ»«¬≈≈ƒ≈
‰pÙ¯ˆÈ ‡Ï - ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÔÈa ÌÈÏLe¯Èa52dlk ƒ»«ƒ≈ƒ»«ƒ…¿»¿∆»À»

˙LÁ ˙BÚÓa53Ï˜L·e ÛÒk ˙BÚÓ Ï˜La ‡l‡ , ƒ¿¿∆∆»¿∆∆¿∆∆¿∆∆
˙LÁ ˙BÚÓ54. ¿¿∆

על 51) לפרטו ורוצה שני מעשר של סלע לו יש כלומר:
נחושת. של שאינו 53)יפרטנה.52)מעות שכיוון

במעות  כולו לפרוט התירו לא אחת, בבת הכסף כל מוציא

כסף. על מחולל כשהוא למעשר הוא שכבוד נחושת,
אין 54) שהרי הדחק, בשעת כאן שמדובר לומר, וצריך

כסף  וכשמחלל הדחק. בשעת אלא נחושת על כסף מחללין
מחללין  שאין אף כסף, על כסף לחלל גם התירו נחושת על
זו  משנה נמנתה לא ולכן הדחק. בשעת אפילו כסף על כסף
שמאי  ובית לחומרא הלל שבית הדברים בין א, פרק בעדיות
לחלל  שהתירו קולא, הלל בית בדברי שיש כיוון לקולא,

נחושת. על כסף חילול אגב הדחק, בשעת כסף על כסף

.ÂËÏÚ ¯OÚÓ ˙B¯t ÌÚ ¯OÚÓ ÛÒk ÏlÁÏ ¯zÓÀ»¿«≈∆∆«¬≈ƒ≈«¬≈«
ÛÒk‰55‡e‰Â .56¯È„ ‰ÂMÓ ˙BÁt ˙B¯ta e‰iL57; «∆∆¿∆¿«≈»ƒ»∆ƒ»

¯È„ ‰ÂL Ô‰a ‰È‰ Ì‡ Ï·‡58ÌÚ ÌÏlÁÈ ‡Ï - ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ»…¿«¿≈ƒ
ÛÒk‰59‰ÂL ˙B¯t BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .ÔÓˆÚ ÈÙa ‡l‡ , «∆∆∆»ƒ¿≈«¿»≈«»≈»∆

ÏlÁÓ BÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ÏL ÔÈ¯È„ ‰LÏLe ¯È„ƒ»¿»ƒ»ƒ∆«¬≈≈ƒ≈¿«≈
˙B¯t ¯È„ ÈˆÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡ ÚÏÒ ÏÚ Ïk‰«…«∆«««¬»ƒ»»¬ƒƒ»≈
.„Á‡ ¯Èc ÏÚ Ì‰ÈL ÏlÁÓ - ˙BÚÓ ¯È„ ÈˆÁÂ«¬ƒƒ»»¿«≈¿≈∆«ƒ»∆»

עם 55) ביחד - כסף על מחללין אין לבדו מעשר שכסף אף
מותר. לקיש 56)הפירות, בן שמעון "רבי שם: ירושלמי

כסף  כדי בהן שאין בפירות ורבנן, מאיר רבי פליגין אוקמה
חשובה), כסף מטבע על חילולם כדי שווים שאינם (כלומר,
(שאין  מודו רבנן אף כסף כדי בהם שיש בפירות אבל
מותר, פירות, דינר וחצי כסף דינר חצי עמהם). כסף מחללין
ושני  כסף דינרי שני שכן כל אסור, פירות, ודינר כסף דינר

שאסור". פירות עצמם.57)דינרי בפני לחללם שקשה
עצמם.58) בפני לחללם כסף 59)שאפשר מחללים שאין

כסף. על

à"ôùú'ä ìåìà å"è éðù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מכאן 1) ולקט שנתפזרו מעשר ומעות חולין מעות יבאר

האומר  שנתערבו. חולין ושל שני מעשר של סלע ומכאן.
או  שנשתתק מי אחרת. בזוית ונמצא זו בזוית מעשר לבנו
פלוני. במקום אביך של שני מעשר בחלום לו שאמרו מי
בפניהם  מעות טמן או פלונית בזוית תגעו אל לבניו האומר
או  ד' או מ' עליו וכתוב כלי המוציא הם. פלוני של ואמר
תיבה  ודין בירושלים. הנמצאות ומעות ק'. או ת' או ט'
ושל  ודאי של ומעשר שני, ומעשר חולין בה שנשתמש
לירושלים. שנכנס אחר שני מעשר הזורע שנתערבו. דמאי

.‡˙BÚÓ2ÔkÓ ËwÏÂ ,e¯ft˙pL ¯OÚÓ ˙BÚÓe ÔÈlÁ ¿Àƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ»
ÔkÓe3¯OÚÓÏ ËwÏ ËwlM ‰Ó -4ÌÈÏLiL „Ú ,5, ƒ»«∆ƒ≈ƒ≈¿«¬≈«∆«¿ƒ

ÔÈlÁ ¯‡M‰Â6ÔÙÁÂ ÏÏa Ì‡Â .7B‡8„vÓ ËwlL ¿«¿»Àƒ¿ƒ»«¿»«∆ƒ≈ƒ«
„Á‡9Á ‡ˆÓeeÈ‰ ?„ˆÈk .ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ - ¯Ò ∆»»»»≈¬≈∆¿ƒ∆¿≈«»

ÔÙÁÂ ÔÏÏ·e e¯ft˙ ,ÔÈlÁ ‰‡Óe ÈL ¯OÚÓ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¬≈≈ƒ≈»Àƒƒ¿«¿¿»»¿»«
ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó e‡ˆÓ ,Ïk‰10ÌÈBÓLe ‰‡Ó È¯‰ - «…ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈≈»¿ƒ

ÔÈËwÏ˙n‰ :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈlÁ ÌÈÚL˙Â ,¯OÚÓ Ô‰Ó11 ≈∆«¬≈¿ƒ¿ƒÀƒ∆«¿»«ƒ¿«¿ƒ
ÔÈÏÏ·p‰Â ,ÈL ¯OÚÓÏ -12‰˙Ó .ÔBaLÁ ÈÙÏ -13 ¿«¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿∆

ÔÈlÁ ¯‡M‰ - ¯OÚn‰ Ô‰ È„ÈaL el‡ Ì‡ :¯ÓB‡Â14; ¿≈ƒ≈∆¿»ƒ≈««¬≈«¿»Àƒ
ÔÈlÁ Ô‰ Ì‡Â15Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ¯OÚn‰ ˙BÚÓ È¯‰ - ¿ƒ≈Àƒ¬≈¿««¬≈¿»»∆≈

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ16. ¿À»ƒ¬≈∆
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ה.2) משנה פ"ב שני רבי 3)מעשר "אמר שם: ירושלמי
למעשר") לקט שלקט "מה במשנה: שאמרו (זה והוא יונה,
אחד, ממקום מלקט שאינו (שכיון ומכאן מכאן שליקט
להתנות, צריך ומכלֿמקום המעשר. מעות בידו שעלו ייתכן
בידו, חולין מעות ואולי ברור, הדבר אין שהרי כדלהלן,
(כלומר, אומן על לקט אם אבל הקרקע), גבי על ומעשר

הוא". וחופן כבולל אחד) מצד שם:4)בשורה, ירושלמי
"לקט  שאמרו מה (כלומר, שני לשכר כדי זעירא רבי "אמר
השאר  יאבדו שמא ישתכר), שני שמעשר כדי הוא למעשר",
השני  על תפוסין שבידו אלו ויהיו עדיין) לקט (שלא

להלן). וראה שני, כבמעשר בהן וינהוג "מנין 5)(כלומר,
המשנה). (פירוש שני" מעשר של מהן 6)- נאבד "ואם

(שם). נאבד" חולין של ולקטן 7)דבר, יחד עירבן כלומר,
חפניו. למעלה.8)מלא שהוא בירושלמי ראה

ביחד.9) שני וממעשר מחולין שחפן שאבדו 10)שוודאי
כנ"ל.11)שלשים. ומכאן, מצד 12)מכאן שנלקטו או

כנ"ל. שזה 13)אחד, רבינו, מדברי ונראה שם. ירושלמי
רוקח  (מעשה הנבללים על וגם המתלקטים על גם מוסב

רע"ב). ועיין הפנים, חולין.14)ומראה הן ממילא כלומר,
חלקן.15) או כסף 16)כולן מחללים אין הרי עיון: צריך

כמפורש  הדחק, בשעת אף נחושת, על נחושת או כסף על
התיר  [ושמא יוםֿטוב). (תוספות הֿז הלכות פ"ד ו למעלה

כשם  המעשר, הן שבידו אלו שמא ספק, שהדבר מפני כאן
כתב  רוקח ומעשה ח]. הלכה שם כמפורש בדמאי, שהתירו
ועיין  בדיעבד. זה הרי וכאן לכתחילה. אלא אסרו שלא

חולין. ד"ה י: בביצה תוספות

.·ÚÏÒ17- e·¯Ú˙pL ÔÈlÁ ÏLÂ ÈL ¯OÚÓ ÏL ∆«∆«¬≈≈ƒ¿∆Àƒ∆ƒ¿»¿
˙BÚÓ ÚÏÒa ‡È·Ó18˙LÁ ˙BÚÓ elÙ‡Â ,19:¯ÓB‡Â , ≈ƒ¿∆«»«¬ƒ¿¿∆¿≈

ÏÚ ˙ÏlÁÓ ‡È‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÈL ¯OÚÓ ÏL ÚÏÒ∆«∆«¬≈≈ƒ¿»»∆ƒ¿À∆∆«
Ô‰ÈzLaL ‰Ùi‰ ˙‡ ¯¯Ba Ck ¯Á‡Â ;el‡‰ ˙BÚn‰20 «»»≈¿««»≈∆«»»∆ƒ¿≈∆

‰Ùi‰ ÚÏq‰ ¯ÊÁ˙Â ,‰ÈÏÚ ˙LÁ ÏL ˙BÚn‰ ÏlÁÓe¿«≈«»∆¿∆»∆»¿«¬…«∆««»»
.¯OÚÓÏ¿«¬≈

ו.17) משנה הקודמת 18)שם בהלכה וראה כסף. של
לקחת  יכול ואינו כסף. על כסף לחלל כאן התירו מה משום
שמא  גזירה - בתנאי ולחלל הנ"ל הסלעים משני אחד סלע
שנתערבו  הקודמת, ובהלכה (רע"ב). תנאי בלי ויקח ישכח
שם  לו שיש מכיון ישכח, שמא חששו לא מעות, הרבה
יוםֿטוב). (תוספות ייזכר - מעות הרבה ללקט רבה טירחא

עיון,19) צריך וזה קל, יותר כסף של מעות שעל נראה
בשעת  אפילו מחללים אין כסף על כסף אדרבה שהרי
(למעלה  הדחק בשעת מחללין נחושת על כסף ואילו הדחק,

קורקוס. בר"י וראה וֿז). הלכות היתה 20)פ"ד היא שמא
שני. מעשר של

.‚¯ÓB‡‰21‡ˆÓÂ ,BÊ ˙ÈÂÊa ÈL ¯OÚÓ :B·Ï »≈ƒ¿«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙¯Á‡ ˙ÈÂÊa22ÌL È¯‰ :BÏ ¯Ó‡ . ¿»ƒ«∆∆¬≈≈Àƒ»«¬≈»

ÔÈlÁ ¯‡M‰ - ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ ,‰Ó23ÌL È¯‰ . »∆¿ƒ¿»»«ƒ«¿»Àƒ¬≈»
ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰Ó ‡ˆÓÂ ,ÌÈ˙‡Ó24ÁÈp‰ .25‰Ó »«ƒ¿ƒ¿»»∆¬≈Àƒƒƒ«»∆

elÙ‡ ,‰Ó ‡ˆÓÂ ÌÈ˙‡Ó ,ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ ¯OÚÓ26 «¬≈¿ƒ¿»»«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»∆¬ƒ
Ô‰27ÔÈlÁ Ïk‰ - ÔÈÒÈk ÈLa28. ≈ƒ¿≈ƒƒ«…Àƒ

יב.21) משנה פ"ד פי 22)שם אומר מעשר שאני רות
הם. אחרים ואלו היה 23)נלקחו, יודע אומרים: שאנו

לו  להזכיר הוצרך לא אבל חולין, מנה עוד שם שיש האב
בקדושה, שיאכלו להזהירו בכדי שני, מעשר של המנה אלא
שוודאי  דלהלן, מאתים, ונמצא מנה בהניח מהֿשאיןֿכן

חולין. והכל הן, "הכל 24)אחרים שם: שלפנינו במשנה
מינכן  בכתבֿיד אבל הראב"ד. השיגו ועלֿפיֿזה מעשר",
בתוספתא  וכחכמים כפשוטה), (תוספתא חולין, "הכל שם:
וראה  מוטל", ומנה מונח "מנה שאמר: כרבי ודלא שם,

שם.25)למעלה. וביצה שם שם:26)תוספתא בביצה
(רבי  מחלוקת כיסין בשני אמר חד אלעזר, ור' יוחנן "דרבי
שנטל  (שכיון חולין הכל דברי אחד בכיס אבל וחכמים),
אחד  בכיס אמר וחד הם). אחרים ואלו שניהם, נטלו הכיס,
ומנה  מונח מנה הכל דברי כיסין בשני אבל מחלוקת,
בשני  שהמחלוקת הראשון, כמאןֿדאמר רבינו ופסק מוטל".
שרב  ואף חולין. הכל זה באופן שאפילו וכחכמים, כיסין,
רבינו  דעת מקושרים, בכיסים התוספתא העמיד שם אשי
על  שם שהקשו מה לתרץ אלא זאת אשי רב אמר שלא

וכן  מחלוקת. אחד בכיס ולא האומר ובמאירי, ברש"י הוא
לא  שם שאף ו, הלכה יו"ט מהלכות בפ"ב וראה כהר"ח.
יג. סי' אורחֿחיים ובביתֿיוסף "מקושרים", רבינו הזכיר

המנים.27) ומצא 28)שני במנה שאמר שם, כרבי שלא
(וראה  בזה" זה מעורבין שני ומעשר "חולין - מאתים
מונח  "מנה - מנה ומצא ובמאתים עיון), וצריך למעלה,
הנ"ל: האופנים בשני שאמרו כחכמים אלא מוטל", ומנה
אחרים  ואלו ניטלו, מעשר של אומר: שאני חולין", "הכל

הם.

.„¯Ó‡29ÈL ¯OÚÓ ÒÈk :ÂÈ·‡ BÏ30CÏ‰ ,˙Èaa ÈÏ »«»ƒƒ«¬≈≈ƒƒ««ƒ»«
¯OÚÓ ÔlÎaL ÏB„b‰ - ÌÈÒÈk ‰LÏL ÌL ‡ˆÓe31, »»»¿»ƒƒ«»∆¿À»«¬≈

ÌÈpËw‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡Ï ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈlÁ ¯‡M‰Â¿«¿»Àƒ¿««ƒ≈……«ƒ«¿«ƒ
ÏB„b‰ ÏÚ ÌÏlÁiL „Ú32. «∆¿«¿≈««»

ה.29) הלכה פ"ה שם שני,30)תוספתא מעשר פירות
להלן. אומרים,31)וראה אין לבנו, המצווה באב שהרי

הקודמת), (בהלכה הם אחרים ואלו ניטל, שהיה מה שמא
ואם  מתחילה. שהניח המעשר על הוסיף ודאי אומרים, אלא
הוא  לגדול ודאי בבית", לי מעשר "כיס סתם כשאומר כן,

ואינו 32)מתכוין. תנאי, בלא שמחלל נראה, זה מלשון
עליו" מחוללים הללו יהיו מעשר, אינו זה כיס "ואם אומר
בתוספתא  וראה המעשר, הוא שהגדול לוודאי שקרוב כיון

כפשוטה.

.‰ÈÓ33˜zzLpL34ElL ÈL ¯OÚÓ :BÏ e¯Ó‡Â , ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿«¬≈≈ƒ∆¿
ÈBÏt ÌB˜Óa35LÏL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL‡¯a ÔÈk¯‰Â , ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»

ÌÈÓÚt36ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k ,37ÂÈ¯·„ È¯‰Â , ¿»ƒ¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ«¬≈¿»»
ÔÈÓi˜38. «»ƒ

ח.33) הלכה אבל 34)שם הדיבור, כח ממנו ניטל כלומר,
שומע. שאלה.35)הוא בלשון "שירמוז 36)כלומר,

לגיטין  המשנה (פירוש לשאלה" נכונה תשובה וכו' בראשו
א). משנה וראה 37)פ"ז טז. הלכה גירושין מהלכות פ"ב
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ג. הלכה מכירה מהלכות בפכ"ט עמד 38)גם אם כלומר,
בבדיקות.

.Âe¯Ó‡39ÌBÏÁa BÏ40‰z‡L EÈ·‡ ÏL ÈL ¯OÚÓ : »¿«¬«¬≈≈ƒ∆»ƒ∆«»
‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa ‡e‰ È¯‰ Lw·Ó¿«≈¬≈ƒ¿¿ƒ««ƒ∆»»

¯OÚÓ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡pM ‰Ó ÌL41˙BÓBÏÁ È¯·c . »«∆∆¡«≈«¬≈ƒ¿≈¬
ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï42. …«¬ƒ¿…ƒƒ

ל.).39) בסנהדרין (הובאה ט הלכה שם, תוספתא
כפשוטה.40) בתוספתא בלי 41)ראה לכתחילה ואוכלו

שצודקת 42)חילול. אףֿעלֿפי המדמה "שפועלת
עד  לו חוששין ואין עמו, מתערב פסולת הרבה במקצת,
מהלכות  בפ"י וראה .(821 עמוד לסנהדרין (מאירי שיתברר"
בהגהות  ו סעיף רנט סי' וביו"ד ז, הלכה ומתנת זכיה

שם. תשובה ובפתחי הרמ"א,

.Ê¯ÓB‡‰43ÌÈ˙Ó Ìz‡ elÙ‡ :ÂÈ·Ï44eÚbz Ï‡ »≈¿»»¬ƒ«∆≈ƒ«ƒ¿
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙BÚÓ ÌL e‡ˆÓÂ ,BÊ ˙ÈÂÊa45. ¿»ƒ¿ƒ¿¿»»¬≈≈Àƒ

ÔÓË46B‡ ,Ô‰ ÈBÏt ÏL :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì‰ÈtÓ ˙BÚÓ »«»ƒ¿≈∆¿»«»∆∆¿ƒ≈
ÌÈ¯ÚÓk Ì‡ ,Ô‰ ÈL ¯OÚÓ ÏL47ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ∆«¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¬ƒ≈¿ƒ

Ôek˙Ók Ì‡Â ,ÂÈ¯·„Ï48ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -49. ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»»«»ƒ

י.43) הלכה שם, (תוספתא 44)תוספתא ברעב כלומר,
אףֿעלֿפי 45)כפשוטה). להלן), (ראה כמערים שהוא

זאת, לפרש לו היה מעשר, המעות היו שאם כן, נראה שאינו
להלן. יא.46)וראה הלכה שלא 47)שם, "שעושה

מרדכי  (הגהות בניו" יקחו שלא כדי או כעשיר, יחזיקוהו
תרנח). סי' סוף פ"א בתרא עדות.48)לבבא להם למסור

שם,49) ומתנת זכיה ובהלכה כפשוטה, בתוספתא וראה
שם  שכתב מה כאן, רבינו כתב לא מדוע וצ"ע, ה. הלכה

ו. בהלכה

.Á‡ˆBn‰50ÈÏk51‰Ó È¯‰ - 'Ó ÂÈÏÚ ·e˙ÎÂ «≈¿ƒ¿»»»¬≈«
ÈL ¯OÚÓ BÎB˙aM52- '˙ .Ï·Ë - 'Ë .È‡Óc - '„ . ∆¿«¬≈≈ƒ¿«∆∆
Ôa¯˜ - '˜ .‰Óe¯z53Ì‡Â .54‡e‰ ? ˙ÎzÓ ÏL ‰È‰ ¿»»¿»¿ƒ»»∆«∆∆
Ôa¯˜ BÎB˙aM ‰Óe55ÔkL .56˙Á‡ ˙B‡ ÔÈ·˙Bk eÈ‰ «∆¿»¿»∆≈»¿ƒ««

‰kq‰ ˙ÚLa ÌM‰ ÔÓ57. ƒ«≈ƒ¿«««»»

כחכמים 50) פ"ה, שם ותוספתא יא, משנה פ"ד שני מעשר
יוסי. כרבי להלן.51)ולא וראה חרס. ואין 52)של

הם  שהרי שני, למעשר או ראשון למעשר שהכוונה לומר
תרומת  משום ואם כלל. עליו יכתוב ומדוע לזרים מותרים
שני, למעשר הכוונה ודאי אלא ת"מ. כותב היה שבו, מעשר
כתבו  לירושלים מחוץ באכילה בו יכשל שמא החשש ומפני

שם). אנשי (תוס' ש"דמי 53)כן חולין. עצמו, הכלי אבל
כל  גרוע אדם בני אצל והוא הכלי, מדמי יותר שבתוכו מה
שחלקו  ומה הבית. לבדק אדם שום אותם מקדיש שאין כך,
מתכת  של בכלי הוא י), משנה (שם יהודה רבי על (חכמים)
פירוש  - חולין" שהוא בו שמודים חרס בכלי לא (אבל

יהודה.54)המשנה). כרבי ולא כחכמים שכלי 55)שם,
להקדיש. אדם בני דרך מתכת וזה 56)של יא. משנה שם

ההלכה. כל על ה 57)מוסב על ופחדו שגזרו מצוות
הסכנה  שעת "ומשום ברמז. רק כתבו ולכן במפורש, לכתוב

(משנה  השם" מן אחת אות לכתוב לעולם, בכך הורגלו
ראשונה).

.Ë˙BÚÓ58ÌÈÏLe¯Èa ˙B‡ˆÓp‰59·‰Ê È¯È„ elÙ‡ , »«ƒ¿»ƒ»«ƒ¬ƒƒ¿≈»»
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙BÚn‰ ÌÚÂ ÛÒk‰ ÌÚ60ÏÈ‡B‰ ,61 ƒ«∆∆¿ƒ«»¬≈≈Àƒƒ

ÌBÈ ÏÎa ÔÈ„ak˙Ó ÌÈÏLe¯È È˜eLÂ62‡ˆÓ .63ÔÎB˙a ¿≈¿»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»»»¿»
ÈL ¯OÚÓ el‡ È¯‰ - ¯OÚÓ Ba ·e˙ÎÂ Ò¯Á64‰na . ∆∆¿»«¬≈¬≈≈«¬≈≈ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c65‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La66Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿«»»¬»
Ï‚¯a67¯OÚÓ Ïk‰ -68. »∆∆«…«¬≈

שקלים 58) פי על בירושלים, רבינו ופירשה ט, משנה שם
(מלאכת  במשנתנו כן כתוב נוסחאות ובקצת ב, משנה פ"ז

לשקלים 59)שלמה). המשנה (פירוש השווקים" "בכל
דלהלן. בהמה, סוחרי לפני ולא מעשר 60)שם), ירושלמי

כן  לעשות אדם בני דרך ואין הואיל תאמר "שלא שם: שני
לפום  שני, (מעשר) יהא מטבעות) של שונים מינים (לערב
שמא  ונאמר נחוש ("ולא חולין" מימר, צריך (לפיכך) כן
- הזהב" על או הזה הכסף על וחיללן חזר המעות אלו
פירוש  - הרגל משעת כאן שנשתיירו הן מעשר ומעות

להלן. וראה שם), שני למעשר ז.61)המשנה פסחים
זירא. בר שמעיא רבי בשם כו. מציעא ולכן 62)ובבא

אזלי  ברגל) שנפלו המעשר (מעות קמאי "קמאי אומרים:
רבינו  ודעת ושם). (שם נינהו" אחריני והני נתכבדו) (כבר
ירושלים  ושווקי "הואיל לטעם שמעיא רב הוצרך שלא היא,
עם  זהב דינרי מצא אם לומר, כדי אלא יום", בכל מתכבדים
שהם  לומר מקום שיש אף חולין, שהם מעות, ועם כסף
פשוט  מעות, סתם מצא אם אבל למעלה), (ראה מעשר
כדעת  ולא הנ"ל. לטעם צורך ואין הרוב, אחר שהולכין
יא. בהלכה להלן וראה שם. בפסחים והמאירי רש"י

שם.63) שני וזה 64)מעשר חולין, הן שמא נאמר "ולא
עליו  וכתבו בתוכו נתון מעשר בו שהיה מכלי הוא החרס
שם). המשנה (פירוש הקודמת כבהלכה - מעשר"

הרישא.65) על וקאי שם. המעות 66)שקלים שרוב
הן. חולין מי 67)שבעיר וכל לרגל, עולין ישראל "שכל

(פירוש  עמו" אותן מעלה שני, מעשר מעות אצלו שיש
עליו:68)המשנה). שכתוב חרס היה כשלא אף כלומר,

וראה  שבתערובת. המעות ואף המעות, בין "מעשר",
הירושלמי. על המשנה פירוש בשם נב הערה למעלה

.È˙BÚÓ69ÌÈÏLe¯Èa ‰Ó‰a È¯ÁBÒ ÈÙÏ ˙B‡ˆÓp‰ »«ƒ¿»ƒ¿≈¬≈¿≈»ƒ»«ƒ
ÌÏBÚÏ -70˙BÚÓ ÔÈ‡È·Ó ÌÚ‰ ·¯ ˙˜ÊÁL ;¯OÚÓ ¿»«¬≈∆∆¿«…»»¿ƒƒ¿

˙BÓ‰a Ba ÔÈB˜Â ¯OÚÓ71- ˙Èa‰ ¯‰a ˙B‡ˆÓp‰Â . «¬≈¿ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿«««ƒ
ÌÏBÚÏ72ÔÈlÁ73Ô˙˜ÊÁL ;74‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ¿»Àƒ∆∆¿»»ƒ¿««ƒ¿»

‰Ó‰a ÏÚ ÔÈ¯aÊb‰ ÌeÏlÁL75. ∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿≈»

שם.69) השנה.70)שקלים ימות בשאר אף
תאוה 71) אשר בכל הכסף "ונתת כו): יד, (דברים שנאמר

ז. לפסחים ובר"ח ברש"י וראה וגו'". ובצאן בבקר נפשך
לפני  שימצא מה "וכל שם. גרשום וברבינו פב. ובמנחות
וכאן  ספק, (לשון שמא נאמר וצאן, בקר הבהמות סוחרי
מיד  נפלו שני מעשר ממעות ודאי) מעשר שהן משמע
על  המעות קדושת ונתחללה הבהמות שקנו (קודם הקונה
בתוס' כו. מציעא בבבא וראה המשנה. פירוש - הבהמות)"
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לעולם. ברגל.72)ד"ה יהא 73)אף אומרים: ואין
(רשב"ם  להקדש חצר שאין חצר, מדין המעות קונה הקדש
ר  סימן בקצותֿהחושן וראה עט. בתרא בבבא ותוספות

א). רבי 74)סעיף בשם חייא רבי בא "רבי שם: ירושלמי
מחללן  שהוא עד מעות הלשכה מן מוציא הכהן שאין יוחנן,

הבהמה". באו 75)על שהמעות רבינו, כתב שלא ומזה
ובבא  (פסחים הבית להר בצינעא שהכניסום אדם מבני
שמה  נראה הבית), בהר ד"ה ותוספות ברש"י שם מציעא
אדם  יכנס "לא ב, הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ז שכתב
בין  כוונתו בסדינו", לו הצרורין במעות וכו' הבית להר
ברכות, מסכת סוף בירושלמי וראה בצינעא. ובין בפרהסיא
של  1 נוספת הערה 67 עמ' שם פישל הערי מכון ובמשנת

זק"ש. הגרמי"ל

.‡È‰·z76‡ˆÓÂ ,ÈL ¯OÚÓe ÔÈlÁ da LnzLpL ≈»∆ƒ¿«≈»Àƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
¯OÚÓ ÔÈÁÈpÓ ·¯ Ì‡ :˙BÚÓ dÎB˙a77˙BÚn‰ È¯‰ - ¿»»ƒ…«ƒƒ«¬≈¬≈«»

¯OÚÓ78‰ˆÁÓ ;ÔÈlÁ - ÔÈlÁ ÔÈÁÈpÓ ·¯ Ì‡Â ;79 «¬≈¿ƒ…«ƒƒÀƒÀƒ∆¡»
‰ˆÁÓÏ80ÔÈlÁ -81. ¿∆¡»Àƒ

שם.76) בפסחים והובאה פ"ב, שני מעשר תוספתא
בה 77) מניחין זו, בתיבה המניחין אדם בני רוב כלומר,

חולין. רוב אם ד"ה שם ברש"י וראה מעשר. מעות
מעשר,78) מהמניח יותר מניח חולין, שהמניח אףֿעלֿפי

המעות  רוב הסתם מן מעשר, מכניסין שרוב כיון מכלֿמקום
בברייתא.79)מעשר. אינה זו כלומר,80)פיסקא

מעשר. ומחציתם חולין, מניחין המשתמשים, מחצית
ובסוף 81) כאן, ברדב"ז וראה חולין. המעות שרוב כיון

רבינו, בדברי כתביֿהיד בכל הגירסא וכן הסמוכה. ההלכה
המהרי"ק  ברם שם. לפסחים המאירי רבינו, בדברי גרס וכן
מחצה  על מחצה בהן כתוב ישנות השגות "מצאתי כתב:
מעשר  אחרים, ספרים (הראב"ד) אברהם אמר חולין.
שם), כפשוטה תוספתא - רבינו בדברי הגירסא כך (כלומר,
שם, ובפסחים וכו'". האמיתית הנוסחא שהיא ובוודאי
ולא  אחרון, אחר שהולכים שם, לנאמר זו מברייתא הקשו
ורבינו  שונות, באוקימתות הברייתא והעמידו הרוב, אחר

(כסףֿמשנה). למה עיון וצריך השמיטן,

.·È‡ˆÓ82- ‰Óe¯z ˙B¯ÙÏ ¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈa ˙B¯t »»≈≈≈«¬≈¿≈¿»
·B¯wÏ eÏtÈ83È¯ÓÁk eÏÎ‡È - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ . ƒ¿«»∆¡»¿∆¡»≈»¿¿À¿≈

ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯ ÔÈeÚËe ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ :Ô‰ÈL84·¯Ú‰Â ¿≈∆¬ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿∆¡≈
‰Óe¯˙k - LÓL85˙‡·‰ ÌÈeÚËe ÔB‡Ï ÌÈ¯eÒ‡Â ; ∆∆ƒ¿»«¬ƒ¿≈¿ƒ¬»«
¯OÚÓk - ÌB˜Ó86ÔÎÂ .87ÔÈlÁ ÔÈa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ »¿«¬≈¿≈«»«ƒ¿»≈Àƒ

¯OÚÓÏ88. ¿«¬≈

שם.82) מאחת 83)תוספתא הפירות כשנפלו המדובר אין
היה  לא כן לא שאם מהן, מאיזה יודעים אנו ואין הערימות
הולכים  וקרוב רוב שהרי הקרוב, אחר שהולכים פוסק רבינו
מהלכות  ופט"ו וֿז, הלכות רוצח מהלכות (פ"ט הרוב אחר
פירות  להוסיף שרצו באופן המדובר אלא יח), הלכה גזילה
מה  יודעים אנו ואין זה, של מידו ונפלו הללו הערימות על
ערימת  על אותם לתת רצה ואםֿכן שני, מעשר אם בידו היו
התרומה, ערימת על להוסיפם ורצה תרומה, או שני, מעשר
נראה  וכן הרוב. אחר ולא הקרוב אחר ללכת בזה פסקו ולכן

בסוף  רבינו (שכתב מ"א פ"ז לשקלים המשנה מפירוש
בין  הנולד הספק (התנא) שזכר "לפי שם: שכתב זו) הלכה
השקלים  שופרות בין שנמצאו מעות (כלומר, השופרות
חולין  מעות בין לאדם בו כיוצא כשנפל כן גם זכר לנדבה),
ברדב"ז  וראה שיהיה". מקום באיזה שני מעשר מעות ובין

שם. כפשוטה תרומות 84)ובתוספתא מהלכות פי"א
ז. ב.85)הלכה הלכה פ"ז הלכה 86)שם פ"ב למעלה

ה. הלכה ופ"ג א.87)א, משנה סוף פ"ז שקלים
פב.88) בהערה למעלה ראה

.‚ÈÈL ¯OÚÓ89e·¯Ú˙pL È‡cÂ ÏLÂ È‡Óc ÏL90- «¬≈≈ƒ∆¿«¿∆««∆ƒ¿»¿
Ô‰aL ¯eÓÁk eÏÎ‡È91. ≈»¿∆»∆»∆

שם.89) את 90)תוספתא לבטל מהם באחד שאין באופן
כמו 91)חבירו. שניהן" "כחומרי כאן: רבינו כתב (לא

שכאן  לפי שבהן", "כחמור אלא הקודמת, בהלכה שכתב
ודאי, של שני במעשר ורק אך אלא בשניהם חומר אין
שם), פ"ג (למעלה באנינות נאכל שאינו בזה וחומרתו
(שם  באנינות ונאכל קל שהוא דמאי של שני למעשר בניגוד
בפ"ו  גם זה וכעין כפשוטה). בתוספתא וראה ח, הלכה
קדשי  של בחתיכות כב, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות
ליום  הנאכלין או קלים, קדשם בחתיכות שנתערבו קדשים
שם  שגם - שבהן כחמור שיאכלו ימים, לשני בנאכלין אחד
ולא  אחד, ליום כנאכלין או קדשים כקדשי לאכלו הכוונה
חומר  שום אין קלים בקדשים שהרי שבשניהם, כחמור
חומר  שום אין ימים לשני ובנאכלים קדשים, בקדשי שאינו

אחד). ליום בנאכלין שאינו

.„ÈÔÈlÁ ˙B¯Ùa e·¯Ú˙pL ¯OÚÓ ˙B¯t92ÏÎ‡È - ≈«¬≈∆ƒ¿»¿¿≈Àƒ≈»≈
‰¯‰Ëa Ïk‰93ÌB˜na94.¯OÚn‰ ˙‡ ‰cÙÈ B‡ «…¿»√»«»ƒ¿∆∆««¬≈

CÎÈÙÏ95Ì‡ ,96e·¯Ú˙97ÏÎa ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÈÏLe¯Èa ¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ»«ƒ¬ƒ¿»
ÔÈÓk Ô‰L98ÌÈÏLe¯Èa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;99‡e‰ È¯‰ , ∆≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¬≈

ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„k100.‰¯‰Ëa Ïk‰ ÏÎ‡ÈÂ ; ¿»»∆≈«ƒƒ¿≈»≈«…¿»√»

חבירו,92) את לבטל באחד שאין ובאופן לירושלים. חוץ
הוא  הרי המעשר, את לבטל כדי בחולין יש אם אבל כנ"ל.
לירושלים, מחוץ באכילה אסור שהמעשר שכיון מבטלו,
שהוא  ואף מתבטל. שהוא מתירין, לו שאין כדבר הוא הרי
כיון  באכילה, מותר הוא ושם לירושלים, להעלותו עומד
(רע"ב  מתירין" לו "יש קרוי זה אין בהעלאתו, טורח שיש
המשנה  בפירוש רבינו דברי עלֿפי ב, משנה פ"ב לביכורים
מתירין, לו שיש כדבר אינו לפדותו, שאפשר ומשום שם).
וראה  שם). שם, אנשי (תוספות בפדייתו מצוה שאין כיון

א.93)להלן. הלכה פ"ג למעלה כלומר,94)ראה
א). הלכה פ"ב (למעלה לפי 95)בירושלים כלומר

בירושלים. נאכל שם.96)שהמעשר פירות 97)ביכורים
כנ"ל. חולין בפירות "במנין".98)מעשר רומי: בדפוס

ביכורים  מהלכות בפ"ד להלן כתב וכן "במינן", וצ"ל:
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות בפט"ו פסק וכן טו. הלכה
זה  אין בטל, אינו מתירין לו שיש דבר שאמרו: שמה יב,
כאן). ומשנהֿלמלך שם, יוםֿטוב (תוספות במינו במין אלא

לירושלים 99) חוץ נתערבו אם אבל אכילתו. מקום שהוא
להלן. ועיין למעלה. ראה מתירין, לו שיש כדבר אינו
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אסורות 100) מאכלות (הלכות במינו במין תערובתו שאוסר
שם).

.ÂËÚ¯Bf‰101- ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ¯Á‡ ÈL ¯OÚÓ «≈««¬≈≈ƒ««∆ƒ¿«ƒ»«ƒ
ÈL ¯OÚÓ ÌÈÏecb‰102ÔÈÏecb‰ - ÒkiL Ì„˜ BÚ¯Ê . «ƒƒ«¬≈≈ƒ¿»…∆∆ƒ»≈«ƒƒ

ÔÈlÁ103elÙ‡Â ,104ÔÈ„BÙe .‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„a105 Àƒ«¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆ƒ
B˙B‡106B˙ÚÈ¯Ê ˙ÚLa107. ƒ¿«¿ƒ»

שם.101) ראה 102)ביכורים כלה, שזרעו בדבר אפילו
שם. חד 103)בירושלמי "אתא ב: הלכה שם בירושלמי

גידוליהן  אמר את ד) משנה פ"ט (תרומות תמן וכו' שאל סב
אמר  את שם) (בכורים והכא מותרין, שני) מעשר (של
שמעון  רבי בשם אימי רבי ירמיה רבי וכו' אסורין גידוליהן
מחיצה  איסור אסורין גידוליהן דתימר הן לקיש, בן
היתר  מותרין, גידוליהן דתימר והן לירושלים), (כשנכנס
של  וטעמם כסףֿמשנה. - לירושלים)" שיכנס (קודם זרות
מעשר  של דינו שבירושלים למעלה, כמבואר הוא, דברים
כדבר  אינו לירושלים חוץ אבל מתירין, לו שיש כדבר שני

בגידולין. הזרע ומתבטל מתירין, לו ירושלמי 104)שיש
ב. הלכה שם ובתרומות שם, שם.105)ביכורים תרומות

המעשר.106) לפדותו 107)את צריך לכתחילה כלומר,
איסור  "מבטל בכלל הוא הרי כן, לא שאם הזריעה, בשעת
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות (פט"ז שאסור לכתחילה"
כמו  חולין, הגידולין - פדה לא בדיעבד אם אולם יב).
הקדש, לענין יא, הלכה מעילה מהלכות בפ"ה רבינו שכתב
במסכת  זה בענין יחד נשנו הקדש, ודין שני מעשר דין שהרי

שם. תרומות

.ÊËÈL ¯OÚÓ108?e¯Ó‡ ¯OÚÓ ‰ÊÈ‡a .·¯a ÏËa «¬≈≈ƒ»≈¿…¿≈∆«¬≈»¿
˙BˆÈÁÓ eÏÙÂ ,‡ˆÈÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ¯OÚÓa109. ¿«¬≈∆ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»»¿»¿¿ƒ

È‡ È¯‰LÌLÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ˙BˆÈÁÓ ÌL Ô110¯LÙ‡ È‡Â , ∆¬≈≈»¿ƒ¿«¬ƒ¿»¿ƒ∆¿»
ÒÎpL ¯Á‡Ó B˙BcÙÏ111Èt ÏÚ Û‡Â112Ba ÔÈ‡L113 ƒ¿≈««∆ƒ¿«¿««ƒ∆≈

ÏË·e ,ÔÈ¯ÈzÓ BÏ ÔÈ‡L ¯·„ ‡ˆÓÂ ;‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»¿ƒ¿»»»∆≈«ƒƒ»≈
˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,·¯a114. ¿…¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

נג.108) מציעא בבבא במסקנת 109)ברייתא שם:
אם  לבין מחיצות ישנן אם בין חכמים חילקו שלא הגמרא,
שוב. נפדה ואינו במחיצות הוא נקלט לעולם אלא אינן,

שאין 110) מירושלים, אחת פסיעה רק כשיצא המדובר
מתירין, לו שיש דבר אינו ואףֿעלֿפיֿכן להחזירו, טורח
נפלו  לא אם אבל להחזירו. אפשר ואי מחיצות, שנפלו כיון
הוציאוהו  ואם מתירין. לו שיש דבר הוא הרי מחיצות,
שיש  דבר אינו מחיצות, נפלו לא אם אפילו רחוק, למקום
שכתבנו  כמו בהעלאתו, רב טורח שיש כיון מתירין, לו
ס"ק  קב סימן ליו"ד בפריֿחדש וראה יד, בהלכה למעלה

לו 111)ח. שיש כדבר דינו לפדותו, יכול שאם משמע
מדברי  נראה שם, למעלה שהרי עיון, צריך וזה מתירין.
מצד  לא מתירין, לו שיש כדבר אינו לירושלים שחוץ רבינו
לפי  פדייה, של אפשרות מצד ולא העלאה של אפשרות
מעמוד  לוין לרב"מ היובל בספר וראה בפדייתו, מצוה שאין

ואילך. שוה 112)מו (בחומשו בו יש מיבעיא "לא שם:
בו  אין אבל מחיצות, ליה דקלטן דאורייתא, פרוטה)
לא  אימא מדבריהם), אלא המעשר (שאין דרבנן (בחומשו)

ט. הלכה פ"ב למעלה וראה קאֿמשמעֿלן". מחיצות, קלטו
שם. כנ"ל.113)ובהערות בחומשו, פט"ו.114)כלומר,

à"ôùú'ä ìåìà æ"è éùéìù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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.

.‡˙B¯t2˙BÁ˜Ïp‰3ÔÈcÙ ÔÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ÛÒÎa4 ≈«ƒ¿»¿∆∆«¬≈≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a5‰‡Óh‰ ·‡a e‡ÓË6; ¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿¿¿««À¿»

eÏÚÈ ‡l‡7ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ÔÓˆÚ Ô‰8. ∆»«¬≈«¿»¿≈»¿ƒ»«ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

wegixa oictp opi` ,ipy xyrn sqka zegwlpd zexit"
."milyexia elk`ie onvr od elri `l` ...mewn

מהלכה  העולה לקונו, האדם בעבודת ההוראה לבאר ויש
ניתן  אחד שמצד קצוות, שני חיבור רואים שני, במעשר זו:
עיר  בירושלים לאוכלו יש השני ומצד הבעלים, לאכילת
בעלים  אכילת היינו, ה'". יבחר אשר "המקום - הקודש
ישנה  גופא ובזה הרוחניות. בתכלית מצוה אכילת שהיא
תוכל  לא כי הדרך ממך ירבה "כי הטבע בדרכי התחשבות

גו  שהתורה שאתו כלומר כו'", בכסף "ונתתה אז "'
הגבלה  ישנה אעפ"כ והגבלותיו. הטבע בלבושי מתחשבת
אין  שני, מעשר בכסף פירות כבר נלקחו שאם אחת:

בירושלים". ויאכלו עצמן הן "יעלו אלא שוב לפדותן
בדרך  כבר נעשה שהדבר שאף היא, בזה הביאור ונקודת
הטבע. בלבושי יותר עמוק ולהורידו להוסיף אסור הטבע,
הטבע  בדרכי מלובשת להיות צריכה האדם עבודת גם כך
וישתכל  שיבין אפשר "אי שהרי כו'", בריא הגוף "היות
הברכות  כל את ה' נותן ולכן כו'", וחולה רעב והוא בחכמות
ההוראה  באה וכאן רויחי, ומזוני חיי  בבני המצטרך בכל
הטבע  בדרכי יותר לעומק ענייניו את עוד להוריד שלא
בתכלית  ית', מאתו הברכות כל עם להישאר אלא

והקדושה. השלימות
(`"k oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

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
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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.

.·‰Ê9¯ÓÁ10¯OÚÓ ÛÒÎa Áe˜Ïa11¯OÚÓ ˙B¯tÓ ∆…∆¿»«¿∆∆«¬≈ƒ≈«¬≈
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ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ e„tÈ16. ƒ»¿≈»¿ƒ»«ƒ

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"בֿיג, 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¿»¿∆∆«¬≈∆»«¬«»»
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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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Ô‡ˆÂ27. »…

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.

שהרי עיי" 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

.‰L·c‰28;Ô‡ˆÂ ¯˜·k Ô‰ È¯‰ - ·ÏÁ‰Â ÌÈˆÈa‰Â «¿«¿«≈ƒ¿∆»»¬≈≈¿»»»…
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.‰ÈÏec‚ƒ∆»

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



ipyקפב xyrn zekld - mirxf xtq - lel` f"h iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מן  אוכלים הדבורים גם הרי מזה, וחוץ ה"ג. אסורות
מדברי  נראה וכן וצאן, כבקר הם והרי לקרקע, המחובר

רבינו.
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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?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33Ô˙a34ÌÈÓ ‰LÏL35 «∆¿»ƒ¬ƒ¿»«¿»«ƒ
‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ˆÓe36‰LÏL Ô˙ Ì‡ Ï·‡ ; »»»≈«¿»»¬»ƒ»«¿»
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¯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 ואףֿעלֿפי
יין. ולא "קיוהא", אלא זה אין יין, טעם בו ויש שנתן,

ה"ז.37) מעשר מהל' בפ"ב וראה החמיץ. שלא אף

.ÁÈ·ÏeÏ38ÔÈ„¯Ê39ÔÈ·e¯Á‰Â40e˜ÈzÓÈ ‡lL „Ú ,41 ¿≈¿»ƒ¿∆»ƒ«∆…«¿ƒ
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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
אףֿעלֿ 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
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 ואףֿעלֿפי 50)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

.ËÌBk¯k‰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‰Â57ÚÈ¯Á ˙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
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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,

שאני 54) "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 "צמחי 55)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
ÒÈ¯eÓk Ô‰ È¯‰ - ÔÓL BÎB˙Ï Ô˙ Ì‡ ,ÁÏÓÂ64, »∆«ƒ»«¿∆∆¬≈≈¿¿»

¯OÚÓ ÛÒÎa Ô‰Ó Á˜BÏÂ65ÌÈn‰ ÈÓc ÚÈÏ·Óe . ¿≈«≈∆¿∆∆«¬≈«¿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) ומי 62)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

הריני 66) 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 ˙BÓe¯z ≈¿ƒ¿¿∆∆«¬≈ƒ¿≈
B˙ÏÈÎ‡ ËÚÓÓ ‡e‰L69d˙ÏÈÎ‡Â70ÔÈ‡L .71ÔÈÏÎB‡ ∆¿«≈¬ƒ»«¬ƒ»»∆≈¿ƒ

‰k ‡l‡ d˙B‡LÓL È·¯ÚÓ ÌÈ72ÔB‡Ï ˙¯zÓe ,73, »∆»…¬ƒ¿…¿≈∆∆À∆∆¿≈
Ïe·ËÏÂ ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ¯OÚn‰Â ;ÌB˜Ó ÏÎa ˙ÏÎ‡Â¿∆¡∆∆¿»»¿««¬≈À»¿»ƒ¿ƒ¿

ÌBÈ74ÔB‡Ï ¯eÒ‡Â ,75ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡Â ,76; ¿»¿≈¿≈∆¡»∆»ƒ»«ƒ
‰Óe¯z‰ ˙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
"מפני 70) 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‰ ÈÁ·ÊÏ ‰Ó‰a ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ∆∆
¯OÚn‰79ÌÈ¯ÊÏ 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 e¯Êb ; ¿≈¿«¿ƒ»≈««ƒ¿≈«»¿≈ƒ∆≈

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 אוכלי 80)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 ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÁ˜BÏ ≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆«¬≈¿ƒ
¯Ú·Ï ·iÁ ‡e‰L86¯‡a˙iL BÓk ,87. ∆«»¿«≈¿∆ƒ¿»≈

ה"ב.85) פ"ג שם השביעית 86)'ירושלמי' פירות את

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



ipyקפד xyrn zekld - mirxf xtq - lel` f"h iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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˙B¯t B‡ ,ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t B‡ ,ÁÏÓÂ ÌÈÓ «≈««ƒ»∆«≈¿À»ƒ≈
ÌÈÏLe¯ÈÏ 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 ואףֿעלֿפי 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 ואףֿעלֿפיֿכן 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 ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ˙B¯t «≈«≈ƒ»«ƒ¿∆∆«¬≈
‚‚BLa93ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ¿≈ƒ∆«≈¿«¬ƒ«»ƒ

ÌÈÏÚaÏ94Ô‰Â ,95eÈ‰L ˙BÓk ¯OÚÓ96„ÈÊÓa ;97- «¿»ƒ¿≈«¬≈¿∆»¿≈ƒ
ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ˙B¯t‰ 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¿≈»¿∆∆«¬≈
ÌÈÏLe¯ÈÏ103Ì‡Â .104‚‚BLa :Á˜Ï105e¯ÊÁÈ - ƒ»«ƒ¿ƒ»«¿≈«¿¿

ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÓc‰106.ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡˙Â ‰ÏÚz „ÈÊÓa ; «»ƒƒ¿»¿≈ƒ«¬∆¿≈»≈ƒ»«ƒ
d¯BÚÂ ‡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) וכתביֿהיד,105)שם, הישנים הדפוסים ברוב

הגירסא  היתה וכן "בשוגג", ולהלן "במזיד", כאן הגירסא
וצריך  היא, סופר וטעות ,(270 עמ' (קידושין 'המאירי' לפני
וראה  (כסףֿמשנה. 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‰ Á¯a ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»««≈¬≈∆

ÏÎ‡È113Ún‰ Ô˙B‡ „‚k˙B114˙¯B˙a ÌÈÏLe¯Èa …«¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿«
¯OÚÓ115ÏÏk‰ ‰Ê .116‰ÏÈÎ‡Ï ıeÁ ‡ÈˆB‰L Ïk : «¬≈∆«¿»…∆ƒ«¬ƒ»

‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le117¯OÚÓ ÈÓcÓ118B‡ ¯ÎBn‰ Á¯·e , ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈«¬≈»««≈
˙Ó119Bc‚k ÏÎ‡È -120Ìi˜ ¯ÎBn‰ ‰È‰ Ì‡Â ;121- ≈…«¿∆¿¿ƒ»»«≈«»

ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÓc‰ e¯ÊÁÈ122ÔÎÂ .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"חֿט, 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
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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 ÈÁ·ÊÏ ‰iÁ127‰Ó‰·e ,128¯O·Ï »««»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»ƒ¿«
‰Â‡z129‰Ê È¯‰ -130‰LÈ¯ÁÏ ¯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 אףֿעלֿפי
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 קאֿמשמעֿלן
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‰ dB·b ÔBÓÓ ¯OÚn‰L ,¯OÚÓ144CÈ¯ˆ 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,

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‰ ˙B¯t Ì‡ : ¿≈ƒƒ≈««¬≈«¿»»«»»¿≈
ÌÈÓL150ÏÎ‡ ¯OÚÓ ÛÒk Ì‡Â ;151ÌÈÓ„ e¯ÊÁÈ - »«ƒ¿ƒ∆∆«¬≈»««¿¿»ƒ

ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ eÏÚÈÂ ÌÓB˜ÓÏ152Ôc‚k ÏÎ‡È B‡ , ƒ¿»¿«¬¿≈»¿ƒ»«ƒ…«¿∆¿»
ÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÏLe¯Èa153.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
כתביֿיד  ובכמה קורקוס) (מהר"י רבינו בדברי מדוייקים
(כסףֿ 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
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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

à"ôùú'ä ìåìà æ"é éòéáø íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
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 ¯O·Ï ‰iÁÂ ÌÈÓÏL ÈÁ·ÊÏ ‰Ó‰a Á˜Bl‰2 «≈«¿≈»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿«»ƒ¿««¬»
ÈnÓ3˜c˜„Ó BÈ‡Â ¯bz BÈ‡L4ÔÈlÁÏ ¯BÚ‰ ‡ˆÈ -5, ƒƒ∆≈«»¿≈¿«¿≈»»»¿Àƒ

¯Oa‰ ÈÓc ÏÚ ÔÈa¯Ó ¯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,
לפי 5) 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‰ ÔÎÂ8Ìk¯cL ÌB˜nÓ ¿≈«≈««≈«ƒ¿ƒ»∆«¿»
˙BÓe˙Ò ¯În‰Ï9Ô˜w‰ ‡ˆÈ - ¯bz BÈ‡L ÈnÓ ¿ƒ»≈¿ƒƒ∆≈«»»»««¿«

ÔÈlÁÏ10CÎÈÙÏ .11CÈ¯ˆ12ÈL‡¯ 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‡19Ôk¯cL ÌB˜Óa ¿»»¿¿¿»∆«¿»
˙BÁe˙t ¯În‰Ï20˜c˜„nL ¯bz‰ ÔÓ Á˜lL B‡ , ¿ƒ»≈¿∆»«ƒ««»∆¿«¿≈

ÔÈlÁÏ Ô˜w‰ ‡ˆÈ ‡Ï - B˙¯ÈÎÓa21ÌÈ‡z ÈlÒ Á˜Ï . ƒ¿ƒ»…»»««¿«¿Àƒ»««≈¿≈ƒ
ÈÏk‰ ÌÚ ÌÈ·ÚÂ22ÔÈlÁÏ ÈÏk‰ ÈÓ„ e‡ˆÈ ‡Ï -23. «¬»ƒƒ«¿ƒ…»¿¿≈«¿ƒ¿Àƒ

לחוד.18) הקנקן נמכר תגר.19)שאז אינו והמוכר
בפני 20) 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 - ÌÈ¯Óz ÏL ¿Àƒ»«»∆¿»ƒ»»«»
ÔÈlÁÏ26˙BÒe¯c Ì‡ ,ÌÈ¯Óz 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
כסלי 26)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˙Ò37¯OÚÓ 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˙Ï34¯Èˆ 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
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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 בלי 43)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 È·ˆ49¯·wÈ - ˙ÓÂ ¯OÚÓ ÛÒÎa ¿ƒ∆¿»¿∆∆«¬≈»≈ƒ»≈
B¯BÚa50BËÁLe ÈÁ BÁ˜Ï .51‰Ê È¯‰ - ‡ÓËÂ ¿¿»«¿»¿ƒ¿»¬≈∆

e‡ÓËpL ˙B¯t ¯‡Lk ‰„tÈ52¯OÚÓ ¯Èc ÁÈpn‰ . ƒ»∆ƒ¿»≈∆ƒ¿¿««ƒ«ƒ»«¬≈
Bc‚k ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï ÈL53ÔÈlÁÏ ‡ˆiL „Ú54, ≈ƒƒ¿≈¿∆¿«∆≈≈¿Àƒ

‰ÚÓ ÌÈ¯OÚa ‡ˆBÈ ¯Èc‰ ‰È‰Â55ÂÈÏÚ ÏÎ‡ , ¿»»«ƒ»≈¿∆¿ƒ»»»«»»
‰ÚÓ ¯OÚa56eÏÊe‰Â57È¯‰Â ÔÓÊ ¯Á‡Ï ˙BÚn‰ ¿∆∆»»¿¿«»¿««¿««¬≈

‰ÚÓ ÌÈÚa¯‡a ‡ˆBÈ ¯Èc‰58ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ -59 «ƒ»≈¿«¿»ƒ»»»ƒ∆¡…
ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ‰ÚÓ ÌÈ¯OÚa 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
מעות, מחמש ביותר עליו יאכל אם כלום בכך שאין כיוון

מעשר. בתורת חולין שאכל יימצא שאז

.ÊÁ˜Bl‰62˙B¯t63CLÓe ,¯OÚÓ ÛÒk ÏL ÚÏÒa «≈«≈¿∆«∆∆∆«¬≈»«
˙B¯t‰64‰ ‡ÏÂÚÏq‰ ÔzÏ ˜ÈtÒ65e¯˜e‰L „Ú «≈¿…ƒ¿ƒƒ≈«∆««∆¿

ÚÏÒ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈzLa e„ÓÚÂ ˙B¯t‰«≈¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈∆«¿ƒ¬≈∆∆«
„·Ïa66˙È˙a - BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL ; ƒ¿«∆∆¡«¿»«∆«∆∆¿»ƒ¿ƒ«

‰B˜ ÛÒk‰67¯OÚnÏ ¯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 ˙B¯t CLÓ»«≈ƒ¿≈¿»ƒ¿…ƒ¿ƒƒ≈
BÈ‡ - ÚÏÒa e„ÓÚÂ ˙B¯t‰ eÏÊe‰L „Ú ˙BÚn‰«»«∆¿«≈¿»¿¿∆«≈

Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ69ÚÏÒ ‡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 ˙B¯t‰ 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,
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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) כי 77)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 e¯ÊÁL „Ú ˙B¯t‰ 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 ,ÌÈÏLe¯Èa ÔÈlÁ ˙B¯t BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»≈Àƒƒ»«ƒ¿»¿
ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÈL ¯OÚÓ81˙BÚn‰ È¯‰ :¯ÓB‡ - «¬≈≈ƒƒ»«ƒ≈¬≈«»

ÌL ÌÏÎ‡ÈÂ ;el‡‰ ˙B¯t‰ 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 ,ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰»¿«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¿≈
˙B¯t84¯ÓB‡ - ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ85el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ : ≈ƒ»«ƒ≈¬≈«»»≈

eÏÚÈÂ ,ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ ;Ì‰‰ ˙B¯t ÏÚ ÔÈÏlÁÓ¿À»ƒ«≈»≈¿≈¿«»¿Àƒ¿«¬
ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ˙B¯t‰86˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L . «≈¿≈»¿ƒ»«ƒ∆≈»ƒƒ¿

.ÏelÁ‰ ˙ÚLa „Á‡ ÌB˜Óa ˙B¯t‰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

.·ÈCÈ¯ˆÂ ÌÈÏLe¯Èa ¯OÚÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿«¬≈ƒ»«ƒ¿»ƒ
Ì‰Ï87ÔÈlÁ ˙B¯t B¯·ÁÏ LÈÂ ,88ÔÏÎ‡Ï ‰ˆB¯L89 »∆¿≈«¬≈≈Àƒ∆∆¿»¿»

ÏÚ ÔÈÏlÁÓ el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡ -≈«¬≈¬≈«»»≈¿À»ƒ«
ÛÒÎa ˙BÁe˜Ï ˙B¯t‰ Ì˙B‡ e‡ˆÓÂ .EÈ˙B¯t≈∆¿ƒ¿¿»«≈¿¿∆∆

‰¯‰Ëa B¯·Á Ì˙B‡ ÏÎ‡ÈÂ ,¯OÚÓ90„ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ «¬≈¿…«»¬≈¿»√»¿…ƒ¿ƒ
ÌeÏk91.ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ , ¿¿≈¿«»¿Àƒ

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

.‚ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na92ÏÚa B¯·Á ‰È‰La ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¬≈««
¯·Á ˙B¯t‰93ÈL ¯OÚÓ ÏL ˙B¯t ÔÈ¯ÒBÓ 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˙B¯t 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∆∆»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ ‰Ëe¯tÓ ˙BÁt»ƒ¿»»»¿Àƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

È‡Óc ÏLa102„Ú ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - È‡cÂ ÏLa Ï·‡ ; ¿∆¿«¬»¿∆««…»»¿Àƒ«
ÔÈÙÈÒBnL ¯Á‡ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt epnÓ ¯‡MiL∆ƒ»≈ƒ∆»ƒ»∆¿»««∆ƒƒ
‰Úa¯‡Ó ˙BÁt epnÓ ¯‡LpL ÔB‚k ,LÓÁ‰ ˙‡∆«…∆¿∆ƒ¿«ƒ∆»≈«¿»»

‰Ëe¯t ‰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
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שהוא  מלבר, חומש עליו מוסיף הוא שהרי פרוטה, בשיווי
שלמה. פרוטה ביחד, הכל והרי מלגיו, רובע

.ÂËÔÈ˙BL B‡ ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ÔÈ¯B‰Ëe ÔÈ‡ÓË104 ¿≈ƒ¿ƒ∆»¿ƒƒ
ÔÈÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï ÔÈ¯B‰h‰ eˆ¯Â ,ÌÈÏLe¯Èa „Á‡k¿∆»ƒ»«ƒ¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ
ÈL ¯OÚÓ ÏL ÚÏÒ ÔÈÁÈpÓ - Ì‰lL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆»∆«ƒƒ∆«∆«¬≈≈ƒ
BÊ ÚÏÒ - ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡ ÌÈ¯B‰h‰L Ïk :ÔÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ…∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆«
e˙LÂ eÏÎ‡ È¯‰L ,ÔÈlÁÏ ÚÏq‰ ‡ˆ˙Â .ÂÈÏÚ ÏlÁÓ¿À»»»¿≈≈«∆«¿Àƒ∆¬≈»¿¿»

‰¯‰Ëa dÈÂLa105ÌÈ‡Óh‰ eÚbÈ ‡lL „·Ï·e . ¿»¿»¿»√»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

à"ôùú'ä ìåìà ç"é éùéîç íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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‰M·e :¯Ó‡pL ;L„˜ ‡e‰ È¯‰ - ∆«¿»ƒ¬≈…∆∆∆¡««»»
BÈ„Â .ÈÈÏ ÌÈÏel‰ L„˜ BÈ¯t Ïk ‰È‰È ˙ÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ¿∆»ƒ¿…∆ƒƒ«»¿ƒ

ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï3ÂÈÏÚ·Ï4ÈL ¯OÚÓk ,5ÌLÎe . ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈≈ƒ¿≈
‡È¯eÒa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ‡L6ÈÚ·¯ ÚË ÔÈ‡ Ck , ∆≈«¬≈≈ƒ¿¿»»≈∆«¿»ƒ

‡È¯eÒa7ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ÈÚ·¯ ÚË·e . ¿¿»¿∆«¿»ƒ≈¿ƒ∆√»»
‰¯Bza BÈc L¯t˙ ‡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 .‰‡e·z ‰OÚiL „Ú - B˙‡e·z ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆¿»«∆≈»∆¿»¿≈

¯aÁÓa B˙B‡ ÔÈ„Bt13ÈL ¯OÚÓk ,14‡e‰ È¯‰Â . ƒƒ¿À»¿«¬≈≈ƒ«¬≈
dB·b ÔBÓÓ15¯OÚÓk ,16CÎÈÙÏ .17‰˜ BÈ‡ »»«¿«¬≈¿ƒ»≈ƒ¿∆

‰zÓa18¯Òa B˙ Ì‡ ‡l‡ ,19ÌÈ¯·c‰ ¯‡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
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. ובכסףֿמשנה (862 (עמ' שם לקידושין

כנ"ל.20) לזה, זה הוקשו שהרי

.‚‰„Bt‰Â21ÌÈ·Ú e‰„Bt ‰ˆ¯ - ÈÚ·¯ Ì¯k22‰ˆ¯ , ¿«∆∆∆¿»ƒ»»≈¬»ƒ»»
ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ .ÔÈÈ e‰„Bt23Ï·‡ .24ÔÈ‡ - ˙B¯t‰ ¯‡L ≈«ƒ¿≈«≈ƒ¬»¿»«≈≈

Ô˙i¯aÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ25. ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»»

שם.21) שני מעשר כבית22ֿ)תוספתא 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
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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·¯ Ì¯k26‰ÁÎL ‡Ï BÏ ÔÈ‡ -27‰‡t ‡ÏÂ28 ∆∆¿»ƒ≈…ƒ¿»¿…≈»
Ë¯t ‡ÏÂ29˙BÏÏBÚ ‡ÏÂ30epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â . ¿…∆∆¿…≈¿≈«¿ƒƒƒ∆

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z31¯OÚnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ÌLk , ¿»««¿¿≈∆≈«¿ƒƒƒ«¬≈
ÈL32eÏÚÈÂ ‰cÙ B‡ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‰ÏBÚ Blk ‡l‡ ; ≈ƒ∆»À∆ƒ»«ƒƒ¿∆¿«¬

.¯OÚÓk ,ÌÈÏLe¯Èa 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 "לפי 31)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 ואףֿעלֿפי 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

.‰ÌÈ·Ú33·¯ Ì¯k ÏLÈÚ34ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ -35, ¬»ƒ∆∆∆¿»ƒƒ¿ƒ≈ƒ
ÔÈÏBÚ eÈ‰iL36È„k ,„ˆ ÏÎÏ ÌBÈ CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ ∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ«¬«¿»«¿≈

¯hÚÏ37˙B¯Ùa ÌÈÏLe¯È È˜eL38˙Èa ·¯ÁMÓe . ¿«≈≈¿»«ƒ¿≈ƒ∆»«≈
Lc˜n‰39Ïk ¯‡Le .‰ÓBÁÏ CeÓÒ elÙ‡ ‰cÙ - «ƒ¿»ƒ¿∆¬ƒ»«»¿»»
˙B¯t‰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 רבעי 35)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 ואףֿעלֿפי 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
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¿
ÚÏÒa46ÌÈ¯ÓBM‰ ˙B‡ÈˆÈ ‡ÈˆBiL ˙Ó ÏÚ ¿∆««¿»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

˙‡ ÔÈ·ˆBwL ¯Á‡Â .B˙ÈaÓ ÌÈÏÚBt‰Â ÌÈ¯nÁ‰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˙ÈÚÈ·M·e .51e‰„Bt52BÈÂLa53ÌL ÔÈ‡L , ¿∆««¿ƒƒ≈¿»¿∆≈»
ÌÈÏÚBt ‡ÏÂ ÌÈ¯ÓBL ‡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,
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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 CÈ¯ˆ -61‰Ó„‡ ˙BÊÊB˜a62È„k , «…»»»ƒ¿«¿¿¿¬»»¿≈

ecÙiL „Ú epnÓ eÏÎ‡È ‡ÏÂ Ba e¯ÈkiL63‰È‰ Ì‡Â .64 ∆«ƒ¿……¿ƒ∆«∆ƒ¿¿ƒ»»
‰Ï¯Ú ÈL CB˙a65ÌÈÒ¯Áa B˙B‡ ÔÈiˆÓ -66È„k , ¿¿≈»¿»¿«¿ƒ«¬»ƒ¿≈

epnÓ eL¯ÙiL67‡nL ,‰Ó„‡ ˙BÊÊB˜a Biˆ Ì‡L . ∆ƒ¿¿ƒ∆∆ƒƒ¿¿¿¬»»∆»
e¯¯t˙È68‡È‰L ,‡e‰ ¯eÓÁ ‰Ï¯Ú ¯eq‡L ;69‰¯eÒ‡ ƒ¿»¿∆ƒ»¿»»∆ƒ¬»
‰È‰a70ÔÈÚev‰Â .71˙BÚn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰72˙La «¬»»¿«¿ƒ»«ƒƒ∆«»ƒ¿«
‰hÓL73Ë˜Ïp‰ Ïk :ÔÈ¯ÓB‡Â74el‡ ÈÚ·¯ ˙B¯tÓ ¿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). אף63ֿ)(פירוש 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
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 שני אוקמיה 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
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להאומר, אבל כנ"ל. לגזל, חילול בין לחלק ויש מחוברים,
פודין  אין הרי להקשות יש בשחרית, מיד חל שהחילול

ובחזוןֿאיש. בכסףֿמשנה, וראה משה). פני - במחובר

.Á„Á‡a77‰Ï¯ÚÏ ‰M‰ L‡¯ È¯L˙a78ÈÚ·¯ÏÂ79. ¿∆»¿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
Ì„˜ ‰ÚÈËp‰ ËÏwzL ‡e‰Â .‰L ÔÈ·eLÁ ‰La84 ¿»»¬ƒ»»¿∆ƒ»≈«¿ƒ»…∆

Ì˙Ò ‡e‰ ‰nÎÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL85ÏÎÏ ‰ËÈÏw‰ ¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ»¿»
˙B˙aL ÈzL ?˙BÏÈ‡‰86. »ƒ»¿≈«»

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
יֿיא. 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 ואףֿעלֿפי 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‰ ˙B¯t90‰Ï¯Úa ˙B¯zÓ91‡l‡ ≈≈«¿ƒ»«…À»¿»¿»∆»
˙ÈÚÈ·¯·92Ë·La ¯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
(ראה  ברבעי" לאלא) נשתבשה זו (תיבה "או וצ"ל: היא,
"וברבעי" ובכתבֿיד: 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 ואףֿעלֿפי 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‰ ?96¯OÚ ‰MÓÁa ≈««≈«ƒ««¬»«¬ƒ»»»
·‡a97‡e‰ È¯‰ - Ï·Bia ˙È¯ÈOÚ ‰MÓ98ÈL CB˙a ¿»ƒ»»¬ƒƒ«≈¬≈¿¿≈

,‰¯OÚ LÏL ˙MÓ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ „Ú ‰Ï¯Ú»¿»«¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿≈
‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ99‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÔÏÈ‡‰ ¿»«∆ƒ»ƒ»¿¿«∆¬≈

‰Ï¯Ú100e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,101ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Ï102. »¿»««ƒ∆ƒ¿¿¿«««»»ƒ
Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁÓe103Ï·Bia ‰¯OÚ LÏL ˙MÓ ≈¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿≈«≈

‡e‰ - ‰¯OÚ Úa¯‡ ˙MÓ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ „Ú«¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿««¿«∆¿≈
ÈÚ·¯ ÚË104‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ ,105È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ∆«¿»ƒ¿»«∆ƒ¿¿«∆¬≈

Ì‡Â .ÔBÈ„t CÈ¯ˆÂ ÈÚ·¯ ‡e‰106- ‰M‰ ‰¯aÚ˙ ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿«¿»«»»
‰Ï¯ÚÏ ‰¯aÚ˙107.ÈÚ·¯Ï 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
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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 ירושלמי 106)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
בפניֿמשה. וראה מעוברת". שנה ואפילו שנים,

חדש 107) כולל שלמות, שנים משלש נגרע אין כלומר,
העיבור.

.‡ÈBÚË108¯OÚ ˙MÓ ·‡a ¯OÚ ‰MLa109‡Ï - ¿»¿ƒ»»»¿»ƒ¿«∆∆…
¯OÚ ˙L BÏ ‰˙ÏÚ110˙L ‰Ï¯Ú ‡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 שהרי 110)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 È¯Lz L„Á L‡¯Ó ‰ÚÈËp‰ ÚË»««¿ƒ»≈……∆ƒ¿≈«¬ƒ»
ÌBÈÏ ÌBiÓ ÌÈL LÏL dÏ ‰BÓ - Ë·La ¯OÚ112 »»ƒ¿»∆»»»ƒƒ¿
ÌÈB‡‚Ï È˙È‡¯Â .ÈÚ·¯Ï ÌBÈÏ ÌBiÓe ,‰Ï¯ÚÏ113 ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ

CÈ¯‡‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ,ÈÚ·¯e ‰Ï¯Ú ÔBaLÁa ÌÈ¯·c¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»ƒ≈»¿«¬ƒ
˙Ó‡‰Â ,Ì‰ ÌÈ¯ÙBÒ ˙eÚË È‡cÂ·e ,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 (כסףֿמשנה).
יח. טו,

.‚ÈÔÈÏÚ‰114ÔÈ·Ïel‰Â115ÌÈÙ‚ ÈÓe116¯„Óq‰Â117- ∆»ƒ¿«»ƒ≈¿»ƒ¿«¿»«
ÈÚ·¯·e ‰Ï¯Úa ÔÈ¯zÓ118ÌÈ·Ú‰Â .119ÌÙ¯OL À»ƒ¿»¿»»¿»ƒ¿»¬»ƒ∆¿»»

ÌÈ„w‰120Ô„ÈÒÙ‰Â121ÌÈpˆ¯Á‰Â ,122ÔÈbf‰Â123„Óz‰Â «»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««¿«ƒ¿««ƒ¿«∆∆
Ô‰lL124ÔBn¯ ÈtÏ˜e ,125ıp‰Â126ÈtÏ˜e ,BlL ∆»∆¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈
ÌÈÊB‚‡127ÌÈÈÚ¯b‰Â128‰Ï¯Úa ÔÈ¯eÒ‡ -129ÔÈ¯zÓe , ¡ƒ¿««¿ƒƒ¬ƒ¿»¿»À»ƒ

ÈÚ·¯a130˙BÏ·Bp‰Â .131˙B¯eÒ‡ Ôlk -132. ƒ¿»ƒ¿«¿À»¬

ז.114) משנה פ"א הרכים 115)ערלה הענפים "הם
(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 גרגירי 123)- 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) לפי 127)"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
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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.

à"ôùú'ä ìåìà è"é éùéù íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
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

.‡Ïk2·iÁ ‡e‰L3ÈÚ·¯ BÏ LÈ - ‰Ï¯Úa4ÏÎÂ , …∆«»¿»¿»≈¿»ƒ¿…
ÈÚ·¯a ·iÁ BÈ‡ - ‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËtL5¯Ó‡pL ;6: ∆»ƒ»»¿»≈«»ƒ¿»ƒ∆∆¡«

‰M·e ,¯ÓB‚Â ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL LÏL»»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ¿≈«»»
.˙ÚÈ·¯‰»¿ƒƒ

רבי 2) 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. שרבעי 4)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¯‰ - ˙B¯ÙÏ ‡Ï ˙B¯B˜Ï ¿ƒ»∆¿»¿…¿≈¬≈∆

BÚË .‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËt11¯ÊÁÂ ‚ÈÒÏ12ÂÈÏÚ ·LÁÂ »ƒ»»¿»¿»ƒ¿»¿»«¿»«»»
‚ÈÒÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ÏÎ‡ÓÏ BÚËpL B‡ ,ÏÎ‡ÓÏ¿«¬»∆¿»¿«¬»¿»«¿»«»»ƒ¿»

ÔÂÈk -13Ba ·¯ÚL14·iÁ ·eiÁ ˙·LÁÓ15BÚË .16 ≈»∆≈≈«¬∆∆ƒ«»¿»
ÏÎ‡ÓÏ CÏÈ‡Â Ô‡kÓe ,‚ÈÒÏ ÌÈL LÏL17BÏ ÔÈ‡ - »»ƒƒ¿»ƒ»¿≈≈¿«¬»≈

ÈÚ·¯18‰Ï¯Ú 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,

('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 ,‰Ï¯Úa ·iÁ«»¿»¿»¿∆∆»«»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÛÏv‰Â .ÚËB ÏL BzÚ„a ÈeÏz ¯·c‰L ;¯eËt25- »∆«»»»¿«¿∆≈«¿«»»

˙BBi·‡‰ ‰Ï¯Úa ·iÁ26ÔÈÒÈ¯Ùw‰ Ï·‡ ,„·Ïa27- «»¿»¿»»¬ƒƒ¿«¬»««¿ƒƒ
˙B¯zÓ28. 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

רבי 23)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
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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
בחוץֿלארץ, כמותו הלכה בארץ שהמיקל בחוץֿלארץ, 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‰29ÌÈa¯Ï30e‰„O CB˙a31;‰Ï¯Úa ·iÁ - «≈«¿«ƒ¿»≈«»¿»¿»
ÌÈa¯Ï elÙ‡ - ÌzÚËe :¯Ó‡pL32ÌÈ¯·c ‰na . ∆∆¡«¿«¿∆¬ƒ»«ƒ«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡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

בחוץֿלארץ" 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¯‰ ˙eL¯a36‰ÈÙÒa B‡37‰ÏBÚ‰Â , «≈«ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»¿»∆
ÂÈÏ‡Ó38„ÈÁi‰ ˙eL¯a39ÔÈa ,ÚËpL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ , ≈≈»ƒ¿«»ƒ¿≈»ƒ∆»«≈

BÓˆÚÏ ÔÈa Ï‡¯OÈÏ40ÚËpL ÔÏÊb‰Â ,41ÔÈ·iÁ - ¿ƒ¿»≈≈¿«¿¿««¿»∆»««»ƒ
.ÈÚ·¯·e ‰Ï¯Úa¿»¿»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 (כסףֿמשנה). 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),
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‰42ÌÈL¯Ë ÌB˜Óa ÂÈÏ‡Ó43¯eËt -44elÙ‡ . »∆≈≈»ƒ¿¿»ƒ»¬ƒ
ÚËBp‰45·eMÈ BÈ‡L ÌB˜Óa46‡lL ‡e‰Â .¯eËt - «≈«¿»∆≈ƒ»¿∆…
‰È‰È47‰OBÚ48ÏetË È„k49Ú ÂÈ˙B¯Ùa ÏtËnL„ ƒ¿∆∆¿≈ƒ∆¿«≈¿≈»«

·eMÈÏ Ô‡È·nL50BÏetË È„k ‰OBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ∆¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ»»∆¿≈ƒ
.‰Ï¯Úa ·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 ,‰ÂˆÓÏ52·ÏeÏÏ53B‡ «≈«¿ƒ¿»¿∆»«∆¿¿»
˙ÈÊ54‰¯BnÏ55‰Ï¯Úa ·iÁ -56LÈc˜‰ .57Ck ¯Á‡Â «ƒ«¿»«»¿»¿»ƒ¿ƒ¿««»

‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËt - ÚË58- LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÚË ; »«»ƒ»»¿»»«¿««»ƒ¿ƒ
‰Ï¯Úa ·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,
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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 ואףֿעלֿפי [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 ואףֿעלֿפי
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‡ .‰Ï¯Úa ·iÁ - ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚa «≈«¿»ƒ∆≈»«»¿»¿»«
ÌÈÚ¯ÊÏ 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 מפני 62)מהארץ אמר, יוסי "רבי שם:

מן  יונקים שהאילנות והכוונה, אותו". מפעפעין שהשרשין
ספינה. לענין בה"ה, למעלה וכן הארץ.

.ËÔÏÈ‡63‰Ê .‰Ï¯Úa ·iÁ - ˙Èa‰ CB˙a BÚËpL64 ƒ»∆¿»¿««ƒ«»¿»¿»∆
ı¯‡Ï eÈ˙B·‡ e‡a ‡lL „Ú ÌÈ·ÎBk È„·BÚ eÚËpL∆»¿¿≈»ƒ«∆…»¬≈»»∆

¯eËt -65ı¯‡Ï e‡aMÓ Ï·‡ ;66eÚËpM ‰Ó Û‡ , »¬»ƒ∆»»»∆««∆»¿
·iÁ - ÌÈ·ÎBk 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 אףֿעלֿפי
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
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 אףֿעלֿפי נטעו פטור, - נטוע

.ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ69ÔÏÈ‡ Èab ÏÚ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ·Èk¯‰L ≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ««¬»««≈ƒ«
˜¯Ò70‰Ï¯Úa ·iÁ -71LÈÂ .72ÚË ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ73 ¿»«»¿»¿»¿≈¿≈»ƒ∆«

‚‰Ï ‡a Ì‡L .ÈÚ·¯74L„˜ ‡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  אףֿעלֿפי 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‰ÈÚ¯b ÚËBp‰ „Á‡76¯eÁÈ B‡77B‡ ,ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ∆»«≈««¿ƒ»ƒƒ»ƒ»
BÓB˜nÓ ÔÏÈ‡‰ Ïk ˙‡ ¯˜ÚL78¯Á‡ ÌB˜Óa BÚËe79 ∆»«∆»»ƒ»ƒ¿¿»¿»«≈

‰Ï¯Úa ·iÁ ‰Ê È¯‰ -80.B˙ÚÈË ˙ÚMÓ ‰BÓe . ¬≈∆«»¿»¿»∆ƒ¿«¿ƒ»
BÚÊÚÊ81B¯˜Ú ‡ÏÂ82¯ÙÚ ÂÈ˙B·È·Ò ‡lÓ Ck ¯Á‡Â83: ƒ¿¿¿…¬»¿««»ƒ≈¿ƒ»»»

‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙B·È·Ò ‡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
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.·ÈÔÎÂ85,„Á‡ L¯L 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 B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒƒ¿¿»»ƒ¿≈∆»
˙BÈÁÏ87¯˜Ú .88ÚÏq‰ ‰¯˜ÚÂ Blk89da ÂÈL¯ML ƒ¿∆¡«À¿∆∆¿»«∆«∆»»»»

‡e‰L ‰Ók BÚËe ¯ÊÁÂ ,BnÚ90‰Ó„‡‰ ÏÎa ƒ¿»«¿»¿»∆¿»»¬»»
d˙B‡Ó ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‡ :ÂÈL¯L ˙B·È·qL∆¿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 BˆvwL94·iÁ - ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»»∆¿∆¡ƒ«»
‰Ï¯Úa95‰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 ואףֿעלֿפי 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- ·Èk¯n‰ „Á‡Â CÈ¯·n‰ „Á‡Â ÚËBp‰ ∆»«≈«¿∆»««¿ƒ¿∆»««¿ƒ
„a C˙ÁLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·iÁ98ÔÓ „Á‡ «»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««∆»ƒ

Ï·‡ ;¯Á‡ ÔÏÈ‡· B·Èk¯‰ 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 B·Èk¯‰ 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 אףֿעלֿפי 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
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‰ ‰Ê102¯Á‡Â ,˙B¯t ‰OÚÂ CÈ¯·‰L »«∆«∆∆∆ƒ¿ƒ¿»»≈¿««
‰BÓ - Ô˜f‰ ÔÏÈ‡a ‰¯ÚÓ ‡e‰L B¯wÚ ˜Òt Ck»»«ƒ»∆¿…∆»ƒ»«»≈∆

˜ÒÙpL ‰ÚMÓ103ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ - ˙B¯t‰ Ô˙B‡Â . ƒ»»∆ƒ¿«¿»«≈À»ƒƒ¿≈
¯z‰a eÏ„bL104Ì‡Â .105¯wÚ‰ ˜ÒÙpL ¯Á‡ ÔÁÈp‰ ∆»¿¿∆≈¿ƒƒƒ»««∆ƒ¿«»ƒ»

ÌÈ˙‡Óa eÙÈÒB‰L „Ú106ÔÈ¯eÒ‡ 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 אףֿעלֿפי
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˙B¯t eÈ‰Â ,111 «¿»∆ƒ¿»ƒ¿≈»¿»≈
eÙÈÒB‰ elÙ‡ ,‰cÏia112ÌÈ˙‡Ó113˙B¯t‰ el‡ È¯‰ - ««¿»¬ƒƒ»«ƒ¬≈≈«≈

ÔÈ¯eÒ‡ ‰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
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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»»∆

‰Ï¯Úa ·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 ÔÈ¯ÚÓ [‰‡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
‰Ï¯Ú‰124·iÁ - ÌÈL¯M‰ ÔÓ ;125‰cÏÈ .126‰˙eÁt »»¿»ƒ«»»ƒ«»«¿»¿»
ÁÙhÓ127‰È˙BL Ïk ‰Ï¯Úa ˙·iÁ -128ÈtÓ , ƒ∆««∆∆¿»¿»»¿∆»ƒ¿≈

d˙L ˙· ‰ÚÈËk ˙È‡¯pL129ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿»»«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡130˙Á‡ ‰ÚÈËa131ÌÈzL „‚k ÌÈzL B‡ , ¬ƒƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ

·Ê ‰‡ˆBÈ ˙Á‡Â132˙BÁt Blk Ì¯k‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿««¿»»»¬»ƒ»»«∆∆À»
ÏB˜ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ - ÁÙhÓ133ÔÈBnL C¯„k ÔÈBÓe , ƒ∆«¬≈∆≈ƒ¿∆∆∆ƒ

.˙BÏÈ‡‰ ¯‡LÏƒ¿»»ƒ»

כרבי 122) קיט.), בבבאֿמציעא (הובאה ערלה תוספתא
מאיר. כרבי ולא "היכי 123)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).

.ÎÔÈÚËB134¯eÁÈ135‰Ï¯Ú ÏL136ÔÈÚËB ÔÈ‡Â , ¿ƒƒ∆»¿»¿≈¿ƒ
ÊB‚‡137tÓ ,‰Ï¯Ú ÏL‰Ï¯Ú ˙B¯Ùe ,È¯t ‡e‰L È ¡∆»¿»ƒ¿≈∆¿ƒ≈»¿»

‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡138È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¬ƒ«¬»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈
˙BÏÎ‡Ó139ÚËÂ ¯·Ú Ì‡Â .140È¯‰ - ‰Ï¯Ú 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 ÔÈ·Èk¯Ó ÔÈ‡144‰Ï¯Ú ÏL ¿≈≈«¿ƒƒ«¿ƒ∆»¿»
È¯Ùk Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈÏ˜„a145.¯zÓ - ·Èk¯‰Â ¯·Ú . ƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒÀ»

¯·c ÏkL146„Á‡Â ¯eÒ‡ „Á‡ ,ÔÈÓ¯B‚ ÈL BÏ LiL ∆»»»∆≈¿≈¿ƒ∆»»¿∆»
ÁÓBv‰ ,CÎÈÙÏ .¯zÓ Ì‰ÈMÓ Ì¯‚p‰ ‰Ê È¯‰ - ¯zÓÀ»¬≈∆«ƒ¿»ƒ¿≈∆À»¿ƒ»«≈«

‰Ï¯Ú ˙B¯tÓ147È¯t‰ 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,

à"ôùú'ä ìåìà 'ë ÷"ù íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
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
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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¯‡‰ Ú¯ÊaL5‡¯˜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.

.·ÔÈLÈ¯ÙnL ‰M‰ ¯Á‡ ‡l‡ ‰Ê ÈecÂ ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿«ƒƒ∆∆»«««»»∆«¿ƒƒ
ÈÚ ¯OÚÓ da8¯OÚÏ ‰lÎ˙ Èk :¯Ó‡pL ;9z¯Ó‡Â10 »«¿«»ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆«¿≈¿»«¿»

.˙Èa‰ ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa 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 ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈa ≈»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»«¬∆
ÁÒt12‰lÎ˙ Èk :¯Ó‡pL .˙ÈÚÈ·L ÏLÂ ˙ÈÚÈ·¯ ÏL ∆«∆¿ƒƒ¿∆¿ƒƒ∆∆¡«ƒ¿«∆

Ba ÌÈÏk ˙B¯OÚn‰ ÏkL Ï‚¯a - ¯OÚÏ13ÔÈ‡Â ; «¿≈»∆∆∆»«««¿»ƒ¿≈
ÁÒt‰14Ïk ‡l‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰MÓ ÚÈbÓ15˙B¯t «∆««ƒ«ƒ»»¿ƒƒ∆»»≈

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÔÈa ,e¯OÚ˙ ˙ÈLÈÏL16˙B¯t ÔÈa ¿ƒƒƒ¿«¿≈≈»ƒ»≈≈
.ı¯‡‰»»∆

לוידוי 11) איחרוהו - לוידוי" כשר היום ש"כל פי על ואף
אלא  טוב ביום מאוחר זמן לך ואין לאחרו. שיכולים עוד כל

כדי 12)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 ÔÈ·e ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈ·e .¯OÚn‰««¬≈≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

˙BcÂ˙‰Ïe ¯Ú·Ï ·iÁ19. «»¿«≈¿ƒ¿«

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‡21z¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ; ƒ∆∆¡«¿»»∆∆¡«¿»«¿»
„Á‡ ÏÎÂ .¯ÓB‡ ‰z‡L ÔBLÏ ÏÎa - EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆¿»»∆«»≈¿»∆»

BÓˆÚ ÈÙa B¯ÓB‡ „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
וידוי 21) 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‰ Èz¯Úa :Èecea ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔkL ,˙Bzn‰««»∆≈≈«ƒƒ«¿ƒ«…∆ƒ

˙Èa‰27ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ .28¯eÚa‰ ‰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 ‰Óe¯z BÏˆ‡ ¯‡L Ì‡ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk≈«∆ƒƒ¿«∆¿¿»¿«
ÈÂlÏ B˙B - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ;Ô‰kÏ d˙B - ¯OÚÓ30; «¬≈¿»«…≈«¬≈ƒ¿«≈ƒ

¯OÚÓ ˙B¯t BÏˆ‡ e¯‡L .ÌÈiÚÏ B˙B - ÈÚ ¯OÚÓ«¿«»ƒ¿»¬ƒƒƒ¿¬∆¿≈«¬≈
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Ô˙i„t ˙BÚÓ B‡ ÈÚ·¯ ÚË B‡ È‡cÂ ÏL ÈL31È¯‰ - ≈ƒ∆««∆«¿»ƒ»¿ƒ»»¬≈
¯OÚÓ BÏˆ‡ ¯‡L .Û¯BO B‡ ÌiÏ CÈÏLÓe Ô¯Ú·Ó ‰Ê∆¿«¬»«¿ƒ«»≈ƒ¿«∆¿«¬≈

B¯Ú·Ï ·iÁ BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL32BÏˆ‡ ¯‡L . ≈ƒ∆¿«≈«»¿«¬ƒ¿«∆¿
ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ¯Úa˙Ó Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯eka33. 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

.Ë¯Ú·Óe Û¯BOL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na34e¯‡LpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈¿«≈¿∆ƒ¿¬
˙B¯t BÏˆ‡35ÌBÈ ÒkiL Ì„˜ Ôlk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ∆¿≈∆≈»∆¡…À»…∆∆ƒ»≈

ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ÏL ÏÈL·z ¯‡L Ì‡ Ï·‡ ;·BË¬»ƒƒ¿««¿ƒ∆«¬≈≈ƒ¿∆«
¯Ú·Ók ÏÈL·z‰L ,B¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÈÚ·¯36ÔÎÂ .37 ¿»ƒ≈»ƒ¿«¬∆««¿ƒƒ¿…»¿≈

ÔÈ¯Ú·Ók 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 ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ ‡lL ˙B¯t≈∆…ƒƒ¿««««¿ƒ¿«
¯eÚa‰39·iÁ BÈ‡Â ,˙BcÂ˙‰Ï B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ - «ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»

.Ô¯Ú·Ï¿«¬»

פסח.39) של אחרון טוב יום בערב כלומר,

.‡ÈÂÈ˙B¯t 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‰ÈÏÚ·Ï42Ô‰Ï ‰ÎBfL ÈÓÏ B‡43 ¿«¿≈∆«««¿«¿ƒ∆∆»∆
ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ ˙È˙pL .¯ÁÓÏ ‰cÂ˙Óe ,Ô‰ÈÏÚ·Ï¿«¿≈∆ƒ¿«∆¿»»∆¿ƒ««ƒ«¿¿ƒ«

˜efÁ da LiL ‰zÓ ‡l‡ dÈ‡ Ú˜¯˜ Èab44Ï·‡ . «≈«¿«≈»∆»«»»∆≈»ƒ¬»
ÈtÓ ,ÔÈÙÈÏÁa ¯OÚn‰ Ì‰Ï ˙B˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿»∆««¬≈«¬ƒƒƒ¿≈

˙B¯OÚn‰Â ,‰¯ÈÎÓk ‰‡¯pL45˙Bzn‰Â ˙BÓe¯z‰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‰ Èz¯Úa :¯Ó‡pL ?˙Bzn‰««»∆∆¡«ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒ«…∆
˙Èa‰ ÔÓ .L„˜ Èe¯w‰ ,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¿»

˙¯Á‡ ‰zÓ ezÓ„wL48‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ‡È‰Â , ∆¿»««»»«∆∆¿ƒ¿»¿»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e49¯OÚÓ ‰Ê - ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ . ¿««¬≈«≈«»¿»«¿»»∆«¿«

ÈÚ50‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜ÏÂ51Ë˜Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . »ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»««ƒ∆≈∆∆
Èece‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ‰‡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‰ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»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‡ - BÏ·Ë Û¯O . ¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿«

ÔÓf·e .Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô˙ ‡ÏÂ ˙BzÓ LÈ¯Ù‰ ‡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 "עשיתי 54)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 ÌÈ¯eka ‡l‡58Èz¯Úa :¯Ó‡pL ; ∆»ƒƒƒ¿«ƒ¿«∆∆∆¡«ƒ«¿ƒ
ÔBL‡¯‰ L„w‰ - L„w‰59ÈÓ Ï·‡ .ÌÈ¯eka‰ ‡e‰L , «…∆«…∆»ƒ∆«ƒƒ¬»ƒ

;‰cÂ˙Ó BÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙa ‰Óe¯z ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L∆≈∆»¿»ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿«∆
¯‡L ÏÏÎa ‡l‡ ÈecÂ ‰eÚË ‰Óe¯z‰ ÔÈ‡L∆≈«¿»¿»ƒ∆»ƒ¿«¿»

˙Bzn‰60. ««»

מכולן.57) יותר בו שייך "ביערתי", ולשון אותו, ששורפין
מתבערים.58) ביכורים מפרישים 59)שאף שהביכורים
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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 LÈ¯Ù‰ ‡lL - EÈ˙BˆnÓ Èz¯·Ú ‡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∆…»«

BÎ¯·lÓ62BÓL ¯ÈkÊ‰lÓe63ÂÈÏÚ64È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï . ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿»»…»«¿ƒ¿…ƒ
‰cÂ˙Ó BÈ‡ - ‰È‡a BÏÎ‡ Ì‡ ‡‰ .epnÓ65‡ÏÂ . ƒ∆»ƒ¬»«¬ƒ»≈ƒ¿«∆¿…

‰‡ÓËa BLÈ¯Ù‰ Ì‡ ‡‰ .‡ÓËa epnÓ Èz¯Ú·66- ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿À¿»
Á˜Ï ‡lL - ˙ÓÏ epnÓ Èz˙ ‡ÏÂ .‰cÂ˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«∆¿…»«ƒƒ∆¿≈∆…»«

ÌÈ¯Á‡ ÌÈB‡Ï B˙ ‡ÏÂ ,ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡ epnÓ67. ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿…¿»¿¿ƒ¬≈ƒ
‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï 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

.ÊË¯L‡k „Ú ,ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ««¬∆
‰Lwa BÊ - L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ eÈ˙·‡Ï zÚaLƒ¿«¿»«¬…≈∆∆»«»»¿»«»»

ÔziL71˙B¯ta 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

.ÊÈÌÈ¯ÊÓÓe Ï‡¯OÈ73ÌÈ¯‚ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈcÂ˙Ó - ƒ¿»≈«¿≈ƒƒ¿«ƒ¬»…≈ƒ
,ı¯‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈ¯¯ÁLÓ 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 È¯Ú Ì‰Ï LÈ ,ı¯‡a»»∆≈»∆»≈ƒ¿»

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
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à"ôùú'ä ìåìà ã"é ïåùàø íåé
.âéø äùò úåöî
ìåìàå"è-ã"ééðù-ïåùàøíåé
― הרי"ג ּבקּדּוׁשיןהּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

וזֹוהי ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובמּתן
אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמצות

`)ּובעלּה" ,ck mixac)ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― , ְְְְִֶֶַַַָָָָ
והיתה" a)"ויצאה ,my)ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―(hb) ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ההויה ּכ(oi`eypd)נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ּבׁשטר. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה מּמהּֿׁשּנאמר (zenyּבכסף ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(`i ,`kלאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין אמרּו: ,ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּומּנּו? sqka)אב.(edin?)אחר, eza eyciw xy`k edfe)אבל ֲֵַַָָ

ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ּדאֹוריתא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָקּדּוׁשין

ּבכתּבֹות `)וקּדּוׁשין(b.)מקֹומֹות dpyn ` wxt)ונּדהwxt) ְְְְִִִִָֻ
(c dpyn dּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָ

ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבּמּסכּתא
נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה קּדּוׁשין על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאמרּו

ּדאֹוריתא. קּדּוׁשין ְְְִִִֶַַָׁשּמצות

à"ôùú'ä ìåìà å"è éðù íåé
.äðù äùòú àì úåöî

― השנ"ה ּבלאהּמצוה מּלבעֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ
קדׁשה "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכתּבה

יׂשראל" gi)מּבנֹות ,bk mixac)ּבענין האזהרה ּכפל ּוכבר , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
אתרֿ "אלּֿתחּלל יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָזה
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wfg zxecdn jezn

להזנֹותּה" ּבּת(hk ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְְִִַָָ
(miyecwּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "אתּֿבּת "אלּֿתחּלל :ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן איׁשּות, לׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ּוׁשמע ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאיׁשּות.
יתעּלה, ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָענין
חּיב אינֹו ― אֹונס אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּבֹועל
וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ּתׁשלּום אּלא מןֿהענׁשים ענׁש ְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּום
עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּפגע, אּׁשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותּה
הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ׁשאין ּכיון ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבדעּתנּו,
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ּככלּֿדבר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָנֹוהג
ּבמהּֿׁשהּוא לֹו למחֹול אֹו ּכלֿמהּֿׁשּירצה מּממֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָלחברֹו
ּולמסרּה הּנערה ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָחּיב
זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ לֹו וימחֹול עליה לבֹוא אדם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלאיזה

ּכסף החמּׁשים ּכלֹומר: `eמּזכּיֹותיו, qpe`d qpwpy) ְְֲִִִֶֶַַָֻ
(dztndמנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; לאבי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהם

לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ּכ לֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּתן
להזנֹותּה" אתּֿבּת my)"אלּֿתחּלל `xwie)ׁש לפי ּזה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

קרה אם אּלא אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּדנּתי
ּובהּתר ׁשניהם ּברצֹון הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפּתה
"ולאֿ ואמר: לכ אתֿהּטעם וגּלה .לכ ּדר אין ―ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

זּמה" הארץ ּומלאה הארץ ׁשהאֹונס(my)תזנה לפי . ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם מעט, קֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּפּתּוי
זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ויתּפּׁשט ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיתרּבה
ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים לכלֿמהּֿׁשהזּכירּו מתאים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָוהּוא
לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמׁשּפטי
וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֻעליו.

