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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

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

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

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

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

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

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

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 íéýìû 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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«



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

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

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

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

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

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

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

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

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

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¥¤§¨§§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט שבט, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

...לכתבה איך אפשר למנוע הביטוים בלתי רצוים הנשמעים בכתתה.

יותר מאהבת  עוד  ישראל, אהבת השי"ת אליהם  מבני  ואחת  כל אחד  - אשר  להסבירם  יש 

הורים לבן יחידם אשר נולד להם לעת זקנותם, וכתורת הבעש"ט בזה, ועוד - אשר השי"ת עליו נאמר, 

הנוטע אזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט, וכשמדברים טוב על בנו של המקום ב"ה - הרי הוא 

רואה מביט ומקשיב הדבור תוכנו ואופן הדבור. ומובנת הזהירות שצריכה להיות בזה - שלא לפגוע 

במלך מה"מ הקב"ה.

ומכ"ש וק"ו, האם הי' מעיז מי שהוא לדבר לא כן על בנו של מלך בשר ודם בנוכחות המלך 

וכו'. ובודאי תוכל להוסיף ביאור והדגש בהאמור, ומה שיפעול עוד יותר - באם יתלו בכותל החדר בו 

לומדים סיסמא שתוכנה לפי ערך - התבונן מה שאתה מדבר כי עין רואה ואוזן שומעת וכו'.
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‰LÓe האלקים ׁשם אׁשר הערפל אל ,1נּגׁש …∆ֱֲֲִִֶֶֶַָָָָֹ

מחיצֹות, מּׁשלׁש לפנים רׁש"י, ְְִִִִִֵֵַָֹּופירׁש

ׁשּנאמר  וערפל, ענן עד 2חׁש ּבאׁש ּבער וההר ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

עב  הּוא ערפל  וערפל, ענן חׁש הּׁשמים ֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלב

צדק' ה'צמח ּומביא וכּו'. ּבהּגהֹותיו 3הענן ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(ׁשּלא  הּזה ּדּבּורֿהּמתחיל הּזקן אדמֹו"ר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹלמאמר

ּבקרֹוב) ׁשּיּודּפס והּתקוה עדין, ׁשּבספר 4נדּפס , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

'הּמל חׁש5'עמק (ׁשהּוא ׁש"ערפל" ּכתב, ֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

הּוא  הענן) עב ׁשהּוא וכּנ"ל סתם, מחׁש ְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹיֹותר

ׁש"חׁש לֹומר, יׁש [ועלּֿפיֿזה העׂשּיה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹעֹולם

 ֿ ּבריאהֿיצירה עֹולמֹות ג' הם וערפל" ְְֲִִֵֶַָָָָָָענן

ּבׁשם 6עׂשּיה  נקרא הּבריאה ׁשעֹולם והינּו, , ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,הּיצירה 7חׁש ועֹולם ,חׁש ּבֹורא ְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ

"ענן" ּבׁשם ּבׁשם 8נקרא נקרא העׂשּיה ועֹולם , ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָָ

ׁשהּוא  הערפל", אל נּגׁש "ּומׁשה וזהּו ְֲֲִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ"ערפל"],

ּפירּוׁש: האלקים", ׁשם "אׁשר הּזה, ֱֲִֵֶֶַָָָֹעֹולם

 ֿ (עדּֿכאן אלקים ּבסֹוד נעׂשה העׂשּיה ְֱֲֲִִֶַַָָָָָֹׁשעֹולם

ּׁשּכתב  ׁשּמה צדק', ה'צמח ּכֹותב זה ועל ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָלׁשֹונֹו).

החׁש ואםּֿכן העׂשּיה, עֹולם הּוא ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹׁש"ערפל"

מּמה  ּכן מׁשמע  לא לגריעּותא, הּוא ׁשּלֹו ְְִִִֵֶַַַָָָֹהעב

ּגם 9ּׁשּכתּוב  ּומביא ּבערפל. לׁשּכֹון אמר הוי' ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבמּס הּגמרא חגיגה ּדברי צדק 10כת ׁשּבֹו ערבֹות , ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

חי  אֿל מל הּכבֹוד וכּסא וכּו', ּוצדקה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָמׁשּפט

אֹותֹו, מּקיפין וערפל וענן וחׁש כּו', ּבערבֹות עליהם ׁשֹוכן ונּׂשא ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹרם

קּמי 11ׁשּנאמר  חׁשֹוכא איּכא ּומי (ּופרי) גֹו'. סביבֹותיו סתרֹו חׁש יׁשת ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
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יח.1) כ, יא.2)פרשתנו ד, ואח"כ 3)ואתחנן תשכ"ה, קה"ת - שליט"א) אדמו"ר מכ"ק הערות (עם בפ"ע בקונטרס נדפס

תרפ"ב  (סה"מ תרפ"ב הערפל אל נגש ומשה רד"ה ואילך. קפו ס"ע תרנ"ח סה"מ גם וראה ואילך. א'ח ע' פרשתנו באוה"ת

שג). ואילך.4)ע' שלז ע' פרשתנו התורה פרשיות על הזקן אדמו"ר במאמרי לאח"ז פי"ג.5)נדפס הבריאה) (עולם יז שער

רלח.6) ס"ע עת"ר סה"מ גם ובכ"מ.7)ראה ג. ד, שה"ש לקו"ת וראה ז. מה, 8.79)ישעי' ע' תש"ד סה"ש גם ראה

יב.9) ח, ואילך.10)מלכיםֿא סע"ב יב.11)יב, יח, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: יתרו, פרשת השבוע, בפרשת תורה מתן מעמד בתיאור

ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL ¯L‡ ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb ‰LÓe1,È"L¯ L¯ÈÙe , …∆ƒ«∆»¬»∆¬∆»»¡…ƒ≈≈«ƒ
,˙BˆÈÁÓ LÏMÓ ÌÈÙÏ אל רק לא סיני להר התקרב משה כלומר, ƒ¿ƒƒ»…¿ƒ

שהן  מחיצות לשלוש מבעד נכנס אלא ÏÙ¯ÚÂ,הערפל ÔÚ CLÁ…∆»»«¬»∆
¯Ó‡pL2 תורה מתן מעמד בתיאור ∆∆¡«

ואתחנן סיני Â‰‰¯בפרשת Úa¯הר ¿»»…≈
CLÁ ÌÈÓM‰ ·Ï „Ú L‡a»≈«≈«»«ƒ…∆
·Ú ‡e‰ ÏÙ¯Ú ,ÏÙ¯ÚÂ ÔÚ»»«¬»∆¬»∆«

'eÎÂ ÔÚ‰ ֿ [הקדוש לו "שאמר ∆»»¿
בא  אנכי הנה רבינו] למשה ברוךֿהוא

הענן". בעב אליך

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡È·Óe3 ≈ƒ«∆«∆∆
¯"BÓ„‡ ¯Ó‡ÓÏ ÂÈ˙B‰b‰a¿«»»¿«¬««¿

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac Ô˜f‰ הפותח «»≈ƒ««¿ƒ
הערפל"‰f‰בפסוק אל נגש "ומשה «∆

‰Â˜z‰Â ,ÔÈ„Ú Òt„ ‡lL)∆…ƒ¿«¬«ƒ¿«ƒ¿»
(·B¯˜a Òt„eiL4¯ÙÒaL , ∆¿«¿»∆¿≈∆

'CÏn‰ ˜ÓÚ'5 הקבלה מתורת ≈∆«∆∆
CLÁ ‡e‰L) "ÏÙ¯Ú"L ,·˙k»«∆¬»∆∆…∆
Ï"pÎÂ ,Ì˙Ò CLÁÓ ¯˙BÈ≈≈…∆¿»¿««

,ÔÚ‰ ·Ú ‡e‰L רגיל הסתר לא ∆«∆»»
הענן' ש'עב כשם גדול, הסתר אלא

במיוחד  עבה ענן אלא רגיל ענן )אינו
‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ‡e‰ העולם »»¬ƒ»

העולמות  ארבעת מבין ביותר התחתון

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה  הכלליים

,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ]¿«ƒ∆≈«
Ì‰ "ÏÙ¯ÚÂ ÔÚ CLÁ"L'‚ ∆…∆»»«¬»∆≈

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»
‰iNÚ6, יש שבהם עולמות שהם ¬ƒ»

מציאות  הנחשבים נבראים של מציאות

לאלוקות  בטלים ואינם עצמה בפני

הספירות  כמו מוחלט בביטול

כך  באצילות, שבעולם העליונות

 ֿ בריאה בעולמות יש מסויים שבמובן

האור  על והסתר העלם יצירהֿעשיה

‰È¯a‡‰האלוקי  ÌÏBÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆»«¿ƒ»
BÓk ,CLÁ ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈…∆¿

·e˙kL7CLÁ ‡¯Ba וכיוון ∆»≈…∆

הבריאה לעולם רומז הדבר 'בורא', נאמר החושך ‰Èˆi¯‰שלגבי ÌÏBÚÂ¿»«¿ƒ»
"ÔÚ" ÌLa ‡¯˜8,סתם מ'חושך' יותר הסתר ÌÏBÚÂשהוא ƒ¿»¿≈»»¿»

"ÏÙ¯Ú" ÌLa ‡¯˜ ‰iNÚ‰'מ'ערפל יותר ומחשיך מסתיר ],שהוא »¬ƒ»ƒ¿»¿≈¬»∆
e‰ÊÂ הפסוק של הפנימי e‰L‡הפירוש ,"ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb ‰LÓe" ¿∆…∆ƒ«∆»¬»∆∆

‰f‰ ÌÏBÚ והנחות התחתון החלק »«∆
העשייה, עולם ÌLשל ¯L‡"¬∆»

ÌÏBÚL :Le¯Èt ,"ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ≈∆»
‰NÚ ‰iNÚ‰ ונברא BÒa„נוצר »¬ƒ»«¬»¿

הקדוש  במידת הקשור ‡ÌÈ˜Ïהשם ¡…ƒ
וההעלם  הצמצום שורש הגבורה,

BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú) אדמו"ר של «»¿
‰'ˆÁÓהזקן  ·˙Bk ‰Ê ÏÚÂ .(¿«∆≈«∆«

המאמר,ˆ„˜' על שלו ב'הגהות' ∆∆
·˙kM ‰nL אדמו"ר של במאמר ∆«∆»«

ÌÏBÚהזקן, ‡e‰ "ÏÙ¯Ú"L∆¬»∆»
·Ú‰ CLÁ‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰iNÚ‰»¬ƒ»¿ƒ≈«…∆»»

‡˙eÚÈ¯‚Ï ‡e‰ BlL של חושך ∆ƒ¿ƒ»
וחיסרון, Ôkגירעון ÚÓLÓ ‡Ï…«¿«≈

·e˙kM ‰nÓ9¯Ó‡ 'ÈÂ‰ ƒ«∆»¬»»»«
ÏÙ¯Úa ÔBkLÏ של והמשמעות ƒ¿»¬»∆

הי  הפוכה, היא הוא הפסוק ש'ערפל' ינו

ה'. ישכון שבו ראוי È·Óe≈ƒ‡מקום
˙ÎqÓa ‡¯Ób‰ È¯·c Ìb«ƒ¿≈«¿»»¿«∆∆

‰‚È‚Á10, הרקיעים שבעת לגבי ¬ƒ»
מהם  אחד בכל יש ומה ושמותיהם

ËtLÓ ˜„ˆ BaL ˙B·¯Ú¬»∆∆∆ƒ¿»
„B·k‰ ‡qÎÂ ,'eÎÂ ‰˜„ˆe¿»»¿¿ƒ≈«»
ÔÎBL ‡OÂ Ì¯ ÈÁ ÏŒ‡ CÏÓ∆∆≈«»¿ƒ»≈
CLÁÂ ,'eÎ ˙B·¯Úa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»¬»¿…∆
,B˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÏÙ¯ÚÂ ÔÚÂ¿»»«¬»∆«ƒƒ

¯Ó‡pL11B¯˙Ò CLÁ ˙LÈ ∆∆¡«»∆…∆ƒ¿
'B‚ ÂÈ˙B·È·Ò מים "סוכתו חשכת ¿ƒ»

שחקים". והגמרא (CÈ¯Ùeעבי »ƒ
˜Ènשואלת  ‡ÎBLÁ ‡kÈ‡ ÈÓe (ƒƒ»¬»«≈
‡iÓL,'ה לפני חושך יש וכי ¿«»
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d"kyz'dו ,hay s"k ,exzi zyxt zay

והּכתיב  ּונהֹורא 12ׁשמּיא, גו' עמיקתא גלא הּוא ְְְְֲִִֵַָָָָָָ

גואי, ּבבּתי הא קׁשיא, לא (ּומׁשני) ׁשרא. ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָעמּה

- גואי ּבבּתי רׁש"י, ּופירׁש ּבראי, ּבבּתי ְְְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָהא

ׁשענין  צדק', ה'צמח ּומבאר ׁשרא. עמּה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּונהֹורא

הּכתר  ּבחינת על קאי ּבראי, ּבבּתי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהחֹוׁש

עיּלאה, ּכתרא ּכי סתרֹו, חׁש יׁשת ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֹׁשּנקרא

אֹורֿאיןֿסֹוף  לגּבי הּוא ועלּֿפיֿזה 13אּוכמא . ְְְִֵֵֶַַָ

הם  וערפל, ענן חֹוׁש הּבחינֹות, ׁשּׁשלׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָמבאר

(ערפל). ּובינה (ענן), חכמה ,(חׁש) ְֲִֶֶֶֶָָָָָָֹּכתר

עלּית  ענין הּוא הערפל" אל נּגׁש "ּומׁשה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּופירּוׁש

(ערפל), ּב'בינה' מׁשה) ׁשל (ּבחינתֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹה'ּתפארת'

לפי  הינּו האלקים", ׁשם "אׁשר ּׁשּכתּוב ְְֱֲִִֶֶַַָָָֹּומה

ּב'בינה' הּוא 'עּתיק' ּומדּיק 14ׁשהתּגּלּות . ְְְִִִֵֶַַַָ

נּגׁש15ּבּמאמר  "ּומׁשה ּׁשּכתּוב מה להבין ּדצרי , ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ

הלא  ּדוקא, למׁשה זה ענין ׁשּמיחד הערפל", ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאל

ּגדֹולה  אלקּות התּגּלּות היתה (ּבמּתןּֿתֹורה) ְְְְֱִַַַָָָָָֹאז

צרי וגם יׂשראל. לכל העצמּות) ְְְְְִִִֵַַַָָָָ(התּגּלּות

ׁשם  האלקים", ׁשם "אׁשר ּׁשּכתּוב מה ְֱֲִִֵֶֶַָָָָֹלהבין

יֹותר  נעלים ׁשמֹות ׁשּיׁשנם (אף ּדוקא ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹאלקים

העצם  ׁשם ׁשהּוא הוי', לׁשם ועד אלקים, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמּׁשם

רחמים 16כּו' מלא ּכזקן נגלה סיני ּבהר הלא ,(17. ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹ

להקּדים 15ּבּמאמר CÈLÓÓeב) צרי ׁשּתחלה , «¿ƒְְְֲִִִֶַַַָָָ

ּדמּתןּֿתֹורה, הענין ְְִַַַָָָמהּו

קֹודם  הּתֹורה ּכל קּימּו האבֹות הלא ְְְֲִִֶַָָָָָֹּדלכאֹורה,

צדק'18ׁשּנּתנה  ה'צמח ּובהּגהת ׁשּמעלת 19. , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