à"ôùú'ä ìåìà æ"è éùéìù íåé
.äðù äùòú àì úåöî

הקודם ביום נדפס השנ"ה ְִַַָהּמצוה

à"ôùú'ä ìåìà æ"é éòéáø íåé
.äðù äùòú àì úåöî

שני ביום נדפס השנ"ה ְִַַָהּמצוה

à"ôùú'ä ìåìà ç"é éùéîç íåé
.áñø äùòú àì úåöî

― הרס"ב אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ
לּה. להציק ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה מּלהציק ְְְְְְִִִִִִִִַָָָָָָָָָָעברּיה
מּמּנה ימנע אֹו ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה יצמצם ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולצערּה, לּה להציק ּבכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָעֹונתּה

יגרע" לא וענתּה ּכסּותּה i)"ׁשארּה ,`k zeny)זה ולאו . ְְְְְִֵֶָָָָָָֹֹ
ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ּכלֿהּנֹוׂשא ּכֹולל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבעצמֹו,
אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה הּדברים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשלׁשת
ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיתעּלה

יעׂשהֿלּה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, h)ּכסּותּה ,my)מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹלמדנּו

ּבּמכלּתא אמרם mihtyn)והּוא zyxt)מהּֿלמדנּו "וכי : ְְְְְְִִַַַָָָָ
למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? הּבנֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלמׁשּפט
― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― "ׁשארּה אמרּו: ְְְְְֵֵֶָָָָָוׁשם

ארץ" ּדר זֹו ― עֹונתּה .(`zeyi)ּכמׁשמעֹו; ְְֶֶֶֶַָָָ

à"ôùú'ä ìåìà è"é éùéù íåé
.áñø äùòú àì úåöî

הקודם ביום נדפס הרס"ב ְִַַָהּמצוה

à"ôùú'ä ìåìà 'ë ÷"ù íåé
.áéø äùò úåöî
ìåìà'ë-æ"èùãå÷-úáù-éùéìùíåé
― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: f)אמרֹו ,h ziy`xa)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶַַָָ

fh.)ּבארּו zekxa)נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ׁשהחתן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ונתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבתּולה,

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה ּדיני (q`:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָ
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האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש
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ç-÷øô ìà÷æçéiÎb

âäîìLeøé éúà àázå íéîMä ïéáe õøàä-ïéa | çeø éúà àOzå éLàø úöéöa éðçwiå ãé úéðáz çìLiå©¦§©Æ©§¦´½̈©¦¨¥−¦§¦¦´Ÿ¦®©¦¨´Ÿ¦´´©¥«¨¨´¤¥´©¨©¿¦©¨¥ÁŸ¦̧§¨©§ ¹¨
:äð÷nä äàðwä ìîñ áLBî íL-øLà äðBôö äðBtä úéîéðtä øòL çút-ìà íéýìà úBàøîa§©§´¡Ÿ¦À¤¤¹©©³©©§¦¦Æ©¤´¨½¨£¤¨´©½¥−¤©¦§¨¬©©§¤«

ã:äò÷aa éúéàø øLà äàønk ìàøNé éýìà ãBák íL-äpäåäéðéò àð-àN íãà-ïa éìà øîàiåE §¦̧¥½̈§−¡Ÿ¥´¦§¨¥®©©§¤¾£¤¬¨¦−¦©¦§¨«©´Ÿ¤¥©½¤¨¾̈¨¨¬¥¤−
ì ïBôvî äpäå äðBôö Cøc éðéò àOàå äðBôö Cøc:äàaa äfä äàðwä ìîñ çaænä øòLåøîàiå ¤´¤¨®¨¨¤¨³¥©Æ¤´¤¨½¨§¦¥³¦¨Æ§©´©©¦§¥½©¥²¤©¦§¨¬©¤−©¦¨«©´Ÿ¤
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:øéwa ãçà-øçç(ñ) :ãçà çút äpäå øéwa øzçàå øéwá àð-øúç íãà-ïa éìà øîàiåèøîàiå Ÿ¤−̈©¦«©´Ÿ¤¥©½¤¨−̈£¨¨´©¦®¨¤§´Ÿ©¦½§¦¥−¤¬©¤¨«©−Ÿ¤
:ät íéNò íä øLà úBòøä úBáòBzä-úà äàøe àa éìàéNîø úéðáz-ìë äpäå äàøàå àBáàå ¥¨®³Ÿ§¥Æ¤©¥´¨¨½£¤²¥¬Ÿ¦−«Ÿ¨¨»¨«¤§¤¼§¦¥̧¨©§¦¹¤³¤

:áéáñ | áéáñ øéwä-ìò äwçî ìàøNé úéa éìelb-ìëå õ÷L äîäáe§¥¨Æ¤½¤§¨¦¥−¥´¦§¨¥®§ª¤¬©©¦−¨¦¬¨¦«

i"yx
(‚).éùàø úéöéöá:בלע"ז פלוציי"ל ראשי בשער

.íéäìà úåàøîá ומביאני אותי נושא כאילו הראני
äðåôö.לירושלי': äðåôä úéîéðôä øòù העזרה שער

לכל  שערים לה והיו הבית להר פנימית שהיא
äàð÷ä.רוחותיה: ìîñ ומקניט מקנא הקנאה צורת

וכן  להרגיזו להקב"ה להקנאות שם שנתנוה להקב"ה
דמרגזין: דקנאתא צלם êøã(‰)ת"י êéðéò àð àù

.äðåôö שער בפתח שהרי לעזרה מחוץ הבית להר
לשער  צפונה ודרך עומד היה מבחוץ עזרה של הצפוני

הוא: לעזרה çáæîä.חוץ øòùì ïåôöî הבית בהר

שהיה  אני ואומר הצפוני, העזרה שער לאותו מצפון
המזבח: כנגד מכוון שער בא äàáá.אותו כשאדם

בלע"ז: אלאנטריא"ה בביאה שם, מוצאו לעזרה ליכנס
(Â).éùã÷î ìòî ä÷çøì:מקדשי מעל שאתרחק כדי
(Ê).øöçä çúô ìà:עצמו שער אותו פתח עד הקריבני

.øé÷á ãçà øåç:העזרה øé÷á.(Á)חומת àð øúç
החור: את ãçà.והרחב çúô äðäå ראיתי החור דרך

אחת: לשכה עכו"ם:õ÷ù.(È)פתח לשקוץ עשוין
.ä÷åçî:הקיר על חקוקין

cec zcevn
(‚).ÁÏ˘ÈÂבשער אותי  ולקח  יד  תבנית הושיט שראה הדמות 

לירושלים:Â˙˘‡.הראש : והביאו באויר  הרימו  הרוח 
.ÌÈ‰Ï‡ ˙Â‡¯Ó·במראה לו  נראה  רק באמת  הביאו לא ר "ל 

הביאו: כאילו ‰ÈÓÈÙ˙.הנבואה ¯Ú˘שהיא העזרה שער הוא
הבית : להר ˆÂÙ‰.פנימית  ‰ÂÙ‰לעזרה היו שערים  ד ' כי

רוח: לכל  ‰˜Ó‰.אחד ‰‡˜‰ ÏÓÒולתוספת הקנאה, פסל 
במשכן להיות  למקום ומכעיס  המקניא ר"ל  המקנה אמר  ביאור 

˘Ì.(„)ביתו: ‰‰Â כבוד שם ראיתי ההוא  הפתח  אל בבואי
ראיתי אשר ככבוד נאמר ושם בבקעה  שראיתי המראה  כמו ה'

כבר נהר  ג)על  ˆÂÙ‰.(‰):(לעיל Í¯„:צפון ÔÂÙˆÓלרוח 
.Á·ÊÓ‰ ¯Ú˘Ïמושב היה הבית  הר בחלל לו חוצה השער ומצפון המזבח מול  מכוון שהיה  לפי  המזבח  שער  קרוי הצפוני שער

הזה: הקנאה כניסתו:··‡‰.סמל בדרך מצאו בעזרה  ליכנס אדם  הוא‰¯Â‡‰.(Â)בבוא  אם  אותו שאל כי השאלה בה"א הוא 
עושים: הם מה Â‚Â'.רואה ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â·ÚÂ˙הוא כוונתם תוכן הסמל  מעמידת פה  עושים המה אשר  הגדולות התועבות  ר "ל 

הסמל: במקום  שכינתי  אשרה לא כי מקדשי מעל  אותי  הרחיק Â‚Â'.למען „ÂÚÂ:מזה גדולות  תועבות  לראות חשוב זה ומלבד 
(Ê).Á˙Ù Ï‡:הפתח בחלל  הביאו ועתה  מבחוץ  הפתח  אל  הביאו  מתחלה כי  הפתח  היה·˜È¯.בחלל  העזרה  מכותלי באחד

חור : ·˜È¯.(Á)בו ‡ ¯˙Á: החור את  להרחיב החור במקום בקיר חפור ‡Á„.עתה Á˙Ù ‰‰Â אחד פתח שם  מצאתי ר"ל 
אחת : ללשכה וכו ':·‡.(Ë)פתוחה  וראה הפתח  ˙·È˙.(È)דרך  ÏÎ:' וכו רמש תבנית  מין כל  ‚ÈÏÂÏ.ר"ל  ÏÎÂשאר וכל

להם: יעבדו אשר  ישראל  בית  של סביבה:ÂÁÓ˜‰.הגלולים  בכל ההיא מהלשכה הקיר  על  חקוקה  היתה  מהן אחת כל 

oeiv zcevn
(‚).˙È·˙המשכן תבנית  כמו  כה)דמות ·ˆÈˆÈ˙:(שמות

.È˘‡¯ציץ קרוי הגוף מן היוצא דבר כל  כי ראשי , שער ר"ל
למואב ציץ תנו מח)וכן כל ÏÓÒ.:(ירמיה תמונת  וכן  צורה  ענין

ד)סמל ‰˜Ó‰.:(דברים ‰‡˜‰הם כמו והקנטה כעס ענין
אל  בלא לב)קנאוני יא)פתןÂÁ¯.(Ê):(שם ·˜È¯.:(ישעיה

בתיםÁ˙¯.(Á)בכותל : בחושך  חתר כמו חפירה (איוב ענין

בריות¯Ó˘.דמות:˙·È˙.(È)עתה:‡.:כד) יקראו  כן
חי הוא אשר  רמש  כל  וכן  ניכר הלוכם שאין רגל  קצרי  קטנות 

ט) שרץ:˘˜ı.:(בראשית כמו חקיקה:ÂÁÓ˜‰.הוא מל '
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חי הוא אשר  רמש  כל  וכן  ניכר הלוכם שאין רגל  קצרי  קטנות 

ט) שרץ:˘˜ı.:(בראשית כמו חקיקה:ÂÁÓ˜‰.הוא מל '
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á-÷øô äéîçðkÎeh

åè:áeLàå àébä øòLa àBáàå áeLàå äîBça øáN éäàå äìéì ìçpá äìò éäàåæèàì íéðâqäå ¨¡¦̧Ÿ¤³©©Æ©Æ©½§¨¨¡¦¬Ÿ¥−©¨®¨¨À¨¨²§©¬©©©−§¨¨«§©§¨¦À³Ÿ
ïk-ãò äëàìnä äNò øúéìe íéðâqìå íéøçìå íéðäkìå íéãeäiìå äNò éðà äîe ézëìä äðà eòãé̈§Æ¨´¨¨©½§¦−̈£¦´Ÿ¤®§©§¦¸§©Ÿ£¦¹§©Ÿ¦´§©§¨¦À§¤Æ¤ÆŸ¥´©§¨½̈©¥−

:ézãbä àìæéeúvð äéøòLe äáøç íìLeøé øLà dá eðçðà øLà äòøä íéàø ízà íäìà øîBàå ¬Ÿ¦©«§¦¨©´£¥¤À©¤³Ÿ¦Æ¨¨¨Æ£¤´£©´§½̈£¤³§¨©¦ÆÆ£¥½̈§¨¤−¨¦§´
ç-úà äðáðå eëì Làá:ätøç ãBò äéäð-àìå íìLeøé úîBçéàéä-øLà éýìà ãé-úà íäì ãébàå ¨¥®§À§¦§¤Æ¤©´§¨©¦ ½§Ÿ¦§¤¬−¤§¨«¨©¦̧¨¤¹¤©´¡Ÿ©À£¤¦Æ

(ô) :äáBhì íäéãé e÷fçéå eðéðáe íe÷ð eøîàiå éì-øîà øLà Cìnä éøác-óàå éìò äáBèèéòîLiå ¨´¨©½§©¦§¥¬©¤−¤£¤´¨«©¦®©«Ÿ§Æ¨´¨¦½©§©§¬§¥¤−©¨«©¦§©Á
äfä øácä-äî eøîàiå eðéìò eæáiå eðì eâòìiå éáøòä íLâå éðBnòä ãáòä | äiáèå éðøçä èláðñ©§©©̧©ŸŸ¦¹§Ÿ¦¨´¨¤´¤¨«©¦À§¤Æ¤Æ¨«©§¦½©©§¦´½̈©¦§−¨¥®©Ÿ§À¨«©¨¨³©¤Æ

:íéãøî ízà Cìnä ìòä íéNò ízà øLàëàeä íéîMä éýìà íäì øîBàå øác íúBà áéLàå £¤´©¤´Ÿ¦½©©¬©¤−¤©¤¬Ÿ§¦«¨¨¦̧¹̈¨À̈¨©³¨¤Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦µ
:íìLeøéa ïBøkæå ä÷ãöe ÷ìç-ïéà íëìå eðéðáe íe÷ð åéãáò eðçðàå eðì çéìöé©§¦´©½̈©£©¬§£¨−̈¨´¨¦®§¨¤À¥«¥¯¤§¨¨²§¦¨−¦¨¨¦«

â-÷øô äéîçð`

àåéúúìc eãéîòiå eäeLc÷ änä ïàvä øòL-úà eðáiå íéðäkä åéçàå ìBãbä ïäkä áéLéìà í÷iå©¿̈¨¤§¨¦Á©Ÿ¥̧©¨¹§¤¨´©Ÿ£¦À©¦§Æ¤©´©©½Ÿ¥´¨¦§½©«©£¦−©§Ÿ¨®
(ñ) :ìàððç ìcâî ãò eäeLc÷ äànä ìcâî-ãòå§©¦§©³©¥¨Æ¦§½©−¦§©¬£©§¥«

i"yx
(ÂË).äìåò éäàå והייתי בלילה אחד מצד עולה והייתי

עמי: אשר האנשים עם בחומה àåáàå.שובר áåùàå
הגיא: שער דרך באתי חזרתי íéðâñäå.(ÊË)וכאשר

המעשה  ואת הלכתי להיכן יודעין היו לא בעיר אשר
עשיתי: ïë.אשר ãò:עתה íäéìà.(ÊÈ)עד øîåàå

להם: אמרתי äôøç.למחר ãåò äéäð àìå יהיו שלא
אותנו: ושוללים בוזזים éäìà.(ÁÈ)צרינו ãé úà אשר

המלך: לפני והצלחה חן לי נתכוונו äáåèì.נתן הכל
ומגדליה: העיר חומת לבנות åâéòìéå.(ËÈ)לטובה

היו  העיר חומת בנין שמועת הצרים שמעו כאשר
עלינו: êìîä.מלעיגים ìòä אתם המלך על אם

בו: למרוד כדי העיר חומת לבנות íëìå(Î)מורדים
.÷ìç ïéà לכם אין כי הזאת העיר חומת בבנין לכם מה

בה: חלק
(‡).ïàöä øòù:שער של שמו ÷åäåùã.כך äîä

העיר: בקדושת שער שער:åéúåúìã.לאותו ãòåשל
.äàîä ìãâî:מגדל של שמו כך

cec zcevn
(ÂË).È‰‡Âשברתי ושם בנחל  לעלות משם הלכתי לזה 

ביתי:Â˘‡Â·.בחומה : אל  חזרתי הגיא משערי
(ÊË).ÌÈ‚Ò‰Â:ירושלים סגני  מעריÌÈ‚ÒÏÂ.המה אשר

‰Î‡ÏÓ‰.יהודה: ‰˘ÂÚ ¯˙ÈÏÂהעושים העם ראשי המה 
דבר: בכל העם ÔÎ.מלאכת „Úאשר עד  להם הגדתי לא ר"ל 

ובנו מחשבתו שנתקיימה אחר כי חשבתי כאשר כן  נעשה 
שהוא מעתה עוד  העלים  לא רבו כי הפרצים בראותם  החומה 

השובר : Â˙ˆ.(ÊÈ)היה ‰È¯Ú˘Â: בחומה שובר הרוצה  וכל  פרצות להוסיף  קל  בחומהÙ¯Á‰.ודבר ופורץ שובר להיות לחרפה
העובר: ÈÏÚ.(ÁÈ)כל  ‰·ÂË ‡È‰ המלך :‡˘¯ בעיני  לחן אותי נתן  ÈÏ.אשר  ¯Ó‡ וניחומים‡˘¯ טובים דברים לו  אמר כי

נזכר: לא  כי  ונבנה:ÂÈ·Â.ועם  Ì‰È„È.כמו Â˜ÊÁÈÂ:החומה בנין והוא  הראוי ודבר הטובה לעשות עצמם ידי Â‚ÈÚÏÈÂ(ËÈ)חזקו
.ÂÏ:עלינו ÂÈÏÚ.לעגו  ÂÊ·ÈÂ:וגידוף בזיון דברי עלינו ÂÎÂ'.דברו ÍÏÓ‰ ÏÚ‰בונים שאתם במה במלך  למרוד  תחפצו וכי

העיר : במבצר להתחזק ÂÏ.(Î)החומה ÁÈÏˆÈ ‡Â‰דבריכם יועילו לא האלה כדברים לומר  למלך  תלשינו אם אף  כאומר 
לנו : יצליח  ה' כי המלאכה  ÂÈ„·Ú.להשבית ÂÁ‡Âלנו יעזר והוא ונבנה  נקום  לזה  מצותיו שומרי ה' עבדי אנחנו  כי  ובעבור

המלך : באזני דבריכם  יכנסו בה:ÌÎÏÂ.לבל חלק  לכם  אין  הלא לירושלים לכם  מה  רע הדבר בעיניכם ואם Âˆ„˜‰.כאומר
טוב ולזכרון לצדקה לו ותחשב נעשית המלך במצות הלא אליה  ישראל  ששבו במה  לירושלים הנעשה  והחסד  הצדקה  ר"ל

בירושלים: טוב  זכרון  ולא צדקה ולא  חלק  לא  לכם אין אלינו לכם  מה אתם  אבל  בירושלים
(‡).Â‰Â˘„˜:העיר בקדושת  קדוש  להיות בפה אותו ‰Ó‡‰.קדשו Ï„‚Ó „ÚÂומשם וקדשוהו המאה  מגדל  עד החומה  בנו

חננאל : מגדל עד  והלאה

oeiv zcevn
(ÂË).ÏÁ·:הר היה הנחל לפני כי עולה ואמר בעמק,
(ÊË).ÌÈ‚Ò‰Â:שררה מין השריםÌÈ¯ÂÁÏÂ.הוא יקראו כן 

הנקראים השפלים  מן הפוך  ולובן  חיור מל ' והוא הגדולים
חשוכים  לפני  יתיצב בל  כמ "ש ב)חשוכים  כ' Â˙ˆ.(ÊÈ):(משלי

ושריפה: הצתה מל '
(‡).Ô‡ˆ‰ ¯Ú˘:כולם וכן אצלם ידוע  דבר על  שמו  כן

a dpyn ixiyr wxt ze`ewn zkqn

ÊúBðìéà éìqôî ìLå ïéøöBé ìLå ïéútæ ìL úçtèî–ïéööBç ïéà.äãeäé éaøøîBà:àöBik ïéöi÷ ìL óà ¦§©©¤©¨¦§¤§¦§¤§©§¥¦¨¥§¦©¦§¨¥©¤©¨¦©¥
ïäá.ììkä äæ:åéìò ãét÷nä ìk–õöBç,åéìò ãét÷î BðéàLå–õöBç Bðéà. ¨¤¤©§¨¨©©§¦¨¨¥§¤¥©§¦¨¨¥¥

È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡ïkøãk àHL ïñéðëäL íéìkä úBãé ìk,ï÷øî àGå ïkøãk ïñéðëäL Bà,eøaLðå ï÷ønL Bà–ïéööBç elà éøä. ¨§©¥¦¤¦§¦¨¤§©§¨¤¦§¦¨§©§¨§¥§¨¤¥§¨§¦§§£¥¥§¦

åét Cøc BìéaèäL éìk–ìáè àG elàk.úéøBaæ àGa Bkøãk Bìéaèä,ephiL ãòBcö ìò.ïàkî øö àeäL éìk §¦¤¦§¦¤¤¦§¦¨©¦§¦§©§§¦¦©¤©¤©¦§¦¤©¦¨
áçøå ïàkîeòöîàä ïî–øBäè Bðéà,Bcö ìò ephiL ãò.ò÷BL äétL úéçBìö–äøBäè dðéà,äpáwðiL ãò ¦¨§¨¨¦¨¤§©¥¨©¤©¤©¦§¦¤¦¨¥©¥¨§¨©¤§©§¤¨

dcvî.úBèBéãä ïéøîì÷–äøBäè dðéà,dcvî äpáwðiL ãò.dcöa äáe÷ð äúéä ïäkä óñBé ìL ïéøîì÷å. ¦¦¨©§¨¦¤§¥¨§¨©¤§©§¤¨¦¦¨§©§¨¦¤¥©Ÿ¥¨§¨§¨§¦¨
·øBò ìL úñkäå økä–íénä íäa eàBáiL ïéëéøö elà éøä.älâò úñk,øeckäå,íeîàäå,òéîwäå,älôzäå ©©§©¤¤¤£¥¥§¦¦¤¨¨¤©©¦¤¤£ª¨§©©§¨¥§©¨¥©§©§¦¨
–ïðéàíénä íäa eàBáiL ïéëéøö.ììkä äæ:ìkàéöBäìe ñéðëäì Bkøc ïéàL–íéîeúñ íéìáBè. ¥¨§¦¦¤¨¨¤©©¦¤©§¨¨¤¥©§§©§¦§¦§¦§¦

f.oiztf:úôæä éùåò ,éîð éà .úåéáç éúôåæ.zepli` ilqtníéôðòä úøåëù ,êì ìñô ïåùì .úåðìéàä éúøåë ,øçà ùåøéô .úåðìéàä ïî úìåñôä íéìèåðù
:ïìéà ìù åôåâ ìéãâéå äáòúéù éãë ïìéàä ïî.oiviiw lyêåìëìà éãô÷ àì éðä ìëå .ïéöå÷ éè÷ìî ,øçà ùåøéô .õé÷ ìù úåøéô ùáéì äîçì íéçèåùä

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íäìù úåçôèîä
i`milkd zeci lk:ìæøáá äñéðëäù äá àöåéëå íåãø÷ä ãé ïåâë.dkxck `ly:íå÷éòá.owxin `leìò äèéçù øçà ÷øéîå ïåùì .ïúñðëä øîâ àì

àîåé úëñîá ,åãé[á"ì óã]:.owxiny e`:åøáùðå ïúñðëä øîâù.lah `l eli`k eit jxc eliahdy ilkìò åäôåë íéîá åúñðëä úìéçúáù éìë ìëã
:åðèéù ãò ,åìåë åñéðëî åìéôà íìåòì åëåúì ïéñðëð íéîä ïéà ,åéô.zixeaifd `laéëäìå .åéúåö÷î úçàá éìëá ùéù óñåð øáã åà åãé úéá ìéáèä àìù

:ïìåëá íéîä åàåáéù àîòè åäìåë ïéúéðúîã éðä ìëå .åãö ìò åðèéù ãò ïäá ïéàá íéîä ïéàå .éìë ìù åø÷éò åðéàù ,úéøåáæ äéì åø÷.oixnlwïéçéðîù éìë
íéîä ïéà ,åëøãë åìéáèä íàå .åéô ìò êôäé íà åìéôà åéãä êôùé àìù éãë ïëåúì ò÷åù ïäéôù ïäî ùéå .å"øîì÷ éîåø ïåùìá åúåà íéøå÷ ïëå .åéãä úà åá

:ãöä ïî á÷ðì êéøö êëéôì ,íéðôáî åéô áéáñù òå÷ùä ììçá íéñðëð
a.xkd:åéìò áëåùù àåä.zqkd:åéúåùàøî úçú íéùîù àåä.mind oda e`eaiy:ïëåúáù äî àéöåäìå ñéðëäì øåò ìù úñëå øë êøãù .ïëåúì

.dlebr zqk:ïäéúåùàøî úçú íéøùä íéùåòù äðè÷å.xeckd:à"èåìô.men`deøòùá åúåà íéàìîîå øåòî éåùò àåäå .ìòðîä úà åéìò íéùåòù ñåôã
:ïéëåîá åà.rinwde:øåò äôåçî ïéø÷ò ìù åà áúë ìù.dltze:ùàø ìù åà ãé ìù.mind oda e`eaiy mikixv opi`àéöåäìå ñéðëäì êøã ïéàù éôì

:ïëåúáù äî

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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ïéútæ ìL úçtèî,החביות זופתי  של  הסינר  –ïéøöBé ìLå– ÄÀÇÇÆÇÈÄÀÆÀÄ
חרס, כלי úBðìéàעושי  éìqôî ìLå הדקים הענפים את הכורתים – ÀÆÀÇÀÅÄÈ

האילן , של  נופו  ויתייפה שיתעבה כדי האילנות ïéööBçמן  ïéà– ÅÀÄ
שעל הלכלוך  על  מקפידים אינם שהללו לפי  חציצה, דין  בהן  אין 

אחרונה").מטפחותיהם "משנה  ìL(עיין óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÆ
ïéöi÷,"קיץ" הקרויות תאנים, מייבשי של  המטפחת אף –àöBik ÇÈÄÇÅ
ïäá משומן תמיד  מלוכלכת שהיא לפי  חציצה, דין בה שאין  – ÈÆ

כך. על  מקפידים ואין åéìòהתאנים, ãét÷nä ìk :ììkä äæ– ÆÇÀÈÈÇÇÀÄÈÈ
להסירו, ורוצה עליו  מקפיד  שאדם לכלוך  בטבילה,õöBçכל – Å

õöBç Bðéà ,åéìò ãét÷î BðéàLå רוב על  דבר  היה אם ברם – ÀÆÅÇÀÄÈÈÅÅ
עליו , מקפידים שאין פי על אף האדם, של גופו  רוב על  או  הכלי 

בדבר אלא חציצה אין התורה מן  שכן חכמים, מגזירת חוצץ הריהו
ואינו  עליו מקפיד והוא הכלי, רוב או  האדם של  גופו  רוב החופה

וכן  עליו, שמקפיד  פי  על  אף מיעוטו , החופה דבר אבל  בו . רוצה
מגזירת  אלא חוצץ אינו  עליו, מקפיד  אינו  אבל רובו  החופה דבר

מיעוטו  ועל  עליו , מקפיד  שאינו  רובו  על  חכמים שגזרו חכמים,
שאינו  מיעוטו על ברם, עליו . שמקפיד  רובו  משום עליו , שמקפיד 

גזירה  גוזרים שאין  עליו , שמקפיד  מיעוטו משום גזרו  לא עליו  מקפיד
יב).לגזירה ב , מקואות  הל ' רמב"ם  ג; משנה לעיל (ברטנורא 

א ה נ ש מ ר ו א ב

íéìkä úBãé ìk,בהן וכיוצא והמגרפה הקרדום יד  כגון  –ïñéðëäL ÈÀÇÅÄÆÄÀÄÈ
ïkøãk àHL,עקום באופן כגון  לברזל , הכנסתן  כדרך שלא –Bà ÆÀÇÀÈ

ï÷øî àGå ïkøãk ïñéðëäL,יפה להדקן  הכנסתן גמר ולא –Bà ÆÄÀÄÈÀÇÀÈÀÅÀÈ
eøaLðå ï÷ønL מלאכתן מעין עוד  משמשות ואינן  הידות, – ÆÅÀÈÀÄÀÀ

התוספתא),הראשונה עפ"י ïéööBç(הר "ש elà éøä בטבילת – ÂÅÅÀÄ
לכלים. חיבור אינן  קבועות להיות עומדות ואינן שהואיל éìkÀÄהכלים,

åét Cøc BìéaèäL,למעלה ושוליו  למטה כשפיו למים שהכניסו  – ÆÄÀÄÆÆÄ
ìáè àG elàkהאוויר מחמת לכלי נכנסים המים שאין מפני  – ÀÄÈÇ

אבל  לצאת. מקום לו שאין  למים שבתוכו , הכלי  את כשמכניסים
האוויר את המים דוחפים צידו , על מוטה כשהוא או  למעלה כשפיו 

מקומו. את ותופסים הכלי ,Bìéaèäלחוץ את –Bkøãk כשפיו – ÄÀÄÀÇÀ
úéøBaæלמעלה, àGa העשויה בכלי, טפלה תוספת מין היינו – ÀÄÄ

עלתה  לא כדרכו , הכלי את כשמטבילים בה נכנסים המים שאין באופן 
טבילה, Bcöלו ìò ephiL ãò.הזבורית לתוך המים שייכנסו כדי – ÇÆÇÆÇÄ

,øBäè Bðéà ,òöîàä ïî áçøå ïàkîe ïàkî øö àeäL éìkÀÄÆÇÄÈÄÈÀÈÈÄÈÆÀÇÅÈ
Bcö ìò ephiL ãò כן אם אלא יפה לתוכו  נכנסים המים שאין – ÇÆÇÆÇÄ

צדו . על  אותו  ò÷BLמטים äétL úéçBìö ואין לתוכה, כפוף – ÀÄÆÄÈÅÇ
שם, לאוויר  מוצא שאין  מפני פיה, לחלל נכנסים äøBäè,המים dðéàÅÈÀÈ

dcvî äpáwðiL ãò.כולה הצלוחית לתוך  המים שייכנסו  כדי  – ÇÆÀÇÀÆÈÄÄÈ
úBèBéãä ïéøîì÷,לתוכה כפוף שפיה הדיוטות, של לדיו קסת – ÇÀÈÄÆÀ

כשתתהפך , מתוכה הדיו  יישפך שלא ãòכדי  ,äøBäè dðéàÅÈÀÈÇ
dcvî äpáwðiL.הכפוף פיה בחלל  המים שייכנסו  כדי –ïéøîì÷å ÆÀÇÀÆÈÄÄÈÀÇÀÈÄ

dcöa äáe÷ð äúéä ïäkä óñBé ìL,להעיד באה משנתנו – ÆÅÇÙÅÈÀÈÀÈÀÄÈ
היתה  הכהן יוסף של  הקסת שכן  בצידה, נקב לעשות אפשר שאמנם

בצידה. נקובה
i p y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íénä íäa eàBáiL ïéëéøö elà éøä ,øBò ìL úñkäå økäÇÇÀÇÆÆÆÂÅÅÀÄÄÆÈÈÆÇÇÄ
שעכשי פי  על  שאף הטבילה, בשעת שלהם החלל לתוך  הכל– ו
מהם. ולהוציא לתוכם להכניס הם עשויים מקום מכל  úñkÆÆסתום,

älâò,ממנה ולהוציא לתוכה להכניס עשויה שאינה –øeckäå ÂËÈÀÇÇ
מוך , או  שער הממולא עור של  –íeîàäå,מנעל של  הדפוס – ÀÈÅ

מוך, או שער  וממולא מעור , הוא אף שלòéîwäåהעשוי  כיס – ÀÇÈÅÇ
ולסגולה, לרפואה עשבים או  ופסוקים שמות של  כתב בו  שיש  עור

älôzäåוהתפילין –,(` ,bk milk oiir)eàBáiL ïéëéøö ïðéà ÀÇÀÄÈÅÈÀÄÄÆÈ
íénä íäa.מהם ולהוציא לתוכם להכניס עשויים שאינם לפי  – ÈÆÇÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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á-÷øô äéîçðkÎeh

åè:áeLàå àébä øòLa àBáàå áeLàå äîBça øáN éäàå äìéì ìçpá äìò éäàåæèàì íéðâqäå ¨¡¦̧Ÿ¤³©©Æ©Æ©½§¨¨¡¦¬Ÿ¥−©¨®¨¨À¨¨²§©¬©©©−§¨¨«§©§¨¦À³Ÿ
ïk-ãò äëàìnä äNò øúéìe íéðâqìå íéøçìå íéðäkìå íéãeäiìå äNò éðà äîe ézëìä äðà eòãé̈§Æ¨´¨¨©½§¦−̈£¦´Ÿ¤®§©§¦¸§©Ÿ£¦¹§©Ÿ¦´§©§¨¦À§¤Æ¤ÆŸ¥´©§¨½̈©¥−

:ézãbä àìæéeúvð äéøòLe äáøç íìLeøé øLà dá eðçðà øLà äòøä íéàø ízà íäìà øîBàå ¬Ÿ¦©«§¦¨©´£¥¤À©¤³Ÿ¦Æ¨¨¨Æ£¤´£©´§½̈£¤³§¨©¦ÆÆ£¥½̈§¨¤−¨¦§´
ç-úà äðáðå eëì Làá:ätøç ãBò äéäð-àìå íìLeøé úîBçéàéä-øLà éýìà ãé-úà íäì ãébàå ¨¥®§À§¦§¤Æ¤©´§¨©¦ ½§Ÿ¦§¤¬−¤§¨«¨©¦̧¨¤¹¤©´¡Ÿ©À£¤¦Æ

(ô) :äáBhì íäéãé e÷fçéå eðéðáe íe÷ð eøîàiå éì-øîà øLà Cìnä éøác-óàå éìò äáBèèéòîLiå ¨´¨©½§©¦§¥¬©¤−¤£¤´¨«©¦®©«Ÿ§Æ¨´¨¦½©§©§¬§¥¤−©¨«©¦§©Á
äfä øácä-äî eøîàiå eðéìò eæáiå eðì eâòìiå éáøòä íLâå éðBnòä ãáòä | äiáèå éðøçä èláðñ©§©©̧©ŸŸ¦¹§Ÿ¦¨´¨¤´¤¨«©¦À§¤Æ¤Æ¨«©§¦½©©§¦´½̈©¦§−¨¥®©Ÿ§À¨«©¨¨³©¤Æ

:íéãøî ízà Cìnä ìòä íéNò ízà øLàëàeä íéîMä éýìà íäì øîBàå øác íúBà áéLàå £¤´©¤´Ÿ¦½©©¬©¤−¤©¤¬Ÿ§¦«¨¨¦̧¹̈¨À̈¨©³¨¤Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦µ
:íìLeøéa ïBøkæå ä÷ãöe ÷ìç-ïéà íëìå eðéðáe íe÷ð åéãáò eðçðàå eðì çéìöé©§¦´©½̈©£©¬§£¨−̈¨´¨¦®§¨¤À¥«¥¯¤§¨¨²§¦¨−¦¨¨¦«

â-÷øô äéîçð`

àåéúúìc eãéîòiå eäeLc÷ änä ïàvä øòL-úà eðáiå íéðäkä åéçàå ìBãbä ïäkä áéLéìà í÷iå©¿̈¨¤§¨¦Á©Ÿ¥̧©¨¹§¤¨´©Ÿ£¦À©¦§Æ¤©´©©½Ÿ¥´¨¦§½©«©£¦−©§Ÿ¨®
(ñ) :ìàððç ìcâî ãò eäeLc÷ äànä ìcâî-ãòå§©¦§©³©¥¨Æ¦§½©−¦§©¬£©§¥«

i"yx
(ÂË).äìåò éäàå והייתי בלילה אחד מצד עולה והייתי

עמי: אשר האנשים עם בחומה àåáàå.שובר áåùàå
הגיא: שער דרך באתי חזרתי íéðâñäå.(ÊË)וכאשר

המעשה  ואת הלכתי להיכן יודעין היו לא בעיר אשר
עשיתי: ïë.אשר ãò:עתה íäéìà.(ÊÈ)עד øîåàå

להם: אמרתי äôøç.למחר ãåò äéäð àìå יהיו שלא
אותנו: ושוללים בוזזים éäìà.(ÁÈ)צרינו ãé úà אשר

המלך: לפני והצלחה חן לי נתכוונו äáåèì.נתן הכל
ומגדליה: העיר חומת לבנות åâéòìéå.(ËÈ)לטובה

היו  העיר חומת בנין שמועת הצרים שמעו כאשר
עלינו: êìîä.מלעיגים ìòä אתם המלך על אם

בו: למרוד כדי העיר חומת לבנות íëìå(Î)מורדים
.÷ìç ïéà לכם אין כי הזאת העיר חומת בבנין לכם מה

בה: חלק
(‡).ïàöä øòù:שער של שמו ÷åäåùã.כך äîä

העיר: בקדושת שער שער:åéúåúìã.לאותו ãòåשל
.äàîä ìãâî:מגדל של שמו כך

cec zcevn
(ÂË).È‰‡Âשברתי ושם בנחל  לעלות משם הלכתי לזה 

ביתי:Â˘‡Â·.בחומה : אל  חזרתי הגיא משערי
(ÊË).ÌÈ‚Ò‰Â:ירושלים סגני  מעריÌÈ‚ÒÏÂ.המה אשר

‰Î‡ÏÓ‰.יהודה: ‰˘ÂÚ ¯˙ÈÏÂהעושים העם ראשי המה 
דבר: בכל העם ÔÎ.מלאכת „Úאשר עד  להם הגדתי לא ר"ל 

ובנו מחשבתו שנתקיימה אחר כי חשבתי כאשר כן  נעשה 
שהוא מעתה עוד  העלים  לא רבו כי הפרצים בראותם  החומה 

השובר : Â˙ˆ.(ÊÈ)היה ‰È¯Ú˘Â: בחומה שובר הרוצה  וכל  פרצות להוסיף  קל  בחומהÙ¯Á‰.ודבר ופורץ שובר להיות לחרפה
העובר: ÈÏÚ.(ÁÈ)כל  ‰·ÂË ‡È‰ המלך :‡˘¯ בעיני  לחן אותי נתן  ÈÏ.אשר  ¯Ó‡ וניחומים‡˘¯ טובים דברים לו  אמר כי

נזכר: לא  כי  ונבנה:ÂÈ·Â.ועם  Ì‰È„È.כמו Â˜ÊÁÈÂ:החומה בנין והוא  הראוי ודבר הטובה לעשות עצמם ידי Â‚ÈÚÏÈÂ(ËÈ)חזקו
.ÂÏ:עלינו ÂÈÏÚ.לעגו  ÂÊ·ÈÂ:וגידוף בזיון דברי עלינו ÂÎÂ'.דברו ÍÏÓ‰ ÏÚ‰בונים שאתם במה במלך  למרוד  תחפצו וכי

העיר : במבצר להתחזק ÂÏ.(Î)החומה ÁÈÏˆÈ ‡Â‰דבריכם יועילו לא האלה כדברים לומר  למלך  תלשינו אם אף  כאומר 
לנו : יצליח  ה' כי המלאכה  ÂÈ„·Ú.להשבית ÂÁ‡Âלנו יעזר והוא ונבנה  נקום  לזה  מצותיו שומרי ה' עבדי אנחנו  כי  ובעבור

המלך : באזני דבריכם  יכנסו בה:ÌÎÏÂ.לבל חלק  לכם  אין  הלא לירושלים לכם  מה  רע הדבר בעיניכם ואם Âˆ„˜‰.כאומר
טוב ולזכרון לצדקה לו ותחשב נעשית המלך במצות הלא אליה  ישראל  ששבו במה  לירושלים הנעשה  והחסד  הצדקה  ר"ל

בירושלים: טוב  זכרון  ולא צדקה ולא  חלק  לא  לכם אין אלינו לכם  מה אתם  אבל  בירושלים
(‡).Â‰Â˘„˜:העיר בקדושת  קדוש  להיות בפה אותו ‰Ó‡‰.קדשו Ï„‚Ó „ÚÂומשם וקדשוהו המאה  מגדל  עד החומה  בנו

חננאל : מגדל עד  והלאה

oeiv zcevn
(ÂË).ÏÁ·:הר היה הנחל לפני כי עולה ואמר בעמק,
(ÊË).ÌÈ‚Ò‰Â:שררה מין השריםÌÈ¯ÂÁÏÂ.הוא יקראו כן 

הנקראים השפלים  מן הפוך  ולובן  חיור מל ' והוא הגדולים
חשוכים  לפני  יתיצב בל  כמ "ש ב)חשוכים  כ' Â˙ˆ.(ÊÈ):(משלי

ושריפה: הצתה מל '
(‡).Ô‡ˆ‰ ¯Ú˘:כולם וכן אצלם ידוע  דבר על  שמו  כן

a dpyn ixiyr wxt ze`ewn zkqn

ÊúBðìéà éìqôî ìLå ïéøöBé ìLå ïéútæ ìL úçtèî–ïéööBç ïéà.äãeäé éaøøîBà:àöBik ïéöi÷ ìL óà ¦§©©¤©¨¦§¤§¦§¤§©§¥¦¨¥§¦©¦§¨¥©¤©¨¦©¥
ïäá.ììkä äæ:åéìò ãét÷nä ìk–õöBç,åéìò ãét÷î BðéàLå–õöBç Bðéà. ¨¤¤©§¨¨©©§¦¨¨¥§¤¥©§¦¨¨¥¥

È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡ïkøãk àHL ïñéðëäL íéìkä úBãé ìk,ï÷øî àGå ïkøãk ïñéðëäL Bà,eøaLðå ï÷ønL Bà–ïéööBç elà éøä. ¨§©¥¦¤¦§¦¨¤§©§¨¤¦§¦¨§©§¨§¥§¨¤¥§¨§¦§§£¥¥§¦

åét Cøc BìéaèäL éìk–ìáè àG elàk.úéøBaæ àGa Bkøãk Bìéaèä,ephiL ãòBcö ìò.ïàkî øö àeäL éìk §¦¤¦§¦¤¤¦§¦¨©¦§¦§©§§¦¦©¤©¤©¦§¦¤©¦¨
áçøå ïàkîeòöîàä ïî–øBäè Bðéà,Bcö ìò ephiL ãò.ò÷BL äétL úéçBìö–äøBäè dðéà,äpáwðiL ãò ¦¨§¨¨¦¨¤§©¥¨©¤©¤©¦§¦¤¦¨¥©¥¨§¨©¤§©§¤¨

dcvî.úBèBéãä ïéøîì÷–äøBäè dðéà,dcvî äpáwðiL ãò.dcöa äáe÷ð äúéä ïäkä óñBé ìL ïéøîì÷å. ¦¦¨©§¨¦¤§¥¨§¨©¤§©§¤¨¦¦¨§©§¨¦¤¥©Ÿ¥¨§¨§¨§¦¨
·øBò ìL úñkäå økä–íénä íäa eàBáiL ïéëéøö elà éøä.älâò úñk,øeckäå,íeîàäå,òéîwäå,älôzäå ©©§©¤¤¤£¥¥§¦¦¤¨¨¤©©¦¤¤£ª¨§©©§¨¥§©¨¥©§©§¦¨
–ïðéàíénä íäa eàBáiL ïéëéøö.ììkä äæ:ìkàéöBäìe ñéðëäì Bkøc ïéàL–íéîeúñ íéìáBè. ¥¨§¦¦¤¨¨¤©©¦¤©§¨¨¤¥©§§©§¦§¦§¦§¦

f.oiztf:úôæä éùåò ,éîð éà .úåéáç éúôåæ.zepli` ilqtníéôðòä úøåëù ,êì ìñô ïåùì .úåðìéàä éúøåë ,øçà ùåøéô .úåðìéàä ïî úìåñôä íéìèåðù
:ïìéà ìù åôåâ ìéãâéå äáòúéù éãë ïìéàä ïî.oiviiw lyêåìëìà éãô÷ àì éðä ìëå .ïéöå÷ éè÷ìî ,øçà ùåøéô .õé÷ ìù úåøéô ùáéì äîçì íéçèåùä

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íäìù úåçôèîä
i`milkd zeci lk:ìæøáá äñéðëäù äá àöåéëå íåãø÷ä ãé ïåâë.dkxck `ly:íå÷éòá.owxin `leìò äèéçù øçà ÷øéîå ïåùì .ïúñðëä øîâ àì

àîåé úëñîá ,åãé[á"ì óã]:.owxiny e`:åøáùðå ïúñðëä øîâù.lah `l eli`k eit jxc eliahdy ilkìò åäôåë íéîá åúñðëä úìéçúáù éìë ìëã
:åðèéù ãò ,åìåë åñéðëî åìéôà íìåòì åëåúì ïéñðëð íéîä ïéà ,åéô.zixeaifd `laéëäìå .åéúåö÷î úçàá éìëá ùéù óñåð øáã åà åãé úéá ìéáèä àìù

:ïìåëá íéîä åàåáéù àîòè åäìåë ïéúéðúîã éðä ìëå .åãö ìò åðèéù ãò ïäá ïéàá íéîä ïéàå .éìë ìù åø÷éò åðéàù ,úéøåáæ äéì åø÷.oixnlwïéçéðîù éìë
íéîä ïéà ,åëøãë åìéáèä íàå .åéô ìò êôäé íà åìéôà åéãä êôùé àìù éãë ïëåúì ò÷åù ïäéôù ïäî ùéå .å"øîì÷ éîåø ïåùìá åúåà íéøå÷ ïëå .åéãä úà åá

:ãöä ïî á÷ðì êéøö êëéôì ,íéðôáî åéô áéáñù òå÷ùä ììçá íéñðëð
a.xkd:åéìò áëåùù àåä.zqkd:åéúåùàøî úçú íéùîù àåä.mind oda e`eaiy:ïëåúáù äî àéöåäìå ñéðëäì øåò ìù úñëå øë êøãù .ïëåúì

.dlebr zqk:ïäéúåùàøî úçú íéøùä íéùåòù äðè÷å.xeckd:à"èåìô.men`deøòùá åúåà íéàìîîå øåòî éåùò àåäå .ìòðîä úà åéìò íéùåòù ñåôã
:ïéëåîá åà.rinwde:øåò äôåçî ïéø÷ò ìù åà áúë ìù.dltze:ùàø ìù åà ãé ìù.mind oda e`eaiy mikixv opi`àéöåäìå ñéðëäì êøã ïéàù éôì

:ïëåúáù äî

`xephxa yexit
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ז ה נ ש מ ר ו א ב

ïéútæ ìL úçtèî,החביות זופתי  של  הסינר  –ïéøöBé ìLå– ÄÀÇÇÆÇÈÄÀÆÀÄ
חרס, כלי úBðìéàעושי  éìqôî ìLå הדקים הענפים את הכורתים – ÀÆÀÇÀÅÄÈ

האילן , של  נופו  ויתייפה שיתעבה כדי האילנות ïéööBçמן  ïéà– ÅÀÄ
שעל הלכלוך  על  מקפידים אינם שהללו לפי  חציצה, דין  בהן  אין 

אחרונה").מטפחותיהם "משנה  ìL(עיין óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÆ
ïéöi÷,"קיץ" הקרויות תאנים, מייבשי של  המטפחת אף –àöBik ÇÈÄÇÅ
ïäá משומן תמיד  מלוכלכת שהיא לפי  חציצה, דין בה שאין  – ÈÆ

כך. על  מקפידים ואין åéìòהתאנים, ãét÷nä ìk :ììkä äæ– ÆÇÀÈÈÇÇÀÄÈÈ
להסירו, ורוצה עליו  מקפיד  שאדם לכלוך  בטבילה,õöBçכל – Å

õöBç Bðéà ,åéìò ãét÷î BðéàLå רוב על  דבר  היה אם ברם – ÀÆÅÇÀÄÈÈÅÅ
עליו , מקפידים שאין פי על אף האדם, של גופו  רוב על  או  הכלי 

בדבר אלא חציצה אין התורה מן  שכן חכמים, מגזירת חוצץ הריהו
ואינו  עליו מקפיד והוא הכלי, רוב או  האדם של  גופו  רוב החופה

וכן  עליו, שמקפיד  פי  על  אף מיעוטו , החופה דבר אבל  בו . רוצה
מגזירת  אלא חוצץ אינו  עליו, מקפיד  אינו  אבל רובו  החופה דבר

מיעוטו  ועל  עליו , מקפיד  שאינו  רובו  על  חכמים שגזרו חכמים,
שאינו  מיעוטו על ברם, עליו . שמקפיד  רובו  משום עליו , שמקפיד 

גזירה  גוזרים שאין  עליו , שמקפיד  מיעוטו משום גזרו  לא עליו  מקפיד
יב).לגזירה ב , מקואות  הל ' רמב"ם  ג; משנה לעיל (ברטנורא 

א ה נ ש מ ר ו א ב

íéìkä úBãé ìk,בהן וכיוצא והמגרפה הקרדום יד  כגון  –ïñéðëäL ÈÀÇÅÄÆÄÀÄÈ
ïkøãk àHL,עקום באופן כגון  לברזל , הכנסתן  כדרך שלא –Bà ÆÀÇÀÈ

ï÷øî àGå ïkøãk ïñéðëäL,יפה להדקן  הכנסתן גמר ולא –Bà ÆÄÀÄÈÀÇÀÈÀÅÀÈ
eøaLðå ï÷ønL מלאכתן מעין עוד  משמשות ואינן  הידות, – ÆÅÀÈÀÄÀÀ

התוספתא),הראשונה עפ"י ïéööBç(הר "ש elà éøä בטבילת – ÂÅÅÀÄ
לכלים. חיבור אינן  קבועות להיות עומדות ואינן שהואיל éìkÀÄהכלים,

åét Cøc BìéaèäL,למעלה ושוליו  למטה כשפיו למים שהכניסו  – ÆÄÀÄÆÆÄ
ìáè àG elàkהאוויר מחמת לכלי נכנסים המים שאין מפני  – ÀÄÈÇ

אבל  לצאת. מקום לו שאין  למים שבתוכו , הכלי  את כשמכניסים
האוויר את המים דוחפים צידו , על מוטה כשהוא או  למעלה כשפיו 

מקומו. את ותופסים הכלי ,Bìéaèäלחוץ את –Bkøãk כשפיו – ÄÀÄÀÇÀ
úéøBaæלמעלה, àGa העשויה בכלי, טפלה תוספת מין היינו – ÀÄÄ

עלתה  לא כדרכו , הכלי את כשמטבילים בה נכנסים המים שאין באופן 
טבילה, Bcöלו ìò ephiL ãò.הזבורית לתוך המים שייכנסו כדי – ÇÆÇÆÇÄ

,øBäè Bðéà ,òöîàä ïî áçøå ïàkîe ïàkî øö àeäL éìkÀÄÆÇÄÈÄÈÀÈÈÄÈÆÀÇÅÈ
Bcö ìò ephiL ãò כן אם אלא יפה לתוכו  נכנסים המים שאין – ÇÆÇÆÇÄ

צדו . על  אותו  ò÷BLמטים äétL úéçBìö ואין לתוכה, כפוף – ÀÄÆÄÈÅÇ
שם, לאוויר  מוצא שאין  מפני פיה, לחלל נכנסים äøBäè,המים dðéàÅÈÀÈ

dcvî äpáwðiL ãò.כולה הצלוחית לתוך  המים שייכנסו  כדי  – ÇÆÀÇÀÆÈÄÄÈ
úBèBéãä ïéøîì÷,לתוכה כפוף שפיה הדיוטות, של לדיו קסת – ÇÀÈÄÆÀ

כשתתהפך , מתוכה הדיו  יישפך שלא ãòכדי  ,äøBäè dðéàÅÈÀÈÇ
dcvî äpáwðiL.הכפוף פיה בחלל  המים שייכנסו  כדי –ïéøîì÷å ÆÀÇÀÆÈÄÄÈÀÇÀÈÄ

dcöa äáe÷ð äúéä ïäkä óñBé ìL,להעיד באה משנתנו – ÆÅÇÙÅÈÀÈÀÈÀÄÈ
היתה  הכהן יוסף של  הקסת שכן  בצידה, נקב לעשות אפשר שאמנם

בצידה. נקובה
i p y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íénä íäa eàBáiL ïéëéøö elà éøä ,øBò ìL úñkäå økäÇÇÀÇÆÆÆÂÅÅÀÄÄÆÈÈÆÇÇÄ
שעכשי פי  על  שאף הטבילה, בשעת שלהם החלל לתוך  הכל– ו
מהם. ולהוציא לתוכם להכניס הם עשויים מקום מכל  úñkÆÆסתום,

älâò,ממנה ולהוציא לתוכה להכניס עשויה שאינה –øeckäå ÂËÈÀÇÇ
מוך , או  שער הממולא עור של  –íeîàäå,מנעל של  הדפוס – ÀÈÅ

מוך, או שער  וממולא מעור , הוא אף שלòéîwäåהעשוי  כיס – ÀÇÈÅÇ
ולסגולה, לרפואה עשבים או  ופסוקים שמות של  כתב בו  שיש  עור

älôzäåוהתפילין –,(` ,bk milk oiir)eàBáiL ïéëéøö ïðéà ÀÇÀÄÈÅÈÀÄÄÆÈ
íénä íäa.מהם ולהוציא לתוכם להכניס עשויים שאינם לפי  – ÈÆÇÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn



dרו dpyn ixiyr wxt ze`ewn zkqn

‚íénä íäa eàBáiL íéëéøö íðéàL elà:éðòä éøL÷,ïéîépäå,ìcðñ ìL èáçå,àéäL ïîæa Làø ìL älôúe ¥¤¥¨§¦¦¤¨¨¤©©¦¦§¥¤¨¦§©¦¦©£©¤©§¨§¦¨¤Ÿ¦§©¤¦
äöBç,úãøBéå äìBò dðéàL ïîæa òBøæ ìLå,úîçä éðæàå,ìéîøzä éðæàå. ¨§¤§©¦§©¤¥¨¨§¤¤§¨§¥©¥¤§¨§¥©©§¦
„íénä ïäa eàBáiL íéëéøö íäL elà:óúkaL íéñ÷øtaL øLwä,ïéãñ ìL äôNå–éøöçzîì C,ìL älôúe ¥¤¥§¦¦¤¨¨¤©©¦©¤¤¤©¦§¨¦¤©¨¥§¨¨¤¨¦¨¦§©¥©§¦¨¤

LàøäöBç dðéàL ïîæa,àéäL ïîæa òBøæ ìLåúãøBéå äìBò,ìcðñ ìL ïéöðLe,ïéñaëî ïìéaèäL íéãâáe Ÿ¦§©¤¥¨¨§¤§©¦§©¤¦¨§¤¤§¨¦¤©§¨§¨¦¤¦§¦¨§ª¨¦
–eòaòáiL ãò;ïìéaèäïéáeâð–ïòeaòaî eçeðéå eòaòáiL ãò. ©¤§©§§¦§¦¨§¦©¤§©§§§¨¦¦§¨
‰õBö÷ì ãéúòå ïékøà íäL íéìkä úBãé ìk–äcnä íB÷î ãò ïìéaèî.äãeäé éaøøîBà:Blk úà ìéaèiL ãò. ¨§©¥¦¤¥£ª¦§¨¦¦§©§¦¨©§©¦¨©¦§¨¥©¤©§¦¤ª
ìLìBãb éìc úìL–íéçôè äòaøà,ïè÷ ìLå–äøNò,äcnä íB÷î ãò ïìéaèî.ïBôøè éaøøîBà:ìéaèiL ãò ©§¤¤§¦¨©§¨¨§¨¦§¤¨¨£¨¨©§¦¨©§©¦¨©¦©§¥©¤©§¦

b.iprd ixyw:íéî åéìò åàåáéù éãë äìéáè úòùá åøéúäì êéøö ïéà êëìä ,íìåòì øéúäì éåùò åðéà àåää øù÷ä ,ïøù÷å åòø÷ðù éðò ìù åéãâá.oinipde
:íìåòì øéúäì ïééåùò ïðéàå ,íéøù÷ ïäá íéùåòå éåðì ïéãñä úôù ìò ïéìåúù ïéìéúôå ïéîéð.lcpq ly hageøéúäì êéøö ïéà ,ìãðñ ìù úåòåöøì ùéù íéðæà

:øéúäì éåùò øù÷ åúåà ïéàù ,äìéáè úòùá ïäìù øù÷ä.dveg `idy onfaîéàå .äëåúì íéñðëð íéîä ïéàù ,õöåç øù÷äù÷ãåäî øù÷äùë ,äæ äéäé éú
:äìéáè úòùá åøéúäì êéøö ïéà íéé÷úäì éåùò àåäù éôìå .øéúäì éåùò åðéà æàå äôé.rexf lye:ãé ìù äìôú ìù øù÷.zcxeie dler dpi`y onfa

:åá úãøåéå äìåò äòåöøä ïéàå äáøä øù÷ä ÷ãäéîã.zngd ipf`e:ïéãåäî íéøù÷ íäá ùé ãåðä éðæà.lnxezïåùìáå .íéòåøä ïéàùåðù øåò ìù ìåãâ ñéë
:èå÷ìé éåø÷ àø÷î

c.oiqwxt:åøéúî èùôä úòùáå óúëä ìò åøùå÷ åùáåìùëå ,íéôúëá çåúô àåäå ,øùáä ìòù ïåúçúä ùåáì.gznl jixv oicq ly dtyeíéèî÷ä
:ïéèî÷ä ïúåà ïéá íéîä åàåáéù éãë ,äðåéìòä åúôùá ùéù.gznlúáùì ìäåàë íçúîéå åîë .ïëùîìå ïèùôì('î äéòùé):.lcpq ly upyeåøùå÷ù úåòåöø

:ïäá.eraraiyå÷ùåäù éôì ,åøäè ,òáòáì íéîä åìéçúäùî ,ïäéìò çôåè ä÷ùîå íéñáåëî ïäùëå ,íéîá úåòåáòáà ïéîë íéìåò íéîá ãâá íãà ìéáèîùë
äáçø äå÷îä ïéàù åçèùì ìåëé ïéàå ïéãñ ìéáèî íãàùëù .ïòåáòáî åçåðéù ãò åìåëá ïéàá íéîä ïéà íéáåâð ïäùë ìáà ,äå÷îä éîì åá íéòåìáä íéîä

:åìåëá íéîä åàáù òåãéá ïòåáòáî ïéçðùëå ,íéîä íéòáòáî êë êåúîå ìôå÷î àåäùë íéîá åáçåú ,êë ìë
dewn cr oliahn.dcnd mïéà íéìëã íéøúñä úéáã ,åîöò êúçä íå÷îì äöéöç éåä àìå .éîã êåúçë êúçéì ãîåòä ìëã ,äìéáè êéøö ïéà øàùäå

úàéáì éåàø ïðéòá íéî úàéá íéðåòè ïéàã éäð íãàã íéøúñä úéá åìéàã ,íãàã íéøúñä úéá ìò íéìëã íéøúñä úéá íéøéúéå .íãàá åîë íéî úàéá ïåòè
:íù ãéô÷î íãà ïéàã ,éëéøö àì íéî úàéáì éåàø åìéôà íéìëã íéøúñä úéáå ,íéî.'ek xne` dcedi 'x:äãåäé 'øë äëìä ïéàå.dcnd mewn cr oiliahn

:úòáè éöç ãò àìà ìéáèäì êéøö ïéà úìùìùáù úòáè éöçì äãî äúìë åìéôàå ,äìéáè êéøö ïéàå øåäè øàùäå ,ïè÷ì äøùò ãòå ìåãâì äòáøà ãò

`xephxa yexit

àéöBäìe ñéðëäì Bkøc ïéàL ìk :ììkä äæ חללו שאין  – ÆÇÀÈÈÆÅÇÀÀÇÀÄÀÄ
ממנו, ולהוציא לתוכו להכניס íéîeúñעשוי  íéìáBè שאינם – ÀÄÀÄ

חלולים  שאינם כלים הם כאילו חללם, לתוך  המים שיבואו  צריכים
כלל.

zqkde"בענין xkd"הבאנו `)כבר  ,k milk dpynd xe`aa) המפרשים שנחלקו
מבארים: יש אדם,xkבפירושם. של מראשותיו  תחת הנתון שכלzqkeהוא –

להיפך : מבארים ויש עליה, שוכב אדם של עליו ,xkגופו ששוכב –zqk–
שאחד אלא הראש, תחת מניחים ששניהם מפרשים, ויש למראשותיו . שנותן 

קטן ואחד גדול aeh").מהם mei zetqez"e `xephxa oiir)

ג ה נ ש מ ר ו א ב

éðòä éøL÷ :íénä íäa eàBáiL íéëéøö íðéàL elà– ÅÆÅÈÀÄÄÆÈÈÆÇÇÄÄÀÅÆÈÄ
ואין  שבבגדיו, הקרעים את קושר העני שכן העני, שבבגדי  הקשרים

כדי הטבילה, בשעת להתירם צריך  אינו  הלכך  לעולם, להתירם דעתו 
המים; בהם שכן ïéîépäåשיבואו  הבגדים, שבשפת הנימין  וקשרי  – ÀÇÄÄ

להתירם; עשויים שאינם קשרים, בהם ìcðñעושים ìL èáçå– ÇÂÇÆÇÀÈ
גב  על להדקו  כדי  הסנדל, מן היוצאת הרצועה היינו  החבט, וקשרי

אותו  ואין  להידוק, ולולאה קשר הרצועה בראש  עושים והיו  הרגל,
להתירו ; עשוי Làøהקשר  ìL älôúe,ראש של  התפילה וקשר  – ÀÄÈÆÙ
äöBç àéäL ïîæa מהודק שלה שהקשר  כלומר  דחוקה, היינו  – ÄÀÇÆÄÈ

הטבילה; בשעת להתירו  צורך אין להתקיים עשוי שהוא ולפי  יפה,
òBøæ ìLå,יד של  התפילה וקשר  –úãøBéå äìBò dðéàL ïîæa ÀÆÀÇÄÀÇÆÅÈÈÀÆÆ

והרי בו , ויורדת עולה הרצועה שאין  עד  כך  כל חזק שלה שהקשר –
טבילה, בשעת להתירו  צריכים שאין קיימא של קשר  úîçäזה éðæàåÀÈÀÅÇÅÆ

הנאד , –ìéîøzä éðæàå.עור של  הרועים ילקוט – ÀÈÀÅÇÇÀÄ

i y i l y m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

íéñ÷øtaL øLwä :íénä ïäa eàBáiL íéëéøö íäL elàÅÆÅÀÄÄÆÈÈÆÇÇÄÇÆÆÆÇÄÀÈÄ
óúkaL:גורסים ויש –,miqxwtay הפתוח תחתון  לבוש והיינו ÆÇÈÅ

בכתף; אותו  קושרים אותו  וכשלובשים ïéãñ,בכתפיו, ìL äôNåÀÈÈÆÈÄ

çzîì Céøö;המים בהם שיבואו כדי  בשפה, שיש הקמטים את – ÈÄÀÇÅÇ
Làø ìL älôúe, ראש של התפילה וקשר  –äöBç dðéàL ïîæa ÀÄÈÆÙÄÀÇÆÅÈÈ

להתקיים; עשוי ואינו  יפה מהודק הקשר שאין –òBøæ ìLåוקשר – ÀÆÀÇ
יד, של úãøBéåהתפילה äìBò àéäL ïîæa עולה שהרצועה – ÄÀÇÆÄÈÀÆÆ

הטבילה; בשעת  להתירו  וצריך חלש , שהקשר  והרי בו , ïéöðLeÀÈÄויורדת
ìcðñ ìL,כשנועלו בהן לקשרו  הסנדל ורצועות –íéãâáe ÆÇÀÈÀÈÄ

ïéñaëî ïìéaèäL,ולחים מקופלים כשהם והטבילם שכיבסם – ÆÄÀÄÈÀËÈÄ
eòaòáiL ãò,אבעבועות כעין בו נעשים במים בגד שכשנותנים – ÇÆÀÇÀÀ

ללמדנו , המשנה ובאה המים, פני מעל מתרוממים הבגד מן  שחלקים
אבעבועות  משנעשו  הרי כשמטבילם, רטובים עדיין הבגדים שאם

ומתטהרים  המקוה מי  עם מתחברים בהם הבלועים שהמים לפי טהרו ,
המקוה. כמי  ונעשו ïéáeâðבהשקה ïìéaèä את הטביל  אם אבל  – ÄÀÄÈÀÄ

להם, עולה הטבילה אין יבשים, כשהם eçeðéåהבגדים eòaòáiL ãòÇÆÀÇÀÀÀÈ
ïòeaòaî.הבגד בכל המקוה מי  שבאו  הסימן  שזהו  – ÄÄÀÈ

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïékøà íäL íéìkä úBãé ìk,צרכם מכדי יותר  –õBö÷ì ãéúòå ÈÀÇÅÄÆÅÂËÄÀÈÄÄÀ
הראויה, מידתן  כפי  לעשותן  אותן, –äcnä íB÷î ãò ïìéaèîÇÀÄÈÇÀÇÄÈ

הוא  כאילו  להיקצץ העומד שכל לקצצן , עתיד ששם המקום עד –
שבית  החתך , למקום חציצה להיקצץ העומד  החלק ואין  קצוץ; כבר

אדם, של  הסתרים מבית קל כלים של  הסתרים ובית הוא, הסתרים
להיות. צריך אינו מים לביאת ראוי ãòשאפילו  :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇ

Blk úà ìéaèiL שלדעת היד, כל את שיטביל עד טהור אינו  – ÆÇÀÄÆË
הוא. כקצוץ להיקצץ העומד שכל אומרים, אין  יהודה dkldרבי  oi`e

.dcedi iaxkìBãb éìc úìLìL, גדול לדלי המחוברת –äòaøà ÇÀÆÆÀÄÈÇÀÈÈ
íéçôè אינה מכן יותר אבל  לדלי, יד היא טפחים ארבעה עד – ÀÈÄ

בשלשלתו  לאחוז אפשר אי הדלי של  כובדו מרוב  שכן  יד, חשובה
הבאר. מן  הדלי  את להעלות כדי מקרוב בה אוחזים אלא מרחוק,

בה, צורך לדלי אין מכן  ויותר  יד , חשובה טפחים ארבעה עד  הלכך 
ïè÷ ìLå,קטן דלי  של  ושלשלת –äøNò טפחים עשרה עד – ÀÆÈÈÂÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úòahä ìk úà.ät÷a øeL÷ àeäL ìáçä–øeaç Bðéà,øôz ïk íà àlà. ¤¨©©©©©¤¤¤¨§ª¨¥¦¤¨¦¥¨©
ÂnL úéaéàíéøîBà:ïðBöa ïénç ïéìéaèî ïéà,ïénça ïðBö àGå,íéòøa íéôé àG,íéôéa íéòø àGå.ìlä úéa ¥©©§¦¥©§¦¦©¦§¥§¥§©¦¨¦§¨¦§¨¦§¨¦¥¦¥

íéøîBà:ïéìéaèî.ïé÷Lî àìî àeäL éìk,Bìéaèäå–ìáè àG elàk.íéìâø éî àìî–íä elàk íúBà íéàBø §¦©§¦¦§¦¤¨¥©§¦§¦§¦§¦¨©¨¥¥©§©¦¦¨§¦¥
íéî.úàhç éî àìî–úàhç éî ìò íénä eaøiL ãò.éñBé éaøøîBà:øBk ÷éæçî éìk elôà,àlà Ba ïéàå ©¦¨¥¥©¨©¤¦§©©¦©¥©¨©¦¥¥£¦§¦©£¦§¥¤¨

úéòéáø–ìáè àG elàk. §¦¦§¦¨©
Êñøô éöçëa äiåbä úà ìBñôì ïéôøèöî ïéìëàä ìk.úéòéáøa äiåbä úà ìBñôì ïéôøèöî ïé÷Lnä ìk.øîç äæ ¨¨Ÿ¨¦¦§¨§¦¦§¤©§¦¨§©£¦§©¨©©§¦¦§¨§¦¦§¤©§¦¨¦§¦¦¤Ÿ¤

äå÷naî íéàîè ïé÷Lî äúBLa,íénk ïé÷Lnä øàL Ba eNòL. §¤©§¦§¥¦¦©¦§¤¤¨§¨©©§¦©©¦

.zrahd lk z` liahiy cr xne` oetxh 'x:ïåôøè 'øë äëìä ïéàå .åéöçì äãîä äúìëù
e.opeva oing oiliahn oi`ïéîá àìà úìòåî ä÷ùä ïéàå ,øåáéçå ä÷ùä íòèî ,ãáìá åàîèðù íéîä àìà ,äå÷îá äøäè íäì ïéà ïé÷ùîå íéìëåàã

:íéîä åøäèð àìå ïäá úìòåî ä÷ùä ïéà åðéî åðéàùá ïéî ìáà ,íéøîá íéøîå íéôéá íéôéå ïéîçá ïéîç ,åðéî íò.oiwyn `lnìëå úåøéô éîå ïîùå ïéé ïåâë
:íéîî õåç ïé÷ùî.lah `l eli`k:íéîá åìèáúð àìù ,ïäéàøî åðúùð àìù à÷åãå .éöééçã íåùî.min od eli`k oze` oi`ex milbx in `lníéìâø éîã

ïäéàøî íéðúùî åéä íàå ,ïéé ïä åìéàë ïúåà ïéàåø ,ïéñøåâù íéøôñ ùéå .éìëä øäèðå éöééç àìå ïäì øåáéç åùòð äå÷î éî ïäéìò å÷éùäùëå ,ïä íéî ïéî
:àúôñåúá çëåî åæ àñøéâëå .éìëä øäèðå íéîá íéìèáúî ,íéî äàøîì íéøæåçå.z`hg in `ln:íéúî éàîè ìò íéæî íäîå ,äøô øôàá åùã÷úðù íéî

.z`hg in lr mind eaxiy cråáøéù éãë éåðô éìëä áåø äéäéùïä éøäå åúàîåèá àåä ïééãò ,åàì íàå .åëåúá åéäù úàèç éî ìò åá íéñðëðä äå÷î éî
:äå÷îä éî ïéáå éìëä ïéá ïéööåçù ïé÷ùî øàùë.xek:ïéàñ íéùìù.ziriax `l` ea oi`e:ïé÷ùî øàù åà .úàèç éî.lah `l eli`kéáøì äéì àøéáñã

úàèç éî ìù åà ïé÷ùî ìù úéòéáøä øéñéù ãò ,ìåãâ éìë êåúá åìéôà ïéööåçå ,äìéáèá ïéìñåô ,éìëä êåúáù úàèç éî úéòéáø åà ïé÷ùî úéòéáø éñåé
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .ï÷éø ïìéáèéå øåæçéå

f.oitxhvn milke`d lkìåñôì ïéôøèöî ,í"áîø éøáãì äöçîå äöéáå é"ùøì íéöéá éðù ïäù ñøô éöçë ïìåëá ùéå íéðéî äîëî íéàîè íéìëåà ìëà
íò äæ ïéôøèöî ïìåë ,ïé÷ùî ïéàø÷ð ãáìá åìéàù ,ìè íã áìç ùáã ïîù ïéé íéî íäù ïé÷ùî äòáù ìù íéðéî äîëî äúù ïëå .äîåøúá ìåëàìî åúééåâ

áéúëã ,âåìä úéòéáøá äéåâä úà ìåñôì äæ(à"é àø÷éå)ïìåëù ïé÷ùî ìòå ïéôøèöî ïìåëù ïéìëåàä ìò ãîéì ,äúùé øùà ä÷ùî ìëå ìëàé øùà ìëåàä ìëî
:ïéôøèöî.oiwyn x`y ea eyry,äéåâä úà ìåñôì.minkïéîéìùî ïé÷ùî øàù ïéà ,éîð éà .íéîë ïéâåì äùìùá äå÷îä úà ïéìñåô ïé÷ùî øàù ïéàå

:ïé÷ùî øàù ìù äå÷î àìå ,íéî äå÷î áéúëã ,íéîë äàñ íéòáøàì äå÷î øåòéù

`xephxa yexit

ואוחזים  ארוכה, בשלשלת הבאר  מן מעלים קטן שדלי  לדלי, יד  היא

טפחים עשרה עד  מרחוק äcnä(הגר"א ),בה íB÷î ãò ïìéaèîÇÀÄÈÇÀÇÄÈ
טבילה  צריכה אינה הללו, המידות משיעורי ארוכה השלשלת שאם –

בשלשלת  טפחים ארבעה עד  היינו לדלי , יד  החשוב המקום עד  אלא
והשאר קטן, דלי של  בשלשלת טפחים עשרה ועד גדול , דלי של

úòahäטהור . ìk úà ìéaèiL ãò :øîBà ïBôøè éaø שאם – ÇÄÇÀÅÇÆÇÀÄÆÈÇÇÇÇ
הטבעת. כל  את להטביל  צריך שבשלשלת, הטבעת בחצי  המידה כלתה

.oetxh iaxk dkld oi`eät÷a øeL÷ àeäL ìáçä, בסל –Bðéà ÇÆÆÆÈÀËÈÅ
øeaç,לקופה –øôz ïk íà àlà נישנה לא הרמב"ם לפי אותו . – ÄÆÈÄÅÈÇ

הקשור החבל נטמא לא הקופה נטמאה שאם טומאה לענין  אלא זה דין
תפר כן אם אלא כא ).בה, פרק  סוף כלים הל' שאולי(עיין כותבים, ויש

לטומאה, כמו  לטבילה המדות ששיעור שכשם להשמיענו  המשנה באה
חיבור שאינו כיון  בטבילה, חוצץ בקופה קשור  שהוא החבל  כך

אחרונה ").לטומאה ("משנה

i r i a x m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ïðBöa ïénç ïéìéaèî ïéà :íéøîBà éànL úéa שונים שכן – ÅÇÇÀÄÅÇÀÄÄÇÄÀÅ
כגון  השקה, ידי  על  במקוה טהרה להם שיש משקים, שאר  מכל  מים
המקוה  מי שצפו  עד  במקוה אותו  שהשקיעו טמאים מים מלא כלי 

שאין  שמאי, בית וסוברים המים; טהרו  שבכלי , הטמאים המים על 
צוננים, מים של  במקוה טמאים חמים מים ïðBöמטבילים àGåÀÅ

ïénça,חמים מים של  במקוה טמאים צוננים מים ולא –íéôé àG ÀÇÄÈÄ
íéôéa íéòø àGå ,íéòøa השקה מועילה אין שמאי בית שלדעת – ÀÈÄÀÈÄÀÈÄ

בחמים, חמים כגון  להם, הדומים המקוה במי  אלא טמאים למים

אחד . כגוף נעשים הם כך ידי  שעל ביפים, íéøîBà:ויפים ìlä úéaÅÄÅÀÄ
ïéìéaèî מקוה במי  אפילו טמאים למים השקה מועילה שלדעתם – ÇÀÄÄ

להם. דומים טמא,éìkשאינם –ïé÷Lî àìî àeäL יין כגון  – ÀÄÆÈÅÇÀÄ
ממים, חוץ משקים שאר  או שמן במקוה,Bìéaèäåאו  –àG elàk ÀÄÀÄÀÄ

ìáè חוצצים והם לעיל , שהזכרנו כמו למשקים, טבילה שאין  – ÈÇ
הכלי . íéìâøבטבילת éî àìî שהטבילו רגלים מי  מלא כלי  – ÈÅÅÇÀÇÄ

íéîבמקוה, íä elàk íúBà íéàBøשמי לפי  טהור, והכלי – ÄÈÀÄÅÇÄ
ואינם  להם, חיבור נעשו  מקוה למי שהושקו  וכיון הם, מים מין רגלים

הכלי. נטהר הלכך úàhçחוצצים, éî àìî מים מלא הכלי היה – ÈÅÅÇÈ
אדומה, פרה באפר úàhçשנתקדשו éî ìò íénä eaøiL ãòÇÆÄÀÇÇÄÇÅÇÈ

רוב  שהיה היינו  בכלי , המקוה מי רבו כן  אם אלא טהור  הכלי אין –

שבכגון  שבתוכו , החטאת מי על רבו  בו  שנכנסו  המקוה ומי פנוי  הכלי 
שאר הם וכאילו בטומאתו , הכלי  עדיין לאו, ואם ברוב. הם בטלים זה

המקוה מי ובין  הכלי בין שחוצצין  יח ).משקים ג , מקואות הל' (רמב "ם

øBk ÷éæçî éìk elôà :øîBà éñBé éaø,סאה שלושים –ïéàå ÇÄÅÅÂÄÀÄÇÂÄÀÅ
úéòéáø àlà Baמשקים שאר או חטאת, מי  הלוג רבע (הר"ש ;– ÆÈÀÄÄ
ברטנורא), ìáèהרא "ש; àG elàkמי שרביעית יוסי , רבי  שסובר  – ÀÄÈÇ

וחוצצים  בטבילה פוסלים הכלי שבתוך משקים שאר רביעית או חטאת
גדול . בכלי iqei.אפילו iaxk dkld oi`e

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ïéìëàä ìk,שנטמאו –éöçëa äiåbä úà ìBñôì ïéôøèöî ÈÈÙÈÄÄÀÈÀÄÄÀÆÇÀÄÈÀÇÂÄ
ñøôפרס חצי  בשיעור  מינים מכמה טמאים אוכלים  שהאוכל  –`edy) ÀÇ

oiaexir dpynl epxe`a oiir Ð m"anxl dvgne dviae ,i"yxl mivia izy
,(d ,c dlirn oiire ;a ,g גווייתו עד(eteb)נפסלת בתרומה מלאכול

ïé÷Lnäשיטבול . ìk,שנטמאו –äiåbä úà ìBñôì ïéôøèöî ÈÇÇÀÄÄÀÈÀÄÄÀÆÇÀÄÈ
úéòéáøa מינים מכמה טמאים משקים שהשותה הלוג, ברבע – ÄÀÄÄ

ומדובר שיטבול ; עד  בתרומה מלאכול  גווייתו נפסלה רביעית, בשיעור
שמן , יין , מים, והם: טומאה, לקבל המכשירים המשקים בשבעת כאן 

משקים נקראים בלבד שאלו  וטל , דם חלב, øîç(ברטנורא).דבש , äæÆÙÆ
äå÷naî íéàîè ïé÷Lî äúBLa משקים בשותה יש  זה לענין  – ÀÆÇÀÄÀÅÄÄÇÄÀÆ

במקוה, שאינה חומרה Baטמאים eNòL,בשותה –ïé÷Lnä øàL ÆÈÀÈÇÇÀÄ
íénk ברביעית הגוויה את פוסלים הטמאים המשקים כל ששאר  – ÇÇÄ

בשלושה  אותו  פוסלים משקים שאר שאין  במקוה, כן שאין  מה כמים,
כמים a);לוגים ,f lirl epipyy enk) משלימים משקים שאר שאין או 

מקוה  ולא מים", "מקוה שנאמר : כמים, סאה לארבעים המקוה את
משקים. שאר 

izdw - zex`ean zeipyn



רז d dpyn ixiyr wxt ze`ewn zkqn

‚íénä íäa eàBáiL íéëéøö íðéàL elà:éðòä éøL÷,ïéîépäå,ìcðñ ìL èáçå,àéäL ïîæa Làø ìL älôúe ¥¤¥¨§¦¦¤¨¨¤©©¦¦§¥¤¨¦§©¦¦©£©¤©§¨§¦¨¤Ÿ¦§©¤¦
äöBç,úãøBéå äìBò dðéàL ïîæa òBøæ ìLå,úîçä éðæàå,ìéîøzä éðæàå. ¨§¤§©¦§©¤¥¨¨§¤¤§¨§¥©¥¤§¨§¥©©§¦
„íénä ïäa eàBáiL íéëéøö íäL elà:óúkaL íéñ÷øtaL øLwä,ïéãñ ìL äôNå–éøöçzîì C,ìL älôúe ¥¤¥§¦¦¤¨¨¤©©¦©¤¤¤©¦§¨¦¤©¨¥§¨¨¤¨¦¨¦§©¥©§¦¨¤

LàøäöBç dðéàL ïîæa,àéäL ïîæa òBøæ ìLåúãøBéå äìBò,ìcðñ ìL ïéöðLe,ïéñaëî ïìéaèäL íéãâáe Ÿ¦§©¤¥¨¨§¤§©¦§©¤¦¨§¤¤§¨¦¤©§¨§¨¦¤¦§¦¨§ª¨¦
–eòaòáiL ãò;ïìéaèäïéáeâð–ïòeaòaî eçeðéå eòaòáiL ãò. ©¤§©§§¦§¦¨§¦©¤§©§§§¨¦¦§¨
‰õBö÷ì ãéúòå ïékøà íäL íéìkä úBãé ìk–äcnä íB÷î ãò ïìéaèî.äãeäé éaøøîBà:Blk úà ìéaèiL ãò. ¨§©¥¦¤¥£ª¦§¨¦¦§©§¦¨©§©¦¨©¦§¨¥©¤©§¦¤ª
ìLìBãb éìc úìL–íéçôè äòaøà,ïè÷ ìLå–äøNò,äcnä íB÷î ãò ïìéaèî.ïBôøè éaøøîBà:ìéaèiL ãò ©§¤¤§¦¨©§¨¨§¨¦§¤¨¨£¨¨©§¦¨©§©¦¨©¦©§¥©¤©§¦

b.iprd ixyw:íéî åéìò åàåáéù éãë äìéáè úòùá åøéúäì êéøö ïéà êëìä ,íìåòì øéúäì éåùò åðéà àåää øù÷ä ,ïøù÷å åòø÷ðù éðò ìù åéãâá.oinipde
:íìåòì øéúäì ïééåùò ïðéàå ,íéøù÷ ïäá íéùåòå éåðì ïéãñä úôù ìò ïéìåúù ïéìéúôå ïéîéð.lcpq ly hageøéúäì êéøö ïéà ,ìãðñ ìù úåòåöøì ùéù íéðæà

:øéúäì éåùò øù÷ åúåà ïéàù ,äìéáè úòùá ïäìù øù÷ä.dveg `idy onfaîéàå .äëåúì íéñðëð íéîä ïéàù ,õöåç øù÷äù÷ãåäî øù÷äùë ,äæ äéäé éú
:äìéáè úòùá åøéúäì êéøö ïéà íéé÷úäì éåùò àåäù éôìå .øéúäì éåùò åðéà æàå äôé.rexf lye:ãé ìù äìôú ìù øù÷.zcxeie dler dpi`y onfa

:åá úãøåéå äìåò äòåöøä ïéàå äáøä øù÷ä ÷ãäéîã.zngd ipf`e:ïéãåäî íéøù÷ íäá ùé ãåðä éðæà.lnxezïåùìáå .íéòåøä ïéàùåðù øåò ìù ìåãâ ñéë
:èå÷ìé éåø÷ àø÷î

c.oiqwxt:åøéúî èùôä úòùáå óúëä ìò åøùå÷ åùáåìùëå ,íéôúëá çåúô àåäå ,øùáä ìòù ïåúçúä ùåáì.gznl jixv oicq ly dtyeíéèî÷ä
:ïéèî÷ä ïúåà ïéá íéîä åàåáéù éãë ,äðåéìòä åúôùá ùéù.gznlúáùì ìäåàë íçúîéå åîë .ïëùîìå ïèùôì('î äéòùé):.lcpq ly upyeåøùå÷ù úåòåöø

:ïäá.eraraiyå÷ùåäù éôì ,åøäè ,òáòáì íéîä åìéçúäùî ,ïäéìò çôåè ä÷ùîå íéñáåëî ïäùëå ,íéîá úåòåáòáà ïéîë íéìåò íéîá ãâá íãà ìéáèîùë
äáçø äå÷îä ïéàù åçèùì ìåëé ïéàå ïéãñ ìéáèî íãàùëù .ïòåáòáî åçåðéù ãò åìåëá ïéàá íéîä ïéà íéáåâð ïäùë ìáà ,äå÷îä éîì åá íéòåìáä íéîä

:åìåëá íéîä åàáù òåãéá ïòåáòáî ïéçðùëå ,íéîä íéòáòáî êë êåúîå ìôå÷î àåäùë íéîá åáçåú ,êë ìë
dewn cr oliahn.dcnd mïéà íéìëã íéøúñä úéáã ,åîöò êúçä íå÷îì äöéöç éåä àìå .éîã êåúçë êúçéì ãîåòä ìëã ,äìéáè êéøö ïéà øàùäå

úàéáì éåàø ïðéòá íéî úàéá íéðåòè ïéàã éäð íãàã íéøúñä úéá åìéàã ,íãàã íéøúñä úéá ìò íéìëã íéøúñä úéá íéøéúéå .íãàá åîë íéî úàéá ïåòè
:íù ãéô÷î íãà ïéàã ,éëéøö àì íéî úàéáì éåàø åìéôà íéìëã íéøúñä úéáå ,íéî.'ek xne` dcedi 'x:äãåäé 'øë äëìä ïéàå.dcnd mewn cr oiliahn

:úòáè éöç ãò àìà ìéáèäì êéøö ïéà úìùìùáù úòáè éöçì äãî äúìë åìéôàå ,äìéáè êéøö ïéàå øåäè øàùäå ,ïè÷ì äøùò ãòå ìåãâì äòáøà ãò

`xephxa yexit

àéöBäìe ñéðëäì Bkøc ïéàL ìk :ììkä äæ חללו שאין  – ÆÇÀÈÈÆÅÇÀÀÇÀÄÀÄ
ממנו, ולהוציא לתוכו להכניס íéîeúñעשוי  íéìáBè שאינם – ÀÄÀÄ

חלולים  שאינם כלים הם כאילו חללם, לתוך  המים שיבואו  צריכים
כלל.

zqkde"בענין xkd"הבאנו `)כבר  ,k milk dpynd xe`aa) המפרשים שנחלקו
מבארים: יש אדם,xkבפירושם. של מראשותיו  תחת הנתון שכלzqkeהוא –

להיפך : מבארים ויש עליה, שוכב אדם של עליו ,xkגופו ששוכב –zqk–
שאחד אלא הראש, תחת מניחים ששניהם מפרשים, ויש למראשותיו . שנותן 

קטן ואחד גדול aeh").מהם mei zetqez"e `xephxa oiir)

ג ה נ ש מ ר ו א ב

éðòä éøL÷ :íénä íäa eàBáiL íéëéøö íðéàL elà– ÅÆÅÈÀÄÄÆÈÈÆÇÇÄÄÀÅÆÈÄ
ואין  שבבגדיו, הקרעים את קושר העני שכן העני, שבבגדי  הקשרים

כדי הטבילה, בשעת להתירם צריך  אינו  הלכך  לעולם, להתירם דעתו 
המים; בהם שכן ïéîépäåשיבואו  הבגדים, שבשפת הנימין  וקשרי  – ÀÇÄÄ

להתירם; עשויים שאינם קשרים, בהם ìcðñעושים ìL èáçå– ÇÂÇÆÇÀÈ
גב  על להדקו  כדי  הסנדל, מן היוצאת הרצועה היינו  החבט, וקשרי

אותו  ואין  להידוק, ולולאה קשר הרצועה בראש  עושים והיו  הרגל,
להתירו ; עשוי Làøהקשר  ìL älôúe,ראש של  התפילה וקשר  – ÀÄÈÆÙ
äöBç àéäL ïîæa מהודק שלה שהקשר  כלומר  דחוקה, היינו  – ÄÀÇÆÄÈ

הטבילה; בשעת להתירו  צורך אין להתקיים עשוי שהוא ולפי  יפה,
òBøæ ìLå,יד של  התפילה וקשר  –úãøBéå äìBò dðéàL ïîæa ÀÆÀÇÄÀÇÆÅÈÈÀÆÆ

והרי בו , ויורדת עולה הרצועה שאין  עד  כך  כל חזק שלה שהקשר –
טבילה, בשעת להתירו  צריכים שאין קיימא של קשר  úîçäזה éðæàåÀÈÀÅÇÅÆ

הנאד , –ìéîøzä éðæàå.עור של  הרועים ילקוט – ÀÈÀÅÇÇÀÄ

i y i l y m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

íéñ÷øtaL øLwä :íénä ïäa eàBáiL íéëéøö íäL elàÅÆÅÀÄÄÆÈÈÆÇÇÄÇÆÆÆÇÄÀÈÄ
óúkaL:גורסים ויש –,miqxwtay הפתוח תחתון  לבוש והיינו ÆÇÈÅ

בכתף; אותו  קושרים אותו  וכשלובשים ïéãñ,בכתפיו, ìL äôNåÀÈÈÆÈÄ

çzîì Céøö;המים בהם שיבואו כדי  בשפה, שיש הקמטים את – ÈÄÀÇÅÇ
Làø ìL älôúe, ראש של התפילה וקשר  –äöBç dðéàL ïîæa ÀÄÈÆÙÄÀÇÆÅÈÈ

להתקיים; עשוי ואינו  יפה מהודק הקשר שאין –òBøæ ìLåוקשר – ÀÆÀÇ
יד, של úãøBéåהתפילה äìBò àéäL ïîæa עולה שהרצועה – ÄÀÇÆÄÈÀÆÆ

הטבילה; בשעת  להתירו  וצריך חלש , שהקשר  והרי בו , ïéöðLeÀÈÄויורדת
ìcðñ ìL,כשנועלו בהן לקשרו  הסנדל ורצועות –íéãâáe ÆÇÀÈÀÈÄ

ïéñaëî ïìéaèäL,ולחים מקופלים כשהם והטבילם שכיבסם – ÆÄÀÄÈÀËÈÄ
eòaòáiL ãò,אבעבועות כעין בו נעשים במים בגד שכשנותנים – ÇÆÀÇÀÀ

ללמדנו , המשנה ובאה המים, פני מעל מתרוממים הבגד מן  שחלקים
אבעבועות  משנעשו  הרי כשמטבילם, רטובים עדיין הבגדים שאם

ומתטהרים  המקוה מי  עם מתחברים בהם הבלועים שהמים לפי טהרו ,
המקוה. כמי  ונעשו ïéáeâðבהשקה ïìéaèä את הטביל  אם אבל  – ÄÀÄÈÀÄ

להם, עולה הטבילה אין יבשים, כשהם eçeðéåהבגדים eòaòáiL ãòÇÆÀÇÀÀÀÈ
ïòeaòaî.הבגד בכל המקוה מי  שבאו  הסימן  שזהו  – ÄÄÀÈ

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïékøà íäL íéìkä úBãé ìk,צרכם מכדי יותר  –õBö÷ì ãéúòå ÈÀÇÅÄÆÅÂËÄÀÈÄÄÀ
הראויה, מידתן  כפי  לעשותן  אותן, –äcnä íB÷î ãò ïìéaèîÇÀÄÈÇÀÇÄÈ

הוא  כאילו  להיקצץ העומד שכל לקצצן , עתיד ששם המקום עד –
שבית  החתך , למקום חציצה להיקצץ העומד  החלק ואין  קצוץ; כבר

אדם, של  הסתרים מבית קל כלים של  הסתרים ובית הוא, הסתרים
להיות. צריך אינו מים לביאת ראוי ãòשאפילו  :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇ

Blk úà ìéaèiL שלדעת היד, כל את שיטביל עד טהור אינו  – ÆÇÀÄÆË
הוא. כקצוץ להיקצץ העומד שכל אומרים, אין  יהודה dkldרבי  oi`e

.dcedi iaxkìBãb éìc úìLìL, גדול לדלי המחוברת –äòaøà ÇÀÆÆÀÄÈÇÀÈÈ
íéçôè אינה מכן יותר אבל  לדלי, יד היא טפחים ארבעה עד – ÀÈÄ

בשלשלתו  לאחוז אפשר אי הדלי של  כובדו מרוב  שכן  יד, חשובה
הבאר. מן  הדלי  את להעלות כדי מקרוב בה אוחזים אלא מרחוק,

בה, צורך לדלי אין מכן  ויותר  יד , חשובה טפחים ארבעה עד  הלכך 
ïè÷ ìLå,קטן דלי  של  ושלשלת –äøNò טפחים עשרה עד – ÀÆÈÈÂÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úòahä ìk úà.ät÷a øeL÷ àeäL ìáçä–øeaç Bðéà,øôz ïk íà àlà. ¤¨©©©©©¤¤¤¨§ª¨¥¦¤¨¦¥¨©
ÂnL úéaéàíéøîBà:ïðBöa ïénç ïéìéaèî ïéà,ïénça ïðBö àGå,íéòøa íéôé àG,íéôéa íéòø àGå.ìlä úéa ¥©©§¦¥©§¦¦©¦§¥§¥§©¦¨¦§¨¦§¨¦§¨¦¥¦¥

íéøîBà:ïéìéaèî.ïé÷Lî àìî àeäL éìk,Bìéaèäå–ìáè àG elàk.íéìâø éî àìî–íä elàk íúBà íéàBø §¦©§¦¦§¦¤¨¥©§¦§¦§¦§¦¨©¨¥¥©§©¦¦¨§¦¥
íéî.úàhç éî àìî–úàhç éî ìò íénä eaøiL ãò.éñBé éaøøîBà:øBk ÷éæçî éìk elôà,àlà Ba ïéàå ©¦¨¥¥©¨©¤¦§©©¦©¥©¨©¦¥¥£¦§¦©£¦§¥¤¨

úéòéáø–ìáè àG elàk. §¦¦§¦¨©
Êñøô éöçëa äiåbä úà ìBñôì ïéôøèöî ïéìëàä ìk.úéòéáøa äiåbä úà ìBñôì ïéôøèöî ïé÷Lnä ìk.øîç äæ ¨¨Ÿ¨¦¦§¨§¦¦§¤©§¦¨§©£¦§©¨©©§¦¦§¨§¦¦§¤©§¦¨¦§¦¦¤Ÿ¤

äå÷naî íéàîè ïé÷Lî äúBLa,íénk ïé÷Lnä øàL Ba eNòL. §¤©§¦§¥¦¦©¦§¤¤¨§¨©©§¦©©¦

.zrahd lk z` liahiy cr xne` oetxh 'x:ïåôøè 'øë äëìä ïéàå .åéöçì äãîä äúìëù
e.opeva oing oiliahn oi`ïéîá àìà úìòåî ä÷ùä ïéàå ,øåáéçå ä÷ùä íòèî ,ãáìá åàîèðù íéîä àìà ,äå÷îá äøäè íäì ïéà ïé÷ùîå íéìëåàã

:íéîä åøäèð àìå ïäá úìòåî ä÷ùä ïéà åðéî åðéàùá ïéî ìáà ,íéøîá íéøîå íéôéá íéôéå ïéîçá ïéîç ,åðéî íò.oiwyn `lnìëå úåøéô éîå ïîùå ïéé ïåâë
:íéîî õåç ïé÷ùî.lah `l eli`k:íéîá åìèáúð àìù ,ïäéàøî åðúùð àìù à÷åãå .éöééçã íåùî.min od eli`k oze` oi`ex milbx in `lníéìâø éîã

ïäéàøî íéðúùî åéä íàå ,ïéé ïä åìéàë ïúåà ïéàåø ,ïéñøåâù íéøôñ ùéå .éìëä øäèðå éöééç àìå ïäì øåáéç åùòð äå÷î éî ïäéìò å÷éùäùëå ,ïä íéî ïéî
:àúôñåúá çëåî åæ àñøéâëå .éìëä øäèðå íéîá íéìèáúî ,íéî äàøîì íéøæåçå.z`hg in `ln:íéúî éàîè ìò íéæî íäîå ,äøô øôàá åùã÷úðù íéî

.z`hg in lr mind eaxiy cråáøéù éãë éåðô éìëä áåø äéäéùïä éøäå åúàîåèá àåä ïééãò ,åàì íàå .åëåúá åéäù úàèç éî ìò åá íéñðëðä äå÷î éî
:äå÷îä éî ïéáå éìëä ïéá ïéööåçù ïé÷ùî øàùë.xek:ïéàñ íéùìù.ziriax `l` ea oi`e:ïé÷ùî øàù åà .úàèç éî.lah `l eli`kéáøì äéì àøéáñã

úàèç éî ìù åà ïé÷ùî ìù úéòéáøä øéñéù ãò ,ìåãâ éìë êåúá åìéôà ïéööåçå ,äìéáèá ïéìñåô ,éìëä êåúáù úàèç éî úéòéáø åà ïé÷ùî úéòéáø éñåé
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .ï÷éø ïìéáèéå øåæçéå

f.oitxhvn milke`d lkìåñôì ïéôøèöî ,í"áîø éøáãì äöçîå äöéáå é"ùøì íéöéá éðù ïäù ñøô éöçë ïìåëá ùéå íéðéî äîëî íéàîè íéìëåà ìëà
íò äæ ïéôøèöî ïìåë ,ïé÷ùî ïéàø÷ð ãáìá åìéàù ,ìè íã áìç ùáã ïîù ïéé íéî íäù ïé÷ùî äòáù ìù íéðéî äîëî äúù ïëå .äîåøúá ìåëàìî åúééåâ

áéúëã ,âåìä úéòéáøá äéåâä úà ìåñôì äæ(à"é àø÷éå)ïìåëù ïé÷ùî ìòå ïéôøèöî ïìåëù ïéìëåàä ìò ãîéì ,äúùé øùà ä÷ùî ìëå ìëàé øùà ìëåàä ìëî
:ïéôøèöî.oiwyn x`y ea eyry,äéåâä úà ìåñôì.minkïéîéìùî ïé÷ùî øàù ïéà ,éîð éà .íéîë ïéâåì äùìùá äå÷îä úà ïéìñåô ïé÷ùî øàù ïéàå

:ïé÷ùî øàù ìù äå÷î àìå ,íéî äå÷î áéúëã ,íéîë äàñ íéòáøàì äå÷î øåòéù

`xephxa yexit

ואוחזים  ארוכה, בשלשלת הבאר  מן מעלים קטן שדלי  לדלי, יד  היא

טפחים עשרה עד  מרחוק äcnä(הגר"א ),בה íB÷î ãò ïìéaèîÇÀÄÈÇÀÇÄÈ
טבילה  צריכה אינה הללו, המידות משיעורי ארוכה השלשלת שאם –

בשלשלת  טפחים ארבעה עד  היינו לדלי , יד  החשוב המקום עד  אלא
והשאר קטן, דלי של  בשלשלת טפחים עשרה ועד גדול , דלי של

úòahäטהור . ìk úà ìéaèiL ãò :øîBà ïBôøè éaø שאם – ÇÄÇÀÅÇÆÇÀÄÆÈÇÇÇÇ
הטבעת. כל  את להטביל  צריך שבשלשלת, הטבעת בחצי  המידה כלתה

.oetxh iaxk dkld oi`eät÷a øeL÷ àeäL ìáçä, בסל –Bðéà ÇÆÆÆÈÀËÈÅ
øeaç,לקופה –øôz ïk íà àlà נישנה לא הרמב"ם לפי אותו . – ÄÆÈÄÅÈÇ

הקשור החבל נטמא לא הקופה נטמאה שאם טומאה לענין  אלא זה דין
תפר כן אם אלא כא ).בה, פרק  סוף כלים הל' שאולי(עיין כותבים, ויש

לטומאה, כמו  לטבילה המדות ששיעור שכשם להשמיענו  המשנה באה
חיבור שאינו כיון  בטבילה, חוצץ בקופה קשור  שהוא החבל  כך

אחרונה ").לטומאה ("משנה

i r i a x m e i
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ïðBöa ïénç ïéìéaèî ïéà :íéøîBà éànL úéa שונים שכן – ÅÇÇÀÄÅÇÀÄÄÇÄÀÅ
כגון  השקה, ידי  על  במקוה טהרה להם שיש משקים, שאר  מכל  מים
המקוה  מי שצפו  עד  במקוה אותו  שהשקיעו טמאים מים מלא כלי 

שאין  שמאי, בית וסוברים המים; טהרו  שבכלי , הטמאים המים על 
צוננים, מים של  במקוה טמאים חמים מים ïðBöמטבילים àGåÀÅ

ïénça,חמים מים של  במקוה טמאים צוננים מים ולא –íéôé àG ÀÇÄÈÄ
íéôéa íéòø àGå ,íéòøa השקה מועילה אין שמאי בית שלדעת – ÀÈÄÀÈÄÀÈÄ

בחמים, חמים כגון  להם, הדומים המקוה במי  אלא טמאים למים

אחד . כגוף נעשים הם כך ידי  שעל ביפים, íéøîBà:ויפים ìlä úéaÅÄÅÀÄ
ïéìéaèî מקוה במי  אפילו טמאים למים השקה מועילה שלדעתם – ÇÀÄÄ

להם. דומים טמא,éìkשאינם –ïé÷Lî àìî àeäL יין כגון  – ÀÄÆÈÅÇÀÄ
ממים, חוץ משקים שאר  או שמן במקוה,Bìéaèäåאו  –àG elàk ÀÄÀÄÀÄ

ìáè חוצצים והם לעיל , שהזכרנו כמו למשקים, טבילה שאין  – ÈÇ
הכלי . íéìâøבטבילת éî àìî שהטבילו רגלים מי  מלא כלי  – ÈÅÅÇÀÇÄ

íéîבמקוה, íä elàk íúBà íéàBøשמי לפי  טהור, והכלי – ÄÈÀÄÅÇÄ
ואינם  להם, חיבור נעשו  מקוה למי שהושקו  וכיון הם, מים מין רגלים

הכלי. נטהר הלכך úàhçחוצצים, éî àìî מים מלא הכלי היה – ÈÅÅÇÈ
אדומה, פרה באפר úàhçשנתקדשו éî ìò íénä eaøiL ãòÇÆÄÀÇÇÄÇÅÇÈ

רוב  שהיה היינו  בכלי , המקוה מי רבו כן  אם אלא טהור  הכלי אין –

שבכגון  שבתוכו , החטאת מי על רבו  בו  שנכנסו  המקוה ומי פנוי  הכלי 
שאר הם וכאילו בטומאתו , הכלי  עדיין לאו, ואם ברוב. הם בטלים זה

המקוה מי ובין  הכלי בין שחוצצין  יח ).משקים ג , מקואות הל' (רמב "ם

øBk ÷éæçî éìk elôà :øîBà éñBé éaø,סאה שלושים –ïéàå ÇÄÅÅÂÄÀÄÇÂÄÀÅ
úéòéáø àlà Baמשקים שאר או חטאת, מי  הלוג רבע (הר"ש ;– ÆÈÀÄÄ
ברטנורא), ìáèהרא "ש; àG elàkמי שרביעית יוסי , רבי  שסובר  – ÀÄÈÇ

וחוצצים  בטבילה פוסלים הכלי שבתוך משקים שאר רביעית או חטאת
גדול . בכלי iqei.אפילו iaxk dkld oi`e

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ïéìëàä ìk,שנטמאו –éöçëa äiåbä úà ìBñôì ïéôøèöî ÈÈÙÈÄÄÀÈÀÄÄÀÆÇÀÄÈÀÇÂÄ
ñøôפרס חצי  בשיעור  מינים מכמה טמאים אוכלים  שהאוכל  –`edy) ÀÇ

oiaexir dpynl epxe`a oiir Ð m"anxl dvgne dviae ,i"yxl mivia izy
,(d ,c dlirn oiire ;a ,g גווייתו עד(eteb)נפסלת בתרומה מלאכול

ïé÷Lnäשיטבול . ìk,שנטמאו –äiåbä úà ìBñôì ïéôøèöî ÈÇÇÀÄÄÀÈÀÄÄÀÆÇÀÄÈ
úéòéáøa מינים מכמה טמאים משקים שהשותה הלוג, ברבע – ÄÀÄÄ

ומדובר שיטבול ; עד  בתרומה מלאכול  גווייתו נפסלה רביעית, בשיעור
שמן , יין , מים, והם: טומאה, לקבל המכשירים המשקים בשבעת כאן 

משקים נקראים בלבד שאלו  וטל , דם חלב, øîç(ברטנורא).דבש , äæÆÙÆ
äå÷naî íéàîè ïé÷Lî äúBLa משקים בשותה יש  זה לענין  – ÀÆÇÀÄÀÅÄÄÇÄÀÆ

במקוה, שאינה חומרה Baטמאים eNòL,בשותה –ïé÷Lnä øàL ÆÈÀÈÇÇÀÄ
íénk ברביעית הגוויה את פוסלים הטמאים המשקים כל ששאר  – ÇÇÄ

בשלושה  אותו  פוסלים משקים שאר שאין  במקוה, כן שאין  מה כמים,
כמים a);לוגים ,f lirl epipyy enk) משלימים משקים שאר שאין או 

מקוה  ולא מים", "מקוה שנאמר : כמים, סאה לארבעים המקוה את
משקים. שאר 
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Áíéàîè íéìëà ìëà,íéàîè íé÷Lî äúLå,ïàé÷äå ìáè–íéàîè,óeba íéøBäè ïðéàL éðtî.íéî äúL ¨©Ÿ¨¦§¥¦§¨¨©§¦§¥¦¨©¤¡¦¨§¥¦¦§¥¤¥¨§¦©¨¨©¦
íéàîè,íàé÷äå ìáè–íéøBäè,óeba íéøBäè íäL éðtî.äøBäè úòaè òìa,únä ìäàì ñðëð,äðLå äfä §¥¦¨©¤¡¦¨§¦¦§¥¤¥§¦©¨©©©©§¨¦§©§Ÿ¤©¥¦¨§¨¨

dàé÷äå ìáèå–äúéäL úBîk àéä éøä.äàîè úòaè òìa–äîeøza ìëBàå ìáBè;dàé÷ä–äàîè,ezànèå. §¨©¤¡¦¨£¥¦§¤¨§¨¨©©©©§¥¨¥§¥©§¨¡¦¨§¥¨§¦§©
àeäL õçíãàa áeçz,äàøð àeäL ïîæa–õöBç;Bðéà íàåäàøð–Búîeøúa ìëBàå ìáBè. ¥¤¨¨¨¨¦§©¤¦§¤¥§¦¥¦§¤¥§¥¦§¨
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‡éànLøîBà:ïúòL ïic íéLpä ìk.ìläøîBà:äãé÷ôì äãé÷tî,äaøä íéîéì elôàå.íéîëçåíéøîBà:àG ©©¥¨©¨¦©¨¨¨¨¦¥¥¦§¦¨¦§¦¨©£¦§¨¦©§¥©£¨¦§¦
äæ éøáãk àGå äæ éøáãk,äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìò úèòîî úòì úòn àlà,ãé ìò úèòîî äãé÷ôì äãé÷tîe §¦§¥¤§§¦§¥¤¤¨¥¥§¥§©¤¤©©¦§¦¨¦§¦¨¦§¦¨¦§¦¨§©¤¤©©

g.oi`nh oiwyn dzy:íéîî õåç ïé÷ùî øàù.seba mixedh opi`yäøäè íäì ïéà íéîî õåç ïé÷ùîå ïéìëåàã ,óåâä úìéáèá äìéáè ïäì äúìò àì
:äå÷îá,lahe oi`nh min dzy la`:ä÷ùä éãé ìò äå÷îá äøäè ïäì ùéù .óåâá íéøåäè.dzidy zenk `id ixdìéöî àåäù ,äúéäù úåîë äøåäè

:àîèéú àìù äòåìá äãåòá äéìò.dnexza lke`e laeh:íéøçà äàîèî äðéà äòåìá äàîåèã.d`xp `edy onfa:õåçáî åôåâ ìòlke`e laeh
.dnexza:äàøð åðéàù ïîæ ìë äìéáèá õöåç åðéà ,øåäè õç àðù àìå àîè õç àðù àì

‰„È ˙ÎÒÓ

``.ozry oiic miypd lk xne` i`ny:øæòéìà 'øãî é÷åôàì ,íéùðä ìë øîåà éàîù éîð éðú ,ïúòù ïééã íéùð òáøà øîåà øæòéìà éáøã íåùîoiic
.ozryäúéäå åäåãéîòä íçøä úéá éìúåëå íã éåä éîð éëä éî÷î ïðéøîà àìå ,êìéàå ïúééàø úòùî ïäá åòâðù úåøäè àîèì ïúòù ïééã íã úåàåøä íéùð

áéúëã ,õåçì íãä àöé àìù ô"òàå ïåöéçä úéáá úåàîèî íéùðä ìëã ,íãå÷î äàîè(å"è àø÷éå)àöé àìå øùáá àåäù ô"òà ,äøùáá äáåæ äéäé íã
úàöîðå åúùàî ùøåôå äàéá úòùá ãéîú åô÷åð íãà ìù åáì ïë øîåà äúà íàù ,íã äåä éëä éî÷î àîìã ùééç àìã éàîùã àîòèå .äàîè õåçì

:äéáøå äéøôî ìàøùé úåðá ìèáî.dciwtl dciwtn,êìéàå äðåùàø ä÷éãáî äòâîì ïéùùåç ,äàîè äàöîå òåáù óåñì ä÷ãáå ,äøåäè äàöîå íåéä ä÷ãá
.äìòáì àìå ,äãé÷ôì äãé÷ôî åäì ïðéîèîã àåä úåøäèì à÷åãã ,ïðéùééç àì äéáøå äéøô ìåèéáìå .åäåãéîòä íçøä úéá éìúåëå äúàø äéãé ÷åìéñ íò àîù

:ùéîùúî éîð ùøåôå åô÷åð åáì ë"àã ,ïðéîèî àì éîð úåøäèì ,øîåà éàîùå.df ixack `l:åéøáãì âééñ äùåò åðéàå éôè ì÷éîã éàîù.df ixack `le
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íéàîè íé÷Lî äúLå ,íéàîè íéìëà ìëàשאר היינו  – ÈÇÙÈÄÀÅÄÀÈÈÇÀÄÀÅÄ
ממים, חוץ ïàé÷äåמשקים, ìáè האוכלים את הקיא שטבל ולאחר – ÈÇÆÁÄÈ

הטמאים, המשקים את או  שהיו,íéàîèהטמאים כמו הם –éðtî ÀÅÄÄÀÅ
óeba íéøBäè ïðéàL בטבילת טבילה להם עלתה שלא כלומר  – ÆÅÈÀÄÇ

במקוה. טהרה להם אין טמאים ומשקים טמאים אוכלים שהרי  הגוף,
íéøBäè ,íàé÷äå ìáè ,íéàîè íéî äúL,שהקיא המים – ÈÈÇÄÀÅÄÈÇÆÁÄÈÀÄ

óeba íéøBäè íäL éðtî,במקוה טהרה להם יש  והמים שהואיל  – ÄÀÅÆÅÀÄÇ
הגוף בטבילת טבילה להם עלתה זו  בדרך  אף ועיין לפיכך (המאירי ;

אחרונה "). äøBäè,"משנה úòaè òìaכך ìäàìואחר ñðëð ÈÇÇÇÇÀÈÄÀÇÀÙÆ
,únä,שנטמא לטומאתו ,äfäומאחר  השלישי ביום חטאת מי – ÇÅÄÈ
äðLå, לטומאתו השביעי ביום והזה וחזר –dàé÷äå ìáèå– ÀÈÈÀÈÇÆÁÄÈ

הטבעת, את הקיא שטבל äúéäLולאחר  úBîk àéä éøä,טהורה – ÂÅÄÀÆÈÀÈ
אם  אבל  טומאה. מקבל אינו שבלוע לפי  גופו , בתוך נטמאה שלא

בו . מגעה מחמת ביציאתה נטמאה שטבל , קודם úòaèהקיאה òìaÈÇÇÇÇ
äàîèשנטמא והרי  הבליעה,– בשעת מטומאתו ,ìáBèבנגיעתה – ÀÅÈÅ

äîeøza ìëBàåל מטמאה;– אינה במעיו הבלועה שטומאה ערב, ÀÅÇÀÈ
dàé÷ä, שטבל לאחר  הטבעת את הקיא אם –äàîè,הטבעת – ÁÄÈÀÅÈ

טבילתו, לה עלתה שלא שהיתה, אותו ,ezànèåכמו וטימאה – ÀÄÀÇ
ההקאה. בשעת בו שנגעה ïîæaמאחר ,íãàa áeçz àeäL õçÅÆÈÈÈÈÄÀÇ

äàøð àeäL, הבשר לתוך  כולו  נכנס שלא בחוץ, בגופו  –õöBç ÆÄÀÆÅ
בטבילה; –äàøð Bðéà íàå,טמא שהחץ פי על  אף בחוץ –ìáBè ÀÄÅÄÀÆÅ

Búîeøúa ìëBàå חוצץ אינו נראה אינו והחץ שהואיל לערב, – ÀÅÄÀÈ
אינו  שהבלוע לעיל, שבארנו מהטעם מטמא, אינו ואף בטבילה;

על אף מלמעלה, עור  החץ על קרם שאם מובא, ובתוספתא מטמא.
חוצץ. אינו  מקום מכל לעין, נראה שהוא פי

ä ã é ð ú ë ñ î
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בתוך שעומד אלא לגופה, חוץ יצא שלא פי על אף המקור , מן  דם לה שיצא אשה
תהיה  כי  "ואשה יט-כ): טו, (ויקרא נידה בפרשת שנאמר טמאה, היא הרי גופה,
עד יטמא בה הנוגע וכל בנדתה, תהיה ימים שבעת בבשרה, זובה יהיה דם זבה,

חכמים: ודרשו  וכו', יטמא" בנדתה עליו  תשכב אשר וכל  daefהערב. didi mc"
"dxyaa שראתה באשה דנה משנתנו  א). ה, (כלהלן בבשרה שהוא פי על אף –

בהן. שנגעה הטהרות את לטמא כטמאה, נחשבת היא מאימתי נידה, דם

íéLpä ìk :øîBà éànL,נידה דם הרואות –ïúòL ïicדי – ÇÇÅÈÇÈÄÇÈÈÈÈ
ואין  במגען; טהרות לטמא ואילך , ראייה משעת כטמאות לדונן
הטהרות  את וטימאו לכן , קודם המקור מן הדם יצא כבר שמא חוששים

שבארנו  כמו  הן, טמאות הדם משיצא שהרי ראייתן, קודם בהן  שנגעו
כאחד. באו  וראייתה הדם שיציאת אומרים, אלא למשנתנו, בהקדמה

äãé÷ôì äãé÷tî :øîBà ìlä בבדיקה שאם לבדיקה, מבדיקה – ÄÅÅÄÀÄÈÄÀÄÈ
ומצאו  עצמן בדקו אחדים ימים ולאחר  טהורות, עצמן  מצאו  הקודמת

טמאות  הקודמת, הבדיקה משעת בהן  שנגעו  הטהרות כל  הרי  דם,
äaøäהן , íéîéì elôàå בדיקה בין ימים הרבה עברו אפילו – ÇÂÄÀÈÄÇÀÅ

שמא  חוששים שאנו  וסובר , טהרות לגבי  מחמיר  הלל שכן  לבדיקה,
בית  שכתלי  בו, הרגישה ולא דם לה יצא הקודמת הבדיקה לאחר מיד

העמידוהו. éøáãkהרחם àGå äæ éøáãk àG :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÄÀÅÆÀÀÄÀÅ
äæשמחמיר הלל כדברי  ולא מדי, יותר  שמיקל  שמאי  כדברי לא – Æ

מדי, äãé÷ôìיותר äãé÷tî ãé ìò úèòîî úòì úòî àlàÆÈÅÅÀÅÀÇÆÆÇÇÄÀÄÈÄÀÄÈ
ממעטת לעת" "מעת אם – כלומר  לפקידה", "מפקידה של הזמן  את

וארבע  עשרים שהוא לעת, מעת על  יותר  לבדיקה בדיקה שבין  הזמן 

לעת  מעת תוך ראייתה קודם בהן שנגעה הטהרות טמאות שעות,
úòìבלבד, úòî ãé ìò úèòîî äãé÷ôì äãé÷tîe שאם – ÄÀÄÈÄÀÄÈÀÇÆÆÇÇÅÅÀÅ

שבדקה  כגון  לעת", מ"מעת פחות הוא לבדיקה בדיקה שבין  הזמן 
טמאות  אינן טמאה, עצמה מצאה ובערב טהורה, והיתה בבוקר עצמה

izdw - zex`ean zeipyn
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úòì úòî.úñå dì LiL äMà ìk–dúòL dic.íécòa úLnLîäå–äãé÷ôk Bæ éøä,úòî ãé ìò úèòîîe ¥¥§¥¨¦¨¤¤¨¤¤©¨¨¨¨§©§©¤¤§¦¦£¥¦§¦¨§©¤¤©©¥¥
äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìòå úòì. §¥§©©¦§¦¨¦§¦¨

·dúòL dic ãöék?úBøäèa ä÷eñòå ähna úáLBé äúéä,äúàøå äLøôe–äàîè àéä,úBøBäè ïlëå.óà ¥©©¨¨¨¨¨§¨¤¤©¦¨©£¨¦§¨¥§¨§¨£¨¦§¥¨§ª¨§©
eøîàL ét ìò:úòì úòî äànèî,äúàøL äòMî àlà äðBî dðéà. ©¦¤¨§§©§¨¥¥§¥¥¨¨¤¨¦¨¨¤¨£¨

‚øæòéìà éaøøîBà:ïúòL ïic íéLð òaøà:äìeúa,úøaòî,ä÷éðéî,äð÷æe.øîàòLBäé éaø:ézòîL àG éðà ©¦¡¦¤¤¥©§©¨¦©¨¨¨¨§¨§ª¤¤¥¦¨§¥¨¨©©¦§ª©£¦¨©§¦
äìeúa àlà,áàäëìä ìøæòéìà éaøk. ¤¨§¨£¨£¨¨§©¦¡¦¤¤

:íã íçøä úéá éìúåë éî÷åî àì íéáø íéîé éàä éìåë éàãåã .éàãî øúåé øéîçîã ììä.dciwtl dciwtn ci lr zhrnn zrl zrnåøëæåä íéðîæ éðù
äòâðù úåøäè àìà àîèú àìå úòì úòî øçà êìä ,úòì úòî ìò øúåé äãé÷ôì äãé÷ôî íà .ïäéðùáù ì÷ä øçà êìäå ,òøôîì úåøäè àîèì äùàá

àöîå úéøçù äîöò ä÷ãáù ïåâë ,äãé÷ôì äãé÷ôî ìò øúåé úòì úòî íàå .úàæä äòùá ìåîúàîêðä àìà ïðéàîèî àì ,äàîè äàöî úéáøòå äøåäè ä
úéáøòå ,äìéì ìù úåøäè øéùëäì úéøçù ,úéáøòå úéøçù úå÷ãåá åéäéù ìàøùé úåðáì åð÷ú íéîëçù éôì ,ïðáøã åäééîòèå .êìéàå úéøçù ú÷éãáîã úåøäè
úð÷úë ä÷ãá àìå íéáø íéîé äáùéù åæå ,íåé ìù úåøäè äãéñôä äàîè äàöîå úéáøòå äøåäè äàöîå úéøçù ä÷ãá íàå .íåé ìù úåøäè øéùëäì
åöø àì ,íéøäöá ä÷ãáã àëéäì úéøçù ä÷ãáã àëéä ïéá ÷åìçú àìù íéîëç ìù íäéúåãî úååùäì éãëå .ñð÷ íåùî ,äøéúé úçà äðåò äãéñôä ,íéîëç

éñåäìå èòîìå ÷ìçì:íéîëçë äëìäå .íéøåòéùì íäéøáã ïúéì àìù ,úòì úòî òåá÷ ïîæ åðúðå ,ïîæá ó.ci lr,åéøçàå åîë àåäù ,÷éæçä åãé ìòå åîë .øçà
àøæò øôñá('â):.zqe:äàîè äàöîå äúñå úòùá ä÷ãáå íéîòô ùìù çøåàä ïîæ äì òá÷ðù ,òåá÷.dzry dic,äåä éëä éî÷î àîìã ïðéùééç àìå

:àá åðîæá çøåà éàãåã.micra zynynde:ùéîùú øçàìå ùéîùú íãå÷ ïéãñá åðééäã íéãòá äîöò ä÷ãáù.dciwtk ef ixdïéúéðúîì é÷åî àøîâá
ãòä ,äãé÷ôë åæ éøäå .ùéîùú øçàì ãçàå ùéîùú éðôì ãçà ,íéãò éðùá ùîùúù äùà ìò äåöî øîåìë íéãòá úùîùîå ,øîà÷ éëäå éðú÷ éúøúã
òøæ úáëù äðôçúå ìãøçë íã úôè äàøú àîù àîéúã åäîã ,äãé÷ôì äãé÷ôî ãé ìòå úòì úòî ãé ìò úèòîîå .äãé÷ôë àåä éøä ùéîùú øçàìù
,ùéîùú ãò úéøçù ú÷éãáîã úåøäè ïðéàîèî àì ,äàîè äàöîå áøòá ïë éøçà ä÷ãáå ,íéãòá íéøäöá äùîù íàå .ïì òîùî÷ ,äãé÷ôë éåäéì àìå
ãòä úñðëî äðéà ùîùì äìåäá àéäù êåúîù ,àúééìòî ä÷éãá àáéùç àì ùéîùú íãå÷ù ä÷éãáã â"òàå .äøåäè äàöîå ä÷ãá ùéîùú úòùá éøäù

:ïøîàãë äãé÷ôë àáéùçå àéä àúééìòî ä÷éãá ùéîùú øçàìù ãòá ä÷éãá ,ïé÷ãñìå íéøåçì
a.zexdha dweqre dhna zayei dzidäì ùéã íåùîã ïðéòåîùàì ,äèîá úáùåé äúéä éðú÷å ,äúàøå äùøôå úåøäèá ä÷åñò äúéä éðú àìã àä

ë ,äøåäè éîð äèîä ,äúòù äéãå úñåàîèîù äîöò äãð áëùîë ,äàîè éîð äèîä ,úòì úòî ïðéîèîã ,úñå äì ïéà íà àä .úåøåäè ïìåëå éðú÷ã
:åéìòù íéãâá àîèì íãà àîèì äøåîç äàîåè.exn`y t"r`.úòì úòî äàîèî úñå äì ïéàù äùà.dpen dpi`:äúàøù äòùî àìà äãð éîé

b.ozry oiic miyp rax`:íã úåàøì úåìéâø ïðéàã.xfril` iaxk dkld la`:øæòéìà éáøë äëìäã àøîâá ÷éñî éëäå
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בגמרא  ואילך. הקודמת הבדיקה משעת בהן שנגעה טהרות אלא

עצמן  בודקות שיהיו ישראל  לבנות תיקנו  שחכמים לפי טעמם, מבואר
להכשיר וערבית לילה, של  טהרות להכשיר שחרית וערבית, שחרית

ומצאה  וערבית טהורה ומצאה שחרית בדקה ואם יום, של  טהרות
בדקה  ולא רבים ימים וכשישבה יום, של טהרות הפסידה טמאה,

וקבעו  יתירה, אחת בעונה שלה טהרות לטמא קנסוה חכמים, כתקנת
לעת ב).מעת ד , minkgk.(נידה  dkldeúñå dì LiL äMà ìk– ÈÄÈÆÆÈÆÆ

קבועים, בזמנים נידה דם dúòLשרואה dic מטמאה שאינה – ÇÈÈÈÈ
בשעת  כשראתה כאן  שמדובר  מבואר , בגמרא ראייתה. משעת אלא

שמטמאה  הנשים ככל דינה וסתה בשעת שלא ראתה אם אבל  וסתה,
חכמים. כדברי לפקידה מפקידה או  לעת íécòaמעת úLnLîäåÀÇÀÇÆÆÀÄÄ

בדיקה לשם ואחריו התשמיש  לפני  במטפחות עצמה שמקנחת (ראה –

" ה: סד , עדיםישעיה äãé÷ôk"),וכבגד Bæ éøäמבואר בגמרא – ÂÅÄÀÄÈ
א) דברים: שני כאן  ללמד  באה micraשמשנתנו  zynyny במקום)

"zynynde"להיות ואפילו zynyneצריך אשה, כל  על  שמצוה כלומר  ,(
התשמיש לפני אחד  עידים, בשני שתשמש וסת, לה שיש אשה על 

התשמיש  שלאחר  שהעד ב) לאחריו ; dciwtk,ואחד  df ixd לא שאם
נחשבת  זו  הרי  התשמיש , לאחר בה שקנחה המטפחת על  דם מצאה

ממש , äãé÷tîבדיקה ãé ìòå úòì úòî ãé ìò úèòîîeÀÇÆÆÇÇÅÅÀÅÀÇÇÄÀÄÈ
äãé÷ôì מפקידה ושל  לעת מעת של  הזמן  את ממעטת זו  ובדיקה – ÄÀÄÈ

בהן  שנגעה הטהרות אין דם, ראתה לעת מעת תוך  שאם לפקידה,
שלפני העד ברם ואילך . תשמיש  משעת אלא טמאות ראייתה קודם

אינה  לשימוש  להוטה שהיא שמתוך כפקידה, חשוב אינו התשמיש 
יפה. בודקת
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שם: ששנינו ההלכה את לפרש  באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

שעתה". דיה וסת לה שיש אשה "כל 

dúòL dic ãöék?וסת לה שיש  האשה של –úáLBé äúéä ÅÇÇÈÈÈÈÈÀÈÆÆ
äLøôe ,úBøäèa ä÷eñòå ähna,המיטה מן –äúàøå,דם – ÇÄÈÇÂÈÄÀÈÅÀÈÀÈÂÈ

äàîè àéä,נידה טומאת –úBøBäè ïlëå שישבה המיטה – ÄÀÅÈÀËÈÀ
ואין  שעתה, דיה שהרי טהורות, כולן בהן שעסקה והטהרות עליה

נקטה שמשנתנו  מבואר , בגמרא כלל. למפרע ממגעה "dzidמיטמאים
"dhina zayei שמשום להשמיענו, כדי  בטהרות"), עסוקה "היתה (ולא

שבארנו  כמו  טהורה, המיטה אף לפיכך שעתה, ודיה וסת לה שיש 

מפקידה  או לעת מעת שמטמאה וסת, לה שאין באשה אבל  לעיל ;
הטומאה, אב שהוא נידה, כמשכב למפרע טמאה המיטה אף לפקידה,

שעליו  בגדים לטמא חמורה טומאה אדם milkeומטמא micba e`)
.(akyna erbn zrya mda rbepyäànèî :eøîàL ét ìò óàÇÇÄÆÈÀÀÇÀÈ

òîúòì ú ואף לעת, מעת למפרע מטמאה וסת לה שאין שהאשה – ÅÅÀÅ
הטומאה אב למפרע ומושב משכב אחרונה "),עושה מקום ("משנה מכל

äðBî dðéà,נידתה ימי שבעת –äúàøL äòMî àlà.דם – ÅÈÈÆÈÄÈÈÆÈÂÈ
משנתנו שנקטה שמה מפרש, הרמב"ם אבל המפרשים. כרוב המשנה את בארנו 
אלא  שעתה דיה אמרו שלא להשמיענו , כדי  זה הרי במיטה", יושבת "היתה

ששנינו: וזהו  בלבד, הטהרות zexedhלענין  oleke שעסקה הטהרות כל היינו  –
שאפילו נידה, כמשכב טמאה עליה שישבה המיטה אבל  הן, טהורות בהן 
למפרע  מטמאה היא הרי  ומושב משכב לענין  שעתה, ודיה וסת לה שיש אותה
על שאף שעתה, שדיה זו  על  אף מוסבה שהסיפא יוצא, זה ולפי לעת. מעת

שראתה משעה אלא מונה אינה לעת מעת שמטמאה `dpexg").פי  dpyn" oiir)
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שיש ללמד, זו  משנה באה שעתה, דיה וסת לה שיש אשה שכל  שלמדנו , לאחר 
שעתן. דיין הווסת בשעת שלא שאפילו  נשים

ïúòL ïic íéLð òaøà :øîBà øæòéìà éaø ואינן הואיל  – ÇÄÁÄÆÆÅÇÀÇÈÄÇÈÈÈÈ
דם: לראות äð÷æeרגילות ,ä÷éðéî ,úøaòî ,äìeúaכמבואר – ÀÈÀËÆÆÅÄÈÀÅÈ
הבאות. àlàבמשניות ézòîL àG éðà :òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇÂÄÈÇÀÄÆÈ

äìeúa.שעתה שדיה –øæòéìà éaøk äëìä ìáà זו פיסקה – ÀÈÂÈÂÈÈÀÇÄÁÄÆÆ
יהושע רבי  מדברי  ולא משנתנו, סתם מדברי  (הגר"א ).היא
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g.oi`nh oiwyn dzy:íéîî õåç ïé÷ùî øàù.seba mixedh opi`yäøäè íäì ïéà íéîî õåç ïé÷ùîå ïéìëåàã ,óåâä úìéáèá äìéáè ïäì äúìò àì
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:àîèéú àìù äòåìá äãåòá äéìò.dnexza lke`e laeh:íéøçà äàîèî äðéà äòåìá äàîåèã.d`xp `edy onfa:õåçáî åôåâ ìòlke`e laeh
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áéúëã ,õåçì íãä àöé àìù ô"òàå ïåöéçä úéáá úåàîèî íéùðä ìëã ,íãå÷î äàîè(å"è àø÷éå)àöé àìå øùáá àåäù ô"òà ,äøùáá äáåæ äéäé íã
úàöîðå åúùàî ùøåôå äàéá úòùá ãéîú åô÷åð íãà ìù åáì ïë øîåà äúà íàù ,íã äåä éëä éî÷î àîìã ùééç àìã éàîùã àîòèå .äàîè õåçì

:äéáøå äéøôî ìàøùé úåðá ìèáî.dciwtl dciwtn,êìéàå äðåùàø ä÷éãáî äòâîì ïéùùåç ,äàîè äàöîå òåáù óåñì ä÷ãáå ,äøåäè äàöîå íåéä ä÷ãá
.äìòáì àìå ,äãé÷ôì äãé÷ôî åäì ïðéîèîã àåä úåøäèì à÷åãã ,ïðéùééç àì äéáøå äéøô ìåèéáìå .åäåãéîòä íçøä úéá éìúåëå äúàø äéãé ÷åìéñ íò àîù
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íéàîè íé÷Lî äúLå ,íéàîè íéìëà ìëàשאר היינו  – ÈÇÙÈÄÀÅÄÀÈÈÇÀÄÀÅÄ
ממים, חוץ ïàé÷äåמשקים, ìáè האוכלים את הקיא שטבל ולאחר – ÈÇÆÁÄÈ

הטמאים, המשקים את או  שהיו,íéàîèהטמאים כמו הם –éðtî ÀÅÄÄÀÅ
óeba íéøBäè ïðéàL בטבילת טבילה להם עלתה שלא כלומר  – ÆÅÈÀÄÇ

במקוה. טהרה להם אין טמאים ומשקים טמאים אוכלים שהרי  הגוף,
íéøBäè ,íàé÷äå ìáè ,íéàîè íéî äúL,שהקיא המים – ÈÈÇÄÀÅÄÈÇÆÁÄÈÀÄ

óeba íéøBäè íäL éðtî,במקוה טהרה להם יש  והמים שהואיל  – ÄÀÅÆÅÀÄÇ
הגוף בטבילת טבילה להם עלתה זו  בדרך  אף ועיין לפיכך (המאירי ;

אחרונה "). äøBäè,"משנה úòaè òìaכך ìäàìואחר ñðëð ÈÇÇÇÇÀÈÄÀÇÀÙÆ
,únä,שנטמא לטומאתו ,äfäומאחר  השלישי ביום חטאת מי – ÇÅÄÈ
äðLå, לטומאתו השביעי ביום והזה וחזר –dàé÷äå ìáèå– ÀÈÈÀÈÇÆÁÄÈ

הטבעת, את הקיא שטבל äúéäLולאחר  úBîk àéä éøä,טהורה – ÂÅÄÀÆÈÀÈ
אם  אבל  טומאה. מקבל אינו שבלוע לפי  גופו , בתוך נטמאה שלא

בו . מגעה מחמת ביציאתה נטמאה שטבל , קודם úòaèהקיאה òìaÈÇÇÇÇ
äàîèשנטמא והרי  הבליעה,– בשעת מטומאתו ,ìáBèבנגיעתה – ÀÅÈÅ

äîeøza ìëBàåל מטמאה;– אינה במעיו הבלועה שטומאה ערב, ÀÅÇÀÈ
dàé÷ä, שטבל לאחר  הטבעת את הקיא אם –äàîè,הטבעת – ÁÄÈÀÅÈ

טבילתו, לה עלתה שלא שהיתה, אותו ,ezànèåכמו וטימאה – ÀÄÀÇ
ההקאה. בשעת בו שנגעה ïîæaמאחר ,íãàa áeçz àeäL õçÅÆÈÈÈÈÄÀÇ

äàøð àeäL, הבשר לתוך  כולו  נכנס שלא בחוץ, בגופו  –õöBç ÆÄÀÆÅ
בטבילה; –äàøð Bðéà íàå,טמא שהחץ פי על  אף בחוץ –ìáBè ÀÄÅÄÀÆÅ

Búîeøúa ìëBàå חוצץ אינו נראה אינו והחץ שהואיל לערב, – ÀÅÄÀÈ
אינו  שהבלוע לעיל, שבארנו מהטעם מטמא, אינו ואף בטבילה;

על אף מלמעלה, עור  החץ על קרם שאם מובא, ובתוספתא מטמא.
חוצץ. אינו  מקום מכל לעין, נראה שהוא פי
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בתוך שעומד אלא לגופה, חוץ יצא שלא פי על אף המקור , מן  דם לה שיצא אשה
תהיה  כי  "ואשה יט-כ): טו, (ויקרא נידה בפרשת שנאמר טמאה, היא הרי גופה,
עד יטמא בה הנוגע וכל בנדתה, תהיה ימים שבעת בבשרה, זובה יהיה דם זבה,

חכמים: ודרשו  וכו', יטמא" בנדתה עליו  תשכב אשר וכל  daefהערב. didi mc"
"dxyaa שראתה באשה דנה משנתנו  א). ה, (כלהלן בבשרה שהוא פי על אף –

בהן. שנגעה הטהרות את לטמא כטמאה, נחשבת היא מאימתי נידה, דם

íéLpä ìk :øîBà éànL,נידה דם הרואות –ïúòL ïicדי – ÇÇÅÈÇÈÄÇÈÈÈÈ
ואין  במגען; טהרות לטמא ואילך , ראייה משעת כטמאות לדונן
הטהרות  את וטימאו לכן , קודם המקור מן הדם יצא כבר שמא חוששים

שבארנו  כמו  הן, טמאות הדם משיצא שהרי ראייתן, קודם בהן  שנגעו
כאחד. באו  וראייתה הדם שיציאת אומרים, אלא למשנתנו, בהקדמה

äãé÷ôì äãé÷tî :øîBà ìlä בבדיקה שאם לבדיקה, מבדיקה – ÄÅÅÄÀÄÈÄÀÄÈ
ומצאו  עצמן בדקו אחדים ימים ולאחר  טהורות, עצמן  מצאו  הקודמת

טמאות  הקודמת, הבדיקה משעת בהן  שנגעו  הטהרות כל  הרי  דם,
äaøäהן , íéîéì elôàå בדיקה בין ימים הרבה עברו אפילו – ÇÂÄÀÈÄÇÀÅ

שמא  חוששים שאנו  וסובר , טהרות לגבי  מחמיר  הלל שכן  לבדיקה,
בית  שכתלי  בו, הרגישה ולא דם לה יצא הקודמת הבדיקה לאחר מיד

העמידוהו. éøáãkהרחם àGå äæ éøáãk àG :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÄÀÅÆÀÀÄÀÅ
äæשמחמיר הלל כדברי  ולא מדי, יותר  שמיקל  שמאי  כדברי לא – Æ

מדי, äãé÷ôìיותר äãé÷tî ãé ìò úèòîî úòì úòî àlàÆÈÅÅÀÅÀÇÆÆÇÇÄÀÄÈÄÀÄÈ
ממעטת לעת" "מעת אם – כלומר  לפקידה", "מפקידה של הזמן  את

וארבע  עשרים שהוא לעת, מעת על  יותר  לבדיקה בדיקה שבין  הזמן 

לעת  מעת תוך ראייתה קודם בהן שנגעה הטהרות טמאות שעות,
úòìבלבד, úòî ãé ìò úèòîî äãé÷ôì äãé÷tîe שאם – ÄÀÄÈÄÀÄÈÀÇÆÆÇÇÅÅÀÅ

שבדקה  כגון  לעת", מ"מעת פחות הוא לבדיקה בדיקה שבין  הזמן 
טמאות  אינן טמאה, עצמה מצאה ובערב טהורה, והיתה בבוקר עצמה
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úòì úòî.úñå dì LiL äMà ìk–dúòL dic.íécòa úLnLîäå–äãé÷ôk Bæ éøä,úòî ãé ìò úèòîîe ¥¥§¥¨¦¨¤¤¨¤¤©¨¨¨¨§©§©¤¤§¦¦£¥¦§¦¨§©¤¤©©¥¥
äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìòå úòì. §¥§©©¦§¦¨¦§¦¨

·dúòL dic ãöék?úBøäèa ä÷eñòå ähna úáLBé äúéä,äúàøå äLøôe–äàîè àéä,úBøBäè ïlëå.óà ¥©©¨¨¨¨¨§¨¤¤©¦¨©£¨¦§¨¥§¨§¨£¨¦§¥¨§ª¨§©
eøîàL ét ìò:úòì úòî äànèî,äúàøL äòMî àlà äðBî dðéà. ©¦¤¨§§©§¨¥¥§¥¥¨¨¤¨¦¨¨¤¨£¨

‚øæòéìà éaøøîBà:ïúòL ïic íéLð òaøà:äìeúa,úøaòî,ä÷éðéî,äð÷æe.øîàòLBäé éaø:ézòîL àG éðà ©¦¡¦¤¤¥©§©¨¦©¨¨¨¨§¨§ª¤¤¥¦¨§¥¨¨©©¦§ª©£¦¨©§¦
äìeúa àlà,áàäëìä ìøæòéìà éaøk. ¤¨§¨£¨£¨¨§©¦¡¦¤¤

:íã íçøä úéá éìúåë éî÷åî àì íéáø íéîé éàä éìåë éàãåã .éàãî øúåé øéîçîã ììä.dciwtl dciwtn ci lr zhrnn zrl zrnåøëæåä íéðîæ éðù
äòâðù úåøäè àìà àîèú àìå úòì úòî øçà êìä ,úòì úòî ìò øúåé äãé÷ôì äãé÷ôî íà .ïäéðùáù ì÷ä øçà êìäå ,òøôîì úåøäè àîèì äùàá

àöîå úéøçù äîöò ä÷ãáù ïåâë ,äãé÷ôì äãé÷ôî ìò øúåé úòì úòî íàå .úàæä äòùá ìåîúàîêðä àìà ïðéàîèî àì ,äàîè äàöî úéáøòå äøåäè ä
úéáøòå ,äìéì ìù úåøäè øéùëäì úéøçù ,úéáøòå úéøçù úå÷ãåá åéäéù ìàøùé úåðáì åð÷ú íéîëçù éôì ,ïðáøã åäééîòèå .êìéàå úéøçù ú÷éãáîã úåøäè
úð÷úë ä÷ãá àìå íéáø íéîé äáùéù åæå ,íåé ìù úåøäè äãéñôä äàîè äàöîå úéáøòå äøåäè äàöîå úéøçù ä÷ãá íàå .íåé ìù úåøäè øéùëäì
åöø àì ,íéøäöá ä÷ãáã àëéäì úéøçù ä÷ãáã àëéä ïéá ÷åìçú àìù íéîëç ìù íäéúåãî úååùäì éãëå .ñð÷ íåùî ,äøéúé úçà äðåò äãéñôä ,íéîëç

éñåäìå èòîìå ÷ìçì:íéîëçë äëìäå .íéøåòéùì íäéøáã ïúéì àìù ,úòì úòî òåá÷ ïîæ åðúðå ,ïîæá ó.ci lr,åéøçàå åîë àåäù ,÷éæçä åãé ìòå åîë .øçà
àøæò øôñá('â):.zqe:äàîè äàöîå äúñå úòùá ä÷ãáå íéîòô ùìù çøåàä ïîæ äì òá÷ðù ,òåá÷.dzry dic,äåä éëä éî÷î àîìã ïðéùééç àìå

:àá åðîæá çøåà éàãåã.micra zynynde:ùéîùú øçàìå ùéîùú íãå÷ ïéãñá åðééäã íéãòá äîöò ä÷ãáù.dciwtk ef ixdïéúéðúîì é÷åî àøîâá
ãòä ,äãé÷ôë åæ éøäå .ùéîùú øçàì ãçàå ùéîùú éðôì ãçà ,íéãò éðùá ùîùúù äùà ìò äåöî øîåìë íéãòá úùîùîå ,øîà÷ éëäå éðú÷ éúøúã
òøæ úáëù äðôçúå ìãøçë íã úôè äàøú àîù àîéúã åäîã ,äãé÷ôì äãé÷ôî ãé ìòå úòì úòî ãé ìò úèòîîå .äãé÷ôë àåä éøä ùéîùú øçàìù
,ùéîùú ãò úéøçù ú÷éãáîã úåøäè ïðéàîèî àì ,äàîè äàöîå áøòá ïë éøçà ä÷ãáå ,íéãòá íéøäöá äùîù íàå .ïì òîùî÷ ,äãé÷ôë éåäéì àìå
ãòä úñðëî äðéà ùîùì äìåäá àéäù êåúîù ,àúééìòî ä÷éãá àáéùç àì ùéîùú íãå÷ù ä÷éãáã â"òàå .äøåäè äàöîå ä÷ãá ùéîùú úòùá éøäù

:ïøîàãë äãé÷ôë àáéùçå àéä àúééìòî ä÷éãá ùéîùú øçàìù ãòá ä÷éãá ,ïé÷ãñìå íéøåçì
a.zexdha dweqre dhna zayei dzidäì ùéã íåùîã ïðéòåîùàì ,äèîá úáùåé äúéä éðú÷å ,äúàøå äùøôå úåøäèá ä÷åñò äúéä éðú àìã àä

ë ,äøåäè éîð äèîä ,äúòù äéãå úñåàîèîù äîöò äãð áëùîë ,äàîè éîð äèîä ,úòì úòî ïðéîèîã ,úñå äì ïéà íà àä .úåøåäè ïìåëå éðú÷ã
:åéìòù íéãâá àîèì íãà àîèì äøåîç äàîåè.exn`y t"r`.úòì úòî äàîèî úñå äì ïéàù äùà.dpen dpi`:äúàøù äòùî àìà äãð éîé

b.ozry oiic miyp rax`:íã úåàøì úåìéâø ïðéàã.xfril` iaxk dkld la`:øæòéìà éáøë äëìäã àøîâá ÷éñî éëäå

`xephxa yexit

בגמרא  ואילך. הקודמת הבדיקה משעת בהן שנגעה טהרות אלא

עצמן  בודקות שיהיו ישראל  לבנות תיקנו  שחכמים לפי טעמם, מבואר
להכשיר וערבית לילה, של  טהרות להכשיר שחרית וערבית, שחרית

ומצאה  וערבית טהורה ומצאה שחרית בדקה ואם יום, של  טהרות
בדקה  ולא רבים ימים וכשישבה יום, של טהרות הפסידה טמאה,

וקבעו  יתירה, אחת בעונה שלה טהרות לטמא קנסוה חכמים, כתקנת
לעת ב).מעת ד , minkgk.(נידה  dkldeúñå dì LiL äMà ìk– ÈÄÈÆÆÈÆÆ

קבועים, בזמנים נידה דם dúòLשרואה dic מטמאה שאינה – ÇÈÈÈÈ
בשעת  כשראתה כאן  שמדובר  מבואר , בגמרא ראייתה. משעת אלא

שמטמאה  הנשים ככל דינה וסתה בשעת שלא ראתה אם אבל  וסתה,
חכמים. כדברי לפקידה מפקידה או  לעת íécòaמעת úLnLîäåÀÇÀÇÆÆÀÄÄ

בדיקה לשם ואחריו התשמיש  לפני  במטפחות עצמה שמקנחת (ראה –

" ה: סד , עדיםישעיה äãé÷ôk"),וכבגד Bæ éøäמבואר בגמרא – ÂÅÄÀÄÈ
א) דברים: שני כאן  ללמד  באה micraשמשנתנו  zynyny במקום)

"zynynde"להיות ואפילו zynyneצריך אשה, כל  על  שמצוה כלומר  ,(
התשמיש לפני אחד  עידים, בשני שתשמש וסת, לה שיש אשה על 

התשמיש  שלאחר  שהעד ב) לאחריו ; dciwtk,ואחד  df ixd לא שאם
נחשבת  זו  הרי  התשמיש , לאחר בה שקנחה המטפחת על  דם מצאה

ממש , äãé÷tîבדיקה ãé ìòå úòì úòî ãé ìò úèòîîeÀÇÆÆÇÇÅÅÀÅÀÇÇÄÀÄÈ
äãé÷ôì מפקידה ושל  לעת מעת של  הזמן  את ממעטת זו  ובדיקה – ÄÀÄÈ

בהן  שנגעה הטהרות אין דם, ראתה לעת מעת תוך  שאם לפקידה,
שלפני העד ברם ואילך . תשמיש  משעת אלא טמאות ראייתה קודם

אינה  לשימוש  להוטה שהיא שמתוך כפקידה, חשוב אינו התשמיש 
יפה. בודקת

i y y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

שם: ששנינו ההלכה את לפרש  באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

שעתה". דיה וסת לה שיש אשה "כל 

dúòL dic ãöék?וסת לה שיש  האשה של –úáLBé äúéä ÅÇÇÈÈÈÈÈÀÈÆÆ
äLøôe ,úBøäèa ä÷eñòå ähna,המיטה מן –äúàøå,דם – ÇÄÈÇÂÈÄÀÈÅÀÈÀÈÂÈ

äàîè àéä,נידה טומאת –úBøBäè ïlëå שישבה המיטה – ÄÀÅÈÀËÈÀ
ואין  שעתה, דיה שהרי טהורות, כולן בהן שעסקה והטהרות עליה

נקטה שמשנתנו  מבואר , בגמרא כלל. למפרע ממגעה "dzidמיטמאים
"dhina zayei שמשום להשמיענו, כדי  בטהרות"), עסוקה "היתה (ולא

שבארנו  כמו  טהורה, המיטה אף לפיכך שעתה, ודיה וסת לה שיש 

מפקידה  או לעת מעת שמטמאה וסת, לה שאין באשה אבל  לעיל ;
הטומאה, אב שהוא נידה, כמשכב למפרע טמאה המיטה אף לפקידה,

שעליו  בגדים לטמא חמורה טומאה אדם milkeומטמא micba e`)
.(akyna erbn zrya mda rbepyäànèî :eøîàL ét ìò óàÇÇÄÆÈÀÀÇÀÈ

òîúòì ú ואף לעת, מעת למפרע מטמאה וסת לה שאין שהאשה – ÅÅÀÅ
הטומאה אב למפרע ומושב משכב אחרונה "),עושה מקום ("משנה מכל

äðBî dðéà,נידתה ימי שבעת –äúàøL äòMî àlà.דם – ÅÈÈÆÈÄÈÈÆÈÂÈ
משנתנו שנקטה שמה מפרש, הרמב"ם אבל המפרשים. כרוב המשנה את בארנו 
אלא  שעתה דיה אמרו שלא להשמיענו , כדי  זה הרי במיטה", יושבת "היתה

ששנינו: וזהו  בלבד, הטהרות zexedhלענין  oleke שעסקה הטהרות כל היינו  –
שאפילו נידה, כמשכב טמאה עליה שישבה המיטה אבל  הן, טהורות בהן 
למפרע  מטמאה היא הרי  ומושב משכב לענין  שעתה, ודיה וסת לה שיש אותה
על שאף שעתה, שדיה זו  על  אף מוסבה שהסיפא יוצא, זה ולפי לעת. מעת

שראתה משעה אלא מונה אינה לעת מעת שמטמאה `dpexg").פי  dpyn" oiir)

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שיש ללמד, זו  משנה באה שעתה, דיה וסת לה שיש אשה שכל  שלמדנו , לאחר 
שעתן. דיין הווסת בשעת שלא שאפילו  נשים

ïúòL ïic íéLð òaøà :øîBà øæòéìà éaø ואינן הואיל  – ÇÄÁÄÆÆÅÇÀÇÈÄÇÈÈÈÈ
דם: לראות äð÷æeרגילות ,ä÷éðéî ,úøaòî ,äìeúaכמבואר – ÀÈÀËÆÆÅÄÈÀÅÈ
הבאות. àlàבמשניות ézòîL àG éðà :òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇÂÄÈÇÀÄÆÈ

äìeúa.שעתה שדיה –øæòéìà éaøk äëìä ìáà זו פיסקה – ÀÈÂÈÂÈÈÀÇÄÁÄÆÆ
יהושע רבי  מדברי  ולא משנתנו, סתם מדברי  (הגר"א ).היא

izdw - zex`ean zeipyn
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„äìeúa àéä Bæéà?äéîiî íc äúàø àHL ìk,äàeNpL ét ìò óà.úøaòî?døaò òãeiMî.ä÷éðéî?ãò ¥¦§¨¨¤¨£¨¨¦¨¤¨©©¦¤§¨§ª¤¤¦¤¦¨©ª¨¨¥¦¨©
dða úà ìîâzL.ä÷éðéîì dða äðúð,úî Bà ezìîb–øéàî éaøøîBà:úòì úòî äànèî;íéîëçåíéøîBà: ¤¦§Ÿ¤§¨¨§¨§¨§¥¦¨§¨©¥©¦¥¦¥§©§¨¥¥§¥©£¨¦§¦

dúòL dic. ©¨¨¨¨
‰äð÷æ àéä Bæéà?GL äéìò eøáòL ìkdúð÷æì Ceîñ úBðBò L.øæòéìà éaøøîBà:GL äéìò eøáòL äMà ìkL ¥¦§¥¨¨¤¨§¨¤¨¨¨§¦§¨¨©¦¡¦¤¤¥¨¦¨¤¨§¨¤¨¨

úBðBò–dúòL dic.éñBé éaøøîBà:GL ïäéìò eøáòL ä÷éðéîe úøaòîúBðBò L–ïúòL ïic. ©¨¨¨¨©¦¥¥§ª¤¤¥¦¨¤¨§£¥¤¨©¨¨¨¨

c.dxaer rceeiyn:äøáòúðù íåéî íéùãç äùìù óåñì.lenbzy crúãìåéäù ,äúòù äéã ,ùãåç ã"ë êåúá úî åìéôàå .ùãåç ã"ë äðáì íéìùéù ãò
úëìåäå ä÷éðîù ô"òàå ,äãé÷ôì äãé÷ôîå úòì úòî äàîèîå íéùðä ìëë àéä éøä êìéàå íùîå .ùãåç ã"ë øçà ãò øæåç äîã ïéàå íé÷øôúî äéøáà

:íéðù ùîçå òáøà.zrl zrn d`nhn xne` xi`n 'x zn e` ezlnbeùãåç ã"ë íãå÷ åìéôà ,ä÷éðî äðéàùëå .áìç äùòðå øëòð íã øéàî 'ø øáñã
:øéàî éáøë äëìä ïéàå .äàåø úåéäì úøæåçå åîå÷îì íãä øæåç

d.zeper yly dilr exary lkêåîñå .äúòù äéã ,äúð÷æì êåîñ äòéâäù øçà úéðåðéá úåðåò ùìù äéìò åøáòù ïåéëîå .íåé íéùìù àéä úéðåðéá äðåò
:úãô÷î äðéàå äúð÷æ úîçî àîéà àîéà äì íéøå÷ù ìë ,àø÷ð äúð÷æì.dy` lkäðéà åìéôàå:äúòù äéã ,äúàø àìå úåðåò ùìù äéìò åøáòå äð÷æ

.zeper yly odilr exary dwipne zxaernäëìä ïéàå .ãìåðùî ä÷éðîå ,øáåòä òãååéùî úøáåòî øîàã àî÷ àðúë àìãå .àì ,ïäéìò åøáò àì ìáà
:éñåé 'øë àìå øæòéìà 'øë àì

`xephxa yexit

לראות  רגילות אינן  ואלו שהואיל  המשנה, טעם מבאר אחרונה" "משנה בעל 
א  לפיכך  הרחם,דם, כתלי  העמידוהו  שמא חוששים אין  ראו , שעכשיו  פי  על  ף

מן אף שבאלו ועוד , גזרו. לא שכיח שאינו  ובדבר הוא, מדרבנן זה שחשש
היו, טהורות עכשיו שעד חזקתן, על אותן שמעמידים לפי  חוששים, אין  הדין 
בכך, ודרכן  דם לראות ועלולות הואיל טהרה חזקת אין  נשים בשאר  שכן
שאמר וזהו חזקתן . על  אותן  מעמידים דם לראות עלולות שאינן  אלו אבל 
מעולם. ראתה שלא חזקתה, שאלימה בתולה, אלא שמעתי לא יהושע: רבי 

ברייתא: מובאת `l`בגמרא zrny `l dz` :ryedi iaxl xfril` iax el xn`"
cirie `eaiy ycegd z` d`x `ly inl mixne` oi` .daxd izrny ip`e ,zg`,(שראה)

ly ezxiht xg`l .ryedi iaxk oiyer eid xfril` iax ly eini lk .ed`xy inl `l`
."xfril` iaxk epyeil xacd z` ryedi iax xifgd ,xeril` iax:הגמרא ושואלת

`l `nrh i`n eiiga?(בחייו אליעזר כרבי  הלכה יהושע רבי  קבע לא טעם (מה
ed`ומשיבה: izeny xfril` iaxy meyn משום "שמתא", לשון מפרש: (רש"י 

שמאי ), מתלמידי  שהיה לפי  מבואר , ובתוספות יהושע),xaqeשנידוהו; (רבי 
eceak meyne ,mixg` mixaca s` ezenk zeyrl e`eai ,cg` xaca ezenk dyrp m`
zegnl lkepy ,xfril` iax ly ezxiht xg`l ;mda zegnl lkep `l xfril` iax ly

mda,(אחרים בדברים כמותו יעשו  epyeil(אם xacd z` xifgd,ז נידה (גמרא
ב).

מפרשים יש זה xbdk"`),לפי  `ly)"אליעזר כרבי הלכה "אבל שהפיסקה
היא יהושע רבי מדברי  אמנם my).שבמשנתנו iyp` zetqez)

y c e w z a y
ד ה נ ש מ ר ו א ב

äìeúa àéä Bæéà?שעתה שדיה –L ìkäéîiî íc äúàø àH ÅÄÀÈÈÆÈÂÈÈÄÈÆÈ
גדולה שהיא כלומר לראות, זמנה שהגיע פי  על אף הרי(המאירי ),–

שעתה, דיה ראשונה äàeNpLבראייה ét ìò óà,נשואה שהיתה – ÇÇÄÆÀÈ
נישואין  מחמת דם mileza),וראתה inc) דם וראתה ילדה אפילו  או 

בתולה נקראת עדיין לידה, zecip)מחמת incn) מחמת שתראה עד 

ב;עצמה ח , נידה  שדיה úøaòîהמאירי).(גמרא  מעוברת היא איזו – ÀËÆÆ
døaòשעתה? òãeiMî שלושה לסוף והיינו  עוברה, משיוכר  – ÄÆÄÈÇËÈÈ

להריונה בגמרא ).חדשים שדיה ä÷éðéî(ברייתא מניקה היא איזו – ÅÄÈ
dðaשעתה? úà ìîâzL ãò לסוף והיינו  לגמלו , שראוי הזמן  עד – ÇÆÄÀÙÆÀÈ

הרי מניקתו, היתה אפילו ואילך משם אבל  חודש; וארבעה עשרים

לפקידה. מפקידה או  לעת מעת ומטמאה הנשים, כשאר  äðúðÈÀÈהיא
ä÷éðéîì dðaאו זה, זמן  בתוך  –úî Bà ezìîb שהשלים קודם – ÀÈÀÅÄÈÀÈÇÅ

חודש, וארבעה úòìעשרים úòî äànèî :øîBà øéàî éaø– ÇÄÅÄÅÀÇÀÈÅÅÀÅ
שעתה, דיה שמניקה הטעם מאיר רבי  שלדעת לפקידה, מפקידה או
לאחר ואפילו  שמניקה זמן כל הלכך  חלב, ונעשה נעכר שהדם לפי

קודם  אפילו  מניקה, כשאינה אבל  שעתה, דיה חודש, וארבעה עשרים
דם  רואה להיות וחוזרת לקדמותו, הדם חוזר  חודש , וארבעה עשרים

נשים. dúòLכשאר  dic :íéøîBà íéîëçå וארבעה עשרים כל – ÇÂÈÄÀÄÇÈÈÈÈ
אלא חו  הולד ביניקת תלוי הטעם אין חכמים שלדעת שעתה, דיה דש 

עשרים  עד  חוזר  ואינו מסתלק ודמה מתפרקים, אבריה שהיולדת משום
דיה  זה זמן  בתוך  בנה את מניקה אינה אפילו  הלכך חודש . וארבעה

הרי מניקתו , היתה אפילו חודש , וארבעה עשרים לאחר אבל שעתה.
הנשים כשאר א ).היא ט , נידה ורש "י (גמרא

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äð÷æ àéä Bæéà?שעתה שדיה –GL äéìò eøáòL ìkúBðBò L ÅÄÀÅÈÈÆÈÀÈÆÈÈ
dúð÷æì Ceîñ עליה שעברו וכיון  יום, שלושים היא בינונית עונה – ÈÀÄÀÈÈ

דם, ראתה ולא יום, תשעים שהן  בינוניות, עונות שלוש  לזקנתה סמוך
שעתה; dzpwflדיה jenqe:בגמרא `zexneמבואר dizexagy lk"

,"`id dpwf dilr:אומרים `n`"ויש dl oixewy lk",(זקנותה (מחמת
מקפדת א -ב ).ואינה ט , eøáòL(נידה  äMà ìk :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÈÄÈÆÈÀ
GL äéìòdúòL dic ,úBðBò L.זקנה אינה ואפילו –éñBé éaø ÈÆÈÈÇÈÈÈÈÇÄÅ

GL ïäéìò eøáòL ä÷éðéîe úøaòî :øîBàúBðBò Lלאחר – ÅÀËÆÆÅÄÈÆÈÀÂÅÆÈ
דם בהן ראו ולא להניק שהתחילה לאחר או העובר  (המאירי;שהוכר

אחר ), באופן מעוברת ענין שמבאר טוב" יום  "תוספות  ïúòLועיין ïicÇÈÈÈÈ
או  העובר כשהוכר שמיד  הסובר , ד) (במשנה קמא כתנא ולא –

שעתן . דיין  להניק, iaxkמשהתחילה `le xfril` iaxk `l dkld oi`e
.iqei

izdw - zex`ean zeipyn

ישנו חודש אלול, שבו יש נתינת כוח לתקן את כל העניינים, על-ידי עבודת התשובה.
משיחת שבת פרשת תצא ה'תשכ"ז
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„äìeúa àéä Bæéà?äéîiî íc äúàø àHL ìk,äàeNpL ét ìò óà.úøaòî?døaò òãeiMî.ä÷éðéî?ãò ¥¦§¨¨¤¨£¨¨¦¨¤¨©©¦¤§¨§ª¤¤¦¤¦¨©ª¨¨¥¦¨©
dða úà ìîâzL.ä÷éðéîì dða äðúð,úî Bà ezìîb–øéàî éaøøîBà:úòì úòî äànèî;íéîëçåíéøîBà: ¤¦§Ÿ¤§¨¨§¨§¨§¥¦¨§¨©¥©¦¥¦¥§©§¨¥¥§¥©£¨¦§¦

dúòL dic. ©¨¨¨¨
‰äð÷æ àéä Bæéà?GL äéìò eøáòL ìkdúð÷æì Ceîñ úBðBò L.øæòéìà éaøøîBà:GL äéìò eøáòL äMà ìkL ¥¦§¥¨¨¤¨§¨¤¨¨¨§¦§¨¨©¦¡¦¤¤¥¨¦¨¤¨§¨¤¨¨

úBðBò–dúòL dic.éñBé éaøøîBà:GL ïäéìò eøáòL ä÷éðéîe úøaòîúBðBò L–ïúòL ïic. ©¨¨¨¨©¦¥¥§ª¤¤¥¦¨¤¨§£¥¤¨©¨¨¨¨

c.dxaer rceeiyn:äøáòúðù íåéî íéùãç äùìù óåñì.lenbzy crúãìåéäù ,äúòù äéã ,ùãåç ã"ë êåúá úî åìéôàå .ùãåç ã"ë äðáì íéìùéù ãò
úëìåäå ä÷éðîù ô"òàå ,äãé÷ôì äãé÷ôîå úòì úòî äàîèîå íéùðä ìëë àéä éøä êìéàå íùîå .ùãåç ã"ë øçà ãò øæåç äîã ïéàå íé÷øôúî äéøáà

:íéðù ùîçå òáøà.zrl zrn d`nhn xne` xi`n 'x zn e` ezlnbeùãåç ã"ë íãå÷ åìéôà ,ä÷éðî äðéàùëå .áìç äùòðå øëòð íã øéàî 'ø øáñã
:øéàî éáøë äëìä ïéàå .äàåø úåéäì úøæåçå åîå÷îì íãä øæåç

d.zeper yly dilr exary lkêåîñå .äúòù äéã ,äúð÷æì êåîñ äòéâäù øçà úéðåðéá úåðåò ùìù äéìò åøáòù ïåéëîå .íåé íéùìù àéä úéðåðéá äðåò
:úãô÷î äðéàå äúð÷æ úîçî àîéà àîéà äì íéøå÷ù ìë ,àø÷ð äúð÷æì.dy` lkäðéà åìéôàå:äúòù äéã ,äúàø àìå úåðåò ùìù äéìò åøáòå äð÷æ

.zeper yly odilr exary dwipne zxaernäëìä ïéàå .ãìåðùî ä÷éðîå ,øáåòä òãååéùî úøáåòî øîàã àî÷ àðúë àìãå .àì ,ïäéìò åøáò àì ìáà
:éñåé 'øë àìå øæòéìà 'øë àì

`xephxa yexit

לראות  רגילות אינן  ואלו שהואיל  המשנה, טעם מבאר אחרונה" "משנה בעל 
א  לפיכך  הרחם,דם, כתלי  העמידוהו  שמא חוששים אין  ראו , שעכשיו  פי  על  ף

מן אף שבאלו ועוד , גזרו. לא שכיח שאינו  ובדבר הוא, מדרבנן זה שחשש
היו, טהורות עכשיו שעד חזקתן, על אותן שמעמידים לפי  חוששים, אין  הדין 
בכך, ודרכן  דם לראות ועלולות הואיל טהרה חזקת אין  נשים בשאר  שכן
שאמר וזהו חזקתן . על  אותן  מעמידים דם לראות עלולות שאינן  אלו אבל 
מעולם. ראתה שלא חזקתה, שאלימה בתולה, אלא שמעתי לא יהושע: רבי 

ברייתא: מובאת `l`בגמרא zrny `l dz` :ryedi iaxl xfril` iax el xn`"
cirie `eaiy ycegd z` d`x `ly inl mixne` oi` .daxd izrny ip`e ,zg`,(שראה)

ly ezxiht xg`l .ryedi iaxk oiyer eid xfril` iax ly eini lk .ed`xy inl `l`
."xfril` iaxk epyeil xacd z` ryedi iax xifgd ,xeril` iax:הגמרא ושואלת

`l `nrh i`n eiiga?(בחייו אליעזר כרבי  הלכה יהושע רבי  קבע לא טעם (מה
ed`ומשיבה: izeny xfril` iaxy meyn משום "שמתא", לשון מפרש: (רש"י 

שמאי ), מתלמידי  שהיה לפי  מבואר , ובתוספות יהושע),xaqeשנידוהו; (רבי 
eceak meyne ,mixg` mixaca s` ezenk zeyrl e`eai ,cg` xaca ezenk dyrp m`
zegnl lkepy ,xfril` iax ly ezxiht xg`l ;mda zegnl lkep `l xfril` iax ly

mda,(אחרים בדברים כמותו יעשו  epyeil(אם xacd z` xifgd,ז נידה (גמרא
ב).

מפרשים יש זה xbdk"`),לפי  `ly)"אליעזר כרבי הלכה "אבל שהפיסקה
היא יהושע רבי מדברי  אמנם my).שבמשנתנו iyp` zetqez)

y c e w z a y
ד ה נ ש מ ר ו א ב

äìeúa àéä Bæéà?שעתה שדיה –L ìkäéîiî íc äúàø àH ÅÄÀÈÈÆÈÂÈÈÄÈÆÈ
גדולה שהיא כלומר לראות, זמנה שהגיע פי  על אף הרי(המאירי ),–

שעתה, דיה ראשונה äàeNpLבראייה ét ìò óà,נשואה שהיתה – ÇÇÄÆÀÈ
נישואין  מחמת דם mileza),וראתה inc) דם וראתה ילדה אפילו  או 

בתולה נקראת עדיין לידה, zecip)מחמת incn) מחמת שתראה עד 

ב;עצמה ח , נידה  שדיה úøaòîהמאירי).(גמרא  מעוברת היא איזו – ÀËÆÆ
døaòשעתה? òãeiMî שלושה לסוף והיינו  עוברה, משיוכר  – ÄÆÄÈÇËÈÈ

להריונה בגמרא ).חדשים שדיה ä÷éðéî(ברייתא מניקה היא איזו – ÅÄÈ
dðaשעתה? úà ìîâzL ãò לסוף והיינו  לגמלו , שראוי הזמן  עד – ÇÆÄÀÙÆÀÈ

הרי מניקתו, היתה אפילו ואילך משם אבל  חודש; וארבעה עשרים

לפקידה. מפקידה או  לעת מעת ומטמאה הנשים, כשאר  äðúðÈÀÈהיא
ä÷éðéîì dðaאו זה, זמן  בתוך  –úî Bà ezìîb שהשלים קודם – ÀÈÀÅÄÈÀÈÇÅ

חודש, וארבעה úòìעשרים úòî äànèî :øîBà øéàî éaø– ÇÄÅÄÅÀÇÀÈÅÅÀÅ
שעתה, דיה שמניקה הטעם מאיר רבי  שלדעת לפקידה, מפקידה או
לאחר ואפילו  שמניקה זמן כל הלכך  חלב, ונעשה נעכר שהדם לפי

קודם  אפילו  מניקה, כשאינה אבל  שעתה, דיה חודש, וארבעה עשרים
דם  רואה להיות וחוזרת לקדמותו, הדם חוזר  חודש , וארבעה עשרים

נשים. dúòLכשאר  dic :íéøîBà íéîëçå וארבעה עשרים כל – ÇÂÈÄÀÄÇÈÈÈÈ
אלא חו  הולד ביניקת תלוי הטעם אין חכמים שלדעת שעתה, דיה דש 

עשרים  עד  חוזר  ואינו מסתלק ודמה מתפרקים, אבריה שהיולדת משום
דיה  זה זמן  בתוך  בנה את מניקה אינה אפילו  הלכך חודש . וארבעה

הרי מניקתו , היתה אפילו חודש , וארבעה עשרים לאחר אבל שעתה.
הנשים כשאר א ).היא ט , נידה ורש "י (גמרא

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äð÷æ àéä Bæéà?שעתה שדיה –GL äéìò eøáòL ìkúBðBò L ÅÄÀÅÈÈÆÈÀÈÆÈÈ
dúð÷æì Ceîñ עליה שעברו וכיון  יום, שלושים היא בינונית עונה – ÈÀÄÀÈÈ

דם, ראתה ולא יום, תשעים שהן  בינוניות, עונות שלוש  לזקנתה סמוך
שעתה; dzpwflדיה jenqe:בגמרא `zexneמבואר dizexagy lk"

,"`id dpwf dilr:אומרים `n`"ויש dl oixewy lk",(זקנותה (מחמת
מקפדת א -ב ).ואינה ט , eøáòL(נידה  äMà ìk :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÈÄÈÆÈÀ
GL äéìòdúòL dic ,úBðBò L.זקנה אינה ואפילו –éñBé éaø ÈÆÈÈÇÈÈÈÈÇÄÅ

GL ïäéìò eøáòL ä÷éðéîe úøaòî :øîBàúBðBò Lלאחר – ÅÀËÆÆÅÄÈÆÈÀÂÅÆÈ
דם בהן ראו ולא להניק שהתחילה לאחר או העובר  (המאירי;שהוכר

אחר ), באופן מעוברת ענין שמבאר טוב" יום  "תוספות  ïúòLועיין ïicÇÈÈÈÈ
או  העובר כשהוכר שמיד  הסובר , ד) (במשנה קמא כתנא ולא –

שעתן . דיין  להניק, iaxkמשהתחילה `le xfril` iaxk `l dkld oi`e
.iqei

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"א: יא Bìדף eøñî שני גדול, ïécלכהן úéa éð÷fî íéð÷æ ללמדו כדי ¨§§¥¦¦¦§¥¥¦
הכיפורים, יום עבודת וסדר הלכות íBiäאת øãña åéðôì ïéøB÷å§¦§¨¨§¥¤©

הכיפורים, יום עבודת סדר של הדינים ביאור עם מות, אחרי בפרשת
Bì íéøîBàå,הזקניםéLéà אדוני -éôa äzà àø÷ ,ìBãb ïäkE את §§¦¦¦Ÿ¥¨§¨©¨§¦
העבודה, zãîìסדר àì ànL Bà zçëL ànL.íéøetk íBé áøò ¤¨¨©§¨¤¨Ÿ¨©§¨¤¤¦¦

úéøçLהיוBúBà ïéãéîòî גדול הכהן את -çøæî øòLa,העזרה של ©£¦©£¦¦§©©¦§¨
íéNáëe íéìéàå íéøt åéðôì ïéøéáòîe שעתיד הקרבנות שהם ©£¦¦§¨¨¨¦§¥¦§¨¦

למחר, äãBáòa,להקריב ìéâøå øékî àäiL éãk ההתבוננות ידי שעל §¥¤§¥©¦§¨¦¨£¨
בהמה. שבכל והעבודה היום סדר להלכות לב ישים úòáLבבהמות ìk̈¦§©

íéîiä מביתו הכהן פורש ìëàîשהיה epnî ïéòðBî eéä àì ©¨¦Ÿ¨§¦¦¤©£¨
BúBà ïéçépî eéä àì äëLç íò íéøetkä íBé áøò ,äzLîe¦§¤¤¤©¦¦¦£¥¨Ÿ¨©¦¦

,äðéMä úà àéáî ìëànäL éðtî ,äaøä ìBëàì יכול יישן ואם ¤¡©§¥¦§¥¤©©£¨¥¦¤©¥¨
מהעבודה. ויפסל טומאה לידי הגמרא:לבוא çëLמקשה ànL àîìLa¦§¨¨¤¨¨©

שלמד, מה את גדול מובן,éiçìהכהן -ãîì àì ànL àlà,כלל §©¥¤¨¤¨Ÿ¨©
כזה, דבר àðååbהיתכן éàä ék ïðéî÷Bî éî גדול כהן מעמידים האם - ¦§¦©¦©©§¨

ללמוד, יודע בפסוקàéðúäå,שאינו י)נאמר כא åéçàî',(ויקרא ìBãbä ïäkäå',דורשים 'מאחיו' ומתיבת §¨©§¨§©Ÿ¥©¨¥¤¨
Bì ïéà íàL ïépî ,íéøîBà íéøçà .øLBòáe äîëça ,éBða ,çëa åéçàî ìBãb àäiL גדול לכהן ¤§¥¨¥¤¨§Ÿ©§§¨§¨§¤£¥¦§¦¦©¦¤¦¥

BúBàממון, ïéìcâî íéðäkä åéçàL,משלהם ממון לו åéçàî',ונותנים ìBãbä ïäkäå' øîBì ãeîìz ¤¤¨©Ÿ£¦§©§¦©§©§©Ÿ¥©¨¥¤¨
åéçà ìMî eäìcb. יתכן וכיצד בחכמה, הכהנים מאחיו גדול הוא גדול שהכהן מהברייתא מוכח מקום מכל ©§¥¦¤¤¨

הגמרא: מתרצת העבודה. סדר את למד îàïàkשלא ,àéL÷ àì ,óñBé áø ø שצריך שכתוב בברייתא ¨©©¥Ÿ©§¨¨
מדובר מאחיו, גדול ïàkלהיות ,ïBLàø Lc÷îa,ללמוד יודע שאינו גדול כהן שמינו שמצינו במשנתינו §¦§¨¦¨

éðL,מדובר Lc÷îa.ראויים שאינם כהנים להתמנות ויכלו ממון ידי על כהנים בו שנתמנו שנתמנו ומצינו §¦§¨¥¦
ממון, ידי על éøðéãcכהנים àá÷øz ,éqà éaø øîàc,דינרים של קבים שלש -déì àìéiò לו הביאה - §¨©©¦©¦©§§¨§¦¨¥©§¨¥

àkìî éàpéì ñBzééa úa àzøîìòdéî÷Bàc שיעמיד כדי -ì בעלהéáøáø éðäëa àìîb ïa òLBäé ©§¨©©§§©©©§¨©§§¥§§ª©¤©§¨§©£¥©§§¥
ממון. ידי על גדולים כהנים נתמנו שני בית שבזמן מכאן לנו הרי גדול, לכהן -

במשנה: eëå'שנינו úéøçL íéøetkä íBé áøò:ברייתא הגמרא מביאה וכבשים. אלים פרים לפניו ומעבירים ¤¤©¦¦©£¦§
íéøéòNä óà ,àðz:הגמרא מבררת לפניו. מעבירים éðúהיו àì àîòè éàî ,ïãéc àpúå מעבירים שהיו ¨¨©©§¦¦§©¨¦¨©©£¨Ÿ¨¥

.íéøéòN:הגמרא cמבארת ïåékהשעיריםeúà à÷ àèç ìò,ישראל עם חטאי על לכפר באים -ìçàL §¦¦¥¨§©¥§¨¨¨§¨
dézòc:הגמרא שואלת חטאיהם. על לכפר אוכל האם יודע מי ואומר שחושש גדול הכהן øtשל ,éëä éà ©§¥¦¨¦©

énðשהרי לפניו, יעבירו éúàcלא àeä àèç ìò.הכהנים חטאי על לכפר שבא הגמרא:- øt,מיישבת ©¦©¥§§¨¥©
,éúàc àeä íéðäkä åéçà ìòå åéìòc ïåék שכן הכפרה, שתתעכב חושש éàאינו ,íéðäkä åéçàa ¥¨§¨¨§©¤¨©Ÿ£¦§¨¥§¤¨©Ÿ£¦¦

àúléî déa úéàc Léðéà àkéà,עבירה דבר בו שיש אדם מהם יש אם -déì òãé òãéî יודע הכהן - ¦¨¦¦§¦¥¦§¨¥¨¨©¥
déìממנו, øcäîe אותו ומחזיר -,äáeLúa אךòãé àì ,ìàøNé eäleëa,בתשובה שיחזירנו חטא מי ©§©¥¦§¨§§¦§¨¥Ÿ¨©

ידו. על כפרה תהיה שלא חושש éLðéàולכן éøîàc eðééä ,àðéáø øîà לומר רגילים שאנשים מה זהו - ¨©¨¦¨©§§¨§¥¦§¥
éúçà øa éàCאחותך בן  אם -éåä àìéic,המלך שוטר -à÷eLa éæç,בשוק רואהו כשאתה -dén÷ ¦©£¨¦©¨¨¨¥¨¥§¨©¥

éìçz àìó ובמעשיך בעושרך ויודע מכירך שהוא כיון לפניו, סחורה בשום תעסוק ולא לפניו תעבור אל - Ÿ©£¦
ממון. ממך לגבות עלילה בתשובה.ימצא ומחזירו חטא מי הכהנים באחיו גדול הכהן מכיר כן וכמו

i"yx

íåéä øãñá åéðôì ïéøå÷zyxt Ð
.minid zray lk oke "zen ixg`"

éùéà.ipec` Ðøéëî àäéùÐ
,eiptl zexaerd zendaa opeazn
.meid xcq zeklda eal l` zzl

ïåùàø ùã÷îáecinrd `l Ð
mipdk ,dxezd it lr `l`

.oipbednñåúééá úá àúøîÐ
dyciwe ,dzid dxiyr dpnl`
i`pil oenn dpzpe ,`lnb oa ryedi
.lecb odk zeidl edpine jlnd

àá÷øú.aw ixz ,d`q ivg Ð
éøðéã.miaedf Ðàìééãxhey Ð

.jlndéìçú àì äéî÷ à÷åùáó
dligzn jxikn didy jezn Ð
,jiyrnae jxyera `ed iwa
.oenn jnn zeabl dlilr `evnl



xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc dkeq(oey`x meil)

:`ziixaa epipyáìeì äNBòäaeh mei axra devnl epikne ecbe` - ¨¤¨
Bîöòì,äfä ïîfì eðòébäå eðîéi÷å eðééçäL Ceøa øîBà ,jxck §©§¥¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨©§©©¤

.onfl onfn d`ad devn lk lr oikxanyBìèðoey`x aeh meia §¨
áìeì úìéèð ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà Ceøa øîBà ,Ba úàöì. ¨¥¥¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©§¦©¨

ìk Cøáîe øæBç ,ïBLàø íBé åéìò CøéaL ét ìò óàådäòáLmini §©©¦¤¥©¨¨¦¥§¨¥¨¦§¨
.alel zlihp lreðîéi÷å eðééçäL Ceøa øîBà ,Bîöòì äkeñ äNBòä̈¤¨§©§¥¨¤¤¡¨§¦§¨

'eë.äkeqa áLéì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà øîBà ,da áLéì ñðëð .¦§©¥¥¨¥£¤¦§¨§¦§¨§¦¨¥¥©¨
ïBLàø íBé CøéaL ïåéëå,dkeqa ayil zkxa.Cøáî Bðéà áeL §¥¨¤¥©¦¥§¨¥

:`xnbd zniiqnàéL÷ef `ziixanáìelà áìeìxa xa daxy - ©§¨¨©¨
meia `l` aleld lr mikxan oi`y opgei iax mya xn` dpg

,dray lk mikxany x`ean `ziixaae oey`xdokeäkeñ àéL÷©§¨¨
äkeqàwx mikxany x`ean `ziixaae mei lka mikxan eixacly ©¨

.oey`xd meia,àéL÷ àì áìelà áìeì àîìLaayiil xyt`yïàk ¦§¨¨¨©¨Ÿ©§¨¨
zxacn `ziixad -íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæalr mikxan ycwnae ¦§©¤¥©¦§¨©¨

e ,dxezd on dray lk ezeevny ,dray lk aleldïàkixac - ¨
opgei iaxíéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæadxezd on alel zevny ¦§©¤¥¥©¦§¨©¨

mpi`y minid xrya mikxan oi` jkitl ,oey`xd meia `l` dpi`
.opaxcn `l`àéL÷ äkeqà äkeñ àlàzbdep dkeq zevn ixdy ¤¨¨©¨©§¨

:`xnbd zvxzn .onf lkae mewn lka mini dray dxezd on
zwelgnïäéìò Cøáî ïçépnL ïîæ ìk ïéléôz àéðúc ,àéä éàpz©¨¥¦§©§¨§¦¦¨§©¤©¦¨§¨¥£¥¤

dnk mgipde mvlg elit`e,mrt lk jxan cg` meia minrtéøác¦§¥
,ãáìa úéøçL àlà Cøáî Bðéà ,íéøîBà íéîëçå .éaøm` elit`y ©¦©£¨¦§¦¥§¨¥¤¨©£¦¦§©

,zipy jxan zxgnd meia wxe ,aey jxan epi` zipy gipde ulg
m`e .minid oia wiqtn oilitz zgpda aiiegn epi`y dlildy oeik
qpkpy mrt lka jxal yi dkeq zevn lr s` iax zrcl ok
meia `l` jxan oi` minkg zrcle ,opgei iax ixacke ,dkeql
,miwiqtn zelild oi`e dlilae meia zbdep dkeqy oeik oey`x

.`ziixad ixacke ,`ed cg` meik lkd
éaøk àúëìä øîà éiaà ,øîzàmrt lk oilitz lr jxany ¦§©©©¥¨©¦§§¨§©¦

,ogipnyïðaøk àúëìä øîà àáøåzg` mrt wx odilr jxany §¨¨¨©¦§§¨§©¨¨
.meiaìàeîL úác døa éøî áø øîàãéáò àìc àáøì déì àðéæç , ¨©©¨¦§¨§©§¥£¦¨¥§¨¨§Ÿ¨¦

dézòîLkjxal opaxk wqty itk `ax bdp `l dyrnly izi`x - ¦§©§¥
,meia zg` mrt wx oilitz lríéc÷î àlàxweaaúéáì ìééòå éà÷å ¤¨©§¦§¨¥§¨¥§¥

àqkä,mda giti `ly iwp seb oikixv oilitzy meynéLîe ÷éôðå ©¦¥§¨¦¨¥
déãéeici ugexe `vei -Cøáîe ïéléôz çpîe,oilitz gipdl zkxa §¥©©§¦¦§¨¥

éøèöà éëåàðéøçà àðîéæ Culg ,ztqep mrt eiawpl jxvedyk - §¦¦§§¦¦§¨©£¦¨
eilitz z`eCøáîe ïéléôz çpîe déãé éLîe ÷éôðå àqkä úéáì ìééò̈¥§¥©¦¥§¨¦¨¥§¥©©§¦¦§¨¥

elit` oilitzd z` gipny onf lk jxal iaxk bdpy ixd .zipy
:`xnbd zwqet .meia minrt dnkïðéãáò éaøk énð ïðàåmrt lky ©£¨©¦§©¦©§¦¨

mrt dniiwnyk jxale xefgl jixv devn ziiyra wiqtny
,ztqepejkläòáL ìk ïéëøáîmeid eze`a oke ,dkeq zevn lr §¨§¦¨¦§¨

oke .jxale xefgl jixv da lek`l aey xfge dpnn `vi m`øîà̈©
,Cøáî ïéléôz çpîc úîéà ìëc étt áøì déì àðéæç ,àøèeæ øî©§¨£¦¨¥§©©¦§¨¥©§©©§¦¦§¨¥

.iax zrcke meia minrt dnk elit`úîéà ìk éMà áø éác ïðaø©¨¨§¥©©¦¨¥©
,éëøáî eäa éLîLîcedegipde oilitzd z` evlg `l elit`e §©§§¥§§¨§¦

`ly ick dry lk eilitza ynynl mc` aiigy meyn dfe ,zipy
oikxan eid odilitza oiynynn eidy mrt lkae ,mdn ezrc giqi

.'eiweg xenyl epeve eizevna epycw xy`'
äòáL ìk áìeì úåöî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà.dilr jxan ¨©©§¨¨©§¥¦§©¨¨¦§¨

áìeì úåöî ïBLàø íBé ,øîà éåì ïa òLBäé éaøåjkle `ziixe`cn §©¦§ª©¤¥¦¨©¦¦§©¨
,dilr jxal daeygCìéàå ïàkîoileaba alel zlihpíéð÷æ úåöî ¦¨§¥¨¦§©§¥¦

.minid x`ya jxan epi` jkle ,`id opaxcn -,øîà ÷çöé éaøå§©¦¦§¨¨©
î àîBé ìk.íéð÷æ úåöbg ini lk lr md wgvi iax ixac zernyn ¨¨¦§©§¥¦

:`xnbd dywn .llkd on `vei `ll zekeqdåikïBLàø íBé eléôà §£¦¦
,`ed mipwf zevnïì àîéé÷ àäå(.bn lirl)calel zlihpaïBLàø íBé §¨©§¨¨§¦

àúééøBàc:`xnbd zvxzn .`idàîéàini x`yl wgvi iax zpeek §©§¨¥¨
bgdøa[ueg].ïBLàø íBiî:`xnbd dywnéëä éàwgvi iax ixac ©¦¦¦¨¦
eðééäk,éåì ïa òLBäé éaøcwleg `ed eli`k eixac e`aed recne ©§§©¦§ª©¤¥¦

:`xnbd zvxzn .eilr,÷çöé éaø øîà ïëå àîéàwgvi iax ok`e ¥¨§¥¨©©¦¦§¨

.eilr welgl oeekzp `le iel oa ryedi iaxl mikqn
øáñ áø óàåy l`enyk,áìeì úåöî äòáL ìks`y xnelk §©©¨©¨¦§¨¦§©¨
ini x`yaydperh ,opaxcn `l` alel zlihp zevn oi` bgd

,dxezd on devn enk dkxa dperh opaxcn devny iptn ,dkxa
s`y dkepg xp zwlcd lr dkxa oiprl ax ixacn cnlp df xace

,opaxcn `idìL øð ÷éìãnä ,áø øîà éMà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¦¨©©©©§¦¥¤
éøö äkeðçCøáì C.oldl zx`eand dkxad z`,øîà äéîøé éaø £¨¨¦§¨¥©¦¦§§¨¨©

s`äkeðç ìL øð äàBøämiaxd zeyxa exaera exiag gzta welc ¨¤¥¤£¨
,eziaa wilcd `l `edeéøöCøáì C.dpey`xd di`xd lréàî ¨¦§¨¥©

Cøáî,d`exde wilcnd,äãeäé áø øîàaíBédïBLàø,dkepg ly §¨¥¨©©§¨¦
ìL Cøáî ÷éìãnäLmiqip dyry ,dkepg xp wilcdl ,zekxa ©©§¦§¨¥¨Ÿ

onfl epribde epniiwe epiigdye ,dfd onfa mdd minia epizea`l
e ,dfdíézL Cøáî äàBøäjxan epi`e ,epiigdye miqip dyry - ¨¤§¨¥§©¦

.envra wilcn epi` ixdy wilcdlCìéàå ïàkîminid x`ya ¦¨§¥¨
díézL Cøáî ÷éìãî,miqip dyrye dkepg xp wilcdl -äàBøå ©§¦§¨¥§©¦§¤

úçà Cøáî.miqip dyry -:`xnbd zyxtnCøáî éàîeedn - §¨¥©©©§¨¥
,dkepg xp zwlcd lr rawpy dkxad gqepeðLc÷ øLà Ceøä£¤¦§¨

.äkeðç (ìL) øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa:`xnbd dywneðeö ïëéäå §¦§¨§¦¨§©§¦¥¤£¨§¥¨¦¨
lr epev `ed jexa yecwdy jxany dkepg xp zwlcd lr d"awd

ok mieevn ep` :`xnbd zvxzn .jkøeñú àl'îxW` xaCd on ¦Ÿ¨¦©¨¨£¤
'l`nUE oini Ll EciBi(`i fi mixac)lewa renyl dfa epiehvpy , ©¦§¨¦§Ÿ

ieeivd eli`k df ixd dkepg xp epwiz minkgyk ok m`e ,minkg
.'d itn `ed,øîà ÷çöé øa ïîçð áøå`xwna jk lr epeiv d"awd §©©§¨©¦§¨¨©

'éáà ìàLEãbéå E'Kl Exn`ie Lipwf(f al mixac)daegy epicnll , §©¨¦§©¥§§¥¤§Ÿ§¨
.dxezd ipwf lewa renyl):`xnbd zl`eyèòîî éàîefi` - ©§©¥

zkxa :`xnbd dper .minid x`ya wilcnd hrnn dkxadïîæ- §©
:`xnbd zl`ey .epiigdyèòîî àîéàd zkxañðdyry - ¥¨§©¥¥

:`xnbd dper .miqipdéúéà àîBé ìk ñðdid dkepg inin mei lk - ¥¨¨¦¥
zkxa la` ,mini dpeny lecb odk ly jtn ewilcd oky ,qp
epribdyny ,oey`xd meia `l` jxal jiiy `l epiigdy

epribd onf zlgzdldì éðúî ÷çöé øa ïîçð áø .(z` dpy - ©©§¨©¦§¨©§¥¨
ok xn` axy ,mei lka aleld lr jxan ax zrcly mixacd

áìeì úåöî äòáL ìk ,áø øîà ,àéãäa,dkxa oiprljxev oi`e §¤§¨¨©©¨¦§¨¦§©¨
.dkepg xp oiprl eixacn ok wiicl

áLéì ñðëð .'eë eðééçäL Ceøa øîBà ,Bîöòì äkeñ äNBòä ïðaø eðz̈©¨¨¨¤¨§©§¥¨¤¤¡¨¦§©¥¥
'eë eðLc÷ øLà Ceøa øîBà ,da.dkeqa ayiläúéädkeqdäéeNò ¨¥¨£¤¦§¨¨§¨£¨

úãîBòå,bgd mcewy mei miyly iptl bg mylda Lcçì ìBëé íà §¤¤¦¨§©¥¨
øácCøáîe ,envr bga epiigdy jxai `l aeye ,epiigdyåàì íà ¨¨§¨¥¦¨