עבֹודתֹו ׁשהיתה מאד, ּגדֹולה היתה ְְְְְֲֶַָָָָָָָָֹאברהם
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כב.12) ב, מח,13)דניאל נצבים א. סט, בלק א. פב, מטות לקו"ת וראה ע"ב). ריש (קלה, לסופו קרוב ת"ע תקו"ז ראה

סע"ב.14)א. יא, לך תו"א ב. קעח, זח"ג א'ט.15)ראה ע' שם יט 16)אוה"ת שער פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' משנה כסף

ד'). בן שם ב.17)(שער שם, פרשתנו עה"פ ופירש"י וש"נ.18)מכילתא ב. כח, ואילך.19)יומא א'ט ס"ע שם אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·È˙k‰Â12‡¯L dÓÚ ‡¯B‰e 'Â‚ ‡˙˜ÈÓÚ ‡Ï‚ ‡e‰ והרי ¿»¿ƒ»≈¬ƒ»»¿»ƒ≈¿≈

עמו. שורה והאור וגו' עמוקות גילה הוא )מתרצת והגמרא (ÈLÓeכתוב: ¿«≈
,‡ÈL˜ ‡Ï קושיא זו שבו ‰‡אין מקום הוא ש'ערפל' האומר הפסוק זה, »«¿»»

מדבר  ה', ‚È‡Âשוכן  Èz·a,הפנימיים ממנו ‰‡הבתים עולה הפסוק ¿»≈«»≈»
והסתר  חושך הוא ≈«¿Èz·aשערפל

È‡¯a,החיצוניים L¯ÈÙeבבתים ¿»≈≈≈
‡¯B‰e - È‡Â‚ Èz·a ,È"L«̄ƒ¿»≈«»≈¿»

.‡¯L dÓÚƒ≈¿≈
ˆ'‰ ¯‡·ÓeÔÈÚL ,'˜„ˆ ÁÓ ¿»≈«∆«∆∆∆ƒ¿«

È‡¯a Èz·a CLBÁ‰ הגילוי העדר «∆¿»≈¿»≈
החיצוניים, בבתים האלוקי האור של

È‡˜ מכוון¯˙k‰ ˙ÈÁa ÏÚ »≈«¿ƒ««∆∆
,B¯˙Ò CLÁ ˙LÈ ‡¯˜pL∆ƒ¿»»∆…∆ƒ¿

'חושך', נקרא k˙¯‡וה'כתר' Èkƒƒ¿»
,‰‡lÈÚ'עליון 'כתר בחינת ƒ»»
‡ÓÎe‡ שחורŒ¯B‡ Èa‚Ï ‡e‰ ¿»¿«≈
ÛBÒŒÔÈ‡13 לא גדול אור שהוא ≈

כלל. מוגבל

¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ'צדק ה'צמח ¿«ƒ∆¿»≈
האמורות  «¿∆LÏMLב'הגהות'

,ÏÙ¯ÚÂ ÔÚ CLBÁ ,˙BÈÁa‰«¿ƒ∆»»«¬»∆
¯˙k Ì‰'עליון 'כתר בחינת ≈∆∆

אלוקי  אור והוא מהספירות שלמעלה

מסוים  העלם קיים בו גם אך גבול בלי

עצמו  ה'איןֿסוף' ∆…(CLÁ),לגבי
‰ÓÎÁ שהיא הספירות ראשית »¿»

בה  ויש הגדרה, לה שיש מציאות

ב'כתר'העלם  מאשר ««(ÔÚ),יותר
‰È·e החכמה שהיא של הסתעפות ƒ»

מוגדרת  יותר עוד המציאות ובה

Lb ‰LÓe" Le¯ÈÙe .(ÏÙ¯Ú)¬»∆≈…∆ƒ«
˙iÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ "ÏÙ¯Ú‰ Ï‡∆»¬»∆ƒ¿«¬ƒ«

'˙¯‡Ùz'‰ במידות האמצעי הקו «ƒ¿∆∆
LÓ‰)העליונות  ÏL B˙ÈÁa)¿ƒ»∆…∆

·e˙kM ‰Óe ,(ÏÙ¯Ú) '‰È·'a¿ƒ»¬»∆«∆»
eÈ‰ ,"ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL ¯L‡"¬∆»»¡…ƒ«¿

'˜ÈzÚ' ˙elb˙‰L ÈÙÏ בחינת ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ
ב'כתר') והפנימית הנעלית (הבחינה יומין' È·'a‰''עתיק ‡e‰14 ¿ƒ»

"כשנצרך  לךֿלך: פרשת אור' ב'תורה ולדוגמה וחסידות, בקבלה (כמבואר

[בינה], בהרחבה ההתבוננות שתהיה החכמה] [דנקודת המדרגה להשתלשל

יכול  ואז [עתיק], חכמה מבחינת ביותר הגבוה עליון מקור מן שיהיה צריך

ממנה  להשתלשל לירד יכול אין עצמה חכמה מן אבל בינה. התגלות להיות

שו  רק בינה. ידה בחינת ועל בה 'עתיק', התגלות היא והתגלותה בינה רש

בהרחבה"). ונתגלה נשתלשלה

¯Ó‡na ˜i„Óe15Lb ‰LÓe" ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc , ¿«≈««¬»¿»ƒ¿»ƒ«∆»…∆ƒ«
‰Ê ÔÈÚ „ÁÈnL ,"ÏÙ¯Ú‰ Ï‡∆»¬»∆∆¿«≈ƒ¿»∆

'בינה' לבחינת העלייה ∆…¿LÓÏ‰של
(‰¯BzŒÔzÓa) Ê‡ ‡Ï‰ ,‡˜Âc«¿»¬…»¿««»
‰ÏB„b ˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ ‰˙È‰»¿»ƒ¿«¡…¿»

˙eÓˆÚ‰ ˙elb˙‰) עצמותו ƒ¿«»«¿
בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של )ומהותו

Ï‡¯NÈ ÏÎÏ רבינו למשה רק ולא ¿»ƒ¿»≈
בלבד?

·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆»
ÌL ,"ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL ¯L‡"¬∆»»¡…ƒ≈
ÌLiL Û‡) ‡˜Âc ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ«¿»«∆∆¿»

ÌÈÏÚלקדושֿברוךֿהוא ˙BÓL≈«¬ƒ
ÌLÏ „ÚÂ ,ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ¯˙BÈ≈ƒ≈¡…ƒ¿«¿≈
'eÎ ÌˆÚ‰ ÌL ‡e‰L ,'ÈÂ‰16 ¬»»∆≈»∆∆

או  לתכונה שמתייחס שם רק ולא

מסויימת  ÈÈÒפעולה ¯‰a ‡Ï‰ ,(¬…¿«ƒ«
‰Ï‚ כמאמר הקדושֿברוךֿהוא, ƒ¿»

ז"ל, ¯ÌÈÓÁחכמינו ‡ÏÓ Ô˜Êk17 ¿»≈»≈«¬ƒ
אלוקים  שם כאן נזכר כן אם ולמה

הדין? מידת של השם שהוא

¯Ó‡na CÈLÓÓe (·15, «¿ƒ««¬»
e‰Ó ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÏÁzL∆¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ«

ÔÈÚ‰ המיוחד ŒÔzÓcוהחידוש »ƒ¿»¿««
‡Ï‰ ,‰¯B‡ÎÏc ,‰¯Bz»¿ƒ¿»¬…
Ì„B˜ ‰¯Bz‰ Ïk eÓi˜ ˙B·‡‰»»ƒ¿»«»∆

‰zpL18? ∆ƒ¿»
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙‰b‰·e19, כתב ¿«»««∆«∆∆

Ì‰¯·‡ ˙ÏÚnL קודם שהיה אף ∆«¬««¿»»
תורה Ó‡„,מתן ‰ÏB„b ‰˙È‰»¿»¿»¿…

˙ÈÁ·a B˙„B·Ú ‰˙È‰L∆»¿»¬»ƒ¿ƒ«
,·BLÂŒ‡Bˆ¯ חיות לגבי ככתוב »»

(המלאכים) המרכבה הקודש של

ושוב", "רצוא רצות שהן העליונה

עד  הדביקות בתכלית בה' לדבוק ושאיפה תשוקה "רצוא", אחד מצד היינו

וכך  תפקידו, את ימלא שבו ומצב למעמד 'שוב' שני ומצד המציאות, לאיבוד

באלוקות  לדבוק ושאיפה "רצוא" אחד מצד למטה, האדם של ה' בעבודת גם

שכתוב  כמו בגוף, כנשמה תפקידו למלא "שוב" שני ומצד הנפש, כלות עד
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miwel`d my xy` ltxrd l` ybip dyne

גֹו' ונסֹוע הלֹו רצֹואֿוׁשֹוב, ולכן 20ּבבחינת , ְְְִִֵַַָָָָָ

וׁשס"ה  מצֹותֿעׂשה רמ"ח הּתֹורה, לֹו ְְְֲִִֵַַַָָָָנּתנה

רצֹואֿוׁשֹוב  ּבחינת ׁשהן לאֿתעׂשה, ,21מצֹות ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

 ֿ רצֹוא לבחינת זכה ׁשאברהם אחת, ׁשיטה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָוזֹוהי

להּגיע  יּוכל אדם וכל נׁשמתֹו, ׁשרׁש מּצד ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹוׁשֹוב

וׁשיטה  הּתֹורה. עלֿידי רצֹואֿוׁשֹוב ְְְִִִֵַַַָָָָלבחינת

(ּבעקר) היּו ּדאברהם ׁשההמׁשכֹות ְְְְְִִֶַַַָָָָָָׁשנּיה,

 ֿ אֹור המׁשכת להיֹות ּוכדי העליֹונים, ְְְְִִֵֶַַָָָָּבעֹולמֹות

מּתןּֿתֹורה. עלֿידי זה הרי למּטה, ּגם ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָאיןֿסֹוף

ׁשֹולל  אינֹו הּׁשנּיה, ּבּׁשיטה ׁשּכתב ׁשּמה ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומּובן,

הראׁשֹונה, ּבּׁשיטה ּׁשּכתב מה על מֹוסיף אּלא -ִִִֶֶַַַַָָָָָ

יׁש מּתןּֿתֹורה ׁשּלאחרי ּגּופא זה ׁשענין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהינּו,

(ּכּׁשיטה  למּטה אֹורֿאיןֿסֹוף  להמׁשי ְְְְִִֵֶַַַַָָּביכֹולת

אדם. לכל וׁשּי ׁשּנאמר ענין זה הרי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשנּיה),

ׁשיטה  ויׁש צדק': ה'צמח ּבהּגהת ְְִִֵֶֶֶַַַַָָּומֹוסיף

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר אל 22ׁשליׁשית, וארא ְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

לא  הוי' ּוׁשמי (אבל) ׁשדֿי, ּבאֿל ְְְֲֲִֵַַָָָָָָֹאברהם

הּתֹורה  עלֿידי רק נמׁש זה ּכי להם, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָנֹודעּתי

 ֿ חסד מּבחינת המׁשיכּו ׁשהאבֹות והינּו, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּומצֹות,

ׁשמלּוּבׁש ּכפי הוי' ׁשם הינּו, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָּגבּורהּֿתפארת,

כּו' הּמגן ּבתֹו ׁשמׁש אלקים, אבל 23ּבׁשם , ְְֱֲִֵֵֶֶַָָֹ

הוי' ׁשמׁש הינּו הוי'", ֿ 23"ּוׁשמי אֹור ּבחינת , ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָ

"אמת",איןֿס  ׁשּנקרא ּבחכמה, המלּוּבׁש ֹוף ְְְֱִֵֶֶַַָָָָ

מּמׁש, חׁשיב ּכלא קּמּה ׁשּכּוּלא ּכפי ּגילּוי ְְְֳִִִִֵֶַַָָָלהיֹות

מּנרּתקּה חּמה עלֿידי 24מֹוציא הּנמׁש זהּו , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

אחר  ּובמקֹום כּו'. ׁשהאבֹות 25הּתֹורה מבאר, ְְֵֶַַָָָָָֹ

עלֿידי  ואילּו האצילּות, מעֹולם רק ְְְֲִִִִֵֵַַָָהמׁשיכּו

ׁשּלמעלה  מּבחינה נמׁש ְְְְִִִֶַַַַָָָמּתןּֿתֹורה

אדם" לא "ּכי ּבחינת כּו'.26מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְִִִֵַַָָֹ

זה  ּבמאמר ּגם ֿ 27וכּמבאר מּתן ענין ׁשעקר , ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹ

ּברּוֿהּוא  מאיןֿסֹוף "אדם", ׁשּנקראת הּתֹורה ּבבחינת להמׁשי הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּתֹורה
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ד.20) עג, פרשתנו תו"א וראה ט. יב, ג.21)לךֿלך צו, אסתר מגלת וארא.22)תו"א וראה 23)ר"פ יב. פד, תהלים ע"פ

ואילך. ש ס"ע תהלים אור) (יהל אוה"ת רפ"ד. והאמונה היחוד  שער ב.24)תניא ח, נדרים - חז"ל סה"מ 25)לשון ראה

ועוד. ואילך. קסד ע' תרע"ח ואילך. קצו ע' תרנ"ד ואילך. קטז ע' ח"א כט.26)תרל"ב טו, א'יב.27)שמואלֿא ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אבינו  ‚B'באברהם ÚBÒÂ CBÏ‰20 הפירוש שלפי בחסידות ומבואר »¿»«

ה', בעבודת שלו וההתקדמות ה'מסע' את מתאר הכתוב z‰הפנימי ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»
BÏאבינו קיים‰Bz¯‰,לאברהם תורה מתן לפני Œ˙BˆÓועוד Á"Ó¯ «»««ƒ¿

·BLÂŒ‡Bˆ¯ ˙ÈÁa Ô‰L ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"ÒLÂ ‰NÚ21, ¬≈¿»»ƒ¿…«¬∆∆≈¿ƒ«»»
 ֿ לא ומצוות 'רצוא' – 'עשה' מצוות

'שוב' – ËÈL‰תעשה È‰BÊÂ¿ƒƒ»
˙ÈÁ·Ï ‰ÎÊ Ì‰¯·‡L ,˙Á‡««∆«¿»»»»ƒ¿ƒ«

·BLÂŒ‡Bˆ¯'ה vÓ„בעבודת »»ƒ«
ÏÎeÈ Ì„‡ ÏÎÂ ,B˙ÓL L¯L…∆ƒ¿»¿»»»«
·BLÂŒ‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·Ï ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿ƒ«»»
‰ËÈLÂ .‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿ƒ»

˙BÎLÓ‰‰L ,‰iL וגילוי ¿ƒ»∆««¿»
למטה Ì‰¯·‡cהאלוקות  מלמעלה ¿«¿»»

˙BÓÏBÚa (¯˜Úa) eÈ‰»¿ƒ»»»
ÌÈBÈÏÚ‰,הרוחניים˙BÈ‰Ï È„Îe »∆¿ƒ¿≈ƒ¿

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ האור «¿»«≈
גבול  הבלי hÓÏ‰האלוקי Ìb ולא «¿«»

ברוחניות, È„ÈŒÏÚרק ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈
‰¯BzŒÔzÓ אצל היה לא זה ודבר ««»

אבינו. nL‰אברהם ,Ô·eÓe»∆«
BÈ‡ ,‰iM‰ ‰ËÈMa ·˙kL∆»««ƒ»«¿ƒ»≈

ÏÏBL השיטה לגבי האמור את ≈
אברהם  שפעל שההמשכות הראשונה

- ברוחניות ÏÚהיו ÛÈÒBÓ ‡l‡∆»ƒ«
˙kM ‰Ó,‰BL‡¯‰ ‰ËÈMa · «∆»««ƒ»»ƒ»

‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚL ,eÈ‰Â עצמו ¿«¿∆ƒ¿»∆»
LÈ ‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡lL∆¿«¬≈««»≈

˙ÏBÎÈa בקיום ה' עבודת של «¿∆
‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהמצוות  CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ≈

È¯‰ ,(‰iM‰ ‰ËÈMk) ‰hÓÏ¿«»«ƒ»«¿ƒ»¬≈
ÏÎÏ CiLÂ ¯Ó‡pL ÔÈÚ ‰Ê∆ƒ¿»∆∆¡«¿«»¿»

.Ì„‡»»
ÁÓˆ'‰ ˙‰b‰a ÛÈÒBÓeƒ¿«»««∆«
,˙ÈLÈÏL ‰ËÈL LÈÂ :'˜„∆̂∆¿≈ƒ»¿ƒƒ

·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ22‡¯‡Â «∆∆«∆»»≈»
,ÈŒ„L ÏŒ‡a Ì‰¯·‡ Ï‡∆«¿»»¿≈«»
ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe (Ï·‡)¬»¿ƒ¬»»…«¿ƒ

‰Ê Èk ,Ì‰Ï'הוי ¯˜שם CLÓ »∆ƒ∆ƒ¿»«
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ בגשמיות «¿≈«»ƒ¿

תורה, מתן לאחר שהוא כפי בפועל

eÎÈLÓ‰ ˙B·‡‰L ,eÈ‰Â וגילו ¿«¿∆»»ƒ¿ƒ
למטה  מלמעלה »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙אלוקות

העליונות  ‰ÈÂ'המידות ÌL ,eÈ‰ ,˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ מידת ∆∆¿»ƒ¿∆∆«¿≈¬»»
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ז miwel`d my xy` ltxrd l` ybip dyne

גֹו' ונסֹוע הלֹו רצֹואֿוׁשֹוב, ולכן 20ּבבחינת , ְְְִִֵַַָָָָָ

וׁשס"ה  מצֹותֿעׂשה רמ"ח הּתֹורה, לֹו ְְְֲִִֵַַַָָָָנּתנה

רצֹואֿוׁשֹוב  ּבחינת ׁשהן לאֿתעׂשה, ,21מצֹות ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

 ֿ רצֹוא לבחינת זכה ׁשאברהם אחת, ׁשיטה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָוזֹוהי

להּגיע  יּוכל אדם וכל נׁשמתֹו, ׁשרׁש מּצד ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹוׁשֹוב

וׁשיטה  הּתֹורה. עלֿידי רצֹואֿוׁשֹוב ְְְִִִֵַַַָָָָלבחינת

(ּבעקר) היּו ּדאברהם ׁשההמׁשכֹות ְְְְְִִֶַַַָָָָָָׁשנּיה,

 ֿ אֹור המׁשכת להיֹות ּוכדי העליֹונים, ְְְְִִֵֶַַָָָָּבעֹולמֹות

מּתןּֿתֹורה. עלֿידי זה הרי למּטה, ּגם ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָאיןֿסֹוף

ׁשֹולל  אינֹו הּׁשנּיה, ּבּׁשיטה ׁשּכתב ׁשּמה ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומּובן,

הראׁשֹונה, ּבּׁשיטה ּׁשּכתב מה על מֹוסיף אּלא -ִִִֶֶַַַַָָָָָ

יׁש מּתןּֿתֹורה ׁשּלאחרי ּגּופא זה ׁשענין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהינּו,

(ּכּׁשיטה  למּטה אֹורֿאיןֿסֹוף  להמׁשי ְְְְִִֵֶַַַַָָּביכֹולת

אדם. לכל וׁשּי ׁשּנאמר ענין זה הרי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשנּיה),

ׁשיטה  ויׁש צדק': ה'צמח ּבהּגהת ְְִִֵֶֶֶַַַַָָּומֹוסיף

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר אל 22ׁשליׁשית, וארא ְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

לא  הוי' ּוׁשמי (אבל) ׁשדֿי, ּבאֿל ְְְֲֲִֵַַָָָָָָֹאברהם

הּתֹורה  עלֿידי רק נמׁש זה ּכי להם, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָנֹודעּתי

 ֿ חסד מּבחינת המׁשיכּו ׁשהאבֹות והינּו, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּומצֹות,

ׁשמלּוּבׁש ּכפי הוי' ׁשם הינּו, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָּגבּורהּֿתפארת,

כּו' הּמגן ּבתֹו ׁשמׁש אלקים, אבל 23ּבׁשם , ְְֱֲִֵֵֶֶַָָֹ

הוי' ׁשמׁש הינּו הוי'", ֿ 23"ּוׁשמי אֹור ּבחינת , ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָ

"אמת",איןֿס  ׁשּנקרא ּבחכמה, המלּוּבׁש ֹוף ְְְֱִֵֶֶַַָָָָ

מּמׁש, חׁשיב ּכלא קּמּה ׁשּכּוּלא ּכפי ּגילּוי ְְְֳִִִִֵֶַַָָָלהיֹות

מּנרּתקּה חּמה עלֿידי 24מֹוציא הּנמׁש זהּו , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

אחר  ּובמקֹום כּו'. ׁשהאבֹות 25הּתֹורה מבאר, ְְֵֶַַָָָָָֹ

עלֿידי  ואילּו האצילּות, מעֹולם רק ְְְֲִִִִֵֵַַָָהמׁשיכּו

ׁשּלמעלה  מּבחינה נמׁש ְְְְִִִֶַַַַָָָמּתןּֿתֹורה

אדם" לא "ּכי ּבחינת כּו'.26מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְִִִֵַַָָֹ

זה  ּבמאמר ּגם ֿ 27וכּמבאר מּתן ענין ׁשעקר , ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹ

ּברּוֿהּוא  מאיןֿסֹוף "אדם", ׁשּנקראת הּתֹורה ּבבחינת להמׁשי הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּתֹורה
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d"kyz'dח ,hay s"k ,exzi zyxt zay

ּגילּוי  הּוא הּתֹורה ׁשענין מה ּגם וזהּו ְְִִֶֶַַַַַָָמּמׁש.

הּפׁשּוט  הרצֹון ּבחינת ׁשּזהּו מּמׁש, העליֹון ְְְִֶֶֶַַַָָָָָרצֹון

ּבנֹוגע  ׁשּמצינּו ועלּֿדר מהּׂשכל, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּלמעלה

עלה  ּכ ׁשּתֹוק, אמר : ׁשהּקּב"ה עקיבא, ְְֲִִֶַַַָָָָָָָלרּבי

ענין 28ּבמחׁשבה  היה עקיבא רּבי אצל והרי , ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

זֹו "וכי מׁשה ׁשהקׁשה (ּכפי הּׂשכל הפ ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹׁשהּוא

ׂשכרּה" וזֹו ׁשאינֹו28ּתֹורה ענין ׁשּזהּו והינּו, ,( ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

כּו' ּבּׂשכל ּכלל ֿ 29מּוׂשג ּדמּתן החדּוׁש וזהּו . ְְְִֵֶֶַַַַָָ

לגמרי, מהּׂשכל ׁשּלמעלה ענין ׁשּגם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתֹורה,

ׁשהחדּוׁש ּומּובן, כּו'. האדם ּבׂשכל למּטה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנמׁש

את  ּגם ּכֹולל הּׁשליׁשית הּׁשיטה לפי ְְְִִִִֵֶַַַַַָָּדמּתןּֿתֹורה

 ֿ מּתן ׁשּלאחרי והינּו, ׁשּלפניֿזה, הּׁשיטֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשּתי

מהׁשּתלׁשלּות  ׁשּלמעלה הּבחינה נמׁשכת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּתֹורה

(ּכּׁשיטה  אדם ּכל עלֿידי הּׁשליׁשית) ְְִִִִֵַַַַָָָָָ(ּכּׁשיטה

(ּכּׁשיטה  למּטה ּגם ּׁשּנמׁש ּובאֹופן ְְְִִִֶֶַַַָָָָָהראׁשֹונה),

ְִַָהּׁשנּיה).

לזה 30ּבּמאמר CÈLÓÓeג) יזּכה מהיכן א , «¿ƒְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

הּׁשפל  הּוא ׁשּבאמת ֱֵֶֶֶַָָָָהאדם,

ּבּגמרא  ּכדאיתא הּברּיֹות, מ 31ׁשּבכל ה מּפני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

עליו, ּדעּתֹו ּתזּוח ׁשאם ׁשּבת, ּבערב אדם ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָנברא

(הינּו, ּבראׁשית ּבמעׂשה קדמ יּתּוׁש לֹו: ְְְְֲִֵֵֵַַַָָאֹומר

מֹוציא  ואינֹו ׁשּמכניס יּתּוׁש ׁשהּוא 32ׁשאפילּו , ְְֲִִִֵֶֶֶַַ

כּו' ּתחּתֹונה הּיֹותר כּו').33קליּפה לאדם קֹודמת , ְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּתחּתֹונה  ּבמדרגה ׁשהּוא ׁשּמי הּוא, הענין ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָא

ּגבֹוּה ׁשרׁש לֹו ׁשּיׁש לפי והינּו יֹותר, לעלֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹיכֹול

ּכזֹו ּתחּתֹונה למדרגה לירד יכֹול ׁשּלכן ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיֹותר,

הּמעלה  ּגֹודל מּצד ׁשּזהּו זאת, ועֹוד ְֲִֶֶֶַַַָֹכּו'.

ּבּמאמר  ּכמבאר ּדלמּטה, ההעלם 34ׁשּבברּור ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

הּכתּוב  גֹו',35ּבפירּוׁש ּבראתיו ולכבֹודי ְְְְִִִֵַָָ
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,LnÓ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÈeÏÈb ‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿««»ƒ¿»∆¿«»

שלו הסתעפות רק ולא עצמו ‰ËeLtהרצון ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁa e‰fL הלא ∆∆¿ƒ«»»«»
ÏÎO‰Óמוגדר  ‰ÏÚÓlL,והגדרות תחומים לו C¯cŒÏÚÂשיש ∆¿«¿»≈«≈∆¿«∆∆

a eÈˆnL¯Ó‡ ‰"aw‰L ,‡·È˜Ú Èa¯Ï Ú‚B לשאלתו במענה ∆»ƒ¿≈«¿«ƒ¬ƒ»∆«»»»«
שהרומאים  שראה רבינו משה של

רבי  של בשרו את לסרוק עתידים

'זו  האם ברזל, של במסרקות עקיבא

שכרה': וזה ÏÚ‰תורה Ck ,˜BzL¿»»»
‰·LÁÓa28, שמלמעלה במדריגה ««¿»»

בשכל, והשגה ‡ˆÏמהבנה È¯‰Â«¬≈≈∆
‡e‰L ÔÈÚ ‰È‰ ‡·È˜Ú Èa«̄ƒ¬ƒ»»»ƒ¿»∆
‰L˜‰L ÈÙk) ÏÎO‰ CÙ‰≈∆«≈∆¿ƒ∆ƒ¿»
BÊÂ ‰¯Bz BÊ ÈÎÂ" ‰LÓ…∆¿ƒ»¿

"d¯ÎN28ÔÈÚ e‰fL ,eÈ‰Â ,( ¿»»¿«¿∆∆ƒ¿»
ÏÎOa ÏÏk ‚NeÓ BÈ‡L∆≈»¿»«≈∆

'eÎ29 להבין אפשר אי מהותו ומעצם

וזו  שכלי, בהיגיון אותו ולהשיג

רצון  עצמה, מצד התורה מדריגת

המוגדר. מהשכל ונעלה ∆¿e‰ÊÂ'פשוט'
ÌbL ,‰¯BzŒÔzÓc Le„Á‰«ƒ¿««»∆«
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»≈«≈∆

,È¯Ó‚Ï למעלה הוא עצמו ומצד ¿«¿≈
אנושי בשכל «¿CLÓƒמהתלבשות

.'eÎ Ì„‡‰ ÏÎNa ‰hÓÏ¿«»¿≈∆»»»
‰¯BzŒÔzÓc Le„Á‰L ,Ô·eÓe»∆«ƒ¿««»

˙ÈLÈÏM‰ ‰ËÈM‰ ÈÙÏ המשכת ¿ƒ«ƒ»«¿ƒƒ
בשכל  מהשכל שלמעלה ≈ÏÏBkעניין

ŒÈÙlL ˙BËÈM‰ ÈzL ˙‡ Ìb«∆¿≈«ƒ∆ƒ¿≈
ŒÔzÓ È¯Á‡lL ,eÈ‰Â ,‰Ê∆¿«¿∆¿«¬≈««
‰ÈÁa‰ ˙ÎLÓ ‰¯Bz»ƒ¿∆∆«¿ƒ»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
È„ÈŒÏÚ (˙ÈLÈÏM‰ ‰ËÈMk)«ƒ»«¿ƒƒ«¿≈
,(‰BL‡¯‰ ‰ËÈMk) Ì„‡ Ïk»»»«ƒ»»ƒ»
‰hÓÏ Ìb CLÓpM ÔÙB‡·e¿∆∆ƒ¿»«¿«»

(‰iM‰ ‰ËÈMk) כשם כי «ƒ»«¿ƒ»
על  חולקת לא השנייה שהשיטה

כך  עליה, מוסיפה אלא הראשונה

שתי  על חולקת לא השלישית השיטה

עליהן. מוסיפה אלא הקודמות השיטות

¯Ó‡na CÈLÓÓe הנזכר,30‚) «¿ƒ««¬»
הזקן, לאדמו"ר הערפל' אל ניגש 'ומשה kÊÈ‰דיבורֿהמתחיל ÔÎÈ‰Ó C‡«≈≈»ƒ¿∆

Ì„‡‰ ‰ÊÏ המבואר ככל למטה אלוקות ולהמשיך התורה את לקבל לכוח »∆»»»

למרות ‰Bi¯a˙,האדםÓ‡aL˙לעיל, ÏÎaL ÏÙM‰ ‡e‰ ∆∆¡∆«»≈∆¿»«¿ƒ
‡˙È‡„kכמובא‡¯Óba31,˙aL ·¯Úa Ì„‡ ‡¯· ‰Ó ÈtÓ ƒ¿ƒ»«¿»»ƒ¿≈«ƒ¿»»»¿∆∆«»

העולם, לבריאת השישי ÂÈÏÚביום BzÚc ÁeÊz Ì‡L,גאווה לידי ויבוא ∆ƒ»««¿»»
˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa CÓ„˜ LezÈ :BÏ ¯ÓB‡ שנברא לפני ונברא ≈«»¿»¿«¬≈¿≈ƒ

LezÈהאדם eÏÈÙ‡L ,eÈ‰)«¿∆¬ƒ«
ÒÈÎnL לעצמו ומקבל קולט שרק ∆«¿ƒ

‡ÈˆBÓ BÈ‡Â32 כלל משפיע אינו ¿≈ƒ
˜tÈÏ‰לאחרים, ‡e‰L בריאה ∆¿ƒ»

הקדושה  היפך של לצד השייכת

שמעלים  שם על 'קליפה' (הנקרא

קליפה  כמו האלוקות על ומסתיר

הפרי) על BzÁz‰המכסה ¯˙Bi‰«≈«¿»
'eÎ33 הקליפות מבין ביותר הנחותה

והשפעה  נתינה יש בקדושה כי עצמן

לתת  ולא לקבל רק רוצה וה'קליפה'

זו  נחותה קליפה ואפילו ולהשפיע,

?('eÎ Ì„‡Ï ˙Ó„B˜∆∆»»»
‡e‰L ÈnL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ∆