,xac da ycgl leki epi`y -áî da áLéì ñðkiLëìíézL Cø- ¦§¤¦¨¥¥¥¨§¨¥§©¦
.epiigdye dkeqa ayiløîà÷c àðäk áøì déì àðéæç ,éMà áø øîà̈©©©¦£¦¨¥§©©£¨§¨¨©

eäleëì eäì[epiigdye dkeqa ayil] zekxaàMec÷c àñkà- §§§©¨¨§¦¨
`l` ,dkeqd ziiyra epiigdy jxia `le ,bgd lil ly yeciwa

.dkeqd ziiyr z` s` xht yeciwd ly epiigdya
äaøä úBöî åéðôì eéä ,ïðaø eðzalel lehil oebk ,ozeyrl cnery ¨©¨¨¨§¨¨¦§©§¥

,ziviva shrzdle oilitz gipdl dkeqa ayiløîBàzg` dkxa ¥
,olek lr,úBönä ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà Ceøaz` xhete ¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©©¦§

.olekdîöò éðôa úçàå úçà ìk ìò Cøáî ,øîBà äãeäé éaøz` ©¦§¨¥§¨¥©¨©©§©©¦§¥©§¨
.dl die`xd dkxad,àtt øa àðéðç éaø àîéúéàå àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨§¦¥¨©¦£¦¨©¨¨

,àtt øa àðéðç éaø àîéúéàå àøéæ éaø øîàå .äãeäé éaøk àúëìä¦§§¨§©¦§¨§¨©©¦¥¨§¦¥¨©¦£¦¨©¨¨
äãeäé éaøc àîòè éàî,cxtpa devn lk lr jxal aiigyáéúëc ©©£¨§©¦§¨¦§¦

(k gq mildz),'íBé íBé 'ä Ceøa'dyweäìéláe BúBà ïéëøáî íBia éëå ¨§¦©§¨§¦©©§¨
BúBà ïéëøáî ïéàïéòî Bì ïz íBéå íBé ìëa Eì øîBì àa àlà , ¥§¨§¦¤¨¨©§§¨¨¤¥¥

åéúBëøayceg y`xa ,zay ly oirn zaya ,mei eze`l zekiiyd ¦§¨
,aeh mei oirn aeh meia ,yceg y`x oirnénð àëäzeevn oiprl ¨¨©¦

zepeyåéúBëøa ïéòî Bì ïz øáãå øác ìëa,devn dze`l zecgeind §¨¨¨§¨¨¤¥¥¦§¨
.'zeevnd lr epeve' zkxaa mllki `le

úcîk àlL äàøe àa ,àtt øa àðéðç éaø àîéúéàå àøéæ éaø øîàå§¨©©¦¥¨§¦¥¨©¦£¦¨©¨¨Ÿ§¥¤Ÿ§¦©
íãå øNa úcî ,íãå øNa úcî àeä Ceøa LBãwäel yi m`ï÷éø éìk ©¨¨¦©¨¨¨¨¦©¨¨¨¨§¦¥¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

ezny in` cenr en sc ± iyily wxt`nei
áìåì äùåòä.aeh mei axra Ðåîöòì.mixg`l `le Ðùã÷îä úéá ïîæá ïàëoikxan Ð

.`ziixe`ca `nrh ilzc ,opgei iaxk .`id `ziixe`cnc ,dray lk ycwna eilrïîæ ìë
ïçéðîùiwqtn `lc ab lr s` ,inp dkeq iabe .meia minrt d`n ogipne ovleg elit`e Ð

`ed `kix` `nei cgke ,minin zelilulegc `inec `edc ,mei lka dilr oikxan Ð

.gipneúéøçù àìàcgkc oeik ,inp dkeqae Ð

`ed `nei.oey`x mei ly dkxaa ibq Ðàìã
äéúòîùë ãéáòoilitz gpnc onf lk `l` Ð

.jxanïðéãáò éáøë éîð ïðàå :ïðéñøâ éëä
äòáù ìë ïðéëøáîå`nei cgkc ab lr s`e Ð

ab lr s`e ,dray lk ,inp alelae .`ed

opaxcncopikxanc ikid ik ,dilr opikxan Ð

ax dil mwc ,opaxc dlibnae dkepg xpa

dinyn inp oiaxe ,alela `zhiy cga l`enye

.dray alel :xn` opgei 'xcåäá éùîùîãÐ

lk oilitza ynynl mc` aiig :ol `niiwc

.(a,f) `neic `nw wxta ,uivn xnege lw ,dry

äòáù áìåì úåöî.dkxal Ðúåöî ïåùàø íåé
áìåì.dkxa `irae ,xwire ,`ziixe`c Ðïàëî

íéð÷æ úåöî êìéàå.ezriqe i`kf oa opgei oax Ð

.dkxa `ira `l opaxceìë äì øáñ áø óàå
äòáùab lr s`e ,alel zevnl dkxa ira Ð

`ed opaxcnc.dkxa ira Ðáø øîàãxpa Ð

dkxa irae ,`id opaxcnc dkepginp `kd Ð

.`py `läëåðç øð äàåøä`ly lr i`w Ð

d`exe miaxd zeyxa xaere ,eziaa wilcd

gzta gipdl devny ,l`xyi igzta dze`Ð

.dpey`xd lr jxal jixvíéúù êøáîÐ

d`exd lr oi`y ,"miqp dyrye" "epiigdy"

."xpd wilcdl" jxalêìéàå ïàëî.`kil onf Ð

êøáî ÷éìãîä."miqp dyrye" xp wilcdl Ð

äàåøäå.dicegl "miqp dyry" Ðåðåö ïëéäåÐ

.mdixacn `ede li`edàéãäá äì éðúî`dl Ð

xpc `llkn dl rny `le ,alel iab axc

.dkepgíéúù êøáî.onfe "dkeqa ayil" Ð

äáøä úåöî,dkeqa ayil ,alel lehil Ð

.ziviva shrzdl ,oilitz gipdlúåöîä ìòÐ

.olek ici `vieåéúåëøá ïéòî íåéå íåé ìëly Ð

ly ,leg ly oirn leg ly ,zay ly oirn zay

.rxe`nd ,aeh mei ly oirn aeh mei
÷éæçî
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äùåòä,`pz i`dl icin jxan `l xg`l la` envrl hwp `weec Ð envrl dkeqxaqc

`pz `ki`e (a,mye `,an zegpn) "zlkzd" wxt opiwiicck zeyrl jxan oi`c

jxan xg`l d`yr ,dkeq zeyrl jxan envrl d`yr :"d`exd" wxta inlyexia ipzc

.[enyl] dkeq zeyrläùåòä`py i`n mrh yxtl jixv Ð epiigdy jxan envrl dkeq

zevn yie ,"epiigdy" jxal epiwzy zevn yic

,epiwz alele dkeq ziiyra .epiwz `ly

`l oilitze ziviv ziiyrae .`kd ogky`ck

(my df mb) "zlkzd" wxt gkenck ,epiwz

ci ly oilitz` jxan i`n opgei 'x yxtnc

,jxan `l oilitz zeyrl eli`e ,y`x ly oilitze

"epiigdy"c wcwcl yi ok enke .dil aiyg `lc

oad oeict` oke .dl aiyg `lcn ,jxan `l inp

iaxr" wxt seqa `zi`ck "epiigdy" jxan

,jxan `l dlin` eli`e ,(a,`kw migqt) "migqt

seqae (my zegpn) "zlkzd" wxta aiyg `lcn

ly zekxa icda (a,flw zay) "dlinc xfril` 'x"

"epiigdy" jxan dlibn z`ixw` oke ,dlin

"cner dlibnd z` `xewd" yixa `zi`ck

!jxan `l lld z`ixw` eli`e ,(a,`k dlibn)

dgny dilr yiy devnc ,d`xpeepwz Ð

(`,cp zekxa) "d`exd"a opixn`ce ."epiigdy"

oe`b `xixy ax azk miycg milk lr jxanc

"oiaxrn lka" wxta opiwqnc ,dlr opiknq `lc

dywe .onfl onfn iz`c icin opirac (a,n oiaexir)

.oad oeictn

ñðëð`lcn Ð "dkeqa ayil" jxan da ayil

`tiq ipzwck ,mizy jxan xn`w

xac da ycgl leki oi`e zcnere dieyraÐ

."epiigdy" diiyr` jxiac `d` witpc rnyn

enk ,aeh mei meyn jxanc dil wetize :dnize

mini x`y lke zxvre gqtc aeh mei` oikxany

`iz`w bg zngn dkeqc oeik `nye !miaehÐ

lega jxiay it lr s` ,dcic onfc `ed `xaqÐ

iz` `w ik onfc ,bga s` `ed xehtzngn Ð

onwl xn`ck aeh mei `la elit` iz`w cren

`pci`d jixa `l i`c :(a,fn)e` xgnl jxan Ð

.`xge` `neil

ìëãynynl devnc Ð ikxan iynync zni`

`neic `nw wxtac ,ezrc giqi `ly oda

dxkf` `l` ea oi`y uiv dne :uivn opitli (a,f)

oikxan m` ,jxan `ed i`n yxtz` `le .zg`

oiwlqnc xza oikxany enk "eiweg z` xenyl"

,dgpd zrya oikxany enk "gipdl" e` ,ezltz

.(mye `,fl zegpn) "dax unewd"a `zi`ck

oikxanc `xazqne ,oicnere oigpen ixd `kdc

xza xenyl oikxanc enk "eiweg xenyl"

dcp) "oniq `a" wxt `zi`ck ,ezltz oiwlqnc

.(a,`p

äàåøäx`ya Ð jxal jixv dkepg ly xp

epiwz `l dkeqe alel` oebk ,zevn

zeaiag meyn dkepg xp iab `l` d`exl jxal

mdl oi`y mc` ipa dnk yiy meyn mbe .qpd

,`gip oey`x mrhe .devnd miiwl mcia oi`e miza

jiiy oi`c yxtl yi cere .dfefn dil iywiz `lc

.jxan dyerd oi`y dkxa d`exl owzl
bexz`
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eðîéi÷å eðééçäL Ceøa" :øîBà Bîöòì áìeì äNBòä̈¤¨§©§¥¨¤¤¡¨§¦§¨
Ceøa" :øîBà Ba úàöì Bìèð ."äfä ïîfì eðòébäå§¦¦¨©§©©¤§¨¨¥¥¨
óàå ."áìeì úìéèð ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©§¦©¨§©

ïBLàø íBé åéìò CøéaL ét ìò¯ìk Cøáîe øæBç ©¦¤¥©¨¨¦¥§¨¥¨
eðééçäL Ceøa" :øîBà Bîöòì äkeñ äNBòä .äòáL¦§¨¨¤¨§©§¥¨¤¤¡¨
eðLc÷ øLà" :øîBà da áLéì ñðëð .'åë "eðîéi÷å§¦§¨¦§©¥¥¨¥£¤¦§¨
ïBLàø íBé CøéaL ïåéëå ."äkeqa áLéì eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨¥¥©¨§¥¨¤¥¥¦

¯äkeñ àéL÷ ,áìeìà áìeì àéL÷ .Cøáî Bðéà áeL¥§¨¥©§¨¨©¨©§¨¨
ïàk ;àéL÷ àì áìeìà áìeì àîìLa !äkeqà¯ïîæa ©¨¦§¨¨¨©¨¨©§¨¨¦§©

ïàk ,íéi÷ Lc÷nä úéaL¯Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa ¤¥©¦§¨©¨¨¦§©¤¥¥©¦§¨
:àéðúc ;àéä éàpz !àéL÷ äkeqà äkeñ àìà .íéi÷©¨¤¨¨©¨©§¨©¨¥¦§©§¨
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ריג
ezny in` cenr en sc ± iyily wxt`nei

áìåì äùåòä.aeh mei axra Ðåîöòì.mixg`l `le Ðùã÷îä úéá ïîæá ïàëoikxan Ð

.`ziixe`ca `nrh ilzc ,opgei iaxk .`id `ziixe`cnc ,dray lk ycwna eilrïîæ ìë
ïçéðîùiwqtn `lc ab lr s` ,inp dkeq iabe .meia minrt d`n ogipne ovleg elit`e Ð

`ed `kix` `nei cgke ,minin zelilulegc `inec `edc ,mei lka dilr oikxan Ð

.gipneúéøçù àìàcgkc oeik ,inp dkeqae Ð

`ed `nei.oey`x mei ly dkxaa ibq Ðàìã
äéúòîùë ãéáòoilitz gpnc onf lk `l` Ð

.jxanïðéãáò éáøë éîð ïðàå :ïðéñøâ éëä
äòáù ìë ïðéëøáîå`nei cgkc ab lr s`e Ð

ab lr s`e ,dray lk ,inp alelae .`ed

opaxcncopikxanc ikid ik ,dilr opikxan Ð

ax dil mwc ,opaxc dlibnae dkepg xpa

dinyn inp oiaxe ,alela `zhiy cga l`enye

.dray alel :xn` opgei 'xcåäá éùîùîãÐ

lk oilitza ynynl mc` aiig :ol `niiwc

.(a,f) `neic `nw wxta ,uivn xnege lw ,dry

äòáù áìåì úåöî.dkxal Ðúåöî ïåùàø íåé
áìåì.dkxa `irae ,xwire ,`ziixe`c Ðïàëî

íéð÷æ úåöî êìéàå.ezriqe i`kf oa opgei oax Ð

.dkxa `ira `l opaxceìë äì øáñ áø óàå
äòáùab lr s`e ,alel zevnl dkxa ira Ð

`ed opaxcnc.dkxa ira Ðáø øîàãxpa Ð

dkxa irae ,`id opaxcnc dkepginp `kd Ð

.`py `läëåðç øð äàåøä`ly lr i`w Ð

d`exe miaxd zeyxa xaere ,eziaa wilcd

gzta gipdl devny ,l`xyi igzta dze`Ð

.dpey`xd lr jxal jixvíéúù êøáîÐ

d`exd lr oi`y ,"miqp dyrye" "epiigdy"

."xpd wilcdl" jxalêìéàå ïàëî.`kil onf Ð

êøáî ÷éìãîä."miqp dyrye" xp wilcdl Ð

äàåøäå.dicegl "miqp dyry" Ðåðåö ïëéäåÐ

.mdixacn `ede li`edàéãäá äì éðúî`dl Ð

xpc `llkn dl rny `le ,alel iab axc

.dkepgíéúù êøáî.onfe "dkeqa ayil" Ð

äáøä úåöî,dkeqa ayil ,alel lehil Ð

.ziviva shrzdl ,oilitz gipdlúåöîä ìòÐ

.olek ici `vieåéúåëøá ïéòî íåéå íåé ìëly Ð

ly ,leg ly oirn leg ly ,zay ly oirn zay

.rxe`nd ,aeh mei ly oirn aeh mei
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äùåòä,`pz i`dl icin jxan `l xg`l la` envrl hwp `weec Ð envrl dkeqxaqc

`pz `ki`e (a,mye `,an zegpn) "zlkzd" wxt opiwiicck zeyrl jxan oi`c

jxan xg`l d`yr ,dkeq zeyrl jxan envrl d`yr :"d`exd" wxta inlyexia ipzc

.[enyl] dkeq zeyrläùåòä`py i`n mrh yxtl jixv Ð epiigdy jxan envrl dkeq

zevn yie ,"epiigdy" jxal epiwzy zevn yic

,epiwz alele dkeq ziiyra .epiwz `ly

`l oilitze ziviv ziiyrae .`kd ogky`ck

(my df mb) "zlkzd" wxt gkenck ,epiwz

ci ly oilitz` jxan i`n opgei 'x yxtnc

,jxan `l oilitz zeyrl eli`e ,y`x ly oilitze

"epiigdy"c wcwcl yi ok enke .dil aiyg `lc

oad oeict` oke .dl aiyg `lcn ,jxan `l inp

iaxr" wxt seqa `zi`ck "epiigdy" jxan

,jxan `l dlin` eli`e ,(a,`kw migqt) "migqt

seqae (my zegpn) "zlkzd" wxta aiyg `lcn

ly zekxa icda (a,flw zay) "dlinc xfril` 'x"

"epiigdy" jxan dlibn z`ixw` oke ,dlin

"cner dlibnd z` `xewd" yixa `zi`ck

!jxan `l lld z`ixw` eli`e ,(a,`k dlibn)

dgny dilr yiy devnc ,d`xpeepwz Ð

(`,cp zekxa) "d`exd"a opixn`ce ."epiigdy"

oe`b `xixy ax azk miycg milk lr jxanc

"oiaxrn lka" wxta opiwqnc ,dlr opiknq `lc

dywe .onfl onfn iz`c icin opirac (a,n oiaexir)

.oad oeictn

ñðëð`lcn Ð "dkeqa ayil" jxan da ayil

`tiq ipzwck ,mizy jxan xn`w

xac da ycgl leki oi`e zcnere dieyraÐ

."epiigdy" diiyr` jxiac `d` witpc rnyn

enk ,aeh mei meyn jxanc dil wetize :dnize

mini x`y lke zxvre gqtc aeh mei` oikxany

`iz`w bg zngn dkeqc oeik `nye !miaehÐ

lega jxiay it lr s` ,dcic onfc `ed `xaqÐ

iz` `w ik onfc ,bga s` `ed xehtzngn Ð

onwl xn`ck aeh mei `la elit` iz`w cren

`pci`d jixa `l i`c :(a,fn)e` xgnl jxan Ð

.`xge` `neil

ìëãynynl devnc Ð ikxan iynync zni`

`neic `nw wxtac ,ezrc giqi `ly oda

dxkf` `l` ea oi`y uiv dne :uivn opitli (a,f)

oikxan m` ,jxan `ed i`n yxtz` `le .zg`

oiwlqnc xza oikxany enk "eiweg z` xenyl"

,dgpd zrya oikxany enk "gipdl" e` ,ezltz

.(mye `,fl zegpn) "dax unewd"a `zi`ck

oikxanc `xazqne ,oicnere oigpen ixd `kdc

xza xenyl oikxanc enk "eiweg xenyl"

dcp) "oniq `a" wxt `zi`ck ,ezltz oiwlqnc

.(a,`p

äàåøäx`ya Ð jxal jixv dkepg ly xp

epiwz `l dkeqe alel` oebk ,zevn

zeaiag meyn dkepg xp iab `l` d`exl jxal

mdl oi`y mc` ipa dnk yiy meyn mbe .qpd

,`gip oey`x mrhe .devnd miiwl mcia oi`e miza

jiiy oi`c yxtl yi cere .dfefn dil iywiz `lc

.jxan dyerd oi`y dkxa d`exl owzl
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ריד
ezny ina cenr en sc ± iyily wxt`nei

÷éæçî.ekezl oipzepy dn Ð÷éæçî åðéà àìî.eilr siqezy dn Ðòîùú òåîù íàÐ

renyl zlbxed m`.siqedle cenll lkez ,rnyz f` Ðåàì íàåof` zihd `ly Ð

.renyl jzecliaòîùú àì.jcia ewitqi `l onf xg`l Ðòîåù äúà íà øçà øáã
ïùéá.zrnyy jcenlz lr xfgn Ðùãçá òîùúmiycg mixac oiadl ea mkgzz Ð

.mipyi mixac jeznêááì äðôé íàåÐ

.eilr xefgln ,xak zcnly dn lr y`iizdl

òîùú àì áåùaey dlhal jal dptzyn Ð

jaal dpti m`" aizk ikdc ,jze` oirinyn oi`

.(l mixac) "rnyz `leøåñà,dlik`l Ð

xaqw :`nrh yxtnck ,da `viy xg`l elit`e

.i`vwz` minid zray lklåìéôà äëåñ
äøåñà éðéîùáonwl yxtn `nrhe .dwqdl Ð

.bexz`n `py i`núøúåî éîð äòáùá åìéôàå
,cer devnl zcner dpi`e ,da `viyn Ð

.`l eze ,i`vwz` dzevnl :xaqwcãéî
'åë ïéèîåù úå÷åðéú.oizipzna i`w iriaya Ð

xg` ,cin :xnelk ,zewepiz cin :miyxtn yie

z` oihney zewepizd alel zevn meiq

ehney enk ,mze` oigipn :xnelk .odialel

.odibexz` oilke`e oiklede ,zief oxwa egipne

dyrn :(dax ziy`xaa) opixn`c ,d`xp oi`e

ezy` ezhipwde ,iprl xpic ozpy cg` ciqga

ly iriaya .qpxtzdl dna el did `le ,gxae

opzck ,zewepizd cin oibexz` hnye jld daxr

ciqg eze` dide ,'ek oihney zewepizd cin :onz

zial ekxvede ,cg` jxk jxc dpitqa xaer

xweia oxkne ,d`etxl devnc oibexz`l jlnd

dil ihny milecbc :`nl` ,ezial xfge ,lecb

.zewepizd cinïéãä àåä åàì éàîoibexz`a Ð

.dlik`a exy inp ,milecb lyà÷åã úå÷åðéúÐ

milecb ly la` .dxenb devnl dvwed `ly

devnl dvwedydxenb.meid lk oixeq` Ð

àúìéîã àçøåàcin henyl jxc oi`y Ð

.mdibexz` z` milecbdúåùîùä ïéáì àéæçã
.meid lk dzevn ixdy Ðïéáì éæç àì âåøúà

úåùîùä.zixgy ea `viyn Ðåìéôà âåøúà
äøåñà éðéîùázeynyd oia dxiq`c ebin Ð

,`ed mei wtq zeynyd oiac meyn ,ipinyc

oiac oeike .`nei ilekl i`vwz` iriayae

oial `ifg `lc ab lr s`e ,dxeq` zeynyd

zeynyd.`nei ilekl dxeq` Ðäåáà í÷
éåìã äéúèùá ìàåîùãxn`e eixacn ea xfg Ð

.ielkìàåîùã äåáàã äéúèéùá àøéæ éáø í÷Ð

ipinya xeq` iriaya :yxcnd ziaa xn`

.xzenäìñôðù âåøúàelit`c ,hwp `zeax Ð

lk dxeq` dlqtpdraydrayl dligzny Ð

.zxzen ipinya la` ,dvwedùéðéà éð÷éì àì
à÷åðéì àðòùåäea `vi `ly cr ,dpzna Ð

.`edéð÷ àð÷îdiikf dil epiwz opaxc Ð

.diytpléð÷î àì ééåð÷àxefgl leki epi` Ð

.`ed zrc xa e`lc ,dpzna eia`l ezepwdle

àúâåìôáåoa oerny iaxe opgei iaxc `d Ð

ax enwc oeike ,iq` axe ax inp belti` yiwl

`zhiy `cga opgei iaxe iq``zkld Ð

.ipinya zxzene iriaya dxeq`e ,ediizeek

,inei ixz ipinya ol zi`c op`e :irawc epiide

meyn `nw `neia dil opixq` in ?opicar ikid

?`l e` ,iriay wtqéòéùú åìéôà øîà øîéøî
äëåñì éòéáù :äì ïðéñøâ àì äøåñà éðéîù ÷ôñ

.onwl dl yxtnck Ðäëøáì éðéîùåxne`y Ð

ipinyd mei z`" yeciwe oefnd zkxae dltza

."dfd zxvr bgäæìå äæì éðéîù.dizlinl lif`e yxtn onwle ,ipiny ied dkeq oiprl s` Ðäëåñá ïðéáúéã éâéìô àì àîìò éìåëxn`c opgei 'xl elit`e ,iriay wtq ipinya Ð

.dfle dfl ipiny
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âåøúà.i`vwz` `nei ileklc yxtny enk ,ea `viy xg`l elit` Ð xeq` iriaya

xzen iriaya xn`c ,yiwl yixl elit`e:opixn`ck ,dia wtpc xzal epiid Ð

dia liahnc (a,el dkeq) "lefbd alel" wxt xn`c ,`pipg 'x :dnize .i`vwz` dzevnl

dia witp xcde ,`yixalk` `lc oeik ,xnel yie !yiwl yixk `le opgei iaxk `lc ?o`nk Ð

dia witp ivnc xeriyk da xiiyne ,dilek dilÐ

jytp dnnc ab lr s`e .opgei 'xl elit` ixy

leqt `edy lk xqgc ,oey`x meia dlek dxq`p

,oey`x meil dlek yixtd `pipg iax `nlc Ð

dray` dedc icin ,minid x`yl dzvwne

lr s`e .oizrnya onwlc minid zrayl oibexz`

xne`a `l` ipdn `l dkeqa ipdnc i`pzc ab

wxt `zi`ck ,"zeynyd oia lk odn lcea ipi`"

oey`x meia `kde (a,l dvia) "oii ick `iand"

olekn lcea jytp dnn:mzd opixn` `d Ð

minin zelil iwqtnc bexz`itp`a cge cg lk Ð

minin zelil iwqtn `lc dkeq ,diytpdlek Ð

dpzn `pipg 'x dide .inc `zkix` `nei cgk

lcea epi` minid x`yae ,oey`x meil dilek

:dyw edine .odly zeynyd oiaa ezvwnn

`ay in iab (`,gl) "lefbd alel" wxt lirlc

lehi ezial `aiykl :ipzwc ,alel ecia oi`e jxca

ezcerq wiqtnc `xnba rnyn .epgley lr

iax ,ok m` .ligzi `ly oky lke ,alel liaya

ikdc xnel jixve ?`yixa da liahn ikid `pipg

.xgnl da witpe ,meid da liahn :xn`w

úå÷åðéú.oizipzna eyexit Ð `l milecb oi`

éàãs` Ð `zcerq dil inxzi`

mrhn zeynyd oia dvwen inp bexz`c ab lr

mei wtq`nw wxt zyixtck ,icin `iyw `l Ð

dxhir iab ("cr" ligznd xeaica mye a,i)

inxzi` i`c `nrh il dnle :xn`z m`e .minxwa

xeqi` meyn xeq`c dil wetiz ?`zcerq dil

ipinya xqinl jixhvi`c :xnel yie !ld` zxizq

i`vwz`e li`ed ,crend lega dltp elit`

lik` dedc zngn zeynyd oia elit`e ,drayl

.'yixtck ,`nei cgk dleke ,zniiw dzid m` da

iiep oiprl ,inp i` .minin zelil iwqtn `lc oeik

.ld` zxizq meyn mda oi`c ,dkeq

âåøúàbexz` xfbc Ð dxeq` ipinya elit`

dxhir iab `nw wxt yxtnck ,dkeq eh`

.minxwaà÷åðéãÐ ipwn `l iiepw` ipw `pwn

zenai) "oig` drax`" wxtc `ihy xal inc `l

dhey `edyk .oaf dhey `edyk :opixn`c (`,`l

.ipwn ipw `le ,rxb dheyc .oiaféðéîùwtq

`witq `kilc l`xyi ux`a Ð dxeq` iriayÐ

s` ,`witq `ki`c laaa la` ,dkeq eh` xefb `l

dia jxan `lc ab lrla` .dkeq eh` xefb Ð

ipiny wtq iriyz.dkeq eh` bexz` xefb `l Ð
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Ceøa LBãwä úcî ìáà ,÷éæçî Bðéà àìî ,÷éæçî©£¦¨¥¥©£¦£¨¦©©¨¨
äéäå" :øîàpL ,÷éæçî Bðéà ï÷éø ,÷éæçî àìî :àeä¨¥©£¦¥¨¥©£¦¤¤¡©§¨¨

"òBîL íà" ,'åâå "òîLz òBîL íà¯íàå ,òîLz ¦¨©¦§©¦¨©¦§©§¦
åàì¯ïLéa "òBîL íà" :øçà øác .òîLz àì ¨Ÿ¦§©¨¨©¥¦¨©§¨¨

¯"Eááì äðôé íàå" ,Lãça "òîLz"¯àì áeL ¦§©§¨¨§¦¦§¤§¨§Ÿ
,âBøúà :ïðçBé éaø øîà .'åëå "úB÷Bðéz ãiî" .òîLz¦§©¦¨¦¨©©¦¨¨¤§

éòéáMa¯éðéîMa ,øeñà¯äkeñ .øzeî¯eléôà ©§¦¦¨©§¦¦¨¨£¦
eìéôà âBøúà :øîà Lé÷ì Léøå .äøeñà éðéîMa©§¦¦£¨§¥¨¦¨©¤§£¦
:øáñ øî ?éâìtéî à÷ éàîa .øzeî éîð éòéáMa©§¦¦©¦¨§©¨¦©§¦¨¨©

,éàö÷úà dúåöîì.éàö÷úà àîBé éìeëì :øáñ øîe §¦§¨¨¦§§©¨¨©§¥¨¦§§©
ïéèîBL úB÷Bðéz ãiî :ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déáéúéà¥¦¥¥¨¦§©¦¨¨¦¨¦§¦

åàì éàî .ïäéâBøúà ïéìëBàå ïäéáìeì úà¯ïécä àeä ¤§¥¤§§¦¤§¥¤©¨©¦
déáéúéà ,éøîàc àkéà .à÷åc úB÷Bðéz ,àì !íéìBãâì¦§¦Ÿ¦©§¨¦¨§¨§¦¥¦¥
úà ïéèîBL úB÷Bðézä ãiî :Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø©¦¨¨§¥¨¦¦¨©¦§¦¤

úB÷Bðéz .ïäéâBøúà ïéìëBàå ïäéáìeì¯íéìBãb ,ïéà¯ §¥¤§§¦¤§¥¤¦¦§¦
úB÷Bðéz éðú÷c éàäå ,íéìBãb eìéôàc ïécä àeä !àì̈©¦©£¦§¦§©§¨¨¥¦

¯:ééaàì àtt áø déì øîà .éðú÷ àúìîc àçøBà§¨§¦§¨¨¨¥£©¥©©¨§©©¥
øîà ?âBøúà àðL éàî äkeñ àðL éàî ,ïðçBé éaøì§©¦¨¨©§¨¨©§¨¤§£©
déì éîøúéà éàc ,úBLîMä ïéáì àéæçc äkeñ :déì¥¨§¨§¨§¥©§¨§¦¦§©¥¥

ìëéîe dåeâa áúéî éòa àúceòñdåeâa da¯éàö÷úà §¨¨¨¥¥©§©¨¥©¨§©¨¦§§©
úBLîMä ïéáì éàö÷úàc Bbéîe ,úBLîMä ïéáì¯ §¥©§¨¦§¦§§©§¥©§¨

ïéáì éæç àìc âBøúà .éðéîLc àîBé éìeëì éàö÷úà¦§§©§¥¨¦§¦¦¤§§¨£¥§¥
úBLîMä¯éàö÷úà àìå úBLîMä ïéáì éàö÷úà àì ©§¨¨¦§§©§¥©§¨§¨¦§§©

éðéîMa eìéôà âBøúà :øîà éåìå .éðéîLc àîBé éìeëì§¥¨¦§¦¦§¥¦¨©¤§£¦©§¦¦
,øeñà éòéáMa âBøúà :øîà ìàeîLc deáàå .øeñà̈©£¦§¥¨©¤§©§¦¦¨
í÷ ,éåìc déúèéLa ìàeîLc deáà í÷ .øzeî éðéîMa©§¦¦¨¨£¦§¥§¦¨¥§¥¦¨

.ìàeîLc deáàc déúèéLa àøéæ éaø:àøéæ éaø øîàc ©¦¥¨§¦¨¥©£¦§¥§¨©©¦¥¨
äìñôpL âBøúà¯øîà .äòáL ìk dìëBàì øeñà ¤§¤¦§§¨¨§§¨¨¦§¨¨©

àîBéa à÷eðéì àðòLBä Léðéà éð÷éì àì :àøéæ éaø©¦¥¨¨¦§¥¦¦©§¨¦¨§¨
àð÷î à÷eðéc ?àîòè éàî .àn÷ àáè¯ééeð÷à ,éð÷ ¨¨©¨©©§¨¦¨¦§¨¨¥©§¥

¯.BìL BðéàL áìeìa ÷éôð à÷c çkzLàå ,éð÷î àì̈©§¥§¦§©©§¨¨¥§¨¤¥¤
Cì àðáéäéc à÷eðéì Léðéà àîéì àì :àøéæ éaø øîàå§¨©©¦¥¨¨¥¨¦¦¦¨§¨¥§¨¨
,àø÷éL déøeîâàì éúàc íeMî ,déì áéäé àìå écéî¦¥§¨¨¥¥¦§¨¥§©§¥¦§¨

ì eãnì" :øîàpLéaøc àzâeìôáe ."ø÷L øac íðBL ¤¤¡©¦§§¨©¤¤¤¦§§¨§©¦
äòáL Léøôä :øîzéàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ïðçBé¨¨§©¦¦§¤¨¦§¦§©¦§¦¦§¨

ì ïéâBøúàúçàå úçà ìk :áø øîà .íéîé äòáL ¤§¦§¦§¨¨¦¨©©¨©©§©©
ìk :øîà éñà áøå .øzìàì dìëBàå da àöBé.øçîì dìëBàå da àöBé úçàå úçà ¥¨§§¨§©§©§©©¦¨©¨©©§©©¥¨§§¨§¨¨
,éàö÷úà dúåöîì :øáñ øî ?éâìtéî à÷ éàîaïðàå .éàö÷úà àîBé éìeëì :øáñ øîe §©¨¦©§¦¨¨©§¦§¨¨¦§§©¨¨©§¥¨¦§§©©£©

éòéáL ÷ôñ éðéîL :ééaà øîà ?ïðéãáò éëéä éîBé éøz ïì úéàc¯÷ôñ éòéLz ,øeñà §¦¨§¥¥¥¦¨§¦©¨©©©¥§¦¦§¥§¦¦¨§¦¦§¥
éðéîL¯éãáò àøeña .øzeî éòéáL ÷ôñ éðéîL eléôà :øîà øîéøî .øzeîøîéøîk. §¦¦¨¨¥¨¨©£¦§¦¦§¥§¦¦¨§¨¨§¦§¨¥©

áøc déøa äãeäé áø øîà .ééaàk àúëìäå .ééaàk ãéáò éãéà áøc déøa àLéL áø©¥¨§¥§©¦¦¨¥§©©¥§¦§§¨§©©¥¨©©§¨§¥§©
éòéáL ÷ôñ éðéîL :áøc déîMî úìéL øa ìàeîL¯äkeqì éòéáLéðéîLe,äëøaì §¥©¥©¦§¥§©§¦¦§¥§¦¦§¦¦©¨§¦¦©§¨¨

áúéî ,äæìå äæì éðéîL :øîà ïðçBé éaøå¯éâéìt ék ,ïðéáúéc éâéìt àì àîìò élek §©¦¨¨¨©§¦¦¨¤§¨¤¥©¥¨§¨¨§¦¦§¨§¦©¦§¦¦
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc dkeq(oey`x meil)

÷éæçîilk el yi m` la` ,ekezl oipzepy dn÷éæçî Bðéà àìîdn ©£¦¨¥¥©£¦
.eilr siqenyàeä Ceøa LBãwä úcî ìáàilk `l` ok epi`àìî £¨¦©©¨¨¨¥

dnkge dxez ixac eilr mitiqen m` ,dxez ixac `lnd mc` -
,÷éæçîilkeï÷éø,dxez ixac rney m` ,mkg epi`y xea mc` - ©£¦¥¨

øîàpL .÷éæçî Bðéà(` gk mixac)'Bâå òîLz òBîL íà äéäå'lFwA ¥©£¦¤¤¡©§¨¨¦¨©¦§©§§
epicnll d`a driny oeyl zelitk ,'Lidl` 'dyòBîL íàm` - ¡Ÿ¤¦¨©

,renyl zlbxedòîLz,jznkg lr siqedle renyl lkez -íàå ¦§©§¦
åàì,jzeclia ofe` zihd `ly -òîLú àìjcia ewitqi `l - ¨Ÿ¦§©

.onf xg`l s` renyløçà øácrnWY rFnW m` dide' yexcl yi ¨¨©¥§¨¨¦¨©¦§©
y 'Lidl` 'd lFwAïLia òBîL íà,jcenlz lr xefglòîLz §¡Ÿ¤¦¨©©¨¨¦§©

Lãça,mipyid jezn miycg mixac oiadl ea mkgzz -äðôé íàå ¤¨¨§¦¦§¤
Eááì,jcenil lr xefgln y`iizdle dlhalòîLú àì áeL- §¨§Ÿ¦§©

xn`py ,miycg dxez ixac jze` mirinyn oi`(fi l mixac)m`e'§¦
epi` aey oyid lr dxfgn eal dptn m`y ,'rnWz `le Laal dpti¦§¤§¨§§Ÿ¦§¨

.ycga rney
:dpyna epipy'eëå úB÷Bðéz ãéîoilke`e odialel z` oihney ¦©¦§

,ezeevnl dvwene cgein `edy oeik devn ly bexz` :odibexz`
lirl x`eank dlik`a xeq` `ed ixd,(:fl)oeik dkeqd ivr oke

.d`pda mixeq` mzeevnl evwedyâBøúà ,ïðçBé éaø øîàly ¨©©¦¨¨¤§
elit` ,devnameiéòéáMzevn milyde ea `viy xg`l bg ly §§¦¦

,mini dray ezlihpøeñàla` ,dlik`aameiøzeî éðéîM ¨§§¦¦¨
d mpn` ,dlik`aäøeñà éðéîMa eléôà äkeñi`yx epi`e ,d`pda ¨£¦©§¦¦£¨

.weligd mrh x`eai oldle ,divr z` wiqdl,øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©
øzeî énð éòéáMa eléôà âBøúà:`xnbd zx`an .dlik`aà÷ éàîa ¤§£¦©§¦¦©¦¨§©¨

éâìôéî,bexz` oipraøîyiwl yix -øáñbexz`dìonfdúåöî ¦§§¥©¨©§¦§¨¨
éàö÷úàxzene dvwen epi` xak ezeevn z` miiwl xnby dryne ¦§§©

,dlik`aøîeopgei iax -øáñmeid zligza dvwedy oeik ©¨©
,ezeevnl iriaydéàö÷úà àîBé éleëìlkl dvwen `ed ixd - §¥¨¦§§©

.meidïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déáéúéàxg`y dpyna epipyy dnn ¥¦¥¥¨¦§©¦¨¨
,iriayd meia alel zevn meiwïäéáìeì úà ïéèîBL úB÷Bðéz ãiî¦©¦§¦¤§¥¤

ïäéâBøúà ïéìëBàåmdibexz` z` miphwd cin mihney milecbd - §§¦¤§¥¤
,dlik`a mixzen mibexz`dy ixd ,mze` milke`eàeä åàì éàî©¨

ì ïécäd ly mdibexz`íéìBãâmeia dlik`a mixzen md s`y ©¦§§¦
xaeqy opgei iax zhiy lr dywe ,ezeevn miiqy xg`l iriayd

:`xnbd dgec .iriayd meid lk dlik`a xeq` bexz`y,àìŸ
ibexz`à÷åc úB÷Bðézmeyn ,milke`e mihney milecbdy md ¦©§¨

devnl mdibexz` evwed `le zeevna miaiig mpi` miphwdy
meid mez cr dlik`a mixeq` milecbd ibexz` la` ,dxenb

.iriaydãiî ,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦¦©
,ïäéâBøúà ïéìëBàå ïäéáìeì úà ïéèîBL úB÷Bðézä,opgei iax wiic ©¦§¦¤§¥¤§§¦¤§¥¤

d ibexz` `weecïéà úB÷Bðézevwed `ly meyn dlik`a exzed - ¦¦
ibexz` la` ,dxezd on dxenb devnldàì íéìBãbexzed §¦Ÿ

:`xnbd dgec .iriayd meid mez cr dlik`aeléôàc ïécä àeä©¦©£¦
d ibexz`íéìBãb,dlik`a mixzenàçøBà ,úB÷Bðéz éðz÷c éàäå §¦§©§¨¨¥¦§¨

éðz÷ àúlîc`l` milecbd icin mibexz`d z` henyl jxc oi`y §¦§¨¨¨¥
.miphwd icin

ïðçBé éaøì ,éiaàì àtt áø déì øîàxeq` iriaya bexz` xn`y ¨©¥©¨¨§©©¥§©¦¨¨
,dxeq` ipinya elit` dkeqe xzen ipinyae,äkeñ àðL éàîeéàî ©§¨¨©

,âBøúà àðLwlgl mrhd dne mini dray mdipy aeig ixd §¨¤§
.mdipiadéì øîà,`tt axl iia`àéæçc äkeñdie`xy -ìdzeevn ¨©¥¨§©§¨§

úBLîMä ïéá,ipinyd meid zqipkae iriayd meid meiqayéàc ¥©§¨§¦
dåeâa (da) ìëéîe dåeâa áúéî éòa àúãeòñ déì éîøúéàm`y - ¦§§¥¥§§¨¨¥¥©§©¨¥©¨§©¨

meid lk dzeevn ixdy ,`weec dkeqa lek`l aiig lek`l utg
y `vnp ,`ed mei oiicry wtq `ed zeynyd oiaeéàö÷úà- ¦§§©

s` devnl dkeqd dzvwedìonfúBLîMä ïéa,ipinyd meid ly §¥©§¨
ì éàö÷úàc BbéîeúBLîMä ïéá`vnpe ,ipiny lil wtq `edy ¦§¦§§©§¥©§¨

,ipinyd meid zvwnl dvwedy,éðéîLc àîBé éleëì éàö÷úà¦§§©§¥¨¦§¦¦
la`úBLîMä ïéáì éæç àìc âBøúàelhpyn oky ,ipinyd meid ly ¤§§Ÿ£¦§¥©§¨

,ea `vi xweaae ,úBLîMä ïéáì éàö÷úà àì`linnéàö÷úà àì Ÿ¦§§©§¥©§¨Ÿ¦§§©
,éðéîLc àîBé éleëì.dlik`a xzen iriayd meid xary xg`eéåìå §¥¨¦§¦¦§¥¦

øeñà éðéîMa eléôà âBøúà øîàlkl dvwedy oeiky ,dlik`a ¨©¤§£¦©§¦¦¨

ly zeynyd oial s` dvwed [opgei iax zrck] iriayd meid
zeynyd oial dvwedy oeike ,mei wtq `edy ,ipinyd meid
oia ezeevn miiwl ie`x epi`y s`] ipinyd meid lkl dvwed

.[zixgy ea `viyn zeynydéòéáMa âBøúà ,øîà ìàeîLc deáàå©£¦§¥¨©¤§©§¦¦
,øzeî éðéîMa ,øeñàonf xg`l .lirl opgei iax zrckdeáà í÷ ¨©§¦¦¨¨£

éåìc déúèéLa ìàeîLcezrcn l`eny ly eia` ea xfg - ¦§¥§¦¨¥§¥¦
.ipinyd meia s` xeq` bexz`y iel zrck wiqde dpey`xdí÷̈

ìàeîLc deáàc déúèéLa àøéæ éaøyxcnd ziaa xn` `xif iax - ©¦¥¨§¦¨¥©£¦§¥
mcew l`enyc dea` zhiyk ,iriayd meia wx xeq` bexz`y

,ea xfgyäìñôpL âBøúà ,àøéæ éaø øîàct` -epi`e lqtp m` eli §¨©©¦¥¨¤§¤¦§§¨
,ezeevnl ie`x,äòáL ìk dìëBàì øeñàdvwed ezligzny iptn ¨§§¨¨¦§¨

.dlik`a xzen ipinyd meia la` ,mini drayl
à÷eðéì àðòLBä Léðéà éð÷éì àì ,àøéæ éaø øîàmc` dpwi `l - ¨©©¦¥¨Ÿ¦§¥¦¦©§¨¦¨©§¤

ohwl dpzna eipine alelàn÷ àáè àîBéaoey`xd aeh meia - §¨¨¨©¨
:`xnbd zx`an .daeg ici ea `viy iptl bgd ly,àîòè éàî©©£¨

éð÷î àì ééeð÷à éð÷ àð÷î à÷eðécla` envrl zepwl ohwd gka - ¦¨¦§¨¨¥©§¥Ÿ©§¥
,zrc ea oi`y oeik mixg`l zepwdl ezeyxn `ivedl leki epi`

çëzLàå`vnpe -cedpwdy xg`l ea z`vl lecbd dvxi m` §¦§§©§
,ohwl,BlL BðéàL áìeìa ÷éôð à÷mc` oi` oey`xd meia ixde ¨¨¦§¨¤¥¤

zaeg ici `viy xg` la` .ezelraa epi`y le`y alela `vei
cia oi`y s` ,ohwl zepwdl leki bgd ly minid x`ya e` alel
s` `vei mc` minid x`yay iptn ,ealel z` el zepwdl ohwd

.exiagn el`ye ely epi`y alela
áéäé àìå éãéî Cì àðáéäéc à÷eðéì Léðéà àîéì àì ,àøéæ éaø øîàå§¨©©¦¥¨Ÿ¥¨¦¦¦¨§¨¦§¨¨¦¦§Ÿ¨¦

déì,el ozep oi` seqale xac el oziy ohwl mc` xn`i `l -íeMî ¥¦
àø÷éL déøeîâàì éúàc,exeaica cenrl `le xwyl jka ecnln - §¨¥§©§¥¦§¨

øîàpL(c h dinxi)eãnì'ibxd -elì.'ø÷L øac íðBL ¤¤¡©¦§§¨©¤¤¤
Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ïðçBé éaøc àzâeìôáebexz`d zlik` oiprl ¦§§¨§©¦¨¨§©¦¦§¤¨¦

,iq` axe ax s` ewlgp ,iriayd meiaäòáL Léøôä øîzéàc§¦§©¦§¦¦§¨
ì ïéâBøúà,íéîé äòáL,xg` bexz`a ezaeg ici `vei mei lkaeøîà ¤§¦§¦§¨¨¦¨©

úçàå úçà ìk áø,mibexz`d onøzìàì dìëBàå da àöBéeze`a - ©¨©©§©©¥¨§§¨§©§©
,xgnl oizndl jixv epi`e ea `viy meiúçà ìk ,øîà éqà áøå§©©¦¨©¨©©

,øçîì dìëBàå da àöBé úçàå.mei eze`a elke`l xeq` la` §©©¥¨§§¨§¨¨
:`xnbd zx`anøî ,éâìôéî à÷ éàîaax -éàö÷úà dúåöîì øáñ §©¨¦§§¥©¨©§¦§¨¨¦§§©

,yiwl yix zrck ,dlik`a xzen ezeevn miiwy oeikeøîeax - ©
iq`øáñmeid zligza ezeevnl dvwedy oeikyàîBé éleëì ¨©§¥¨

éàö÷úà.opgei iax zrcke meid lk jyna dvwen `ed ixd - ¦§§©
yd meia dlik`a xeq` bexz` dkldl,ipinyd meia xzene iria

xeq` bexz` lk ,mini drayl mibexz` dray yixtd m` oke
minikqn opgei iaxe iq` axy meyn ,ea `viy meia dlik`a

:`xnbd zl`ey .ef dxaqlïðàåux`l ueg ipa -éøz ïì úéàc ©£¨§¦¨§¥
éîBé,zeielb ly miaeh mini ipy -ïðéãáò éëéäzlik` iabl ¥¥¦©§¦¨

bg ly iriay wtq `edy zxvr ipiny ly oey`xd h"eia bexz`
.zekeq,éiaà øîàd meiaéðéîL`edyøeñà éòéáL ÷ôñbexz`d ¨©©©¥§¦¦§¥§¦¦¨

,dlik`adf meiy xyt`e ,xeq`y miwqet ep` iriay meia ixdy
d meia la` .iriayd `edéòéLz`edyøzeî éðéîL ÷ôñ,dlik`a §¦¦§¥§¦¦¨
.iriay mei epi`y i`ceyéòéáL ÷ôñ éðéîL eléôà øîà øîéøî§¥©¨©£¦§¦¦§¥§¦¦

,øzeî.minkg ea exingd `l iriay wtq `l` df oi`y oeik ¨
.éiaàk ãéáò éãéà áøc déøa àLéL áø ,øîéøîk éãáò àøeña§¨¨§¥¦§¥©©¦¨§¥§©¦¦¨¦§©©¥

.éiaàk àúëìäå§¦§§¨§©©¥
,áøc déîMî úìéL øa ìàeîL áøc déøa äãeäé áø øîàmeiéðéîL ¨©©§¨§¥§©§¥©¦©¦§¥§©§¦¦

éòéáL ÷ôñ,miycgd zeriawa mi`iwa mpi`y ux`l uega bdepd §¥§¦¦
k epic ,mini ipy zxvr ipiny mei z` mibdep wtqneì éòéáLoipr §¦¦§

äkeq,dkeqa ea lek`l miaiig wtqnyì éðéîLeoipräëøa ¨§¦¦§§¨¨
zxvr bg ipinyd mei z`' oefnd zkxae yeciwe dlitza xne`y

.'dfd zekeqd bg z`' `le 'dfd,øîà ïðçBé éaøåwtq ipiny mei §©¦¨¨¨©
iriayäæìå äæì éðéîLzxkfd oiprl oia dkeq zevn oiprl oia - §¦¦¨¤§¨¤

.meid zekxaa rxe`nd
:`xnbd zx`anáúéîdkeqaéâéìt àì àîìò élekopgei iax s`e - ¥©¥¨§¨Ÿ§¦¥

dcenïðéáúéc,`ed iriay mei `ny wtqn dkeqa ayil jixvy - §©§¦¨
,dxezd on dkeqa lek`l miaiigeéâéìt ékopgei iaxe ax ¦§¦¥
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc dkeq(ipy meil)

éëeøáì,dkeqa ayil zkxa -øîàc ïàîìmeik epicy [ax]éòéáL §¨¥§©§¨©§¦¦
ïðéëøáî énð éëeøa ,äkeqìokzi ixdy ipinyd meia dkeqa ayil ©¨¨¥©¦§¨§¦¨

,dkeqa aiigd iriay mei `edyøîàc ïàîì[opgei iax]äæì éðéîL §©§¨©§¦¦¨¤
,äæìå,dkeza lek`l jixve dkeq zevna aiig wtqny s`éëeøa §¨¤¨¥

ïðéëøáî àì`edy zxvr ipinya lflfl `ly ick ,dkeqd zkxa Ÿ§¨§¦¨
aeh mei epi`e `ed iriay dkeqa aiigy oeiky exn`iy ,aeh mei

.devnd z` zeakrn opi` zekxae ,leg `l`
Eãéa ïðçBé éaøc èB÷ð ,óñBé áø øîàwtq ipinya jxal oi`y ¨©©¥§§©¦¨¨¦¨

meyn ,'dkeqa ayil' iriayøBcä éìBãb ìëå àðæéa øa àðeä áøc§©¨©¦§¨§¨§¥©
eòìwéà[epncfd],éòéáL ÷ôñ éðéîLa äkeñay s`eéáúé eåä áúéî ¦©§§¨¦§¦¦§¥§¦¦¥©£¨§¥
,dkeqa.éëéøa àì éëeøa:`xnbd zl`ey .opgei iaxk exaqy ixd ¨¥Ÿ¨¥¦

øîàc ïàîk eäì àøéáñ àîìãå(:dn lirl)CøéaL ïåékzevn lr §¦§¨§¦¨§§©§¨©¥¨¤¥©
a dkeqCøáî Bðéà áeL ïBLàø áBè íBé`l jkitle ,minid x`ya ¦¥§¨¥

lr mikxany mixaeqe miwlegd zrcl la` ,dkeqd lr ekxia
enk jxan ipinyd meia m` wtzqdl yi oiicr ,mei lk dkeq zevn

:sqei ax dper .jxan epi` `ny e` minid x`yaéøéîbizlaiw - §¦¥
,df dyrnl rbepa izeaxneúà øôàîcepncfdy xecd ilecb lk - §¥£¨¨

zenda drxn mewna edy ,iriay wtq ipiny meia `idd dkeql
meia s` dkeqd lr ekxa `ly oeike ,dkeqa eayi `le bgd ini lk
oi`y mixaeqy meyn `ed ekxia `ly mrhdy gken ,oey`xd

.df meia dkeqd lr oikxan
ïðéëøáî àìc éâéìt àì àîìò élek éëeøa ,éøîàc àkéàiaxe ax - ¦¨§¨§¥¨¥¥¨§¨Ÿ§¦¥§Ÿ§¨§¦¨

lflfl `ly ick 'dkeqa ayil' df meia jxal oi`y minikqn opgei
,leg ezeyrl zxvr ipinyaáúéîì éâéìt ékdaiyi aeig mvra - ¦§¦¥§¥©

,dkeqaøîàc ïàîì`ed df meiy [ax]éòéáL] (äòáù),äkeqì [ §©§¨©§¦¦©¨
ïðéáúé áúéî,dkeqa aiig `edy okziy oeikéðéîL øîàc ïàîìe ¥©¨§¦¨§©§¨©§¦¦

ïðéáúé àì énð áúéî ,äæìå äæìea ayil xingdl jxev oi` - ¨¤§¨¤¥©©¦Ÿ¨§¦¨
.eizekld lkl ipiny meik epicy ,dkeqaéaøc èB÷ð ,óñBé áø øîà̈©©¥§§©¦

Cãéa ïðçBédkeqa zayl jixv oi`y xaeqy ixn`c `ki`d itke ¨¨¦¨
meyn ,iriay wtq ipinyaàzòîLc àøîcezwelgn oa ly,épî §¨¨¦§©§¨©¦

,úìéL øa ìàeîL áøc déøa äãeäé áølirl x`eanky(:en)`ed ©§¨§¥§©§¥©¦©
oiprl iriay meik epic df meiy ax mya xn`y drenyd lra

,dkeqebdp `l envr l`eny axc dixa dcedi ax z`f lka
`l` ,ezrenykáéúé äkeqî øáì éòéáL ÷ôñ éðéîLauegn ayi - ¦§¦¦§¥§¦¦§©¦¨¨¦

.dkeqlzwqet:`xnbdïðéáúé áúéî àúëìäådkeqaàì éëeøa §¦§§¨¥©¨§¦¨¨¥Ÿ
.ïðéëøáî§¨§¦¨

ïîæ íéøîBà ,ïðçBé éaø øîàonfl epribde epniiwe epiigdy' zkxa - ¨©©¦¨¨§¦§©
'dfdameidâç ìL éðéîL,zekeqda ïîæ íéøîBà ïéàåd meiéòéáL §§¦¦¤©§¥§¦§©§§¦¦

.çñt ìLbg llka epi`e envr ipta lbx `ed zxvr ipinyy ¤¤©
,gqtd bg llka `edy gqt ly iriay ok oi`y dn ,zekeqd
.bgd lk z` zxhet gqt ly oey`x h"eia jxiay epiigdy zkxae

:`xnbd zx`anøa àîç éaø àîéúéàå àîç øa éåì éaø øîàå§¨©©¦¥¦©¨¨§¦¥¨©¦¨¨©
òãz ,àðéðçzkxal `ed ie`xe envr ipta lbx `ed zxvr ipinyy £¦¨¥©
,zcxtp onféøäLepic ipiny mei÷eìçzekeqd bg ini x`yn ¤£¥¨

ìLaa ,íéøác äLa daiyiå äkeñzlihp,íénä Ceqéðå áìeìylyy ¦§Ÿ¨§¨¦§¨§¨§¦©©¦
.ipinyd meia `le bgd ini zraya wx zebdep el` zeevnåelit` §

øîàc äãeäé éaøìoldl dpyna(:gn)äðBîL ìk Cqðî äéä âBìa §©¦§¨§¨©§¨¨§©¥¨§¨
jeqip zevn oiprl minid x`yn welg ipinyd meid oi`e ,mini

mewn lkn ,mind÷eìç éøäminid x`yn,íéøác éðLadaiyi £¥¨¦§¥§¨¦
.ipinyd meia mibdep mpi`y ,alel zlihpe dkeqa

:`xnbd dywnéëä éà,bgd zeevn meiw oiprl welg `edy oeiky ¦¨¦
,envr ipta epiigdy ea jxal jixvénð çñt ìL éòéáLjxal yi §¦¦¤¤©©¦

y ,epiigdy ea÷eìç éøägqtd bg zligznazevn,ävî úìéëà £¥¨§£¦©©¨
øî øîàca dvn zlik`Cìéàå ïàkî ,äáBç äðBLàø äìéìdpi` §¨©©©§¨¦¨¨¦¨§¥¨

`l` daegúeLø`le dvn lek`l aiig mgl lek`l `a m`y §
:`xnbd dgec .ungíúä ,àzLä éëäwx gqt ly iriay mei - ¨¦©§¨¨¨

äìélî`ed oey`xd,÷eìçla`íBiîoey`xd,÷eìç Bðéàs`y ¦©§¨¨¦¥¨
meidy aygp df oi` ok m`e ,dvn zlik` zaeg oi` oey`xd meia

,el dey oey`xd meid s`y welg iriaydàëäly ipiny mei - ¨¨
zekeq,÷eìç énð íBiî eléôàmind jeqipe alel dkeq zeevn oky £¦¦©¦¨

.meia zebdepäæ ,øîà àðéáøzekeq ly ipiny mei -åéðôlMî ÷eìç ¨¦¨¨©¤¨¦¤§¨¨
mind jeqipe dkeq alel zevny ,eiptl el mikenqd minidn -
iweligy oeike ,ipinyd meia zebdep mpi`e mini dray lk zbdep
onf zkxa jxan ,zxvr ipiny mei ycwzda miligzn mipicd

,ycg lbxkäæågqtd ini zyyn welg epi` gqt ly iriay - §¤
`l` ,el encwy÷eìçwxåéðô éðôlMîdaegy oey`xd meidn - ¨¦¤¦§¥¨¨

ok zngn jxaiy mrh df oi` jkitl ,dlila dvn lek`l ea
.iriayd meia epiigdy,[øîà] àtt áø (øîà)ipinyy mrhd ©¨¨¨©

x`yn eizepaxwa welg `edy meyn envr ipta lbx aygp zxvr
,bgd iniyàëäzxvr ipinya -áéúksqend zepaxwa'øt'cg` ¨¨§¦©

xn`py ,cala(elÎdl hk xacna),'ebe mkl didY zxvr ipinXd mFIA'©©§¦¦£¤¤¦§¤¨¤
,'ebe 'cg` xR 'dl ggip gix dX` dlr mYaxwdeeíúäx`ya - §¦§©§¤Ÿ¨¦¥¥©¦Ÿ©©©¤¨¨¨

eiptly bgd ini'íéøt' áéúk,miax mixt mda miaxw xnelk §¦¨¦
mein hrnzn mxtqne ,mixt xyr dyly miaxw oey`xd meiay

mixt dray miaxw iriayd meiay cr meil(alÎbi my)did m`e ,
,mixt dyy ea aixwdl ie`x did bgd inil jynd ipinyd meid
,envr ipta lbx `edy ixd ,meil mein ehrnzdy mixtd jxc itl
welg epi`y gqt ly iriaya ok oi`y dn ,onf ea jxan jkitle

.eiptly minidn eizepaxw oipna,øîà ÷çöé øa ïîçð áøyi ©©§¨©¦§¨¨©
y ,envr ipta lbx `ed zxvr ipinyy weqtd oeyln gikedlàëä̈¨

zxvr ipiny meia -áéúk(dl hk my)íBia'didY zxvr ipinXd §¦©©§¦¦£¤¤¦§¤
mipey`xd bgd inil exagl 'meia' zaiza e"`e ztqez `ll ,'mkl̈¤

,eiptl miaezkdeíúäini zrayn mei lka -zekeqd bgdáéúk ¨¨§¦
(alÎfi hk my),'íBiáe',d`ld oke 'iWilXd mFIaE' 'ipXd mFIaE' enk ©©©¥¦©©§¦¦

ixd ,eiptly meil xeyw mei lke oey`x oipr lr siqen e"`ee
.envr ipta lbx `ed ipinydy,øîà éMà áøaezkd on xg` fnx ©©¦¨©

y ,envr ipta lbx `edyàëäbg ly ipiny meia -áéúk(fl hk my) ¨¨§¦
mxRqnA miUaMle li`l xRl mdiMqpe mzgpn'íúä ,'ètLnk- ¦§¨¨§¦§¥¤©¨¨©¦§©§¨¦§¦§¨¨©¦§¨¨¨

zekeqd bg ly iriay meiaáéúk(bl hk my)mxRqnA','íètLîk §¦§¦§¨¨§¦§¨¨
eneiq `ed iriayd meidy dxezd epl dzxed df ipeyl lcadae
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éëåøáì."dkeqa ayil" Ðïðéëøáî àì éëåøáepiide .eilr zekeq my oi`e ,`ed ipinyc Ð

dkeql ,dfle dfldkxal ,opikxan `lc Ð."dfd zxvr bg ipiny mei z`" Ð'øã èå÷ð
êãéá ïðçåé.dkeqa ayil opikxan `l xn`c Ðåúà÷ øôàîã éøéîâizeaxn izcnl Ð

.bgd ini lk dkeqa eayi `le ,my zerex odizenday ,xt`d on e`a odyïðéëøáî àìã
.dkeql iriay :xn`c ,dcedi axl elit`e Ð

áøã äéøá äãåäé áø éðî àúòîùã àøîã
ìàåîùdil `pifge ,axc dinyn xn` edi`c Ð

.dizrnyk ciar `lcòãú,onf ea xne`c Ð

.`ed envr ipta lbxy itl÷åìç éøäùÐ

.minid x`yníéøáã äùìùáoiayei oi` Ð

.min ea oikqpn oi`e ,alel ea oilhep oi`e ,dkeqa

jeqipe dkeq :(a,an lirl) oizipzna opzck

.dray mindéîð äãåäé 'øìå,jeqipa biltc Ð

dpeny lk xn`eipya `din welg ixd Ð

.mixacäðåîù ìë êñðî äéä âåìáizxza Ð

mei lka oibel dyly `nw `pz xn`wc .biltÐ

`nw `pz xn`we .bel mei lka xn` edi`e

ipiny `le dray.dpeny lk xne` `ede Ð

÷åìç åðéà íåéî.zeyx oey`x aeh mei s`c Ð

åéðôìùî ÷åìç äæ,lenz` mein welg ipiny Ð

.oey`xd on `l` welg epi` iriayáéúë àëä
íéøô áéúë íúäå øôbgd ini lk Ðmiaixw

cr ,meil cg` oiklede oihrnzne ,daxd mixt

xt ipinyae .dray mixt oiaixwy iriay mei

minid x`y xcqn epi`y `vnp ,ecal cg`

.dyy ea aixwdl [el] didy"íåéáå" áéúë íúä
"íåéá" áéúë àëäåeda aizk bgd zeni lk Ð

ipinya la` "iyilyd meiae" "ipyd meiae"

"ipinyd meia" aizke`yr `le ,odn ewlg Ð

.mipey`xd lr siqenøîà éùà áøiriaya Ð

lk htynk rnyn ."mhtynk mxtqna" aizk

aizk ipiny zepaxwae ,minid x`y zepaxw

"htynk mxtqna"welg htyn o`yr Ð

.envrläéì òééñî àîéìonf xn`c ,opgei 'xl Ð

.ipinyaíéùáëä íéìéàä íéøôämixen`d Ð

.mei lkl bgd zepaxwaäæ úà äæ ïéáëòîm` Ð

meil oie`xd on cg` xqg.oiaixwn oi` Ðéøäù
ïéèòîúîdilr citw `l `nl` .mei l` mein Ð

.oiakrn oi` meil oixen`d s` jkld ,`pngx

åì åøîàcnl dz` o`kn m` Ðmili`d s` Ð

oihrnzn olek ixdy ,eakri `l miyakde

miyake mipy mili` bgd ini lkc .ipinya

draye cg` li` ipinyae ,xyr drax`

.miyakàåä åîöò éðôá ìâøeizepaxw oi`e Ð

epnid oicinl oi`e ,bgd zepaxw x`y llka

.bgd zepaxwlúåðáø÷ ïéðåòèdf s` ,onvrl Ð

.mixg`d xcqn epi`e ,envrl oaxwøéùÐ

xcqn epi` ipiny .zepaxwa mixne` mieldy

:(`,dp dkeq) "lilgd"a yxetn bg ly xiy la` .ipiny ly xiy il yxit `le ,bgd xiy

'dl ead" 'ek "mra mixrea epia""onfy iptn .miipr zepzn iwqr lr mifenx olek Ð

.dti oira eyixtie miyixtn ernyiy ,zexyrne d`te dgky hwl ozil zre ,`ed dtiq`

äëøáålif`e yxtn Ð.`id i`näðéìåoey`xd aeh mei i`ven ly dlil oell Ð

aeh meia ."jild`l zklde xwaa zipte" (fh mixac) aizkc ,gqtn opixnbc .milyexia

`nw wxta eyxit jk .dxfra ze`xil minkg eaiigy mei `ed ixdy ,`xw xn`w `l

zklde" xnel xyt` i`e .dii`x zler `iadl ick dxfra ze`xil :(`,d) dpyd y`xc

jeza aeh mei i`ven oell aiig :`nl` ,xwaa :opixn`we ,cren ly elega `l` "jild`l

dlil oell jixv minid on cg`a `iade oey`x meia ezbibg `iad `ly ine .xird

.eixg`ly
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áúéî,wtqn aleld eplhiy llk owzl evx `l alela Ð oiazic ibilt `l `nlr ilek

la` .leg bdpn ea bdepy dizlinl `xkpine ,lehlhl dvwene ,aeh mei `edy itl

eilr daixr ezkeqy minrt ,dkeq.aeh meia elit` da lke` Ð

éøéîâini lk dkeqa eayi `le ,my zerex odizenday ,xt`d on oi`a Ð ez`w xt`nc

"mirex zkeq" opixn`c ab lr s`e .bgd`l Ð

.mdl did

àëä"htynk" aizk edleka Ð htynk aizk

"mhtynk" aizk `xza i`dedf oi`e Ð

aizk edleka xn`c `tt axc .mixg`d oiprk

"xt" aizk i`dae "mixt"oke ,ipiny` i`wc Ð

iy` axl la` .wgvi xa ongp axc `idd`

`edy itl ,"mhtynk" dia aizkc i`w iriay`

,"mhtynk" `pngx azk bgd xnbe lbxd seq

`ad ipiny oi`e ,dyy ly mhtyn edf :jl xnel

."mhtynk" jl xnel ,df htynk eixg`

øéùly xiy edn yxit `l :qxhpewa yxit Ð

eidy rnyn mixteq zkqnae .ipiny

,"zipinyd lr gvpnl" zqpkd ziaa mixne`

,ycwnd ziaa mield mixne` eid ok enk `nye

.inlyexia rnyn oke

äðéì,oey`x aeh mei i`ven ly dlil oell Ð

zipte" (fh mixac) aizkc gqtn opixnbc

zklde" xnel xyt` i`e ."jild`l zklde xweaa

aiig aeh meiac ,cren ly elega `l` "jild`l

mei i`ven ly exweal `l` .dxfra mipt zii`xa

in dray lk dpil dil `iyw `l `de .xn`w aeh

`ki``iad `ly inc ,`ki`c dil `hiytc Ð

minid cg`a `iade oey`x mei dbibgjixv Ð

`lc ,dil `iyw onf` la` .eixg`y dlil oell

exn`iy dpey`xa exn` `l m` dizrc` wiq`

dil wetize :xn`z m`e .qek meyn ,cere .ipya

lk `ki`c ,dgny inly meyn dpil oerhc meyn

.dpny lk dgnyde lldd :(a,an) opzc dpny

oaxw `iad m` ,dpyd zeni x`ya elit`eÐ

:(d`x zyxt) ixtqa `ipzck ,dlil zpil oerh

"jild`l zklde xwaa zipte"oiperhy cnln Ð

il oi` .gqtc `inec migafd lk ,xnelk .dpil

mivre zegpne zeter zeaxl oipn ,cala el` `l`

dpealedpet dz`y zepit lk "zipte" :xn`py Ð

i`pz ibilt ipy [gqtae] .jli`e xwad on Ð

a,dv migqt) "`nh didy in" wxtae ,oizrnya

oerh xn`c o`nc `nrh yxtn ixtqae .(mye

dpil:xnel yie !dpeale mivrk `ed ixdc Ð

,milyexil `ay meia oaxw iziin `lc zgkync

.mini ipyl oilk`pc ,lenz`n einly glyc oebk

:`ipz ,(mye `,g) dbibgc `nw wxtac :cere

"jbga zgnye"zegny ipin lk zeaxl Ð

"mixac el`" wxt migqta opixn`e .dgnyl

mei lgyk dpny zgny dl zgkyn `l xg` oiprae .oyi oiie diwp zeqka elit` :(`,`r)

inlyexia ogky` `peeb i`d ike .dgny zrya dgiaf opirac meyn ,zaya zeidl oey`x

odnr yi la` ,oaxw odnr oi`ya :ozpei 'x xn` .dpil oiperhe :opzc ,mixekiac ipy wxta

oaxwrnyn (mye `,fv migaf) "z`hg mc" wxtae .oaxwd zngn dpil oiperh jk `la Ð

oetxh 'x :opzc `d iab ,zg` dlilk oiaeyg oleky ,gqtd ini zray lk dpil oiperhc zvw

lbxd zligzn ilka lyia m` :xne`'xc `nrh i`n :`xnba opixn`e .lbxd lk ea lyai Ð

"jild`l zklde xwaa zipte" `xw xn`c ,wgvi 'x xn` ?oetxhxwa olek o`yr aezkd Ð

oi` ike ,lbxa lebit oi` ike :dlr jixtc ,ikd `pwqn `niiw `lc ab lr s`e .cg`
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.dray mindéîð äãåäé 'øìå,jeqipa biltc Ð

dpeny lk xn`eipya `din welg ixd Ð
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åéðôìùî ÷åìç äæ,lenz` mein welg ipiny Ð
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meil oie`xd on cg` xqg.oiaixwn oi` Ðéøäù
ïéèòîúîdilr citw `l `nl` .mei l` mein Ð

.oiakrn oi` meil oixen`d s` jkld ,`pngx

åì åøîàcnl dz` o`kn m` Ðmili`d s` Ð

oihrnzn olek ixdy ,eakri `l miyakde

miyake mipy mili` bgd ini lkc .ipinya

draye cg` li` ipinyae ,xyr drax`

.miyakàåä åîöò éðôá ìâøeizepaxw oi`e Ð

epnid oicinl oi`e ,bgd zepaxw x`y llka

.bgd zepaxwlúåðáø÷ ïéðåòèdf s` ,onvrl Ð

.mixg`d xcqn epi`e ,envrl oaxwøéùÐ

xcqn epi` ipiny .zepaxwa mixne` mieldy

:(`,dp dkeq) "lilgd"a yxetn bg ly xiy la` .ipiny ly xiy il yxit `le ,bgd xiy

'dl ead" 'ek "mra mixrea epia""onfy iptn .miipr zepzn iwqr lr mifenx olek Ð

.dti oira eyixtie miyixtn ernyiy ,zexyrne d`te dgky hwl ozil zre ,`ed dtiq`

äëøáålif`e yxtn Ð.`id i`näðéìåoey`xd aeh mei i`ven ly dlil oell Ð

aeh meia ."jild`l zklde xwaa zipte" (fh mixac) aizkc ,gqtn opixnbc .milyexia

`nw wxta eyxit jk .dxfra ze`xil minkg eaiigy mei `ed ixdy ,`xw xn`w `l

zklde" xnel xyt` i`e .dii`x zler `iadl ick dxfra ze`xil :(`,d) dpyd y`xc

jeza aeh mei i`ven oell aiig :`nl` ,xwaa :opixn`we ,cren ly elega `l` "jild`l

dlil oell jixv minid on cg`a `iade oey`x meia ezbibg `iad `ly ine .xird

.eixg`ly
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áúéî,wtqn aleld eplhiy llk owzl evx `l alela Ð oiazic ibilt `l `nlr ilek

la` .leg bdpn ea bdepy dizlinl `xkpine ,lehlhl dvwene ,aeh mei `edy itl

eilr daixr ezkeqy minrt ,dkeq.aeh meia elit` da lke` Ð

éøéîâini lk dkeqa eayi `le ,my zerex odizenday ,xt`d on oi`a Ð ez`w xt`nc

"mirex zkeq" opixn`c ab lr s`e .bgd`l Ð

.mdl did

àëä"htynk" aizk edleka Ð htynk aizk

"mhtynk" aizk `xza i`dedf oi`e Ð

aizk edleka xn`c `tt axc .mixg`d oiprk

"xt" aizk i`dae "mixt"oke ,ipiny` i`wc Ð

iy` axl la` .wgvi xa ongp axc `idd`

`edy itl ,"mhtynk" dia aizkc i`w iriay`

,"mhtynk" `pngx azk bgd xnbe lbxd seq

`ad ipiny oi`e ,dyy ly mhtyn edf :jl xnel

."mhtynk" jl xnel ,df htynk eixg`

øéùly xiy edn yxit `l :qxhpewa yxit Ð

eidy rnyn mixteq zkqnae .ipiny

,"zipinyd lr gvpnl" zqpkd ziaa mixne`

,ycwnd ziaa mield mixne` eid ok enk `nye

.inlyexia rnyn oke

äðéì,oey`x aeh mei i`ven ly dlil oell Ð

zipte" (fh mixac) aizkc gqtn opixnbc

zklde" xnel xyt` i`e ."jild`l zklde xweaa

aiig aeh meiac ,cren ly elega `l` "jild`l

mei i`ven ly exweal `l` .dxfra mipt zii`xa

in dray lk dpil dil `iyw `l `de .xn`w aeh

`ki``iad `ly inc ,`ki`c dil `hiytc Ð

minid cg`a `iade oey`x mei dbibgjixv Ð

`lc ,dil `iyw onf` la` .eixg`y dlil oell

exn`iy dpey`xa exn` `l m` dizrc` wiq`

dil wetize :xn`z m`e .qek meyn ,cere .ipya

lk `ki`c ,dgny inly meyn dpil oerhc meyn

.dpny lk dgnyde lldd :(a,an) opzc dpny

oaxw `iad m` ,dpyd zeni x`ya elit`eÐ

:(d`x zyxt) ixtqa `ipzck ,dlil zpil oerh

"jild`l zklde xwaa zipte"oiperhy cnln Ð

il oi` .gqtc `inec migafd lk ,xnelk .dpil

mivre zegpne zeter zeaxl oipn ,cala el` `l`

dpealedpet dz`y zepit lk "zipte" :xn`py Ð

i`pz ibilt ipy [gqtae] .jli`e xwad on Ð

a,dv migqt) "`nh didy in" wxtae ,oizrnya

oerh xn`c o`nc `nrh yxtn ixtqae .(mye

dpil:xnel yie !dpeale mivrk `ed ixdc Ð

,milyexil `ay meia oaxw iziin `lc zgkync

.mini ipyl oilk`pc ,lenz`n einly glyc oebk

:`ipz ,(mye `,g) dbibgc `nw wxtac :cere

"jbga zgnye"zegny ipin lk zeaxl Ð

"mixac el`" wxt migqta opixn`e .dgnyl

mei lgyk dpny zgny dl zgkyn `l xg` oiprae .oyi oiie diwp zeqka elit` :(`,`r)

inlyexia ogky` `peeb i`d ike .dgny zrya dgiaf opirac meyn ,zaya zeidl oey`x

odnr yi la` ,oaxw odnr oi`ya :ozpei 'x xn` .dpil oiperhe :opzc ,mixekiac ipy wxta

oaxwrnyn (mye `,fv migaf) "z`hg mc" wxtae .oaxwd zngn dpil oiperh jk `la Ð

oetxh 'x :opzc `d iab ,zg` dlilk oiaeyg oleky ,gqtd ini zray lk dpil oiperhc zvw

lbxd zligzn ilka lyia m` :xne`'xc `nrh i`n :`xnba opixn`e .lbxd lk ea lyai Ð

"jild`l zklde xwaa zipte" `xw xn`c ,wgvi 'x xn` ?oetxhxwa olek o`yr aezkd Ð

oi` ike ,lbxa lebit oi` ike :dlr jixtc ,ikd `pwqn `niiw `lc ab lr s`e .cg`
xzep
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סוכה. פרק רביעי - לולב וערבה דף מז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

לפלא שאינו כותב על דבר קביעות זמן החתונה, וחבל על אשר ממשיכים ודוחים זה.
ממכתב ח' אלול, תשי"ד



ריח
ezny ina cenr fn sc ± iyily wxt`nei

ïîæ åàì éàî?envrl onf epiid e`l ?`id i`n dcedi 'x xn`wc dkxa jd Ðïåæîä úëøá
?"dfd zxvr bg ipiny mei z`" o`ke "dfd zekeqd bg mei z`" opixn` `zyd crc Ð

íå÷î ìëî`d ?`nw `nei jixa `l elit`e ,cren ly elega onf dl zgkyn ikid Ð

.cren ly elega mc` lkl ievn oii oi`e ,oii ly qek `piraàîéìdkxa ipzwc `d Ð

.onf epiidc opiyxtne ,dray lkáøì òééñî
ïîçð.qek `la weya exne` :xn`c Ðïéðî

éðù çñôìycga ezeyrl mi`nhl xen`d Ð

.milyexia dpil oerh epi`y ,ipydø÷áá úéðôå
epi` ipy gqt 'ebe "mini zyy" dil jinqe Ð

lke`e ,devnl dvn oerhy `l` ,unga xeq`

:opiqxb ikd .cin ungéîð éèåòîì åàì éàî
éðéîùcigi aeh mei `l` epi`c oeikc Ðepi` Ð

.dpil oerhäéúååëã éðù çñô éèåòîì àìÐ

i`w gqtac ,ecal ipy gqt `l` hrnn epi`

s` zxvr ,ipinye zereay la` .hrnnw gqtae

mini dray edpzi` `lc ab lr.dpil oerh Ð

àøáúñî éîð éëä`l` dcedi 'x hirnn `lc Ð

.cegl ipy gqtïáø÷ ïéðåòèmdnr `iadl Ð

lka zgnye"n sili inlyexi cenlzae .minly

minly `l` dgny oi`e (ek mixac) "aehd,

zlk`e minly zgafe" (fk my) aizkc

oi`e "aehd lka"n dl sili inp xiye ."zgnye

edne .eze` mixne` eid mielde ,xiy `l` aeh

xiy,(l mildz) "ipzilc ik 'd jnnex`" Ð

."obp aihne lew dti" (bl l`wfgi) aizkc

"aehd lka" :`ipz inp (d`x zyxt) ixtqaeÐ

.xiyd dfäôåðúå.dl sili dinwl ÐäðéìåÐ

"xwaa zipte" dl sili mzdlky zcnl `d Ð

.xwaa `l` edi `l dpet dz`y zepitdïàî
äôåðú øîàã äéì úòîù.mixekial Ðäãåäé 'ø

.onwlck Ðäðéì ïéðåòè àëä øîà÷ålr s`e Ð

.dyy oiperh oi`c abàéðúãiaxl dil zi`c Ð

.mixekiaa dtepz dcediäôåðú åæ åúçðäåÐ

jcin `phd odkd gwle" xn`p dyxtd y`xac

'd iptl egipde"ezgpde" xn`p ditiqae 'ebe "Ð

elhp dnle ,elhpe xfgy llkn.dtepzl Ðåæ
äçðäiptl egipdl devny jl cibny Ð

.edelk`ie mipdkd edelhi jk xg`e ,gafnd

àîìãådpile dtepz ipzwc `idd Ð'x Ð

xn`c inp dil opirnyc `ed awri oa xfril`

,`nwezn `l dcedi iaxk la` .dtepz oiperh

oi` dyy oerh oi`y lk :dcedi 'xl dil zi`c

.jcic `xaq `kdn sliz `le ,dpil oerhåéãé
äðéàéáú,dtepz iab aizk minlyc milraa Ð

.'ebe "dtepz eze` sipdl" ditiqa aizkcäî
ïàë."odkd gwle" aizkc odk ,mixekiaa Ðíéìòáä ãé úçúztya mifge` milra Ð

.(e dpyn 'b wxt) mixekia zkqna yxtn oke .eiley zgz eici gipn odke ,`phdéåä éàî
äìò.ipinya onfc Ð
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aeyi lbxd xg`y `xwc dihytk ,cg` xwa o`yrc okzi dpil oiprl mewn lkn ?lbxa xzep

bgle ,"zipte" aizkcn eaxzin dpil oiperhc mixekiae zxvr ipinyc `zyd `gipe .ezial

`nw wxt opixn`ck ."zipte" aizkcn iaxzin `le ,zevnd bgn `yiwid opira zekeqd

zekeqd bgl `pngx azk `zkld i`nl :(mye `,d) dpyd y`xc,zevnd bgl iyew`l Ð

dpil oerh zevnd bg dnoerh zekeqd bg s` Ð

"zipte" aizkc meyn i`c .dpil:`pin` ded Ð

xeq`c opireny`l `yiwid `iz`e ,cg` dlil

aeyg lbxd lky ,bgd ini 'f lk milyexin z`vl

'ixn`wc `d inp `gipe .zevnd bgk cg` xwa

.dpil oerh bgd ini zrayy myky `kd

íéøåëéáäÐ dpile dtepz xiy oaxw miperh

(e dpyn) mixekiac iyily wxta

:opzc ,dtepz dzid d`ixwd rvn`ac yxtn

"ia` cae` inx`"l ribd,etzkn lqd cixen Ð

,etipne eizgz eci gipn odke ,eizeztya efge`e

dyxtd lk xneby cr "ia` cae` inx`"n `xewe

.`veie degzyne ,gafnd cva egipne ,dlek

la` .d`ixwd zrya `l` sipn did `ly rnyn

,zetepz izy `ki`c rnyn (d`x zyxt) ixtqa

"jidl` 'd iptl ezgpde" ipzwcoiperhy cnlnÐ

zg`e d`ixw zrya zg` :minrt izy dtepz

zetepz izy yxc ixtqa mzde .diegzyd zrya

xfril` 'xk ,"jcin `phd odkd gwle" :aizkcn

yixcc ,dcedi iaxk inp dl xaq `nye .awri oa

ef "ezgpde" `kdizy ira ikdle ,dtepz Ð

ike ,aizk d`ixw rvn`a "odkd gwle"c zetepz

"ezgpde" aizkrnyne .aizk diegzyd iab Ð

zeny) "mrd z` dgp jl" oeyln dtepz oeyl dil

.`iane jilene ,f"rla ??????x"`pn??????? = (al

dgpd cer `aizk odk zgpd xg`cn ,inp i`

d`ixw xg`l `zixg`xg`lc dpin rny Ð

xg` sipdle xefgl ick elhpe xfg odk zgpd

:dyw la` .diegzyd zrya epiidc ,d`ixw

`pz o`n :opixn` (a,gi) zeknc `xza wxtac

dcedi iaxc dilr biltc,awri oa xfril` 'x Ð

`pz enk ediiexz iyxc `nlc ?ibiltc dil `pn

dil iziin xfril` 'xc rnyn mzde .ixtqc

`lcn `nye !oda zakrn dgpdc xnel "ezgpde"

dixagc `yxc cg lk iziin`xiaq `lc llknÐ

dtepz yixc dcedi iaxc :dyw ,edine .dil

,d`ixw zrya dl iwen ikd elit`e "ezgpde"n

meyn ,(e dpyn) mixekiac iyily wxt opzck

d`xp jkl .aizk d`ixw iab [`nw] "egipde"c

dtepz yixc ixtqacywzi`cn ,diegzydl

,llk dtepz dil zilc iyily `pz cere .dgpdl

dtepz xn`c zrny o`n :`kd rnynck.llk dtepz era `l opaxc llkn ,dcedi iax Ð

:zetepz zeperh el`e iab ;mzd opzc (`,`q zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxt `pz `ede

zekna xn`w ike .dtepz era `l opaxlc dpin rny .awri oa xfril` 'x ixack mixekiad

awri oa xfril` 'x dcedi iaxc dilr biltc `pz o`ngkync `pz iiez`l dil `gip Ð

sipn d`ixw oiperhdc xn`we ,(e dpyn) mixekiac `nw wxt opzck ,dkepgd cre bgd on oebk ,d`ixw oiperh oi`y mixekia yiy itl `l` ,`wec e`l zetepz izyc :xnel yi cere .`icda

d`ixw oda oi`ye ,d`ixw zrya.d`egzyd zrya sipn Ð

ïäëynn milrad ci zgz xn`w `wec e`l Ð sipne milrad ci zgz eci gipnicda edlek etpl :mixag milra iab opiwqn "zecn izy" seqae ,odkd oiae ilkd oia dvivg `ied ok m`c Ð

iccd`idda ,edine .milrad ci zgz epiide .etipne eizgz eci gipn odke ,eizeztya efge` :mixekia ly lq iab (e dpyn) mixekiac iyily wxt opzck `l` .dvivg `ied `w Ð

iab `ipz (a,`q zegpn) mzde ,iaizk ediiexzc ?`d dil `pn :`id dnize .`id milraa dtepz xwirc ,dvivg da yi m` ol ztki` `l odkd ztepzac :qxhpewa my yxit ,mixag milrac

zqitl ueg oi`veid mixeni`a odkd fge`y xninl epivn mzde .mdilr weye dfge ,cid zqit lr oixeni` gipn ?dyer cvik .sipne milrad ci zgz eci gipn odk ?cvik `d minlyc dtepz
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dkeq(ipy meil)

:`xnbd zwiicnåàì éàîzrayy xn`y dna dcedi iax zpeek ©¨
dkxa oerh zxvr ipiny meie onvrl dkxa oiperh bgd ini

d zkxal ,envrl,ïîæonf mixne`y opgei iax ixack x`eane §©
:`xnbd dgec .zxvr ipinya,àìzxkfd epiid dxen`d dkxad Ÿ

bgda,älôúe ïBænä úkøaz`' mda mixne` bgd ini zrayay ¦§©©¨§¦¨
bg ipiny mei z`' mixne` zxvr ipinyae 'dfd zekeqd bg mei

.'dfd zxvràøazñî énð éëä`id `ziixaa dxen`d dkxady ¨¦©¦¦§©§¨
,dltzae oefnd zkxaa bgd zxkfd gqepCzòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨

zkxal `zixad zpeeky,àkéà éî äòáL ìk ïîæ ,ïîæ`ld §©§©¨¦§¨¦¦¨
,bgd ini x`ya aey jxan epi` oey`xd meia epiigdy jxiayn
dpeekdy jgxk lre ,dkxa oiperh bgd ini zrayy dpeekd dne
:di`xd z` `xnbd dgec .bgd ini lka zbdepd dlitza dxkfdl

,àéL÷ àì àäayiil yi epiigdy zkxa oiprl dpeekd m` s` ¨Ÿ©§¨
oiprl bgd ini zray lk bdepyéøa àì éàcøçîì Cøáî àðãéàä C §¦Ÿ¨¦¨¦§¨§¨¥§¨¨

àðéøçà àîBéì Bàlka jlede jxan bgd zligza jxia `l m`y - §¨©£¦¨
lega onf zkxa jxaiy okzi ji` :`xnbd dywn .bgd inin cg`

ixde crendñBk íB÷î ìkîoiiïðéòaoi`e ,onf zkxa eilr xnel ¦¨¨¨¦¨
,crend lega mc` lkl ievn oii,onfd zkxal dpeekd m`eàîéì¥¨

ef `ziixayïîæ ïîçð áø øîàc ,ïîçð áøì déì òéiñîlka xn`pd §©¥©¥§©©§¨§¨©©©§¨§©
cren,÷eMa eléôà BøîBàqek lr `weec exn`l jixv epi` xnelk §£¦©

,oiiàîBé ìk ñBk ,ñBk ïðéòa zøîà éàccrend leg inin -éî §¦¨§©§¨¦¨¨¨¦
,àkéàxnel xyt`y gken `l` ,crena mc` lkl ievn oii oi`y ¦¨

:`xnbd dgec .qek `la onfàîìclekiy `ziixaa epipyy dn ¦§¨
ote`a `ed ,bgd ini zray lka onf zkxa xnel,ñBk déì òìwéàc§¦§©¥

e` `weec qekd lr onf zkxa xnel jixv m` o`kn heytl oi`e
.`l

dpil oerhy bgd ini zrayn welg zxvr ipinyy `ziixaa epipy
:`xnbd dywn .envrlåikéðéîL äãeäé éaø øáñzxvr,äðéì ïeòè §¨©©¦§¨§¦¦¨¦¨

éðL çñôì ïépî øîBà äãeäé éaø àéðz àäågqt aixwd `ly in - §¨©§¨©¦§¨¥¦©¦§¤©¥¦
,xii` c"ia eaixwne epnfaäðéì ïeòè BðéàLeixg`y dlila ¤¥¨¦¨
,oey`x gqt oick milyexiaøîàpLYlk`e YlXaE' oey`x gqta ¤¤¡©¦©§¨§¨©§¨

,FA Lidl` 'd xgai xW` mFwOAéìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe'E ©¨£¤¦§©¡Ÿ¤¨¦¨©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤
(f fh mixac')ekxcl dpti `ly dpil aeigl xewnd `ed df weqte ,

,crend leg ly xweaa `l`áéúëeokn xg`lìëàz íéîé úLL' §¦¥¤¨¦Ÿ©
'úBvî(g fh my)ze`xwnd zekinq yexcl yie ,xnelïeòhL úà ©¤¤¨

dvn zlik`äML,oey`x gqt epiidc ,[iriay mein ueg] mini ¦¨
ïeòès`äðéìla` ,ezaxwd ixg`äML ïeòè BðéàL úàzlik` ini ¨¦¨¤¤¥¨¦¨

,ipy gqtk ,dvnäðéì ïeòè Bðéàzwiicn .ezaxwd xg`l llk ¥¨¦¨
,dpil oerh epi` bg ini dyy oerh epi`y lky df llk :`xnbd

éàî éèeòîì,hrnl `a dn -,âç ìL éðéîL énð éèeòîì åàìs`y §©¥©¨§©¥©¦§¦¦¤¨
oerh epi` ,cg` mei `l` jynp epi`y h"ei `edy bg ly ipiny
oerh zxvr ipinyy lirl dcedi iax ixac z` xzeq dfe ,dpil

:`xnbd dgec .dpil,àì`id dcedi iax zpeekéèeòîìwxçñt Ÿ§©¥¤©
déúååëc éðLllk ezpeek oi` la` ,oey`x gqtl dnec `edy - ¥¦¦§¨¥

.mixg` micren hrnlàøazñî énð éëädcedi iax hrin `ly ¨¦©¦¦§©§¨
,cegl ipy gqt `l`ïéðeòè íéøekéaä ïðúcmnr `iadlïaø÷ ¦§©©¦¦§¦¨§¨

,minlyøéLå,ede`iadyk okecd lr mixxeyn eid mieldy §¦

'ipziNc iM 'd LnnFx`' xenfn(l mildz),äôeðúecil mtipdl - £¦§¦¦¦¨¦§¨
,gafndäðéìå.mz`ad xg`ly dlila milyexiaïàî`pz §¦¨©

cøîàc déì zòîLmiperh mixekiayäãeäé éaø ,äôeðz,oldlck §©§§¥§¨©§¨©¦§¨
øîà÷åmixekiady,äðéì ïeòè,ef dpyn dpyy dcedi iaxy oeike §¨¨©¨¦¨

ok m` ,mini dyy mibdep mpi`y s` dpil oiperh mixekiay xaeq
mei `l` mibdep mpi`y s` dpil oiperhy zecrend lkl oicd `ed
zrcly mixacd xewne .ipy gqt `l` dcedi iax hrin `le ,cg`

,dtepz miperh mixekia dcedi iaxøîBà äãeäé éaø àéðúcdn §©§¨©¦§¨¥
mixekaa xn`py(i ek my)Bzçpäå''Lidl` 'd iptläôeðz Bæenke §¦©§¦§¥¡Ÿ¤§¨

,yxtny,Lnî äçpä àlà Bðéà Bà äôeðz Bæ øîBà äzàxnel oi` ©¨¥§¨¥¤¨©¨¨©¨
oky ,okøîBà àeäLkdyxtd zligza(c ek my)`pHd odMd gwle' §¤¥§¨©©Ÿ¥©¤¤

LcInBçépäå'Lidl` 'd gAfn iptl,øeîà äçpä éøä ,ixd xnelk ¦¨¤§¦¦¦§¥¦§©¡Ÿ¤£¥©¨¨¨
,aey mgipdl jiiy `le 'd gafn iptl migpen xak mixekiadàä̈

äôeðz Bæ 'Bzçpäå' íéi÷î éðà äîjka zfnex dxezd jgxk lr - ©£¦§©¥§¦©§§¨
jkle ,mze` mitipne mizpia mixekiad z` milhep milrady
okn xg`l wxe dtepzd xg` aey mgipdl zeevl dxezd dwwfp

.melk`ie mipdkd melhi
:`xnbd dgecàîìãådtepz miperh mixekiay da epipyy dpynd §¦§¨

dpile,àéä á÷òé ïa øæòéìà éaømiperh mixekiay xaeq `ed mby ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦
iax zrcl la` ,dpil mb miperh eixacly xnel yie ,dtepz
mini dyy mibdep mpi`y iptn dpil miperh mixeka oi` dcedi.

`ed awri oa xfril` iax ixac xewneàðhä ïäkä ç÷ìå' àéðúc§©§¨§¨©©Ÿ¥©¤¤
.á÷òé ïa øæòéìà éaø éøác äôeðz ïéðeòhL íéøekéaä ìò ãnéì 'Eãiî¦¨¤¦¥©©¦¦¤§¦§¨¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

:`xnbd zx`aná÷òé ïa øæòéìà éaøc àîòè éàîyxc ji` - ©©£¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
,df weqtn dtepzàéúàey dxifbadî 'ãé' 'ãé'oaxwáéúk ,íéîìM ¨§¨¨¨¦§¨¦§¦

àëämixekiaa -íúä áéúëe ,'Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìå'oaxwa - ¨¨§¨©©Ÿ¥©¤¤¦¨¤§¦¨¨
minly,'ä éMà úà äðéàéáz åéãé'z` ,EP`iai dfgd lr algd z` ¨¨§¦¤¨¥¦¥¤©¥¤©¤¨¤§¦¤¥

zevn yiy myky epcnle ,''d iptl dtEpY Fz` sipdl dfgd¤¨¤§¨¦Ÿ§¨¦§¥
s` dzrne ,mixekiaa dtepz zevn yi jk minlyd dfga dtepz

,dtepz oic ihxtl minly zyxtl zcnln mixekia zyxtäî©
ïàkxkfp mixekiaaïäk,'odMd gwle' xn`py enk dtepzd oipra ¨Ÿ¥§¨©©Ÿ¥

ïläì óàminlyaïäkminlyn micnel oke ,dtepzd z` dyer ©§©¨Ÿ¥
mixekialïläl äîeminlyaíéìòa,mitipnmcew xn`py enk ©§©¨§¨¦

okl(lÎhk f `xwie),'dl einlW gaf z` aixwOd''dl FpAxw z` `iai ©©§¦¤¤©§¨¨©¨¦¤¨§¨©
,'ebe ''d iX` z` dpi`iaY eici ,'ebeïàk óàd mixekiaaíéìòa ¨¨§¦¤¨¥¦¥©¨§¨¦

:`ziixad zyxtn ,mitipnãöék àämicenild ipy miayiizn ¨¥©
sipn odkd mby,mitipn milrad mbe minlyd dfge mixekiad z`

éðîe íéìòa ãé úçz Bãé çépî ïäkóztya mifge` milrady - Ÿ¥©¦©¨©©©§¨¦¥¦
,eiley zgz eici gipn odkde `phdmitipn mdipyy `vnpe

.cg`k
:`xnbd zl`eydìò éåä éàîonf zkxa oipra dkldl x`yp dn - ©¨¥£¨
,zxvr ipinyaâç ìL éðéîMa ïîæ íéøîBà ,øîà ïîçð áøzrck ©©§¨¨©§¦§©©§¦¦¤¨
lirl opgei iax(`"r),ìL éðéîMa ïîæ íéøîBà ïéà ,øîà úLL áøå§©¥¤¨©¥§¦§©©§¦¦¤

,âç.zekeqd bg mr cg` lbxk `ed df oiprle:`xnbd dwiqn ¨
ïîçð áøc déúååk àéðz .âç ìL éðéîMa ïîæ íéøîBà àúëìäå§¦§§¨§¦§©©§¦¦¤¨©§¨§¨¥§©©§¨

`ziixaa epipyy ,zxvr ipinya onf zkxa mixne`yéðéîLzxvr §¦¦
`ed
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מה שכתב שנתקשר בקשר הדוק לחב"ד, הנה לא תהיה זה ח"ו יגיעה לריק וכו' אלא שיבוא זה בפועל בהנהגה בלימוד תורת החסידות 
והליכה בדרכיה ומנהגיה בחיי היום יומי, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ממכתב ז' אלול, תשי"ד



xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc dkeq(iyily meil)

Bîöò éðôa ìâøzekeqd bg inin welgeá"ù÷ ø"æô ïéðòìyy - ¤¤¦§¥©§§¦§©
:mde ,zeaiz iy`xa oniq mdl ozipy zekldBîöò éðôa ñéét- ©¦¦§¥©§

oleke zexnynd xcq itl miaixwne qiit llk oi` bgd ini lkay
.qiit itl oiaixwn zxvr ipinyae ,zeylyne zepeyBîöò éðôa ïîæ§©¦§¥©§

.zekeqa mikxany dnn ueg epiigdy ipinya oikxany -ìâø¤¤
Bîöò éðôadkeqa daiyi zevn oi`y oiprl.ipinyaéðôa ïaø÷ ¦§¥©§¨§¨¦§¥

Bîöòmixtdy zekeqd bga zepaxwd xcql dey epaxw oi`y - ©§
xyr dyly aixwn oey`xd meia ,meil mein oiklede oihrnzn
xt miaixwn zxvr ipinyae ,mixt dray iriayd meiae mixt

,cala cg`bgay zepaxwd xcql jynd zxvr ipiny did m`e]
miaixwn zekeqa oke .[mixt dyy ea aixwdl jixv did ,zekeqd
zxvr ipinya eli`e ,miyak xyr rax`e mili` ipy mei lk

.miyak draye cg` li` miaixwnBîöò éðôa äøéLbga - ¦¨¦§¥©§
zrya ycwnd ziaa okecd lr mixxeyn mield eid zekeqd
siq` onfy itl ,miipr zepzn lfb oipra mixenfn zepaxwd zaxwd
mixxeyn eid zxvr ipinya la` ,jk lr mrd z` xxerl yie `ed

.siq`d oiprn `le 'zipinyd lr gvpnl'Bîöò éðôa äëøagqep - §¨¨¦§¥©§
bg mei z`' `ed oefnd zkxae yeciwe dlitza zekeqd bg zxkfd
zxvr bg ipiny mei z`' mixne` zxvr ipinyae ,'dfd zekeqd

.'dfd.ongp ax zrck epiigdy oikxan zxvr ipinyay ixd

äðùî
ìläääçîNäåmibdepäðBîLminiìläa íãà áéiçL ãnìî ,ãöék . ©©¥§©¦§¨§¨¥©§©¥¤©¨¨¨©©¥

âç ìL ïBøçàä áBè íBé ãBáëáe äçîNáe,zxvr ipiny -øàLk ©¦§¨¦§¨©£¤¨¦§¨
.âçä úBîé ìk̈§¤¨

àøîâ
:`xnbd zl`eyéléî éðä àðîmeia s` zbdep dgny zevny §¨¨¥¦¥

,zxvr ipinyzbdep dgny zevn oi` ze`xwnd hyt itl ixd
xn`p oky ,zekeqd bg ini zraya `l`(ciÎbi fh mixac)zMQd bg'©©ªŸ

.'LBgA YgnUe ,LawInE LpxBn LRq`A mini zraW Ll dUrY©£¤§¦§©¨¦§¨§§¦¨§§¦¦§¤§¨©§¨§©¤
:`xnbd dperïðaø eðúcdyxtd jynda xn`pd lrCà úééäå' §¨©¨¨§¨¦¨©

,'çîNcnll `ae ,xzein `ed 'LBgA YgnUe' xn`p xaky xg`ne ¨¥©§¨©§¨§©¤
ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøìzraya eiptl zbdepd dgny zevnl §©¥¥¨©£

mlk`l ick iriayd meia minly geafl jixve ,zekeqd bg ini
daxzp ipiny lily oeike .meia `l` dgiaf oi`y ,ipiny lila
.meil lth dlildy ,dfa aiiegn ipinyd meiy xnege lw ,dgnyl
aeh mei lil z` `weec df xezin zeaxl oipn :`ziixad zl`ey

,bg ly oexg`àlà Bðéà Bàlil zeaxlïBLàøä áBè íBébg ly ¥¤¨¨¦
aeh mei axra minly hegyl aiigziy ,dgny zevnl zekeqd

:`ziixad daiyn .dlila mda genyl ickøîBà àeäLkziide' §¤¥§¨¦¨
Cà,hrnl `a 'j`' mewn lkae 'gnU÷ìçlil z` hrnl `a - ©¨¥©¨©

:`ziixad dywn .dgny zevnn oey`xd aeh meiúéàø äîe¨¨¦¨
,ïBLàøä áBè íBé éìéì àéöBäìe ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøì`ny §©¥¥¨©£§¦¥¥¨¦

`edy oey`xd aeh mei lil zeaxl jtidl dxezd zpeek yexcp
ipta lbx `edy oexg`d aeh mei lil hrnle ,zekeqd bgn wlg

:`ziixad zvxzn .envrLiL ïBøçàä áBè íBé éìéì éðà äaøî§©¤£¦¥¥¨©£¤¥
zevnåéðôì äçîNaiegn did xak eiptly minid zray lk - ¦§¨§¨¨

,dgnyaåéðôì äçîN ïéàL ïBLàøä áBè íBé éìéì éðà àéöBîe- ¦£¦¥¥¨¦¤¥¦§¨§¨¨
xzeie ,dgny zevn mda oi`e leg ly mini md eiptly minidy
xy`n ,xak zniiwd dgny jiyndl d`a dxezdy xazqn

.dgnya ligzdl

äðùî
a daiyid zevnäkeñzbdepäòáL.miniìBëàlî øîb ,ãöékz` ¨¦§¨¥©¨©¦¤¡

oiicr ,iriayd meia ezcerqBúkeñ úà øézé àìz` xizi `l - Ÿ©¦¤¨
meyn ,dxzeql ick ,dkeqd z` miwifgne mixyewd milagd
jxck da xecl jixve ,iriayd meid seq cr zkynp dkeq zaegy
cerql utg m` oke ,'ecke cenile dpiya dpyd lk eziaa xcy
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,zxvr ipiny `edy dlila crqi myy ezial dkeqd on milkd

.ecakne aeh mei z`xwl envr oiknk d`xn

àøîâ
meyn aeig `edy rnyne ,'milkd z` cixen la`' dpyna epipy

y ote`a :`xnbd zl`ey ,oexg`d aeh mei ceakíéìk Bì ïéà¥¥¦
ãéøBäìdkeqd oneäîmeid z` cakl daegd z` miiwi cvik- §¦©

:dl`yd lr ddnz `xnbd .milkd zcxed ici lr oexg`d aeh
LnzLà ék àlà ,íéìk Bì ïéàzekeqd bg ini zray lkéàîa ¥¥¦¤¨¦¦§©©§©

LnzLà:`xnbd zyxtn .dkeqa ezaiyia ynzyd milk dfi`a - ¦§©©
àìàdzid dl`yd zpeeky ote`aåéìk ãéøBäì íB÷î Bì ïéà- ¤¨¥¨§¦¥¨

xg` mewn el oi`e zxvr ipiny meia mb dkeqa lek`l wwfpy
myl eilk z` cixeie ea cerqiyeäîd`xii `ly ick dyri dn - ©

.mini dpeny dkeqa daiyia zeevnd lr siqenk:`xnbd dper
äòaøà da úçBt ,øîà [éMà] (áø) øa àéiç éaøjkq dpnn xiqn - ©¦¦¨©©©¦¨©¥¨©§¨¨

.jka dlqete migth drax` xeriya,øîà éåì ïa òLBäé éaøå§©¦§ª©¤¥¦¨©
,øpä úà da ÷éìãîdphw dkeq jezl xp qipkdl xeq` bgd iniay ©§¦¨¤©¥

:`xnbd zx`an .dyinyz ghy z` hrnny meynéâéìt àìå- §Ÿ§¦¥
,dyrnl miwleg mpi` iel oa ryedi iaxe iy` xa `iig iaxàä̈

eäì àäå ïìmi`iwa mpi`y laa ipal xaic iel oa ryedi iax - ¨§¨§
meia dkeqd z` leqtl xn` `l jkle ,miycgd zeriawa
,iriay wtq `edy ipiny meia xgnl da ayil jixv oky ,iriayd

a xpd zwlcda xkid da dyri `l`iy` xa `iig iaxe .dkez
mpi`e miycgd zeriaw z` mirceid l`xyi ux` ipal xaic
jkle ,ipiny meia dkeqa zayl mikixv mpi`e ipy aeh mei mibdep

.migth drax` da zgete dkeqd z` leqtl lekidywn`xnbd
:iel oa ryedi iax lräpè÷ äkeñ çðéz àäda wilcdl xeq`y ¨¦©¨§©¨

,ipiny meia ok dyery dna xkid yi jkle ,bga xpäìBãb äkeñ¨§¨
,øîéîì àkéà éàîzekeqd bga s` xp da wilcdl xzen ixd ©¦¨§¥©

lirl x`eank(.hk):`xnbd zvxzn .àìëéî éðàî da ìéiòîc- ¦§©¥¨¨¥¥§¨
,miklkeln lk`n ilk dkeza qipknàìëéî éðàî àáø øîàc- §¨©¨¨¨¥¥§¨

dlik` xg`l mitpehnd lk`n ilk mdy zeglve zexrwøa©
àzìlènîeli`e ,dkeql ueg o`ivedl jixv -àézLî éðàî ¦§©©§¨¨¥¦§§¨
àzìlèîa.miqe`n opi`y itl dkezn `ivedl jixv oi` zeqek - ¦§©©§¨
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zeevnãöék íénä Ceqéð,dze` miniiwn eidáäæ ìL úéçBìö ¦©©¦¥©§¦¤¨¨
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ezny in` cenr gn sc ± iyily wxt`nei
á"ù÷ ø"æô.lif`e yxtnck `ed oniq Ðåîöò éðôá ñééôoilihn eid `l bgd ixt lkayÐ

zexnyn drax`e mixyr lky cr oze` oiaixwn eid xcqay itl ,aixwi xnyn dfi` qiit

dligza ipinyc xte ,(a,dp dkeq) 'lilgd'a opixn`ck ,mizyn ueg oda zeylyne zepey

.eilr oiqiitnïîæ."epiigdy" ea jxal Ðåîöò éðôá ìâø.dkeqa oiayei oi`y Ðïáø÷
åîöòìea eid ok m`c ,bgd ixt xcqk epi`y Ð

.mixt dyyåîöòì äëøá.ipinyd mei z` Ð

ikde ,jlnd z` oikxany rnyn `ztqezae

` mikln) xn`py ,envr ipta dkxa :dl opiqxb

z` ekxaie mrd z` gly ipinyd meia" (g

."jlndäðùîäçîùäå.dgny inly Ð

ììäå.lldd z` ea xenbl Ðàøîâéðä àðî
éìéîdia aizk `l `dc ,dgnya aiig ipinycÐ

(fh mixac) aizkc ,bgd ini zraya `l` `icda

zgnye" dil jinqe 'ebe "jl dyrz zekeqd bg"

jbga."çîù êàxyr"c dyxt `idda Ð

."begz mini 'f" aizk "xyrzíåé éìéì úåáøì
ïåøçàä áåèmr ellekl ,eiptly dgnyl Ð

ick iriaya minly gafiy ,minid zray

oeik ?`z` i`nl "gny" i`dc .ipiny lil lek`l

"jbga zgnye" dipin lirl aizkc`l` Ð

mei ilil iaxz`c oeike .ipiny lil zgny zeaxl

lth `edy oexg`d aeh,meid xnege lw Ð

`l zelild x`ye .dgnya aiigy ,xwir `edy

,rnyna zelil elit` "mini"c ,iieaix ikixv

jixhvi` ike .(`,bn dkeq) dkeq iab opiaxckÐ

llka epi`c ,jixhvi` oexg`d aeh mei ilill

jenq `edy ,iaxz` dlil jgxk lre .dray

xnege lwa iz` meie .`xwc mini zrayl

zekeqd bga migafpd minlyay opirny`e

.dlila aixwdl leki epi`y ,ipiny lila egnyi

åàïåùàøä áåè íåé éìéì úåáøì àìà åðéàÐ

aeh mei axr minly geafl jixvy 'irny`e

zrya dgiaf opira `le ,oey`xd dlil zgnyl

.dgnyäðùîìåëàìî øîâ.iriaya Ðàì
åúëåñ úà øéúédly micb` xizi `l Ð

i`e ,opyle oyil dzaeg meid lk `dc ,dxzeql

`zcerq dil rlw`.deeba dl lik` Ðìáà
íéìëä úà àåä ãéøåîzervnd z`e Ð

"oyid" wxta `ipzck ,dkeza oda ynzypy

ze`p zervne mi`p milk el eid :(a,gk dkeq)Ð

.dkeql olrnáåè íåé ãåáë éðôîd`xny Ð

.dlild my cerqiy mewnl ,ez`xwl envr oiknkàøîâíå÷î åì ïéàlek`l xg` Ð

.oexg`d aeh meia (dkeqa lek`l jixve eilk cixeiy myéàîepi`y gikedl dyri dn Ð

?mini dpny dkeq zeyrl devnd lr siqenäòáøà äá úçåô.dlqete migth Ð÷éìãî
øðä úà äádphw dkeqa `bxy :(`,hk) opixn`c Ð.`zllhnn xal Ðïì àäipal Ð

`gxic `riawa edl miw `lc ,iriay wtq mdly ipinydy ,laa,xpd z` da wilcn Ð

.xgn da ayil jixvy itl ,dplqtie dpzgti `leåäì àäåedl miwc ,l`xyi ux` ipal Ð

ipinya dkeqa iazi `le ,`gxic `riawa.zget Ðäðè÷ äëåñá çðéúä.xpd zwlcda Ð

øîéîì àëéà éàî äìåãâ äëåñ,`zllhna dl ixn` ,`bxy :(my) lirl oxn` ikdc Ð

`d ,ibilt `le .`zllhnn xal dl ixn`e.'ek dlecb dkeqa Ðäðùîçåìéùä ïîÐ

.milyexil jenq ,`ed oiirnïéâåì äùìù ú÷æçîoidd ziriax" mikqpay zegt edf Ð

."yaklíéîä øòùmin ly zigelv ea oiqipkny my lr ,ok `xwp dxfr ixryn cg` Ð

.bga jeqip lyåòéøäå åò÷ú."oeyya min mza`ye" (ai diryi) aizkc ,dgny meyn Ð

ùáëá äìò.gafn ly enexca didy Ðåìàîùì äðôåziaxrn oxwa miyrp mikqpdy Ð

wxta ,i`xwn dl sili migaf zkqnae .dpey`xd `id el`nyl dpet `edyke ,zinexc

.(`,bq) "miycw iycw"íäéðô ïéøçùåî åéäù.ciqd on xegy `edy ,sqkl oinece Ð
ïéîë

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

ìâøenvrl oaxw ,dkeqa oiayei oi`c Ð envr iptaeid ok m`c ,bgd ixt xcqa epi`y Ð

envrl dkxa .mixt dyy earnyn `ztqezae ."dfd zxvrd bg ipiny mei z`" Ð

envrl dkxa :da opiqxb ikdc ,jlnd z` oikxanymrd z` gly ipinyd meia" xn`py Ð

myk :opixn`c ,lirl `ipzc `edd ik ied `l `zyde .qxhpewa yxit jk ,"jlnd z` ekxaie

dpile dkxa oaxw xiy oerh bgyipiny jk Ð

:yxtn mz epiaxe .dpile dkxae xiy oaxw oerh

`idd ik ,dltze oefnd zkxa `kdc dkxa

envr ipta lbxe .lirlc.dpil oerhy oiprl Ð

,zelia` [dgciy] oiprl yxtn l`ppg epiaxe

:(`,hi) ohw crenc `xza wxt opixn`c meyn

lbxd mcew mini dray ezn z` xaewdcÐ

dray `kilc oipnife .miyly zxfb epnn dlha

zxfb epnid dlha ikd elit`e ,lbxl mcew

cqi envr mz epiaxe .zxvr ipiny meyn miyly

miylye dpill ycew zxvr" :ipiny ly aixrna

xnel xyt` i` ,edine ."mgpi mila` xy`k mgci

a,ck) ohw crenc `xza wxt `dc ,ixnbl dgciy

ipinye ,bge ,bgd iptl cg` mei :opixn` (mye

elyjlnd zkxae .mei cg`e mixyr o`k ixd Ð

`inec ipzinl jixvc meyn ,ipzinl ira `l

xiy .bgd ini dray ly dkxacmixne` eidy Ð

eid `ly bgd ini x`ya ok m`yn ,mly xenfn

eivge meid eivg `l` ,mly xenfn mixne`

idliya `zi`ck .mz epiax yxtn jk ,xgnl

`pniq da aizenc (`,dp onwl) "lilgd"

gvpnl" mixne` eidy izyxit lirle .i"daned

."zipinyd lr

úçåôyxit jk ,dlqete migth Ð drax` da

df `ed xeriy dn :dnize .qxhpewa

dkeqa oia ,dylya lqet xie` `lde ?drax`a

gkenck ,rvn`a oia dphw dkeqa oia dlecb

.(`,fi) `nw wxt idliy

÷éìãîwxt lirl epyxit Ð xpd z` da

:ligznd xeaca mye `,hk) "oyid"

.("dl ixn`e"

øòùdxfray miinexcd mixryd on Ð mind

dpyn ipy wxt) zecn zkqna opzc ,`ed

aiygwe ,axrnl mikenq miinexcd mixry :(e

mind xry `xwp dnl :ipzwe .mind xryeay Ð

.bga mind jeqip ly mind zigelv oiqipkn

ïéøæåçåqxhpewa yxity enk `l Ð awrd lr

daxi `ly meynepiid `l` .inp zigxfn zinexc oxwa `idyk ok m`c ,mpga jelida

awrd lr ozxfgc ,`kdc `nrh.oini jxc ied ÐúìåòåÐ gxfna dzaxyk serd

,wiic mzde .(`,bq) "miycw iycw" wxt migaf zkqna `id dnily dpyn dlek ef `ziixa

`icdac ,weicd on `nrh hwp mpg lre .gxfna dnewnc llkn gxfna dzaxyk xn` `wcn

oxwl el `a ,aaeql dpte yakl dlr ?ziyrp dzid cvik serd zler :(a,cq) mzd opz

.(zigxfn zinexc

éðùeid zepgley izy :(a,hv) "mgld izy" wxt zegpna opzc :dniz Ð sqk ly miltq

lre ,ezqipka miptd mgl oipzep sqk ly lr ,adf ly cg`e sqk ly cg` ,mle`a

`l lkida adfd ogly lrn edewliq elit` ,oicixen `le ycewa oilrny ,ez`ivia adf ly

adf ly zigelva mi`lnn eidy `kd ,ok m`e .sqk lya egipdle ecixedl mileki eidÐ

oi`lnn eid zycewn dpi`y zigelva `niz ike ?sqk ly oiltqa oikqpn eid j`id`l Ð

`nrh yxtnck ,zycewn dpi`y oizipzn ipzw zay axrn `lnzpyk ziag iabc ,`id

mireaw eid miltqc :xnel yie !zycewn dzid lega oi`lnn eidy zigelv la` ,`xnba

adf ly oikifaa dzidy dpealk md ixde .gafn ly etebk oiaygpc ,edpip milk `le ,ciqa

.gafnd lr oixihwn eidy
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íBé éìéì àéöBäìe ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøì úéàø̈¦¨§©¥¥¨©£§¦¥¥
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á"ù÷ ø"æô.lif`e yxtnck `ed oniq Ðåîöò éðôá ñééôoilihn eid `l bgd ixt lkayÐ

zexnyn drax`e mixyr lky cr oze` oiaixwn eid xcqay itl ,aixwi xnyn dfi` qiit

dligza ipinyc xte ,(a,dp dkeq) 'lilgd'a opixn`ck ,mizyn ueg oda zeylyne zepey

.eilr oiqiitnïîæ."epiigdy" ea jxal Ðåîöò éðôá ìâø.dkeqa oiayei oi`y Ðïáø÷
åîöòìea eid ok m`c ,bgd ixt xcqk epi`y Ð

.mixt dyyåîöòì äëøá.ipinyd mei z` Ð

ikde ,jlnd z` oikxany rnyn `ztqezae

` mikln) xn`py ,envr ipta dkxa :dl opiqxb

z` ekxaie mrd z` gly ipinyd meia" (g

."jlndäðùîäçîùäå.dgny inly Ð

ììäå.lldd z` ea xenbl Ðàøîâéðä àðî
éìéîdia aizk `l `dc ,dgnya aiig ipinycÐ

(fh mixac) aizkc ,bgd ini zraya `l` `icda

zgnye" dil jinqe 'ebe "jl dyrz zekeqd bg"

jbga."çîù êàxyr"c dyxt `idda Ð

."begz mini 'f" aizk "xyrzíåé éìéì úåáøì
ïåøçàä áåèmr ellekl ,eiptly dgnyl Ð

ick iriaya minly gafiy ,minid zray

oeik ?`z` i`nl "gny" i`dc .ipiny lil lek`l

"jbga zgnye" dipin lirl aizkc`l` Ð

mei ilil iaxz`c oeike .ipiny lil zgny zeaxl

lth `edy oexg`d aeh,meid xnege lw Ð

`l zelild x`ye .dgnya aiigy ,xwir `edy

,rnyna zelil elit` "mini"c ,iieaix ikixv

jixhvi` ike .(`,bn dkeq) dkeq iab opiaxckÐ

llka epi`c ,jixhvi` oexg`d aeh mei ilill

jenq `edy ,iaxz` dlil jgxk lre .dray

xnege lwa iz` meie .`xwc mini zrayl

zekeqd bga migafpd minlyay opirny`e

.dlila aixwdl leki epi`y ,ipiny lila egnyi

åàïåùàøä áåè íåé éìéì úåáøì àìà åðéàÐ

aeh mei axr minly geafl jixvy 'irny`e

zrya dgiaf opira `le ,oey`xd dlil zgnyl

.dgnyäðùîìåëàìî øîâ.iriaya Ðàì
åúëåñ úà øéúédly micb` xizi `l Ð

i`e ,opyle oyil dzaeg meid lk `dc ,dxzeql

`zcerq dil rlw`.deeba dl lik` Ðìáà
íéìëä úà àåä ãéøåîzervnd z`e Ð

"oyid" wxta `ipzck ,dkeza oda ynzypy

ze`p zervne mi`p milk el eid :(a,gk dkeq)Ð

.dkeql olrnáåè íåé ãåáë éðôîd`xny Ð

.dlild my cerqiy mewnl ,ez`xwl envr oiknkàøîâíå÷î åì ïéàlek`l xg` Ð

.oexg`d aeh meia (dkeqa lek`l jixve eilk cixeiy myéàîepi`y gikedl dyri dn Ð

?mini dpny dkeq zeyrl devnd lr siqenäòáøà äá úçåô.dlqete migth Ð÷éìãî
øðä úà äádphw dkeqa `bxy :(`,hk) opixn`c Ð.`zllhnn xal Ðïì àäipal Ð

`gxic `riawa edl miw `lc ,iriay wtq mdly ipinydy ,laa,xpd z` da wilcn Ð

.xgn da ayil jixvy itl ,dplqtie dpzgti `leåäì àäåedl miwc ,l`xyi ux` ipal Ð

ipinya dkeqa iazi `le ,`gxic `riawa.zget Ðäðè÷ äëåñá çðéúä.xpd zwlcda Ð

øîéîì àëéà éàî äìåãâ äëåñ,`zllhna dl ixn` ,`bxy :(my) lirl oxn` ikdc Ð

`d ,ibilt `le .`zllhnn xal dl ixn`e.'ek dlecb dkeqa Ðäðùîçåìéùä ïîÐ

.milyexil jenq ,`ed oiirnïéâåì äùìù ú÷æçîoidd ziriax" mikqpay zegt edf Ð

."yaklíéîä øòùmin ly zigelv ea oiqipkny my lr ,ok `xwp dxfr ixryn cg` Ð

.bga jeqip lyåòéøäå åò÷ú."oeyya min mza`ye" (ai diryi) aizkc ,dgny meyn Ð

ùáëá äìò.gafn ly enexca didy Ðåìàîùì äðôåziaxrn oxwa miyrp mikqpdy Ð

wxta ,i`xwn dl sili migaf zkqnae .dpey`xd `id el`nyl dpet `edyke ,zinexc

.(`,bq) "miycw iycw"íäéðô ïéøçùåî åéäù.ciqd on xegy `edy ,sqkl oinece Ð
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ìâøenvrl oaxw ,dkeqa oiayei oi`c Ð envr iptaeid ok m`c ,bgd ixt xcqa epi`y Ð

envrl dkxa .mixt dyy earnyn `ztqezae ."dfd zxvrd bg ipiny mei z`" Ð

envrl dkxa :da opiqxb ikdc ,jlnd z` oikxanymrd z` gly ipinyd meia" xn`py Ð

myk :opixn`c ,lirl `ipzc `edd ik ied `l `zyde .qxhpewa yxit jk ,"jlnd z` ekxaie

dpile dkxa oaxw xiy oerh bgyipiny jk Ð

:yxtn mz epiaxe .dpile dkxae xiy oaxw oerh

`idd ik ,dltze oefnd zkxa `kdc dkxa

envr ipta lbxe .lirlc.dpil oerhy oiprl Ð

,zelia` [dgciy] oiprl yxtn l`ppg epiaxe

:(`,hi) ohw crenc `xza wxt opixn`c meyn

lbxd mcew mini dray ezn z` xaewdcÐ

dray `kilc oipnife .miyly zxfb epnn dlha

zxfb epnid dlha ikd elit`e ,lbxl mcew

cqi envr mz epiaxe .zxvr ipiny meyn miyly

miylye dpill ycew zxvr" :ipiny ly aixrna

xnel xyt` i` ,edine ."mgpi mila` xy`k mgci

a,ck) ohw crenc `xza wxt `dc ,ixnbl dgciy

ipinye ,bge ,bgd iptl cg` mei :opixn` (mye

elyjlnd zkxae .mei cg`e mixyr o`k ixd Ð

`inec ipzinl jixvc meyn ,ipzinl ira `l

xiy .bgd ini dray ly dkxacmixne` eidy Ð

eid `ly bgd ini x`ya ok m`yn ,mly xenfn

eivge meid eivg `l` ,mly xenfn mixne`

idliya `zi`ck .mz epiax yxtn jk ,xgnl

`pniq da aizenc (`,dp onwl) "lilgd"

gvpnl" mixne` eidy izyxit lirle .i"daned

."zipinyd lr

úçåôyxit jk ,dlqete migth Ð drax` da

df `ed xeriy dn :dnize .qxhpewa

dkeqa oia ,dylya lqet xie` `lde ?drax`a

gkenck ,rvn`a oia dphw dkeqa oia dlecb

.(`,fi) `nw wxt idliy

÷éìãîwxt lirl epyxit Ð xpd z` da

:ligznd xeaca mye `,hk) "oyid"

.("dl ixn`e"

øòùdxfray miinexcd mixryd on Ð mind

dpyn ipy wxt) zecn zkqna opzc ,`ed

aiygwe ,axrnl mikenq miinexcd mixry :(e

mind xry `xwp dnl :ipzwe .mind xryeay Ð

.bga mind jeqip ly mind zigelv oiqipkn

ïéøæåçåqxhpewa yxity enk `l Ð awrd lr

daxi `ly meynepiid `l` .inp zigxfn zinexc oxwa `idyk ok m`c ,mpga jelida

awrd lr ozxfgc ,`kdc `nrh.oini jxc ied ÐúìåòåÐ gxfna dzaxyk serd

,wiic mzde .(`,bq) "miycw iycw" wxt migaf zkqna `id dnily dpyn dlek ef `ziixa

`icdac ,weicd on `nrh hwp mpg lre .gxfna dnewnc llkn gxfna dzaxyk xn` `wcn

oxwl el `a ,aaeql dpte yakl dlr ?ziyrp dzid cvik serd zler :(a,cq) mzd opz

.(zigxfn zinexc

éðùeid zepgley izy :(a,hv) "mgld izy" wxt zegpna opzc :dniz Ð sqk ly miltq

lre ,ezqipka miptd mgl oipzep sqk ly lr ,adf ly cg`e sqk ly cg` ,mle`a

`l lkida adfd ogly lrn edewliq elit` ,oicixen `le ycewa oilrny ,ez`ivia adf ly

adf ly zigelva mi`lnn eidy `kd ,ok m`e .sqk lya egipdle ecixedl mileki eidÐ

oi`lnn eid zycewn dpi`y zigelva `niz ike ?sqk ly oiltqa oikqpn eid j`id`l Ð

`nrh yxtnck ,zycewn dpi`y oizipzn ipzw zay axrn `lnzpyk ziag iabc ,`id

mireaw eid miltqc :xnel yie !zycewn dzid lega oi`lnn eidy zigelv la` ,`xnba

adf ly oikifaa dzidy dpealk md ixde .gafn ly etebk oiaygpc ,edpip milk `le ,ciqa

.gafnd lr oixihwn eidy
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ïéðòì Bîöò éðôa ìâøø"æôá"ù÷,Bîöò éðôa ñéét : ¤¤¦§¥©§§¦§©©¦¦§¥©§
,Bîöò éðôa ïaø÷ ,Bîöò éðôa ìâø ,Bîöò éðôa ïîæ§©¦§¥©§¤¤¦§¥©§¨§¨¦§¥©§

.Bîöò éðôa äëøa ,Bîöò éðôa äøéLäðùîììää ¦¨¦§¥©§§¨¨¦§¥©§©©¥
ììäa íãà áéiçL ãnìî ?ãöék ,äðBîL äçîOäå§©¦§¨§¨¥©§©¥¤©¨¨¨©©¥

äçîOáeìk øàLk âç ìL ïBøçàä áBè íBé ãBáëáe ©¦§¨¦§¨©£¤©¦§¨¨
.âçä úBîéàøîâ?éléî éðä àðîúééäå" :ïðaø eðzc §¤¨§¨¨¥¦¥§¨©¨©§¨¦¨

àìà Bðéà Bà .ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøì "çîN Cà©¨¥©§©¥¥¨©£¥¤¨
"Cà" øîBà àeäLk ?ïBLàøä áBè íBé¯äîe .÷ìç ¨¦§¤¥©¦¥¨

íBé éìéì àéöBäìe ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøì úéàø̈¦¨§©¥¥¨©£§¦¥¥
ïBøçàä áBè íBé éìéì éðà äaøî ?ïBLàøä áBè¯ ¨¦§©¤£¦¥¥¨©£

ïBLàøä áBè íBé éìéì éðà àéöBîe ,åéðôì äçîN LiL¤¥¦§¨§¨¨¦£¦¥¥¨¦
.åéðôì äçîN ïéàLäðùîøîb ?ãöék ,äòáL äkeñ ¤¥¦§¨§¨¨¨¦§¨¥©¨©

ìBëàìî¯íéìkä úà ãéøBî ìáà ,Búkeñ úà øézé àì ¦¤¡Ÿ©¦¤¨£¨¦¤©¥¦
ìL ïBøçàä áBè íBé ãBáë éðtî äìòîìe äçðnä ïî¦©¦§¨§©§¨¦§¥§¨©£¤

.âçàøîâ!?íéìk Bì ïéà ?eäî ãéøBäì íéìk Bì ïéà ©¥¥¦§¦©¥¥¦
íB÷î Bì ïéà :àìà ?LnzLà éàîa LnzLà ék àìà¤¨¦¦§©©§©¦§©©¤¨¥¨
úçBt :øîà áø øa àéiç éaø ?eäî åéìk ãéøBäì§¦¥¨©©¦¦¨©©¨©¥
da ÷éìãî :øîà éåì ïa òLBäé éaøå ,äòaøà dä©§¨¨§©¦§ª©¤¥¦¨©©§¦¨

àä :éâéìt àìå .øpä úà¯àäå ,ïì¯àä .eäì ¤©¥§¨§¦¦¨¨§¨§¨
?øîéîì àkéà éàî äìBãb äkeñ ,äpè÷ äkeñ çðéz¦©¨§©¨¨§¨©¦¨§¥©

àc .àìëéî éðàî da ìéiòîcàìëéî éðàî :àáø øî¯ ¦§©¥¨¨¥¥§¨§¨©¨¨¨¥¥§¨
àézLî éðàî ,!àzììènî øa¯.àzììèîaäðùî ©¦§©©§¨¨¥¦§§¨¦§©©§¨

ìL ú÷æçî áäæ ìL úéçBìö ?ãöék ,íénä CeqéðäL ¦©©¦¥©§¦¤¨¨©£¤¤§¨
ì eòébä ,çBìéMä ïî àìîî äéä íébeìíénä øòL ¦¨¨§©¥¦©Ÿ¦©¦¦§©©©©¦

éðL .BìàîNì äðôe Láka äìò .eò÷úå eòéøäå eò÷z̈§§¥¦§¨§¨¨©¤¤¨¨¦§Ÿ§¥
ãéñ ìL :øîBà äãeäé éaø ,íL eéä óñk ìL íéìôñ§¨¦¤¤¤¨¨©¦§¨¥¤¦
ïéáweðîe .ïéiä éðtî íäéðt ïéøçLeî eéäL àìà ,eéä̈¤¨¤¨§¨¦§¥¤¦§¥©©¦§¨¦
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סוכה. פרק רביעי - לולב וערבה דף מח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

...לפלא שאינו מזכיר בלימודים הנלמדים ברבים גם לימוד תניא בכל יום ועל-כל-פנים ביום ב' וה' נוסף על השבת-קודש שכלשון 
רבותינו ז"ל לא יהיו שלושה ימים בלא תורה פנימיות התורה.

ממכתב ה' אלול, תשי"ד



רכב
ezny ina cenr gn sc ± iyily wxt`nei

íé÷ã ïéîèåç éðù ïéîëita dxrn odkde ,enhega cg` awpe ltqa cg` mheg Ð

eay awp did gafnae .gafnd ab lr oinhegd jxc oicxeie oiglwn mikqpde ,miltqd

.c`n milelge oiwenr eidy ,gafn ly oiziyl oicxei oiide mind÷ã ãçàå äáåòî ãçà
.min ly eze` ,wc cg`e .oii ly eze` ,daern miawpn cg` Ðãçàë íéìë íäéðù åäéù

,z`vl mixdnn mindy `xnba yxtnck Ð

.wc awpd `diy jixv jkitlåáøòî :ïðéñøâ éëä
ïéé ìù åçøæî íéî ìùlv` mipezp miltqd Ð

cvl cg` .dfl df oikenq ,df iptl df oxwd

.gxfnl epiidc ,epnid miptl cg`e axrn'ø
'åë øîåà äãåäéoibel dyly` :ibilt izxza Ð

iax `z`e .`nw `pz xn`wc dray`e i`w

.mikqpn ipinya s` xninl dcediêãé úà äáâä
oiwecvdy itl .ltqa mind ozzy d`xpy Ð

iwecv jqp zg` mrty ,mind jeqipa oicen oi`

.eilbx lr mind z` cg`úùãå÷î äðéàùÐ

dyecw `dzy ,gafnd zcearl dkpgzp `l

milkd lk :(a,ai `nei) ol `niiwc .zxy ilkl

dyn dyryjli`e o`kn ,ozycwn ozgiyn Ð

`nrh i`n yxtn `xnbae .ozkpgn ozcear Ð

.ycewn epi`ya mi`lnnøåéëä ïî àìîî äéä
it lr s` ,xeikd ine .xeikd jezay mind on Ð

ycwne zxy ilkl ycwede gynpyeinin Ð

axran eze` oirwyn eidy ,dpila oilqtp oi`

dyr `ed s` :(`,fl) `nei xcqa xn`ck ,xeaa

`ly ,xeikd ipkena oirwyn eidy xeikl ipken

.dpila oilqtp einin ediíéìåâî íéîäå ïééäù
'åë,xeikd on `lnnc `nrh epiid dlbzp Ð

oilebnd [minde] oiidy itl odn jqpn did `le

odn dzy `ny opiyiigc ,gafn iabl oileqt

jqpn epi`y `vnpe ,oda axern qx`de ,ygp

.oxeriyl milyn qx`d ixdy ,xeriyk min

àøîâéìéî éðä àðîoirixne oirwezc Ð

.jeqp ly mind zai`yaïåùùå äçîù áéúëã
.oeyy dinw dgnyl `xw micw` Ðàîåé ãç

êå÷áù.minyd on jeriwti Ðà÷ðååøôux =

.eiptl uexlåàöú äçîùád`xi `edy Ð

.mind zexarn xearie mikxcdàåääã àëùî
àãåâ äì ïðéåùî àøáâzkqna exiage .cep =

.zxnynde cebd :(`,glw) zayïéîé êøã ïéìåò
oxwl oipet gafnd y`xl dler `edyk Ð

yakdy ,dlerd oinil epiidc ,zinexc zigxfn

migaf) dl opitli i`xwne .gafn ly enexca

(bn l`wfgi) "micw zept edzelrne" :(a,aqÐ

.gxfnl eptz ea elrzykêøã ïéãøåéå ïéôé÷îå
ìàîù,eiawr lr xfeg epi` cxil `a `edyk Ð

cxeie ,yakl ribny cr gafnl aiaq siwn `l`

.eziilra el`nyl `idy yak ly eaxrna

awrd lr oixfeg oi`c i`de`vnp ok m`c Ð

el`ny cvl jldnepi`e ,gafnl eipt ixdy ,

zepit lk :xn` `pngxe .eixeg` el xifgn

ol `wtpc .oini jxc `l` edi `l dpet dz`y

.(a,aq) migaf zkqna 'eke "xwa xyr mipy lr cner" :l`wfgi xa inx ipzcníéøáã äùìùì äìåòä ïî õåçy`xa odyk ,l`ny jxc mipety zinexc ziaxrn oxwa oiyrpd Ð

mikqp :`nrh yxtn (`,cq) "miycw zhigi`ny ziae .zinexc ziaxrn oxwl eribiy cr aiaq oipet ediy oinil oipet oi`e ,el`nyl `idy zinexc ziaxrn oxwl oipet gafnd`ny Ð

serd zlere ,gafnd swida yi dn` d`n jldnn xzeiy ,aiaq edetiwiyk dkxrnd oyra epyrzijxca awrd lr oitiwne opiqxb `le opiqxb awrd lr oixfege :oyra zenz `ny Ð

l`ny ly jelida ihernl opivnc dnk lkc ,oitiwn oi`e .ea elry.opihrnn Ðçøæîá äúáøùëmyy ,oycd zial daexwy iptn ,`id zigxfn zinexc oxw lr serd zler mewn Ð

opzck ,dn` mixyr gafnd on wegxe ,migth dylya dl jenq ,dgxfna yakd lv` did oycd ziae .'ebe "gafnd lv` dze` jilyde" (` `xwie) aizkck ,dvepe d`xen oiwxef

serd zler oiwlen miax mipdk my yiy ,gxfna dax serd zleryke .oycd z` mxez iab (c dpyn ` wxt) cinz zkqnaoileki oi`y mze` ,zinexc ziaxrna dze` oiyere oi`a Ð

.my cenrléøåçùàì éúà.oitilgny minrty itl Ðïéúéðúî àîéìwc cg`e daern cg` irac Ðmin ly :xn`c ,`id dcedi iax Ðoii lye ,bel Ðikqpa aizk oidd ziriax Ð

.bel xyr mipy oiddy ,oibel dyly epiid ,cinzêéîñ.ar =éùéì÷ àéîå.ohw awpa oi`veie Ðàøáúñî éîð éëä.`id opax oizipznc Ðäéì úéà øö÷å áçø äãåäé 'ø åìéàãÐ

.wcin lr daernc `xeziin ith ,xvw lr xzi rnyn agx .wce daern oeyla `le ,dil xn`w xvw cg`e agx cg` oeylac dil opirny ,xnelkçáæîä ïø÷ äîâôðmipa` ici lr Ð

.ea ewxfyçìî ìù ìåá.sexb` `ln Ðéðôî àì.ef dnizqa dcearl xyk gafnd `diy Ðíåâô äàøé àìù éãë àìà.ceakd iptn Ð
ìëù
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ïéîëdxrn odkde .enhega cg` awpe ,ltqa cg` mheg :qxhpewa yxit Ð oiwc oinheg

awp did gafnae .gafnd iab lr oinhegd jxc oiglwn mikqpde miltqd ita min

oipn :dlecb dniz efe .oiwenre c`n oilelg eidy ,gafn ly oiziyl oicxei oiide mind eay

myne ,gafnd awpl myne ,gafnd bb lr glwn miltqd ly mhegny oiprd eze` lk el

oicxei miltqd awpnc `ed `nlc ?oiziyl

hlea didy `le .mhegd iawp ipy oink oiziyl
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eid zinexc ziaxrn oxwae :minc iab (a dpyn

oipzip mincdy ,oiwc oinheg ipy oink miawp ipy

,oda oicxeie zinexc ceqi lre ziaxrn ceqi lr
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.enzeql xac eilr leti `ly ,awpd lr ieyr

ãçàcg` :qxhpewa yxit Ð wc cg`e daern

xnel dvexy rnyn .daern miawpd on

daern oeyle .dfn df lecbe agx awpd didy

oi` jk jezne ,miar eid ltqd ileyy rnyn

.z`vl xdnn dwynd

ïééäù`nyÐ gafn iabl oileqt oilebn minde

,mina axern qx`de ,ygp odn dzy

qx`d ixdy ,xeriyk min jqpn epi`y `vnpe

oxeriyl milynokzie .qxhpewa yxit jk Ð

,`xnba `xwirn dizrc `wlqc i`nl df yexit

itl la` .zppqna edpixarpe :(`,p dkeq) jixtc

."jzgtl `p edaixwd" meyn opiyxtn `pwqnd
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íéî ízáàLe" :áéúëc ,àiî CaïBNNadéì øîà ." ¨©¨¦§¦§©§¤©¦§¨£©¥
éaøì ïBNN déîLc àðéî àeää:áéúëc ,éúàc àîìòì íéî éì eìîúc eúéãéúò :eäaà ©¦¨¦§¥¨§©¦©¨£¦¦¦§©¦©¦§¨§¨§¨¥¦§¦

"ïBNNì" áéúk äåä éà :déì øîà .""ïBNNa íéî ízáàLe"¯áéúëc àzLä ,zøîà÷ãk §©§¤©¦§¨«£©¥¦£¨§¦§¨¦§¨¨§©§¨§¨¦§¦
""ïBNNa"¯äðôe Láka äìò" .àiî déa ïðéìîe ,àãeb déì ïðéåLî àøáb àeääc déëLî §¨©§¥§©©§¨©§¥©¥¨¨¥©¥©¨¨¨©¤¤¨¨

ïéôéwîe ,ïéîé Cøc ïéìBò çaænì íéìBòä ìk :ïðaø eðz .'åë "BìàîNì.ìàîN Cøc ïéãøBéå ¦§Ÿ¨©¨©¨¨¦©¦§¥©¦¤¤¨¦©¦¦§§¦¤¤§Ÿ
ì äìBòä ïî õeçìL:ïä eìàå ,á÷òä ìò ïéøæBçå ìàîN Cøc ïéìBòL ,eììä íéøác äL ¦¨¤¦§¨§¨¦©¨¤¦¤¤§Ÿ§§¦©¤¨¥§¥¥

àîìLa ."ïéøéçLî eéäL àìà" .çøæna äúáøLk óBòä úìBòå ,ïéiä Ceqéðå ,íénä Ceqéð¦©©¦§¦©©¦§©¨§¤¨§¨©¦§¨¤¨¤¨©§¦¦¦§¨¨
ìLå ïéé ìL CBúì íéî ìL äøéò :øî øîàc ïåék ?øéçLî éànà àiîc ,øéçLî ïééc§©¦©§¦§©¨©©©§¦¥¨§¨©¨¥¨¤©¦§¤©¦§¤

íéî ìL CBúì ïéé¯.'åëå "ïéîèBç éðL ïéîk íéáweðîe" .éøBçLàì éúà íéî ìL ,àöé ©¦§¤©¦¨¨¤©¦¨¥§©§¥§¨¦§¦§¥¨¦
ìk Cqðî äéä âBìa :øîBà äãeäé éaø ,ïðúc .ïðaø àìå àéä äãeäé éaø ïéúéðúî àîéì¥¨©§¦¦©¦§¨¦§Ÿ©¨©¦§©©¦§¨¥§¨¨§©¥¨

ïðaø éàc ,äðBîL¯éîñ àøîç ,ïðaø àîéz eléôà !eäðéð éããä ékéîð éëä .Léì÷ àiî C §¨§¦©¨©¦£¨¥¦§£¦¥¨©¨©©§¨§¦©¨§¦¨¦©¦
äãeäé éaø éàc ,àøazñî¯úBàååN÷ éðL :øîBà äãeäé éaø ,àéðúc .déì úéà øö÷å áçø ¦§©§¨§¦©¦§¨¨¨§¨¨¦¥§©§¨©¦§¨¥§¥©§¨

k ,øö÷ äét íéî ìL ,áçø äét ïéé ìL ,ïéé ìL ãçàå íéî ìL ãçà ,íL eéäeäiL éã ¨¨¤¨¤©¦§¤¨¤©¦¤©¦¦¨¨¨¤©¦¦¨¨¨§¥¤§
ãçà é÷Bãöa äNòî :ïðaø eðz :"íéî ìL Báøòî" .dpéî òîL ,úçà úáa ïéìk íäéðL§¥¤¨¦§©©©§©¦¨©£¨¤©¦¨©¨©©£¤¦§¦¤¨
eàéáäå ,çaænä ïø÷ äîbôð íBiä BúBàå .ïäéâBøúàa íòä ìk eäeîâøe ,åéìâø éab ìò CqépL¤¦¥©©¥©§¨§¨¨¨¨§¤§¥¤§©¦§§¨¤¤©¦§¥©§¥¦

øLëeäL éðtî àì ,eäeîúñe çìî ìL ìea.íeât çaæî äàøé àìL éðtî àìà äãBáòì ¤¤©§¨Ÿ¦§¥¤§©©£¨¤¨¦§¥¤Ÿ¥¨¤¦§¥©¨
ìëù

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

סוכה. פרק רביעי - לולב וערבה דף מח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc dkeq(iyily meil)

ïéwc ïéîèBç éðL ïéîk,awp eae mheg oink dhila d`vi ltq lkn - §¦§¥¨¦©¦
iawp jxc oiglwn eid ode miltqd jezl mikqpd z` dxrn odkde
l` liaend awpl minxef eid gafnd one ,gafnd bbl miltqd

z` eyr ,oiidn xzei xdn minxef mindy oeike .oiziydãçà(å)§¤¨
[oiid ltq ly] miawpdnãçàå ,äaeòî[mind ltq ly] miawpdn §¤§¤¨

íäéðL eäiL éãk ,÷cminde oiid jeqip -ïéìkminiizqn -úáa ©§¥¤§§¥¤¨¦§©
úçà.zinexc ziaxrn oxwa dfl df mikenq ecnr miltqd ipye ©©

,gafnd lyBáøòîdid gafnd oxwl jenqd iaxrnd ltqd -ìL ©£¨¤
d,íéîeBçøæîdid gxfnl dhepd ecvay ltqd -ìLd.ïéém` ©¦¦§¨¤©¦

e drhäøéòzigelvdnìLdCBúì íéîltqdìLdå ,ïéém` ok ¥¨¤©¦§¤©¦§
dxire silgdàöé ,íéî ìL CBúì ïéé ìLoiid jeqipe mind jeqip ici ¤©¦§¤©¦¨¨

.zipy jqpl jixv epi`eäãeäé éaøe `nw `pz lr wleg,øîBà`l ©¦§¨¥
`l` min ly mibel dyly jqpn didâBìamin ly cg`äéä §¨¨

,Cqðî`l` jqpn did bgd ini zraya wx `leäðBîL ìkbgd ini §©¥¨§¨
:dpynd dkiynn .zxvr ipinya s` epiidcBì øîBà Cqðîìå§©§©¥¥

dpennddaâäz`Eãée`xi mrd lky ick ,mind jeqip zra ©§©¨§
,el dveg mktey jpi`e ltqd jezl mind z` dxrn dz`y

meyn ,ok el xnel ekxvedy mrhdeCqð ãçà íòtLiwecvãçà ¤©©¤¨¦¥¤¨
mind z`åéìâø éab ìò,miltqa mpzil mewnaoiwecvd oi`y ©©¥©§¨

dpi`e ipiqn dynl dkld `idy iptn ,mind jeqipa micen
,aezka zyxetn.ïäéâBøúàa íòä ìk eäeîâøe§¨¨¨¨§¤§¥¤

eäNòîkmind jeqipaL àlà ,úaMa eäNòî Ck ìBçazngn §©£¥©¨©£¥©©¨¤¨¤
zaya lehlh xeqi`àlîî äéäzaya jeqipd jxevl mind z` ¨¨§©¥

úaL áøòîaúLce÷î dðéàL áäæ ìL úéáçdçépîe ,çBìéMä ïî ¥¤¤©¨¨¦¤¨¨¤¥¨§¤¤¦©¦©©¦¨
laäkLm` .mind jeqip zra zxgnl cräëtLð,zaya ziagd ©¦§¨¦§§¨
e`äúlbúð,mind elqtp df ici lre ,ziagd ieqik xqed -äéä ¦§©§¨¨¨

àlîîminøBikä ïîmeyn ,dxfrayíénäå ïéiäLeidyïéleâî §©¥¦©¦¤©©¦§©©¦§¦
ì ïéìeñtlr jeqipéaâd,çaæîmda lihde ygp mdn dzy `ny §¦§©¥¦§¥©

milyn qx`dy ie`xd xeriyk jqpn epi`y `vnpe ,qx`
.oxeriyl

àøîâ
éléî éðä àðî,jeqipl mind zai`y onfa oirixne oirwezyøîà §¨¨¥¦¥¨©

'Bâå 'ïBNNa íéî ízáàLe' àø÷ øîàc ,àðéò áømind zai`yy ixd ©¥¨§¨©§¨§©§¤©¦§¨§
.dgnye oeyya zeidl dkixv mind jeqip zevnl

:`xnbd zxtqnéðéî éøz eäðämixtek -déîL ãçå ïBNN déîL ãç ©§§¥¦¥©§¥¨§©§¥
äçîN,exiagn aeyg in mdipia egvpzde egkeezpydéì øîà ¦§¨¨©¥

péî àðôéãò àðà ,äçîNì ïBNNC,jnn xzei aeyge sicr ip` - ¨§¦§¨£¨£¦§¨¦¨
,'Bâå 'eâéNé äçîNå ïBNN' áéúëcoeyy z` weqtd micwdy ixd ¦§¦¨§¦§¨©¦§

.dgnylpéî àðôéãò àðà ,ïBNNì äçîN déì øîàäçîN' áéúëc C ¨©¥¦§¨§¨£¨£¦§¨¦¨¦§¦¦§¨
,'íéãeäiì ïBNNå.oeyyl dgny weqtd micwd myeïBNN déì øîà §¨©§¦¨©¥¨

Ce÷áL àîBé ãç ,äçîNìminyd on jafrl cg` mei micizr - §¦§¨©¨¨§
à÷ðååøt CeéeLåze`xdl dpgnd iptl uexl ux ynyz - §©§©§©§¨

,mikxca mkixcdle,'eàöú äçîNá ék' áéúëcenyy iny yxite ¦§¦¦§¦§¨¥¥
.mrd lk e`vi eixg`e mikxcd z` d`xi dgnyäçîN déì øîà̈©¥¦§¨

àiî Cá eìîe Ce÷áL àîBé ãç ,ïBNNì,min jci lr e`lnieáéúëc §¨©¨¨§¨¨©¨¦§¦
,'ïBNNa íéî ízáàLe'zeidl cizr oeyy enyy iny yxite §©§¤©¦§¨

.min a`eyezéãéúò ,eäaà éaøì ïBNN déîLc àðéî àeää déì øîà̈©¥©¦¨¦§¥¨§©¦©¨£¦¦
éúàc àîìòì íéî éì eìîúcze`lnle ize` ynyl micizr mz` - §¦§¦©¦§¨§¨§¨¥

,`ad mlera min ildéì øîà .'ïBNNa íéî ízáàLe' áéúëciax ¦§¦§©§¤©¦§¨¨©¥
,eda`áéúk äåä éàmin mYa`WE''ïBNNìmixiaqn epiid ¦£¨§¦§©§¤©¦§¨

úøîà÷ãk,jkxevl min a`ypyáéúëc àzLämin mYa`WE' ¦§¨¨§©©§¨¦§¦§©§¤©¦
'ïBNNa`l` yxtl epl oi`yàãBb déì ïðéeLî àøáb àeääc dékLî §¨©§¥§©©§¨§©¦¨¥¨

àiî déa ïðéìîedyrii [jly xerd xnelk] mc` eze` ly exer - ¨¦¨¥©¨
.ekeza min ze`lnl xern cep oink

:dpyna epipyíéìBòä ìk ïðaø eðz :'eë BìàîNì äðôe Láka äìò̈¨©¤¤¨¨¦§Ÿ¨©¨¨¨¨¦

çaænìdkxrnd xeciq e` z`hgd mc oznl oebk dcear ikxevl ©¦§¥©
,y`d iab lr mixa` jetid e`ïéìBò,gafnd mexca `edy yaka ¦

mipeteïéîé Cøc,zinexc zigxfn oxwlempi` ,cxil mivexyk ¤¤¨¦
`l` mdizeawr lr mixfegïéôéwîgafnd z`ïéãøBéåepnn ©¦¦§§¦

`edy yak ly eaxrnaìàîN Cøc,mziilr lyäìBòä ïî õeç ¤¤§Ÿ¦¨¤
ììLeìlä íéøác äLziaxrn oxwa miyrpd ,oldl mihxetnd ¦§Ÿ¨§¨¦©¨

,gafnd ly zinexcìàîN Cøc ïéìBòLziaxrn oxwl cin mipete ¤¦¤¤§Ÿ
,milerd ly l`ny cva `idy zinexcemicxeiykìò ïéøæBç§¦©

á÷òäxy`ky meyn ,da elry jxca mdizeawr lr mixfeg - ¤¨¥
cvy `vnp ,zinexc ziaxrn oxwa gafnd oeeikl zecner eipt
mziilr jxc mixfeg jkle ,gafnl dlr epnny cvd `ed epini

,mpinil dipt `idyïä elàåx`yn zewelgd zeceard dyly §¥¥
:df oiprl zeceardíénä Ceqéð,zekeqd bgaïéiä Ceqéðå,mei lka ¦©©¦§¦©©¦

åzwiln,óBòä úìBòserd zler zwiln ly dnewn xwiry s`e §©¨
zigxfn zinexc oxwa `edmewn lkn ,oycd zial dkenq `idy

çøæna äúáøLkzigxfn zinexc oxwa miax mipdk ecnr xy`k - §¤¨§¨©¦§¨
dwlen did ,my cenrl mewn did `le serd zeler zwiln jxevl

.zinexc ziaxrn oxwa
ly xne` dcedi iax ,my eid sqk ly miltq ipy :dpyna epipy

eid ciqïéøéçLî eéäL àlàoiid iptn mdipt z`::`xnbd dywn ¤¨¤¨©§¦¦
dywe ,exigyd miltqd ipyy rnyn dpynd oeylnàîìLa¦§¨¨

ltqdøéçLî ïéécla` ,ekezl jtypd oiid zngnàiîcltqd - §©¦©§¦§©¨
mind ly.øéçLî éànà:`xnbd zvxznøî øîàc ïåékdpyna ©©©§¦¥¨§¨©©

drh m`yeäøéòzigelvdnìLdCBúì íéîawpdìLdå ,ïééok ¥¨¤©¦§¤©¦§
dxire silgd m`àöé íéî ìL CBúì ïéé ìLjeqipe mind jeqip ici ¤©¦§¤©¦¨¨

s` ok m` ,oiid,éøeçLàì éúà íéî ìLdrehy minrty itl ¤©¦¨¥§©§¥
did mind jeqipl creind ltqd s` jkle ,miltqd oia silgne

.zerha ekezl qpkp didy oiin xgyen
:dpyna epipyïéîèBç éðL ïéîk íéáweðîeoiwc'eëådaern cg` §¨¦§¦§¥¨¦§

zg` zaa oilk mdipy eidiy ick ,wc cg`eïéúéðúî àîéì :¥¨©§¦¦
,miey miltqd iawp eid `ly da x`eanyàìå àéä äãeäé éaø©¦§¨¦§Ÿ

ïðúc ,ïðaødpynd jyndaâBìa øîBà äãeäé éaøminCqðî äéä ©¨¨¦§©©¦§¨¥§¨¨§©¥
,äðBîL ìk,mind lyn daexn dzid jqepnd oiid zenky oeike ¨§¨

eid ,cg` bela mind jeqipe oibel dyly exeriy oiid jeqipy
mr miizqie zexidna jtyiy ick oiid awp z` aigxdl mikixv

,mind jeqipïðaø éàcdyly `ed mind jeqip xeriyy mixaeqd §¦©¨¨
ok m` ,oiid jeqip enk oibeleäðéð éããä ékrecne dey mxeriy - ¦£¨¥¦§

:`xnbd dgec .mind lyn xzei agx oiid awp z` eyreléôà£¦
àîézk `id epizpynyïðaøxeriya oiie min oikqpn eidy exn`y ¥¨©¨¨

y oeik mewn lkn ,deyéîñ àøîçCdare jinq oiid -eLéì÷ àiî ©§¨§¦©¨§¦
jkle ,oiid mcew mind elki dey awpd didi m` ,miyelw mind -

.xzei agx oiid awp z` zeyrl jixvàøazñî énð éëädpyndy ¨¦©¦¦§©§¨
zrck,minkgéàcdpyndäãeäé éaø,`id,déì úéà øö÷å áçø §¦©¦§¨¨¨§¨¨¦¥

cg`e agx mdn cg`' oeyla df oic dpey did dcedi iax xnelk
,wce dar ly oeyla `le ,'xvw mdnéðL øîBà äãeäé éaø ,àéðúc§©§¨©¦§¨¥§¥

úBàååN÷milelg mipw -íL eéägafnaìL ãçàå íéî ìL ãçà ©§¨¨¨¤¨¤©¦§¤¨¤
úáa ïéìk íäéðL eäiL éãk øö÷ äét íéî ìL áçø äét ïéé ìL ,ïéé©¦¤©¦¦¨¨¨¤©¦¦¨¨¨§¥¤§§¥¤¨¦§©

dpéî òîL ,úçàmeyn ,dcedi iax `le `id opax dpyndy ©©§©¦¨
.wcl dar oiay dfn xzei `ed xvwl agx oia lcaddy

:dpyna epipyíéî ìL Báøòî'ekeãçà é÷Bãöa äNòî ,ïðaø eðz : ©£¨¤©¦¨©¨¨©£¤¦§¦¤¨
e åéìâø éab ìò CqépLäîbôð íBiä BúBàå ,ïäéâBøúàa íòä ìk eäeîâø ¤¦¥©©¥©§¨§¨¨¨¨§¤§¥¤§©¦§§¨

çaænä ïø÷,eilr ewxfy mibexz`d ici lrìea eàéáäå`lnÎ] ¤¤©¦§¥©§¥¦
[sexb`øLëeäL éðtî àì ,eäeîúñe çìî ìLgafndäãBáòìjka ¤¤©§¨Ÿ¦§¥¤§©©£¨

oiicre ,gafnd ziipal xykd oinn glnd oi`y ,glna edenzqy
,dcearl leqt gafndàlàdry itl edenzqéðtîoird zi`xn ¤¨¦§¥
íeât çaæî äàøé àlL.ceakd iptn ¤Ÿ¥¨¤¦§¥©¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אלול, תשי"א 
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' 

מהו"ר יוסף יהודא שי'

שלום וברכה!

רגילותו  מפני  כי  בשאלה,  ומסיים  שלו,  היומי  סדר  מבאר  בו  אלול,  מט'  מכתבו  על  במענה 
להתפלל לאט לאט, הנה חסר אצלו ענין התפלה בצבור, ולפעמים גם זמן התפלה:

רבותינו  נשיאינו  הוראת  עפ"י  זה  הי'  תכופות  ולפעמים  החסידים  הנהגת  בזה  ידוע  מענה: 
הק', אשר בענין תפלה בצבור נהגו בשמיעת ברכו, קדושה )וקריאת התורה( בהמנין, ואח"כ התפללו 
במתינות ולפעמים גם באריכות, והרי ידוע ג"כ הפירוש המובא בקובץ התמים בשם האוורוטשער בן 
האדמו"ר הצ"צ שתפלה בציבור ענינה שמקבץ ומאחד את כל הכחות עשר כחות נפשו בענין התפלה...

בטח יתועדו בח"י אלול הבע"ל, וכן יפרסם את תוכן הקטע משיחת שבת מברכים אלול באופן 
המתאים.

שאמר  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פתגם  לו  ידוע  בודאי  הנה  רבקה,  בית  לטובת  גובה  ובהיותו 
להמשולחים והשדרי"ם, אז מען זאל קלייבען גשמיות און זייען רוחניות, ויתן השי"ת הצלחה מרובה 

בעבודתו כפולה זו.

בברכת כוח"ט לו ולכל ב"ב שי' לשנה טובה ומתוקה.

ezny in` cenr hn sc ± iyily wxt`nei
'åë çáæî ìëùreaixe ceqie yake oxw el oi`y gafnd lky ,dcearl xyk oi` ikdl Ð

oxw .opiqxb ikd dcearl leqtceqie ,oxw lkl dn` mexa dn` lr dn` oa` Ðepiidc Ð

reaixe ,dpey`x dqipk dn`el` lkn cg` xqg m` .raexn epi`y Ð`nrhe .leqt Ð

"gafnd" xn`py mewn lk :(`,aq migaf) "miycw zhigi`ny zia `ped ax xn`Ð

"gafnd" :rnyn ikdc .akrlgafnd edf Ð

lr" ,"gafnd" aizk edleka jpde .ok ieyrd

,(hk zeny) mi`elna "jrav`a gafnd zepxw

yakde ,(e `xwie) "gafnd ipt l`" aizk yakae

ceqiae .eziilre egzt `edy gafn ly eipt `ed

aizk reaixae ,(g my) "gafnd ceqi l`" aizk

.(fk zeny) "gafnd didi reax"øá éñåé éáø
ááåñä óà øîåà äãåäé:xaqwc ,eakrn Ð

ea xn`p ixde ,aaeqd edf gafnd aekxk

ikde ,xeikd edf edl `xiaq opaxe ."gafnd"

.(my) "miycw iycw" wxta migafa opixn`

ïéúéùmewn cbpk gafnd zgzy llg Ð

.mikqpdé÷åîçxiy) "xar wng" oeyl .ixzq =

(dizn cr" oke .ipnn dqkpe xzqp Ð

(`l edinxi) "oiwngzzz`y ,ipnn ixzqz Ð

iweng" .ia zlrny lr il` axwil dyea

"jikxi.(` `xwie) "gafnd jxi" oeyl Ðäùòî
àåä êåøá ùåã÷ä ìù åúåðîåà éãé:opiqxb Ð

'eke cec dxk mdilredil opiqxb `l Ð

o`nc ,dil opiqxb `l inp `kde ,`ztqeza

ini zyyny dil zil o`xky dil zi`c

.e`xap ziy`xaéãéãéì,`ed jexa yecwd Ð

lr leawl ip` enewnae ,exxeyn ip` eliaya

.z`fúøéùåîøëì éãåã.enxk lr Ðäéä íøë
ïîù ïá ïø÷á éãéãéìzief ,l`xyi ux`a Ð

.zevx`d lkn dpinydåä÷æòéåmdl dpa Ð

.(dk zeny) '`wfir' opinbxznc ,zrahk gixae mizlc zetwen zexeva mixråäì÷ñéå
ot mvx`a eayi `ly ,mdiptn zene`d dpit :xnelk .enxkn mipa` dptnd mc`k Ð

.mze` e`ihgi÷øåù åäòèéå.onvr oiyxy `l` ,dxenf `le .zegaeyn miptb erhp Ð
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.dhnl dlrnln `idy ,daex`çáæîì ùáë ïéártyne ,mizye miyly ekx` yakd Ð

hrn xie` `l` ,gafnl xaegn ey`x did `le .gafnl deyy cr zen` ryz dlere

"mcde xyad jizeler ziyre" :(`,cw) migafa xn`ck ,mizpia wiqtnmc dn Ð

yak oia iexw xie` eze`e ,gafnl yak oia yi xie` :zcnl `d .dwixfa xya s` ,dwixfa

.yak ly ziaxrn zen` dpenya ,yak ly eaxrna xie` eze`a did lele .gafnl

ody ,ekezl oicxei mikqpdy llg eze`e ,axrnl gxfnn dn` dxyr yy eagx yakdy

ly ezirwxwe ,ezirwxw cr zevign rax` swene gafn ly ziaxrn zinexca oiyrp

zil `pz i`de .my oicxei dpyd lk ly oii ikqp lke .my rlap oiid oi`e ,yiiy ztvx

.opaxc` bilte ,dil zilc onwl opixn` ikde .medz cr oicxei oiziy eidy diléçøô
äðåäë.mipdk micli =ùåø÷ ïéé.yxwpe ytrpy Ðäùåã÷á åúåà ïéôøåùåmewna Ð

lky .oikqpd on oiziyd e`lnzi `ly ,eze` oi`iven oiziyd jezne .dxfra yecw

oixeq`y ,mze` oitxeye .my`e z`hgn ueg mikqp oiperh cigide xeavd zepaxw

.`ed ycwc ,d`pdaêñä ùã÷á øîàðù.ekeqipl dtixy yiwd Ð
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ìëùlqtp jkle ,dizilc o`nk oxw dil ded dnbtp epxwy dfe Ð oxw el oi`y gafn

xn`ck ,oxetv da xebgzy ick gafn ipa`a zlqet dnibtc .oxw el oi`c ,dcearl

zenly mipa`" aizkc meyn :qxhpewa my yxit `nrhe .(mye `,gi) oilegc `nw wxt

awri oa xfril` 'x ,gth :xne` igei oa oerny 'x :mzd i`pz da ibilt [`ciqae] ."dpaz

aiyg `lc meyn mrhdc :xnel yie .zifk :xne`

.`xeriy i`da xnle `xeriy i`da xnl ,reaix

,`gip gafna ,edine !`kd ipzwck ,akrn reaixe

ciqc olpn oxw la` ,"gafnd didi reax" :aizkc

oxw :qxhpewa o`k yxity it lr s`c ?oxwa did

`l ,dn` mexa dn` lr dn` raexn oa` Ð

wxta `zi`ck ,dyrp oaln ici lrc ,okzi

oxwc reax `nye !(`,cp migaf) "onewn edfi`"

i`n ,gafn ipa`e :xn`z m`e .gafnn opitli

dxqgc meyn dil wetiz ?dnbtpc meyn `ixi`

,zenly eda opixw `l dnbtp `l elit`e .oa`d

zigxfn iab (my) "onewn edfi`" wxt gkenck

?dl icar ikid :jixtc .ceqi el did `ly zinexc

dl fiibc i`yie !`pngx xn` zenly mipa` Ð

oa`d xayl fiib i` :mzd dil xn`w ikdc xnel

o`k oi`e ,dnibt `la [xayl] xyt` i` Ð

`la oikqa wilgdle zegtl `a m`e .zenly

dnibt."lfxa odilr sipz `l"c `xeqi` `ki` Ð

"l`rnyi 'x" wxt dxf dcear zkqna rnyn oke

zia mefpbe mevvwy gafn ipa` iab (a,ap)

edpixazip ?ciarp ikid :xn`wc .i`penygÐ

edpixqp ,`pngx xn` zenly mipa`yexit Ð

zenibt `la zeyrl"lfxa mdilr sipz `l" Ð

ziaac ,xiny ici lr ecarile :xn`z m`e .aizk

wxta dheq zkqna gkenck ,xiny ded ipy

mi`iap eznyn :xn`wc ,(`,gn) "dtexr dlbr"

zia i`c ,ipy zia epiide .xiny lha ycwnd zia axgyn ,mineze mixe` elha ,mipey`xd

oey`xmi`iap eznync ,xinye mineze mixe` elha ycwnd zia axgyn :edpiaxril Ð

,mineze mixe` elha ycwnd zia axgyn :`xnba `ipzck ,ziad oaxeg did mipey`xd

`l` .(a,`k) `neia `zi`ck ,oey`x zian ipy zia xqg mixac dyngc .oey`x zia epiide

xinyd lhaaxgyn :mzd l`ilnb oa oerny oax xn`wc `d oke .ipy zia xg`l epiid Ð

zexitd mrh lhip ycwnd zia,rcz .einia axgy ,xn`w ipy zia oaxeg xg`l `nzqn Ð

ly zeilkk oihg oiyrpy ghy oa oerny inia oikxazn zexit eidy ipy ziaa ogky`c

wxtc ,dpizp oa `ncc `caern ipy ziaa xiny dedc di`x `iadl yi :cere .lecbd xey

l`xyi inkg epnn eyway ,(mye a,bk) dxf dcearc ipy wxtce (`,`l) oiyeciwc `nw

,(a,gn dheq) "dtexr dlbr" wxt dingp 'x xn`wck ,xiny era cet` ipa`e .cet`l mipa`

zia z` dnly dpa eay xiny xn`e ,dilr biltc dcedi 'x elit`e ."mze`elna" aizkck

ycwnd,(mye `,gq oihib) "efg`y in" wxt gkenck ,xiny era cet` ipa`c inp dcen Ð

ciarp ikid :opixn`wc .dnly dyry ycwnd zia oipa iabdyn izii`c xiny `ki` Ð

.ycwnd zial xiny ded `l dingp 'xlc `id ,dcedi iax jgxk lr `idde .cet` ipa`l

dpizp oa `ncc `caerednec` dxt el dclep dpyl :mzd opixn`wc .ded ipy ziaa Ð

dxt zkqna opzck ,`xfr dyry dipy ,dyn dyry dpey`xd ,eid zext raye .excra

?i`penyg zia mefpb i`n` ,ziyixtck ipy ziaa xiny didy oeike .(d dpyn iyily wxt)

j`id ,ok m` :xn`z m`e .oxetv da xebgz `ly zenly oze` dyer oi` xiny :xnel yie

i`d ik elit`c ,miptan eqipkne uegan owzn didy xnel xyt` `lc ?gafnd z` epa

"zifb odz` dpaz `l" :"exzi rnyie" zyxt seqa `zlikna `ipzck .xeq` gafna `peeb

lkida zifb dpea dz` la` ,zifb dpea dz` oi` ea Ð"ezepada ziaa rnyp `l lfxa ilk lke ofxbde zeawne" miiwn ip` dne .miycwd ycewaeelit` gafna :`nl` .rnyp epi` ziaa Ð

xg`l ,oileg ocerc ,gafnl mipa` eycwedy mcew oia wlgl oileki epiide ."xare efebp ok xae jez gafn ipa`" :"ikig dbdi zn`" zxdf`a owfd edil` epiax cqi oke .rnyp epi` uega

ini zyyn zewlg e`xap mid legae ,mid legay lgpd on mipa` iwelg oebk ,zewelgd mipa`a eze` epay (mye `,cp migaf) "onewn edfi`" wxta rnync ,jixv oi` la` .eycwedy

.ycwnd zial xiny dedc dcedi 'x xn`e "dpap rqn dnly oa`" aizk ycwnd zia iabc ,dyw edine .ziy`xa

ìàgafnl oiziye gafn :yixc `xw `eddnc ,dil zil "avg awi mbe" yixcc `pz jci` la` .e`xap ziy`xa ini zyyn ixaq opgei 'xe `pz i`d Ð ziy `xa `l` ziy`xa ixwiz

"on` ici dyrn" yixcc ,e`xap ziy`xa ini zyyn xaq `kdc .opgei 'xc` opgei 'xc dyw ,edine .cec dxk eilre :opiqxb dizlinae .ded mc` icia.mewn ly ezepne` dyrn Ð

.opgei 'xc `ail`e edpip i`xen` `nye .`nedz `tw oiziy cec dxky drya :opgei 'x xn` (`,bp) "lilgd" wxta onwleåäòèéåmbe gafn df ekeza lcbn oaie ycwnd zia df wxey

"ekeza lcbn oaie" :qixb `ztqeza la` .'hpewd zqxb dfe ,mixtqd lka aezk jk Ð oiziyd el` ea avg awi"ea avg awi mb"e ,lkid df Ðawi gafnl ixwe .gafn df Ðoikqpny itl Ð

.oiziy opiyxc "mb"c `ieaixne ,miawid on oi`iveny oiid z` eilr
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òeaéø¯óà :øîBà äãeäé øa éñBé éaø .äãBáòì ìeñt ¦©¨©£¨©¦¥©§¨¥©

ááBqäïézéL :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà . ©¥¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¦¦
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רכה
ezny in` cenr hn sc ± iyily wxt`nei

'åë çáæî ìëùreaixe ceqie yake oxw el oi`y gafnd lky ,dcearl xyk oi` ikdl Ð

oxw .opiqxb ikd dcearl leqtceqie ,oxw lkl dn` mexa dn` lr dn` oa` Ðepiidc Ð

reaixe ,dpey`x dqipk dn`el` lkn cg` xqg m` .raexn epi`y Ð`nrhe .leqt Ð

"gafnd" xn`py mewn lk :(`,aq migaf) "miycw zhigi`ny zia `ped ax xn`Ð

"gafnd" :rnyn ikdc .akrlgafnd edf Ð

lr" ,"gafnd" aizk edleka jpde .ok ieyrd

,(hk zeny) mi`elna "jrav`a gafnd zepxw

yakde ,(e `xwie) "gafnd ipt l`" aizk yakae

ceqiae .eziilre egzt `edy gafn ly eipt `ed

aizk reaixae ,(g my) "gafnd ceqi l`" aizk

.(fk zeny) "gafnd didi reax"øá éñåé éáø
ááåñä óà øîåà äãåäé:xaqwc ,eakrn Ð

ea xn`p ixde ,aaeqd edf gafnd aekxk

ikde ,xeikd edf edl `xiaq opaxe ."gafnd"

.(my) "miycw iycw" wxta migafa opixn`

ïéúéùmewn cbpk gafnd zgzy llg Ð

.mikqpdé÷åîçxiy) "xar wng" oeyl .ixzq =

(dizn cr" oke .ipnn dqkpe xzqp Ð

(`l edinxi) "oiwngzzz`y ,ipnn ixzqz Ð

iweng" .ia zlrny lr il` axwil dyea

"jikxi.(` `xwie) "gafnd jxi" oeyl Ðäùòî
àåä êåøá ùåã÷ä ìù åúåðîåà éãé:opiqxb Ð

'eke cec dxk mdilredil opiqxb `l Ð

o`nc ,dil opiqxb `l inp `kde ,`ztqeza

ini zyyny dil zil o`xky dil zi`c

.e`xap ziy`xaéãéãéì,`ed jexa yecwd Ð

lr leawl ip` enewnae ,exxeyn ip` eliaya

.z`fúøéùåîøëì éãåã.enxk lr Ðäéä íøë
ïîù ïá ïø÷á éãéãéìzief ,l`xyi ux`a Ð

.zevx`d lkn dpinydåä÷æòéåmdl dpa Ð

.(dk zeny) '`wfir' opinbxznc ,zrahk gixae mizlc zetwen zexeva mixråäì÷ñéå
ot mvx`a eayi `ly ,mdiptn zene`d dpit :xnelk .enxkn mipa` dptnd mc`k Ð

.mze` e`ihgi÷øåù åäòèéå.onvr oiyxy `l` ,dxenf `le .zegaeyn miptb erhp Ð

.mewnd iptl maagny ,oxwire oyxey `edy ycwnd zia dfçáæî äæ åëåúá ìãâî ïáéå
.fer lcbnk ieyrd Ðåá áöç á÷é íâåiawi cr" oke ,xetg xea `ed awi .lcbn eze`a Ð

(ci dixkf) "jlnd.f"rla o"iiyet* ,dxrne giy oeyl ,`klnc `giy zia Ðìåì=

.dhnl dlrnln `idy ,daex`çáæîì ùáë ïéártyne ,mizye miyly ekx` yakd Ð

hrn xie` `l` ,gafnl xaegn ey`x did `le .gafnl deyy cr zen` ryz dlere

"mcde xyad jizeler ziyre" :(`,cw) migafa xn`ck ,mizpia wiqtnmc dn Ð

yak oia iexw xie` eze`e ,gafnl yak oia yi xie` :zcnl `d .dwixfa xya s` ,dwixfa

.yak ly ziaxrn zen` dpenya ,yak ly eaxrna xie` eze`a did lele .gafnl

ody ,ekezl oicxei mikqpdy llg eze`e ,axrnl gxfnn dn` dxyr yy eagx yakdy

ly ezirwxwe ,ezirwxw cr zevign rax` swene gafn ly ziaxrn zinexca oiyrp

zil `pz i`de .my oicxei dpyd lk ly oii ikqp lke .my rlap oiid oi`e ,yiiy ztvx

.opaxc` bilte ,dil zilc onwl opixn` ikde .medz cr oicxei oiziy eidy diléçøô
äðåäë.mipdk micli =ùåø÷ ïéé.yxwpe ytrpy Ðäùåã÷á åúåà ïéôøåùåmewna Ð

lky .oikqpd on oiziyd e`lnzi `ly ,eze` oi`iven oiziyd jezne .dxfra yecw

oixeq`y ,mze` oitxeye .my`e z`hgn ueg mikqp oiperh cigide xeavd zepaxw

.`ed ycwc ,d`pdaêñä ùã÷á øîàðù.ekeqipl dtixy yiwd Ð
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ìëùlqtp jkle ,dizilc o`nk oxw dil ded dnbtp epxwy dfe Ð oxw el oi`y gafn

xn`ck ,oxetv da xebgzy ick gafn ipa`a zlqet dnibtc .oxw el oi`c ,dcearl

zenly mipa`" aizkc meyn :qxhpewa my yxit `nrhe .(mye `,gi) oilegc `nw wxt

awri oa xfril` 'x ,gth :xne` igei oa oerny 'x :mzd i`pz da ibilt [`ciqae] ."dpaz

aiyg `lc meyn mrhdc :xnel yie .zifk :xne`

.`xeriy i`da xnle `xeriy i`da xnl ,reaix

,`gip gafna ,edine !`kd ipzwck ,akrn reaixe

ciqc olpn oxw la` ,"gafnd didi reax" :aizkc

oxw :qxhpewa o`k yxity it lr s`c ?oxwa did

`l ,dn` mexa dn` lr dn` raexn oa` Ð

wxta `zi`ck ,dyrp oaln ici lrc ,okzi

oxwc reax `nye !(`,cp migaf) "onewn edfi`"

i`n ,gafn ipa`e :xn`z m`e .gafnn opitli

dxqgc meyn dil wetiz ?dnbtpc meyn `ixi`

,zenly eda opixw `l dnbtp `l elit`e .oa`d

zigxfn iab (my) "onewn edfi`" wxt gkenck

?dl icar ikid :jixtc .ceqi el did `ly zinexc

dl fiibc i`yie !`pngx xn` zenly mipa` Ð

oa`d xayl fiib i` :mzd dil xn`w ikdc xnel

o`k oi`e ,dnibt `la [xayl] xyt` i` Ð

`la oikqa wilgdle zegtl `a m`e .zenly

dnibt."lfxa odilr sipz `l"c `xeqi` `ki` Ð

"l`rnyi 'x" wxt dxf dcear zkqna rnyn oke

zia mefpbe mevvwy gafn ipa` iab (a,ap)

edpixazip ?ciarp ikid :xn`wc .i`penygÐ

edpixqp ,`pngx xn` zenly mipa`yexit Ð

zenibt `la zeyrl"lfxa mdilr sipz `l" Ð

ziaac ,xiny ici lr ecarile :xn`z m`e .aizk

wxta dheq zkqna gkenck ,xiny ded ipy

mi`iap eznyn :xn`wc ,(`,gn) "dtexr dlbr"

zia i`c ,ipy zia epiide .xiny lha ycwnd zia axgyn ,mineze mixe` elha ,mipey`xd

oey`xmi`iap eznync ,xinye mineze mixe` elha ycwnd zia axgyn :edpiaxril Ð

,mineze mixe` elha ycwnd zia axgyn :`xnba `ipzck ,ziad oaxeg did mipey`xd

`l` .(a,`k) `neia `zi`ck ,oey`x zian ipy zia xqg mixac dyngc .oey`x zia epiide

xinyd lhaaxgyn :mzd l`ilnb oa oerny oax xn`wc `d oke .ipy zia xg`l epiid Ð

zexitd mrh lhip ycwnd zia,rcz .einia axgy ,xn`w ipy zia oaxeg xg`l `nzqn Ð

ly zeilkk oihg oiyrpy ghy oa oerny inia oikxazn zexit eidy ipy ziaa ogky`c

wxtc ,dpizp oa `ncc `caern ipy ziaa xiny dedc di`x `iadl yi :cere .lecbd xey

l`xyi inkg epnn eyway ,(mye a,bk) dxf dcearc ipy wxtce (`,`l) oiyeciwc `nw

,(a,gn dheq) "dtexr dlbr" wxt dingp 'x xn`wck ,xiny era cet` ipa`e .cet`l mipa`

zia z` dnly dpa eay xiny xn`e ,dilr biltc dcedi 'x elit`e ."mze`elna" aizkck

ycwnd,(mye `,gq oihib) "efg`y in" wxt gkenck ,xiny era cet` ipa`c inp dcen Ð

ciarp ikid :opixn`wc .dnly dyry ycwnd zia oipa iabdyn izii`c xiny `ki` Ð

.ycwnd zial xiny ded `l dingp 'xlc `id ,dcedi iax jgxk lr `idde .cet` ipa`l

dpizp oa `ncc `caerednec` dxt el dclep dpyl :mzd opixn`wc .ded ipy ziaa Ð

dxt zkqna opzck ,`xfr dyry dipy ,dyn dyry dpey`xd ,eid zext raye .excra

?i`penyg zia mefpb i`n` ,ziyixtck ipy ziaa xiny didy oeike .(d dpyn iyily wxt)

j`id ,ok m` :xn`z m`e .oxetv da xebgz `ly zenly oze` dyer oi` xiny :xnel yie

i`d ik elit`c ,miptan eqipkne uegan owzn didy xnel xyt` `lc ?gafnd z` epa

"zifb odz` dpaz `l" :"exzi rnyie" zyxt seqa `zlikna `ipzck .xeq` gafna `peeb

lkida zifb dpea dz` la` ,zifb dpea dz` oi` ea Ð"ezepada ziaa rnyp `l lfxa ilk lke ofxbde zeawne" miiwn ip` dne .miycwd ycewaeelit` gafna :`nl` .rnyp epi` ziaa Ð

xg`l ,oileg ocerc ,gafnl mipa` eycwedy mcew oia wlgl oileki epiide ."xare efebp ok xae jez gafn ipa`" :"ikig dbdi zn`" zxdf`a owfd edil` epiax cqi oke .rnyp epi` uega

ini zyyn zewlg e`xap mid legae ,mid legay lgpd on mipa` iwelg oebk ,zewelgd mipa`a eze` epay (mye `,cp migaf) "onewn edfi`" wxta rnync ,jixv oi` la` .eycwedy

.ycwnd zial xiny dedc dcedi 'x xn`e "dpap rqn dnly oa`" aizk ycwnd zia iabc ,dyw edine .ziy`xa

ìàgafnl oiziye gafn :yixc `xw `eddnc ,dil zil "avg awi mbe" yixcc `pz jci` la` .e`xap ziy`xa ini zyyn ixaq opgei 'xe `pz i`d Ð ziy `xa `l` ziy`xa ixwiz

"on` ici dyrn" yixcc ,e`xap ziy`xa ini zyyn xaq `kdc .opgei 'xc` opgei 'xc dyw ,edine .cec dxk eilre :opiqxb dizlinae .ded mc` icia.mewn ly ezepne` dyrn Ð

.opgei 'xc `ail`e edpip i`xen` `nye .`nedz `tw oiziy cec dxky drya :opgei 'x xn` (`,bp) "lilgd" wxta onwleåäòèéåmbe gafn df ekeza lcbn oaie ycwnd zia df wxey

"ekeza lcbn oaie" :qixb `ztqeza la` .'hpewd zqxb dfe ,mixtqd lka aezk jk Ð oiziyd el` ea avg awi"ea avg awi mb"e ,lkid df Ðawi gafnl ixwe .gafn df Ðoikqpny itl Ð

.oiziy opiyxc "mb"c `ieaixne ,miawid on oi`iveny oiid z` eilr
mikqp
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רכו
ezny ina cenr hn sc ± iyily wxt`nei

'åë äùåã÷á åëåñéð äîmyn ez`ved la` .dxfrl ueg liga `le ,dyecwa eztixyy `l` `kdn sili `l Ð.`xw jixv `le ,e`lnzi `ly ick ,dil `hiyt Ðòîùî éàîÐ

.dtixy `kdnùã÷ ùã÷ àéúà.sili `kdn eztixye ez`ved zevnc inp xninl `ki`e Ðíäá ïéìòåî äìéçúá.edpip deab iycwc ,dlirn mda yi ekqpzpy cr eycwedyn Ð

ïäá ïéìòåî ïéà ïéúéùì åãøé.deab jxev mey mda oi`y Ðïàîëoilren oi` ipzinl jixhvi` Ð.m`iadle cxil xyt`e ,medzl oicxei oi`c ,wecv xa xfrl` 'xk Ðèì÷éàãm` Ð

.laiwe ,oiziyd jeza ilk dlzàîéì éøîàã àëéàoilren oi` oiziyl ecxi ipzwc `d Ðhlwi`e .`id opax Ðxfrl` 'x i`c .deab jxev dzrn oda oi`c ,oilren oi` Ðizk` Ð

eze` oitxey xn`wc ,iniiw ediizyecwa

eracn mdilr ezyecw :`nl` ,dyecwa

.dtixyåúåöî úéùòðùxwir `ed ekeqipe Ð

.ezevnïéúéùä úà ïé÷÷åôy`xay awp z` Ð

oiid d`xiy ,oiziyl ea oicxei mikqpdy gafnd

.raye `ln oexbk ,eilrøëù,zexky oeyl Ð

.dkiqpe dgnyeòáù äéðåøâîici lr Ð

`ln oexbe zeqb zenibla edzeyy`ed Ð

qipkny daexn dizy ici lr `le ,riayn

opi`e .zewc zenibl ici lr eirna oii daxd

.qxk ielina `a mdly raeyy ,oilke`kòîâì
éòåîâ.zeqb zenibla Ðéòåîâ äéì òîâîÐ

.devn aeaig meyn driay jxcíéìòðáÐ

.milbx ziilraáéãðz` xikdl eal eacpy Ð

.e`xeaíéøâì äìéçú.xiibzdl eal zacpa Ð

'åëå åìùîð äîì 'åâå êéëøé é÷åîç áéúëã éàî
"mi`lg enk" `xwl yxc opr ax Ð,zegelk Ð

"mzk ilge [adf] mfp" enk ,zeaeh mipa`n eidy

"on` ici dyrn" ,(dk ilyn)zegelde Ð

.(al zeny) "midl` dyrnêéëøé é÷åîçÐ

`le ,`rpva dxezd ceaky ,jxik mixzqpd

zepyl `le ,xir ly daeba dpeye ayei zeidl

.(`,fh) ohw crena xn`ck .weya eicinlzl

äìë úñðëäå úîä úàöåäeda aizkc Ð

zia l` zkln la` zia l` zkll aeh" ,"zkl"

cerql ,rpvd jixv my s` (f zldw) "dzyn

bidpdl `le d`p dcna genyle ,d`p dcna

fafal jixv m` :mixne` yie .envra y`x zelw

diipr dlk zqpkdl e` ipr zn z`vedlÐ

rci `lc o`n inw `nil `le ,`rpva dyri

.i`g` axc zezl`ya yxtn oke ,[ok] icarc

àòðöá ïúåùòì ïëøãù íéøáãdwcv oebk Ð

meyl ricedl jixv oi`y xzqa iprl zpzipd

mixg`y itl ,dlkae zna ok oi`y dn .mc`

epiide .in lyn d`ivid oirceie oda oiwqrzn

`ede ,`zeripv ira ilin lkc xfrl` iax xn`c

.dxez ixacl oicdçáæî 'äì øçáðlkd Ð

mlek ,minlye dlere my`e z`hg ,gaf llka

.md gaf'åâå ä÷ãöì íëì åòøæ øîàðù`xw Ð

,xivw `xw cqgd z`e dwcv drixfl aezkd

.yxtnck drixfn dxivw daehe'åë òøåæ íãà
dwli e` gnvi `l `ny ,lke` epi` wtq Ð

.cxae oetcyaäáù íéãñç úåìéîâ éôì àìàÐ

oebk .cqgd `ed gxehde ,dwcvd `id dpizpd

e` ezial dkilen,daxdl el dlrzy gxeh

zern e` ,yeall cba e` diet` zt el ozep oebk

eizern `ivei `ly ,dievn d`eazdy zra

.ipr ly ezaehl ezrce eal ozepy ,ceai`låòøæ
ä÷ãöì íëì,rxefy drixfd `id dwcvd Ð

"cqg itl exvwe" .xky lawl xevwl ickÐ

.day cqgd itl xky elawzyíéãñç úåìéîâ
åôåâá ïéá.jxca exiag deln ozg gnyn .exaew ,e`yep ,znl citqn oebk Ðåðåîîáå.dndae milk eli`yn ,zern el deln Ðõåô÷ì àáä ìë àîù,utew cqge dwcv zeyrle Ð

jkl mipbedn miyp` el oi`ivnne oiwitqne"xwi dn" :xnel cenlz Ð.mipbednl da zekfl cinz dievn dpi`y itl ,dixg` scxle gexhle al zzl jixv Ðúùãå÷îá éúééð éàîàå
oiycwn oi`c ,oycwn ilkd oi`e .ilkl oiie`x oi` xeriykn xzei oda yi m` e` ,ilkd epycwiy ezrc ok m` `l` ,dpila lqtil sebd zyecw oycwn ilkd oi` dizrc `wlq `wc Ð

.mdl ie`xd `l`íéîì øåòéù ïéàlk" (`l zeny) aizkc ,mycwn cin ilke ,md ilkl oiie`x jkld ,`xeriy dxez oda dyxit `lc ,jqpl oiie`x oibel dylyn xzei elit`y Ð

xgn cr eycwziy dvex epi` elit`e "ycwi mda rbepd.zrcn `ly ,cin oycwn ilkd Ð
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íéëñð`id dpyn Ð mda oilren dligza

,(`,`i) "z`hg cle" wxt dlirna

miaezk oi`y mixg` zepeyla `xnba dlr wiqne

.xwir `kdc `qxibe .o`k
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4

BëeqépL íLkéàî .äMeã÷a BúôéøN Ck äMeã÷a §¥¤¦¦§¨¨§¥¨¦§¨©
áéúk ,"Lã÷" "Lã÷" àéúà :àðéáø øîà ?òîLî©§©¨©¨¦¨¨§¨Ÿ¤Ÿ¤§¦
úà zôøNå" :íúä áéúëe ,"Cñð Cqä Lãwa" :àëä̈¨©Ÿ¤©¥¤¤§¦¨¨§¨©§¨¤

øúBpäàä àìæà ïàîk ."àeä Lã÷ ék ìëàé àì Làa ©¨¨¥Ÿ¥¨¥¦Ÿ¤§©¨§¨¨
äìéçza ,íéëñð :àéðúc¯ïéúéMì eãøé ,ïäa ïéìòBî §©§¨§¨¦©§¦¨£¦¨¤¨§©¦¦

¯ïðaø éàc .àéä ÷Bãö øa øæòìà éaø àîéì .ïäa ïéìòBî ïéà¯!íBäzì eäì eúçð àä ¥£¦¨¤¥¨©¦¤§¨¨©¨¦§¦©¨©¨¨£§©§
,÷Bãö øa øæòìà éaø àìå àéä ïðaø àîéì :éøîàc àkéàå .èì÷éàãa ,ïðaø àîéz eìéôà£¦¥¨©¨©¦§¦§¨§¦¨§¨§¦¥¨©¨©¦§Ÿ©¦¤§¨¨©¨

øæòìà éaø éàc¯z eìéôà !éîéé÷ eäééúMeã÷a ézkàäNòpL øác Eì ïéà ,øæòìà éaø àîé §¦©¦¤§¨¨©©¦¦§¨©§¨§¦£¦¥¨©¦¤§¨¨¥§¨¨¤©£¨
ïéëqðnL ïîæa :Lé÷ì Léø øîà .Ba ïéìòBîe Búåöî,ïéúéMä úà ïé÷÷Bt çaæî éab ìò ïéé ¦§¨£¦¨©¥¨¦¦§©¤§©§¦©¦©©¥¦§¥©§¦¤©¦¦

"øëL" :àtt áø øîà ?òîLî éàî ."'äì øëL Cñð Cqä Lãwa" :øîàpM äî íéi÷ì¯ §©¥©¤¤¡©©Ÿ¤©¥¤¤¥¨©©©§©¨©©©¨¥¨
ìïBLì ,äiúLì ,äòéáN ïBLàøîç Léðéà òáN ék :dpéî òîL ,àtt áø øîà .úeøëL ïBL §§¦¨§§¦¨§¦§¨©©©¨§©¦¨¦¨©¦¦©§¨
¯àøîç déì àLéôð àìc ïðaøî àáøeö :àáø øîà .òáN déðBøbî¯,àáø .éòBîb òîâéì ¦§¥¨©¨©¨¨§¨¥©¨©§¨§¦¨¥©§¨¦§©§¥¨¨

àúëøác àñkàòîâàéîòô eôi äî" :áéúëc éàî ,àáø Løc .éòBîb"áéãð úa íéìòpa C ©¨¨§¦§§¨©§©§¥¨©¨¨©¦§¦©¨§¨©¦©§¨¦©¨¦
¯ïéìBòL äòLa ìàøNé ìL ïäéúBîòt eôi äî"áéãð úa" ,ìâøì¯,eðéáà íäøáà ìL Bza ©¨©£¥¤¤¦§¨¥§¨¨¤¦¨¤¤©¨¦¦¤©§¨¨¨¦