‰BzÁz ‰‚¯„Óa האדם ובענייננו ¿«¿≈»«¿»
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ להתעלות¯˙BÈ ממי »«¬≈

ממנו, עליונה בדרגה ¿»¿eÈ‰Âשנמצא
dB·b L¯L BÏ LiL ÈÙÏ ונעלה ¿ƒ∆≈…∆»«

ÔÎlL ,¯˙BÈ המיוחד הכוח בגלל ≈∆»≈
משרשו הכוח ÏBÎÈשמקבל את לו יש »

BzÁz‰והיכולת ‰‚¯„ÓÏ „¯ÈÏ≈≈¿«¿≈»«¿»
'eÎ BÊk שהתורה להתפלא אין ולכן »

לו  ודווקא התחתון לאדם דווקא ניתנה

למטה. אלוקות להמשיך הכוח ניתן

,˙‡Ê „BÚÂ לכך נוספת סיבה ¿…
אלוקות  להמשיך והכוח שהתורה

שפלותו, למרות לאדם, ניתנו למטה

‰ÏÚn‰היא Ï„Bb „vÓ e‰fL∆∆ƒ«∆««¬»
‰‰ÌÏÚוהחשיבות ¯e¯·aL∆¿≈«∆¿≈
,‰hÓÏc העלם יש הזה בעולם ƒ¿«»

האלוקות  על ביותר גדול והסתר

למטה  כאן עבודתו עובד האדם וכאשר

אותו  ומעלה מהרע הטוב את ומברר

רבה  חשיבות לכך יש לקדושה,

¯Ó‡na ¯‡·Ók34Le¯ÈÙa «¿…»««¬»¿≈
·e˙k‰35ÂÈ˙‡¯a È„B·ÎÏÂ «»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

,'B‚ לפי אבל הקדושֿברוךֿהוא של לכבודו נברא שהעולם אומר הכתוב

על  ומסתיר מעלים שהעולם לכך רמז גם זה בכתוב יש הפנימי הפירוש
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ט miwel`d my xy` ltxrd l` ybip dyne

רּבֹותינּו (ּכמאמר מלּבּוׁש לׁשֹון הּוא ְְְְֲִֵֶַַַַׁש"ּכבֹודי"

ׁשהּוא 36ז"ל  מכּבדּותא), למאני קארי יֹוחנן רּבי ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

עצמֹו את מלּביׁש ׁשהּקּב"ה והינּו, הּמעלים, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָּדבר

העלם  לׁשֹון עֹולם העֹולמֹות, וזֹוהי 37ּבתֹו , ְְְְִֵֶָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּבריאה, ּכונת ּכל 38ּתכלית ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָ

אּלא  ּבראֹו לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא ְְֶֶַַָָָָָָָֹמה

את  לברר העבֹודה ׁשּתהיה ּכדי הינּו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָלכבֹודֹו,

למּטה. אלקּות ּגילּוי ּולהמׁשי ְְְְֱִִֵֶַַַָֹההעלם

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשני ּבין ּולּתּו להֹוסיף יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֵֵַ

אׁשר  "הערפל ּבענין ְְֲֲִִֵֶֶַַָָהּפירּוׁשים

עֹולם  על קאי ׁש"ערפל" הּפירּוׁש האלקים", ֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשם

ּתכלית  ׁשּזהּו אלקים, ּבסֹוד (ׁשּנעׂשה ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹהעׂשּיה

ׁש"ערפל" והּפירּוׁש אלקים), ׁשם ׁשּמּצד ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹההעלם

סעיף  (ּכּנ"ל סתרֹו" חׁש "יׁשת ּבחינת על ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹקאי

מּגיעים  הּזה ּדעֹולם ההעלם ּברּור עלֿידי ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָא),

העצ  ההעלם ׁשם 39מי לבחינת "אׁשר (וזהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

ההעלם  ּבחינת  על קאי  אלקים ּׁשּׁשם ְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהאלקים",

).40העצמי  ְִַָ

ׁשּגם p‰Â‰ד) לֹומר, יׁש לעיל, האמּור עלּֿפי ¿ƒ≈ְִֵֵֶַַַָָ

ׁשם  אׁשר הערפל אל ּד"נּגׁש ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָהענין

"יׁשת  ּבחינת עליֹון, הכי (ׁשּמההעלם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהאלקים"

ּתחּתֹון  הּיֹותר להעלם עד נמׁש סתרֹו", ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹחׁש

ׁשהּכתּוב  ואף אדם. לכל ׁשּי הּזה) ְְֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבעֹולם

וּיעמד  ׁשּכתּוב ּכמֹו למׁשה, העם ּכל ּבין ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמחּלק

גֹו', הערפל אל נּגׁש (לבּדֹו) ּומׁשה מרחֹוק ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעם

הערפל. לבחינת ׁשּי העם ּכל ּגם ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּנה

העם  ּד"וּיעמד ּומּצב ׁשהּמעמד ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָֹּובהקּדים,

עם  ׁשּיכּות להם ׁשּיׁש מֹורה ּגּופא, ִֵֵֶֶֶַָָָָֹמרחק"

לבחינה  ּכלל ׁשּיכים היּו לא איּלּו ּכי מּמּנה, מקֹום ּברחּוק ׁשּנמצאים ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹהּבחינה

זאת, ועֹוד מרחֹוק". "עמידה ׁשל הּלׁשֹון אפילּו עליהם נֹופל היה לא ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹזֹו,

היא, הערפל" אל נּגׁש ּומׁשה מרחק העם "וּיעמד הּכתּוב לׁשֹון ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּדמׁשמעּות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯eÈ˙Baהאלוקות  ¯Ó‡Ók) LeaÏÓ ÔBLÏ ‡e‰ "È„B·k"L∆¿ƒ¿«¿¿«¬««≈

Ï"Ê36‡˙e„aÎÓ È‡ÓÏ È¯‡˜ ÔÁBÈ Èa¯ מכבדי לבגדים קורא ««ƒ»»»≈¿»≈¿«¿»
e‰L‡האדם  מכסה ), גם בבד בד אך האדם את מכבד אמנם והלבוש הבגד ∆

LÈaÏÓומעלים ‰"aw‰L ,eÈ‰Â ,ÌÈÏÚn‰ ¯·c ומעלים ומכסה »»««¿ƒ¿«¿∆«»»«¿ƒ
,˙BÓÏBÚ‰ CB˙a BÓˆÚ ˙‡∆«¿¿»»

ÌÏÚ‰ ÔBLÏ ÌÏBÚ37È‰BÊÂ , »¿∆¿≈¿ƒ
,‰‡È¯a‰ ˙Âk ˙ÈÏÎz לגלות «¿ƒ«»««¿ƒ»

כפי  והנסתר, המכוסה האלוקות את

¯eÈ˙Baשממשיך, ¯Ó‡Ók¿«¬««≈
Ï"Ê38‰"aw‰ ‡¯aM ‰Ó Ïk «»«∆»»«»»

‡l‡ B‡¯a ‡Ï BÓÏBÚa¿»…¿»∆»
,B„B·ÎÏ המכסה הלבוש בשביל ƒ¿

‰„B·Ú‰ ‰È‰zL È„k ,eÈ‰«¿¿≈∆ƒ¿∆»¬»
CÈLÓ‰Ïe ÌÏÚ‰‰ ˙‡ ¯¯·Ï¿»≈∆«∆¿≈¿«¿ƒ

ÏÈb‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ Èe לפי) ƒ¡…¿«»
תורה  למתן זכה האדם הראשון הביאור

בעולם  אלוקות לגלות הכוח לו וניתן

ביותר  גבוה משורש נמשך שהוא מפני

כי  לכך זכה האדם השני הביאור ולפי

אבל  ונחות, שפל הוא עצמו מצד אמנם

בבירור  ועוסק למטה נמצא הוא

בכך  ודווקא הזה העולם של ההעלם

הבריאה). של והמטרה הכוונה נשלמת

CezÏe ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«≈
ÔÈÚa ÌÈLe¯Èt‰ ÈL ÔÈa≈¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«
ÌL ¯L‡ ÏÙ¯Ú‰"»¬»∆¬∆»

,"ÌÈ˜Ï‡‰ בתחילת לעיל הנזכרים »¡…ƒ
ÏÙ¯Ú"L"המאמר, Le¯Èt‰«≈∆¬»∆
È‡˜מכוון‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ÏÚ »≈«»»¬ƒ»

BÒa„נברא (NÚpL‰התחתון  ∆«¬»¿
,ÌÈ˜Ï‡ הצמצום על המורה השם ¡…ƒ

‰‰ÌÏÚוההעלם ˙ÈÏÎz e‰fL∆∆«¿ƒ«∆¿≈
Le¯Èt‰Â ,(ÌÈ˜Ï‡ ÌL „vnL∆ƒ«≈¡…ƒ¿«≈
˙ÈÁa ÏÚ È‡˜ "ÏÙ¯Ú"L∆¬»∆»≈«¿ƒ«
Ï"pk) "B¯˙Ò CLÁ ˙LÈ"»∆…∆ƒ¿««

,(‡ ÛÈÚÒ,מאד נעלית בחינה שהיא ¿ƒ
מגילוי, שלמעלה È„ÈŒÏÚהעלם Èkƒ«¿≈

‰f‰ ÌÏBÚc ÌÏÚ‰‰ ¯e¯a≈«∆¿≈¿»«∆
באלקות ביותר ÌÈÚÈbÓ«ƒƒהנמוך

ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÁ·Ï39 ƒ¿ƒ««∆¿≈»«¿ƒ
גבוהות  במדריגות ומתקשרים מתעלים

והמהות  העצם מצד 'העלם' שהם מאד,

מגילוי  שלמעלה ÌMMהנעלית ,"ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL ¯L‡" e‰ÊÂ)¿∆¬∆»»¡…ƒ∆≈
ÌÈ˜Ï‡אלא הרגיל במובן וצמצום העלם אינו כאן ÏÚמכוון ˜‡Èהאמור ¡…ƒ»≈«

ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÁa40.( ¿ƒ««∆¿≈»«¿ƒ
Lb"c ÔÈÚ‰ ÌbL ,¯ÓBÏ LÈ ,ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â („¿ƒ≈«ƒ»»¿≈≈«∆«»ƒ¿»¿ƒ«
ÌL ¯L‡ ÏÙ¯Ú‰ Ï‡∆»¬»∆¬∆»
ÈÎ‰ ÌÏÚ‰‰nL) "ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ∆≈«∆¿≈¬ƒ
CLÁ ˙LÈ" ˙ÈÁa ,ÔBÈÏÚ∆¿¿ƒ«»∆…∆

,"B¯˙Ò שלמעלה ה'חושך' ƒ¿
אלוקיCLÓמהתגלות  Ú„אור ƒ¿»«

ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ÌÏÚ‰Ï«∆¿≈«≈«¿
CiL (‰f‰ ÌÏBÚaL של לאמתו ∆»»«∆«»

‡„Ìדבר ÏÎÏ לגבי לעיל כמבואר ¿»»»
התורה  ידי על אלוקות להמשיך הכוח

e˙k‰L·והמצוות. Û‡Â עצמו הזה ¿«∆«»
,‰LÓÏ ÌÚ‰ Ïk ÔÈa ˜lÁÓ¿«≈≈»»»¿…∆
ÌÚ‰ „ÓÚiÂ ·e˙kL BÓk¿∆»««¬…»»
Lb (Bc·Ï) ‰LÓe ˜BÁ¯Ó≈»…∆¿«ƒ«

‰p‰ ,'B‚ ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ של לאמתו ∆»¬»∆ƒ≈
ÈÁ·Ï˙דבר  CiL ÌÚ‰ Ïk Ìb«»»»«»ƒ¿ƒ«

,ÏÙ¯Ú‰ שלמעלה העצמי' ה'העלם »¬»∆
ומבאר. שממשיך כפי מגילוי,

·vÓe „ÓÚn‰L ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆««¬»«»
‡Ùeb "˜Á¯Ó ÌÚ‰ „ÓÚiÂ"c¿««¬…»»≈»…»
משמעות  שלכאורה אף הרי עצמו,

ולא  מרחוק הוא שהעם היא הענין

הדבר  מכלֿמקום זו, לדרגא שייך

Ì‰Ï LiL ‰¯BÓלעם˙eÎiL ∆∆≈»∆«»
ÌÈ‡ˆÓpL ‰ÈÁa‰ ÌÚƒ«¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ
elÈ‡ Èk ,‰pnÓ ÌB˜Ó ˜eÁ¯a¿ƒ»ƒ∆»ƒƒ
‰ÈÁ·Ï ÏÏk ÌÈÎiL eÈ‰ ‡Ï…»«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
Ì‰ÈÏÚ ÏÙB ‰È‰ ‡Ï ,BÊ…»»≈¬≈∆
‰„ÈÓÚ" ÏL ÔBLl‰ eÏÈÙ‡¬ƒ«»∆¬ƒ»

"˜BÁ¯Ó מרחוק עמידה גם כי ≈»
מסויימת. ושייכות קשר על מוכיחה

ÔBLÏ ˙eÚÓLÓc ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿«¿»¿
˜Á¯Ó ÌÚ‰ „ÓÚiÂ" ·e˙k‰«»««¬…»»≈»…
,‡È‰ "ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb ‰LÓe…∆ƒ«∆»¬»∆ƒ
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d"kyz'dי ,hay s"k ,exzi zyxt zay

ּבני  ּכל עם יחד עמד מׁשה ּגם הּנה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבתחלה

הערפל, אל מׁשה נּגׁש ואחרּֿכ מרחֹוק, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל

מּובן, ּומּזה עמּדם. על נׁשארּו העם ְְְֲִִֶַָָָָָָּוׁשאר

אל  מׁשה נּגׁש ׁשּמּמּנּו ּכזה מקֹום הּוא ִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁש"מרחק"

הּבחינה  ׁשּגם ּבלבד זֹו ׁשּלא והינּו, ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹהערפל.

"הערפל", לבחינת ׁשּיכת ּכׁשּלעצמ ּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּד"מרחק"

ּבאים  ׁשּמּמּנה הכנה ּגם ׁשהיא זאת, עֹוד ֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא

 ֿ ׁשעלֿידי העקר, והּוא ועֹוד "הערפל". ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָלבחינת

זֹו ּבחינה המׁשי הערפל, אל נּגׁש ׁשּמׁשה ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹזה

עם  ּבבחינת ׁשהם לאּלּו ּגם יׂשראל, ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָלכל

עֹוממּות  מהּמבאר 41(מּלׁשֹון ּגם וכּמּובן .( ְְְְִֵַַַָָֹ

ׁשּלגּבי 42ּבּתניא  ׁשּכיון הּיראה, לענין ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

היא  זּוטרתי מיּלתא ז 43מׁשה הרי ענין , נעׂשה ה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ונפׁש נפׁש ּכל ּכי יׂשראל, ּבני לכל ונֹוגע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּׁשּי

 ֿ עליו רּבנּו מׁשה מּבחינת ּבּה יׁש יׂשראל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמּבית

יֹורדין  ודֹור ּדֹור ׁשּבכל זאת, ועֹוד כּו', ְְְִֶַָָָֹהּׁשלֹום

עליוֿהּׁשלֹום  רּבנּו מׁשה מּנׁשמת ְִִִִֵֶַַַָָָֹניצֹוצין

עיני  הּדֹור, חכמי ׁשל ונפׁש ּבגּוף ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַּומתלּבׁשין

כּו'. העם את ּדעת ללּמד ְֵֵֶַַַָָָָהעדה,

ּתֹורה,ÔÈÚ‰Âה) ענינֹו מׁשה ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶָָָֹ

מׁשה  כּו'44ׁשהרי ּתֹורה קּבל ֲִֵֵֶֶָֹ

ׁשהּתֹורה  ועד יׂשראל, ּבני לכל כּו' ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָּומסרּה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשמֹו, על מׁשה 45נקראת ּתֹורת זכרּו ְְְְִִֵֶֶַַָֹ

ואחד 46עבּדי  אחד ׁשּבכל מׁשה ּבחינת ּוכמֹוֿכן . ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ועלֿידי  הּתֹורה. לימּוד ענין הּוא ְְְְִִִִֵֵַַַָָמּיׂשראל

ּגם  הּתֹורה אֹור נמׁש ׁשּבנפׁשֹו, מׁשה ְְְְִִֶֶַַַַָָֹּבחינת

רּבנּו ׁשּמּמׁשה (ּכׁשם ׁשּבנפׁשֹו "העם" ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבבחינת

עד  ׁשבטיכם מ"ראׁשיכם  יׂשראל, ּבני ּבכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָנמׁש

"מימי וׁשֹואב עצי ׁשּלימּוד 47חֹוטב והינּו, ,( ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַ

הן  העבֹודה, עניני ּבכל וחּיּות ּכח נֹותן ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹהּתֹורה

ׁשּתהא  ּבנימין אּבא ּוכמאמר לּתֹורה, קֹודמת ׁשּתפלה [ּדאף הּתפלה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבעבֹודת

למטתי  סמּוכה הרי 48ּתפ ּלתי לּתֹורה, ק ֹודמת ׁשּתפלה ּגּופא זה ענין ּגם הּנה , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

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

ה.41) ע' תר"ס סה"מ גם וראה ב). (פא, פ"ז שעהיוה"א ב.43)רפמ"ב.42)תניא לג, רפ"א.44)ברכות מלאכי 45)אבות

כב. א.46)ג, פט, נצבים.47)שבת ר"פ - הכתוב ב.48)לשון צו, ברכה לקו"ת וראה ב. ה, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÁ˙aL הערפל אל ניגש שמשה ÁÈ„לפני „ÓÚ ‰LÓ Ìb ‰p‰ ∆ƒ¿ƒ»ƒ≈«…∆»«««

Ï‡ ‰LÓ Lb CkŒ¯Á‡Â ,˜BÁ¯Ó Ï‡¯NÈ Èa Ïk ÌÚƒ»¿≈ƒ¿»≈≈»¿««»ƒ«…∆∆
ÌcÓÚ ÏÚ e¯‡L ÌÚ‰ ¯‡Le ,ÏÙ¯Ú‰ קודם עמדו שבו במקום »¬»∆¿»»»ƒ¿¬«»¿»

רבנו. משה עם ביחד Êk‰לכן ÌB˜Ó ‡e‰ "˜Á¯Ó"L ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆≈»…»»∆
ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ ‰LÓ Lb epnnL∆ƒ∆ƒ«…∆∆»¬»∆
בני  עמדו שבו שהמקום הוכחה זו והרי

ומהווה  ה'ערפל' אל קשור ישראל

ה'ערפל'. אל לגשת נקודתֿמוצא

ÌbL „·Ïa BÊ ‡lL ,eÈ‰Â¿«¿∆…ƒ¿«∆«
"˜Á¯Ó"c ‰ÈÁa‰«¿ƒ»¿≈»…

k˙ÈÁ·Ï ˙ÎiL dÓˆÚlL¿∆¿«¿»«∆∆ƒ¿ƒ«
"ÏÙ¯Ú‰" מביאור שמובן כפי »¬»∆

ה'ערפל', כלפי העמידה שעצם הקודם

שייכות, על מוכיחה מרחוק, אפילו

‡È‰L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ העמידה ∆»…∆ƒ
ÌÈ‡aמרחוק  ‰pnnL ‰Î‰ Ìb«¬»»∆ƒ∆»»ƒ

"ÏÙ¯Ú‰" ˙ÈÁ·Ï שבפועל אלא ƒ¿ƒ«»¬»∆
ניגש. משה רק

„BÚÂ שהעמידה למרות מדוע הסבר ¿
קשר  על הוכחה היא מרחוק הייתה

ל'ערפל' ‰Ú˜¯,ושייכות ‡e‰Â¿»ƒ»
לכך  העיקרית הסיבה הוא זה הסבר

כל  ישראל, בני כל דבר של שלאמתו

זו  לבחינה שייכים ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLהעם,
,ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb ‰LnL ‰Ê∆∆…∆ƒ«∆»¬»∆
Èa ÏÎÏ BÊ ‰ÈÁa CÈLÓ‰ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿≈
Ì‰L el‡Ï Ìb ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈∆≈
ÔBLlÓ) ÌÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»ƒ¿

˙eÓÓBÚ41 מציאות שמשמעו ¿
עצמה  בפני Ìbנפרדת Ô·enÎÂ .(¿«»«

‡Èza ¯‡·n‰Ó42Ú‚Ba ≈«¿…»««¿»¿≈«
Èa‚lL ÔÂÈkL ,‰‡¯i‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««ƒ¿»∆≈»∆¿«≈

È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰LÓ קטן דבר …∆ƒ¿»¿»ƒ
‡È‰43,,'ה ליראת להגיע ובנקל ƒ

כי  מעמך שואל אלקיך ה' "מה ככתוב

היא  הכתוב ומשמעות ליראה", אם

לביצוע, קל דבר היא ≈¬‰¯Èשהבקשה
שבדרגתו  משה לגבי זה שכך בגלל

ה' ליראת להגיע קל NÚ‰אכן ‰Ê∆«¬∆
Èa ÏÎÏ Ú‚BÂ CiML ÔÈÚƒ¿»∆«»¿≈«¿»¿≈
LÙÂ LÙ Ïk Èk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»∆∆¿∆∆
˙ÈÁaÓ da LÈ Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓƒ≈ƒ¿»≈≈»ƒ¿ƒ«
'eÎ ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ ea¯ ‰LÓ…∆«≈»»«»

היראה, ענין לגבי שם בתניא B„Â¯כמבואר ¯Bc ÏÎaL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¿»»
ÔÈLaÏ˙Óe ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ ea¯ ‰LÓ ˙ÓLpÓ ÔÈˆBˆÈ ÔÈ„¯BÈ¿ƒƒƒƒƒ¿«…∆«≈»»«»ƒ¿«¿ƒ
˙‡ ˙Úc „nÏÏ ,‰„Ú‰ ÈÈÚ ,¯Bc‰ ÈÓÎÁ ÏL LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆∆«¿≈«≈≈»≈»¿«≈««∆

'eÎ ÌÚ‰ אל דבר של בסופו מגיעים רבנו משה של ענייניו ובאמצעותם »»
כולו. העם

‰LÓ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‰¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈…∆
BÈÚ העיקריÈ¯‰L ,‰¯Bz ƒ¿»»∆¬≈
‰LÓ44‰¯Bz Ïa˜,מסיני …∆ƒ≈»

d¯ÒÓeמהקדושֿברוךֿהוא 'eÎ¿»»
„ÚÂ ,Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ 'eÎ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«

BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L של ∆«»ƒ¿≈«¿
רבינו, e˙kL·משה BÓk45e¯ÎÊ ¿∆»ƒ¿

Èc·Ú ‰LÓ ˙¯Bz46ÔÎŒBÓÎe . «…∆«¿ƒ¿≈
„Á‡ ÏÎaL ‰LÓ ˙ÈÁa¿ƒ«…∆∆¿»∆»
ÔÈÚ ‡e‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿«
È„ÈŒÏÚÂ .‰¯Bz‰ „eÓÈÏƒ«»¿«¿≈

BLÙaL ‰LÓ ˙ÈÁa כל של ¿ƒ«…∆∆¿«¿
מישראל, ואחד ‡B¯אחד CLÓƒ¿»

‰¯Bz‰ ולגלות להמשיך והכוח «»
לעיל) (כמבואר התורה עלֿידי אלוקות

BLÙaL "ÌÚ‰" ˙ÈÁ·a Ìb«ƒ¿ƒ«»»∆¿«¿
אחד  כל של בנשמתו הנמוכות הדרגות

¯eaמישראל ‰LnnL ÌLk)¿≈∆ƒ…∆«≈
CLÓ התורה ועניין היראה עניין ƒ¿»

,Ï‡¯NÈ Èa ÏÎa המדריגות בכל ¿»¿≈ƒ¿»≈
הסוגים  ∆≈«≈ÌÎÈL‡¯"Óובכל

EÈˆÚ ·ËBÁ „Ú ÌÎÈË·Lƒ¿≈∆«≈≈∆
"EÈÓÈÓ ·‡BLÂ47,eÈ‰Â ,( ¿≈≈∆¿«¿

Ák Ô˙B ‰¯Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»≈…«
,‰„B·Ú‰ ÈÈÚ ÏÎa ˙eiÁÂ¿«¿»ƒ¿¿≈»¬»
יהודי  כל שבהם העניינים שאר בכל

ה' את ‰ÏÙz‰עובד ˙„B·Úa Ô‰≈«¬««¿ƒ»
˙Ó„B˜ ‰ÏÙzL Û‡c]¿«∆¿ƒ»∆∆

,‰¯BzÏ עבודת של הדברים סדר לפי ¿»
ÔÈÓÈaהיום ‡a‡ ¯Ó‡ÓÎe¿«¬««»ƒ¿»ƒ

ÎeÓÒ‰שביקש È˙lÙz ‡‰zL∆¿≈¿ƒ»ƒ¿»
È˙ËÓÏ48,,משנתו בקומו מיד ¿ƒ»ƒ

התפילה  לאחר הוא התורה ולימוד

‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚ Ìb ‰p‰ עצמו ƒ≈«ƒ¿»∆»
È¯‰ ,‰¯BzÏ ˙Ó„B˜ ‰ÏÙzL∆¿ƒ»∆∆¿»¬≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83



יי miwel`d my xy` ltxrd l` ybip dyne

להיֹות  ׁשּצרי מֹורה ׁשהּתֹורה מהּתֹורה, נלקח ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה

ּבנֹוגע  הענינים ּפרטי וגם ּבכלל, הּתפלה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָענין

לעבֹודה  ועד הּמצֹות, ּבקּיּום הן הּתפלה], ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָלאֹופן

ּדעהּו" ּדרכי הענין 49ּד"בכל להיֹות צרי ּובזה . ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָ

"ערפל  ּבחינת ׁשּגם הערפל", אל נּגׁש ",ּד"מׁשה ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּפׁשּוט  הרצֹון ענין ׁשהּוא סתרֹו, חׁש ְְִִֶֶֶַַָָָָֹיׁשת

הּתֹורה  ּבלימּוד יּומׁש מהּׂשגה, ְְְְִֵֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

ּדלימּוד  הענין ּכללּות וזהּו והּׂשגה. ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָּבהבנה

הענינים  ׁשּגם החסידּות, ּתֹורת הּתֹורה, ְְֲִִִִִֶַַַַָָָּפנימּיּות

צריכים  מהּׂשגה, ׁשּלמעלה ּדרזין ורזין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּדרזין

ּוכדברי  והּׂשגה, הבנה ׁשל ּבאֹופן ּבלימּוד ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹלבא

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר ,50כ"ק ְְְִֵֶַַָָ

ּכלימּוד  להיֹות צרי החסידּות ּתֹורת ְְֲִִִִִֶַַָׁשּלימּוד

הענין  ּכללּות ּגם  וזהּו ׁשּבּתֹורה. ּבגליא ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָהּסּוגיֹות

ׁשמים  ּביראת להיֹות צרי הּתֹורה ,51ׁשּלימּוד ְְְִִִִִֶַַַָָָ

מּודגׁש ׁשּבּה ׁשּבכתב, ּתֹורה ּבלימּוד רק ְְְְִִֶֶַָָָָֹולא

ההבנה  ענין מאׁשר יֹותר כּו' הּקדּוׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָענין

ׁשעקרּה ׁשּבעלּֿפה, ּבּתֹורה ּגם אּלא ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוההּׂשגה,

ּבין  החלּוק (ּכּידּוע וההּׂשגה ההבנה ענין ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָהּוא

ותלמּוד  למׁשנה וקּבלה הגם 52מקרא הּנה ,( ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשל  ּתנּועה עם קׁשּורה והּׂשגה ְְְֲִֶֶַָָָָָָׁשהבנה

ּתנּועה  ּפֹועלת  ׁשמים יראת ואילּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָהתּפּׁשטּות,

צרי מּכלֿמקֹום ההתּפּׁשטּות), הפ) ּכיּוּוץ ְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשל

- ׁשמים' ו'יראת והּׂשגה ּבהבנה לימּוד ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָלהיֹות

ׁשּמּצד  ׁשהּכיּוּוץ ּבלבד זֹו ולא יחד, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשניהם

אּדרּבה, אּלא והׂשגה, להבנה יפריע לא ְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּיראה

והׂשגה  ּבהבנה יתוּסף ׁשמים' ה'יראת ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשעלֿידי

ׁשּגם  הערפל", אל נּגׁש "ּומׁשה וזהּו ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹּגּופא.

הּתֹורה, ּבלימּוד למׁשה, נמׁש מהּׂשכל, ׁשּלמעלה ּפׁשּוט רצֹון 'ערפל', ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבחינת

עלה  ּכ ּד"ׁשּתֹוק, הענין ּׁשּמצינּו מה ּגם וזהּו ׁשּבעלּֿפה. ּתֹורה ּגם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכֹולל

רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה ב), סעיף (כנ"ל עקיבא לרּבי ּבׁשּיכּות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָּבמחׁשבה"
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ספ"ג.49) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, שסח.50)משלי ע' ח"י מוהריי"צ אדמו"ר באג"ק החיים 51)הובא עץ קונטרס ראה

ואילך. 316 ע' חי"ד לקו"ש ואילך. 75 ע' תרפ"ט השיחות ספר וראה סע"ג 52)פכ"ב. ג, שה"ש גֿד. ה, ויקרא לקו"ת ראה

א.53)ואילך. פו, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯Bz‰Ó Á˜Ï ‰Ê,עצמהÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ‰¯BÓ ‰¯Bz‰L ∆ƒ¿»≈«»∆«»»∆»ƒƒ¿ƒ¿«

‰ÏÙz‰ ÔÙB‡Ï Ú‚Ba ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t Ì‚Â ,ÏÏÎa ‰ÏÙz‰«¿ƒ»ƒ¿»¿«¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈«¿∆«¿ƒ»
והיא  מהתורה באה הזמנים בסדר לתורה הקודמת התפילה גם למעשה כן ואם

התורה], מלימוד בא התפילה לעבודת שהכוח פלא זה ואין התורה, פי על

„ÚÂ ,˙Bˆn‰ Ìei˜a Ô‰≈¿ƒ«ƒ¿¿«
EÈÎ¯c ÏÎ·"c ‰„B·ÚÏ«¬»ƒ¿»¿»∆

"e‰Úc49 התורה בכוח בא שהכל »≈
התורה. לימוד ידי ועל

‰Ê·e מה (ובכל התורה בלימוד »∆
ממנו) כוח ומקבל CÈ¯»̂ƒשנמשך

Lb ‰LÓ"c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿…∆ƒ«
˙ÈÁa ÌbL ,"ÏÙ¯Ú‰ Ï‡∆»¬»∆∆«¿ƒ«
,B¯˙Ò CLÁ ˙LÈ ,"ÏÙ¯Ú"¬»∆»∆…∆ƒ¿
ËeLt‰ ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»»«»