éäìà àìå íäøáà éäìà ."íäøáà éäìà íò eôñàð íénò éáéãð" :øîàpL ,áéãð àø÷pL¤¦§¨¨¦¤¤¡©§¦¥©¦¤¡¨©¡Ÿ¥©§¨¨¡Ÿ¥©§¨¨§Ÿ¡Ÿ¥
áéúëc éàî :ïðò áø éác àðz .íéøbì äìéçz äéäL íäøáà éäìà :àìà ?á÷òéå ÷çöé¦§¨§©£Ÿ¤¨¡Ÿ¥©§¨¨¤¨¨§¦¨©¥¦¨¨§¥©¨¨©¦§¦

éëøé é÷enç"äøBú éøác eìLîð änì "CCøék¯øúqa Cøi äî :Eì øîBì¯äøBú éøác óà ©¥§¥©¦¨¨¦§§¦§¥¨§¨¥©§©¨¥©¥¤©¦§¥¨
eðééäå .øúqaäîe áBh äî íãà Eì ãébä" áéúëc éàî :øæòìà éaø øîàc'äEnî LøBc ©¥¤§©§§¨©©¦¤§¨¨©¦§¦¦¦§¨¨©¨¥¦§

éäìà íò úëì òðöäå ãñç úáäàå ètLî úBNò íà ék"ètLî úBNò" ."E¯,ïécä äæ ¦¦£¦§¨§©£©¤¤§©§¥©¤¤¦¡Ÿ¤£¦§¨¤©¦
"ãñç úáäàå"¯éäìà íò úëì òðöäå" ,íéãñç úeìéîb Bæ"E¯úñðëäå únä úàöBä Bæ §©£©¤¤§¦£¨¦§©§¥©¤¤¦¡Ÿ¤¨©©¥§©§¨©

íéøác àìäå .äteçì äìkàéñäøôa ïúBNòì ïkøcL íéøác äîe ;øîBçå ì÷¯äøBz äøîà ©¨©¨©£Ÿ§¨¦©¨¤©§¨¦¤©§¨©£¨§©§¤§¨¨§¨¨
àòðöa ïúBNòì ïkøcL íéøác ,"úëì òðöä"¯:øæòìà éaø øîà .änëå änk úçà ìò ©§¥©¤¤§¨¦¤©§¨©£¨§¦§¨©©©©¨§©¨¨©©¦¤§¨¨

."çáfî 'äì øçáð ètLîe ä÷ãö äNò" :øîàpL ,úBðaøwä ìkî øúBé ä÷ãö äNBòä ìBãb̈¨¤§¨¨¥¦¨©¨§¨¤¤¡©£§¨¨¦§¨¦§¨©¦¨©
ä÷ãöì íëì eòøæ" :øîàpL ,ä÷ãvä ïî øúBé íéãñç úeìéîb äìBãb :øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨§¨§¦£¨¦¥¦©§¨¨¤¤¡©¦§¨¤¦§¨¨

òøBæ íãà íà ."ãñç éôì eøö÷å¯øöB÷ íãà ,ìëBà Bðéà ÷ôñ ìëBà ÷ôñ¯.ìëBà éàcå §¦§§¦¤¤¦¨¨¥©¨¥¥¨¥¥¥¨¨¥©©¥
úîìzLî ä÷ãö ïéà :øæòìà éaø øîàåìààä÷ãöì íëì eòøæ" :øîàpL ,daL ãñç éôì §¨©©¦¤§¨¨¥§¨¨¦§©¤¤¤¨§¦¤¤¤¨¤¤¡©¦§¨¤¦§¨¨

ìLa :ïðaø eðz ."ãñç éôì eøö÷åä÷ãö ,ä÷ãvä ïî øúBé íéãñç úeìéîb äìBãb íéøác äL §¦§§¦¤¤¨©¨©¦§¨§¨¦§¨§¦£¨¦¥¦©§¨¨§¨¨
¯íéãñç úeìéîb ,BðBîîa¯ä÷ãö .BðBîîa ïéa Bôeâa ïéa¯íéãñç úeìéîb ,íéiðòì¯ïéa §¨§¦£¨¦¥§¥§¨§¨¨©£¦¦§¦£¨¦¥

ä÷ãö .íéøéLòì ïéa íéiðòì¯íéãñç úeìéîb ,íéiçì¯.íéúnì ïéa íéiçì ïéaéaø øîàå ©£¦¦¥©£¦¦§¨¨©©¦§¦£¨¦¥©©¦¥©¥¦§¨©©¦
ètLîe ä÷ãö äNBòä ìk :øæòìà¯áäBà" :øîàpL ,ãñç Bìek íìBòä ìk àìéî eìéàk ¤§¨¨¨¨¤§¨¨¦§¨§¦¦¥¨¨¨¤¤¤¤¡©¥

ãñç ètLîe ä÷ãöäõBt÷ì àaä ìk øîàz ànL ."õøàä äàìî 'õôB÷¯:øîBì ãeîìz §¨¨¦§¨¤¤¨§¨¨¨¤¤¨Ÿ©¨©¨¦§¥©§©
ãñç íéäìà Ecñç ø÷i äî"äïk íéîL àøé óà ìBëé .'åâå "õøàä äàìî '¯ãeîìz ©¨¨©§§¡Ÿ¦¤¤¨§¨¨¨¤¨©§¥¨©¦¥©§

:øîBìãñçå"äLiL íãà ìk :àtt øa àîç éaø øîà ."åéàøé ìò íìBò ãòå íìBòî ' ©§¤¤¥¨§©¨©§¥¨¨©©¦¨¨©©¨¨¨¨¤¥
ãñç" :øîàpL ,íéîL àøé àeäL òeãéa ïç åéìòäøîàå ."åéàøé ìò íìBò ãòå íìBòî ' ¨¨¥§¨©¤§¥¨©¦¤¤¡©¤¤¥¨§©¨©§¥¨§¨©

ì ìò ãñç úøBúå äîëçá äçút äét" áéúëc éàî :øæòìà éaøìL äøBz Lé éëå ,"dðBL ©¦¤§¨¨©¦§¦¦¨¨§¨§¨§¨§©¤¤©§¨§¦¥¨¤
ì äøBz :àìà ?ãñç ìL dðéàL äøBz Léå ãñçdîL¯àìL ,ãñç ìL äøBz àéä Bæ ¤¤§¥¨¤¥¨¤¤¤¤¨¨¦§¨¦¨¤¤¤¤Ÿ

ìdîL¯dãnìì äøBz :éøîàc àkéà .ãñç ìL dðéàL äøBz àéä Bæ¯äøBz àéä Bæ ¦§¨¦¨¤¥¨¤¤¤¦¨§¨§¦¨§©§¨¦¨
dãnìì àìL ,ãñç ìL¯?éànàå .'åë "ìBça eäNòîk" .ãñç ìL dðéàL äøBz àéä Bæ ¤¤¤¤Ÿ§©§¨¦¨¤¥¨¤¤¤§©£¥©§©©

éúééðúLce÷îa.úòcî àìL ïéLc÷î úøL éìëe ,íénì øeòéL ïéà ,øáñ÷ :éøéòæ øîà ! ©§¥¦§¤¤¨©§¦¦¨¨©¥¦©©¦§¥¨¥§©§¦¤Ÿ¦©©
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc dkeq(iriax meil)

xneläMeã÷a BëeqépL íLk,dxfray gafna -BúôéøN Ck §¥¤¦¦§¨¨§¥¨
äMeã÷a:`xnbd zx`an .dxfrl uegn liga `le dxfra -éàî ¦§¨©

òîLî.jeqipl miyiwn dze`y dtixy df weqta fnexn okid - ©§©
,àðéáø øîàdtixyd zevnàéúàdey dxifbaáéúk ,'Lã÷' 'Lã÷' ¨©©¦¨¨§¨Ÿ¤Ÿ¤§¦

àëämikqpd oipra -íúä áéúëe ,'Cñð Cqä Lãwa'xzep oipra - ¨¨©Ÿ¤©¥¤¤§¦¨¨
,'àeä Lã÷ ék ìëàé àì Làa øúBpä úà zôøNå'myk cnll §¨©§¨¤©¨¨¥Ÿ¥¨¥¦Ÿ¤

xn`py 'ycew' s` ,dtixya wqer xzep oiprl xn`py 'ycew'y
.dtixy aiign mikqpa

:`xnbd zl`eyäléçza íéëñð [ïðúc] (àéðúã) àä àìæà ïàîk- §©¨§¨¨¦§©§¨¦©§¦¨
ekqpzpy cr eycwedy drynïäa ïéìòBîdlirn oic oda yi - £¦¨¤

,od deab iycwy itl ,oaxw `ian bbeya odn dpdpdyla`
yn,ïäa ïéìòBî ïéà ïéúéMì eãøé.deab jxev mey mda oi` xaky ¨§©¦¦¥£¦¨¤

,àéä ÷Bãö øa øæòìà éaø àîéìoia mitq`p mikqpdy xaeqy ¥¨©¦¤§¨¨©¨¦
oda milren m` oecl jiiy o`iadl xyt`y oeike ,gafnl yakd

,opaxk `le ,ekqpzdy xg`l,íBäzì eäì eúçð àä ïðaø éàc`le §¦©¨¨¨¨£§©§
on oa`eyl xyt` i` ixdy dlirn oic oda yi m` oecl jiiy

:`xnbd dgec .medzdïðaø àîéz eléôàoiprl oecipd ,`id £¦¥¨©¨¨
`ed dlirnaote`èìwéàãz` hlwe oiziyd jeza ilk dlz - §§¦§©

.ekezl ektypy mikqpdéøîàc àkéàåzl`yy mixne` yi - §¦¨§¨§¥
,jtidl dzid `xnbdàîéìecxiyn mikqpa oilren oi`y dpynd ¥¨

,oiziylàéä ïðaøoda oi` aeye medzl micxei mikqpdy mixaeqy ©¨¨¦
,deab jxev÷Bãö øa øæòìà éaø àìå,otxyle o`ivedl jixvdy §Ÿ©¦¤§¨¨©¨

øæòìà éaø éàcotxyl jixvdy dnn cenll yi wecv xayézkà §¦©¦¤§¨¨©©¦
éîéé÷ eäééúMeã÷aoilren oi` recne ,mzyecwa micner oiicr - ¦§§©§¨§¥

:`xnbd dgec .odaàîéz eléôàef dpynykøæòìà éaøwecv xa £¦¥¨©¦¤§¨¨
meyn dlirn ea oi` ,dtixy oiperh mikqpdy `idyøác Eì ïéà¥§¨¨

,Ba ïéìòBîe Búåöî äNòpL`edy ezeevn xwir oiia dyrpy oeike ¤©£¨¦§¨£¦
.dlirn oic ea oi` aey jeqipd

ïéúéMä úà ïé÷÷Bt ,çaæî éab ìò ïéé ïéëqðnL ïîæa ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦§©¤§©§¦©¦©©¥¦§¥©§¦¤©¦¦
ick ,oiziyl ekxc micxei mikqpdy ltqay awpd z` minzeq -

,raye `ln oexbk eilr oiid d`xiyCqä Lãwa' øîàpM äî íéi÷ì§©¥©¤¤¡©©Ÿ¤©¥
.''äì øëL Cñð:`xnbd zx`anòîLî éàîz`f micnel cvik - ¤¤¥¨©©©§©

.df weqtnì 'øëL' ,àtt áø øîàì äiúL ïBLì äòéáN ïBLïBL ¨©©¨¨¥¨§§¦¨§§¦¨§
,úeøëLeli`ke ,raye dzey gafndy d`xiiy jixv jkle ¦§

.eizecb lr dlere xkzynLéðéà òáN ék dpéî òîL ,àtt áø øîà̈©©¨¨§©¦¨¦¨©¦¦
òáN déðBøbî ,àøîçoiid z` dzeye `ln epexby ici lr - ©§¨¦§¥¨©

`edy 'xky' xn`p oiid jeqipa s`y ,ray didp zeqb zenibla
.`ln epexb eli`k d`xpy meyn ,driay oeylel` mixac it lr

øBö ,àáø øîààøîç déì àLéôð àìc ïðaøî àámkg cinlz - ¨©¨¨§¨¥©¨¨§Ÿ§¦¨¥©§¨
,hrn `l` oii daxd el oi`yéòenb ònâéìzeqb zenibla oiid z` ¦©©©¥

`id oiid on driaydy ,el yiy oiid hrnn rayi jk ici lry
.oexbd ielina:`xnbd zxtqnéòenb òîâà àúëøác àñkà àáø̈¨©¨¨§¦§§¨©§©©¥

driay jxc zeqb zenibla dkxa ly qek dzey did `ax -
.devn aeaigl

éîòô eôi äî' áéúëc éàî ,àáø Løc'áéãð úa íéìòpa C,zpeek ¨©¨¨©¦§¦©¨§¨©¦©§¨¦©¨¦
,aezkdïäéúBîòt eôi äîodilbx -,ìâøì ïéìBòL äòLa ìàøNé ìL ©¨©£¥¤¤¦§¨¥§¨¨¤¦¨¤¤

l`xyi zqpk z`xwpe'áéãð úa'`idyeðéáà íäøáà ìL Bza ©¨¦¦¤©§¨¨¨¦
,áéãð àø÷pL,e`xea z` xikdl eal eacpy meynéáéãð' øîàpL ¤¦§¨¨¦¤¤¡©§¦¥

'íäøáà éäìà íò eôñàð íénòzeqgl etq`p minrd on mixb - ©¦¤¡¨©¡Ÿ¥©§¨¨
mnvr lr lawl mdxa` idl` mrl etxhvde dpikyd itpk zgz

`ed `ed jexa yecwd ike dywe ,zeevn leràìå íäøáà éäìà¡Ÿ¥©§¨¨§Ÿ
íéøbì äléçz äéäL íäøáà éäìà àlà ,á÷òéå ÷çöé éäìà- ¡Ÿ¥¦§¨§©£Ÿ¤¨¡Ÿ¥©§¨¨¤¨¨§¦¨©¥¦

lr eixg` e`ay mixbd e`xwp jkle ,xiibzdl eal eacpy oey`xd
.eny

éëøé é÷enç' áéúëc éàî ,ïðò áø éác àðzCici dUrn mi`lg FnM ¨¨§¥©¨¨©¦§¦©¥§¥©¦§£¨¦©£¥§¥
zegeld enk - 'mi`lg enk' :dxezd lr yxcp df weqty ,'oO`̈¨
,`ed jexa yecwd ly ezepne` ici dyrne zeaeh mipa`n eidy

le`yl yie,Cøék äøBz éøác eìLîð änì`l`Cøi äî Eì øîBì ¨¨¦§§¦§¥¨§¨¥©§©¨¥
,øúqa äøBz éøác óà øúqa'jikxi iweng' aezkd yexite ©¥¤©¦§¥¨©¥¤

dpeye ayei zeidl `le `rpiva dxezd ceaky ,jxik mixzqpd
.`iqdxta weyaíãà Eì ãébä' áéúëc éàî øæòìà éaø øîàc eðééäå§©§§¨©©¦¤§¨¨©¦§¦¦¦§¨¨

òðöäå ãñç úáäàå ètLî úBNò íà ék ,Enî LøBc 'ä äîe áBh äî©¨¥¦§¦¦£¦§¨§©£©¤¤§©§¥©
éäìà íò úëìïécä äæ 'ètLî úBNò' ,'E,dxez oic oeclúáäàå' ¤¤¦¡Ÿ¤£¦§¨¤©¦§©£©

éäìà íò úëì òðöäå' ,íéãñç úeìéîb Bæ 'ãñçúnä úàöBä Bæ 'E ¤¤§¦£¨¦§©§¥©¤¤¦¡Ÿ¤¨©©¥
äteçì älk úñðëäå'zkl' oda xn`py(a f zldw)l` zkll aFh' §©§¨©©¨©¨¨¤¤¤

,zeripva bedpl jixv oda s`y ,'dYWn ziA l` zkNn la` ziA¥¥¤¦¤¤¤¥¦§¤
.dipr dlk zqpkdl e` ipr zn lr ze`ved `ivedy mqxti `le

íéøác äîe øîBçå ì÷ íéøác àìäåel` zeevn -ïúBNòì ïkøcL ©£Ÿ§¨¦©¨¤©§¨¦¤©§¨©£¨
'úëì òðöä' äøBz äøîà ,àéñäøôa`le `rpiva ozeyrl - §©§¤§¨¨§¨¨©§¥©¤¤

in ipta oda gazydl,o`yry rcei epi`yïúBNòì ïkøcL íéøác§¨¦¤©§¨©£¨
,àòðöamiwqrzn mixg` oi`e ,xzqa iprl zpzipd dwcv oebk §¦§¨

,dwcvl epennn xfity mircei oi`e ,dlke zn mr enk ezi`ìò©
änëå änk úçàjixv xac lky xfrl` iax ixacne .mnqxti `ly ©©©¨§©¨

dxez ixacl mb cenll yi ,zeripv.xzqa mcnll jixvy
øîàpL ,úBðaøwä ìkî øúBé ä÷ãö äNBòä ìBãb ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨¨¤§¨¨¥¦¨©¨§¨¤¤¡©

,'çáfî 'äì øçáð ,ètLîe ä÷ãö äNò',zepaxwd lk llek gafe £Ÿ§¨¨¦§¨¦§¨©¦¨©
.minlye dler my`e z`hgúeìéîb äìBãb ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨§¨§¦

íéãñçexiag zxfrl dgxh -ä÷ãvä ïî øúBézern zpizp - £¨¦¥¦©§¨¨
,miiprl,'ãñç éôì eøö÷(å) ä÷ãöì íëì eòøæ' øîàpLweqtdy ixd ¤¤¡©¦§¨¤¦§¨¨§¦§§¦¤¤

dxivwe ,dxivwk micqgd zelinb z`e drixfk dwcvd z` dpkn
oky ,drixfd lr dticr,ìëBà Bðéà ÷ôñ ìëBà ÷ôñ ,òøBæ íãà íà¦¨¨¥©¨¥¥¨¥¥¥

,cxae oetciya dwli e` zexitd egnvi `l `nyéàcå ,øöB÷ íãà̈¨¥©©
.ìëBà¥

daL ãñç éôì àlà úîlzLî ä÷ãö ïéà ,øæòìà éaø øîàåoi` - §¨©©¦¤§¨¨¥§¨¨¦§©¤¤¤¨§¦¤¤¤¨
ozepy gxehde cqgd zcin itl `l` dwcvd lr xky lawn mc`

ehl ezrce eail,iprd zaéôì eøö÷(å) ä÷ãöì íëì eòøæ' øîàpL¤¤¡©¦§¨¤¦§¨¨§¦§§¦
,'ãñç,xkyd zlaw z` dixg` xevwl drixfd `id dwcvdy ¤¤

ezaeha gxhy itky ,dxivwd `edy cqgd itl lawi xkyd z`e
.exky z` lawi jk iprd lyìLa ,ïðaø eðzäìBãb íéøác äL ¨©¨¨¦§Ÿ¨§¨¦§¨

:ä÷ãvä ïî øúBé íéãñç úeìéîb.ä÷ãöwx miiwl leki,BðBîîa §¦£¨¦¥¦©§¨¨§¨¨§¨
Bôeâa ïéa íéãñç úeìéîbgnyn ,exaew e` e`yep znl citqn - §¦£¨¦¥§

,jxca exiag deln ,dlke ozgBðBîîa ïéazern el deln - ¥§¨
..dndae milk eli`yneä÷ãöwx zpzip,íéiðòìozil devn oi`e §¨¨©£¦¦

,mixiyrl zern,íéøéLòì ïéa íéiðòì ïéa íéãñç úeìéîbdevny §¦£¨¦¥©£¦¦¥©£¦¦
..l`xyin mc` lkl xefrl gexhlä÷ãöwx `ed dzeevn meiw §¨¨

dzpizpaìmiyp`íéiç,zern zlaw mdl lirenyíéãñç úeìéîb §©¦§¦£¨¦
íéúnì ïéa íéiçì ïéa.ezxeawe znd ziel oebk - ¥©©¦¥©¥¦

íìBòä ìk àléî eléàk ètLîe ä÷ãö äNBòä ìk ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨¨¤§¨¨¦§¨§¦¦¥¨¨¨
,'õøàä äàìî 'ä ãñç ètLîe ä÷ãö áäBà' øîàpL ,ãñç Blek¤¤¤¤¡©¥§¨¨¦§¨¤¤¨§¨¨¨¤

a `lnzi 'd cqgy mxeb htyne dwcv zeyrl ade`dylk
.mlerdõôB÷ õBt÷ì àaä ìk øîàz ànLzeyrl dvexd lk - ¤¨Ÿ©¨©¨¦§¥

,lawl miie`xd mipbedn mc` ipa el oi`ivnn cqge dwcvãeîìz©§
'Bâå (õøàä äàìî 'ä ãñç) íéäìà Ecñç ø÷i äî' øîBìzzl jixv - ©©¨¨©§§¡Ÿ¦¤¤¨§¨¨¨¤§

.mipbednl da zekfl cinz dievn dpi`y ,dixg` gexhle alìBëé̈
ïk íéîL àøé óàmiiprl dwcv zpizpa zekfl ick gexhl jixv - ©§¥¨©¦¥

,mipbedn'åéàøé ìò íìBò ãòå íìBòî 'ä ãñçå' øîBì ãeîìzwtqn - ©§©§¤¤¥¨§©¨©§¥¨
.ie`xk cqg zeyrl ei`xi icia

àøé àeäL òeãéa ïç åéìò LiL íãà ìk ,àtt øa àîç éaø øîà̈©©¦¨¨©¨¨¨¨¨¤¥¨¨¥§¨©¤§¥
,'åéàøé ìò íìBò ãòå íìBòî 'ä ãñç' øîàpL ,íéîLogy epicnll ¨©¦¤¤¡©¤¤¥¨§©¨©§¥¨

.miny z`xil oniq `ede ,ei`xi lr jeqp 'd
áéúëc éàî ,øæòìà éaø øîàål`xyi zqpk lräîëçá äçút äét' §¨©©¦¤§¨¨©¦§¦¦¨¨§¨§¨§¨

ì ìò ãñç úøBúåìL dðéàL äøBz Léå ãñç ìL äøBz Lé éëå ,'dðBL §©¤¤©§¨§¦¥¨¤¤¤§¥¨¤¥¨¤
,ãñç.da lelkd cqgd my lr 'cqg zxez' diexw dxezd lk ixde ¤¤

äøBz àlàzcnlpyìãñç ìL äøBz àéä Bæ dîLog zpzepd ¤¨¨¦§¨¦¨¤¤¤
zcnlpde ,dicnellì àlLéä Bæ dîL.ãñç ìL dðéàL äøBz à ¤Ÿ¦§¨¦¨¤¥¨¤¤¤

éøîàc àkéàcneldäøBzzpn lrdãnììmixg`läøBz àéä Bæ ¦¨§¨§¥¨§©§¨¦¨
ãñç ìLdxez cnelde ,cqge og el zpzepeàlLzpn lr,dãnìì ¤¤¤¤Ÿ§©§¨

.ãñç ìL dðéàL äøBz àéä Bæ¦¨¤¥¨¤¤¤
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המשך בעמוד מא



xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc dkeq(iying meil)

åok m`a éúééî éàziag,äðéìa eäì eìéñtéà ,úLce÷îlrae §¦©§¥§§¤¤¦§¦§§¦¨
.zycewn dpi`y ziaga `weec ze`lnl jixv epigxk

,øîà äi÷æçoi` la` ,minl xeriy oi`y o`kn gikedl yi mpn` ¦§¦¨¨©
y xnel yie ,zrcn `ly miycwn zxy ilky gikedlúøL éìk§¥¨¥

,úòcî àlà ïéLc÷î ïéàxy` z` ycwi ilkdy utg epi` m`e ¥§©§¦¤¨¦©©
ziaga zay axrn ze`lnl ekixvdy dne ,yecw epi` ekeza

,oicd xwirn epi` ,zycewn dpi`yäøéæâeminkg exfby `ed §¥¨
ànLmkqpl zxy ilkn mind z` mi`iveny xgnl e`xiy el` ¤¨

,gafnd iab lreLc÷úð úòãì eøîàélr ekezl mepzpy exaqi - Ÿ§§©©¦§©§
.mikqpa zlqet dpi` dpily xnel erhie ,eycwiy zrcéaø øîà̈©©¦

,àøéæ éaø øîà éàpé,minl xeriy oi`y mb o`kn gikedl oi` ©©¨©©¦¥¨
yíénì øeòéL Lé àîéz eléôà,bgay mind jeqipl -åokúøL éìk £¦¥¨¥¦©©¦§§¥¨¥

,úòcî àlà ïéLc÷î ïéà`la zycewn ziaga `lnl leki ok m`e ¥§©§¦¤¨¦©©
`ly ici lr e` xeriykn xzei `lniy ici lr e` ,dpila lqtiy
ziaga `lniy minkg ekixvd ok it lr s`e ,mycwl oiekzi

,zycewn dpi`yäøéæâe,`idànLmi`exd erhieeøîàé §¥¨¤¨Ÿ§
yíéìâøå íéãé Lecé÷ìlecb odkd jxevlïàlî,yeciwl `lnnde §¦¨©¦§©§©¦¦§¨

mici oiycwn oi` ixdy ilka mycwl oiekzd i`cea milbxe mici
onya gynpy xeikd enk ilka eycwy mina `l` milbxe
e`lin elit`y ,xeriy oi` el` minle ,einin z` ycwne dgynd
oikqpny jk xg` e`xiy oeike .ilkl oiie`x miaygp oibel d`n
oi`y xnel erhi dlild mdilr xary s` gafnd iab lr oze`

.dpil ly leqt mikqpa
:dpyna epipy'eë äúlbúð Bà äëtLðoiidy xeikd on `lnn did ¦§§¨¦§©§¨

gafn iabl oileqt oilebn minde::`xnbd dywnéànàåeidy min §©©
,mind jeqipl oileqt oilebnøéáòéìmind z`úðpñîaz` cixtdl ¦£¥¦§©¤¤

,mind on qx`dïéúéðúî àîéìlr dknq `le oilebn min dlqty ¥¨©§¦¦
,oepiqdéeléb íeMî Ba Lé úðpñî àéðúc ,äéîçð éaøk àìcozepd - §Ÿ§©¦§¤§¨§©§¨§©¤¤¥¦¦

xaka mixnyjixv ,epnn dhnly ilkl cxeie opzqn oiide d
opzqn oiidy it lr s`e .ygp epnn dzyi `ly ick dzeqkl
.oezgzd ilkd jezl oiid mr qx`d xeari `ny miyyeg ,jlede

éúîéà ,äéîçð éaø øîàjixve ielib meyn zppqna xdfil jixv ¨©©¦§¤§¨¥¨©
,dzeqkläðBzçzäL ïîæaon oiid z` lawny oezgzd ilkd - ¦§©¤©©§¨
zppqndäleâîäðBéìòäL ét ìò óà ,äqeëî äðBzçzäL ïîæa ìáà , §¨£¨¦§©¤©©§¨§¨©©¦¤¨¤§¨

Lçð ñøàL éðtî ,éeléb íeMî da ïéà äleâîiawp oia xaer epi` §¨¥¨¦¦¦§¥¤¤¤¨¨

`ede zppqndâBôñì äîBcd,BîB÷îa ãîBòå óöygp m` s` jkle ¤¦§¨§¥¦§
,oezgzd ilkay oiid ziizya yyg lk oi` zppqnl qx` lihd

.zppqna x`yp qx`dy meynxyt` dingp iax ixacl ok m`e
zvxzn .zppqna oepiq ici lr mday qx`d on milebn min xdhl

:`xnbdàîéz eléôàk dpyndyøîéà ,äéîçð éaøepivn okid - £¦¥¨©¦§¤§¨¥©
äéîçð éaø øîàccrein oiidyk ,oepiq lirenyèBéãäìexizdl - §¨©©¦§¤§¨§¤§

,dizyadBáâì ìáàgafnd iab lr ekqpl -å ,øîà éîikdéì úéì £¨§¨©¦¨©§¥¥
äéîçð éaøìoicd z`weqta x`eand(g ` ik`ln)zaxwd iabl §©¦§¤§¨

,rx oi` dlge gQR EWiBz ike' 'dl dleg dndaàð eäáéø÷ä §¦©¦¦¥©§Ÿ¤¥¨©§¦¥¨
éðô àNéä Bà Eöøéä Eúçôì'úBàáö 'ä øîà ,Emz` mixeaq ike - §¤¨¤£¦§§£¦¨¨¤¨©§¨

m` elit` ixd ,dleg e` zgqit dnda zaxwda rx oi`y
dgpnd dze`a jvxid ,mce xya [hilye xyÎ] jzgtl edaixwz
j`pyi i`ce ixd ,xac epnn ywaz m` dxeara jipt `yid e`
lky o`kn epcnle .'d iptl daixwdl ie`x oi`y oky lk ,dxeara
e` oiid z` opiq m` s` jkitl ,oaxwl eaixwdl xeq` dpebn xac
`ed dpebn mewn lkn ,mda didy qx`d z` mdn xiqde mind

.gafnd iab lr mkqpl

äáøòå áìåì êìò ïøãä

ìéìçä ¯ éùéîç ÷øô

äðùî
ìéìçäleg zelila ycwnd ziaa ea mixnfne millgn eidy ¤¨¦

jyna ea millgn eidy minrt ,zekeqd bgay crendäMîç£¦¨
,bgd inin miniejyna ea millgn eidy minrtäML.mini ¦¨
:dpynd zx`anìL ìéìçä eäæzgnyäáàBMä úéaoillgn eidy ¤¤¨¦¤¥©¥¨

itl ,mind jeqip ceakl da`eyd ziaa dgny zeaxdl ick ea
áBè íBé úà àìå úaMä úà àì äçBc BðéàL,aeh mei m` okle ¤¥¤Ÿ¤©©¨§Ÿ¤

leg ini dyy ex`ypy `vnp zaya lg zekeqd bg ly oey`xd
lega oey`xd aeh mei lgyk j` ,da`eyd zia zgnyl crend
itl] ,df lilga ellig mday crend leg ini dyng wx ex`yp

.[zay lile aeh mei lil - mini ipy erpnpy
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אלול, תשי"א 
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר יוסף שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג אלול:

ת"ח על הבשו"ט שהוטב מצב בריאות... כן יבשר בשו"ט תכה"י, ויש לעורר את... הנ"ל להוסיף 
כח בשמירת השיעורים בכלל, ושיעורי חומש תהלים ותניא כתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, בפרט, שזה יהי' הצנור להמשכת וקבלתו בריאות הנכונה וכל המצטרך לו בגו"ר.

המקום,  חוסר  מפני  לקבלם  אפשר  ואי  תלמידים,  עוד  להתקבל  שמבקשים  שכותב,  מה 
נצטערתי במאד מאד עד"ז, ובטח ימצאו עצה שלא להשיב את פני ההורים ריקם, אלא למצוא מקום 

נוסף לתלמידים הנוספים.

המשך בעמוד הבא

ezny in` cenr p sc ± iyily wxt`nei
äðéìá åìñôéà úùãå÷îá éúééî éàåixeni`k edl eed ,sebd zyecw eycwi`e li`ed Ð

.oaxwøîà äé÷æç`ly yeciw la` .minl xeriy oi`c dpin rnynl zivn i`ce `d Ð

zycewna iziin `lc oizipznc `nrhe ,dpin opirny `l zrcnedl ifgc o`nc Ð

oi`c oeike ,lenz`n ea epzip ilk mycwiy zrcl xaq ,zxy ilk jezn edl ilwyc xgnl

edl ikqpnc ifg `we ,ilkd meycw minl xeriy

`wtpe ,mikqpa zlren dpil oi` dpin rny Ð

.daxeg dpinøîà éàðé 'øyi `niz elit` Ð

dpin wtp ikd elit`e ,minl xeriy.daxeg

íéìâøå íéãé ùåãé÷ì åøîàé àîù äøéæâodkl Ð

mici miycwn oi`y ilka meycwe ,me`ln lecb

xeikc `inec ,miycewn mina `l` milbxe

mde ,einin z` ycwne dgynd onya gynpy

eidy adf ly oezw s`e .milbxe mici yeciwl

eici epnid ycwl lecb odk ly eceakl oiyer

"itlwa sxh" wxt `nei xcqa opixn`ck ,eilbxe

yeciwl `kd xninl iz`e .did ycewn (a,bn)

,`xeriy edl zile ,me`lin milbxe mici

ilkl md oie`x oibel d`n ded elit`y

dpil oi` :xn` edl ikqpnc ifg ike ,eycwzpe

.mikqpa zlrenéàîàå.oileqt oilebn min Ð

úððñîá åäðéøáòìzppqn ,f"rla x"iilew* Ð

,zeiepg ilra oiyery enk oehicpew da oippqny

dizgze ,oiie lkex zwa` eae dxak oink ielzy

.ekezl opzqn oehicpewde ilkéåìéâ íåùî åá ùé
,ielib ziidy xeriyk dxiny `la egipd m` Ð

`viy ick :(`,i oileg) "oihgey lkd"a yxetnd

,exegl xefgie dzyie ilk of` zgzn ygp

.dizya dxeq`eäðåúçúä.oezgzd ilk Ð

äáøòå áìåì êìò ïøãä
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éàåoeik ,sewd de`lny ink dyrpc :xn`z m`e Ð dpila elqti` zycewna edl iziin

ehn ikc meyn i`e .epnfa `ly miycwn mpi` zxy ilkc .dpnfa `ly d`lnzpy

dpila elqtine ,onf xqegn oi` dlilc ,yecwiz iyniy iac ililmcewc xg`n seq seq Ð

e`lnzp okl`,w) "mgld izy" wxt zegpna ogky`ck sewd e`ln el`k oayegl epl yi Ð

,zayd xg` exciqy miptd mgl iab (mye

mini dnk oglyd lr `ed elit`yjka oi` Ð

`lc :xnel yie !sewd exciqy ink dyrpc ,melk

dpedk icba oda ira `lc `kd ip`yc ,inc

adf ly zigelv `lde :xn`z m`e .ielina

ipzw `lc ,dzid zycewn oibel dyly zwfgnd

ipzw `le ,ziag iab ipzwck zycewn dpi`y

.jeqip mcew xg` zxy ilka oze` oiycwn ediy

`d ?geliyd inn oi`lnn eid j`id ,ok m`e

ikid ik ,zxy ilka eycwzpc oeik `veia ilqtin

yixa `icda qxhpewa 'it oke .dpila ilqtinc

la` :ogly iab (mye a,ft zegpn) "zecn izy"

gafnd" wxtae .`veiae dpila lqtil ycwn

la` :qxhpewa yxtn (`,gt migaf) "ycwn

ea rbp e` ,mirlwl ueg `vi m` lqtil oiycwn

migafc ipy wxt yxit dnly epiax mbe .mei leah

mici yeciwa lirezy edn d`ivi iab (mye a,k)

.`veia milqtpd miycwd lk jxck milbxe

!`veia ilqtin `lc ,zigelvc inn dyw `zyde

zxy ilk oi`c ,jk lk `iyew o`kn oi` ,edine

l`eny xn`ck ,miptl qpkiy cr uega ycwn

ilkc :(`,gt my) "ycwn gafnd" idliya `icda

`l` oiycwn oi`e okezn `l` oiycwn oi` zxy

`,h) zegpnc `nw wxtn dyw la` .miptan

yixc ,dxfr znegl ueg dllaa ibiltc ,(mye

mipt `ira `l dpedkcnc ,dxiyk :xn` yiwl

oeik ,dleqt :xn` opgei 'xe .`ira `l inp

`ira `l dpedkc idp ,ilka eziiyrcmipt Ð

:yexit .`ycwn dhigy xn`c ,edl `xiaq iaxk i`pz ipd :zyy ax xn`c (`,fn my) "zlkzd" wxta rnyn oke .`veia `lqtin `l ikd elit`e ,`ycwzn mipta ,`nl` .`ira `din

`ycwn dhigy xn`c oeik ,iaxk i`c ,iaxk `lc `d :xn`w (`,gn) oizrny seqae .`veia `lqti`ci`xa` i` `kid edl wixtc Ð`ycwn dhigyc meyn `wec rnyn .`veia ilqti` Ð

ikd e`l `d ,`veia lqtin `edgafd mr mi`ad mikqp `dc .ip`y gafd mr oi`ac :zegcl yi ,edin .(a,ar) "l`rnyi iax" wxt zegpna ,ycwn xepz dil zi` iaxc ab lr s` ,`l Ð

d" wxta ixirf xn`ck ,gafd zhigya `l` dpila ilqtin `lilka eyciw :(`,i) dlirn zkqna opz onvr ipta el`e ,(`,hr zegpn) "dcezopzc edpdn wcwcl yi :cere .dpila elqtp Ð

eycw :(my) dlirnc ipy wxtdil ipz `le ,dil ipzinl ivn ded migafe zeter iabc ab lr s` .`veiae ipzw `le ,dpilae mixetk xqegnae mei leaha lqtil exyked Ðipz `lc icii` Ð

zegpne miptd mgle mgld izy iab dil`zi` oifixf mewna ,`zil oifixfac idp zegpnc dyil iab (`,el migqt) "dry lk" wxta opixn`c `de .edpda dil ipz `l Ð`zlinc `gxe` Ð

milbxe mici yeciwc d`ivie .oifixf mewna dzeyrl jxcc ,`edyixtc oeik :mzd opixn`wck `l` ,`ed `vei leqt meyn e`l Ð"mgld izy" wxt wiicc `de .dizrc gq` igeq` Ð

uegan ozkixre ozyil zxn` (a,dv zegpn)xepza oziit` `dzy ,minrt izy xepz xepz :oerny 'x yixcc (`,bq my) "dvn ze`a zegpnd lk" seqa oke .dycwzp `l yai zcn `nl` Ð

ibt ia` zexiyke ,dxfra zexiyk miptd mgle mgld izy xnel libx ied mlerl :xne` oerny 'x ,opzc `dn jixte .xepza oyicwd `diye,`veia liqtin ied `ycwn i`c meyn e`l Ð

onvr ipta mi`ad mikqpe ,dvinw eda zilc lecb odk iziage mipdk zgpn ,`veia `lqtin `l ilk zyecwac oeik :xn`z m`e .ycwzpy uegl xac `ivedl `ed xrekn xacc meyn `l`

mixizn el yi :(a,dn) migafa "i`ny zia" seqa opixn` dizeekc ,ilk yeciw liren oze`ac i`ce :xnel yie ?`veia ilqtin zni`oixizn el oi` ,eixizn eaxwyn Ð.ilka eycwiyn Ð

:xnel yie !dpila elqti `ly ick xgyd cenr xg`l cr dxfra meqipki `le ,zycewna iziipe :ol iywiz izk` ok m` ,mipta `l` oiycwn oi` zxy ilkc 'yxity dn itl :xn`z m`e

.uega zxy ilka jk lk mzedydl `ed xrekn xacc :cere ?zycewn `dzy lirei dn ok m`c

äé÷æçopgei 'x ,mipeny jezn mirax` eycw :xn` diwfg ,zelg mipeny lr dhgyy dceza ibilt (a,gr zegpn) "dcezd" wxtac :dniz Ð zrcn `ly oiycwn oi` zxy ilk xn`

zxy ilk `nlr ilekc :mzd xn`w `tt axc ,opgei 'xc` opgei iaxc `iyw ok enke .oiycwn :xaq diwfg ,zrcn `ly oiycwn zxy ilka ibiltc iia` wiqne .eycw `l :xn`

yciw la` ,unw `l` epy `l :`ipzc ,oileqt zvinw iab (mye `,f) zegpnc `nw wxtae .zrcn `ly oiycwn'x xn` !leqtile ycwil ,dizkecl unewl dil xcdn ike :jixte .lqt Ð

zrcn mipeny jezn mirax` ycwny jeznc ,dcez ip`y :iiepyl `ki` opgei 'xc edine .zrcn `l` oiycwn oi` zxy ilk zxne` z`f :opgei,dyw jdn la` .zrcn `ly inp ycwn Ð

lkn epnfa `ly oiycwn zxy ilkc (`,w my) "mgld izy" seqa opixn`c ab lr s` .`ed onfa `ly ,`kd ip`yc :xnel yie !zrcn `ly oiycwn oi` ikd elit`e .minl xeriy oi`y

.zrcn `ly oiprl opnfan opnfa `ly rxb mewn

äáøòå áìåì êìò ïøãä

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

!úLce÷îa éúééî éàå¯äi÷æç .äðéìa eäì eìéñôéà §¦©§¥¦§¤¤¦§¦§§¦¨¦§¦¨
ànL äøéæâe ,úòcî àìà ïéLc÷î ïéà úøL éìk :øîà̈©§¥¨¥¥§©§¦¤¨¦©©§¥¨¤¨
:àøéæ éaø øîà éàpé éaø øîà .eLc÷úð úòãì eøîàéŸ§§©©¦§©§¨©©¦©©¨©©¦¥¨
ïéLc÷î ïéà úøL éìëe ,íéîì øeòéL Lé àîéz eìéôà£¦¥¨¥¦§©¦§¥¨¥¥§©§¦

Lecé÷ì eøîàé ànL äøéæâe ,úòcî àìàíéìâøå íéãé ¤¨¦©©§¥¨¤¨Ÿ§§¦¨©¦§©§©¦
øéáòéì ?éànàå .'åë "äúìbúð Bà äëtLð" .ïàìî¦§¨¦§§¨¦§©§¨§©©¦£¥

úðpñîa:àéðúc ,äéîçð éaøk àìc ïéúéðúî àîéì ! ¦§©¤¤¥¨©§¦¦§¨§©¦§¤§¨§©§¨
éúîéà :äéîçð éaø øîà .éeìéb íeMî Ba Lé úðpñî¯ §©¤¤¥¦¦¨©©¦§¤§¨¥¨©

äðBzçzäL ïîæa ìáà .äìeâî äðBzçzäL ïîæa¦§©¤©©§¨§¨£¨¦§©¤©©§¨
äìeâî äðBéìòäL ét ìò óà ,äqeëî¯íeMî da ïéà §¨©©¦¤¨¤§¨§¨¥¨¦

ñøàL éðtî .éeìébãîBòå óö ,âBôñì äîBc Lçð ¦¦§¥¤¤¤¨¨¤¦§¨§¥
éaø øîàc øîéà ,äéîçð éaø àîéz eìéôà .BîB÷îa¦§£¦¥¨©¦§¤§¨¥©§§¨©©¦

äéîçð¯dBábì ìáà ,èBéãäì¯déì úéìå ?øîà éî §¤§¨§¤§£¨©¨©¦¨©§¥¥
Eúçôì àð eäáéø÷ä" :äéîçð éaøìBà EöøéäàNéä §©¦§¤§¨©§¦¥¨§¤¨¤£¦§§£¦¨

éðôøîà Eä!?"úBàáö ' ¨¤¨©§¨

äáøòå áìåì êìò ïøãä

ìéìçääáàBMä úéa ìL ìéìçä eäæ ,äMLå äMîç ¤¨¦£¦¨§¦¨¤¤¨¦¤¥©¥¨
.áBè íBé úà àìå úaMä úà àì äçBc BðéàL¤¥¤Ÿ¤©©¨§Ÿ¤

àøîâ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



רכט
ezny in` cenr p sc ± iyily wxt`nei

äðéìá åìñôéà úùãå÷îá éúééî éàåixeni`k edl eed ,sebd zyecw eycwi`e li`ed Ð

.oaxwøîà äé÷æç`ly yeciw la` .minl xeriy oi`c dpin rnynl zivn i`ce `d Ð

zycewna iziin `lc oizipznc `nrhe ,dpin opirny `l zrcnedl ifgc o`nc Ð

oi`c oeike ,lenz`n ea epzip ilk mycwiy zrcl xaq ,zxy ilk jezn edl ilwyc xgnl

edl ikqpnc ifg `we ,ilkd meycw minl xeriy

`wtpe ,mikqpa zlren dpil oi` dpin rny Ð

.daxeg dpinøîà éàðé 'øyi `niz elit` Ð

dpin wtp ikd elit`e ,minl xeriy.daxeg

íéìâøå íéãé ùåãé÷ì åøîàé àîù äøéæâodkl Ð

mici miycwn oi`y ilka meycwe ,me`ln lecb

xeikc `inec ,miycewn mina `l` milbxe

mde ,einin z` ycwne dgynd onya gynpy

eidy adf ly oezw s`e .milbxe mici yeciwl

eici epnid ycwl lecb odk ly eceakl oiyer

"itlwa sxh" wxt `nei xcqa opixn`ck ,eilbxe

yeciwl `kd xninl iz`e .did ycewn (a,bn)

,`xeriy edl zile ,me`lin milbxe mici

ilkl md oie`x oibel d`n ded elit`y

dpil oi` :xn` edl ikqpnc ifg ike ,eycwzpe

.mikqpa zlrenéàîàå.oileqt oilebn min Ð

úððñîá åäðéøáòìzppqn ,f"rla x"iilew* Ð

,zeiepg ilra oiyery enk oehicpew da oippqny

dizgze ,oiie lkex zwa` eae dxak oink ielzy

.ekezl opzqn oehicpewde ilkéåìéâ íåùî åá ùé
,ielib ziidy xeriyk dxiny `la egipd m` Ð

`viy ick :(`,i oileg) "oihgey lkd"a yxetnd

,exegl xefgie dzyie ilk of` zgzn ygp

.dizya dxeq`eäðåúçúä.oezgzd ilk Ð
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éàåoeik ,sewd de`lny ink dyrpc :xn`z m`e Ð dpila elqti` zycewna edl iziin

ehn ikc meyn i`e .epnfa `ly miycwn mpi` zxy ilkc .dpnfa `ly d`lnzpy

dpila elqtine ,onf xqegn oi` dlilc ,yecwiz iyniy iac ililmcewc xg`n seq seq Ð

e`lnzp okl`,w) "mgld izy" wxt zegpna ogky`ck sewd e`ln el`k oayegl epl yi Ð

,zayd xg` exciqy miptd mgl iab (mye

mini dnk oglyd lr `ed elit`yjka oi` Ð

`lc :xnel yie !sewd exciqy ink dyrpc ,melk

dpedk icba oda ira `lc `kd ip`yc ,inc

adf ly zigelv `lde :xn`z m`e .ielina

ipzw `lc ,dzid zycewn oibel dyly zwfgnd

ipzw `le ,ziag iab ipzwck zycewn dpi`y

.jeqip mcew xg` zxy ilka oze` oiycwn ediy

`d ?geliyd inn oi`lnn eid j`id ,ok m`e

ikid ik ,zxy ilka eycwzpc oeik `veia ilqtin

yixa `icda qxhpewa 'it oke .dpila ilqtinc

la` :ogly iab (mye a,ft zegpn) "zecn izy"

gafnd" wxtae .`veiae dpila lqtil ycwn

la` :qxhpewa yxtn (`,gt migaf) "ycwn

ea rbp e` ,mirlwl ueg `vi m` lqtil oiycwn

migafc ipy wxt yxit dnly epiax mbe .mei leah

mici yeciwa lirezy edn d`ivi iab (mye a,k)

.`veia milqtpd miycwd lk jxck milbxe

!`veia ilqtin `lc ,zigelvc inn dyw `zyde

zxy ilk oi`c ,jk lk `iyew o`kn oi` ,edine

l`eny xn`ck ,miptl qpkiy cr uega ycwn

ilkc :(`,gt my) "ycwn gafnd" idliya `icda

`l` oiycwn oi`e okezn `l` oiycwn oi` zxy

`,h) zegpnc `nw wxtn dyw la` .miptan

yixc ,dxfr znegl ueg dllaa ibiltc ,(mye

mipt `ira `l dpedkcnc ,dxiyk :xn` yiwl

oeik ,dleqt :xn` opgei 'xe .`ira `l inp

`ira `l dpedkc idp ,ilka eziiyrcmipt Ð

:yexit .`ycwn dhigy xn`c ,edl `xiaq iaxk i`pz ipd :zyy ax xn`c (`,fn my) "zlkzd" wxta rnyn oke .`veia `lqtin `l ikd elit`e ,`ycwzn mipta ,`nl` .`ira `din

`ycwn dhigy xn`c oeik ,iaxk i`c ,iaxk `lc `d :xn`w (`,gn) oizrny seqae .`veia `lqti`ci`xa` i` `kid edl wixtc Ð`ycwn dhigyc meyn `wec rnyn .`veia ilqti` Ð

ikd e`l `d ,`veia lqtin `edgafd mr mi`ad mikqp `dc .ip`y gafd mr oi`ac :zegcl yi ,edin .(a,ar) "l`rnyi iax" wxt zegpna ,ycwn xepz dil zi` iaxc ab lr s` ,`l Ð
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סוכה. פרק רביעי - לולב וערבה דף נ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

בנוגע למ"ש בלימוד משניות מנוקד ויש בו ג"כ פירוש עברי טייטש, ושיש מערערים ע"ז, הנה 
כיון שיש על המשניות הסכמת הרה"ג ר' מאיר אריק ז"ל וכן הסכמת הרה"ג ר' אברהם שטיינבערג 
הנה חזקה על רבני ישראל שכמותם שלא הוציאו דבר שאינו מתוקן מתחת ידם, ואין אני יודע הטעם 

לפקפוקים בזה.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה ופ"ש כל החורה שיחיו.

המשך מעמוד הקודם
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àøîâúéùàøá éîé úùùîlawl ziy`xa ini zyyn e`xap oiziy :lirl oxn`c Ð

.mikqpdïáø÷ ìù øéùácinzl oiid (e mind) jeqip zrya gafnd iptl dknd lilga Ð

,xiy mixne`e mpkec lr oicner mieldy .miaxrd oia ly cinzl oiid jeqipe ,xgy ly

dkn lilgd dpya mei xyr mipya :(`,i) oikxr zkqna opzck ,mdiptl dkn lilgde

`l` gafnd lr xiy mixne` oi`e .gafnd iptl

wlgp lilg eze`ae .mzd opixn`ck ,oiid lr

.dgec `edy xnel ,dcedi xa iqei iaxø÷éò
äøéù,dxezd on xiy oerh xeav oaxwy Ð

.ze`xwn dnkn (`,`i) oikxr zkqna opixn`ck

lilg ok m` `l` epi` xiyd xwir :iqei 'x xaqe

oipnk lkd milape zexepk oke ,xiyd mr dkn

ikid ike .`id dcear ,jkld .my yxetnd

zay dgec cinzc.zay dgec inp ely xiy Ð

äôá,eneia mei xac xiyd mixne` mield Ð

,oey`xa (ck mildz) "d`elne ux`d 'dl" oebk

.mlek oke ,ipya (gn my) "lledne 'd lecb"

lilgl xyt` i`y zayaeoi`y ,dgec epi` Ð

.i`xwn ediinrh opitli onwle .devnd xiy ilk

äáàåù ìù øéù ìáàlr dlild lk didy Ð

,miyp zxfrl l`xyi zxfrn zecxeid zelrn

.milapae zexepka mielde :oizipzna ipzwck

àéä äøéúé äçîù ìëä éøáãon dpi`e Ð

.zay igc `le ,zevnd z` aagl `l` ,dxezd

éâéìô éëäáã.ilka e` dta dxiy xwira Ðïàî
øùëîãdxiy xwir :xaq ,zxy ilk lkl ur Ð

did aea`e .zxy ilk xiyd ilk edl eede ,ilka

opzck ,dpw ly `ede ,dyn zenin ycwna

,opitli dipin zxy ilk x`y jkld .(a,i) oikxra

.ur lya ixeyk`läôá äøéù ø÷éòilke Ð

xiyd ilk ,jkld .`ed `nlra `lw ineqal

ilk iiencl ediipin opitli `le ,zxy ilk opi`

.dyn ly aea`l zxyéàùî øùôà ïéðã ïéà
øùôà,zkzn ly eidiy xyt` milk x`y Ð

`le ,edl opitli dxepnn jkld ,micaekn ode

i`y meyn `nrh mzdc .dyn ly aea`n

oikxra yxtnck ,zkzn ly zeyrl xyt`

z` elhp ,axr elew did `le adf edtvy :(a,i)

eietiv:xaq ,xyknc o`ne .axr elew eide Ð

ogky` mewn lknc ,xyt` i`yn xyt` oipc

:opiqxb ikd .urc zxy ilkø÷éò àîéà úéòáéàå
øùôà éàùî øùôà ïéðã ïéàå äôá äøéùÐ

,dta dxiy xwir `nlr ilekc :eyexit ikde

ilka xwir xnel cenlz`e aea`n slinl `kile

xyt` oipc oi`c ,xnb `l aea`n `kd elit` Ð

.xyt` i`ynéèøôå éììëá äøåðî óìéîá àëäå
éâìôéî÷ éèåòéîå ééåáéøá åà`le .opiqxb ikd

opiqxbäøåðîîdxezd z` oiyxecy yi Ð

ieax zcna dze` miyxecy yie ,hxte llka

hxt :dil rnyn hxte llka dyxecd .herine

llk xg` `adhxte llk ,jkld .llk ly eyexit Ð,hxtay dn `l` llka oi` Ð

dlrnl lelkd llk edn ,eyexit `edy itl ,enr oipecp oi` hxtl oinecd mixac elit`e

hxtd xg` ipy llk iz` ike .xzei `le ,eiykr jl xne` ip`y df Ð.eilr siqedl `a Ð

mixac `l` oexg`d llk ici lr oc dz` i` ,jkld .el minecd z` eilr siqez m` jiice

daxzp `nw llkac meyn `l` .hxtay dn `l` llka oi` `nipc ,llk ly eyexit llk xg` `ad hxt dil rnyn `l herine ieaixa dyxecde .dligzn eaxzp `ly ,hxtl oinecd

dicda ipixg` ieaix iz` xcd ike .dizernynn ihernl d`xza dhxt iz` ,rnyna lkdhxtd oirk ody mixac el`c .ilin lk iieaxl ipd` Ðedl ehirni` `lc ,jixhvi` `l Ð

iherine iieaix yixcc o`nc ,oilzp oilwqpd lk iab (a,dn oixcdpq) "oicd xnbp" wxta `icda xn` ikde .`herinnoinecd lk oexg` ieaix `la dicegl herine ieaixa dil rnyn Ð

.hxtlñøç ìù èòéî.lkd on xzei hrnzdl ie`xd edfe ,`z` ihernl `herin jgxk lrc Ð
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ãçjezn dxey dpikydy ,ycewd gex mia`ey myny :yxtn inlyexia Ð da`ey ipz

izin` oa dpeic `caer iziine ,"'d gex eilr idze obpnd obpk idie" aizkc ,dgny

rn didy.dpiky eilr dzxy da`eyd zia zgnyae ,milbx ile

ãçå:`nrh yxtn ,odic`e odicir iab (mye `,a) dxf dcear zkqn yixa Ð daeyg ipz

ipz `l `nrh yxtn odic` ipzc o`n

izkeca `le ,ikd wiic `l oizrnyae .odicir

(`,bp oiaexir) "oixarn cvik" yixa .`aeh

`nw `aa) "`xza lfebd" wxtae ,oixa`ne oixarn

ipy wxt yixae .oiwivne oiwiqn iab (a,fhw

wxtae ,dipye dpey`x iab (mye `,fi) zenaic

.(a,dl dvia) "oiliyn"

ïðáøåwxtac :dniz Ð dta dxiy xwir ixaq

:opz (a,aw oiaexir) "oilitz `vend"

`ki`e .dpicna `l la` ,ycwna `nip oixyew

.daper `l` dxyew did `l xn`c `xnba `pz

zay igc i` ,ilk oewiza `l` ibilt `l o`k cre

envr xiy la` .oaxw ixiykn meynilekl Ð

mipya :(`,i) oikxrc ipy wxt inp opze .igc `nlr

.gafnd iptl dkn lilgd dpya mei xyr

aeh meiae ,ipy gqtae ,oey`x gqt zhigya

dpnye ,zxvr ly aeh meiae ,gqt ly oey`xd

xyt` i`c ,aeh meie zay igc `nl` .bgd ini

`a` xa dinxi axle .zay `la bgd ini zpnyl

la` ,ibilt da`ey ly xiya oizrnya wiqnc

igc `nlr ilekl oaxw ly xiysqei axe .`gip Ð

oizipznc :xnel jixve !`ziixan azezi` `kdc

iqei iaxk sqei ax edl iwen ded oiaexirce oikxrc

cinz" seqac :dyw izk` ,edine .dcedi xa

`hiytc `zlinc rnyn (`,dq migqt) "hgyp

xingnc ozp 'x elit`e .ycwna zeay oi`c `id

opz ,cere .exizd `kixv zeayc dcen mzd

mei lkac ,ycwn ly zeriwz iab (a,bp) oiwxita

,zaya elit`e zeriwz zg`e mixyr my eid

hinzy` `le ,opz mei lkac `xnba wiicck

zeriwz edpdc xnel oi`e .`pz mey biltc

`ziixe`c,mixry zgiztl yly (ipzwc) `dc Ð

dk`lnn mrd lihadl ick yly inp zeriwze

opzck ,zay axra zeidl lgy aeh mei zegec

xra zeidl lgy aeh mei :(a,ek) oilegc `nw wxt

mda oipyn eidy ,oilican `le oirwez zay

ipd lke .`xnba `nrh mzd yxtnck ,zvwna

mind ielinae .ycwna xefb `le ,opaxc mzdc

"oeyya min mza`ye" aizkc:xnel yie !xefb Ð

zexepk mililg ,xiy ilk aex my didy itlc

xicz owzl mikixvy ,milap mizlvneda xefb Ð

ab`e .oewiz ira `lc ,xteya ibqc ,jpdn ith

eda xefbcmind ielinl erwzi `ly inp xefb Ð

ikd i` :jixtc ,(a,cp) oiwxita gkenck ,aeh meia

oipnif ,diaygil `l inp bgd jezay zay axr

meyn ,zeriwz edl ixvac ,xnelk .zay axra bg ly oey`x aeh mei lgc oebk ogky` `lc

xiy ilk x`ya zeaxdl eda oilibxy itl ,`pyixtck `nrh epiide .mind ielinl irwz `lc

(a,`p) oiwxita opzck ,xtqn `la.llk erwzi `ly exfb Ð
i`pzk
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc dkeq(iying meil)

àøîâ
,øîzéàewlgpàðéò áøå äãeäé áø.ef dgny ly dny did j`id ¦§©©§¨§©¥¨
éðz ãçd zia zgny' dpey did mdn cg` -ãçå ,'äáàBLmdn ©¨¥¥¨§©

éðzd zia zgny'éðúc ïàî ,àøèeæ øî øîà .'äáeLç`xen`d - ¨¥£¨¨©©§¨©§¨¥
d zia zgny' dpeyyLazLî àì 'äáàBL,ezpyna dreh epi` - ¥¨Ÿ¦§©¥

,jynda x`aziy itkeéðúc ïàîez` dpeyy `xen`d oke - ©§¨¥
d zia zgny' zqxib'äáeLç`ed s`LazLî àì,dreh epi` - £¨Ÿ¦§©¥

:`xnbd zx`an .mdipy ixacl xewn yiy meyn epiideéðúc ïàî©§¨¥
d zia zgny' dpeyy `xen`d -LazLî àì 'äáàBLxewny itl ¥¨Ÿ¦§©¥

n `ed ezqxib'ïBNNa íéî ízáàLe' áéúëc,lr yxcp df weqte ¦§¦§©§¤©¦§¨
jkle ,jeqipl mind zai`y onfa ycwnd ziaa dzidy dgnyd
.weqta zxkfeny itk dai`yd my lr dgnyd `xwzy xazqn

éðúc ïàîed zia zgny''äáeLçmbLazLî àìoeik ,dreh epi` - ©§¨¥£¨Ÿ¦§©¥
dn zernynn exewnyïîçð áø øîàcyäåöîmind jeqip ly ef §¨©©©§¨¦§¨

äàáe ,àéä äáeLçxak zpnefne dpken -,úéLàøa éîé úLMîlit £¨¦¨¨¦¥¤§¥§¥¦
eid ,mikqpd miktyp myly gafnd zgzy llgd - oiziydy

.ziy`xa ini zyyn oiieyr
,ïðaø eðz`ztqeza epipy(g"d c"t)ilka oebipdyìéìçäziaa ¨©¨¨¤¨¦

did ycwndúaMä úà äçBc,ea oillgn eid zaya s`y -éøác ¤¤©©¨¦§¥
,íéøîBà íéîëçå ,äãeäé øa éñBé éaødxengd zayd z`y wx `l ©¦¥©§¨©£¨¦§¦

`l` dgec epi`óàz`áBè íBélwd,óñBé áø øîà .äçBc Bðéà ©¥¤¨©©¥
ú÷Bìçî,zay dgec lilga dpibpd m` minkge dcedi xa iqei iax ©£¤

`idïaø÷ ìL øéLamixne`e mpkec lr micner miield eidy - §¦¤¨§¨
my mipbpn eide ,cinzd zepaxwl oiid jeqip zrya dxiy

,zay dgec `ed m` ewlgp dfae ,milape zexepik mililgaéaøc§©¦
éñBédcedi xaøáñyøwéòoerh xeaiv oaxwy dnäøéLzrya ¥¨©¦©¦¨

`ed mikqpdéìka,dta mzxiy mr milk x`yae lilga epbpiy - ©§¦
åok m` ,devnd xwirn md dpibpd ilky oeikàéä äãBáòzaygp - §£¨¦

,oaxwd zcearn wlgk dpibpdúaMä úà äçBãåxwiry myk §¨¤©©¨
.zay dgec dceardøwéò ,éøáñ ïðaøåoerh xeaiv oaxwy dn §©¨¨¨§¥¦©

äøéLmiield zxiy `id mikqpd zryaäta,`ed mipbpny dne ¦¨©¤
lewd z` mirpdl ick wxåok m` dta `id dxiyd xwiry oeik §

ilka dpibpd.úaMä úà äçBc dðéàå ,àéä äãBáò åàìepi` df lke ¨£¨¦§¥¨¨¤©©¨
,dxezd on `edy xeaiv oaxw ly xiya `l`ìáàaìL øéL £¨¦¤

d zia zgnyäáàBL`l ,miyp zxfra dlild lk miield epbipy ¥¨
le llk ewlgpìkä éøácmyl wxe dxezd on dpi`äçîNdxizi ¦§¥©Ÿ¦§¨

àéä,zeevnd aagl ickeúaMä úà äçBc dðéàå. ¦§¥¨¨¤©©¨
àðéîà àðî ,óñBé áø øîàxnel il oiipn -àäácxwir m`] dfay - ¨©©¥§¨£¦¨¦§¨

[ilka e` dta dxiyéâéìt,opaxe dcedi xa iqei iaxàéðúc §¦¥§©§¨
,`ziixaaúøL éìkycwnd zia zcear ilk -éaø ,õò ìL ïàNòL §¥¨¥¤£¨¨¤¥©¦

ìñBt,dcearl el` milk.øéLëî äãeäé øa éñBé éaøåax x`an ¥§©¦¥©§¨©§¦
:sqeiéâìôéî÷ àäa åàì éàîy ewlgp jka `l m`d -øéLëîc ïàî ©¨§¨¨¦§§¥©§©§¦

y meyn enrh dcedi xa iqei iax -äøéL øwéò øáñxeaiv oaxwy ¨©¦©¦¨
dxiy idef mikqpd zrya oerh,éìkamd ixd dpibpd ilk ok m`e ©§¦

,zxy ilkå,oky oeikäLîc àáeaàî ïðéôìélilgdn cenll yi - §¨§¦©¥©¨§Ÿ¤
oicd `edy ,urn ieyr didy epiax dyn onfn ycwna didy

.urn md m` mixyk zxy ilk x`yìéñôc ïàîeenrh ,iax - ©§¨¦
y meyn,øáñyäøéL øwéòmikqpd zrya oerh xeaiv oaxwy ¨©¦©¦¨

dxiy `id,ätaxwir epi`y itl zxy ilk lilgd oi` ok m`e ©¤
dxiyd zevnaå`linnïðéôìé àìzxy ilk x`yäLîc àáeaàî §Ÿ¨§¦©¥©¨§Ÿ¤

oeik urn zeidl leki did aea`d `wecy itl ,urn mxiykdl
m` iaxe dcedi xa iqei iax ewlgpy epivny oeike .zxy ilk epi`y

iax ly ezwelgn mb idefy xnel yi ,ilka e` dta dxiy xwir
dgec .`l e` zay dgec lilgd m` oiprl opaxe dcedi xa iqei

:`xnbdàìzxy ilk xykda mzwelgn mrh df oi`y xyt` - Ÿ
`l` ,urnàîìò éleëcmixaeq iax oiae dcedi xa iqei iax oia - §¥¨§¨

y,éìka äøéL øwéò,zxy ilk did dyn ly aea`deàëäå`ibeqa ¦©¦¨©§¦§¨¨
eféâìôéî÷ øLôà éàMî øLôà ïéðãaxa iqei iaxe iax ewlgp - §¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨¨¦§§¥

xg` ote`a xyt` i`yk dyrpd xacn cenll xyt` m` dcedi
y ,xg` ote`a zeyrl xyt`y mewnløéLëîc ïàîxa iqei iax] ©§©§¦

urn zxy ilk zeyrl [dcediïéðc øáñzxy ilk x`y micnl - ¨©¨¦
yøLôà,[oicaekn ody jk ozeyrl sicre] ,zekznn s` ozeyrl ¤§¨

øLôà éàMîezeyrl did xyt` i`y dyn ly aea`dn - ¦¤¦¤§¨
,urn oixyk zxy ilk x`y jk urn xyk `edy myke ,zkznn

ìéñôc ïàîeurn zxy ilk zeyrl [iax]øáñyàìøLôà ïéðc ©§¨¦¨©Ÿ¨¦¤§¨
,øLôà éàMî`l aea`dy itl ,aea`n milk x`y cenll oi`e ¦¤¦¤§¨

didy itl egipdl evx `le ,urn `l` ezeyrl zexyt` dzid
ok oi`y dn ,edexiykde elkiy dnn ede`yr jkitl aeyg ilk
dzidy dxepnd on micnl ,zkznn ozeyrl xyt`y milk x`y

.daeyg zkznn ozeyrl jixvy ,zkzn dieyr
,àîéà úéòaéàå,jtidl yxtl yiàîìò éleëcmixaeqøwéòc §¦¨¥¥¨§¥¨§¨§¦©

,äta äøéLilk epi` ixdy aea`d on llk cenll oi` ok m`e ¦¨©¤
,zxyå,zxy ilk aea`d ok m`e ilka dxiy xwiry xn`z m` s` §

y meyn aea`n cenll oi`øLôà ïéðc ïéàxyt`y zxy ilk - ¥¨¦¤§¨
ezeyrl,zkznnøLôà éàMîilk zekld lkd ixacle ,aea` - ¦¤¦¤§¨

,dxepnd on micnlp zxyàëäådzid dnvr dxepnd m` ewlgp - §¨¨
ielz xacde ,`l e` ,urn dieyr dzid m` dxykäøBðî óìéîa- §¥©§¨

,[zxy ilk x`y micnlp dpnny] dxepnd iweqt cenil ote`a
cnlp m`daly ote`éèøôe éììëminecy mixac wx miaxne §§¨¥§¨¥

,hxtlBàcnlpyaly ote`éèeòéîe ééeaøcaln] lkd miaxne §¦¥¦¥
dfae ,[miieqn cg` hxtéâìôéî à÷y ,iaxe dcedi xa iqei iaxéaø ¨¦§§¥©¦

Léøcly ote`a el` miweqt,éèøôe éììkeLéøc äãeäé øa éñBé éaø ¨¦§¨¥§¨¥©¦¥©§¨¨¦
ly ote`a el` miweqtéèeòéîe ééeaéø. ¦¥¦¥

xFdh adf zxpn ziUre' dxepnd zyxta aezk :`xnbd zx`an§¨¦¨§Ÿ©¨¨¨
.'dxFpOd dUrY dWwnLéøc éaøzcina weqtd z`,éèøôe éììk ¦§¨¥¨¤©§¨©¦¨¦§¨¥§¨¥

xn`py dny yxeceå''úøBðî úéNò`ed,ììkdfn ,xnelk §¨¦¨§©§¨
rnyn dpyri dnn yexit `ll dxepnd z` dyriy aezky

eixg` aezky dne .mipind lkn zeyridl dleki dxepndyáäæ'¨¨
'øBäè`edèøtdazke dxezd dxfg aeye ,adfn `wec dpyriy - ¨§¨

'äøBðnä äNòz äL÷î''dyrz' zaizaeììëå øæç.lkd ¦§¨¥¨¤©§¨¨©§¨©
zazek dxezdykee ììkeixg`lå èøôcer hxtd ixg`éà ,ììë §¨§¨§§¨¦

ïc äzàhxta yxtzdy dnn ueg zeaxlàlàmdy mixacïéòk ©¨¨¤¨§¥
,èøtäcenll yi o`k s`eèøtä äîdLøBôî`ed dxepnaìL ©§¨©©§¨§¨¤
úëzî,adf epiidcìk óàx`ye] dxepndy miaxny dnilk ©¤¤©Ÿ

wx `ed mdn dxyk [zxy,úëzî ìLurn zxy ilk la` ¤©¤¤
.mileqteLéøc äãeäé øa éñBé éaøzxeva miweqtd z`ééeaéø ©¦¥©§¨¨¦¦¥
,éèeòéîe,yxece,äaéø 'úøBðî úéNòå'lkn ozeyrl daix ,xnelk ¦¥§¨¦¨§©¦¨

dxezd jk xg` dazkyke ,mipind,èòéî 'øBäè áäæ'dn lk ¨¨¨¦¥
dxezd dazk aeyyke ,hxtl dnec epi`y'äøBðnä äNòz äL÷î'¦§¨¥¨¤©§¨

,äaéøå øæçy oeikeäaéøå èòéîe äaéøy `ed oicdìkä äaéøueg ¨©§¦¨¦¨¦¥§¦¨¦¨©Ÿ
s` zxy ilk mixyk okle ,hxtd on xzeia wegxy cg` xacn

xnel yiy ,urnéaø éàî,oexg`d ieaixa daxzp dn -ìk éaø ©©¦©¦¨
éléîe ,ur s`e mibeqd lk eaxzp -èòéî ,èòéî éàîwx.ñøç ìL ¦¥©¦¥¦¥¤¤¤
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צריך לשמור על בריאות הגוף אשר בירורו וטהרתו בימינו אלה הוא על-ידי צדקה . . ולא על-ידי תעניתים וסיגופים . . ואם יתנהג כהנ"ל 
בטח יוכל לבשר טוב מהטבת המצב.

ממכתב ז' אלול, תשי"ד



xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc dkeq(iyiy meil)

éàpúkzwelgna iepy ilka e` dta dxiy xwir m` df xac - §©¨¥
,mi`pzïðzã] (àéðúc),[lr dxiy zrya xiyd ilka mipbpnd §©§¨§§©
,oaxwdeéä íéðäk éãáò,mil`xyi `leéñBé éaø ,øéàî éaø éøác ©§¥Ÿ£¦¨¦§¥©¦¥¦©¦¥

øîBàl `l` micarl ef dcear epzp `líéøâtä úéa úçtLî ¥¦§©©¥©§¨¦
àiøtéö úéa úçtLîe[mzgtyn my jk]îeenyy mewndíeàîà ¦§©©¥¦§©¨¥£¨

,eéäeéäLd miqgein mil`xyiäpeäkì ïéàéNîzepnl`d mdiyp - ¨¤¨©¦¦©§¨
,mipdkl `ypidl zeie`x mdizepaeøîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¦§¥

wxe ,jkl oileqt oiqgein mil`xyi s`eéä íiåì.xiy ilka mipbpn §¦¦¨
:`tt ax gikenàäa ,åàì éàî[ilka e` dta dxiy xwir m`Î]à÷ ©¨§¨¨

øîàc ïàîc ,éâìôéîmipbpndy [xi`n iax]øwéò øáñ÷ ,eéä íéãáò ¦§§¥§©§¨©£¨¦¨¨¨©¦©
,äta äøéLla` ,exiyi miield `weecy mikixv eid dta wx jkle ¦¨©¤

.micar s` mixyk lewd z` mirpdl `l` epi`y xiy ilka oebipl
øîàc ïàîemipbpndy [qepbihp` oa `pipg iax]íiåìøáñ÷ ,eéä ©§¨©§¦¦¨¨¨©

éìka äøéL øwéò.epbpi miield `wecy jixve `id dcear ok m`e - ¦©¦¨©§¦
:`xnbd dgecàøañúå`id zwelgnd yxeyy xnel xyt` ike - §¦§§¨

,dyw df itl ixd ,ilka e` dta dxiy xwir m`éñBé éaøxn`y ©¦¥
zegtyn `l` miiel `wec ekixvd `l mb j` eid micar `ly

,mipbpn eid miqgein mil`xyiøáñ÷ éà ,øáñ÷ éàîiqei iax ©¨¨©¦¨¨©
y,äta äøéL øwéòy xnel jixv didénð íéãáò eléôàmixyk ¦©¦¨©¤£¦£¨¦©¦

mil`xyi wx xiykd recne ,dcear dpi` ixdy ,ilka dpibpl
e ,miqgeinøáñ÷ éày iqei iax,éìka äøéL øwéòxnel jixv did ¦¨¨©¦©¦¨©§¦

yïéà íiåìobpl mixyk miiel wx -elit`e mixg` la` xiyd ilka §¦¦¦
àì ,íéìàøNé.mil`xyi xiykd recne ,obpl mixykàlài`ce ¦§¨¥¦Ÿ¤¨

,dxiyd xwir idn mzwelgn oi`yczn`aàîìò éleëiax - §¥¨§¨
y mixaeq qepbihp` oa `pipg iaxe iqei iax xi`n,äta äøéL øwéò¦©¦¨©¤

jkl mixyk micar s`e epbpi miiel `wecy jixv oi` oicd xwirne
,dceard xwirn mpi` ixdyéâìôéî à÷ àäáe,mi`pzdøáñ øîc §¨¨¦§§¥§©¨©

,äNòî äåä éëä øáñ øîe ,äNòî äåä éëälreta ebdp ji` ,xnelk ¨¦£¨©£¤©¨©¨¦£¨©£¤
e` miiel epbipy e` ,oicd xwirn xzeny itk micar epbip m`

.miqgein mil`xyi epbipy
ziaa dyrn did dn `l` ewlgp `ly ok m` :`xnbd dywn

e ,`ziixaa ef zwelgn d`aed dn myl ycwnddpéî à÷ôð éàîì§©©§¨¦¨
raep mzwelgn yxey :`xnbd daiyn .dkldl dfn `vei dn -

zwelgnnìoiipr,'øNònìå ïéñçeiì ïëecî ïéìòî'dfaeéâìôéî à÷ §©£¦¦¨©¨¦§©©£¥¨¦§§¥
it lr eilr micirn ,okecd lr obpny mc` mi`exyk m` ,mi`pzd
oi`y e` ,xyrn lawl ie`xe iel `edy e` ,qgein `edy df

.cirdl jk lr mikneqøîàc ïàîy xaeqy xi`n iax -eéä íéãáò ©§¨©£¨¦¨
c meyn ,mipbpndøáñ÷yïéìòî ïéàz`îa obpny iïëec`l ¨¨©¥©£¦¦¨

,øNònì àìå ïéñçeiìokeca micar cinrdl s` yyg oi` okle ©¨¦§Ÿ©©£¥
.leykn dfn z`vl leki oi`y oeik oicd xwirkøîàc ïàîeiax - ©§¨©

wxy xaeqy iqeieéä ìàøNéy itl ,micar `leøáñ÷yïéìòî ¦§¨¥¨¨¨©©£¦
ïéñçeiì ïëecî,qgein `edy eilr cirdl xyt` okecd lr obpnde ¦¨©¨¦

maiygdl erhi `ly ick micar my cinrdl `ly exdfp jkitl
,miqgeinkàì ìáàokecd on milrnøNònìobpny dfny xnel - £¨Ÿ©©£¥

.obpl miqgein mil`xyin repnl oi` jkitle ,`ed iely di`x
øîàc ïàîe`wecy xaeqy qepbihp` oa `pipg iax -eéä íiåìs`e ©§¨©§¦¦¨

y meyn ,miqgein mil`xyi `løáñ÷yïéìòîz`îiobpny ¨¨©©£¦¦
a,øNònì ïéa ïéñçeiì ïéa ,ïëecelri `l ok`y citwdl yi jkitle ¨¥©¨¦¥©©£¥

.leykn df ici lr `vi `ly ick ,miiel `l` okecl
àaà øa äéîøé éaøåiqei iax zwelgn z` yxity sqei ax lr wlg §©¦¦§§¨©©¨

e ,oaxw ly xiy oiprl minkge dcedi xa,øîàdyú÷Bìçîdpi` ¨©©£¤
ea epbipy lilga `l`ìL øéLad zia zgnyäáàBLepi` i`ceay §¦¤¥¨

,dgnyl `l`øáñ äãeäé øa éñBé éaøcxwirn df oi`y s`y §©¦¥©§¨¨©
mewn lkn ,dcear,úaMä úà äçBc énð äøéúé äçîNitl ¦§¨§¥¨©¦¨¤©©¨

oi`e opaxc xeqi` m` ik ilka oebpa oi`y ,`id devn zgnyy
,df jxevl ycwna zeayéøáñ ïðaøå`l` dcear df oi`y oeiky §©¨¨¨§¥

l wx,äøéúé äçîNoklúaMä úà äçBc dðéà,[opaxc xeqi`a s`] ¦§¨§¥¨¥¨¨¤©©¨
ïaø÷ ìL øéLa ìáàle ewlgp `làéä äãBáò ìkä éøácxwiry itl £¨§¦¤¨§¨¦§¥©Ÿ£¨¦

ilka dxiy.úaMä úà äçBãå§¨¤©©¨

:`xnbd dywnéáéúéîilkd oebipd ,`ziixaa epipyìL øéL ¥¦¥¦¤
d zia zgnyäçBc äáàBLs`,äãeäé øa éñBé éaø éøác úaMä úà ¥¨¤¤©©¨¦§¥©¦¥©§¨

,íéøîBà íéîëçå`l` dgec epi` zayy wx `lBðéà áBè íBé óà ©£¨¦§¦©¥
,äçBce da`ey ly xiya ewlgpy ixdóñBé áøc àzáeézxn`y ¤§§¨§©¥

`l` ewlgp `le zayd z` dgec epi`y micen lkd da`eyay
:`xnbd dwiqn .oaxw ly xiyaàzáeézef `ziixan dyw ok` - §§¨

:`xnbd zxxan .sqei ax lràîéìwxy `ziixaa wiicp m`d - ¥¨
éâéìôc àeä äáàBL ìL øéLa,opaxe dcedi xa iqei iaxøéLa ìáà §¦¤¥¨¦§¦¥£¨§¦

ïaø÷ ìLly rnyn ,`ziixaa xkfed `lyúà äçBc ìkä éøác ¤¨§¨¦§¥©Ÿ¤¤
úaMäoaxw ly xiya oiwleg eid ,ok `l m`y] ,`id dceary oeik ©©¨

iax zrcke ,[mixingn opax ea elit`y lecb xzei yecig `edy
ok m`e ,`a` xa dinxiézøúa óñBé áøc àzáeéz éåäéz àîéì- ¥¨¦§¥§§¨§©¥§©§¥

epi` zercd lkl da`ey ly xiyay xn`y dna oia ,miizya
oiae ,dgec dcedi xa iqei iax zrcly x`ean `ziixaae ,dgec
dgec epi` minkg zrcle ,oaxw ly xiya ewlgpy xn`y dna

:`xnbd dgec .dgec mzrcl s`y wiiecn `ziixad oneCì øîà̈©¨
,óñBé áøda`ey ly xiya ewlgpy `ziixadn gked m` s` ©¥

xyt`y ,ewlgp `l oaxw ly xiyay gikedl oi` [eixack `lyÎ]
y `ziixad z` cinrdlïécä àeäå ,äáàBL ìL øéLa éâéìt§¦¥§¦¤¥¨§©¦

mb ewlgpyìoiprly xiyéâìôéî÷c éàäå ,ïaø÷xkfedy dne - §¨§¨§©§¨¦§§¥
wx ewlgpyäáàBL ìL øéLaick `edøa éñBé éaøc Bçk EòéãBäì §¦¤¥¨§¦£Ÿ§©¦¥©

,äãeäéxaeqe lwindeléôàcxiyéçc énð äáàBLc.zay §¨©£¦§¥¨©¦¨¥
:`xnbd dywnéðz÷ àäåepzpynaäáàBMä úéa ìL ìéìç eäæ' §¨¨¨¥¤¨¦¤¥©¥¨

,'áBè íBé úà àìå úaMä úà àì äçBc BðéàLwxy dpyna wiiecne ¤¥¤Ÿ¤©©¨§Ÿ¤
eäæ`ed ,da`eyd zia ly -äçBc Bðéàc,aeh meie zayìáàlilg ¤§¥¤£¨

,äçBc ïaø÷cxxal yieépî,ef dpyn zxaeq ink -éaø àîéð éà §¨§¨¤©¦¦¥¨©¦
,äãeäé øa éñBé,xyt` i` dføîàäy xaeq `ed ixdy -ìL øéL ¥©§¨¨¨©¦¤

äçBc énð äáàBL,`ziixaa x`eank ,zayåàì àlàef dpyn ¥¨©¦¤¤¨¨
zrck,ïðaødgec epi` da`ey ly xiy wx opax zrcly x`eane ©¨¨

,`a` xa dinxi iax zrcke ,zay dgec oaxw ly xiy j` ,zay
ézøúa óñBé áøc àzáeéúe,da`ey iabl dcedi xa iqei iax zrca] §§¨§©¥§©§¥

ok` :`xnbd dwiqn .[oaxw iabl opax zrcaeàzáeézsqei axc §§¨
.izxza

:`xnbd zxxanáéúëc ,éìëa äøéL øwéò øîàc ïàîc àîòè éàî©©£¨§©§¨©¦©¦¨¦§¦¦§¦
øéL ìçä äìBòä ìçä úòáe çaænäì äìBòä úBìòäì eäi÷æç øîàiå'©Ÿ¤¦§¦¨§©£¨¨§©¦§¥©§¥¥¥¨¨¥¥¦

,'ìàøNé Cìî ãéåc éìk éãé ìòå úBøöBöçäå 'äepiid 'd xiyy ixd §©£§§©§¥§¥¨¦¤¤¦§¨¥
ici lr did xiydy ezligz z` weqtd yxtn eteqae ,cec ilk

.cec dyry xiyd ilk,äta äøéL øwéò øîàc ïàîc àîòè éàî©©£¨§©§¨©¦©¦¨©¤
áéúëc(d a minid ixac)òéîLäì íéøøBLîìå íéøövçîì ãçàë éäéå' ¦§¦©§¦§¤¨©§©§¦§©§§¦§©§¦©

'ãçà ìB÷:`xnbd zl`ey .mixxeyn wx exkfedy ixdCãéàå- ¤¨§¦¨
dta dxiy xwiry xaeqd,énð,di`xd lr dpri `ed dnáéúk àä ©¦¨§¦

'eäi÷æç øîàiå'lirl gkedy enk milka dxiydy rnyny 'ebe ©Ÿ¤¦§¦¨
:`xnbd daiyn .`xnbaøîà÷ éëäwlgl yiy yxti `ed - ¨¦¨¨©

,mipyl weqtd''ä øéL ìçä'epiid -,ätaeide ,dxiy xwir `edy ¥¥¦©¤
mitiqen'ìàøNé Cìî ãéåc éìk éãé ìò'ick,àì÷ éîeqáìoi` j` ©§¥§¥¨¦¤¤¦§¨¥§©¥¨¨

:`xnbd zl`ey .dxiya xwir ilkdCãéàådxiy xwir xaeqd - §¦¨
ilka'íéøøBLîìå íéøövçîì ãçàk éäéå' áéúk àä ,énðxkfen `le ©¦¨§¦©§¦§¤¨©§©§¦§©§§¦

`xnbd daiyn .dta xwirdy rnyne milkíéøøBLî ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©§§¦
íéøövçn äî ,íéøövçîc àéîecweqtd zligza mixkfend §¨¦§©§¦©§©§¦

md [zeriwzl]éìëa-íéøøBLî óàmb ,ilk mda xkfen `ly mbd ¦§¦©§§¦
mdéìëa.dta wx `le ¦§¦

äðùî
äáàBMä úéa úçîN äàø àlL éîinia ycwnd ziaa dniiwzpy ¦¤Ÿ¨¨¦§©¥©¥¨

cr dlild lk miiaxrd oia ly cinzd zaxwdn zekeqd bg
,xweadN äàø àìäçîdenk daeyg.åéîiîcvik dpynd zyxtn Ÿ¨¨¦§¨¦¨¨

:ef dgny ziyrpâç ìL ïBLàøä áBè íBé éàöBîa,zekeqdeãøé §¨¥¨¦¤¨¨§
mrde miielde mipdkdìBãb ïewéz íL ïéðwúîe ,íéLð úøæòìaxe §¤§©¨¦§©§¦¨¦¨

.[df oewiz edn `xnba x`aziy itke] zlrez,eyr cereúBøBðî§
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המשך בעמוד רב

ezny in` cenr `p sc ± iyily wxt`nei
éàðúë.ilka e` dta xiy xwir Ðåéä íéðäë éãáòlr ,`id oikxr zkqna [dpyn] Ð

.opiniiw oaxw ly xiy zrya xiy ilk ifge`àéøôéö úéá úçôùîå íéøâôä úéá úçôùî
.zegtynd my df Ðåéä íåàîàîå.mnewn my df Ðäðåäëì ïéàéùîål`xyi Ð

.mipdkl `ypil zeie`x mzepae zepnl` mdiypy ,eid oiqgeinåéä íéåìmil`xyi la` Ð

.jkl oileqtïëåãî ïéìòîlr cner ed`exd Ð

`l ,eixg` wecal jixv oi` mield mr okecd

,oey`x xyrn el zzl `le zqgein e`iydl

elibxd `l df xac iptny .`ed iel i`cec

mda erhi `ly ick ,miel m` ik my cinrdl

.miel mpi`e mielk mwifgdl mc` ipaïàîå
åéä ìàøùé øîàã,oilrn oiqgeil okecn :xaq Ð

`l df xac iptny.micar my cinrdl elibxd

úåøùòîì àì ìáàmy cinrdln exdfp `ly Ð

.l`xyiåéä íéãáò øîàã ïàîåoi` :xaqw Ð

ozelrdl eixg` wecaln okecd lr oikneq

.jk lr exdfp `l jkld ,oiqgeiløîà äéîøé 'øå
'åëiaxa iqei iaxc `zbelt` ,i`w lirl Ð

:opiqxb ikd .sqei axc` bilte ,opaxe dcediéáøã
úáù äçåã éîð äøéúé äçîù øáñ éñåéli`ed Ð

,dk`ln xeqi` oi` lilgae ,`id devn zgnye

.`nlra zeay `l`óñåé áøã àúáåéúÐ

`lc da`ey ly xiya iqei 'x dcen :xn`c

.dgci'åë äçåã ïáø÷ ìù øéùá ìáài`d Ð

`kd opifg :xnelk ,`ed `irae `iyew oeyl

lya `d :wcinl `ki`e ,ibilt da`ey lyac

oaxw.igcc opax ecen Ðàúáåéú éåäú àîéð
óñåé áøãoaxw lya lirl xn`c `da inp Ð

`iede ,dia opax ecenc opiwiic `kde ,ibilt

dizaeiz ied da`ey lya :izxza `zaeiz

.opaxcn dizaeiz ied oaxw lyae ,iqei iaxcn

ïáø÷ì ïéãä àåäå.diazez `l opaxcne Ðàäå
'åë ìéìç åäæå ïéúéðúî éðú÷`de :opiqxb `l Ð

dlr.ipzw `de :`l` ,ipzwàéä ïðáø åàì àìà
:ipzwe ,igc `lc da`eyca edl opirnyc Ð

.ecen oaxw lya :`nl` .oaxwc ihernl ,edf

ãéåã éìë éãé ìòå úåøöåöçå 'ä øéù ìçäÐ

'd xiy" cec ilk :`nl`.dil ixw "íéøööçîì
íéøøåùîìåzexvevge ,milk aizk `l `kde Ð

oicinzd zeriwzl ody ,edpip xiy ilk e`l

.oitqendeäðùîíéùð úøæòì ïéãøåéÐ

`idy l`xyi zxfrn oicxei miele mipdk

retiya dpnid dhnly miyp zxfrl ,ddeab

.xddìåãâ ïå÷éú íù ïéð÷úîå.`xnba yxtn Ð

ïäéùàøá áäæ ìù íéìôñ äòáøàålk y`xa Ð

.dxepne dxepníéãìéick mdiciae .mixega Ð

.enleqa cg` lk milere ,onyéñðëî éàìáî
ïéòé÷ôî åéä ïäéðééîäîå íéðäëicba iqpknn Ð

,mipyid mdihpa`ne ,xeav lyn eidy cxyd

.zelizt zeyrl oirxew = oiriwtnäúéä àìù
äáàåùä úéá øåàî äøéàîzexepndy itl Ð

dxe`de ,deab ziad xde ,dn` miyng oideab

seql `edy igxfn lzeke .xird lka zgxef

`nei xcqa opixn`ck ,jenp did miyp zxfr

.dpnid dlrnl oiler zexepnde ,(`,fh)
úå÷åáàá
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éàðúëilekc opiwqn `kdc :dnize .(`,i) oikxrc ipy wxt ,`id dpyn Ð eid mipdk icar

ipzw mzde ,dta dxiy xwir `nlri`e ,bgd ini dpenya dkn lilgc `yix

,jixt inlyexiae .ycwna zeay oi`c meyn mrh yxtn `dc :xnel yie !zay `la xyt`

.`id dcedi 'xa iqei iax `yix :ipyne
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äøéúé äçîN :øáñ äãeäé øa éñBé éaøc ,äáàBL ìL¤¥¨§©¦¥©§¨¨©¦§¨§¥¨
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רלד
ezny ina cenr `p sc ± iyily wxt`nei

øåà ìù úå÷åáàáok zeyrl oi`iway yie .mze` oilawne ,dlrn itlk mze` oiwxef Ð

.ef lawne ef wxefe ,ef lawne ef wxefe ,dpenya e` zewea` rax`aúåçáùåú éøáãÐ

.`xnba yxtnúåìòî äøùò ùîçivg dlrnd agexe ,dxfrd agexa dlrnd jxe` Ð

.(`,fh) `nei xcqae (b dpyn a wxt) zecn zkqna opixn`ck dn` ivg dnexe ,dn`

øéù [éìëá] ïéãîåò íéåìä ïäéìòùzgnyl Ð

oaxwd xiyl okec la` .da`eyd zialv` Ð

.did gafndåòéøäå åò÷újlil oniq df Ð

.geliyd on jeqipl mind ze`lnläøæòì åòéâä
.miyp zxfr rwxwl Ðåò÷úå åòéøäå åò÷úÐ

dheyt zeriwz lka sili ,(a,bl) dpyd y`xae

.rvn`a drexze dixg`l dheyte diptlåéäå
ïéëìåäå ïéò÷åúoikix`n zepexg` yly el`a Ð

xdl miyp zxfrn `veid xryl oiribny cr

oeekn `edd xryde .gxfnl eletiyl ,ziad

,miyp zxfrl l`xyi zxfrny xry cbpk

ycwnl oiqpkp eidyke .gxfnl axrnn oicxeie

.diilr jxc ,axrnl gxfnn oikled eidåëôä
íäéðôxnel ,lkidde zexfrd cvl ,axrnl Ð

.df xacåðéúåáà,oixtek eid oey`xd ziaa Ð

lkid l` mdixeg`" `l` zial mdipt eid `le

'd'ebe ".(g) l`wfgia `ed weqt Ðäúåà ïéðåù
dile dil ep`" yxtnck ,dze` oiltek Ð

."epipiràøîâàéä éàî?mipipad on dfi` Ð

ly e` ,dilkg oa dingp ly e` ,dnly ly

.e`pae exzqy qecxed[àùééù],reav yiiy Ð

f"rla ,wexi oirk `l` ,xegy `le oal `l

.y"ia*[àøîøîå].oal yiiy Ðàìçåë`yiy Ð

.legkk reaväôù ÷éôàmipa` ly dxey Ð

.d`vei dxeye ,dqpkpàîéã àúåãàë éæçéîãÐ

,efn ef odi`xna mipeyn mipa`dy ,mid ilbk

ze`xpe ,zehhey oda zelkzqnd mipirde

.mirpe micp md mid ilb eli`kïåèñåìôåéãÐ

eic :zipei oeylelt ,mipy Ðenk ,mixy oeyl Ð

,(a,gi) ziprzc ,inexn oileteic enke ,oiletxhn

oehq.oiehq ipy ,eihq oeyl Ðìåôë åéèñÐ

my ekldy ,`ixcpqkl` ly mixy zaiyil

zia oaxeg xg`l miliigd ixye gxw oa opgei

it lr s`e .my eayiizpe dinxi inia oey`x

,mixvn z` aixgde xvpckeap my dlry

`apzpy enk ,my ekldy l`xyin ebxdpe

(an) dinxi mdilrdlecbl my mdipa elr Ð

.qexcpqkl` maixgdy cr ,xyereé÷ìéñáÐ

.ze`wliqa mi`xwp mideab oixihltãâðë
íéð÷æ ãçàå íéòáù:oixcdpq mdl eyry Ð

.opiqxb adf ixkkäîéá`"xaninl`** oirk Ð

.eplyúñðëä ïæç.xeavd yny =ïîà úåðòìÐ

`l ode ,ezkxa xneb daizd iptly gily didy

.elew renyl olek oileki eidïéôñë ïéáäæÐ

.sqk itxev ,adf itxevíéçôð.lfxa iyxg =

íééñøè.zyegp iyxg =íééãøâ.oibxe` =äðôðå
íùì.mzk`lnl mdl xkype Ðàøáâ àåää
äåä`id jln zxfbe ,df `xwn xn`p eilr Ð

.daixgdlà÷éæ éìãå.gexd dab =äúéä ä÷ìç
oi`vei oifif eid `le ,dpey`xa miyp zxfrd Ð

.milzkd onàøèæåæâ äåôé÷äåze`xhfefb my oixcqn dpy lke ,aiaq aiaq lzekd on oihlea milzka oifif epzp Ðzia zgnya my zecner miyp ediy ick ,w"pla oixewy oigeel Ð

.dpy lka oipwzny oizipzn ipzwc "lecb oewiz" edfe .ze`exe da`eydíéðôáîmiyp zxfra Ð.õåçáî.ligae ziad xd ly dagxa Ðéëä ãéáò éëéälr melk epiye etiqedy Ð

.dnly oipaáéúëäå.epiipae ziad zcn lr dnly z` devyk ,jlnd cec iab Ðìéëùä éìò 'ä ãéî áúëá ìëädfegd cb ici lr `ed jexa yecwd ericedy zipazd zk`ln lk Ð