מוגדר O‰Ó‚‰הלא ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»»
שכלית, eÓÈÏa„והבנה CLÓeÈ¿«¿ƒ

.‰‚O‰Â ‰·‰a ‰¯Bz‰«»«¬»»¿«»»
„eÓÈÏc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ¿»¿ƒ
˙¯Bz ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»«
ÌÈÈÚ‰ ÌbL ,˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ∆«»ƒ¿»ƒ

ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯Â ÔÈÊ¯c וסודי סודות ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
שבתורה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰סודות

,‰‚O‰Ó נעלים הם עצמם שמצד ≈«»»
אנושי בשכל ולרדת ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒמלבוא

ÏL ÔÙB‡a „eÓÈÏa ‡·Ï»…¿ƒ¿∆∆
˜"Î È¯·„Îe ,‰‚O‰Â ‰·‰¬»»¿«»»¿ƒ¿≈
(a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡«¿¿»«

Ô„ÚŒB˙ÓL50˙¯Bz „eÓÈlL , ƒ¿»≈∆∆ƒ«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ˙e„ÈÒÁ‰ בעיון «¬ƒ»ƒƒ¿

והשגה  ובהבנה eÓÈÏk¿ƒ„השכל
‡ÈÏ‚a ˙BÈ‚eq‰ הנגלה חלק «¿¿«¿»

‰¯BzaL.'וכו וההלכה הגמרא ∆«»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»»ƒ¿»
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»»ƒƒ¿

ÌÈÓL ˙‡¯Èa51˜¯ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿«»«ƒ¿…«
ÓÈÏadaL ,·˙ÎaL ‰¯Bz „e ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»

'eÎ ‰Le„w‰ ÔÈÚ L‚„eÓ¿»ƒ¿««¿»
‰·‰‰ ÔÈÚ ¯L‡Ó ¯˙BÈ≈≈¬∆ƒ¿««¬»»

,‰‚O‰‰Â שבגלל יותר מובן כן ואם ¿««»»
מתוך  להיות צריך הלימוד הקדושה

שמים Bza¯‰יראת Ìb ‡l‡∆»««»

Úe„ik) ‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ d¯˜ÚL ,‰tŒÏÚaL∆¿«∆∆ƒ»»ƒ¿««¬»»¿««»»«»«
‰Ïa˜Â ‡¯˜Ó ÔÈa ˜eÏÁ‰ הבנה ללא גם בלימוד עניין יש שבהם «ƒ≈ƒ¿»¿«»»

eÓÏ˙Â„והשגה ‰LÓÏ52 עיקרי עניין הם וההשגה ההבנה ),שבהם ¿ƒ¿»¿«¿
˙eËMt˙‰ ÏL ‰Úez ÌÚ ‰¯eL˜ ‰‚O‰Â ‰·‰L Ì‚‰ ‰p‰ƒ≈¬«∆¬»»¿«»»¿»ƒ¿»∆ƒ¿«¿
והדבר  הלומד, האדם של המציאות

המעלות  את ביטוי לידי מביא

שלו, È¯‡˙והכישרונות eÏÈ‡Â¿ƒƒ¿«
ÏL ‰Úez ˙ÏÚBt ÌÈÓL»«ƒ∆∆¿»∆

ıeeÈkהאישית (‰CÙהמציאות ƒ≈∆
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(˙eËMt˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ»»

„eÓÈÏ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ התורה »ƒƒ¿ƒ
˙‡¯È'Â ‰‚O‰Â ‰·‰a«¬»»¿«»»¿ƒ¿«
BÊ ‡ÏÂ ,„ÁÈ Ì‰ÈL - 'ÌÈÓL»«ƒ¿≈∆««¿…
„vnL ıeeÈk‰L „·Ïaƒ¿«∆«ƒ∆ƒ«
‰·‰Ï ÚÈ¯ÙÈ ‡Ï ‰‡¯i‰«ƒ¿»…«¿ƒ««¬»»

‰‚N‰Â'ה'כיווץ שלכאורה למרות «¬»»
למנוע  עשוי כי לכך לגרום יכול היה

לפעול  והכישרונות מהיכולות

ŒÏÚLולהתבטא, ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»∆«
ÛqÂ˙È 'ÌÈÓL ˙‡¯È'‰ È„È¿≈«ƒ¿«»«ƒƒ¿«≈

‡Ùeb ‰‚N‰Â ‰·‰a עצמה. «¬»»«¬»»»
Ï‡ Lb ‰LÓe" e‰ÊÂ¿∆…∆ƒ«∆
˙ÈÁa ÌbL ,"ÏÙ¯Ú‰»¬»∆∆«¿ƒ«
ËeLt ÔBˆ¯ ,'ÏÙ¯Ú'¬»∆»»

,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL הרצון ∆¿«¿»≈«≈∆
שלמעלה  מוגדר הלא העליון האלוקי

המוחין LÓÏ‰,ממדרגת CLÓƒ¿»¿…∆
Ìb ÏÏBk ,‰¯Bz‰ „eÓÈÏa¿ƒ«»≈«

‰tŒÏÚaL ‰¯Bz שלימודה אף »∆¿«∆
שכלית. והשגה הבנה מתוך הוא

ÔÈÚ‰ eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»ƒ»ƒ¿»
‰ÏÚ Ck ,˜BzL"c¿¿»»»

"‰·LÁÓa ברצון הקשור עניין ««¿»»
יורד  ולא מהמוחין שלמעלה העליון

התורה  ענייני שאר כמו והשגה להבנה

‡·È˜Ú Èa¯Ï ˙eÎiLa דווקא ¿«»¿«ƒ¬ƒ»
e¯Ó‡ ‰p‰c ,(· ÛÈÚÒ Ï"Î)¿ƒ¿ƒ≈»¿
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ׁשרּבי 53ז"ל  הינּו עקיבא, ּדרּבי אּליּבא ּכּוּלהּו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

ׁשעקרּה ׁשּבעלּֿפה, ּתֹורה מקֹור הּוא ְְֲִִֶֶֶַָָָָעקיבא

עלה  ּכ ּד"ׁשּתֹוק, ּבענין ואילּו והּׂשגה. ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָהבנה

לֹו ׁשאין הּפׁשּוט הרצֹון מתּבּטא ְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבמחׁשבה"

הפמק  ׁשּזהּו טֹוען ׁשהּׂשכל ועד ּבּׂשכל, ֹום ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ׁשּגם  והינּו ׂשכרּה"). וזה ּתֹורה ("זֹו ְְְְֵֶֶֶַַַָָָהּׂשכל

צרי ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה ּבלימּוד והּׂשגה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָּבהבנה

ׁשּלמעלה  הּפׁשּוט הרצֹון ּבחינת ְְְְְִִֶַַַַָָָָלהמׁשי

ִַַַַָמּטעםֿודעת.

∑
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯53e‰lek התורה כל היינו המשניות, Èa¯cכל ‡aÈl‡ «≈«¿«ƒ»¿«ƒ

,‡·È˜Ú,לשיטתו ‰eÈמתאימים ¬ƒ»«¿
¯B˜Ó ‡e‰ ‡·È˜Ú Èa¯L∆«ƒ¬ƒ»¿
d¯˜ÚL ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bz»∆¿«∆∆ƒ»»
ÔÈÚa eÏÈ‡Â .‰‚O‰Â ‰·‰¬»»¿«»»¿ƒ¿ƒ¿»
‰ÏÚ Ck ,˜BzL"c¿¿»»»

"‰·LÁÓa בא לא שהדבר היינו ««¿»»
בשכל, בהתלבשות אופן בשום

ÔÈ‡L ËeLt‰ ÔBˆ¯‰ ‡ha˙Óƒ¿«≈»»«»∆≈
ÏÎOa ÌB˜Ó BÏ אפשרות ואין »«≈∆

אותו, ויתפוס יקלוט האנושי שהשכל

) ÏÎO‰ CÙ‰ e‰fL ÔÚBË ÏÎO‰L „ÚÂ והתמיהה הטענה זו שהרי ¿«∆«≈∆≈∆∆≈∆«≈∆
.("d¯ÎN ‰ÊÂ ‰¯Bz BÊ"»¿∆¿»»
‰‚O‰Â ‰·‰a ÌbL eÈ‰Â¿«¿∆««¬»»¿«»»
‰tŒÏÚaL ‰¯Bz „eÓÈÏa¿ƒ»∆¿«∆
ההבנה  התורה של זה שבחלק

והכרחי, עיקרי עניין היא וההשגה

לעיל, CÈLÓ‰Ïכמבואר CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ
ËeLt‰ ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»»«»

˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ולכן ∆¿«¿»ƒ««»««
שמים, יראת מתוך להיות צריך הלימוד

לעיל. כמבואר
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א שבט, תשט"ו

ברוקלין.

 הרה"צ והרה"ח בנש"ק בעל מדות כו'

מוה"ר חיים שמעון זאב שי'

שלום וברכה!

בלול  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  כ"ק מו"ח אדמו"ר  מיום ההילולא של  בנועם קבלתי מכתבו 

מפרד"ס התורה בהנוגע לשמא מילתא הוא של בעל ההילולא, אשר אם בכל אדם אמרו, אשר הקב"ה 

משים בפי ההורים השם ההוא המוכרח אל הנשמה ההיא כפי המקום באדם העליון אשר ממנו חוצב 

והשם הזה נרשם למעלה בכסא הכבוד )ראה שער הגלגולים הקדמה כ"ג. וראה ג"כ עמק המלך שער 

א' סוף פרק ד'. אור החיים הקדוש דברים כ"ט י"ט. דגל מחנה אפרים לבראשית ועוד(, הרי עאכו"כ 

שמו של נשיא ישראל שנשמתו היא בחי' ראש ומוח לנשמות דורנו, וכמובא בתניא קדישא פרק ב'.

הוי'  בגימטריא שש פעמים  דיוסף הוא  ויש להוסיף רמז עה"כ במכתב כת"ר ע"פ המבואר, 

)לקו"ת להאריז"ל פ' וישב ובכ"מ(, והוא הי' דור הששי מרבנו הזקן מיסד תורת חסידות חב"ד. ויצחק 

הוא בגימט' שמונה פעמים הוי' )פע"ח בפי' הגדה בכ"ח( כי הי' דור השמיני מהבעש"ט מיסד תורת 

חסידות הכללית )ויעיין ג"כ ל"ת להאריז"ל ס"פ וירא ע"ד שייכות יוסף ויצחק וגימט' הנ"ל(. וכידוע 

שאין  ראה  הדין  במדת  העולם  את  לברוא  הקב"ה  בקש  אלקים,  ברא  בראשית  עה"כ  רז"ל  בפירוש 

זה  דפירוש  ושמים,  ארץ  אלקים  ה'  עשות  ביום  וכמ"ש  הרחמים,  מדת  עמו  שיתף  מתקיים  העולם 

השיתוף הוא הנהגה נסית בעולם על ידי הצדיקים, ומרומז כ"ז בהשמות עצמן: יוסף לאמר יוסף הוי' 

לי בן אחר, ופירש אדמו"ר הצמח צדק, אשר הוא מהפך את האחר להיות בן. יצחק, צחוק עשה לי 

אלקים, ע"י בירור וזיכוך ההעלם דשם אלקים, שהוא מגן לשמש שם הוי', ימלא שחוק פינו לעתיד 

לבוא )עיין מדרש הנעלם בראשית קט"ו א' ואילך(, ע"י עבודת הבירורים והזיכוך בזה בזמן הגלות. 

והמתבונן בדברי ימי חיי כ"ק מו"ח אדמו"ר בעלמא דין ופעולותיו יראה אשר שנים שהם אחד הנ"ל 

הם הם יסוד ותכלית עבודתו בקדש.

מוסג"פ העתק מכתבי בנוגע לאחד ממנהגנו שבטח יעניין את כת"ר שי'.

בכבוד ובברכה לבריאות.
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מוגה  בלתי

שמע‡. שמועה "מה יתרו", "וישמע פרשתנו, ריש רש"י פירוש לאחרי ae1`נתבאר עכשיו, (רק
מצרים  יציאת לאחרי תיכף ולא סיני, למדבר בניֿישראל באו שאז סיון חודש יםֿסוף 2ראש קריעת (

עמלק" להתגייר 3ומלחמת כדי (לא בא שיתרו כדי 4- אלא) עלֿידי5, שנעשה הקלקול את zngln6לתקן

wlnrחלישות -ceake zeaiyga למלחמה לצאת שהעיז החוצפה מפני (הן העמים לעיני בניֿישראל של
להם  שנעשו הנסים מכל להתפעל מבלי בניֿישראל בדרך 7נגד מלחמה, של באופן שניצחוהו מפני והן ,

שיתרו 8הטבע  עלֿידיֿזה - לזה והתיקון מדין",9), dxfÎdcearl"כהן odke xy עבודהֿזרה בכל מכיר (שהיה
והשגה  ידיעה לו שהיתה כו',10שבעולם, החיות השפעת היא שעלֿידם העולמות שבכל הממוצעים בכל

שטעה  בו 11אלא החוצב ביד כגרזן אלא שאינם האמת היפך ושלטון, כח להם שיש `mdil),12לחשוב `a;
הביטול  בו נפעל שכבר לאחרי - זה שכתוב 13seqÎmiÎzrixwa14וכל כמו הוביש 15, אשר את שמענו "כי

גו'". באיש רוח עוד קמה ולא לבבנו וימס גו' סוף ים מי את ה'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1" ה) יח, (פרשתנו שמ"ש משה eaie`היינו, חותן יתרו
ש" בגלל זה הי' ואשתו", שמע rnyieובניו ("שמועה יתרו"

הי' שהרי משה, אל ובניו אשתו את להביא בשביל ולא ובא"),
בעצמו. לבוא הוצרך ולא שליח, ע"י אותם לשלוח יכול

ממדין,2) יצא יצי"מ אודות ששמע לאחרי שתיכף לומר ואין
קרוב  הי' סיני הר שהרי - שבא עד הליכתו זמן שנמשך אלא
הלך  ש"משה מזה פרשתנו) (ריש הרמב"ן שמוכיח כפי למדין,

וכו'". מדין צאן לרעות שם
מנחם 3) (תורת בתחלתה דאשתקד יתרו ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 86 ע' חל"ט התוועדויות -
גירסת 4) את מביא אינו מקרא של בפשוטו רש"י שהרי

"מה א) קטז, (זבחים ובאהגמרא שמע והיינו,xiibzpeשמועה ."
שעוד במדיןדאף למשה rnyבהיותו אלקים עשה אשר כל "את

לאחרי  ורק להתגייר; בדעתו הי' לא עדיין - גו'" עמו ולישראל
משה, אל dyn"שבא xtqieאז שגם (אף ח) (יח, וגו'" הי'לחותנו 

"עתה  אמר אזי ראי'), של באופן ולא שמיעה , של באופן רק זה
(שם, עליהם" זדו אשר בדבר כי האלקים מכל ה' גדול כי ידעתי

יא).
את 5) ה' הוציא "כי ששמע אף יצי"מ, לאחרי משא"כ

הי' שלא (וכנ"ל לבוא סיבה לו היתה לא - ממצרים" ישראל
כו'). להתגייר בדעתו

רש "י6) מדייק "o`kולכן :zngln,"בהמשך עמלק משא"כ
כל "את על בפירושו ובבאר הענין, המן "בירידת - עשה" אשר

wlnrae."
ח"ב 7) תה. ע' ח"א תר"ם סה"מ (ראה בחסידות וכמבואר

עמלק, קליפת בענין ואילך) תתפד ע' תתעו. ע' כאשר ריש שגם
החוצפה  תוקף לו יש מהקב"ה, פרטית השגחה של ענין רואה
השגחה  זו שאין - "ספק" בגימטריא "עמלק" - ספק להטיל

הטבע. בדרך ח"ו מקרה אלא פרטית,
פרשת 8) קורין פורים שקודם שבשבת ולהעיר - פורים. כמו
זכור.

שאול 9) כאשר שלכן, עמלק, הי' שבו מקום באותו שהי'
בעמלק, להלחם אל הוצרך שאול "ויאמר ו) טו, (שמואלֿא כתיב

עמלקי".הקיני מתוך רדו סורו לכו יתרו) (בני

פ"ד10) (ח"ב במו"נ הרמב"ם מ"ש א'וע"ד אודות  ואילך )
ידיעה  לו שהיתה  שהגיעהפילוסופים, עד  כו', החקירה  בחכמת

התשיעי, הפועל.לגלגל שכל
מצד11) שבאה טעות dbydeהיינו, drici,של ענין de`zולא

ממענה גם ולהעיר - גם כו'. (ראה אדמו"ר מו "ח מנחם כ "ק תורת
התוועדויות  עמו - מדברים למה שטען  לא' וש"נ ) .279 ע' על ח"י

אתההנחת האם "אפיקורס": שהוא בשעה בה חושב תפילין ,
סעמיטשקעס") ("קנאקט גרעינים שמפצח מי הוא ַש"אפיקורס"

שעוסק*ביוהכ"פ  מי הוא  "אפיקורס" - וגם ?!... חכמה, בעניני
בו" למרוד ש"מכוין אלא רבונו", את ש"יודע ועד אלקית, חכמה

שלימודו(תו"כ והיינו , ועוד ), יד . כו , בחוקותי  כדי ופרש "י הוא
ממדריגת  למטה הוא הנ"ל באופן שמתנהג מי אבל כו'; למרוד

אדם!... בצורת נורמלית, לא בהמה - אדם
יותר)12) (ועוד גם להזהיר צריך זה היותר ועל במדריגות 

תמר  "אל ולדוגמא : - כג,נעלות  (משפטים בקרבו" שמי כי גו' בו
- עה"פ (פרש"י רבו כשם ששמו מטטרון על דקאי - כא)
תמורה, מלשון בו", תמר "אל מזהירים זה ועל ב), לח, מסנהדרין
ד), פל"ב, שמו"ר שם. סנהדרין (ראה בהקב"ה להחליפו שלא

בו. החוצב ביד כגרזן אלא שאינו כיון
אצל  מגיעין "כשאתם אמר עקיבא שר' שמצינו מה גם וזהו
שלא  - ב) יד, (חגיגה מים" מים תאמרו אל טהור שיש אבני

לידע אלא  עליונים , ממים תחתונים מים מציאות להפריד  שזוהי
(כמבואר  כלל מציאות אינם לעצמם תחתונים מים ואילו אחת,

תתקעב)).בארוכה ע' תתקסד. ע' (ח"ב תער"ב בהמשך
יתרו13) ראה מה מובן, אינו זאת, לולי לבואכי מדין כהן

הקלקול את ולתקן לבנ "י  עמלק.ולסייע  מלחמת ע"י שנעשה
הי' שיתרו מבנ"י ובפרט הי'xzeiרחוק  עמלק  שהרי  עמלק, מאשר

מיצחק, שיצא עשו של קטורה מזרעו בני מזרע הי' יתרו ואילו
מאברהם. שיצאו (מדין)

(כנ"ל 14) לבוא סיבה לו היתה לא קרי"ס לאחרי שמיד אלא
לתקן  כדי בא עמלק מלחמת לאחרי ורק ליצי"מ), בנוגע 5 הערה

בפנים. כנ"ל כו',
יו"דֿיא.15) ב, יהושע

*(lerÎzwixtl zaygp ef dbdpd dzid zaya mb,la`,mdly zeqxewit`d lceb z` hiladl evxy mixwetd,t"kdeia elit` z`f miyer eid
l"gx.
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עמלק  ומלחמת דקריעתֿיםֿסוף השייכות שב 16וביאור שלמרות - הענינים קריעתֿיםֿסוף בפנימיות
אינו  עדיין שהחיבור הוכיחה עמלק מלחמת הנה למתןֿתורה), (כהכנה ותחתון עליון חיבור היה
וזיכוך  בירור עלֿידי החיבור את ולהשלים לתקן יתרו בא ואז עדיין, מתנגדת הקליפה כי בשלימותו,

אמירתו  מעלת (וכן יתרו שבהודאת העילוי וזהו דמשה 17הלעומתֿזה; השירה אמירת לגבי ה'" "ברוך
דמתןֿתורה  הענין נעשה עלֿידיֿזה שדוקא .18ובניֿישראל),

הרחוקים  הרשות בעניני העבודה עלֿידי היא לזה שההכנה יום, שבכל למתןֿתורה בנוגע וההוראה
בדוגמת  קדושה, בעניני העבודה עלֿידי כח' ה'נתינת הקדמת לאחרי עמלק, מלחמת בדוגמת מקדושה,

בלקוטיֿשיחות  ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - 74קריעתֿיםֿסוף עמוד י"א חלק
ואילך.

עמלק:·. מלחמת אודות כששמע בא שיתרו מזה נוספת והוראה
קרך" ("אשר קרירות - עמלק" "מלחמת בעצמו מרגיש יהודי לידע,19כאשר צריך קדושה, לעניני (

האלקים. להר למדבר ילך שבנפשו ש"יתרו" - היא לזה שהעצה

מאמר תניא, פרק ללמוד היא דעמלק לקרירות שהעצה לחשוב גדלות יכולים אודות מדובר שבו חסידות,
מקליפת  יפטר סוףֿכלֿסוף הנה וכו', מאמר עוד כשילמד לאט, ולאט מעט, "יתחמם" שעלֿידיֿזה ה',

עמלק.

עלֿידי לא - היא עמלק קליפת לבטל שהעצה ההוראה, באה זה אחרועל צעד והדרגה, בסדר הליכה
אגרשנו" מעט "מעט להניח20צעד, - אלא ולהכניס , הרוחניים, והן הגשמיים הן והמעלות, הענינים כל את

האלקים. הר - קדושה בעניני התוקף , בכל אינגאנצן"), זיך ("אריינווארפן מציאותו כל ַַַאת

ושטות  עול קבלת עלֿידי דוקא אלא) ודעת, טעם עלֿידי (לא הוא עמלק קליפת שביטול וכידוע
את להכניס צריך ובזה ודעת; מטעם שלמעלה שטות דקדושה הרוח  מצד  עלֿזה , שעבד  שבנפשו ה"יתרו"

רז"ל  (כמאמר ודעת מטעם  להפוך 21שלמטה - שטות") רוח בו נכנס אלאֿאםֿכן עבירה עובר אדם "אין
דקדושה. לשטות דלעומתֿזה השטות

***

הערפל.‚. אל נגש ומשה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***
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שייכת:16) ובא") "שמע שיתרו (השמועה קרי"ס דלכאורה,
ממצרים" ישראל את ה' הוציא "כי הפסוק): (שבסיום ליצי"מ (א)
גם  שהרי בקרי"ס, היתה ממצרים היציאה ושלימות שגמר כיון -
אחרי  רדפו ואח"כ במציאותם המצריים נשארו יצי"מ לאחרי
יד, (בשלח אחד" עד בהם נשאר "לא כאשר בקרי"ס, ורק בנ"י,

ממצרים  היציאה נשלמה -*כח), הפרשה) (תוכן למ"ת (ב) ,
השייכות  מהי אבל ותחתון; עליון חיבור של ענין ישנו שבשניהם

הרי - עמלק למלחמת קרי"ס גילוי של - קרי"ס הפכים: שני הם
שכל  ובאופן וארץ, שמים מבריאת גם למעלה ביותר, נעלה אלקי
ב  טו, (בשלח ואנוהו" אֿלי "זה ואומר באצבעו  מראה הי' אחד

המלובש  נס ע"י הי' הנצחון שאפילו - עמלק ומלחמת ובפרש"י);
והסתר, העלם של ענין בודאי שהיא המלחמה ועאכו"כ בטבע,

אלקות. מגילוי היפך
יו"ד.17) יח, פרשתנו
שאז 18) (פל"ו)), בתניא (כמבואר לבוא דלעתיד הגילוי מעין

שאין  במדריגה שה"תחתון בתחתונים, דדירה הכוונה תושלם
ית'. לעצמותו דירה יהי' ממנו" למטה תחתון

ובפרש"י.19) יט כה, תצא
ל.20) כג, משפטים
א.21) ג, סוטה

*(i"yx yexitn dfl dxizq oi`e"`ived ik'ebe 'd,""mlek lr dlecb ef"ik -:(`)"`ived'ebe 'd"mixvnn d`ivid zenilye xnb z` mb llek
q"ixw i"r.y xn`p m` mb (a)"'ebe 'd `ived"oqip e"ha mixvnn d`ivid lr wx i`w,l"i,dy"dlecb"d"awdy jka z`hazn n"ivic`ived

d`neh ixry h"nn mze`dyecwd l` mqipkde,dcbdd oeylae" :ep`ivedzexigl zecarn..lecb xe`l dlit`n"onqp) recid t"r hxtae)
mrhd xe`iaa (315 'r e"lg zeiecreezd - mgpn zxezay"oir sxdk mewnd oakir `l,"eid eli`y oeikcg` rbx cer mixvna mix`yp,eid

xryl miribnf"erlc o"epd,mlerl zelba mix`yp eid f`e(e"g;zenily dzid f`y s` - q"ixwa k"`yndle`bd,xzei dlrp zewl` ielibe
ielibd xy`nn"ivic,`teb dyecwa dzid ef 'ilr ixd.
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(במאמר „. לעיל להאמור התורה,22בהמשך ענין שהוא מישראל, אחד שבכל משה בחינת אודות (
ענינו  גם ישנו - התפלה עבודת גם כולל העבודה, כללות ענין שהוא שבנפשו, העם כל אל נמשך שמזה

כלל  ובדרך פרט בדרך הם הענינים כל (שהרי ישראל לכללות בשייכות משה של 23של ענינם שזהו ,(
גדול" "בית בשם שנקראים הישיבות, התורה, תורה"24מוסדות בו שמגדלין "מקום אור 25, נמשך ומשם ,

תפלה" בו שמגדלין ד"מקום גדול" "בית וגם בניֿישראל, עבודת עניני שאר בכל לקבל 25התורה צריך
התורה. בענין הוא הגדלות עיקר כי  תורה", בו שמגדלין מה"מקום

הבתיֿכנסיות  הם תפלה" בו שמגדלין "מקום הנה - נשיאינו רבותינו שייסדו למוסדות ובנוגע
הזקן  רבינו שיסד כפי האריז"ל נוסח עלֿפי יתפללו שבהם הזקן רבינו שיסד גם 26וה"שטיבלאך" כולל , ַ

לאחרי  גם התפלה מעבודת ה"בכן" שיומשך ובאופן התפלה, ובעת התפלה קודם ההתבוננות הכנת עלֿידי
שמגדלין ו"מקום היום; כל בהנהגת כבודהתפלה על ֿידי  שנתייסדו  תמימים תומכי ישיבות הם תורה" בו

(מהורש "ב) אדמו"ר  אדמו"ר קדושת מוריֿוחמי קדושת כבוד מקומו ממלא ובנו ששם 27נשמתוֿעדן ,
הערפל" אל ד"נגש באופן תורה (במאמר 28לומדים לעיל כנזכר ,29.(

תמימים  תומכי ישיבת של השנתית החגיגה מתקיימת שמחר שממנו 30וכיון תורה בו שמגדלין (מקום
אל  ד"נגש באופן תהיה וההשתתפות בחגיגה, כולם ישתתפו בודאי - לעיל) כנזכר ישראל, לכל נמשך

ש הערפל", לסייעוהיינו, אלא השכל, של והגבלות ומדידות בחשבונות להתחשב  הגבלות,לא ללא לישיבה
שלמעלה שבנפש הפשוט הרצון מצד שמתחייב הערפל"כפי אל ד"נגש הענין יהיה ובמילא ודעת, מטעם

ועלֿידיֿזה  הישיבה; עבור ד"ערפל") ההעלם (דוגמת הכמוסים מהחסכונות גם ליטול - בפשטות גם
הרחבה. של ובאופן להם, המצטרך בכל המשתתפים לכל ברכה שפע יומשך

גדול" "בית - תמימים תומכי בישיבות הרחבה שתהיה והן ויהיֿרצון התלמידים אצל הן כפשוטו,
הרחבה ומלמדים, משפיעים הר"מים, בגשמיות,אצל והרחבה ברוחניות

רז"ל  שאמרו (שלא 31[ומה להתפרש יכול ה"עוני" ענין הרי - כו'" מעוני התורה את המקיים "כל
(במאמר  כנ"ל שמים, דיראת להכיווץ בנוגע אלא) שמים 29כפשוטו, ביראת להיות צריך התורה שלימוד (

ובביטול],

בקרוב  צדקנו, משיח בביאת שיתגלה המקדש, בית על דקאי כפשוטו, גדול" ל"בית נבוא שמזה ועד
ממש.

***

.‰- ערותך" תגלה לא אשר מזבחי על במעלות תעלה "ולא פרשתנו, בסוף רש"י פירוש נתבאר
הטעם  לפרש שלא היה מוטב האיסור 32דלכאורה, להיות צריך שעלֿפיֿזה כיון ערותך", תגלה לא "אשר

במעלות  גם גו'" תעלה המקדש 33ד"לא בכל חדש 34שהיו ענין ללמד בא שבכתוב שהטעם מוכח ומזה ,
ויש  הואיל תורה אמרה בזיונן, על להקפיד  דעת בהם שאין הללו אבנים ומה  קלֿוחומר, דברים "והרי -
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(22.(241 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ד
ט.23) כה, מלכיםֿב
וש"נ.24) .113 ע' שם מנחם תורת גם ראה
רע"א.25) כז, מגילה
וש"נ.26) .311 ע' חי"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.27) .227 ע' שם מנחם תורת גם ראה
יח.28) כ, פרשתנו
(29.(242 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ה
חכ"ג 30) (אג"ק זו שנה שבט טו"ב חנוכה; זאת מכתב ראה

זו. לחגיגה בקשר - ואילך) שכח ע' ואילך; שה ע'
מ"ט.31) פ"ד אבות
(אף 32) הטעם תורה כתבה ציוויים שבכו"כ - ובהקדים

רצון  להיותם עול, קבלת מצד להיות צריך המצוות קיום שעיקר
המצוה  בקיום חיות יתוסף הטעם ידיעת שע"י כדי העליון)

כו'); שלמעלה החכמה עם העשי' את לחבר החסידות: (ובלשון
מוטב  ולכן כו', אדרבה הרי - כו' קושיא מעורר הטעם כאשר אבל

טעם. ללא הציווי שיהי' הי'
בענין 33) כידוע נעלה, הו"ע שבמקדש המעלות ענין והרי

"שיר או המעלות" א."שיר קכ, תהלים פרש"י (ראה למעלות"
א). קכא,

שבנין 34) דכיון לומר, יש המעלות לענין שבנוגע ולהעיר,
(דברי  השכיל" עלי ה' מיד בכתב ש"הכל באופן הי' ביהמ"ק
לבנות  הציווי הנה רע"א), סב, זבחים וראה יט. כח, הימיםֿא
(וכמו  במעלות" תעלה ד"לא האיסור את שולל במקדש מעלות
עץ" גו' תטע ד"לא האיסור את שולל במקדש עץ לבנות שהציווי
פסיעה  לפסוע מהאיסור יוקשה עדיין אבל כא)); טז, שופטים (פ'
זה  ומצד השכיל"). עלי ה' ד"מיד התירוץ שייך לא זה (ועל גסה
פוסע  אתה אי ש"עליו ללמדנו "עליו", תיבת להוסיף הכתוב צריך
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) צורך בהם mipdklבהם תנהג לא ההיכל)) שלפני למעלות בנוגע (מהֿשאיןֿכן המזבח על לעלות כדי
" (בלבד, בזיון מנהג בזיוןaexw(אפילו) דחשיב ערוה", יוצרך mipdklלגילוי בדמות שהוא חבירך ,(

" כלפי הוא שהבזיון כיון בזיון, מנהג בו לנהוג (שאין עלֿאחתֿכמהֿוכמה" בזיונו על ")jxveiומקפיד
ואילך. 119 עמוד כא חלק בלקוטי ֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה -

***

.Â.תורה מתן - היא השבוע פרשת של הנקודה
דמתןֿתורה לענין מגיע ואינו דומה אינו יתרו שבפרשת דמתןֿתורה שהענין שבחג ואףֿעלֿפי

בזה  ה'צמחֿצדק' ביאור וכידוע דעות 35השבועות, יש ולכן יתרו שקריאת36, שבפרשת הדיברות עשרת
השבועות) בחג (כמו העליון בטעם להיות צריכה הוא אינה יתרו פרשת של ונקודתה ענינה גם הרי -

הזקן  רבינו שפוסק כפי - הוא והדין דמתןֿתורה, בטעם 37ענין הדיברות עשרת קורין יתרו בפרשת שגם -
העליון.