.`iapd ozpeåçëùà àø÷.lewlw icil e`ai `ly l`xyia xcb zeyrle ,miypn miyp` licadl jixvy Ð
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`xtv cre xabd zexwn ,milbxe mici(envr) xeikd in la` ,`l e` dpila `lqt [i`] Ð

rwyn xcd ,xabd zexw xg` xeikd on owliq elit`e :mzd gkenck xgyd cenra oilqtp

zerexzae zeriwza eid oideyc :xnel yie .dil

,ielin xg`l dxfga mbe ,axrnl mdipt zkitdae

cre .dxfrl eribiy mcew meid xi`n dide

opzck ,dpila lqtil exyked `l ,ilka oycwiy
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åéäåcbpk adf ly ze`xczw zg`e miray da

.oixcdpq :yexit Ð mipwf cg`e miray
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wx zeyrl dil ded ok m`e] .miray :xne`
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úøæòì ìàøNé úøæòî ãøBiL ïBéìòä øòMa íéðäëŸ£¦©©©¨¤§¤¥¥¤§©¦§¨¥§¤§©
eò÷z ,øábä àø÷ .ïäéãéa úBøöBöç éðLe ,íéLð̈¦§¥£§¦¥¤¨¨©¤¤¨§
eòéøäå eò÷z ,úéøéNò äìòîì eòébä .eò÷úå eòéøäå§¥¦§¨§¦¦§©£¨£¦¦¨§§¥¦
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éðî,ïîöò éðôa ïéáäæ àìà ,ïéáøBòî ïéáLBé eéä àìå .ïîà ïéðBò íòä ìëå ,øãeqa óïéôqëå ¥¦©¨§¨¨¨¦¨¥§Ÿ¨§¦§¨¦¤¨¤¨¦¦§¥©§¨§©¨¦
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ì:àøôéña eø÷ eåäc eäðéçkLà ,àúà ék .eúà øeãä eäðéàå ,"ãBò äfä Cøca áeLàOé" ¨©¤¤©¤§¦§£¨¦£¨©§©¦§§¨¨§¦§¨¦¨
äéìò 'à÷éæ déìc ,éîBé äøNòa àúðéôñ éúéîì éòa àøáb àeää ,éãkî :øîà ."÷Bçøî éBb E ¨¤¥¨¨©¦§¦©©§¨¨¥§¥¥§¦§¨©£¨¨¥©§¥¦¨

,éîBé àLîça àúðéôñ éúàå?ìBãb ïewéz éàî .'åë "áBè íBé éàöBîa" .eäðéìè÷e eäééìò ìôð §¨¥§¦§¨§©§¨¥§©£©§§©¦§§¨¥©¦¨
äeôéwäå äðBLàøa äúéä ä÷ìç ,eðéðML dúBàk :øæòìà éaø øîààøèæeæb,eäiL eðé÷úäå ¨©©¦¤§¨¨§¨¤¨¦£¨¨¨§¨¨¦¨§¦¦¨§§§¨§¦§¦¤§
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øBà ìL úB÷eáàa[y`Î],ïäéãéaLdlrn itlk oze` oiwxef eidy ©£¤¤¦¥¤
,mdicil dxfga mze` oilawneúBøéL éøác íäéðôì íéøîBàå§§¦¦§¥¤¦§¥¦

úBçaLeúå.ycwna ezpiky dxydy lr `ed jexa yecwdl §§¨
íiåìäåmipbpn eidéìëáe úBøöBöçáe íézìöîáe íéìáðáe úBøBpëa §©§¦¦§¦¦§¨¦¦§¦§©¦©£§¦§¥

àìa øéLdidiyøtñî.evxy dnk `l` ,xiyd ilkl reaw ¦§Ÿ¦§¨
md micnereúBìòî äøNò Lîç ìòzebxcn -úøæòî úBãøBiä ©£¥¤§¥©£©§¥¤§©

,íéLð úøæòì ìàøNéepap el` zebxcn dxyr yngeLîç ãâðk ¦§¨¥§¤§©¨¦§¤¤£¥
äøNòd xiyíéläzaL (úBìòn)z` zelrdl ick cec oxn`y ¤§¥©£¤©§¦¦

sehyl ywiayk myd z` ea wxfy ici lr cxi xy`k ,medzd
,mlerdïäéìòLd eid el` zebxcn lr -ïéãîBò íiåìzia zgnya ¤£¥¤§¦¦§¦

da`eyd,äøéL íéøîBàå øéL éìëamiciqgd exn`y dn caln ¦§¥¦§§¦¦¨
.lirlck dyrn iyp`e

tle dlild lk dkynp ef dgnyd`ivil zepkda elgd xwea zep
:mind zai`y jxevl gelyd oiirnløòMa íéðäk éðL eãîòå§¨§§¥Ÿ£¦©©©

ïBéìòäxepwip xry -LekxcãøBi-micxeiúøæòì ìàøNé úøæòî ¨¤§¤¥¥¤§©¦§¨¥§¤§©
,ïäéãéa úBøöBöç éðLe ,íéLðy onfd ribdykeøábä àø÷-fexkd ¨¦§¥£§¦¥¤¨¨©¤¤

mkzcearl mipdk ecnr ,xgyd zelr mcew mei lka `xew didy
,mkcnrnl l`xyie mkpkecl miieleeò÷úå eòéøäå eò÷zdriwz - ¨§§¥¦§¨§

yke ,ecxie ,driwze drexzúéøéNò äìòîì eòébäaeyeò÷z ¦¦§©£¨£¦¦¨§
eò÷úå eòéøäåy cr cxil ekiynde ,dipy mrtì eòébäd rwxwäøæò §¥¦§¨§¦¦§£¨¨

aeye ,miyp zxfr -eò÷úå eòéøäå eò÷z,ziyily mrteòébä) ¨§§¥¦§¨§¦¦
eò÷úå eòéøäå eò÷z ò÷øwì.(el` zeriwzaeïéëìBäå ïéò÷Bz eéä ©©§©¨§§¥¦§¨§¨§¦§§¦

zeriwza oikix`neàöBiä øòMì ïéòébnL ãòxd cvl miyp zxfrn ©¤©¦¦©©©©¥
ziadçøænî,mind z` ae`yl mikled myny ,gxfn cv oeeikl - ¦¦§¨

xy`keàöBiä øòMì eòébäziad xdl miyp zxfrnçøænî- ¦¦©©©©¥¦¦§¨
,gxfnleëôäz` mlekî ïäéðtcvì çøæncváøòîzexfrd oeeikl ¨§§¥¤¦¦§¨§©£¨
lkiddeåjkeøîàäfä íB÷na eéäL eðéúBáà ,ycwnd zia onfa §¨§£¥¤¨©¨©¤

z` eptde ,mixtek eid ,oey`xdå ìëéää ìà íäéøBçàz`íäéðô £¥¤¤©¥¨§§¥¤
eptdäîã÷gxfn cvl -,LîMì äîã÷ íéåçzLîex`eank ¥§¨¦§©£¦¥§¨©¤¤

onwl `xnba(:bp)l`wfgi xtqa `ed weqty(fh g)weqtd zpeeke
,irx oifixzne mdixeg` oilbn eidyeðàåepipt `l` mzenk eppi` §¨

e ,axrnl lkidd cvlïéðBL eéä ,øîBà äãeäé éaø .eðéðéò déì§¨¥¥©¦§¨¥¨¦
,mdixac oiltekeåeidy epiidåðà ïéøîBàmicendéì,xard lr §§¦¨§¨

eðéðéò déìe.cizrd lr dywaa zelgin §¨¥¥

àøîâ
äàø àlL éî ,ïðaø eðzz`äáàBMä úéa úçîNycwnd ziaaàì ¨©¨¨¦¤Ÿ¨¨¦§©¥©¥¨Ÿ

äçîN äàødenk daeyg.åéîiîokeäàø àlL éîz`íéìLeøé ¨¨¦§¨¦¨¨¦¤Ÿ¨¨§¨©¦
ãîçð Cøk äàø àì dzøàôúadti -.íìBòî,sqep xacàlL éî §¦§©§¨Ÿ¨¨§©¤§¨¥¨¦¤Ÿ
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:`xnbddéða éàîax`etn didy ziad z` qecxed dpa cvik - §©©§¥
:`xnbd dper .jk lk,[äaø] (àáø) øîàdf oiipa dpa qecxed ¨©©¨

éðáàaly mipa`a -àLéLwexi yiy oirk -àøîøîe.oal yiy - §©§¥¥¨©§§¨
éøîàc àkéàe`payàLéL éðáàaa mbe ,wexi yiy oirk -àìçek ¦¨§¨§¥§©§¥¥¨§¨

,legk yiy -embaàøîøî-ote`a dzid dipad zxeve .oal yiy ©§§¨
yäôN ìéiòå äôN ÷étàzrwey] zqpkp zg` mipa` zxey - ©¥¨¨§©¥¨¨

,[uegal zhlea] z`vei dilrny zg` mipa` zxeye [miptal
el` mirwy dyreàãéñ ìa÷ìc éëéä ékelawi mipa`dy ick ¦¥¦¦§©¥¦¨

y meyn ciq mda lihdl dvxe ,ciqd z` mkezløáñdvx - ¨©
àáäãa [dééòLîì] (ïééòùîì)did adfd liayae adf ezetvl - §¦§£¥§©£¨

j` ,ciqa dtevn mcew zeidl jixvïðaø déì eøîàqecxedl ¨§¥©¨¨
dé÷áL,adfe ciq `ll zehilade mirwyd mr jk gpd -éëäc ©§¥§¨¦

éôè øétLmeyn ,xzei dti oipad d`xp jky -àúåãàk éæçúéîc ©¦§¥§¦§£¦§©§¨¨
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áäæ éøkk àBaø.ìL äîéáeõòdziddúéòöîàa,zqpkd zia ly ¦¦§¥¨¨¦¨¤¥§¤§¨¦¨
ïfçåziaúñðkädid xeaivd yny -äéìò ãîBòdniad lr - §©©©§¤¤¥¨¤¨

ïéøãeqäåoifeg`òébäL ïåéëå ,Bãéaonfdïîà úBðòìxy`k epiidc §©¨¦§¨§¥¨¤¦¦©©£¨¥
dkxa xeav gilyd xnbäläynyd -éðîøãeqa ózrky oniql ©¨¥¦©¨

gily z` mrd lk erny `ly itl ,on` zeprl mlek mikixv
,xeaivdíòä ìëåeid xceqd z` mze`xaïîà ïéðBò. §¨¨¨¦¨¥

:miieqn xcqa eayi mewn lknåjk lk miax eidy it lr s`àì §Ÿ
ïéáäæ àlà ,ïéáøBòî ïéáLBé eéäeayi adf itxev -ðôa,ïîöò é ¨§¦§¨¦¤¨¤¨¦¦§¥©§¨

ïéôqëåsqk itxev -ïéçtðå ,ïîöò éðôalfxa iyxg -,ïîöò éðôa §©¨¦¦§¥©§¨§©¨¦¦§¥©§¨
íéiñøèåzyegp iyxg -íéicøâå ,ïîöò éðôaoibxe` -,ïîöò éðôa §©§¦¦¦§¥©§¨§©§¦¦¦§¥©§¨

ey `vnp ozepne` itl mixceqn eayiy iptnéðòLëdidñðëð §¤¨¦¦§¨
løékî äéä ,íLz` cinBúðneà éìòami`zny zeceard ilra - ¨¨¨©¦©£¥¨ª

mda cearl `edì äðôðå,íLmzk`lnl mdl xkypeíMîe §¦§¤§¨¦¨
eäleëå ,éiaà øîà .Búéa éLðà úñðøôe Búñðøtmze` lk z` - ©§¨¨©§¨©©§¥¥¨©©©¥§§

,miyp` itl` ze`neäðéìè÷mbxd -ïã÷Bî ñBøcðñkìàzl`ey . ©§¦§£©§©§§§Ÿ
:`xnbdeLðòéà àîòè éàîeze`a my eidy l`xyi eyprp recn ©©£¨¦©§

:`xnbd daiyn .dilk eaiigzpe onfàø÷ éàäà éøáòc íeMî- ¦§¨§¥©©§¨
xn`pk mixvnl aeyl xeqi`d lr exary meynïeôéñBú àì'Ÿ¦

ì'ãBò äfä Cøca áeL,eäðéàåmde -eúà øeãäjkle ,e`ae exfg - ¨©¤¤©¤§¦§¨¨
:`xnbd zxtqn .eyprpàúà ékmcinydl qexcpqkl` ¦£¨

eäðéçkLàm`vn -àøôéña eø÷ eåäcmixac xtqa e`xwy onfa - ©§§¦§©£¨§¦§¨
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- ixdy ,e`eaa mdn rny df weqty xaca yi fnxy envrléãkî¦§¦
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-mle` ,mini dxyr jxc dpitqa `al izayge izivxà÷éæ äéìc©§¥¦¨
¯ éîBé àLîça àzðéôñ éúàåz` ddiabde wfega dayp gexde §¨¥§¦§¨§©§¨¥

jezne ,'xypk' weqtd fnx dfle ,mini dying jez dribde dpitqd
df fnxeäðéìè÷å eäééìò ìôð.mbxde odilr cnr - §©£©§§©§¦§

:dpyna epipy.áBè íBé éàöBîacb oewiz oipwzn eid oey`xdle ª§¨¥
:'eë:`xnbd zl`eyìBãb ïewéz éàîeyry lecbd oewizd edn - ©¦¨

:`xnbd daiyn .miyp zxfraeðéðML dúBàk ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§¨¤¨¦
miyp zxfrdy zecin zkqnaäðBLàøa äúéä ä÷ìçzia onfa - £¨¨¨§¨¨¦¨

,zexiwdn oifif zehila lk `ll epiid ,oey`xåipy zia onfa §
äeôéwädxvep jke ur zegel egipd odilre oififa miccv dylyn ¦¦¨
àøèæeæb,zqtxn -eäiL eðé÷úäådäìòîìî úBáLBé íéLðlr §§§¨§¦§¦¤§¨¦§¦§©§¨

`xhfefbdåd eli`íéLðàmiyp zxfra eayii.ähîlî §£¨¦¦§©¨
äðBLàøa ,ïðaø eðzdpwzd mcew -eéädíéLðzeayeiíéðôaî- ¨©¨¨¨¦¨¨¨¦¦¦§¦

miyp zxfraådíéLðàmiayei eidõeçaîa -,ziad xdíéàa eéäå §£¨¦¦©§¨¨¦
,Làø úel÷ éãéìicke ,miypd mewnl miyp`d miqpkp eidy itl ¦¥©Ÿ
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Làøokl ,mdipira oivxew eidyeðé÷úäodilry mififd z` Ÿ¦§¦

erawe ,`xheffbdúBáLBé íéLð eäiL`xhfefbaíéLðàå äìòîìî ¤§¨¦§¦§©§¨©£¨¦
.ähîlîlecb oewiz `edy dpynd dxn` dpexg`d ef dpwz lre ¦§©¨

:`xnbd dywn .mipey`xd mipewizd znerléëä ãéáò éëéä¥¦¨¦¨¦
oipaa oifif siqedl'ìékNä éìò 'ä ãiî áúëa ìkä' áéúëäålk z`y §¨§¦©Ÿ¦§¨¦©¨©¦§¦

[`iapd ozpe dfegd cb ici lr] dxeabd itn cec laiw oipad zxev
:`xnbd zvxzn .zepyl oi`eãå eçkLà àø÷ ,áø øîàLeøe`vn - ¨©©§¨©§©§¨

ot miype miyp` oia dcxtda lecbd jxevd lr edeyxcy weqt
`l` ycwnd zia zcear jxevl epi`y oeike ,lewlwl e`eai
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xn`pyãéåc úéa úçtLî ãáì úBçtLî úBçtLî õøàä äãôñå'§¨§¨¨¨¤¦§¨¦§¨§¨¦§©©¥¨¦
,'ãáì íäéLðe ãáìe df weqt minkg eyxcì÷ íéøác àìäå ,eøîà §¨§¥¤§¨¨§©£Ÿ§¨¦©

ãtñäa ïé÷ñBòL àáì ãéúòl äîe ,øîBçå,bxdpy sqei oa giyn lr ¨¤©¤¨¦¨Ÿ¤§¦§¤§¥
,jk lk ey`x lwin epi` xrhvndeåy ceríäa èìBL òøä øöé ïéà §¥¥¤¨¨¥¨¤

,egk lhaie ehgyi `ed jexa yecwdy onwl x`eank ,`al cizrl
z`f lkaeäøBz äøîàd eidiy xkfpd weqtaíéLðå ãáì íéLðà ¨§¨¨£¨¦§©§¨¦

,ãáìok m`äçîNa ïé÷eñòL åéLëòavn `ede da`eyd zia ly §©©§¨¤£¦§¦§¨
,y`x zelwl aexwdòøä øöéåoiicränk úçà ìò ,íäa èìBL §¥¤¨¨¥¨¤©©©©¨

änëåiyp`l miyp oia ahid cixtdl jixvy.m §©¨
:xkfpd weqtd z` `xnbd zyxtndézãéáò éàî àãétñä àälr - ¨¤§¥¨©£¦§¥

,`iapd ixaca xkfpd ctqdd didi in,ïðaøå àñBc éaø da éâéìt§¦¥¨©¦¨§©¨¨
ãçmdn cg` -øîà`ed ctqddyãçå ,âøäpL óñBé ïa çéLî ìò ©¨©©¨¦©¤¥¤¤¡©§©

mdnøîà`ed ctqddyâøäpL òøä øöé ìòdywn .egk lhazpe ¨©©¥¤¨¨¤¤¡©
:`xnbdøîàc ïàîì àîìLa`ed ctqddyóñBé ïa çéLî ìò ¦§¨¨§©§¨©©¨¦©¤¥

áéúëc eðééä ,âøäpLaezky dn oaen -,eø÷c øLà úà éìà eèéaäå' ¤¤¡©©§¦§¦§¦¦¥©¥£¤¨§
mdiptly bexda elkzqie ehiai ,xnelkìò ãtñîk åéìò eãôñå§¨§¨¨§¦§¥©

'ãéçiälr xrvd didiy ,ecigi epa z` citqnd a`k edecitqie - ©¨¦
.ce`n lecb ezbixdøîàc ïàîì àlà`ed ctqddyòøä øöé ìò ¤¨§©§¨©©¥¤¨¨

,âøäpL,dywãaòîì éòa àãétñä éàäzeyrl jixv ctqd ike - ¤¤¡©©¤§¥¨¨¥§¤§©
`axc` ,eilrãaòîì éòa äçîNe ,zeyrl mikixv dgny -éànà ¦§¨¨¥§¤§©©©

eëad mrh :`xnbd zvxzn .ekaie exrhvi recn -`ed ika ¨
,äãeäé éaø Løããkyøöéì àeä Ceøa LBãwä Bàéáî àáì ãéúòì ¦§¨©©¦§¨¤¨¦¨Ÿ§¦©¨¨§¥¤

,BèçBLå òøäyecwd dpyri ef dhigye .egk lhazi df ici lre ¨¨§£
`ed jexa,íéòLøä éðôáe íé÷écvä éðôady `l`äîãð íé÷écö ¦§¥©©¦¦¦§¥¨§¨¦©¦¦¦§¤

íäìrxd xviddBáb øäk,eyaekl ozip `lyådíäì äîãð íéòLø ¨¤§©¨©§§¨¦¦§¤¨¤
rxd xvidäøòNä èeçkjk jezne ,edeyak `l ji` oaen `ly §©©£¨

eìlämiwicvd -eìläå ,ïéëBamiryxd -ïéëBad .ïéëBa íé÷écö ©¨¦§©¨¦©¦¦¦
eilr xabzdl dfd mlera mdl didy xrva md mixkfpy oeik

äæk dBáb øä LBaëì eðìBëé Càéä íéøîBàå,ådïéëBa íéòLølr §§¦¥©¨§¦§©¨©¨¤§§¨¦¦
,mavn.äfä äøòNä èeç úà LBaëì eðìBëé àì Càéä íéøîBàå§§¦¥©Ÿ¨§¦§¤©©£¨©¤

:`xnbd dtiqeníänò dîz àeä Ceøa LBãwä óàå,miwicvd mr - §©©¨¨¨¥©¦¨¤
íéîia äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö 'ä øîà äk' øîàpL¤¤¡©Ÿ¨©§¨¦¦¨¥§¥¥§¥¦¨¨©¤©¨¦

íää[`lti ikÎ] e`ltzi [mrd zix`yÎ] miwicvdyk epiid - ¨¥
[mdd miniaÎ] `al cizrl'àìté éðéòa íbyeakl elki cvik xacd ©§¥©¦¨¥

.rxd xvid z`
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.dlbrd zeark dyrpy cr jlede
Bì øîBà ,eðéîéa äøäîa úBìbäì ãéúòL ãåc ïa çéLî ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¦©¤¨¦¤¨¦§¦¨¦§¥¨§¨¥¥
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.dl`yd
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rxd xvid z` eptzy ici lr dlelq dliqn eyak ,eyexite
mkilbx milykpy mipa`d z` ewlq - leykn enixde ,mkikxcn
mda lykp mc`y milw mi`hgl dpeekde ,ryx ixedxd mde mda

.e .mwlql jixv okleáì úà éúøñäå' øîàpL ,'ïáà' Bàø÷ ìà÷æçé§¤§¥§¨¤¤¤¤¡©©£¦Ÿ¦¤¥
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,BaLy iptn s` yprpe'Búðçö ìòúå BLàá äìòå'`ipydy xnelk ¤§¨¨¨§§©©©£¨
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äøbúîe`weecìàøNé ìL íäéàðBNaz`f eyxce ,l`xyia epiid - ¦§¨¤§§¥¤¤¦§¨¥
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,jxca eicgi jlil enikyiy dxføîà,eaila iia`eäðéLøôà ìéæéà ¨©¥¦©§§¦§
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àîâàa éñøt àúìz eäééøúaze`qxt yly mdixg` jld - ¨§©§§¨¨©§¥§©§¨
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jzlecb meyn ik xabzdl leki ziid `ly dna zezigt df oi`
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הבעל-שם-טוב אהב מאוד אור, ואמר: 'אור' בגימטריא 'רז' – היודע את הסוד שבכל דבר, מסוגל להאיר.
היום יום ו אלול

ezny in` cenr ap sc ± iyily wxt`nei
õøàä äãôñåbxdpy sqei oa giyn lr ectqiy cizrl `apzne ,dixkf z`eapa Ð

xrvd zrya elit`y "cal mdiype cal cec zia zgtyn" aizke .bebne beb znglna

.miypn miyp` licadl jixvãôñäá ïé÷åñòùlwin epi` xrhvnde ,dry dze`a Ð

onwle ,"oa`d al z` izexiqde" `xw xn`wck ,hley rxd xvi oi`y ,cere .xdn ey`x

dxn` ,'ek ehgey `ed jexa yecwdy xn`

.'ek dxezäçîùá ïé÷åñòù ïàëdaexwe Ð

eiykr hley rxd xviy ,cere .y`x zelwlÐ

.oky lk `låø÷ã øùà úà éìà åèéáäåÐ

.mdiptly bexda elkzqiãôñîë åéìò åãôñå
ãéçéä ìòdidy cigi oa lr citqnd mc`k Ð

.zne elíéëåá íé÷éãömxrva mixkfpy Ð

.mdiiga dfd ryxd yeakl ,mdl didyéë
'åâå éðéòá àìôéipira mb" `xwc ditiq Ð

`lti."àéëåá ìù.`"ipixi`* oixewy ,yiakr =

óåñáìåhrn eixg` jynp mc`yn Ðxabzn Ð

.ea jledeàåùä éìáçá ïåòä éëùåîdlgza Ð

opi`y milag ici lr mdilr eze` oi`ian eid

.melk lyäìâòä úåáòëålag Ð,dar

.dyixgnl dxtd z` ea oixyewyìà äøôñà
÷åç.oexkfle wgl zeidl df xac xtq` Ðíåéä

êéúãìé.dz` ipay zeixal dlb` meid Ðíà
êàðù áòø.dxiarl a`ze arx rxd jxvi Ð

íçì åäìéëàäly dznglna edgixhd Ð

.(h ilyn) "ingla engl ekl" aizkc ,dxez

íéî åä÷ùä`nv lk ied" da aizkc ,dxez Ð

.(dp ediryi) "minl eklêì åðîéìùé`diy Ð

`ehgl j`iyi l`e jade`e ,jnr jxvi mly

.mlerd on ca`ileéðåôöäoetv :yxtnck Ð

.mc` ly ealaéðåîã÷ä íéä ìà åéðôÐ

mivawp lkd eidy ,mik `edy ,oey`xd ycwnd

.eil` mikled milgpd lky mik ,myäìòå
åúðçöå åùàá,oegxqe dy`a dlrdy iptne Ð

.l`xyia dxbzpe zene`d gipdyìéæéðå íéã÷ð
àçøåàá.meid mcew dnkyda mikyp Ð

.cenlza `zencw ixw dnkydéùøô ååä éë
éããäîzyxtl eribde ,zexiir izyn eidy Ð

.o`kl efe o`kl df yxit ,mikxcà÷éçø àçøåà
i`e ,epizenewn izy oia `id dwegx jxc Ð

.cgi jlil cer epiyt`àîéñá ïéúååöåeli` Ð

zeev mirp did cg` jxca jlil mileki epiid

.eplyéì éðñã ïàî éàcgiizn i`pey did m` Ð

dy`d mrdiytp` inewe` ivn ded `l Ð

.xne` did envr lre .`ehglnäéùôð àìúÐ

.xrhvne aygny mc`k ,zlcd gixa lr oryp
òø
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ïåéëå,miqp epiaxl dil `iyw ,jexra Ð on` oiper mrd lke xceqa sipn on` zeprl ribdy

`de ,dnezi on` oiper oi` :(`,fn zekxa) "elk`y dyly"c `xnb yixa xn`c `d

!dnezi on` oiper ode ,on` zper ribdy oircei oixceqd ztpda `l` ,dkxad erny `l `kd

z`vl dvex on` eziiprae ,xn`w dkxa aiig `edy in lry `axrn ipac opax mya yxtne

ezaeg ici,on` dpri jk xg`e ,rnyiy jixv Ð

ztpda on` oiperc `de .dnezi on` dpri `le

oixceqdltza `le ,dxez xtq z`ixwa epiid Ð

oke .ozaeg ici miax `iven gilyy xaca `le

ur ly dnia :inlyexia oiwxitc `xnba yxtn

zexwl odn cg` cnr ,dilr zqpkd ofge ,rvn`a

lk lr on` oiper mde ,oixceqa sipn dpennd did

el`" seqa inlyexi zekxaae .dkxae dkxa

dnezi on` `id efi` :xn`w "mixacxn` `ped Ð

`ed dn rci `le dkxa xnel aiigc ,od od :ax

wezyl xeav aiig :xn` oe`b wcv odk axe .dper

jk xg`e ,ofgd itn dkxae dkxa lk renyle

.jxand itn dkxad dlkzy xg`l ,on` dpri

efy zekxad xcq oeekl eid mircei :xnel yi cere

.oxcqk oipeny oipna ef xg`

íàyihtke" xn`py Ð uvetzn `ed lfxa

,yihtdy rnyn `d :dnize ."rlq uveti

cg`" wxt dyw ok enke .rlq uvetn ,lfxa `ed

:opixn`wc (a,mye `,cl oixcdpq) "zepenn ipic

zevevip dnkl wlgzn lfxa dn`xwn s` Ð

zay zkqna `iyw oke .minrh dnkl `vei cg`

df yiht dn :(mye a,gt) "`aiwr iax xn`" wxt

zevevip dnkl wlgznxeaice xeaic lk s` Ð

mirayl wlgzn `ed jexa yecwd itn `viy

l`eny epiax dibn did oixcdpqc `iddae .oeyl

ok dibdl okzi `le .'wlgzn' opiqxb `le 'wlgn'

:xninl dil ded ?yihtd xikfdl el dnc ,llk

rnyn oizrnyc jda :cere .wlgzn rlq dn

lfxa m` :`kd qixbc zi`e .uvetzn lfxady

y`e "y`k ixac dk `ld" xn`py ,rtrtn `ed

,uvetzn `ed rlq m`e .lfxad z` rtrtn

miiwn mz epiaxe ."rlq uveti yihtke" xn`py

"rlq uveti yihtke" :yxtne ,mixtqd zqxibÐ

yxcna opixn`ck ,lfxad z` uvetn rlqdy

,ewcal `ae oixitpq dpwy cg`a dyrn (dcb`)

qpxewa dkde ocqd lr epzpocqd rwap Ð
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àáì ãéúòì äîe :øîBçå¯ïé÷ñBòLãtñäaøöé ïéàå ¤©¤¨¦¨Ÿ¤§¦§¤§¥§¥¥¤
íäa èìBL òøä¯íéLðå ãáì íéLðà äøBz äøîà ¨©¥¨¤¨§¨¨£¨¦§©§¨¦

äçîNa ïé÷eñòL åéLëò ,ãáìíäa èìBL òøä øöéå §©©§¨¤£¦§¦§¨§¥¤¨©¥¨¤
¯?dézãéáò éàî àãétñä àä .änëå änk úçà ìò©©©©¨§©¨¨¤§¥¨©£¦§¥

ïa çéLî ìò :øîà ãç .ïðaøå àñBc éaø da éâéìt§¦¦¨©¦¨§©¨©©¨©©¨¦©¤
àîìLa .âøäpL òøä øöé ìò :øîà ãçå ,âøäpL óñBé¥¤¤¡©§©¨©©¥¤¨©¤¤¡©¦§¨¨

âøäpL óñBé ïa çéLî ìò øîàc ïàîì¯:áéúëc eðééä §©§¨©©¨¦©¤¥¤¤¡©©§¦§¦
eø÷c øLà úà éìà eèéaäå"åéìò eãôñåãtñîkìò §¦¦¥©¥£¤¨¨§¨§¨¨§¦§¥©

âøäpL òøä øöé ìò øîàc ïàîì àìà ."ãéçiä¯éàä ©¨¦¤¨§©§¨©©¥¤¨©¤¤¡©©
éànà !ãáòîì éòa äçîN !?ãáòîì éòa àãétñä¤§¥¨¨¥§¤¡©¦§¨¨¥§¤¡©©©
LBãwä Bàéáî àáì ãéúòì :äãeäé éaø Løããk ?eëä¦§¨©©¦§¨¤¨¦¨Ÿ§¦©¨
éðôáe íé÷écvä éðôa BèçBLå òøä øöéì àeä Ceøä§¥¤¨©§£¦§¥©©¦¦¦§¥

íäì äîãð íé÷écö .íéòLøäøäkíéòLøe ,dBáb ¨§¨¦©¦¦¦§¤¨¤§©¨©§¨¦
.ïéëBa eììäå ,ïéëBa eììä .äøòOä èeçk íäì äîãð¦§¤¨¤§©©£¨©¨¦§©¨¦
dBáb øä LBaëì eðìBëé Càéä :íéøîBàå ïéëBa íé÷écö©¦¦¦§§¦¥©¨§¦§©¨©
LBaëì eðìBëé àì Càéä :íéøîBàå ïéëBa íéòLøe !äæk̈¤§¨¦¦§§¦¥©Ÿ¨§¦§
dîz àeä Ceøa LBãwä óàå !äfä äøòOä èeç úà¤©©£¨©¤§©©¨¨¨¥©

øîà äk" :øîàpL ,íänòäéðéòa àìté ék úBàáö ' ¦¨¤¤¤¡©Ÿ¨©§¨¦¦¨¥§¥¥
øîà ."àìté éðéòa íb íää íéîia äfä íòä úéøàL§¥¦¨¨©¤©¨¦¨¥©§¥©¦¨¥¨©
,àéëea ìL èeçì äîBc äìéçza ,òøä øöé :éñà éaø©¦©¦¥¤¨©©§¦¨¤§¤§¨

äîBc óBqáìeúBúBáòkäìâòäéëLBî éBä" :øîàpL , §©¤©£¨£¨¨¤¤¡©§¥
éìáça ïåòäàåMäeðz ."äàhç äìâòä úBáòëå ¤¨Ÿ§©§¥©¨§§©£¨£¨¨©¨¨¨

,eðéîéa äøäîa úBìbäì ãéúòL ãåc ïa çéLî :ïðaø©¨©¨¦©¤¨¦¤¨¦§¦¨¦§¥¨§¨¥
ïzàå øác épnî ìàL :àeä Ceøa LBãwä Bì øîBà¥©¨¨§©¦¤¦¨¨§¤¥
ézãìé íBiä éðà 'åâå ÷Bç ìà äøtñà" :øîàpL ,EìE §¤¤¡©£©§¨¤£¦©§¦§¦
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רלז
ezny in` cenr ap sc ± iyily wxt`nei

õøàä äãôñåbxdpy sqei oa giyn lr ectqiy cizrl `apzne ,dixkf z`eapa Ð

xrvd zrya elit`y "cal mdiype cal cec zia zgtyn" aizke .bebne beb znglna

.miypn miyp` licadl jixvãôñäá ïé÷åñòùlwin epi` xrhvnde ,dry dze`a Ð

onwle ,"oa`d al z` izexiqde" `xw xn`wck ,hley rxd xvi oi`y ,cere .xdn ey`x

dxn` ,'ek ehgey `ed jexa yecwdy xn`

.'ek dxezäçîùá ïé÷åñòù ïàëdaexwe Ð

eiykr hley rxd xviy ,cere .y`x zelwlÐ

.oky lk `låø÷ã øùà úà éìà åèéáäåÐ

.mdiptly bexda elkzqiãôñîë åéìò åãôñå
ãéçéä ìòdidy cigi oa lr citqnd mc`k Ð

.zne elíéëåá íé÷éãömxrva mixkfpy Ð

.mdiiga dfd ryxd yeakl ,mdl didyéë
'åâå éðéòá àìôéipira mb" `xwc ditiq Ð

`lti."àéëåá ìù.`"ipixi`* oixewy ,yiakr =

óåñáìåhrn eixg` jynp mc`yn Ðxabzn Ð

.ea jledeàåùä éìáçá ïåòä éëùåîdlgza Ð

opi`y milag ici lr mdilr eze` oi`ian eid

.melk lyäìâòä úåáòëålag Ð,dar

.dyixgnl dxtd z` ea oixyewyìà äøôñà
÷åç.oexkfle wgl zeidl df xac xtq` Ðíåéä

êéúãìé.dz` ipay zeixal dlb` meid Ðíà
êàðù áòø.dxiarl a`ze arx rxd jxvi Ð

íçì åäìéëàäly dznglna edgixhd Ð

.(h ilyn) "ingla engl ekl" aizkc ,dxez

íéî åä÷ùä`nv lk ied" da aizkc ,dxez Ð

.(dp ediryi) "minl eklêì åðîéìùé`diy Ð

`ehgl j`iyi l`e jade`e ,jnr jxvi mly

.mlerd on ca`ileéðåôöäoetv :yxtnck Ð

.mc` ly ealaéðåîã÷ä íéä ìà åéðôÐ

mivawp lkd eidy ,mik `edy ,oey`xd ycwnd

.eil` mikled milgpd lky mik ,myäìòå
åúðçöå åùàá,oegxqe dy`a dlrdy iptne Ð

.l`xyia dxbzpe zene`d gipdyìéæéðå íéã÷ð
àçøåàá.meid mcew dnkyda mikyp Ð

.cenlza `zencw ixw dnkydéùøô ååä éë
éããäîzyxtl eribde ,zexiir izyn eidy Ð

.o`kl efe o`kl df yxit ,mikxcà÷éçø àçøåà
i`e ,epizenewn izy oia `id dwegx jxc Ð

.cgi jlil cer epiyt`àîéñá ïéúååöåeli` Ð

zeev mirp did cg` jxca jlil mileki epiid

.eplyéì éðñã ïàî éàcgiizn i`pey did m` Ð

dy`d mrdiytp` inewe` ivn ded `l Ð

.xne` did envr lre .`ehglnäéùôð àìúÐ

.xrhvne aygny mc`k ,zlcd gixa lr oryp
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ïåéëå,miqp epiaxl dil `iyw ,jexra Ð on` oiper mrd lke xceqa sipn on` zeprl ribdy

`de ,dnezi on` oiper oi` :(`,fn zekxa) "elk`y dyly"c `xnb yixa xn`c `d

!dnezi on` oiper ode ,on` zper ribdy oircei oixceqd ztpda `l` ,dkxad erny `l `kd

z`vl dvex on` eziiprae ,xn`w dkxa aiig `edy in lry `axrn ipac opax mya yxtne

ezaeg ici,on` dpri jk xg`e ,rnyiy jixv Ð

ztpda on` oiperc `de .dnezi on` dpri `le

oixceqdltza `le ,dxez xtq z`ixwa epiid Ð

oke .ozaeg ici miax `iven gilyy xaca `le

ur ly dnia :inlyexia oiwxitc `xnba yxtn

zexwl odn cg` cnr ,dilr zqpkd ofge ,rvn`a

lk lr on` oiper mde ,oixceqa sipn dpennd did

el`" seqa inlyexi zekxaae .dkxae dkxa

dnezi on` `id efi` :xn`w "mixacxn` `ped Ð

`ed dn rci `le dkxa xnel aiigc ,od od :ax

wezyl xeav aiig :xn` oe`b wcv odk axe .dper

jk xg`e ,ofgd itn dkxae dkxa lk renyle

.jxand itn dkxad dlkzy xg`l ,on` dpri

efy zekxad xcq oeekl eid mircei :xnel yi cere

.oxcqk oipeny oipna ef xg`

íàyihtke" xn`py Ð uvetzn `ed lfxa

,yihtdy rnyn `d :dnize ."rlq uveti

cg`" wxt dyw ok enke .rlq uvetn ,lfxa `ed

:opixn`wc (a,mye `,cl oixcdpq) "zepenn ipic

zevevip dnkl wlgzn lfxa dn`xwn s` Ð

zay zkqna `iyw oke .minrh dnkl `vei cg`

df yiht dn :(mye a,gt) "`aiwr iax xn`" wxt

zevevip dnkl wlgznxeaice xeaic lk s` Ð

mirayl wlgzn `ed jexa yecwd itn `viy

l`eny epiax dibn did oixcdpqc `iddae .oeyl

ok dibdl okzi `le .'wlgzn' opiqxb `le 'wlgn'
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rnyn oizrnyc jda :cere .wlgzn rlq dn
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miiwn mz epiaxe ."rlq uveti yihtke" xn`py

"rlq uveti yihtke" :yxtne ,mixtqd zqxibÐ
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eznyרלח ina cenr ap sc ± iyily wxt`nei
íåéä ìë òø.ztqezn ezrx meid lk Ðåãéá åðáæòé àì 'ä.aizk dixza Ðäæ ìååðî.rxd xvi Ðíéîì åëì."min ewgy mipa`" aizke ,minl dxez dlynp Ðùàë éøáãy`de Ð

uvetzn epiide .lfxad z` rtrtn.epnn oifzip zevevipdy Ðåãáòdvx m`y ,mc` ly ecar `ed x"dvi Ð."ea lynz dz`e" xn`py ,ecia xeqn `ed ixd Ðç"áèàá`tl` Ð

itl ze`na bef oa o"epl `le ,zeixiyra bef oa `"dl did `ly j"pd ex`ype .mitl` ixd m"z o"y s"x u"w ,ze`n ixd q"n r"l t"k v"i ,zeixiyr ixd e"c f"b g"a h"` :`ed `zia

wna q"n on j"nq .oepn = dcdq df zia sl` jxc `vnp .cgi mxage ,mitl`a bef oa s"kl `le ,zeize`d xcqmewna 'd cere ,e"ie mewna e"c on z"ilc o"ep mewna o"d on `"d ,m"n me

.o"epíòúä.`nlra zerz Ðíáø÷á:rnyn Ð

.mala rehpêìäepi`e ,eilr jxc xaer Ð

.enr oqk`znçøåà.i`pqk` Ðùéàlra Ð

.ziadêìä àáéåxn`wc ,i`w ray zae ceca Ð

.eilr `ad rx xvi lr cecl `iap dilïè÷ øáà
.cib ,diieb Ðåòéáùî.yinyza Ðáòøeteb Ð

.dpwf zrl arxe ,gk xqgòáù.mly gka Ð

úåìâ.l`xyi z` dlbdy Ðäéä àìepi` Ð

.did `l i`elde ,ickíéããåùì íéìäàel` Ð

mipkeyd miiaxrmirexe ,zexacna mild`a

xy`l" `xwc ditiq aizke .mdini lk dpwn

,ezfbxd el mxb envr `ed :xnelk 'ebe "`iad

.mlera m`iadyäô éì äî.dhxg `id ef Ð

éúòøä øùàådrlevd dtqe`" `xwc `yix Ð

"izrxd xy`e dvaw` dgcpdeiz`xa ip` Ð

.z`f lk mdl iznxbe ,m`ihgnd rxd xvi z`

úåàø÷î äùìùzeikfde zeperdy oicirnd Ð

.zeaald okeze ,eciaíéùøçmigiyn .mipne` =

yxg edil` .ycwnd zia oipal miyxg mdipy

`edy epivne ,lnxkd xda gafn dpay ,oa`

.glzydl cizr÷ãö ïäëå,gp oa my `ed Ð

ediryi) "sxev z` yxg wfgie" yxg `xwpe

dil yxtn (b"n dyxt) dax ziy`xaae .(`n

,ewfige ekxae mdxa` z`xwl `ay wcv iklna

mr dpay ,daizd oipa my lr "yxg" e`xwe

.eia`åøæ øùà úåðø÷ä äìà.aizk dixza Ð

àø÷ã äéôéñì ìéôùe`aie" :zepxwd dl`c Ð

giked weqtd seq "mze` cixgdl dl`

.zene`a `l` ,miyxga xacn epi` ezligzy

dl` dn j`lnd z` `iapd l`yyky

xnelk "zepxwd dl`" :el xn` ?miyxgd

"dl` e`aie ,dcedi z` exf xy`" elld zene`

z` zecil" ,zepxwd "mze` cixgdl" miyxgd

."miebd zepxwúéúçúì êîöò ìôùä .ìéôù
àø÷îä.eteql Ðàðç éãäá úùù áø øîà

éì äîì àúãâàáiwa ?dcbda elv` il dn Ð

.el lke` `le ,ipnn dcbda `edíéòåø äòáù
íéëéñð äðîùådnecnk .mrh mda izrci `l Ð

lf` okidl wgvie :`nlra opixn`c ilÐ

dz` ik" aizkck ,mpdib ly dpicn eipa livdl

.('d dkin hewli yxcn) "epia`äéðôöå ñåîòÐ

.eid mi`iapd onçìùåúîå úù íãàon Ð

cr e`hg `ly ,leand mcew eidy miwicvd

,'ebe "lged f`" (c ziy`xa) aizkck ,yep` xec

"wlg"a opixn`ck ,did xenb wicv glyezn

xecl elzpy mini zray :(a,gw oixcdpq)

.glyezn ly ela` ini od ,leandåäìåëìÐ

.cg lkl miyly eedc ,miclid zrax`lïäå
ïéçáåùîxzei ,mgka migaeyn eid df xaca Ð

.`zxn ly dpanñåúééá úá àúøî ìù äðáÐ

.did odkìãåâ ãöá á÷òzgpa yaka okiled Ð

jxce ,dzxiag ly lceb cva cg` lbx awr

.uexl ie`yn i`yepíéðäëä åéçà åäåçéðä àìå
yxetnd oipnk `l` ,mixa` ipy jiledl Ð

,drax`e mixyra axw xt :(a,ek) `nei xcqa

."jln zxcd mr aexa" meynàø÷åé íåùî éà
.ieynd caek Ðéôè éøé÷é êðä.bel miylyn zeciak eli`k zekixi izy Ðòáåøîå ùáëmizyc ,daeb dn` lkl retiy zen` rax` aexw jxe` retiya rtyn did yakd Ð

.daeb dryzl jxe` dn` miylye
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uvetne dyw yiht :`nl` ,"rlq uveti yihtk"

.rlqd z`
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oixcdpq) "wlg"a dl iziin `dc
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:øîàpL ,Búéîäì Lwáîe íBé ìëa åéìò øabúî íãà̈¨¦§©¥¨¨§¨§©¥©£¦¤¤¡©
LBãwä àìîìàå ,"Búéîäì Lwáîe ÷écvì òLø äôBö"¤¨¨©©¦§©¥©£¦§¦§¨¥©¨

àeä CeøaøæBòLBì¯ä" :øîàpL ,Bì ìBëé Bðéààì ' ¨¤¥¥¨¤¤¡©Ÿ
éaø éác àðz ."BèôLäa epòéLøé àìå Bãéá epáæòé©©§¤§¨§Ÿ©§¦¤§¦¨§¨¨§¥©¦

äæ ìeeðî Ea òât íà :ìàòîLé¯úéáì eäëLî ¦§¨¥¦¨©§§¨¤¨§¥§¥
àeä ïáà íà .Løãnä¯àeä ìæøa íà ,çBnéð¯ ©¦§¨¦¤¤¦©¦©§¤
àeä ïáà íà .õöBtúî¯àîö ìk éBä" :áéúëc ,çBnéð ¦§¥¦¤¤¦©¦§¦¨¨¥

ìæøa íà ."íéî e÷çL íéðáà" :áéúëe ,"íénì eëì§©¨¦§¦£¨¦¨£©¦¦©§¤
àeä¯íàð Làk éøác äë àìä" :áéúëc ,õöBtúî¦§¥¦§¦£ŸŸ§¨¦¨¥§ª

äéðîçð øa ìàeîL éaø øîà ."òìñ õöBôé Léhôëe '§©¦§¥¨©¨©©¦§¥©©§¨¦
íãàì Búéñî òøä øöé :ïúðBé éaø øîà,äfä íìBòa ¨©©¦¨¨¥¤¨©§¦¨¨¨¨¨©¤
÷pôî" :øîàpL .àaä íìBòì åéìò ãéòîeBcáò øòBpî ¥¦¨¨¨¨©¨¤¤¡©§©¥¦©©§

Búéøçàå"áèàa ïkL ,"ïBðî äéäéçïéøB÷ àéiç éaø ìL §©£¦¦§¤¨¤¥§¤©¦¦¨¦
çeø ék" áéúk :éîø àðeä áø ."ïBðî" äãäñìíéðeðæ §©£¨¨©¨¨¦§¦¦©§¦

äòúäóBqáìe ,íòúä äìçza !"íaø÷a" áéúëe " ¦§¨§¦§¦§¨©§¦¨¦§¨§©
óBqáìe "Cìä" Bàø÷ äìçza :àáø øîà .íaø÷a§¦§¨¨©¨¨©§¦¨§¨¥¤§©
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Báéòøî ,íãàì Bì Lé ïè÷ øáà :ïðçBé éaø¯BòéaNî ,òáN¯"eòaNéå íúéòøîk" :øîàpL ,áòø ©¦¨¨¥¤¨¨¥¨¨¨©§¦¨¥©©§¦¨¥¤¤¡©§©§¦¨©¦§¨
àeä Ceøa LBãwä ïäéìò èøçúî äòaøà :áø éa éøîà ,àçà øa àðç áø øîà .'åâåíàøaL, ¨©©¨¨©©¨¨§¦¥©©§¨¨¦§¨¥£¥¤©¨¨¤§¨¨
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,óñBé ïa çéLîe ãåc ïa çéLî :àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àðç áø øîà ?íéLøç̈¨¦¨©©¨¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨¨¦©¤¨¦¨¦©¤¥

éìà øîàiå" :áéúëc eðééä ,éëä éà :úLL áø áéúî .÷ãö ïäëå ,eäéìàåìàeøæ øLà úBðøwä ä §¥¦¨§Ÿ¥¤¤§¦©¥¤¦¨¦©§¦§¦©Ÿ¤¥©¥¤©§¨£¤¥
ì éðä "äãeäé úàíúBà ãéøçäì äìà eàBáéå" ,àø÷c déôéñì ìéôL :déì øîà !eúà äáeL ¤§¨¨¥§¨¨£©¥§¦§¥¥¦§¨§¨¥¤§©£¦¨

dúBøæì äãeäé õøà ìà ïø÷ íéàNBpä íéBbä úBðø÷ úà úBcéìàðç éãäa :déì øîà .'åâå " §©¤©§©¦©§¦¤¤¤¤¤§¨§¨¨£©¥©£¥¨¨
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øBL ìL úBëéøé ézL ìèBð äéäL ñBúééa úa àúøî ìL dða ìò eøîà .ñBúééa úa àúøî̈§¨©©§¨§©§¨¤¨§¨©©§¤¨¨¥§¥§¥¤
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc dkeq(ycew zay meil)

'íBiä ìk òøoke .lenz`d mein zxabzn ezrx mei lk -éaø øîà ©¨©¨©©¦
,Búéîäì Lwáîe íBé ìëa åéìò øabúî íãà ìL Bøöé Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¦§¤¨¨¦§©¥¨¨§¨§©¥©£¦

òLø äôBö' øîàpLaxe`e dtvn rxd xvid -Lwáîe ÷écvì ¤¤¡©¤¨¨©©¦§©¥
àìîìàå ,'Búéîäì`l eli` -Bì øæBòL àeä Ceøa LBãwämc`l ©£¦§¦§¨¥©¨¨¤¥

Bì ìBëé Bðéà,ecal egvpl leki epi` -øîàpLdf ixg` weqta'ä' ¥¨¤¤¡©
epáæòé àìmc`d z` -Bãéáxvid ly'BèôMäa epòéLøé àìå. Ÿ©©§¤§¨§Ÿ©§¦¤§¦¨§

òât íà ,ìàòîLé éaø éác àðzdxbzneäæ ìåeðî Ea,rxd xvid - ¨¨§¥©¦¦§¨¥¦¨©§§ª¨¤
,eilr xabzdl ick dyrz dnLøãnä úéáì eäëLî,dxeza weqre ¨§¥§¥©¦§¨

s` df ici lreíàk `ed xvid ly ewfegïáàixdçBnéð àeälhae ¦¤¤¦©
s`e ,egekíàk ewfegìæøaixdõöBtúî àeäxewnde .lhazne ¦©§¤¦§¥
s`y jklíàk ewfeg,çBnéð àeä ïáàneëì àîö ìk éBä' áéúëc ¦¤¤¦©¦§¦¨¨¥§

,'íénì,dxezd epiid mixen`d mineíéðáà' áéúëe'íéî e÷çL- ©©¦§¦£¨¦¨£©¦
mifnxnd] mind ici lr ewgyp [oa`k wfgd xvid] mipa`d

s`y jkl xewnde .[dxezlíàk ewfeg,õöBtúî àeä ìæøa ¦©§¤¦§¥
n,'òìñ õöBôé Léhôëe 'ä íàð Làk éøác äë àìä' áéúëcoeike ¦§¦£ŸŸ§¨¦¨¥§ª§©¦§¥¨©

rxd xvid z` mb mivvetne oirtrtn md ixd y`k md 'd ixacy
.lfxak wfgd

íãàì Búéñî òøä øöé ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà Ÿ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¥¤¨¨§¦¨¨¨
äfä íìBòa,zexiar xearlås`åéìò ãéòîei`hg lr,àaä íìBòì ¨¨©¤§¥¦¨¨¨¨©¨

'ïBðî äéäé Búéøçàå Bcáò øòpî ÷pôî' øîàpLecar `xwp xvid - ¤¤¡©§©¥¦Ÿ©©§§©£¦¦§¤¨
dz`e' xn`py ecia xeqn `ed ixd dvxi m`y itl mc` ly
,exvi z` mc`d wptn en` irnn xrppy dryne ,'ea leynz

,eilr rxd xvid cirn seqaleïéøB÷ àéiç éaø ìL ç"áèàa ïkL¤¥§¤©¦¦¨¦
ïBðî äãäñìlaewnd g"ah` `xwpd zeize` ztlgd oepbq itl - §¨£¨¨

zinx`a zecr eyexity dcdq zeize`y `vei ,`iig iaxn
.eilr ciri ezixg`ay aezkd fnxne ,oepn zeize`a mitlgzn

éîø àðeä áø,miaezk ipy oia dxizq dywd -áéúkFvrA iOr' ©¨¨¦§¦©¦§¥
Fl ciBi FlwnE l`Wiäòúä íéðeðæ çeø ék,'mdidl` zgYn EpfIe ¦§¨©§©¦¦©§¦¦§¨©¦§¦©©¡Ÿ¥¤

xac `le `nlra zerh `l` epi` mdly rxd xvidy rnyne
,rawáéúëemipEpf gEx iM mdidl` l` aEWl mdillrn EpYi `l' §¦Ÿ¦§©©§¥¤¨¤¡Ÿ¥¤¦©§¦

íaø÷alr aiyde .maila rehp xvidy rnyne ,'Erci `l 'd z`e §¦§¨§¤Ÿ¨¨
y jkälçzagex `xwpd rxd xvidóBqáìe ,íòúäeayy ixg` ©§¦¨¦§¨§©

aeyge `ed wfgzn e`hgeíaø÷a.mzenvrn wlg `ed eli`k §¦§¨
df oirke,àáø øîàyälçza`ehgl mc`d daxdy mcewBàø÷ ¨©¨¨©§¦¨§¨

wx rxd xvil weqtdCìä,llk oqk`zn epi`y jxc xaerk - ¥¤
óBqáìe`ehgl siqedykBàø÷weqtdçøBàxce oly ,i`pqk` - §©§¨¥©

,ziad lra ziaaóBqáìexzeia `ehgl daxdykLéà Bàø÷- §©§¨¦
,ziad lraøîàpL,ray za `hg lr cec z` `iapd giked xy`k ¤¤¡©

ecakl mewnae xiyrl `ay gxe`y ,rxd xvid lr el liynd
xn`pe ,exear yxd zyak z` lfb elyn,øéLòä Léàì Cìä àáiå'©¨Ÿ¥¤§¦¤¨¦

úNák úà çwiå' áéúëe ,'çøàì úBNòì Bø÷aîe Bðàvî úç÷ì ìîçiå©©§Ÿ¨©©¦Ÿ¦§¨©£¨Ÿ¥©§¦©¦©¤¦§©
'åéìà àaä Léàì äNòiå Løä Léàä,xvid z` dpik dligzay ixd ¨¦¨¨©©£¤¨¨¦©¨¥¨

xcqd lr fnxl ,yi`k jk xg`e 'gxe`'k jk xg`e 'jld'k rxd
.xvid iiezta dfd,íãàì Bì Lé ïè÷ øáà ,ïðçBé éaø øîàm`y ¨©©¦¨¨¥¤¨¨¥¨¨¨

Báéòøî`ed ixd ,yinyzn mc`d,òáNm`eBòéaNîmc`d ©§¦¨¥©©§¦
e gk xqg eteb dyrp ,yinyzaáòø,dpwf zrlíúéòøîk' øîàpL ¨¥¤¤¡©§©§¦¨

'Bâå 'eòaNiåeide mdl rxedyk - 'ipEgkW oM lr mAl mxIe EraU ©¦§¨§¨§©¨¨¦¨©¥§¥¦
mx mibeprza erayyke ,'d zcearl gka ewfgzpe eray ,dxva
wfgn de`zd zarxd ici lr o`k oke .'d zcearn mgk yze mal

.gk zyzn de`zd zrayde ,gkd
áø éa éøîà ,àçà øa àðç áø øîàmpyi ,yxcnd ziaa exn` - ¨©©¨¨©£¨¨§¥¥©

äòaøàlekiaky mixac,íàøaL àeä Ceøa LBãwä ïäéìò èøçúî ©§¨¨¦§¨¥£¥¤©¨¨¤§¨¨
úeìb :ïä elàå,l`xyi z` dlbdy -íécNkzia z` eaixgdy - §¥¥¨©§¦

,zenilya dpiky dzxy eay oey`xd ycwndíéìàòîLéålky - §¦§§¥¦
,zelbd jynd z` mxeb df ixd l`xyi ux`a mdy ceròøä øöéå§¥¤¨¨

dpap `le zelbd zkx`zn df ici lre ,daeyza aeyl mdn rpend
:el` mixacl xewnde .ycwnd ziaäô él äî äzòå' áéúëc ,úeìb̈¦§¦§©¨©¦Ÿ

,'Bâå 'ípç énò çwì ék 'ä íàð.dhxg `ed 'dt il dn' oeyle §ª¦ª©©¦¦¨§
'äéä àì íòä äæ íécNk õøà ïä' áéúëc ,íécNkdid `le i`eld - ©§¦¦§¦¥¤¤©§¦¤¨¨Ÿ¨¨

.ze`xadl i`ck epi`y ,micyk enyy mrdáéúëc ,íéìàòîLé¦§§¥¦¦§¦
ì íéìäà eéìLé''Bãéa dBìà àéáä øLàì ìà éæébøîì úBçháe íéããL, ¦§¨Ÿ¨¦§Ÿ§¦©ª§©§¦¥¥©£¤¥¦¡©§¨

miiaxrl mlerl m`iady ezfbxd mxb envr `ed ,xnelk
.xacna mild`a mipkeyd'éúòøä øLàå' áéúëc ,òøä øöélr - ¥¤¨¨¦§¦©£¤£¥Ÿ¦

.`ehgl mdl iznxb rxd xvid z` iz`xay ici,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
àìîìàoiaezk eid `l eli` -ìLeìlä úBàø÷î Loicirnd ¦§¨¥¨Ÿ¦§¨©¨

z` oiknd `ede `ed jexa yecwd ly ecia zeiekfde zepeerdy
,mc`d zeaygnìàøNé ìL ïäéàðBN ìL íäéìâø eèèBîúðepiid - ¦§§©§¥¤¤§¥¤¤¦§¨¥

xvi `xay epl mxb `edy dt oegzt epl yi eiykr la` ,l`xyi
:miweqtd zyely od el`e .rxdãç,oey`xd weqtd -áéúëc ©¦§¦

'éúòøä øLàå'lr `ehgl epl mxb `edy xne` `ed jexa yecwd - ©£¤£¥Ÿ¦
.xvid z`ixa iciãçå,ipyd weqtd -øöBiä ãéa øîçë äpä' áéúëc §©¦§¦¦¥©Ÿ¤§©©¥

'Bâå ízà ïkal z` zehdl d"awd ciay ixd ,'l`xUi ziA iciA ¥©¤§§¨¦¥¦¨¥
.mc`dCãéàå,iyilyd weqtd -íëøNaî ïáàä áì úà éúøñäå' §¦¨©£¦Ÿ¦¤¥¨¤¤¦§©§¤

,'øNa áì íëì ézúðåz` xiqdl `ed jexa yecwd ly eciay ixd §¨©¦¨¤¥¨¨
.epz`n rxd xvidénð éàäî ,øîà àtt áøyi df weqtn s` - ©¨¨¨©¥©©¦

ok cenll'Bâå íëaø÷a ïzà éçeø úàå'iTgA xW` z` iziUre §¤¦¤¥§¦§§¤§§¨¦¦¥£¤§ª©
zeyrl d"awd ciay ixd ,'mziUre ExnWY ihRWnE EklY¥¥¦§¨©¦§§©£¦¤

.zeevnd z` l`xyi ipa exnyiy
xn`p :migiynd oipra dyxc d`ian `xnbdäòaøà 'ä éðàøiå'©©§¥¦©§¨¨

'íéLøçyecwd -.mipne` drax` dixkfl d`xd `ed jexa ¨¨¦
:`xnbd zl`eyíéLøç äòaøà eäðéð ïàîzrax` el` md in - ©¦§©§¨¨¨¨¦

.mipne`d,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àðç áø øîàzrax` ¨©©¨¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨
md el` mipne`,óñBé ïa çéLîe ãåc ïa çéLîoipal md mipne`y ¨¦©¤¨¦¨¦©¤¥

,ycwnd ziaeäiìàå,lnxka gafnd ziipaa one` didyïäëå §¥¦¨§Ÿ¥
,÷ãö.daizd ziipa my lr yxg `xwpe gp oa my `edáéúî- ¤¤¨¦

dywdáéúëc eðééä ,éëä éà ,úLL áømcewd weqtaéìà øîàiå' ©¥¤¦¨¦©§¦§¦©Ÿ¤¥©
,'äãeäé úà eøæ øLà úBðøwä älàxy` miilaad dl` ,xnelk ¥¤©§¨£¤¥¤§¨

itle ,milyexie dcedi z` exfite egbipy minyd zegex rax`a
jtidl `ld jixacì éðäeúà äáeLz` aiydl drax`d dl` - ¨¥§¨¨

.mzelbdl `le e`a l`xyi mrdéì øîàaxl `pg ax aiyd - ¨©¥
,zyyàø÷c déôéñì ìétLjynda opeazdl jnvr ltyd - ©¥§¥¥¦§¨

,miweqtdíéàNpä íéBbä úBðø÷ úà úBcéì íúà ãéøçäì älà eàáiå'©¨Ÿ¥¤§©£¦Ÿ¨§©¤©§©¦©Ÿ§¦
,'Bâå 'dúBøæì äãeäé õøà ìà ïø÷mi`a miyxgd dl`y ,dpeekde ¤¤¤¤¤§¨§¨¨§

.l`xyi z` elbd xy` zene`e zepxw mze` z` cixgdldéì øîà̈©¥
zyy axéì änì àzãbàa àðç éãäa`pg ax mr welgl il dn - ©£¥¨¨§©©§¨¨¨¦

.el lke` `le ipnn xzei dcb`a `ed iwa ,dcb`a
xn`p :ztqep dyxcCøãé éëå eðöøàá àáé ék øeMà ,íBìL äæ äéäå'§¨¨¤¨©¦¨Ÿ§©§¥§¦¦§Ÿ

'íãà éëéñð äðîLe íéòø äòáL åéìò eðî÷äå eðéúBðîøàazxxan . §©§§¥©£¥Ÿ¨¨¦§¨Ÿ¦§Ÿ¨§¦¥¨¨
:`xnbdíéòBø äòáL eäðéð ïàî,mirexd zray md in -ãåc ©¦§¦§¨¦¨¦

çìLeúîe úL íãà ,òöîàaleand mcew miwicv eidyBðéîéîly ¨¤§©¨¨¥§¤©¦¦
,cecBìàîNa äLîe á÷òé íäøáà:`xnbd zxxan cer .cec ly ©§¨¨©£ŸŸ¤¦§Ÿ

,äéðôöe ,ñBîò ,ìàeîLe ,ìeàLå ,éLé .íãà éëéñð äðîL eäðéð ïàîe©¦§§Ÿ¨§¦¥¨¨¦©§¨§¥¨§©§¨
,mi`iapd onäi÷ãö,dcedi jln:eäiìàå ,çéLîe ¦§¦¨¨¦©§¥¦¨

:dpyna epipyúBîleñ äòaøàzexepnlàðz :'eëepipy - ©§¨¨¨¨¨
,`ziixaa:('eë) änà íéMîç äøBðî ìL däáBb§¨¤§¨£¦¦©¨

:dpyna epipy ceréck íäéãéáe äpeäk éçøt ìL íéãìé äòaøàå§©§¨¨§¨¦¤¦§¥§¨¦¥¤©¥
:âBì íéøNòå äàî ìL ïîL:`xnbd zwtzqnäàî eäì àéòaéà ¤¤¤¥¨§¤§¦¦©§¨§¥¨

âBì íéøNòål dpeekd dpyna mixkfendeälekzrax` lkl - §¤§¦§
,bel miyely wx did mdn cg` lkly ,miclidãç ìëì àîìc Bà¦§¨§¨©

ãçå.bel mixyre d`n did miclidn §©
:`xnbd zhyetòîL àz,`ziixaa yxetnyìL ïîL éck íäéãéáe ¨§©¦¥¤©¥¤¤¤

ìLìL íéLâBì íéøNòå äàî ílek íäL ,âBì íéL.ïäå ,àðz- §Ÿ¦§Ÿ¦¤¥¨¥¨§¤§¦¨¨§¥
miclideéä ïéçaeLîmgekañBzééa úa àzøî ìL dðaî øúBé §¨¦¨¥¦§¨¤©§¨©©§

.oldlcke ,xeab odk didyñBzééa úa àzøî ìL dða ìò eøîà̈§©§¨¤©§¨©©§
çe÷lL ,ìBãbä øBL ìL úBëéøé ézL ìèBð äéäLdf xey epwy - ¤¨¨¥§¥§¥¤©¨¤¨©

,æeæ óìàa,`ed lecb xnelkCläîezgpa yaka,ìceb ãöa á÷ò §¤¤§©¥¨¥§©¨
,cak `yn mi`yep xy`k mivxy zelibxd jxck `lyeàìå§Ÿ

ïk úBNòì íéðäkä åéçà eäeçépäxzei mixa` ipy ecal jiledl ¦¦¤¨©Ÿ£¦©£¥
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c"agרמ i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

äíéøtñ ìL ìîæàå ,äìéî ìLå äèéçL ìL ïékñ ïëå[qíéøôBñ ìL ïékñå ,[`q,íéñBîìwä Ba ïéðwúnL §¥©¦¤§¦¨§¤¦¨§¦§¥¤©¨¦§©¦¤§¦¤§©§¦©ª§¦
úaLa øznä øçà LéîLz íäa LnzLäì àlL íéãét÷nL ïåék[aqíôeb Cøöì elôà íìèìèì øeñà ¯ ¥¨¤©§¦¦¤Ÿ§¦§©¥¨¤©§¦©¥©ª¨§©¨¨§©§§¨£¦§Ÿ¤¨

íîB÷îe[bq. §¨
ïãða áeçz äfä ïékqä íà elôàå[cqíéøçà íéðékñ íò[dqåéìò ãét÷î ïéà íúqä ïnL íéøîBà ïéà ¯ ©£¦¦©©¦©¤¨©§¨¦©¦¦£¥¦¥§¦¤¦©§¨¥©§¦¨¨

.íéðékñ øàL íò ïãða Báçúe ìéàBä ,ììk§¨¦§¨¦§¨¦§¨©¦¦
BëBzî àéöBäL øçàì äæ ïékñ íò ïãpä ìèìèì Bà ,ïãpäî äæ ïékñ àéöBäì àlà øeqà ïéà ,íB÷î ìkîe¦¨¨¥¦¤¨§¦©¦¤¥©§¨§©§¥©§¨¦©¦¤§©©¤¦¦

íéðékqä øàL[eqBìèìèì øzî ¯ BëBúa íéðékqä øàML ãBòa ìáà ,[fqïk íb äæ ïékqL ét ìò óà , §¨©©¦¦£¨§¤§¨©©¦¦§ª¨§©§§©©¦¤©¦¤©¥
BëBúa[gqïãpäî äæ ïékñ øòðì øLôà éàL àeäå .[hqãñôä LLç LiL Bà ,[réøvL Bà ,epøòðé íàíB÷îì C §§¤¦¤§¨§©¥©¦¤¥©§¨¤¥£©¤§¥¦§©£¤¤¨¦¦§
ïãpä[`r:äæ ìëì íòhä íL ïiò ,øzäìe øeqàì ñéña àeäL éìk øàLa é"ùå è"ù ïnña øàaúiL Bîk , ©§¨§¤¦§¨¥§¦¨§¦§¨§¦¤¨¦§¦§¤¥©¥¨©©©§¨¤

ה  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

dkld ixe`ia
íéøôñ ìù ìîæàå [ñ הספר את המשמש סכין -

השיער. בתספורת
íéøôåñ ìù [àñ שלא רגישים אלקטרוניים מכשירים -

אליו  השימוש מאשר אחר לשימוש בהם משתמשים
חסרון  מחמת בטלטול אסורים הם הרי - מיועדים הם
אבל  בזה], וכיוצא מחשבים תפירה, מכונות [וכגון כיס
ניירות  על להניחם לפעמים שהדרך קטנים מכשירים
מוקצה  אינם דומה, שימוש או ברוח יתפזרו שלא

לאיסור  שמלאכתו כלי אלא כיס חסרון .61מחמת
úáùá øúåîä [áñ.מאכלים חיתוך כגון -
íîå÷îå íôåâ [âñ.ביותר יקרים אינם אפילו -

ïãðá [ãñ.הסכין לשמירת נרתיק -
íéøçà íéðéëñ [äñ להיתר שמלאכתם -62.

íéðéëñä øàù åëåúî [åñ או גוף לצורך מטלטלו אם -
הסכין  .63מקום

åìèìèì øúåî [æñ עצמו הנדן לצורך אפילו -64.

åëåúá ïë íâ [çñ המשמשים מחלקים המורכב כלי -
ובו  אולר כגון להיתר המשמשים ומחלקים לאיסור
שבנוסף  חכם שעוןֿיד ציפורניים, ומקצץ חיתוך סכין
וכל  בשבת האסורים לדברים גם מיועד השעה לידיעת
שמלאכתו  כלי כדין בטלטול מותרים בזה, כיוצא

האסורים  בחלקים להשתמש שלא וייזהרו .65להיתר,
שהדרך  אלא להפרידן שאפשר דברים ואפילו
מחזיק  כגון יחד, מחוברים כשהם בהם להשתמש
צרור  או ציפורניים, מקצץ אליו שמחובר מפתחות
מפתח  כמו מוקצה, שהם מפתחות גם ובו מפתחות

לטלטלו  מותר - המעלית או .66המכונית
ïãðäî äæ [èñ.בנדן בחוזקה תחוב שהוא כגון -

ãñôä ùùç [ò המוקצה הסכין של הפסד אפילו -67.
ïãðä íå÷îì [àò לו הנצרך במקום הסכין ינער ואם -

שם. להשתמש יוכל לא

zetqede mipeiv
ב"לוחֿהמוקצה".61) המפורט ראה
הנדן 62) באותו להניחו שלא תמיד להקפיד דרכו ואפילו

עליו  מקפיד שלא מפני שם הניחו וכעת הסכינים שאר עם
לעולם  שייחדו עד בטלטול להתירו מועיל זה אין - יותר
קודם  היתר לדבר בו שישתמש או המותר, לשימוש (גם)

נט. הערה כדלעיל השבת
לא 63) אך נמצא הוא בו במקום לו מפריע שהסכין וכגון

אם  אבל הסכין, ללא שם יישאר הסכין נרתיק אם לו מפריע
אף  מותר - הנדן מקום או בגוף שימוש לצורך מטלטל
בין  בשעת שנעשה כיון הסכינים, שאר את מתוכו שהוציא

המותר. לדבר גם בסיס השמשות
לצורך  ומטלטלו בלבד השחיטה לסכין מיוחד הנדן ואם
אפילו  לאיסור שמלאכתו ככלי (דינו אסור - עצמו הנדן

כיס  וכדין השמשות, בין בשעת היתר של סכינים בו כשהיו
סי"ב). שי סי' דלהלן מעות של

המילה,64) או השחיטה לסכין המיוחד נדן הוא ואפילו
סג. הערה לעיל ראה

נ),65) סי' (ח"ב נדברו אז שו"ת וראה ספ"ד פ"כ שש"כ
האיסור. מחלק יותר חשוב יהיה ההיתר שחלק צריך שאין

יוציא 66) אם יעשה טוב אך ושם: פהֿפו, סעי' שם שש"כ
שאסורים  המקצץ) (או המפתחות את בערבֿשבת ממנו

בטלטול.
השולחן 67) שעל נר ניעור לגבי ס"ו סוף רעז סי' כדלעיל

בציונים), (הובא ס"ד שט סי' לקמן אבל בציונים). (הובא
כשההפסד  להתיר כתב בציונים), (הובא סי"ז שי ובסי'

יתבאר. ושם המותר, בדבר



רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley
בשבת  ועניבה קשירה דין שיז, סימן ב חלק

Ê את הכובס תפר אם אבל בקשירה אמורים דברים במה
כדרך  יחד התפורים מנעלים של זוג וכן הצואר בית
שאין  מזה זה לנתקן או לחתכן אסור עושים שהאומנים
יש  ולעולם קיימא של לאינה קיימא של בין בתפירה חילוק
כן  אם אלא חייב אינו שהקורע ואף קורע משום בסתירתה
בכל  אסור סופרים מדברי מקום מכל לתפור מנת על עושה
לחתוך  או לנתק קיימא של שאינה בתפירה מתירין ויש ענין

הארץ: עם בפני להקל אין מקום ומכל עיקר וכן

Á בו וכיוצא באבנט או במשיחה הבור פי על דלי קושרין
שמבטלו  מפני בחבל לא אבל שם מבטלו שאינו מדבר
שם  וקשור תלוי הדלי שהרי קיימא של קשר זה והרי שם
שם  מבטלו ואינו חשוב שהוא גרדי של בחבל ואפילו תמיד

חבלים. שאר משום גזרה אסור

דליים  אבל בבור הקבועים בדליים אמורים דברים במה
אפילו  ומותר קיימא של קשר אינו בבור קבועין שאינן שלנו
שאסור  אומן מעשה הקשר יהא שלא ובלבד חבלים בשאר

למעלה: שנתבאר כמו קיימא של באינה אפילו

Ë שלא בשביל הפתח ברוחב הפרה בפני חבל קושרים
תדיר  להתירו שעשוי קיימא של שאינו מפני תצא
ראשי  שני בשבת לקשור ואפילו להשקותה הבהמה להוציא
מאתמול  בפתח כלל תלוי היה שלא הפתח צדי בשני החבל
קשור  שיהא אחד ראש יבטל שמא חוששין ואין מותר
אלא  בלבד השני ראש בהתרת הבהמה ויוציא לעולם
באמת  אם אבל זה יתיר ולפעמים זה ראש יתיר לפעמים

אסור: אחד ראש מבטל

È פי על אף לעולם ומבטלו נמלך שלפעמים קשר כל
ימלך  שמא אסור לבטלו מנת על אינה עשייתו שבתחלת
ובפרה  באבוס ולקשרו חבל ליטול אסור לפיכך ויבטלנו
ראש  אלא לעולם יתיר לא הבהמה להוליך כשירצה שמא
במה  קיימא של קשר ויהיה לעולם קיים השני ויניח אחד
מותר  גרדי של בחבל אבל חבלים בשאר אמורים דברים
שאר  משום גרדי של על כאן לגזור ואין שם מבטלו שאינו
ראש  שיבטל מצוי אינו חבלים בשאר שגם מפני חבלים
זה. מתיר ולפעמים זה ראש מתיר לפעמים אלא לעולם אחד

היה  אם אבל ובפרה באבוס בשבת החבל לקשור זה וכל
קשור  שהיה או בפרה עתה לקשרו ורוצה באבוס כבר קשור
שאם  לפי חבל בכל מותר באבוס לקשרו עתה ורוצה בפרה
הסתם  מן לעולם קשור שיהא מהם אחד קשר לבטל בא

קשור: לעולם מניחו כבר קשור שהיה קשר אותו

* * *
‡È קושר משום חייב שיהיה מין מכל חבלים הפותל

החבל  שיעמוד כדי התורה מן להתחייב ושיעורו
מתקיימת  מלאכתו שנמצאת בסופו קשירה בלא בפתילתו
הפתיל  המפריד וכן שהוא בכל אסור סופרים מדברי אבל
יתכוין  שלא והוא הפותל כשיעור ושיעורו מתיר משום חייב

מדברי  אסור אבל התורה מן פטורין המקלקלים שכל לקלקל
סופרים:

בשבת  המבשל דין שיח, סימן ב חלק

במזיד ‡ מלאכות משאר אחת שעשה או בשבת המבשל
וגם  קנס משום מלאכה מאותה ליהנות לעולם לו אסור
בלועה  שהיא מפני לעולם לו אסורה בה שבישל הקדרה
במוצאי  התבשיל אף מותר לאחרים אבל לו האסור מדבר
בישל  אם אף שיעשו בכדי להמתין צריכים ואין מיד שבת
העושה  בנכרי אלא כן להמתין הצריכו שלא בשבילם
יש  מיד שבת במוצאי ליהנות לו נתיר שאם ישראל בשביל
מוכן  הדבר שיהיה כדי בשבת לעשות לו יאמר שמא לחוש
בעיני  קל לנכרי האמירה שאיסור מיד שבת במוצאי לו
מבעוד  שהתחיל אלא העושה בישראל אפילו וכן הבריות
רנ"ג  בסי' שנתבאר כמו להתחיל שאסור בדבר עשייתו יום
עליו  שיעבור לחוש ויש הבריות בעיני קל ג"כ זה שאיסור
הצריכו  ולכן מיד שבת במוצאי לו מוכן שיהא בשביל
לאחר  יאמרו שמא גזרה לאחרים גם שיעשו בכדי להמתין
יאמר  שמא כלל לחוש אין אבל יום מבעוד להם שיתחיל
ממנה  ליהנות בשביל בשבת מלאכה לו לעשות לישראל
אדם  שאין לו ישמע לא שהישראל ועוד מיד שבת במוצאי

לו. ולא חוטא

שעשה  שכיון לאחרים גם ביום בו אסור שוגג היה אם וכן
שאסור  במזיד כמו ביום בו לקנוס החמירו תורה של איסור
אבל  הייתי שוגג ויאמר במזיד יבשל שמא גזרה לאחרים גם
שיעשו  בכדי להמתין צריך ואין מיד לו גם מותר לערב

שנתבאר: מטעם

* * *
והוא · שוגג נקרא שטעה חכם הוראת פי על עשה אם

מלאכה: שהיא או שבת שהוא השוכח הדין

מפני ‚ יו"ט מוצאי עד אסור שבת במוצאי יו"ט חל אם
שייך  הכנה שאין אומרים ויש ליו"ט מכינה שבת שאין
לסברא  לחוש ויש תק"א בסי' שיתבאר מטעם בזה

הראשונה:

שבת „ במוצאי התבשיל ונתערב במזיד בישל אם
לו  שיש דבר נקרא ואינו ברוב בטל אחרים בתבשילין
הזה  התערובות לאכול לאחרים שאפשר דהיינו מתירין
דבר  נקרא שאינו מפני ברוב ביטול מחמת שלא גמור בהיתר
אבל  לו שנאסר למי היתר צד כשיש אלא מתירין לו שיש
נאסר  שלא לאחרים אלא ברוב ביטול בלא היתר אין כאן
כיון  בשבת נתערב אם אבל ואילך שבת ממוצאי כלל להם
אחרים  לגבי מתירין לו שיש דבר שם עליו חל ביום שבו
גם  מתירין לו שיש דבר שם עליו חל ברוב להם בטל שאין

לעולם: הזה התערובות לו ונאסר המבשל לגבי

סכ ‰ בו שיש לחולה בשבת הבריא השוחט מותר נה
כמ"ש  בלבד בהדחה אלא מליחה ובלא חי ממנו לאכול
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c"agרמב i`iyp epizeax zxezn

בסי' שיתבאר כמו בשבת למלוח שאסור לפי ס"ז סי' בי"ד
בדעתו  היה לא ואתמול היום החולה חלה ואפילו שכ"א
מטעם  מוקצה משום בה אין אעפ"כ היום שישחט כלל

ש"י. בסי' שנתבאר

בו  שיש החולה בשביל מלאכה שאר עשה או המבשל אבל
גזרה  סכנה בו שאין לחולה או לבריא בשבת אסור סכנה
בה  שאין בשחיטה משא"כ בשבילו במלאכתו ירבה שמא
שצריך  בשר לכזית אפשר אי שהרי הבריא בשביל להרבות

הבהמה. כל שחיטת בלא להחולה

בין  סכנה בו שיש חולה לצורך בין נכרי ע"י עשה ואפילו
שמא  גזרה בשבת לבריא אסור סכנה בו שאין חולה לצורך
ואין  מיד לבריא מותר שבת למוצאי אבל בשבילו ירבה
לצורך  בהיתר עשה שהנכרי כיון שיעשו בכדי להמתין צריך
מאפייה  חוץ מלאכות בשאר אמורים דברים במה חולה
אסור  חולה לצורך בשבת בישל או נכרי אפה שאם ובישול
ביו"ד  כמ"ש נכרים בשולי משום שבת במוצאי אף לבריא

קי"ג: סימן

* * *
Â אסור בשבת לחולה בישולו נגמר שלא פרי הקוצץ

כבר  והיה יום מבעוד חלה אפילו מוקצה משום לבריא
הכנה  שאין מפני בשבת הפרי לקצוץ יום מבעוד בדעתו
בשבת  והולך גדל שהוא בזה בכיוצא במחובר כלל מועלת
בו  מועלת והולך גדל אינו ושוב בישולו שנגמר פרי אבל

מחובר: שהוא אע"פ הכנה

Ê מבשלים היו במשכן שכן מלאכות מאבות הוא המבשל
אף  אלא בלבד במים בישול ולא בה לצבוע סממנים
שריפה  מי כל וכן בישול בכלל הן והצלייה והאפייה הטיגון
המחמם  או מתכות ממיני אחד המתיך כגון באור קשה גוף
החלב  או השעוה הממסס וכן גחלת שנעשה עד המתכת את
כגון  באור רך גוף שהקשה או באור והגפרית הזפת או
משום  חייב חרס כלי שנעשו עד באור אדמה  כלי המניח

מבשל.

האור  בתולדת לבשל אסור כך באור לבשל שאסור וכשם
לשב  או באור שהוחמה קדרה בצד ביצה ליתן על כגון רה

שם  נצלית ואם מעט שתצלה כדי באור שהוחם הסודר
האור. על בצולה כמו מבשל משום חייב דרוסאי בן כמאכל

גזרה  אסור בחמה שהוחם בסודר כגון חמה בתולדת ואפילו
וכן  באור הסודר שהוחם סבור שהרואה האור תולדות משום
חמה  מכח שהוחמו דרכים ואבק חול גבי על לגלגלה אסור
יטמין  שמא גזרה יום מבעוד אפילו בהם להטמינה ואסור

רנ"ז. בסי' שנתבאר כמו ברמץ

או  שתצלה כדי בחמה ביצה ליתן כגון עצמה בחמה אבל
בישול  דרך שאין מפני מותר שיוחמו כדי בחמה מים ליתן
אינה  שחמה מפני אור משום חמה על לגזור ואין בכך

באור: מתחלפת

Á חמה כתולדת שהן מפני פטור טבריא בחמי המבשל
על  עומד התבשיל אם אפילו סופרים מדברי אסור אבל
יום  מבעוד שם להעמידם מותר אבל מלמעלה ומתבשל גביו

משום  יום מבעוד אפילו אסור בתוכם כולו להטמינו אבל
שכ"ו: בסי' שיתבאר כמו הטמנה איסור

* * *
Ë תבשיל דהיינו בישול אחר בישול בו יש לח דבר כל

נצטנן  לא ואפילו ונצטנן צרכו כל כבר שנתבשל לח
שהיד  עד בשבת וחממו בו סולדת היד שאין אלא לגמרי
עד  כך כל חם הוא אם אבל מבשל משום חייב בו סולדת
ומותר  בישול משום בזה אין יותר ומרתיחו בו סולדת שהיד
לחוש  שאין במקום לאש סמוך להרתיחו לכתחלה אפילו
תנור  או כירה גבי על ליתנו מותר (ואם שיתבאר כמו לחיתוי
אין  לגמרי נצטנן שאפילו אומרים ויש רנ"ג) בסימן נתבאר
לאש  סמוך בשבת להרתיחו ומותר בישול אחר בישול

לחיתוי. לחוש שאין במקום

לאכול  עדיין ראוי אלא לגמרי נצטנן לא אם להקל ונהגו
כסברא  נוהגין לגמרי נצטנן אם אבל חמימותו מחמת
רנ"ג  בסימן שנתבאר כמו דיעבד לענין אפילו הראשונה
כדי  הנכרי שמסיקו קודם החורף בית תנור על ליתנו ואפילו
דבר  בכל וכן שם שנתבאר כמו אסור כשיסיקנו שיתחמם

בישול: משום בו שיש שיתבאר

È נתבשל שלא כל אבל צרכו כל שנתבשל בתבשיל זה וכל
בו  יש דרוסאי בן כמאכל כבר נתבשל אפילו צרכו כל
אלא  מאליו יתבשל ואפילו רותח בעודו אפילו בישול משום

בכף: שמגיסו כגון בישולו שמקרב דבר שעושה

‡È א כלל רוטב בו שאין יבש אחר תבשיל בישול בו ין
לגמרי  נצטנן ואפילו צרכו כל כבר נתבשל אם בישול
נימוח  שיהא כדי רותח ראשון בכלי לשרותו אפילו ומותר

לח. דבר ויהיה שם

שורין  אין השבת מלפני נתבשל שלא יבש דבר הוא ואם
שם  נמוח אינו אפילו בו סולדת שהיד בחמין בשבת אותו
לשרותו  אסור שני ובכלי חייב ראשון בכלי שרה ואם כלל
לתבלין  דומה ואינו כמבשל שנראה מפני סופרים מדברי
שהתבלין  מפני שיתבאר כמו שני בכלי ליתנם שמותר
דבר  כל וכן כמבשל נראה ואינו הקדרה למתק עשויין
כתבלין  הם הרי ובצל שום כגון בקדרה טעם ליתן העשוי
מי  ויש בו סולדת שהיד אע"פ שני בכלי ליתנם ומותר
זמן  כל שני בכלי גם מתבשל הוא שמא בבצל שמסתפק
יבש  דבר בכל מתירין ויש להקל ונהגו בו סולדת שהיד
ויש  בו סולדת שהיד שני בכלי לשרותו נתבשל שלא

הראשונה. כסברא בזה להחמיר

* * *
דבר  כל על בו סולדת שהיד שני מכלי לערות מותר אבל
האספנין  קולייס שנקרא דג ממין חוץ נתבשל שלא יבש
שעברה  שנה של מלוח דג או בשר דהיינו הישן ומליח
גמר  היא זה ועירוי מעט אלא בישול צריכים אינם שאלו
לשרותן  מותר אבל מבשל משום עליו וחייב בישולן מלאכת

צוננים. במים ולהדיחן

אם  כי לאכילה ראוי שאינו נתבשל שלא קשה דבר כל וכן
בכלי  אפילו אותו שרה אם בחמין הדחה או שרייה ידי על
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חייב  ראוי ונעשה שני מכלי בעירוי אפילו הדיחו או שני
מבשל. משום

ראוי  ואינו הרבה מלוח שהוא מבושל שאינו דבר כל וכן
או  שרה אם בחמין הדחה או שרייה ידי על אם כי לאכילה
בצוננין  ולהדיחו לשרותו מותר אבל חייב בחמין הדיח
מותר  אוכל שאינו דבר שכל כך ידי על ראוי נעשה ואפילו

שכ"ד: בסי' שיתבאר כמו בשבת אוכל לעשותו

·È בדבר בישול אחר בישול שאין שאע"פ שאומר מי יש
צלייה  או אפייה אחר בישול יש מקום מכל יבש
כלי  בתוך רותח בעודו אפילו נתנו אם הצלוי או שהאפוי
יש  שני בכלי גם ולפ"ז חייב בו סולדת שהיד ראשון
צריך  ולכן למעלה שנתבאר כמו סופרים מדברי להחמיר
שני  כלי שהיא בקערה אפילו אפוייה פת ליתן שלא ליזהר

בו. סולדת שהיד זמן כל

שהיד  שני בכלי גם חטאת מחיוב וחושש שמסתפק מי ויש
שני  בכלי גם שמתבשלים רכים דברים שיש מפני בו סולדת
זה  לענין רך נקרא הלחם גם ושמא בהן בקיאין אנו ואין
להסתפק  יש וכן בו סולדת שהיד שני בכלי גם ומתבשל
מבתבלין  לבד בכולן להחמיר ויש דברים בשאר גם זה ספק
כמו  ושמן מים וכן שני בכלי ליתנם בפירוש חכמים שהתירו
יש  צלוי בבשר ואפילו משקין לשאר הדין והוא  שיתבאר
אין  במבושל אבל צליה אחר בישול שיש כיון להחמיר
בישול  אין הכל שלדברי ראשון בכלי אפילו כלל להחמיר

יבש. בדבר בישול אחר

אפילו  ליתנם צוננים אפילו וצלוי באפוי מתירין יש אבל
אפייה  אחר אפילו בישול שאין מפני רותח ראשון כלי בתוך
ליתן  שלא הראשונה כסברא לכתחלה ליזהר ונהגו וצלייה
בדיעבד  אבל בו סולדת שהיד זמן כל שני בכלי אפילו פת

האחרונה: כסברא ראשון בכלי אפילו להתיר יש

* * *
‚È יש וצליה אפיה אחר בישול שיש הראשונה סברא ולפי

המבושל  דבר שכל דהיינו בישול אחר וצליה אפיה ג"כ
להתחמם  שיכול במקום לאש סמוך רוטב בלא ליתנו אסור
אפיה  אין הכל לדברי אבל בו סולדת היד שתהא עד שם
ליתנו  מותר צלוי או האפוי ודבר וצליה אפיה  אחר וצליה

לגמרי: כבר נצטנן אפילו שיתבאר ע"ד לאש סמוך

„È להניחו מותר בו סולדת שהיד חם דבר בו שיש כלי
שישמור  כדי בבגדים הטמונה קדרה גבי על בשבת
משום  בו שיש צרכו כל נתבשל לא ואפילו יצטנן ולא חומו
כאן  מקום מכל בישולו לגמור שממהר דבר כשעושה בישול
לידי  אפילו ולא גמור בישול לידי לבא כלל לו אפשר אי
פיו  לטוח ומותר בלבד חומו להעמיד אלא בישול הוספת
מאתמול. שנילוש בצק לו יש אם חומו להעמיד כדי בבצק

רנ"ג: בסי' שנתבאר כמו הבגדים תחת להטמינו אסור אבל

ÂË כך כל חם שאינו דבר בו שיש כלי מניחין אין אבל
כל  חמה שהיא קדרה גבי על בו סולדת היד שתהא עד
סולדת  היד שתהא עד מחומה להתחמם יכול שהעליון כך
דברים  במה כך כל חם שהוא מיחם גבי על הדין והוא בו
משום  בו שיש צרכו כל עדיין נתבשל לא כשהעליון אמורים

אלא בישול צרכו כל כבר נתבשל אם אבל חם כשהוא אף
כיון  בו סולדת שהיד כך כל חם שאינו אע"פ מעט שנצטנן
כבר  חמימותו מחמת לאכול ראוי שהוא עד קצת חם שהוא
להניחו  ומותר בישול משום בו שאין להקל שנוהגין נתבאר
דבר  הוא ואם הרבה לחממו מיחם גבי על או קדירה גבי על
משום  בו אין לגמרי נצטנן אפילו צרכו כל שנתבשל יבש
סולדת  היד שתהא אפילו גביהן על לחממו ומותר בישול

בו:

ÊË גבי על כגון האש גבי על טמונה הקדירה אם ואפילו
שנתבארו  הדרכים פי על וקטומה גרופה שאינה כירה
בשבת  עליהן ליתן מותר האש גבי שעל מיחם וכן רנ"ג בסי'
הוא  אפילו יבש תבשיל כגון בישול משום בו שאין דבר כל
מטעם  לגמרי נצטנן שלא לח תבשיל או לגמרי צונן

רנ"ג: בסי' שנתבאר
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`qitY mEW ilA ,`nlrA fnxA calA sFqÎoi`l59iM , §¥¦§©§¤¤§¨§¨§¦§¦¨¦
"`AlCÎ`zErxA `N` ,llM DiA `qitY daWgn zil"60, ¥©£¨¨§¦¨¥§¨¤¨¦§¨§¦¨

"wFnr ale Wi` axT"n61(f ,cq miNdY). ¦¤¤¦§¥¨§¦¦

deEi"czpigA `Eddnkg: §©§¦©¨§¨
zpigaAW dpadde dbVdd iENiB ziW`x ± dnkg iM¦¨§¨¥¦¦©©¨¨§©£¨¨¤¦§¦©
dCEwp" `xwp dpiA zpigaAW dnkgd zkWnde ,dpiA¦¨§©§¨©©¨§¨¤¦§¦©¦¨¦§¨§¨

"`lkidA62,mlrdd zpigaA `id dnkgdW `N` , §¥¨¨¤¨¤©¨§¨¦¦§¦©©¤§¥
KxF`A dbVdd `id dpiAde ,gFOA wixaOd wxA zpigaA¦§¦©¨¨©©§¦©©§©¦¨¦©©¨¨§¤

.agFxaE§©
iENiB zFidl dPde§¦¥¦§¦

zpigA ENit` ±d`NirÎdnkglMn mlrPd lkV"d , £¦§¦©¨§¨¦¨¨©¥¤©¤¡¨¦¨
"oFirx63mB mFwn lMn ,xzMd lr xn`p dGW mBd ; ©§£©¤¤¤¡©©©¤¤¦¨¨©

"oFirx lMn mlrPd lkV"d zpigA `Ed dnkgd64. ©¨§¨§¦©©¥¤©¤¡¨¦¨©§
,dnkgd iENiB zpigA `Ed dHnlE d`ixAn dPd iM¦¦¥¦§¦¨§©¨§¦©¦©¨§¨
mik`ln ,mi`xaPd zbVde lkUA iENiB llkl `AW cr©¤¨¦§¨¦§¥¤§©¨©©¦§¨¦©§¨¦
mW KiIW `l zEliv`n dlrnlE zEliv`A la` ,zFnWpE§¨£¨©£¦§©§¨¥£¦Ÿ©¨¨
oipr Edfe ,dnkgl xFwn `Ed mFwn lMn wx ,llM dnkg̈§¨§¨©¦¨¨¨§¨§¨§¤¦§©

Mg"mi65"`rici dnkgA `le66iENiB zpigA zFidl ickE . ©¦§¨§¨§¨§¦¨§¥¦§§¦©¦
± Ff dnkg̈§¨

;minEvnv zFpigA dOM ici lr `Ed©§¥©¨§¦¦§¦
zpigA zFidl icM ENit`ed`nizqÎdnkglr `Ed ©£¦§¥¦§§¦©¨§¨§¦¨¨©

WAlzn oinFiÎwiYrC dxEaB zpigAW EpiidC .mEvnv ici§¥¦§§©§¤§¦©§¨§©¦¦¦§©¥
ickE ,mEvnv zpigA `Ed dxEaB :d`nizqÎdnkgA§¨§¨§¦¨¨§¨§¦©¦§§¥
ici lr `Ed ,zEliv`CÎdnkgA mXn KWnp didIW¤¦§¤¦§¨¦¨§¨§¨©£¦©§¥
± zFlGnE zFxrU Kxc cxFie KWnPW ,mEvr mEvnv¦§¨¤¦§¨§¥¤¤§¨©¨

'gd lGOn wpFi `A`"'67"כּו. ©¨¥¦©¨©
oigFOd on oiwpFi zFxrVd iM :`Ed zFxrVd lWnE§©©§¨¦©§¨§¦¦©¦
`YlBlEBd ± oigFOd lr stFgW ici lr W`xAW¤¨Ÿ©§¥¤¥©©¦©§©§¨

oignFv `YlBlEBd Kxce ,oigFOd z` milrnE xiYqOd©©§¦©§¦¤©¦§¤¤©§©§¨§¦
qEgie Kxr mdl oi`e ,oigFOd on dx`d mdW ,zFxrVd©§¨¤¥¤¨¨¦©¦§¥¨¤¥¤§¦

.`nlrA dx`d wx oigFOd mr¦©¦©¤¨¨§¨§¨
,zEliv`d zpigA ± zEliv`dn dlrnln zFidl KM̈¦§¦§©§¨¥¨£¦§¦©¨£¦
dpiAnE ,dpiA zFidl dnkgn oM oi`X dn .llM KFxr oi ¥̀£§¨©¤¥¥¥¨§¨¦§¦¨¦¦¨
mdl WIW zElWlYWdd xcqe KxC oipr `Ed ,zFCn ±¦¦§©¤¤§¥¤©¦§©§§¤¥¨¤
zFidl zEliv`d on dlrnNn la` .df mr df qEgi¦¤¦¤£¨¦§©§¨¦¨£¦¦§
W`xd zFxrU oFincM ,dx`d Kxc wx ± Fpi` ,zEliv £̀¦¥©¤¤¤¨¨§¦§©£¨Ÿ
,zxYqnE znlrnE zttFgd `YlBlEBd Kxc `vFId©¥¤¤©§©§¨©¤¤©£¤¤©§¤¤

"Fxzq KWg zWi" zpigA(ai ,gi miNdY). §¦©¨¤Ÿ¤¦§§¦¦

Kln 'd" EdfezE`BWal"(` ,bv miNdY)WEal FnM : §¤¨¨¥¨¥§¦¦§§
zFxrVd zpigA ± "zE`B" KWnp zFidl milrnE xiYqOd©©§¦©§¦¦§¦§¨¥§¦©©§¨
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חבור ‡Í(יד) בטעם הענין בגוף להבין יש עדיין הנה
עם  עליונה היותר מדרגה מדבר דבחי' וקשר
להיות  יוכל איך אחרון היותר שהוא דעפר הדומם בחי'
בע"ח  כשאר א' כמהות להיות כ"כ ויתחברו שיתאחדו
בערך  מזה זה שרחוקי' מאחר כו' וצורה חומר בבחי'
מן  יותר עליון שהוא צומח בבחי' גם והלא הרבה.
החי  רק בו מתלבש דאדם מדבר בחי' אין הדומם
המדבר  בחי' יבא ואיך כנ"ל. בערך אליו קרוב להיותו
וזריקה  התלבשות בדרך אף כו' בדומם בהתלבשות
לבוא  מדבר לבחי' וא"א כו'. באפיו הנפיחה ענין כמו
החי  בחי' שהוא אליו וקרוב בסמוך כ"א בהתלבשות
חי  בבחי' שהוא בבטן בגוף הנשמה שנמשכה (כעכשיו

שהוא  הדומם לבחי' ושרש מקור שיש צ"ל אלא כו').
דוקא  המדבר בחי' עם אחד ויחוס בערך משתווה
הדומם  בגוף הנשמה אור בא ע"כ החי מן שלמעלה
וסב"ת  תב"ס שנעוץ מצד ואם גדול. פלא וזה דוקא
נעוץ  למה זה דבר של טעמו להבין יש גופא היא כנ"ל

ול  דוקא בטעם תב"ס ידוע הנה אמנם כו'. באמצע א
לז, (תהלים כמו השתיקה בחי' ע"ש דומם שם קריאת
ענין  וזהו וכה"ג דומיה נאלמתי ג) לט, (שם לה' דום ז)
לו  אין הדומם כי בתכלית ההתפשטות העדר
כהוייתו  הוא רק ורבוי בצמיחה וכלל כלל התפשטות
והנה  כו'. לעולם והתפשטות רבוי לכלל יבא ולא לבד
בהעדר  דומם בבחי' ג"כ הוא דחכמה יו"ד בחי'
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דחכ' מה כח בחי' בענין וכידוע לגמרי. ההתפשטות
שהוא  בעצם האין בבחי' בעצם ביטול בבחי' שהוא
שאין  די' נקודה בחי' והוא לגמרי ההתפשטות בהעדר
מאין  והחכמה יב) כח, (איוב כמ"ש כלל התפשטות לה
השכל  אור העלם והוא ממש והעלם אין בבחי' כו'
לבחי' עדיין בא שלא ליש מאין גלוי לכלל שבא טרם
דלא  ריעין תרין נק' שחו"ב שאע"פ לבינה משפיע
שהיא  לבינה נמשך החכמה שמאור מתפרשין
יו"ד  באות זהו כו' ורוחב לאורך ההשגה התפשטות
דיו"ד  התחתון שמקיף דחכ' יש בחי' שזהו דחכמה
שנק' השכל אור הברקת כמו והוא לבינה נמשך
ממש  ותפיסה השגה לכלל שבאה והבנה התחכמות
בחי' אבל כו'. בבינה וחכם בחכמה הבן בענין כידוע
כמו  דחכמה והעלם צמצום בחי' אלא אינה די' נקודה
התפשטות  לבחי' שיבא וא"א ממש האין בבחי' שהיא
ואין  דבינה יין ע"ג צף דחכמה שמן ענין (והוא בבינה
וזהו  ב) ה, (שבת כו') טומאה לענין כלל חבור להם
חכמה  פלאות או ח"ס שנק' מכ"ר הנעלם שכל הנקרא

רק  בהתלבשות דחכ' נקודה בחי' שיבוא א"א ע"כ כו'.
בו  מאיר שאין יותר האחרון שהוא דוקא הדומם בבחי'
מבחי' הוא גם להיותו כו'. ומדות דבינה השגה מבחי'
שתיקה  ל' דומם נק' שלזה לגמרי ההתפשטות העדר
צמיחה  בבחי' שהן והשכל המדות בחי' אבל כנ"ל.
בעצם  האין בחי' דחכמה נקודה יכול לא והתפשטות
דוקא  תב"ס שנעוץ הטעם וזהו כלל. שם להתלבש
וחי  הצומח בחי' שהן באמצען ולא הדומם שהוא
בראשית  אמר שבמע"ב (ואע"פ וד"ל. כו' ובינה דמדות
(תהלים  עשית בחכמה כולם וכמ"ש בחוכמתא ברא
בחי' עד שנתפשט כו' לאימא אמר דאבא כד) קד,
כו'. דצ"ח חלקי כל להיות מאמרות די' הדבור אותיות
שנק' הוא מאמר נמי דבראשית דחכ' היש מבחי' זהו
בא  לא דחכמה אין בחי' אבל כו'. ריעין תרין
שנאמר  גופו בעפר אדם בבריאת רק במע"ב בהתלבשו'
נתעלה  דוקא האדם ע"י הטעם ולזה כו'. באפיו ויפח
שבת  בכל עכשיו העולמות עליית וכמו כנ"ל מע"ב כל

וד"ל: כידוע דחכמה אין לבחי'
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‰˙ÚÓÂ,בו כיוצא אין הוא שאחד הא' פי' צ"ל
בו  כיוצא שאין השבח מה"ע צ"ל שלכאו'
הענין  אך בו. כיוצא שיש ח"ו איש לב על יעלה והאיך
בזה  שגם יתמו לא ושנותיך הוא ואתה מ"ש דצ"ל הוא
וגבול  הזמן בחי' הוא ושנותיך ענין לומר שייך איך צ"ל
ותי' יתמו. לא אח"כ ואומרו בבע"ג, שהוא ית' בהבורא
להשיג  לו א"א לכן בע"ג הוא הנברא שלהיות הרשב"א
הגבול  ענין לו שיתארו ע"י כ"א בע"ג, בלתי בחי' ענין
כ"כ  ארוך זמן שהוא אומרי' ואח"כ ע"ז, תמה שאינו
וע"ד  האוזן, את לשבר כדי וה"ז כו', בבע"ג שהוא עד
לקול  קשובות אזניך נא תהי ה' אזני הוי', עיני דכתי'
שענין  נודע הנה כי והוא באו"א, י"ל אך כו'. תחנוני

זמן, שייך שבזה עולמים, כל מלכות בבחי' הוא הזמן
ימלוך  מלך מלך תיבות בג' חלוקי' ועתיד, הוה, עבר,
שנה  אלף הקב"ה של יומו שארז"ל ענין וזהו כו',
ואלפי' בבי"ע, הוא מאות עשירות יחידות כי הכוונה
לא  זו מבחי' אבל דאצי', עולמים כל מלכות בבחי' הוא
בחי' כלל יש שלא לומר א"א ומ"מ כלל, הזמן בחי' יש
אתה  שאם אמר בעה"ק שהרי זה, לזמן ומקור שורש
הרי  בגבול כח לו ואין בבע"ג רק הוא שאוא"ס אומר
בחי' ששורש בכ"ד מזה ונת' שלימותו, מחסר אתה
דנר"נ  כלי' בחי' הוא תחלה ממנו הנמצא ההגבלה
דז"א  כלי' ל' בחי' הוא בזה הפי' כל ולתווך דאצי'.
הי' שהוא הוי' ש' אבל שדי, ש' ענין שורש וזהו דאצי',
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למעלה  כו' לגמרי בבע"ג בחי' הוא כאחד ויהי' הוה
הוי' דש' אוא"ס בחי' ומצד לגמרי, הזמן ומקור משורש
כו', שיעור אין עד הא"ס עולמות להתהוות יכול הי'
כתי' ומ"מ כו', די לעולמו שאמר הוא שדי ש' בחי' רק
בבחי' הוי' ש' בחי' מתלבש הרי כו' מלך הוי' מלך הוי'
בע"ג  בלתי שיהי' כיוצא אין וזהו הזמן. מקור שדי ש'
נמנעו  שאמרו כענין זהו ונמצא כאחד, הגבול ובחי'
רוכב  ובלתי שרוכב האומר מדעת להוציא הנמנעות,
ויכול  הנמנעות שנמנעו כ"א הבורא, בחיק גם נמנע זהו
שהרי  כאחד רוכב ובלתי רוכב כאילו הפכים שני להיות

כו'. בו כיוצא דאין השבח וזהו כו', מלך ה'
‰˙ÚÓÂ ומה"ע אלו, פירושים כו' האמירך בוה' צ"ל

והענין  בהאמירך, שנא' מצותיו כל לשמור
דמארי  תפילין תפילין, מניח הקב"ה שארז"ל הוא
פי' בארץ, אחד כו' כעמך ומי בהו כתי' מה עלמא
בחי' וברוך קדוש בחי' הוא שהקב"ה התפילין וענין
תפילין  מניח והוא בהרת, בדרוש בלק"ת ע' דאצי' ז"א
כו' דבריו מגיד וכתי' לז"א, מוחין המשכת ענין הוא
לישראל  אומר הוא עושה שהוא מה במד"ר וארז"ל
מצות  לעשות לישראל שאמר שע"י בזה שפי' לעשות,
שע"י  עושה, בעצמו ית' הוא להיות מפעילים עי"ז אלו
נמשך  שיהי' ממשיך תפילין מניח הישראלי שאיש
דתפילין, פרשיות ד' ע"י והוא לז"א, מוחין ד' המשכת
בינה, בחי' יביאך כי והי' החכ', בחי' על רומז קדש
וכן  לחו"ג, שנחלק דעת בחי' הוא שמוע אם והי' שמע

כו'. וכדומה בציצית מתעטף הקב"ה להיות ציצית ע"י
שע"י  לישראל גדול שבח שזהו שבח ל' האמירך וזהו
נמשך  שיהי' ממשיכי' עי"ז שעושי' המצות עשיית

לשמ  ענין ג"כ בזה ומתורץ שלמעלה, מצות כל בחי' ור
כו'. בהאמירך דכתי' מצותיו

Í‡ נאמר בזה גם שהרי בהאמירך, בו כיוצא אין מה"ע
ע"פ  במד"ר שנת' מה ע"פ יובן הענין אך כו'. אחד
שעובדי' ומזלות כוכבי' עובדי וכי ירושלי' חטאה חטא
ע"י  כי והיינו כלום. שאינם אלא כו', חוטאי' אינם לשמש
המשכות  עי"ז ממשיך עושה הישראלי שאיש דבר כל
בחי' למעלה ממשיכי' חו"כ יחוד שע"י כמו עליונות,
שלכן  דלעילא, כנס"י עם לעיל כנזכר הקב"ה יחוד
הוי' אתה ברוך פעמים ז' ואומרי' ברכות ז' ע"ז מברכין
דבר  ע"י גם ואפי' כו', אלו בחי' ז' ממשיכים כי להיות
להיות  ג"כ ממשיכי' הסנדל נעילת כמו כלל מצוה שאינו
בחי' סנד"ל מלאך בחי' בנעלי', פעמייך יפו מה בחי'
כל  לי שעשה ברכת ע"ז מברכין שלכן כו', דעשי' כתר
זו, ברכה מברכין אין סנדל נועלי' שאין בימי' והרי צרכי,
הרי  הוי' אתה ברוך ואומרי' מברכין שבכ"י ומאחר
וזהו  כו'. תשא דלא בכלל ה"ז ח"ו דאל"כ עי"ז, ממשיכי'
ע"י  שממשיכי' מה די שלא שהאמירך, בשבח כיוצא אין
מצוה  שאינו דבר כל ע"י גם אלא מצותיו, כל ששומרים
אין  זה"ע אלקות, המשכות ממשיכי' ג"כ שעושים, כלל
בארץ  שגם בארץ אחד וזהו כו', בהאמירך גם בו כיוצא

כו'. אחד בחי' כל ממשיכים אחרונה היותר בחי'
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dPde c`Ed l"Pd dad` zpigaA dcFard zEllM §¦¥§¨¨£¨¦§¦©©£¨©©
.cal zFCnE lkU zpigaA ,WtPAW miiElBd zFgMA©Ÿ©§¦¤©¤¤¦§¦©¥¤¦§©
dbVd iciÎlr d`Ad `id l"Pd dad`d ixdW¤£¥¨©£¨©©¦©¨¨©§¥©¨¨
ÎlrW zFCOd zpigaA `id dad`d `liOnE ,zEppFAzde§¦§§¦¥¨¨©£¨¦¦§¦©©¦¤©
lkVd ot` itl zlAbn dad` zpigA `idW ,lkVd iR¦©¥¤¤¦§¦©©£¨ª§¤¤§¦Ÿ¤©¥¤
ÎilAd oipr KIW Fpi` dad`d zEllkaC .'Ek DcilFOd©¦¨§¦§¨¨©£¨¥©¨¦§©©§¦

aB`EdW xg`n ,WtPd zFlM zpigaA zFidl EpidC ,lE §§©§¦§¦§¦©§©¤¤¥©©¤
`Ed iM 'Ek dad`l" aEzMW dnLiIg`Ed WtPd zFlkE ," ©¤¨§©£¨¦©¤§©¤¤

zpigaA `id dad`d zEllM oM m` ,'Ek zEIgd Ktid¥¤©©¦¥§¨¨©£¨¦¦§¦©
itlC ,[lEaB] zpigaA md DAW mihxRd ok FnkE .lEaB§§¥©§¨¦¤¨¥¦§¦©§¦§¦
cSn `A df lke .'Ek dad`d `Ed oM lkVd otŸ̀¤©¥¤¥¨©£¨§¨¤¨¦©
zFnlFrl KIXd iwl`d xF`d zpigaA zEppFAzdd©¦§§¦§¦©¨¨¡Ÿ¦©©¨§¨
KIW Ff dpigaAW ,ozFigdl zFnlFrd KFzA WAlznE¦§©¥§¨¨§©£¨¤¦§¦¨©¨

."'Ek dfg` ixUAn"C dbVd©¨¨§¦§¨¦¤¡¤

llM KFxr oi`W ,cal dx`d zpigA `Ed df lM la £̀¨¨¤§¦©¨¨¨§©¤¥£§¨
WxW zpigA lkC rEcIke ,KxAzi FzEnvre FzEdn iAbl§©¥©§©§¦§¨¥§©¨©§¨§¦©Ÿ¤
mBW .cal dx`de eif zpigA wx `Ed zFnlFrd xFwnE§¨¨©§¦©¦§¤¨¨§©¤©

zpigA `Ed oFW`xd xFwnE WxWAzg` daWgn. §Ÿ¤¨¨¦§¦©©§¨¨©©
df lrW ,"zFnlFrd lM E`xap zg` daWgnA" xn`nkE§©£©§©£¨¨©©¦§§¨¨¨¤©¤
dxin` zpigA `EdW ,"mlFrd dide xn`W KExA" xnF`¥¨¤¨©§¨¨¨¨¤§¦©£¦¨
Dpi` mc`A zg` daWgOW mWkE .'Ek cal zg ©̀©§©§¥¤©£¨¨©©§¨¨¥¨
dlhA ixdW ,mc`d zEnvre zEdn iAbl llM zaWgp¤§¤¤§¨§©¥©§©§¨¨¨¤£¥§¥¨
FA aWgl lFkIW ,mc`AW daWgOd gM iAbl mB ixnbl§©§¥©§©¥Ÿ©©©£¨¨¤¨¨¨¤¨©§Ÿ
zEdn iAbl oMWÎlMnE ,uw oi` cr dAxd zFaWgn©£¨©§¥©¥¥¦¨¤¥§©¥©
oi`W dOkeÎdOMÎzg`Îlr KM ,'Ek WtPd zEnvre§©§©¤¤¨©©©©¨§©¨¤¥
zEnvre zEdn iAbl llM zaWgp Ff zg` daWgn©£¨¨©©¤§¤¤§¨§©¥©§©§
dY`e mlFrd `xaPW mcw `Ed dY`" iM .sFqÎoi`ÎxF`¥¦©¨Ÿ¤¤¦§¨¨¨§©¨
,llM "izipW `l 'ied ip`"e ,"mlFrd `xaPW xg`l `Ed§©©¤¦§¨¨¨©£¦£¨Ÿ¨¦¦§¨
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l"Pd dcFard iciÎlre .'Ek llM KxrA Fpi`W itl§¦¤¥§¥¤§¨§©§¥¨£¨©©
cSn d`Ad "LWtp lkaE Laal lkA" zpigaA¦§¦©§¨§¨§§¨©§§©¨¨¦©
ixd ,zFnlFrl dkiIXd dx`de eiGd zpigaA zEppFAzdd©¦§§¦§¦©©¦§¨¨¨©©¨¨§¨£¥

.'Ek cal Ff dpigA iENB wx KiWnn `Ed©§¦©¦§¦¨§©

la`zpigaA `Ed "Lc`n lka"C dad`C dcFard £¨¨£¨§©£¨¦§¨§Ÿ¤¦§¦©
zFgMd zpigAn dlrn dlrnNW WtPd zEnvre zEdn©§©§©¤¤¤§©§¨©§¨¦§¦©©Ÿ
odW zFCnE lkU zFgMdC rEcIke .DNW miiElBd©§¦¤¨§©¨©§©Ÿ¥¤¦¤¥
dx`d zpigA `Ed mc`A iENbA mixi`nE miWAlzOd©¦§©§¦§¦¦§¦¨¨¨§¦©¤¨¨
x`Wp `Ed ixd dnWPd xTr la` ,dnWPdn cal§©¥©§¨¨£¨¦©©§¨¨£¥¦§¨
zWAlOd dnWPd lr siTn zpigaA mB Fpi`e ,dlrnl§©§¨§¥©¦§¦©©¦©©§¨¨©§ª¤¤
zpigA `Ed ,"KA dwEacE dwEag" xnF` df lrW .sEbA§¤©¤¥£¨§¨¨§¦©
sFqÎoi` zEnvrA zcginE dwEaCW ,dnWPd zEnvr©§©§¨¨¤§¨§ª¤¤§©§¥
dwEaCW "dcigi" zpigA `ide .'Ek DxFwnE DWxẄ§¨§¨§¦§¦©§¦¨¤§¨
dcFard ,Ff dpigA dNbnE xi`OWkE .'Ek cigi zpigaA¦§¦©¨¦§¤¥¦§©¤§¦¨¨£¨
zpigaA dlkp WtPdW ,WOn WtPd zFlM zpigaA `id¦¦§¦©§©¤¤©¨¤©¤¤¦§¤¦§¦©
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zpigaA `Ed ixd Ff `Fvxe dad`aC ,zFCnE lkU WtPd©¤¤¥¤¦¦§©£¨§¨£¥¦§¦©
FzFid mrC ,'Ek mipRÎlMÎlr dn xaC zEdn xEIv¦©§©¨©¨¨¦§¦¡
`l mFwn lMn 'Ek zEwl`l dwEWzE sqM zpigaA¦§¦©Ÿ¤§¨¤¡Ÿ¦¨¨Ÿ

.'Ek dfA FzE`ivn lM lHAzp¦§©¥¨§¦¨¤
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"éì éãåãå éãåãì éðà"בשושנים .1הרועה

אלול  הם לי" ודודי לדודי "אני המילים ארבע של התיבות .2ראשי

כתוב  לכן בשושנים".3קודם הרועה לו ואני לי "דודי

אומר: הוא לי ורק – ישראל בני – ממני רק דורש הוא רוצה, יתברך שה' מה כל מפרש, רש"י
כל  – לו ואני אחר. מעם זאת תובע ואינו קרבנות, הביאו משכן, עשו הבכורות, את קדשו פסח, עשו

טוב. מרעה במקום בשושנים, צאנו את רועה יתברך ה' אחרים. מאלהים ולא ממנו תבעתי צרכי

לי"? ודודי לדודי "אני והפסוק לו" ואני לי "דודי הפסוק בין החילוק מה להבין: צריך

אופנים: שני ישנם ברוךֿהוא, הבורא את לעבוד אלקית, לעבודה בהתעוררות הוא: בזה הענין

1

2

3

4

5

6

7

8

ג.1) ו, השירים שיר
ראש 2) שער חיים, עץ פרי השנה. ראש תפילות אבודרהם,

א. פרק השנה,
טז.3) ב, שם
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האדם  את מעוררים שמלמעלה משמים, באה ברוךֿהוא הבורא לעבודת שההתעוררות הוא, אחד אופן
שונות. סיבות ועלֿידי שונים באופנים באה מלמעלה ההתעוררות הבורא. לעבודת שיתעורר

נדח 4כתוב  ממנו ידח לבלתי מחשבות "."וחשב

מן  שירד זה וגם ומצוות, תורה של הישר בדרך ללכת אפשרויות ריבוי לאדם נותן ברוךֿהוא הבורא
ונידח  מנותק עצמו חש שכבר זה את גם להציל איך כביכול, מתבונן, הוא ברוך הבורא – הישר הדרך

הרעים. מעשיו את וייטיב תשובה שיעשה – היהודי מהעם

שכתוב  כמו בחיים, דרכו את בעצמו שיבחר חופשית בחירה לאדם נותן יתברך שה' נתתי 5אף "ראה
הרע" ואת המות ואת הטוב ואת החיים את היום לפניך

לאדם, ורוחניים גשמיים חיים שהיא הטוב, דרך את הדרכים: שתי את לאדם נותן יתברך ה' –
– לאדם ורוחני גשמי מות גזרֿדין שהיא הרע, דרך ואת

כרצונו. בחיים דרכו את שבוחר זה הוא עצמו האדם

מיהדות  ניתק שהוא עד דחי, אל מדחי רחמנאֿליצלן ונופל רעה, דרך לעצמו בוחר האדם כאשר
מיהדות  המנותק שגם שונים, באופנים שונות סיבות יוצר המרובים ברחמיו יתברך ה' היהודי, מהעם ונידח

יתברך. ה' ואל ליהדות ישוב היהודי מהעם והנידח

ללא  מעצמו, כאשר פתאומי, זכרון ידי על ולפעמים מסוים, חלום ידי על לפעמים באה זו התעוררות
כאבֿלב  אותו אופף הללו הסיבות  כל ידי ועל חבריֿנעוריו, או מהוריו באחד נזכר  הוא ידועות, סיבות כל

הירוד; הרוחני מצבו לו כואב ומאוד חזק,

ומצוות. תורה שומר יהיה הוא והלאה שמהיום איתנה החלטה עצמו על מקבל והוא בקרבו, נשבר לבו
כשר, אוכל תפילין, מניח הוא הרעים. חבריו עם חברותו את ומנתק שלו הטריפה כלי את שובר הוא

ציוה. יתברך שה' המצוות כל את ומקיים שבת שומר הטהרה, את שומר

ברוךֿהוא. הבורא ולעבודת לתשובה ההתעוררות את המביא אחד אופן זהו

מתעורר  עצמו שהאדם הוא ברוךֿהוא, הבורא ועבודת לתשובה ההתעוררות את המביא השני האופן
הנהגתו. ולשיפור לתשובה

התשובה  ועון.6ענין חטא על רק שזהו ה'עולם', כסברת אינו

התבוננות  ידי על באה זו ותשובה מבעבר, יותר ועדין יותר טוב להיות להפוך הוא התשובה ענין
בעולם. האדם בריאת בתכלית מתבונן שהוא מסויימת,

שכתוב  ומה השמים, מן הבאה התעוררות אופן שמשמעו לו", ואני לי "דודי הכתוב בין החילוק זהו
אופ  שהוא לי", ודודי לדודי הבורא "אני ולעבודת  תשובה לעשות בעצמו מתעורר שהאדם התעוררות ן

ברוךֿהוא.

.øåöé÷,"לו ואני לי "דודי זאת בכל לרע, טוב בין חופשית בחירה לאדם נותן יתברך שה' למרות
ודודי  לדודי "אני לו". "אני להיות הופך הנידח שגם זכרון, או חלום עלֿידי השמים מן התעוררות שבאה

האדם. בריאת בתכלית התבוננות ידי על בעצמו שמתעורר לי",
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.a

åäæ.אלול ראשיֿתיבות לי" ודודי לדודי "אני

אלול  חודש שכן הבורא. ולעבודת לתשובה עצמו את לעורר צריך האדם שבו הזמן הוא אלול חודש
לא  שהוא במה הן להיות צריך והחשבון השנה, במשך שהתרחש מה כל על הנפש חשבון של הזמן הוא

לעשות. צריך היה שלא מה את שעשה במה והן לעשות, צריך שהיה מה את עשה

ורדפהו".7כתוב  שלום בקש טוב, ועשה מרע "סור :

נשמתוֿעדן  הבעלֿשםֿטוב ורע.8אמר טוב יש המותרים מהדברים גשמי דבר שבכל ,

טוב. היא הגשמי את המחיה האלקית והחיות רע הוא הגשמי

"ועשה  ולהיות בגשמי, שקיים העונג את לרצות לא – מרע" "סור להיות צריך בגשמי המשתמש
הגשמי. שבדבר האלקית מהחיות ולהסתייע ניזון להיות לרצות – טוב"

בין  שלום לעשות ולרדוף לחפש צריך טוב" ו"ועשה מרע" "סור שהוא זה – ורדפהו" שלום "בקש
אותו. המחיה האלקית והחיות הגשמי

בירורים. לברר – הזה לעולם נשמתו וירידת האדם בריאת תכלית זוהי

אלול. בחודש להיות צריך השנה, במשך עמו שהתרחשו הדברים כל על הדיןֿוחשבון לכך

שהוא  היא האמת הזולת, על רעה מילה אמר כאשר – בדיבור גם אלא במעשה, לומר צורך אין
עצמו. על זאת אומר

אומרת  טובה.9הגמרא לא מילה עצמו על יאמר לא שאדם לשטן", פיו אדם יפתח אל "לעולם :

ולהתב  בדיבור נשמר להיות בלשונו. זהיר להיות בכלל, צריך, התורה נקיים עלֿפי בביטויים רק טא
בנח  שכתוב כמו טהורה".10ועדינים, איננה אשר הבהמה "ומן

"אשר  נאמר זאת ובכל הטמאה" "הבהמה כתוב להיות יכול היה שהרי – יתירות אותיות כאן ישנן
עדינים. בביטויים להתבטא שצריך מורה זה טהורה". איננה

למברך  משלם יתברך שה' הגדול והשכר המקלל, את מעניש יתברך שה' הגדול העונש ידוע בנוסף,
מוסר. בספרי באריכות שכתוב כמו הזולת, את

(מיוחדת) יתירה (אהבה) חיבה למקום, בנים  שנקראו ישראל (אהובים) "חביבין כי היא, לכך הסיבה
שנאמר  למקום, בנים שנקראו להם אלקיכם"11נודעת לה' אתם .12בנים

ומי  כך. על נאה שכר משלם והוא שמח, הוא הילד את כשמברכים בנו, את האוהב שאב רואים אנו
אותו. מעניש הוא בנו את מקלל שחלילה

נענש  קללה חסֿושלום שאומר ומי טוב, שכר לו משלם יתברך ה' יהודי, המברך למעלה: גם כך
מאוד.

פירש  נשמתוֿעדן שהבעלֿשםֿטוב כפי עצמו, על רעה מילה באמירת גם מאוד להזהר את 13יש
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טו.7) לד, תהלים
טוב 8) שם ובכתר מנחם-אב, ה' יום...", "היום בלוח הועתק

ע' תשע"ב מהדורת שיז, ע' תשס"ד (מהדורת סא –הוספות–
שיד).

ע"א.9) יט, ברכות

ע"א.10) ג, פסחים ח. ז, נח
א.11) יד, ראה
יד.12) משנה ג, פרק אבות פרקי
שלו-ז.13) ע' תשע"ב), נ.י., (קה"ת, טוב שם כתר ראה
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שעשה,*13המשנה  טובים הלא המעשים על לאדם משלמים – מדעתו" ושלא מדעתו האדם מן "ונפרעין
בידיעתו. שלא גם ואפילו בידיעתו

יש  למישהו כאשר רואים שאנו כפי עצמו, על רעה במילה מתבטא הוא כאשר – "מדעתו"
ביטוי  אומר הוא לו, טוב לא מאוד חסֿושלום כאשר בפרנסה, או בבריאות או בבנים יסורים חסֿושלום
ח"ו  ההיפך, את מעדיף הוא מרים כה חיים שבמקום שאומר או לחיות, לו נוח לא שחסֿושלום, קשה,

כאלה; ביטויים וכדומה וח"ו,

לעונש  ראוי וכך, כך שעשה או שאמר שמי ואומר זולתו על מדבר אחד כאשר – מדעתו" "שלא
עצמו. על אלא הזולת, על זאת פוסק אינו כך באומרו – וכזה כזה

כך  מגיע שלזולת אומר שהוא שבכך יודע אינו שהוא – מדעתו" שלא . . האדם מן "ונפרעין זהו
עצמו. עליו זאת פוסק הוא וכך,

.øåöé÷ ט היא והחיות רע הוא המותר הדבר של הגשמי הנפש. חשבון של זמן הוא צריך אלול וב.
ומילת  ברכה על הגדול השכר קללה, על הגדול העונש ורדפהו". שלום בקש טוב ועשה מרע "סור להיות

עצמו. על הוא פוסק הזולת, על שאומר הרעה המילה נחמה.
[a"yz'd lel`] il icece icecl ip`
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רבינו ‡. כ"ק הוד הכניס לא מדוע דבר, של טעמו
ב'סידור' 'זמירות' אאזמו"ר 1הזקן כ"ק הוד אמר ,

ידברו  [השבת] שבשולחן חשב כי צדק', 'צמח הרה"ק
בחסידות.

מפני  אמר, מוהר"ש הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד
ניגון. שיאמרו

הענינים. שני בין תיווך הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
שנה, באותה השבועות חג עד תרע"ט מתחילת
מאמר  בפני לומר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד נהג
המאמר  על נוסף שלישי, יום בכל ביחידות חסידות
שהיה  המאמר את בשבת. ברבים כרגיל אומר שהיה
מחג  החל בכתב. הוציא לא ביחידות, בפני אומר
שהיה  המאמר, את גם בכתב מוציא היה השבועות,
יחד  למדנו בערב , חמישי יום בכל ביחידות. בפני אומר
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד של עיון" "צריך ותירצנו
חמישי  ביום העניין את גמרנו כשלא צדק'. 'צמח
שישי  ביום העניין לימוד את מסיימים היינו בערב ,
"צריך  לתרץ התייגע  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד בבוקר.

צדק'. 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד של עיון"

רק  לא נפשו את מסר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
גם  אלא הרב , לשון את לומר כלומר: הרב , דברי על

הרב . דברי את להקים
כך  על דובר הרה"ק 2כבר אאמו"ר כ"ק הוד שאצל ,

בפנימיות. הנהגתו מאשר שונה הגלויה הנהגתו הייתה
על  או פלא עניין על לדבר פעם אף רצה לא בגלוי

פשוט. דבר כעל כך על דיבר הוא בינינו אך מופת,
אאזמו"ר  כ"ק הוד של עניין יחד כשלמדנו פעם
ואמר  קשה, עיון" "צריך שם היה צדק', 'צמח הרה"ק
להטריח  מוכרחים נהיה הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד לי
. צדק' ה'צמח אדמו"ר על הכוונה – הסבא את
אאמו"ר  כ"ק הוד שלח בבוקר, וחצי בשבע למחרת
הוד  לי אמר לחדרו, כשנכנסתי לי. לקרוא הרה"ק
נכד, איננו סבא צהובות: בפנים הרה"ק אאמו"ר כ"ק
מ"עצמי", וקיבל שהתחנך "עצמי" כזה, סבא ובפרט

הפירוש. את אז לי ואמר
מעורר  בפרט, התפילה ובשעת בכלל חסידי ניגון
להיות  שצריכה הרי תורה, היא כוונה הכוונה. את

הכ  את מעורר שהקול אלא שהקול הכוונה, רק לא וונה,
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אור 1) תורה לסידור נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק הגהות ראה
בהוספות. תשכ"ג) (קה"ת, שבת הל' אדה"ז שו"ע תש"א) (ברוקלין,

תש"ד.2) ניסן ב' שיחת לעיל ראה
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בלב . החסידות את מכניס הניגון הכוונה, את עושה
הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד אמר אחרת בפעם
הניגון  הנה שגיאות, ובלי במדויק ניגון כשאומרים

מדבר. עצמו
שלוש  בן כשהיה סיפר, הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

על  צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לקחו שנים,
אותי. הברש לו: ואמר זקנו על הקטנה ידו הניח ידיו,

הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד וסיים
ולילות  ימים מאד, רבות רבות, שעמלתי דומה

שהברשתי. זיכני השי"ת ארוכות, שעות
gqt ly iriay lil
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חלפו. הנוראים הימים

ותפקידו  היות שלמה, רבי של ביתו את לעזוב מוויאזין ברוך על היה הסוכות חג לאחר
ראש  של כמשמשו מקומו את לתפוס אחר תלמיד של תורו הגיע הסתיים. הגאון של כמשמשו

הישיבה.

היה  בשבוע פעמים מספר לחם. פת ממנו להשתכר מקור גם לחפש ברוך נאלץ החג לאחר
למד  בבד בד אחרת. קשה מלאכה לכל או משאות לנשיאת עצמו את מציע והיה לשוק, יוצא

בשעתו. שלמה רבי איתו שלמד בלימודים עסק - ובסתר שקידה, ביתר ַָבישיבה

ללון  לחדול החליט כך על איש ידע שלא וכדי הקבלה. תורת ללימוד ברוך התמסר במיוחד
עסק  שם דירה, לעצמו ושכר במעשיו, להבחין המדרש בית ּבאי עלולים היו שם המדרש, ְֵַָָבבית

הנסתר. בתורת בלילות

להניח  עשויים שהאנשים בטוח היה ברוך איש. אותו ראה לא שם גג, בעליית היתה דירתו
בקבלה. ועסק ישב דבר של שלאמיתו בשעה בלילה, ישן הוא ֵָכי

החורף. של רובו עבר כך

ברוך. חשש ממנו הדבר התרחש אדר בחודש

לא  ברוך בישיבה. אחר תלמיד עלֿידי חדר נשכר הגג, עליית את ברוך שכר בו בית באותו
החדש. שכנו על ידע

אין  כי לפתע חש קבלה, בספר כדרכו, התעמק, ברוך כאשר בלילה, מאוחרת בשעה פעם,
השכן  הוא הישיבה, מתלמידי אחד את מולו ראה ראשו, את הפנה כאשר בחדר. לבדו נמצא הוא

ברוך. של סודו את גילה הוא בפליאה: עליו הסתכל הלה החדש,

זה  היה ברם דבר. אירע לא כאילו פנים והעמיד הספר, את לסגור מיהר הוא נדהם. ברוך
מדי. מאוחר

את  לאחרים יגלה שלא לו שיבטיח הבחור לפני להתחנן החל במתרחש, ברוך נוכח כאשר
את  ניהל הוא שכן הנדרשת, ההבטחה את לתת יכול הוא אין כי השיב הבחור לו. שנודע מה
התברר  בית. באותו החדר את שכר כך ולשם התלמידים, שאר של בשליחותם ברוך אחרי ַָהמעקב
בישיבה  לדבר החלו חדרֿעליה, לעצמו ושכר בעבר, לן שבו המדרש בית את ברוך עזב מאז ָכי

בדבר. סוד יש בוודאי כי
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על  נפל ובעקבותיו גורל, הוטל במסתרים. ברוך עושה מה לברר התלמידים, אפוא החליטו
ברוך, גר שבו בבניין הדירה את כאמור, שכר, זו למטרה ברוך. אחר לעקוב התפקיד בחור אותו

בשכנותו. לגור עבר הישיבה מתלמידי אחד כי לברוך יספר שלא הבית בעל עם התנה ותנאי

את  ממנו ביקש אך שליחותו, תוצאות את לחבריו לדווח חייב הבחור כי לדעת נוכח ברוך
העניין  כל את יגלה עצמו הוא שאולי האפשרות את לשקול כדי ימים בשלושה הדבר דחיית
תלמידי  שכן שלמה, רבי עם  להתייעץ לו שיאופשר מעוניין ברוך היה  האמת  למען אך לפרטיו .
עצמו. דעת על ולא עצמו בכוחות לא בקבלה להתעסק החל ברוך, שהוא, עדיין, גילו לא הישיבה

הדחייה. את לו הבטיח הישיבה בחור

שעתו  הגיעה כי למסקנה הלה הגיע שלמה, רבי - רבו - עם זה בעניין ברוך שוחח כאשר
בריסק. את לעזוב ברוך של

רגלי, הולך הוא כאשר ברוך, נדד וחדשים שבועות ברוך. בשביל נדודים תקופת החלה שוב
כדי  כפיים מלאכת לעצמו חיפש מסוים, זמן התעכב שבו מקום בכל לכפר. ומכפר לעיר מעיר

סודות. בסודי קבלה ללמוד גם המשיך בינתיים ממנה. להתפרנס

אשר  גלות, שערכו נסתרים סתם עם וכן רבים וצדיקים בגאונים ברוך פגש נדודיו, כדי תוך
היה  הדבר ואותו בחיים, אישית שליחות היתה מהם אחד לכל מהם. אחד להיות הפך עצמו הוא

ברוך. עם כעת

בבית  אכסניה - כהרגלו - לעצמו קבע שם לסמילא, ברוך הגיע ממושכים נדודים לאחר
לסמילא. בדרך שהשתכר הכסף ממותר ניזון הוא כאשר ולן למד בביתֿהמדרש המדרש.

ליבו  תשומת את הפנה ברוך אשר נוסף, אורח התאכסן ברוך שהה בו ביתֿמדרש באותו
זה  שאורח  הרגיש ברוך אך הפתחים. על מחזר זה אורח היה לברוך ידוע שהיה כמה עד אליו.

הפתחים. על מחזר מסתם יותר משהו הוא

כלים  עם יוצא, היה הוא וגרזן. משור עגלה, לעצמו רכש ברוך לפרנסתו, בסיס קביעת לשם
ומוכרם. לעיר, עגלתו על ומביאם עצים, כורת ליער, אלו

שליד  במחסן אלו עצים צובר היה לכן, סחורתו, על הקופצים רבו ולא הקיץ עונת זו והיתה היות
בצרורות. ארוזה למוכרה בשביל מהמוכן סחורה כבר לו היתה החורף, הגיע וכאשר המדרש. בית
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פ"ג  אלול י"ד א' ב"ה

דאן  ראסטוב

אי"א  וו"ח והעלה הכבד ידידי כבוד

ליפשיץ  שי' יצחק מוה"ר

וברכה. שלום

ידידו  חתן שי' בו פה היות מעת ויותר כשה זה

רק  ידידי, עם מהעשה שמעתי לא באסס, שי' רמ"מ

אגב  דרך לשמוע לי הזדמן בקיסלאואדסק עתה בהיותי
לו  ויתן ירחם והשי"ת הוא, בטוב לא החומרי מצבו אשר
במה  להודיעי לבקשו בזה והי בריוח. טובה פרסה
חמשה  סך לו שולח הי בזה לו. להועיל ית' בעזרתו אוכל
יתם  או וקין מסחר איזה בהם יעשה אשר צערוואצעס,
והאל  למכתבו, ואחכה מהקרן. לפרסתו יהיו או בה"ע

בגו"ר. ומתוקה טובה בשה יזכו הטוב

בכוח"ט. ומברכו והדו"ש "כאו ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

ּביצחק  ׁשּמצינּו ּוכפי ׂשמחה, יֹום הּוא צּדיק לידת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָיֹום

ּבניסן), אחד לידתֹו, ליֹום נדחתה הּמׁשּכן (הקמת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָאבינּו

מצינּו לא א המן). ּגזרת את ּבּטל לידתֹו (יֹום רּבנּו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּובמׁשה

ּבמעׂשה  ּובפרסּום ּבגלּוי ׂשמחה, ויֹום יֹוםֿטֹוב יהיה זה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשּיֹום

הרׁש"ּב הרּבי קבע אלּול ח"י לגּבי ואּלּו יׂשראל. לכל ְְְְְֱִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹּבפעל,

זאת  ּגּלה אדמֹו"ר מו"ח ּוכ"ק ויֹוםֿטֹוב; ׂשמחה יֹום ְְְִִֶֶַָָֹׁשּזהּו

יׂשראל. ְְִֵָָלכל

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 551 'nr h jxk zegiy ihewl t"r)

('zay z`xwl' jezn -

l`xUi lkl zrbFp cg` icEdi lW FzaFh¨¤§¦¤¨©©§¨¦§¨¥

גֹו' הארץ אל תבֹוא ּכי "והיה נאמר ּפרׁשתנּו ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבתחילת

נתחיבּו ׁשּלא "מּגיד רׁש"י ּומפרׁש ּבּה". ויׁשבּת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹוירׁשּתּה

אם  ׁשאף והינּו, וחילקּוה". הארץ את ׁשּכבׁשּו עד ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבביּכּורים

לא  מּכלֿמקֹום יׂשראל, ּבארץ חלקם ׁשּקּבלּו יחידים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹהיּו

לכל  וחּלקּוה הארץ, ּכל ׁשּנכּבׁשה עד ּבביּכּורים ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָנתחיבּו

ְִֵָיׂשראל.

להֹודֹות  היא ּביּכּורים הבאת הרי מּובן, אינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָולכאֹורה

מּפירֹותיה. ההנאה ועל יׂשראל, לארץ הּכניסה על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלהּקּב"ה

יׂשראל, ארץ ּכל וחלּוקת ּכּבּוׁש קֹודם ׁשּגם מּכיון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואםּֿכן,

מּטּוב  הם נהנּו ּוכבר ּבארץ, חלקם יחידים לכּמה היּו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכבר

ׁשּנתן  הּטֹובה על להּקּב"ה להֹודֹות נתחיבּו לא מּדּוע ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהארץ,

ֶָלהם?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

יהּודי  ׁשּנׁשאר זמן וכל לזה. זה הם קׁשּורים יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכל

ּבטֹובתם  חסר ּבארץ, חלק לֹו ׁשאין ׁשּיהיה, מי יהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאחד,

י  ׁשאר ּכל ׁשל ולׂשמֹוח והנאתם ליהנֹות יכֹולים ואינם ׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּבארץ. חלקֹו את יהּודי אֹותֹו קיּבל ׁשּלא עֹוד ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹּבׁשלמּות,

על היא ּביּכּורים ׁשּבהבאת ׁשההֹודאה eÓÏL˙ּומּכיון ֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ¿≈
ׂשמחה" "ּבזמן רק ׁשהיא ּביּכּורים" "מקרא ּובפרט ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָהּטֹוב,

יא) כו, את (רׁש"י ׁשּכבׁשּו "עד ּביּכּורים להביא איֿאפׁשר לכן , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

"וירׁשּתּה אין אחד יהּודי ׁשאצל ּדמּכיון וחילקּוה", ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָהארץ

יׂשראל. ׁשאר ּכל ׁשל וטֹובתם ּבׂשמחתם חסר ּבּה", ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָויׁשבּת

(ìàøùé)éðùáéøNrî-ìk-úà øNrì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯
äzúðå øNrnä úðL úLéìMä äðMa Eúàeáz§¨«§²©¨¨¬©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´
éørLá eìëàå äðîìàìå íBúiì øbì éålìE ©¥¦À©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−

:eòáNåâééäìà ýåýé éðôì zøîàåézøra E §¨¥«§¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦
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ézøár-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëk äðîìàìå§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦

éúåönî:ézçëL àìå Eãéepnî éðàá ézìëà-àì ¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ¨¨«§¦«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À
úîì epnî ézúð-àìå àîèa epnî ézørá-àìå§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®
øLà ìëk éúéNr éäìà ýåýé ìB÷a ézrîL̈©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈¨¦¾¦§−Ÿ£¤¬

:éðúéeöåèíéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä ¦¦¨«¦©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦
øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enr-úà Cøáe¨¥³¤©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬
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:Láãe áìçñúçðîá ë"r
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Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

ּביצחק  ׁשּמצינּו ּוכפי ׂשמחה, יֹום הּוא צּדיק לידת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָיֹום

ּבניסן), אחד לידתֹו, ליֹום נדחתה הּמׁשּכן (הקמת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָאבינּו

מצינּו לא א המן). ּגזרת את ּבּטל לידתֹו (יֹום רּבנּו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּובמׁשה

ּבמעׂשה  ּובפרסּום ּבגלּוי ׂשמחה, ויֹום יֹוםֿטֹוב יהיה זה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשּיֹום

הרׁש"ּב הרּבי קבע אלּול ח"י לגּבי ואּלּו יׂשראל. לכל ְְְְְֱִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹּבפעל,

זאת  ּגּלה אדמֹו"ר מו"ח ּוכ"ק ויֹוםֿטֹוב; ׂשמחה יֹום ְְְִִֶֶַָָֹׁשּזהּו

יׂשראל. ְְִֵָָלכל

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 551 'nr h jxk zegiy ihewl t"r)

('zay z`xwl' jezn -

l`xUi lkl zrbFp cg` icEdi lW FzaFh¨¤§¦¤¨©©§¨¦§¨¥

גֹו' הארץ אל תבֹוא ּכי "והיה נאמר ּפרׁשתנּו ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבתחילת

נתחיבּו ׁשּלא "מּגיד רׁש"י ּומפרׁש ּבּה". ויׁשבּת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹוירׁשּתּה

אם  ׁשאף והינּו, וחילקּוה". הארץ את ׁשּכבׁשּו עד ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבביּכּורים

לא  מּכלֿמקֹום יׂשראל, ּבארץ חלקם ׁשּקּבלּו יחידים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹהיּו

לכל  וחּלקּוה הארץ, ּכל ׁשּנכּבׁשה עד ּבביּכּורים ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָנתחיבּו

ְִֵָיׂשראל.

להֹודֹות  היא ּביּכּורים הבאת הרי מּובן, אינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָולכאֹורה

מּפירֹותיה. ההנאה ועל יׂשראל, לארץ הּכניסה על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלהּקּב"ה

יׂשראל, ארץ ּכל וחלּוקת ּכּבּוׁש קֹודם ׁשּגם מּכיון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואםּֿכן,

מּטּוב  הם נהנּו ּוכבר ּבארץ, חלקם יחידים לכּמה היּו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכבר

ׁשּנתן  הּטֹובה על להּקּב"ה להֹודֹות נתחיבּו לא מּדּוע ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהארץ,

ֶָלהם?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

יהּודי  ׁשּנׁשאר זמן וכל לזה. זה הם קׁשּורים יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכל

ּבטֹובתם  חסר ּבארץ, חלק לֹו ׁשאין ׁשּיהיה, מי יהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאחד,

י  ׁשאר ּכל ׁשל ולׂשמֹוח והנאתם ליהנֹות יכֹולים ואינם ׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּבארץ. חלקֹו את יהּודי אֹותֹו קיּבל ׁשּלא עֹוד ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹּבׁשלמּות,

על היא ּביּכּורים ׁשּבהבאת ׁשההֹודאה eÓÏL˙ּומּכיון ֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ¿≈
ׂשמחה" "ּבזמן רק ׁשהיא ּביּכּורים" "מקרא ּובפרט ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָהּטֹוב,

יא) כו, את (רׁש"י ׁשּכבׁשּו "עד ּביּכּורים להביא איֿאפׁשר לכן , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

"וירׁשּתּה אין אחד יהּודי ׁשאצל ּדמּכיון וחילקּוה", ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָהארץ

יׂשראל. ׁשאר ּכל ׁשל וטֹובתם ּבׂשמחתם חסר ּבּה", ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָויׁשבּת

(ìàøùé)éðùáéøNrî-ìk-úà øNrì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯
äzúðå øNrnä úðL úLéìMä äðMa Eúàeáz§¨«§²©¨¨¬©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´
éørLá eìëàå äðîìàìå íBúiì øbì éålìE ©¥¦À©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−

:eòáNåâééäìà ýåýé éðôì zøîàåézøra E §¨¥«§¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦
íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä-ïî Lãwä©´Ÿ¤¦©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´
ézøár-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëk äðîìàìå§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦

éúåönî:ézçëL àìå Eãéepnî éðàá ézìëà-àì ¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ¨¨«§¦«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À
úîì epnî ézúð-àìå àîèa epnî ézørá-àìå§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®
øLà ìëk éúéNr éäìà ýåýé ìB÷a ézrîL̈©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈¨¦¾¦§−Ÿ£¤¬

:éðúéeöåèíéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä ¦¦¨«¦©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦
øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enr-úà Cøáe¨¥³¤©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬
úáæ õøà eðéúáàì zraLð øLàk eðì äzúð̈©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬

:Láãe áìçñúçðîá ë"r
Iåçáå úáù ¨−̈§¨«

iying ,iriax ,iyily - fk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr hk jxk mgpn zxez)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

לידתֹו ּתארי את ּגּלה אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכבֹוד

הּדבר  היה לא אז ועד תש"ג, ּבׁשנת הּבעלֿׁשםֿטֹוב ְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשל

אדם  היה ׁש"ראּוי רז"ל אמרּו מּתןּֿתֹורה לגּבי והּנה, ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָידּוע.

יפה  עׂשה הּכל "את אבל ידֹו", על ּתֹורה ׁשּתּנתן ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹון

ּבּתֹורה  ואף ּדֹורֹות. כ"ו לאחרי רק נּתנה והּתֹורה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָּבעּתֹו",

היּו ׁשּלא חדׁשים ּדברים מתּגּלים לדֹור מּדֹור :ּכ ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֹעצמּה

זה. לפני ְְִִֵֶידּועים

éùéìùæèiäéäìà ýåýé äfä íBúBNrì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²
zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä-úà¤©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà úéNråæé-úà §¨¦̧¨Æ½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«¤
úëììå íéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹§¨¤´¤

ìå åéëøãaìå åéètLîe åéúåöîe åéwç øîLrîL ¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈§¦§¬Ÿ©
:Bì÷açéírì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå §Ÿ«©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´

ìå Cì-øac øLàk älâñ:åéúåöî-ìk øîL §ª½̈©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«
èéäNr øLà íéBbä-ìk ìr ïBéìr Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈

ìe äläúìLã÷-ír Eúéäìå úøàôúìe íL ¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²
éäìà ýåýéì:øac øLàk Eô ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr g jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

Ï‡¯NÈ,'זעירֿאנּפין' ׁשל העּקרית הּספירה ּתפארת, – ƒ¿»≈ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

למּטה. מּלמעלה אֹור הּמּטה ÌLהמׁשכת זּכּו מלכּות, – ְְְְִַַַַָָָ≈ְִַַַָ

למעלה. מּלמּטה אלקים BË·והעלאתֹו "וּירא ּכּכתּוב אֹור, – ְְְְְֱֲִִַַַַַַָָָָָֹ

ּכאׁשר טֹוב". ּכי האֹור הּמלכּות,ÏÚaהּוא'זעירֿאנּפין'את ְְֲִִֵֶֶַַָ««ְַַ

מּצד הּמלכּות העלאת מּצד 'זעירֿאנּפין'נפעלת (לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ

האֹור  מעלת יׁשנּה ּבּמלכּות ׁשּגם היינּו עצמּה), ְְְְְֲֶֶַַַַַַַַַָָָהּמלכּות

ׁשּיתחּדׁש והעלאה המׁשכה ׁשל הּקּוין ׁשני יחּוד והּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּגּלּוי.

ּוכדין". ּכדין "ליהוי לבֹוא, ְְֱִֵֵֵֶֶָָלעתיד

,éùéìù
éòéáøæëàírä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈

äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL øîàì¥®Ÿ¨ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
:íBiä íëúàá-úà eøárz øLà íBia äéäå ¤§¤−©«§¨À̈©»£¤´©«©§´¤

éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiäCì ïúð E ©©§¥¼¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®
:ãéOa íúà zãNå úBìãb íéðáà Eì úî÷äå©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«

âúàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìr záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïrîì Eøára§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàøLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð | E ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬
éúáà-éäìà ýåýé øac:Cì Eãíëøára äéäå ¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«§¨¨»§¨§§¤´

cøiä-úàøLà älàä íéðáàä-úà eîé÷z ï ¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´¨¥À¤£¤̧
íúBà zãNå ìáér øäa íBiä íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®§©§¨¬−̈

:ãéOaäéäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeçaæî E ©¦«¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´
éðú-àì íéðáà:ìæøa íäéìr óåúBîìL íéðáà £¨¦½«Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«£¨¦³§¥Æ

éäìà ýåýé çaæî-úà äðázåéìr úéìräå E ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©«£¦³¨¨¨Æ
éäìà ýåýéì úìBò:Eæzìëàå íéîìL zçáæå ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨

éäìà ýåýé éðôì zçîNå íM:Eç-ìr záúëå ®̈§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨©§¨´©
øàa úàfä äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä̈«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ©¥¬

:áèéäñè-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå ¥¥«©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨
äfä íBiä ìàøNé òîLe | úkñä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ

éäìà ýåýéì írì úééäð:Eéýåýé ìB÷a zrîLå ¦«§¥´¨§½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨´©§½̈§−§Ÿ̈´
éäìàéëðà øLà åéwç-úàå åúåöî-úà úéNrå E ¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöîñ §©§−©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr cl jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
מּכ ּכּנראה האמּונה, ּכח את וגּלה עֹורר ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבעלֿׁשםֿטֹוב

רּבא' ׁשמיּה יהא 'אמן לֹומר רּבן' ּבית ׁשל  'ּתינֹוקֹות ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשחּנ

הּׁשם' ּברּו' יאמר ּפׁשּוט ׁשאיׁש הׁשּתּדל וכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוכּדֹומה,

ּבלבד, ּבאמּונה ּדי ׁשּלא קבע הּזקן אדמֹו"ר ואּלּו ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכּדֹומה.

חּיב אחד ּכל יכלּתֹו.ÔÈ·‰Ïאּלא ּכפי ה' ּגדלּות ֶֶַָָָָ¿»ƒְְְְִַָ

éùéîçàé:øîàì àeää íBia írä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ
áéíéføb øä-ìr írä-úà Cøáì eãîré älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½

äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøára§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïîéðáe óñBéå øëùOéåâé-ìr eãîré älàå §¦¨−̈§¥¬¦§¨¦«§¥²¤©«©§¬©

ïc ïìeáæe øLàå ãb ïáeàø ìáér øäa äììwä©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´§¨¥½§ª−¨¬
:éìzôðåãéLéà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðrå §©§¨¦«§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬

:íø ìB÷ ìàøNéñåèäNré øLà Léàä øeøà ¦§¨¥−¬¨«¨´¨¦¿£¤´©«£¤Á
árBz äëqîe ìñôLøç éãé äNrî ýåýé ú ¤̧¤©¥¹̈«£©´§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈

:ïîà eøîàå írä-ìë eðrå øúqa íNåñ §¨´©®̈¤§¨¯¨¨¨²§¨«§−¨¥«
æèírä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈

:ïîàñæéøîàå eärø ìeáb âéqî øeøà ¨¥«¨¾©¦−§´¥¥®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñçéCøca øer äbLî øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾©§¤¬¦¥−©¨®¤



iyiyרס - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïîà írä-ìk øîàåñèéètLî ähî øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À©¤²¦§©¬
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:éðzáær øLààëãr øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé £¤¬£©§¨«¦©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©®̈¤©µ
änL-àá äzà-øLà äîãàä ìrî Eúà Búlk©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìáëäëkéúçcwáe úôçMa ýåýé §¦§¨«©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©
ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe øçøçáe ú÷lcáe©©¤À¤©«©§ªÆ©¤½¤©¦¨−©¥«¨®

:Eãáà ãr EeôãøeâëéîL eéäå-ìr øLà E §¨−©¬¨§¤«§¨¬¨¤²£¤¬©
ézçz-øLà õøàäå úLçð ELàø:ìæøa E «Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤£¤©§¤−©§¤«

ãë-ïî øôrå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨®̈¦
éìr ãøé íéîMä:CãîMä ãr Eäëðzé| ýåýé E ©¨©̧¦Æ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«¦¤§¸§Ÿ̈´

iyiy - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

bðéáéà éðôì óåéìà àöz ãçà Cøãa E ¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´¥½̈
ìëì äåræì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äráLáe§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈§−Ÿ

:õøàä úBëìîîåëìëàîì Eúìáð äúéäå ©§§¬¨¨«¤§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe íéîMä óBò-ìëì§¨¬©¨©−¦§¤«¡©´¨®̈¤§¥−©«£¦«

æëíéøöî ïéçLa ýåýé äëkéáéúëíéìôòáå ©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ
éø÷ìëeú-àì øLà ñøçáe áøbáe íéøçèáe©§Ÿ¦½©¨−̈¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−

:àôøäìçëïBøeráe ïBòbLa ýåýé äëké §¥«¨¥«©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®
:ááì ïBäîúáeèëíéøäva LMîî úééäå §¦§−¥¨«§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦

çéìöú àìå äìôàa øerä LMîé øLàk©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©
éëøc-úàíéîiä-ìk ìeæâå ÷eLr Cà úééäå E ¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯§¨²¨©¨¦−

:réLBî ïéàåìøçà Léàå Nøàú äMà §¥¬¦«©¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ
áéúëäðìâùééø÷ðáz úéa äpákLéBa áLú-àìå ä ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−§«Ÿ¥¥´®

:epìlçú àìå òhz íøkàìéðérì çeáè EøBLE ¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤««§º¨´©§¥¤À
éðôlî ìeæb Eøîç epnî ìëàú àìåáeLé àìå E §´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−

ðàö Cìéáéàì úBðúð E:réLBî Eì ïéàå E ®̈«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½§¥¬§−¦«©
áìéðaéúðáe Eéðérå øçà írì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½

:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëåâìéøt §¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«§¦³
zrãé-àì øLà ír ìëàé Eréâé-ìëå Eúîãà©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´«Ÿ¨®̈§¨

:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLr ÷ø úééäåãìúééäå §¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«§¨¦−¨
éðér äàønî òbLî:äàøz øLà Eäìäëké §ª®̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«©§¨̧

øLà íé÷Mä-ìrå íékøaä-ìr òø ïéçLa ýåýé§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦£¤¬
:Eã÷ã÷ ãrå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«

åìéìr íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zrãé-àì øLà éBb-ìàzãárå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨

:ïáàå õr íéøçà íéäìà íMæìì úééäåänL ¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤§¨¦´¨§©½̈
ìå ìLîìýåýé Eâäðé-øLà íénrä ìëa äðéðL §¨−̈§¦§¦®̈§ŸÆ¨«©¦½£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−

:änLçìék óñàz èrîe äãOä àéöBz áø òøæ ¨«¨¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬
:äaøàä epìñçéèìïééå zãárå òhz íéîøk ©§§¤−¨«©§¤«§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦

:úrìzä epìëàú ék øâàú àìå äzLú-àì«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©
îék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬

Eúéæ ìMé:àîCì eéäé-àìå ãéìBz úBðáe íéða ¦©−¥¤«¨¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈
:éáMa eëìé ékáîLøéé Eúîãà éøôe Eör-ìk ¦¬¥«§−©¤«¦¨¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−

:ìöìväâîéìr äìré Eaø÷a øLà øbäE ©§¨©«©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−

:ähn ähî ãøú äzàå äìrn äìrîãîàeä ©´§¨¨®§¨§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨´
äzàå Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ§©−̈

:áðæì äéäzäîéìr eàáeälàä úBììwä-ìk E ¦«§¤¬§¨¨«¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤
zrîL àì-ék CãîMä ãr EeâéOäå Eeôãøe§¨¸Æ§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨

éäìà ýåýé ìB÷aì EøLà åéúwçå åéúåöî øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬
:Ceöåî-ãr Erøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå ¦¨«§¨´§½§−§¥®§©§£−©

:íìBòæîýåýé-úà zãár-àì øLà úçz ¨«©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa E ¡Ÿ¤½§¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ

çîéáéà-úà zãáråCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìò ïúðå ìk øñçáe íøéráe àîöáe árøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ

:Cúà BãéîLä ãr Eøàeö-ìr ìæøaèîàOé ©§¤Æ©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«¦¨´
éìr ýåýéäàãé øLàk õøàä äö÷î ÷çøî éBb E §Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬¦§¤−

ì òîLú-àì øLà éBb øLpä:BðLðíéðt ær éBb ©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«−©´¨¦®
:ïçé àì ørðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLààðìëàå £¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ¨«ŸÂ§¨©Â

øLà CãîMä ãr Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼£¤̧
éôìà øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àìE «Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−

ðàö úøzLrå:Cúà Bãéáàä ãr Eáðì øöäåE §©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«§¥©̧§¹
éørL-ìëaéúîç úãø ãr EúBøöaäå úäábä E §¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ§©§ª½

Eì øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèa äzà øLà£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³§Æ
éørL-ìëaéäìà ýåýé ïúð øLà Eöøà-ìëa EE §¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Cìâððèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EE ¨«§¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½
éäìà ýåýé Eì-ïúð øLà÷Böîáe øBöîa E £¤¬¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½

:Eáéà Eì ÷éöé-øLàãðâðräå Ea Cøä Léàä £¤¨¦¬§−«Ÿ§¤«¨¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ
åéða øúéáe B÷éç úLàáe åéçàá Bðér òøz ãàî§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈

:øéúBé øLàäðåéða øNaî íäî ãçàì | úzî £¤¬¦«¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ
÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî ìëàé øLà£¤´Ÿ¥½¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½

éørL-ìëa Eáéà Eì ÷éöé øLà:EåðEá äkøä £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«¨«©¨̧§¹
-ìr âvä dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðräå§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ©¥´©
d÷éç Léàa dðér òøz Cøîe âprúäî õøàä̈½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´¥½̈

:dzááe dðááeæðäéìâø ïéaî | úöBiä dúéìLáe ¦§−̈§¦¨«§¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨
øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz øLà äéðááe§¨¤̧¨Æ£¤´¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤

éørLa Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa:E §¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«
çðäøBzä éøác-ìk-úà úBNrì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´



iriayרסב - hk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º
éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:E ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

èðErøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®
íéðîàðå íérø íéìçå úBðîàðå úìãb úBkî: ©³§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

ñzøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨
:Ca e÷áãå íäéðtîàñäkî-ìëå éìç-ìk íb ¦§¥¤®§¨«§−¨«©³¨¢¦Æ§¨©½̈

íìré úàfä äøBzä øôña áeúë àì øLà£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤©¨´©®Ÿ©§¥³
éìr ýåýé:CãîMä ãr Eáñéúîa ízøàLðå §Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«§¦§©§¤Æ¦§¥´

áøì íéîMä éáëBëk íúééä øLà úçz èrî§½̈©µ©£¤´¡¦¤½§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ
éäìà ýåýé ìB÷a zrîL àì-ék:Eâñäéäå ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«Â§¨Â̈

íëúà áéèéäì íëéìr ýåýé NN-øLàk©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
ãéáàäì íëéìr ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬
äîãàä ìrî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLàãñýåýé Eöéôäå £¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ
õøàä äö÷-ãrå õøàä äö÷î íénrä-ìëa§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©§¥´¨¨®¤
zrãé-àì øLà íéøçà íéäìà íM zãárå§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯«Ÿ¨©²§¨

éúáàå äzà:ïáàå õr Eäñàì íää íéBbáe ©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤©¦³¨¥Æ´Ÿ
ýåýé ïúðå Eìâø-óëì çBðî äéäé-àìå rébøú©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸
:Lôð ïBáàãå íéðér ïBéìëå æbø áì íL Eì§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦§©«£¬¨«¤

åñéiç eéäåäìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨
éiça ïéîàú àìå íîBéå:Eæñøîàz ø÷aa §½̈§¬Ÿ©«£¦−§©¤«©³Ÿ¤Ÿ©Æ

ãçtî ø÷a ïzé-éî øîàz áøráe áør ïzé-éî¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´®Ÿ¤¦©³©
éðér äàønîe ãçôz øLà EááìøLà E §¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬

:äàøzçñCøca úBiðàa íéøöî | ýåýé EáéLäå ¦§¤«¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤̧¤Æ
éñú-àì Eì ézøîà øLàdúàøì ãBò ó £¤´¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ®̈

éáéàì íL ízøkîúäåìå íéãárì EúBçôL §¦§©©§¤̧¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−
:äð÷ ïéàåñèñäeö-øLà úéøaä éøáã älà §¥¬Ÿ¤«¥Á¤Á¦§¥¸©§¦¹£¤¦¨¯

õøàa ìàøNé éða-úà úøëì äLî-úà ýåýé§Ÿ̈´¤¤À¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤
:áøça ízà úøk-øLà úéøaä ãálî áàBîô ¨®¦§©´©§¦½£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr e jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

הּזקן, אדמֹו"ר ׁשל הראׁשֹון אֹור,B‡ÈL¯ׁשמֹו לׁשני רֹומז , ְְִֵֶַַָָ¿≈ְִֵֵ

ׁשנים, ׁשלׁש ּבן ּבהיֹותֹו הּבעלֿׁשםֿטֹוב עליו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּוכפי

ותֹורת  הּנגלה ּתֹורת אֹורֹות, ּבׁשני העֹולם את להאיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשעתיד

ׁשּלֹו, הּכּנּוי ּגם זהּו Ce¯Úהּנסּתר. ÔÁÏM‰Â ‡Èz‰ ÏÚa ׁשני – ְִִֶֶַַַָ««««¿»¿«À¿»»ְֵ

ּכי  (ׁשניאֹור), אחת ּבתבה מאחדים והּנסּתר והּנגלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהאֹורֹות.

אחד. לדבר אצלֹו התחּברּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָׁשניהם

éòéáùèëàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤
ýåýé äNr øLà-ìk úà íúéàø ízà íäìà£¥¤®©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³
åéãár-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa íëéðérì§¥«¥¤Æ§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈

:Böøà-ìëìeáéðér eàø øLà úìãbä úBqnäE §¨©§«©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®
:íää íéìãbä íéúônäå úúàäâýåýé ïúð-àìå ¨«Ÿ¯Ÿ§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸

ì íéðæàå úBàøì íéðérå úrãì áì íëìãr rîL ¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−§¨§©¦́¦§®Ÿ©©−
:äfä íBiäãäðL íéraøà íëúà CìBàå ©¬©¤«¨«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈

-àì Eìrðå íëéìrî íëéúîìN eìá-àì øaãna©¦§¨®«Ÿ¨³©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ
á:Eìâø ìrî äúìäøëLå ïééå ízìëà àì íçì ¨«§−̈¥©¬©§¤«¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈

:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãz ïrîì íúéúL àì́Ÿ§¦¤®§©̧©Æ¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
åïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â

:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«
æéãbìå éðáeàøì äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpå©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®

:éMðîä èáL éöçìåçéøác-úà ízøîLe §©«£¦−¥¬¤©«§©¦«§©§¤À¤¦§¥Æ
úà eìékNz ïrîì íúà íúéNrå úàfä úéøaä©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ®̈§©´©©§¦½¥−

:ïeNrz øLà-ìkttt ¨£¤¬©«£«
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥
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íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º
éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:E ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

èðErøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®
íéðîàðå íérø íéìçå úBðîàðå úìãb úBkî: ©³§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

ñzøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨
:Ca e÷áãå íäéðtîàñäkî-ìëå éìç-ìk íb ¦§¥¤®§¨«§−¨«©³¨¢¦Æ§¨©½̈

íìré úàfä äøBzä øôña áeúë àì øLà£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤©¨´©®Ÿ©§¥³
éìr ýåýé:CãîMä ãr Eáñéúîa ízøàLðå §Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«§¦§©§¤Æ¦§¥´

áøì íéîMä éáëBëk íúééä øLà úçz èrî§½̈©µ©£¤´¡¦¤½§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ
éäìà ýåýé ìB÷a zrîL àì-ék:Eâñäéäå ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«Â§¨Â̈

íëúà áéèéäì íëéìr ýåýé NN-øLàk©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
ãéáàäì íëéìr ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬
äîãàä ìrî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLàãñýåýé Eöéôäå £¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ
õøàä äö÷-ãrå õøàä äö÷î íénrä-ìëa§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©§¥´¨¨®¤
zrãé-àì øLà íéøçà íéäìà íM zãárå§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯«Ÿ¨©²§¨

éúáàå äzà:ïáàå õr Eäñàì íää íéBbáe ©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤©¦³¨¥Æ´Ÿ
ýåýé ïúðå Eìâø-óëì çBðî äéäé-àìå rébøú©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸
:Lôð ïBáàãå íéðér ïBéìëå æbø áì íL Eì§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦§©«£¬¨«¤

åñéiç eéäåäìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨
éiça ïéîàú àìå íîBéå:Eæñøîàz ø÷aa §½̈§¬Ÿ©«£¦−§©¤«©³Ÿ¤Ÿ©Æ

ãçtî ø÷a ïzé-éî øîàz áøráe áør ïzé-éî¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´®Ÿ¤¦©³©
éðér äàønîe ãçôz øLà EááìøLà E §¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬

:äàøzçñCøca úBiðàa íéøöî | ýåýé EáéLäå ¦§¤«¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤̧¤Æ
éñú-àì Eì ézøîà øLàdúàøì ãBò ó £¤´¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ®̈

éáéàì íL ízøkîúäåìå íéãárì EúBçôL §¦§©©§¤̧¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−
:äð÷ ïéàåñèñäeö-øLà úéøaä éøáã älà §¥¬Ÿ¤«¥Á¤Á¦§¥¸©§¦¹£¤¦¨¯

õøàa ìàøNé éða-úà úøëì äLî-úà ýåýé§Ÿ̈´¤¤À¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤
:áøça ízà úøk-øLà úéøaä ãálî áàBîô ¨®¦§©´©§¦½£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr e jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

הּזקן, אדמֹו"ר ׁשל הראׁשֹון אֹור,B‡ÈL¯ׁשמֹו לׁשני רֹומז , ְְִֵֶַַָָ¿≈ְִֵֵ

ׁשנים, ׁשלׁש ּבן ּבהיֹותֹו הּבעלֿׁשםֿטֹוב עליו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּוכפי

ותֹורת  הּנגלה ּתֹורת אֹורֹות, ּבׁשני העֹולם את להאיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשעתיד

ׁשּלֹו, הּכּנּוי ּגם זהּו Ce¯Úהּנסּתר. ÔÁÏM‰Â ‡Èz‰ ÏÚa ׁשני – ְִִֶֶַַַָ««««¿»¿«À¿»»ְֵ

ּכי  (ׁשניאֹור), אחת ּבתבה מאחדים והּנסּתר והּנגלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהאֹורֹות.

אחד. לדבר אצלֹו התחּברּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָׁשניהם

éòéáùèëàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤
ýåýé äNr øLà-ìk úà íúéàø ízà íäìà£¥¤®©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³
åéãár-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa íëéðérì§¥«¥¤Æ§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈

:Böøà-ìëìeáéðér eàø øLà úìãbä úBqnäE §¨©§«©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®
:íää íéìãbä íéúônäå úúàäâýåýé ïúð-àìå ¨«Ÿ¯Ÿ§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸

ì íéðæàå úBàøì íéðérå úrãì áì íëìãr rîL ¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−§¨§©¦́¦§®Ÿ©©−
:äfä íBiäãäðL íéraøà íëúà CìBàå ©¬©¤«¨«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈

-àì Eìrðå íëéìrî íëéúîìN eìá-àì øaãna©¦§¨®«Ÿ¨³©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ
á:Eìâø ìrî äúìäøëLå ïééå ízìëà àì íçì ¨«§−̈¥©¬©§¤«¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈

:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãz ïrîì íúéúL àì́Ÿ§¦¤®§©̧©Æ¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
åïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â

:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«
æéãbìå éðáeàøì äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpå©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®

:éMðîä èáL éöçìåçéøác-úà ízøîLe §©«£¦−¥¬¤©«§©¦«§©§¤À¤¦§¥Æ
úà eìékNz ïrîì íúà íúéNrå úàfä úéøaä©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ®̈§©´©©§¦½¥−

:ïeNrz øLà-ìkttt ¨£¤¬©«£«
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥
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ׁשניהם. ׁשם על ׁשניאֹור ונקרא 'מאיר', ּבׁשם וסּבא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ'אֹורי'

לרמז: ויׁש אֹור'. 'ׁשני הּוא 'ׁשניאֹור' ׁשּלי,‡È¯Bוהּנה, אֹור – ְְְְְִִֵֵֵֵֹƒִֶ

להּׁשאר הּתֹורה עלּולה זה ּבלּמּוד נגלה. ‰'היינּו ˙¯Bz ׁשּכן , ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ«ֵֶ

ׁשֹונים. ּדברים ׁשני הם והּתֹורה לאחרים,È‡Ó¯הּלֹומד – ְְְִִֵֵֵַַָָ≈ƒֲִֵַ

ּכ ּבּלֹומד, מאירה ׁשהּתֹורה ּפֹועל זה לּמּוד נסּתר. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהיינּו

להיֹות הֹופכת אּתּה.B˙¯Bzׁשהיא מתאחד הּוא ּכי , ְִִֶֶֶ»ְִִִֵַָ

øéèôîåïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ
eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå ïBaLç-Cìî¤«¤Â¤§Â§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²

:íkpå äîçìnìædðzpå íöøà-úà çwpå ©¦§¨−̈©©¥«©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´
:éMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøì äìçðì§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«

çíúéNrå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−
:ïeNrz øLà-ìk úà eìékNz ïrîì íúàttt Ÿ¨®§©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã
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אחד  חסיד יֹוםֿטֹוב. הּוא אלּול ׁשח"י קבע הרׁש"ּב ֱִִֶֶַַַַַָָָָָהרּבי

לבני  ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' "יֹודּו ּבּפסּוק לכ רמז ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמצא

ּבגימטרּיא  – ּתבֹות סֹופי אלּול. ח"י - ּתבֹות ראׁשי ְְֱִִֵֵֵֵַָָָָאדם":

טֹו"ב הּמענה (73)יֹו"ם את קּבל לרּבנּו, הרמז את ּכׁשּכתב .ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּפסחים ּגמרא ועּין הּיפה. הּבאּור על רּבה "ּתֹודה (קיח,הּבא: ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקּב"ה א) ׁשּברא ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד מי, ּכנגד הֹודּו כ"ו הני :ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּבחסּדֹו". אֹותם וזן ּתֹורה להם נתן ולא ְְְְְֶַַָָָָָָֹּבעֹולמֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã- jli`e 161 'nr c"kg zegiy ihewl t"r)

('zay z`xwl' jezn

Eaxgi aFxg miFBd©¦¨¤¡¨

לא  אׁשר והּממלכה "הּגֹוי ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבהפטרת

יחרבּו". חרֹוב והּגֹוים יאבדּו ְְֱִֵֶַַַָָֹיעבדּו

ּביֹותר  ּתמּוּה לעתידֿלבא ׁשּיתקּים זה ייעּוד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולכאֹורה,

ּבהן  ׁשּנצטּוּו מצוֹות לז' ּבנֹוגע ּדבׁשלמא ראׁשֹונה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהׁשקפה

מיתה מתחּיבים אֹותן, מקּימים אין אם הרי נח, (כמבואר ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹ

ט) פרק סוף מלכים, הלכות ּבני ברמב"ם ׁשּנצטּוּו מצינּו היכן א ,ְְִִֵֵֶַַָָ

"הּגֹוי  מּדּוע ואםּֿכן יׂשראל, ּבני את ולעבֹוד לׁשרת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹנח

יאבדּו"? יעבדּו לא אׁשר ְְְֲֵֶַַַַָָֹֹוהּממלכה

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ז"ל חכמינּו מאמר ויק"ר ידּוע וראה בראשית. ר"פ (פרש"י ֲֲֵַַַַָָ

ד) ׁשּכל פל"ו, ראׁשית", ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָ"ּבראׁשית

יׂשראל. עם ּבׁשביל רק נבראּו העֹולם אּומֹות עם ּכּולֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָָהעֹולם

וסיּבת  ׁשּמּטרת ּבגלּוי רֹואים אין הּגלּות ּבזמן עכׁשיו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהּנה

לע  א יׂשראל. ּבׁשביל היא העֹולם אּומֹות ׁשל תידֿקּיּומם ְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבגלּוי  יראּו הּבריאה, ּומטרת סיּבת ּתתּגּׁשם ׁשאז ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹלבא,

יׂשראל. ּבׁשביל רק היא העֹולם אּומֹות ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּמציאּותם
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אלול, תשי"א 
ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מי"ז מנ"א... וכו'.

בטח נודע לו אשר תיכף אחר חג הגאולה כתבו לי באריכות גדולה עד"ז בביטוים דוקרים כו' 
וכו' ובמילא איני מבין מה שבא להוסיף במכתבו זה וידוע מרז"ל אשר לשון הרע שייך לשלשה היינו 
ובכ"מ  יד הלכ' דעות פ"ז ה"ב  ג"כ בפוסקים  וידוע  ואפילו להשומע.  ולמי שמדברים עליו  להמדבר, 
אשר מוציא שם רע זהו דוקא אם שקר הדבר לגמרי משא"כ לה"ר - ממילא אפי' אם נניח שצדקו כל 
הדברים שבמכתבו ואין בהם אף קורטוב של גוזמא ואפי' לא של נגיעה קלה בכבוד הכותב הנה אחרי 
כ"ז תמיהני, מהו מטרת הכתיבה ובשלמא אני אין לי ברירה כי מוכרח אנכי לקרוא את המכתבים 
המתקבלים, כן גם הרה"ח... גם לו לא היתה הברירה בכתיבת המכ' בזה. אבל כת"ר כיון שבעל בחירה 
חפשית הוא וכידוע בלקו"ת פ' אמור )ל"ח ע"ב( ומבואר ג"כ בקונטרס כ"ק מו"ח אדמו"ר הנדפס לח"י 
אלול הבע"ל, שאיש הישראלי מצד זה שהוא קשור בעצמות ומהות א"ס ב"ה הרי הוא בעל בחירה 
ניתנה הברירה אם לכתוב או למנוע מזה ובחר דוקא  חפשית. ובמילא אתפלא על כת"ר כי לו הלא 
בכתיבה ובאריכות - מבלי שאראה בזה כל תועלת לבד ההיזק הנ"ל של לה"ר ובטח כוונתו בכתבו הוא, 

לאחר שכבר כתבו אחרים קודם לו כל הפרטים.

ביר"ש בלימוד  ג"כ בהודעה משגשוגם של התלמידים  לבי  ישמח את  ובאריכות הזמן, אולי 
תורת הנגלה ותורת הדא"ח. ויה"ר באשר קרב קץ גלותנו שבא כמרז"ל )יומא ט' ע"ב( ע"י העון דשנאת 
חנם, הנה תמורת זה יתן השי"ת בלב כאו"א מאתנו הענין דאהבת חנם, היינו שלפי דעתו דעת נה"ב 
שלו הרי זה אהבת חנם, כיון שאין מחויב לרעהו כלל וגם מפני הציווי של ואהבת לרעך כמוך שזהו 
כלל גדול בתורה כו' אינו מוצא מקום לחיוב על המדובר כי אינו חפץ להכירו לרעהו ואדרבה רואה בו 
כל וכו' ובכ"ז אוהבו, ובאותה המדה לכה"פ שהיתה השנאה שגרמה להחורבן. ובימי הרחמים והרצון 
האלו יזכנו השי"ת לעבדו כולנו שכם אחד וכמ"ש ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, ועיין תניא פל"ב 

בס' דרך מצותיך מצות אהבת ישראל. והעיקר בקונטרס החלצו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה ושנת שלום ]ו[שלוה.

  

   
               

                
                  

            

  
בקרב אל בעדת נצב "אלקים שבפסוק יוצא משנתנו לפי

ישפוט" ובשלשה1אלקים בעשרה השכינה השראת נרמזת
על הכתוב דילג מדוע בזה: לדקדק ויש בתורה. שעוסקים
ועוסקים שיושבים בחמשה השכינה השראת – שביניהם הדרגה

בתורה?

השראת דרגת אודות מדובר זה בפסוק דהנה לומר, ויש
המספרים רק בו הובאו ולכן העולם, למציאות השייכת השכינה
העולם מציאות לכללות במיוחד הקשורים ושלשה, עשרה

(כדלקמן).

העולם"עשרה נברא מאמרות "בעשרה שייך2– זה וענין .
כמארז"ל זה3לתורה, ומספר עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

"עשרה כשישנם התורה בלימוד ישראל בעבודת מתבטא
אל". בעדת נצב "אלקים נאמר זה שעל בתורה", ועוסקין שיושבים

עומד"שלשה העולם דברים שלשה "על והשייכות4– .
רז"ל מאמר פי על הפסוק5לתורה ושקטה"6על יראה "ארץ

בני ובעבודת העולם. עמידת לידי והביאה גרמה התורה שנתינת
"בקרב נאמר זה שעל בתורה, שעוסקין שלשה הוא ישראל

ישפוט". אלקים

ואחד) שנים, (חמשה, שבמשנתנו המספרים שאר (ואילו
העולם. מציאות לכללות כך כל שייכים אינם

לעשרה)חמשה (ביחס בלבד דבר חצי הוא מספרשנים.7- -
(בניגוד בלבד קוין שני יש שבו התהו, לעולם בעיקר שייך זה
שני המחבר האמצעי קו שלישי, קו גם יש שבו התיקון, לעולם

וגבורה) חסד של העולם,אחד8הקוין ממציאות נעלה זה מספר -
רז"ל שלא9כמאמר בעולמו, יחידי הקב"ה הי' שבו אחד, "יום

הוא") אלא בעולמו .10הי'

‰Bza ÔÈ˜ÒBÚÂ ÔÈLBiL ‰NÚ¬»»∆¿ƒ¿¿ƒ«»
התורה: דלימוד השלימות תכלית כאן יש

דרביםעשרה תורה דתלמוד העילוי לימודשיושבין.11- -
המשנה ובלשון התיישבות. של הדברים12באופן מ"ח לגבי

של באופן לימוד - ועוסקין "בישוב". בהם: נקנית שהתורה
והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק הידוע13עסק, וכביאור .14

כפועל רק לא היינו עסק, בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד
העסק, בעל כמו אם כי בלבד, מוגבל בזמן היא שעבודתו ושכיר
דעתו טרודה המלאכה, גמר לאחרי וגם ביותר, לו נוגע שהעסק
מעניני חולם השינה בעת ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו
עסק, של באופן הוא התורה לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק.
בעת שגם כך, כדי ועד ונפשו, לבו בכל לזה ונתון שמסור

תורה דברי חולם .15השינה

הישבתורה באופן- היא התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שייכת שלא והיינו, בתורה. הם העשרה מציאות וכל שהוא
מקום יש (שאז הם מציאותם מצד קדומה והנחה דעה אצלם
בתורה, היא מציאותם שכל אם כי נטי'), לאיזו שתגרום לחשוש

תורה. של אמיתתה על ולעמוד להתייגע

ישראל, בני כל אצל זאת שפועלים היא, השלימות ותכלית
ישראל דבני הסוגים עשרת כל לגבי תכלית16הן לגבי הן ,

ההלכה מפסק כמובן עשרה, במספר הנכלל בכמות, 17הריבוי

שוה. בנוסח ומזמנים מברכים רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

הפירוש ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאים לפני (עוד סתם התורה דלימוד באופן הוא דמשנתנו
ללימוד שבאים לפני עוד - מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות ענין אם, כי בכלל, .18התורה

שוותעשרה דיעותיהם שאין למרות "עדה",19- נעשים ,
אחת .20מציאות

רקשיושבין אינה זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות -
התיישבות אם כי בזה, וכיוצא סגולה ביום העתים, מן בעת

מצב. ובכל זמן בכל בעניניועוסקיןוקביעות, חודרת האחדות -
לחבירו שיספר זה ידי שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק

בפרנסתו. לפגוע הדבר עלול העסק, סוףבתורהמעניני סוף -
בתורה גם האחדות אצלם .21נעשית

א.1.1.1.1. פב, ה.2.2.2.2.תהלים פרק זח"ג3.3.3.3.ריש וראה ב. קסא, זח"ב
למתן מאמרות עשרה . . בראשית למעשה מאמרות עשרה ב: יא,

א.4.4.4.4.תורה. פרק א.5.5.5.5.ריש פח, ט.6.6.6.6.שבת עו, ראה7.7.7.7.תהלים
ארץ. וברא שמאלו נטה שמים, וברא ימינו נטה פי"ח: דר"א פרקי

בלבד. העולם חצי היא אצבעות) (ה' אחת שיד ספר8.8.8.8.הרי ראה
יב). (עמ' ותיקון תהו ערך להצ"צ) (דא"ח פ"ג,9.9.9.9.הליקוטים ב"ר

בלבד.10.10.10.10.ח. השומעים רשימת פי על – תשמ"ג שלח ש"פ משיחת

סכ"ג.11.11.11.11. אגה"ק מ"ו.12.12.12.12.ראה (ד"ה13.13.13.13.פ"ו סמ"ז או"ח ב"ח
רנח.14.14.14.14.ונוסחא). עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ15.15.15.15.ספה"מ ראה

א. עמ' שואב16.16.16.16.ה'ש"ת עד עציך מחוטב גו' שבטיכם ראשיכם
נצבים). (ר"פ ה"ד.17.17.17.17.מימיך פ"ה ברכות הלכות כמו18.18.18.18.רמב"ם

ב). יט, יתרו (רש"י אחד בלב אחד כאיש ישראל היו מ"ת שלפני
א.19.19.19.19. נח, ברכות ב.20.20.20.20.ראה כא, ברכות חכ"ח21.21.21.21.ראה לקו"ש
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בקרב אל בעדת נצב "אלקים שבפסוק יוצא משנתנו לפי

ישפוט" ובשלשה1אלקים בעשרה השכינה השראת נרמזת
על הכתוב דילג מדוע בזה: לדקדק ויש בתורה. שעוסקים
ועוסקים שיושבים בחמשה השכינה השראת – שביניהם הדרגה

בתורה?

השראת דרגת אודות מדובר זה בפסוק דהנה לומר, ויש
המספרים רק בו הובאו ולכן העולם, למציאות השייכת השכינה
העולם מציאות לכללות במיוחד הקשורים ושלשה, עשרה

(כדלקמן).

העולם"עשרה נברא מאמרות "בעשרה שייך2– זה וענין .
כמארז"ל זה3לתורה, ומספר עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

"עשרה כשישנם התורה בלימוד ישראל בעבודת מתבטא
אל". בעדת נצב "אלקים נאמר זה שעל בתורה", ועוסקין שיושבים

עומד"שלשה העולם דברים שלשה "על והשייכות4– .
רז"ל מאמר פי על הפסוק5לתורה ושקטה"6על יראה "ארץ

בני ובעבודת העולם. עמידת לידי והביאה גרמה התורה שנתינת
"בקרב נאמר זה שעל בתורה, שעוסקין שלשה הוא ישראל

ישפוט". אלקים

ואחד) שנים, (חמשה, שבמשנתנו המספרים שאר (ואילו
העולם. מציאות לכללות כך כל שייכים אינם

לעשרה)חמשה (ביחס בלבד דבר חצי הוא מספרשנים.7- -
(בניגוד בלבד קוין שני יש שבו התהו, לעולם בעיקר שייך זה
שני המחבר האמצעי קו שלישי, קו גם יש שבו התיקון, לעולם

וגבורה) חסד של העולם,אחד8הקוין ממציאות נעלה זה מספר -
רז"ל שלא9כמאמר בעולמו, יחידי הקב"ה הי' שבו אחד, "יום

הוא") אלא בעולמו .10הי'

‰Bza ÔÈ˜ÒBÚÂ ÔÈLBiL ‰NÚ¬»»∆¿ƒ¿¿ƒ«»
התורה: דלימוד השלימות תכלית כאן יש

דרביםעשרה תורה דתלמוד העילוי לימודשיושבין.11- -
המשנה ובלשון התיישבות. של הדברים12באופן מ"ח לגבי

של באופן לימוד - ועוסקין "בישוב". בהם: נקנית שהתורה
והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק הידוע13עסק, וכביאור .14

כפועל רק לא היינו עסק, בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד
העסק, בעל כמו אם כי בלבד, מוגבל בזמן היא שעבודתו ושכיר
דעתו טרודה המלאכה, גמר לאחרי וגם ביותר, לו נוגע שהעסק
מעניני חולם השינה בעת ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו
עסק, של באופן הוא התורה לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק.
בעת שגם כך, כדי ועד ונפשו, לבו בכל לזה ונתון שמסור

תורה דברי חולם .15השינה

הישבתורה באופן- היא התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שייכת שלא והיינו, בתורה. הם העשרה מציאות וכל שהוא
מקום יש (שאז הם מציאותם מצד קדומה והנחה דעה אצלם
בתורה, היא מציאותם שכל אם כי נטי'), לאיזו שתגרום לחשוש

תורה. של אמיתתה על ולעמוד להתייגע

ישראל, בני כל אצל זאת שפועלים היא, השלימות ותכלית
ישראל דבני הסוגים עשרת כל לגבי תכלית16הן לגבי הן ,

ההלכה מפסק כמובן עשרה, במספר הנכלל בכמות, 17הריבוי

שוה. בנוסח ומזמנים מברכים רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

הפירוש ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאים לפני (עוד סתם התורה דלימוד באופן הוא דמשנתנו
ללימוד שבאים לפני עוד - מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות ענין אם, כי בכלל, .18התורה

שוותעשרה דיעותיהם שאין למרות "עדה",19- נעשים ,
אחת .20מציאות

רקשיושבין אינה זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות -
התיישבות אם כי בזה, וכיוצא סגולה ביום העתים, מן בעת

מצב. ובכל זמן בכל בעניניועוסקיןוקביעות, חודרת האחדות -
לחבירו שיספר זה ידי שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק

בפרנסתו. לפגוע הדבר עלול העסק, סוףבתורהמעניני סוף -
בתורה גם האחדות אצלם .21נעשית

א.1.1.1.1. פב, ה.2.2.2.2.תהלים פרק זח"ג3.3.3.3.ריש וראה ב. קסא, זח"ב
למתן מאמרות עשרה . . בראשית למעשה מאמרות עשרה ב: יא,

א.4.4.4.4.תורה. פרק א.5.5.5.5.ריש פח, ט.6.6.6.6.שבת עו, ראה7.7.7.7.תהלים
ארץ. וברא שמאלו נטה שמים, וברא ימינו נטה פי"ח: דר"א פרקי

בלבד. העולם חצי היא אצבעות) (ה' אחת שיד ספר8.8.8.8.הרי ראה
יב). (עמ' ותיקון תהו ערך להצ"צ) (דא"ח פ"ג,9.9.9.9.הליקוטים ב"ר

בלבד.10.10.10.10.ח. השומעים רשימת פי על – תשמ"ג שלח ש"פ משיחת

סכ"ג.11.11.11.11. אגה"ק מ"ו.12.12.12.12.ראה (ד"ה13.13.13.13.פ"ו סמ"ז או"ח ב"ח
רנח.14.14.14.14.ונוסחא). עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ15.15.15.15.ספה"מ ראה

א. עמ' שואב16.16.16.16.ה'ש"ת עד עציך מחוטב גו' שבטיכם ראשיכם
נצבים). (ר"פ ה"ד.17.17.17.17.מימיך פ"ה ברכות הלכות כמו18.18.18.18.רמב"ם

ב). יט, יתרו (רש"י אחד בלב אחד כאיש ישראל היו מ"ת שלפני
א.19.19.19.19. נח, ברכות ב.20.20.20.20.ראה כא, ברכות חכ"ח21.21.21.21.ראה לקו"ש
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לוח זמנים לשבוע פרשת תבוא - בערים שונות בעולם ער
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
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רעי

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת תבוא - 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
6:116:198:488:539:379:4010:4810:5013:4213:4020:0319:5220:3820:2619:3620:40מולדובה, קישינב )ק(

6:186:208:558:559:269:2610:3210:3113:1013:0818:5818:5419:2219:1818:3719:27מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:056:549:048:589:469:3910:4210:3713:0012:5917:5718:0418:2918:3617:4518:48ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:385:418:168:178:508:519:579:5712:3912:3718:3518:2919:0118:5418:1219:04נפאל, קטמנדו )ח(

5:325:388:118:148:538:5510:0210:0312:5112:4919:0118:5219:3119:2218:3419:34סין, בייג'ין )ח(

7:037:029:349:3310:0310:0211:0611:0413:3813:3619:1219:1019:3419:3218:5219:41סינגפור, סינגפור )ח(

5:315:418:058:129:039:0710:1610:1813:1413:1219:4619:3220:2520:1119:1720:26פולין, ורשא )ק(

6:186:148:438:409:129:1010:1310:1112:4112:3918:0518:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

6:496:579:279:3210:1410:1711:2511:2714:1814:1620:3720:2621:1020:5920:1021:12צרפת, ליאון )ק(

6:537:029:309:3510:2110:2511:3311:3514:2914:2620:5420:4221:2921:1620:2521:30צרפת, פריז )ק(

5:525:518:248:238:548:529:579:5512:3012:2818:0618:0418:2918:2617:4618:35קולומביה, בוגוטה )ח(

6:306:379:099:129:539:5611:0311:0413:5413:5220:1220:0220:4220:3119:4320:44קנדה, טורונטו )ק(

6:046:118:428:469:289:3110:3910:4013:3113:2919:5119:4020:2320:1219:2320:25קנדה, מונטריאול )ק(

6:116:158:508:529:279:2910:3610:3613:2113:1919:2519:1719:5319:4519:0119:56קפריסין, לרנקה )ק(

5:445:558:168:249:199:2410:3410:3613:3513:3320:1319:5820:5520:3919:4220:56רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:155:277:457:548:518:5610:0610:0913:0913:0619:5219:3720:3220:1619:1820:33רוסיה, מוסקבה )ח(

5:275:358:048:098:538:5610:0510:0612:5912:5619:2019:0919:5519:4318:5319:57רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:326:399:099:149:5810:0111:0911:1114:0314:0120:2920:1821:0020:4819:5821:02שוויץ, ציריך )ק(

6:066:068:418:419:119:1110:1610:1512:5212:5118:3618:3218:5918:5518:1519:04תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךבער

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו
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