חז"ל  אמרו ומכל38והנה געה", לא שור כו' צווח לא "צפור את שבמתןֿתורה שומעין היו רוחות ד'
"אנכי  אלקיך"39הדיבור .40ה'

מישראל, אחד כל בעבודת הוראה מהוה זה וענין

הברכה :- וכנוסח יום , ובכל דור  בכל תמיד, ישנו דמתןֿתורה הענין הוה שהרי לשון התורה", .41"נותן
"וידבר  שלאחרי לכך הטעמים אחד "לאמר"42וזהו כתיב האלה" הדברים כל את לדורות 43אלקים דהיינו, ,

הזמנים  בכל דמתןֿתורה הענין ונשנה חוזר שמאז זכרונםֿלברכה 44הבאים, רבותינו אמרו ולכן "מה 45,
כו'" כאן אף ובזיע, וברתת וביראה באימה -להלן

ה"חי" בחלק גם אלא) שבו, ה"מדבר" בחלק רק (לא נשמע להיות צריך אלקיך" הוי' ד"אנכי שהענין
דומה  אינו מסויימים ענינים ומצד מסויימים שבזמנים בנפשיה איניש שידע כפי וכו', שור צפור, שבו:

אדם  לבני אפילו אלא) למלאכים, רק להיות 46(לא צריך אלו וענינים בזמנים גם הנה ואףֿעלֿפיֿכן, ...
דעהו" דרכיך ד"בכל הענין תוכן שזהו - אלקיך" הוי' ד"אנכי הענין עצמם 47נשמע ש"דרכיך" והיינו, ,

קדושה  .48נעשים

יופי  של באופן יודפסו שהספרים רצה אדמו"ר שכבודֿקדושתֿמוריֿוחמי לכך הטעמים אחד גם וזהו
לקדושה. לנצלם צריכים וחיצוניים גשמיים ענינים שגם כיון - חיצוני ענין שזהו אףֿעלֿפי והידור,

.Ê הרדיו עלֿידי התניא לימוד עם גם קשור זה ועתה 49ענין שנים, חמש במשך כבר שנהוג כפי -
(בעיקר  בהם משתמשים שאחרים אלו גם הטבעיים, הכחות כל כי, - הששית השנה עבור מתחילה (

לקדושה. מנוצלים להיות צריכים בלתיֿרצויים, ענינים
מלבד  הנה - התורה פנימיות וגם תורה, ברדיו שלומדים עלֿידיֿזה לקדושה, זה כח מנצלים וכאשר
חסֿושלום  פוגעת אינה בלתיֿרצויים ענינים עבור זה בכח שמשתמשים אחרים שיש שהעובדה זאת

טומאה" מקבלין תורה דברי "אין שהרי טהרה,45בתורה, של ענין פועלת שהתורה - מזה יתירה אלא ,
לאש  נמשלה תורה בנורא"45שהרי טבילותא ו"עיקר ,50.
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הקדשים" ובקדש בהיכל גסה פסיעה פוסע אתה אבל גסה, פסיעה
במעלות  תעלה "ולא רק כתוב הי' אם משא"כ עה"פ); (מכילתא

מלכתחילה. לקושיא מקום הי' לא אזי טעם, ללא מזבחי", על
(35.119 ע' תש"ג סה"ש ראה
תצד.36) ר"ס או"ח מג"א ראה
סי"א.37) שם
ספכ"ט.38) שמו"ר
ה.39) ו, ואתחנן ב. כ, פרשתנו
ב).40) (סד, תכ"ב תקו"ז כה. שמות תנחומא ט. פ"ה, שם

פל"ו. תניא
ואתחנן 41) ובכ"מ. א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה ראה

ו. ה,

א.42) שם,
א.43) מ, שה"ש לקו"ת גם וראה ב. סז, פרשתנו תו"א ראה
א.44) מב, שם  לקו"ת שם. תו "א  עד"ז ראה
וש"נ.45) א. כב, ברכות
א.46) טז, חגיגה ראה
ספ"ג.47) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
(48- מנחם (תורת סי"ט כסלו י"ט שיחת גם ראה

וש"נ. .(26 ע' חמ"ב התוועדויות
אדר 49) מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ שיחת גם ראה

שם  .(119 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם (תורת סט"ו דאשתקד
וש"נ. .202 ע' חמ"א

סע"א.50) לט, סנהדרין
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.Áתשים אשר המשפטים "ואלה - הבאה הפרשה עם זה לקשר לפניהם":ויש 
הראשונים"א) על מוסיף משפטים,51"ואלה בפרשת מדובר אודותם לחבירו אדם שבין שהענינים -

שבפרשת  אלקיך" הוי' ל"אנכי עד למקום אדם שבין הענינים הראשונים", "על ומיוסדים בהמשך באים
אנושי. בשכל גם אלקיך" הוי' ד"אנכי  הענין את שממשיכים לעיל האמור עלֿדרך - יתרו

בירושלמיב) "אוצר"52איתא שפירושו  "סימה" מלשון הוא ומתאים ש"תשים" התורה. פנימיות  על דקאי -
הזקן רבינו פירוש  עם דאורייתא ש"לפניהם"53גם שסתים (כידוע הנשמה פנימיות "לפנימיותם", היינו
דנשמה  סתים עם לפניהם":54קשור ד"תשים הפירוש גם ישנו זה עם וביחד "סדורה ); - "תשים"

פנים"51בפיהם" לו "להראות - "לפניהם" והיינו,55, סתים , עם שקשור ("תשים") דאורייתא סתים שגם
עליונים  חיבור - פנים" לו ו"להראות בפיהם" ד"סדורה באופן להיות צריך ("לפניהם") דנשמה

.56ותחתונים 

שאין  א) (סעיף לעיל וכאמור יםֿסוף, קריעת בדוגמת בקדושה, וגליא דסתים החיבור רק שזהו אלא
"השם  יהיה שעלֿידיֿזה לקדושה, הלעומתֿזה הפיכת - עמלק מלחמת גם להיות צריך אלא מספיק, זה

שלם" והכסא .57שלם
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משפטים.51) ר"פ פרש"י
שם.52) ובפ"מ סה"ז, פ"ב ע"ז
ג.53) עה, משפטים תו"א
ובכ"מ.54) ג. ה, ויקרא לקו"ת א. עג, זח"ג ראה

ב.55) נד, עירובין
ואילך.56) 100 ע' חל"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
בשלח.57) ס"פ פרש"י תצא. ס"פ תנחומא
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שאין  א) (סעיף לעיל וכאמור יםֿסוף, קריעת בדוגמת בקדושה, וגליא דסתים החיבור רק שזהו אלא
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משפטים.51) ר"פ פרש"י
שם.52) ובפ"מ סה"ז, פ"ב ע"ז
ג.53) עה, משפטים תו"א
ובכ"מ.54) ג. ה, ויקרא לקו"ת א. עג, זח"ג ראה

ב.55) נד, עירובין
ואילך.56) 100 ע' חל"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
בשלח.57) ס"פ פרש"י תצא. ס"פ תנחומא

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד שבט, תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מדות תרומיות 

ענף עץ אבות וכו' הרש"ז שי'

שלום וברכה!

צדיקא  הידועה,  הקדש  אגרת  פי  שעל  אדמו"ר,  מ"ח  כ"ק  של  היא"צ-הילולא  עם  ...בקשר 

דאתפטר אשתכח בכלהו עלמין יתיר מבחיוהי, ותלמידי חכמים ילכו מחיל, הרי נשמת בעל ההילולא 

ג"כ עולה מדרגא לדרגא, לכן כל הענינים הקשורים אתו צריכים גם כן להתעלות מחיל אל חיל. ועל 

פי המבואר שישראל גוי אחד בארץ, שמייחדים כל הענינים שבארץ, גשמיות ורוחניות וכמות ואיכות, 

הרי גם העלי' צריכה להיות גם בכמות וגם באיכות. והתחל מפעולות בנוגע לילדים קטנים כפשוטו, 

ואגב מוסג"פ קטע מדברים שנאמרו בפתיחת  ועד פעולות לטובת קטנים באיכותם.  קטנים בשנים, 

התועדות דיום ההילולא, שבהם נגעתי בנקודה האמורה.

במילואם,  הנופש  ימי  שינצל  ויה"ר  בטברי'.  בנופש  נמצא  לי שכ'  שי' מסר  גורודצקי  ...הרב 

וכיון שאצל כל אדם פעיל ובפרט אצל כ' הנופש אינו אלא הכנה להוספה בפעילות לאחרי זה, הרי זוהי 

הכוונה בהצלחת הנופש להחליף כח להוספה בפעילות, ובנוסח פרק י"א מהמשך ההילולא, בשנת הי"א 

הזאת. אשר להשגת המטרה "מבזבז כל סגולות האוצרות דהון יקר הנאסף והנקבץ במשך כמה שנים 

מדור אחר דור".

בכבוד ובברכה לבשורות טובות מתוך בריאות ושמחה.
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שואלים  מדין..." כהן יתרו "וישמע הפסוק על

שאלה 1חז"ל  על וכתשובה ובא?", שמע שמועה "מה :
עמלק  "מלחמת אומרת אחת דעה דעות: מספר יש זו
ודעה  ובא", שמע תורה "מתן שניה דעה ובא", שמע

ובא". שמע יםֿסוף "קריעת סוברת שלישית

שואלים 2ידועה  מדוע כך: על הנשאלת השאלה
והלא  לכך, תשובה ומחפשים שמע" שמועה "מה חז"ל
אשר  כל "את שמע שהוא נאמר עצמו הפסוק בהמשך

את 3עשה  ה' הוציא כי עמו ולישראל למשה אלקים
ממצרים" ?4ישראל

"מלחמת  על שמע שיתרו  חז"ל, דברי כן: על יתר
מובנים, אינם וכו', תורה" "מתן על או עמלק"
אשר  כל "את שמע שהוא הנאמר לאור לכאורה,

הוציא...". כי עשה...

המפרש  רש"י, דברי את להבין קשה במיוחד
הוא  (א) – כאן ואילו מקרא, של פשוטו לפי (בעיקר)
(ב) השאלה אותה את זה פסוק על בפירושו שואל
השלוש  (מתוך דעות שתי מצרף הוא בתשובתו

עמלק". ומלחמת יםֿסוף "קריעת הקיימות)

להבהיר  באים ורש"י שחז"ל לומר, איפוא הכרח
הפסוק, בתוכן מסויים קושי ובתשובותיהם בשאלתם
אשר  כל "את הפסוק המשך עלֿידי מוסבר שאיננו
להבין: עלינו זה לפי הסבר. דורש והוא וגו'", עשה

הפסוקים  של בפשטם כאן מובן אינו ?5מה

משבעת  (אחד יתרו השם להבין: יש כמוֿכן

"כשנתגייר 6השמות  – שהתגייר בזמן לו נתווסף (
שמו" על אחת אות לו הוסיפו המצוות ואם 7וקיים –

("ו  זה בשם כאן התורה אותו מכנה כיצד ישמע כך,
היה  הוא שבו הזמן על כאן שמדובר בעוד יתרו")

התגיירותו  לפני – מדין" "כהן ?8עדיין

.·
'„ ‡Ï‡ ÂÓÏÂÚ· ‰"·˜Ï ÔÈ‡" ÏÚ Ì"·Ó¯‰ È¯·„

"‰ÎÏ‰ Ï˘ ˙ÂÓ‡
קטע  תחלה להסביר צריך זאת, כל את להבין כדי
מאוד  תמוה שנראה להרמב"ם, המשניות בפירוש

הרמב"ם  ראשון. חז"ל 9במבט מאמר את 10מביא

בעולמו  להקב"ה (לו) אין המקדש) בית שחרב "(מיום
שבלימוד  ואומר בלבד", הלכה של אמות ארבע אלא
מאד  רחוק להראות יכול הוא כפשוטו זה חז"ל מאמר
הלכה" של אמות "ארבע אכן האם כי המציאות, מן
ניתן  הדברים שאר כל ואת ביותר, הנעלית התכלית היא

גויו")? אחר ("מושלכת "להשליך"

העולם  כל שתכלית בהרחבה, הרמב"ם ומסביר
לשלמות  להגיע היא האדם של ותכליתו האדם, הוא

"החכמה  מן האדם 11המורכבת על כלומר, והמעשה".
והיא: המטרה, להשגת עד ובהשגה בחכמה להתעלות

הקב"ה" אחדות לנפשו "לצייר – אלקית" ,12"החכמה
 ֿ שאחר כדי הכנה, רק הן האחרות החכמות שאר וכל
להיות  לא – ו"המעשה" אלקית; לידיעה יגיעו כך
כראוי  וכו' מידותיו ולתקן מרע, סור – בתענוגים שטוף

טוב. ועשה –

הרמב"ם  מציין דלעיל, בענין נרחב הסבר לאחר
הענינים  שני את חז"ל מדברי וילמדו יתבוננו שכאשר
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וראה 1) הי"א. פ"א מגילה ירושלמי א. קטז, זבחים כאן. מכילתא
בלשונם. השינוים 79 הערה לקמן

כלי 2) שם. זבחים מהרש"א חדא"ג פרשתנו. ריש רש"י מפרשי ראה
ועוד. כאן. יקר

ובעמלק.3) ובבאר המן בירידת ובפרש"י:
כולם.4) על גדולה זו ובפרש"י:
אלה 5) ענינים ב' שדוקא לפרש – הפשט ע"ד – רש"י של הכרחו

בפנים  לקמן וראה .32 הערה 77 ע' חי"א לקו"ש ראה – ובא" "שמע
.79 ובהערה סט"ז

ח.6) פכ"ז, שמו"ר יח. ד, שמות ופרש"י כאן. ופרש"י מכילתא
ד. כאן תנחומא

שייתר 7) כאן: ובמכילתא הא'). (לפי' שם בשמו"ר עד"ז כאן. פרש"י
במע"ט.

כאן 8) וט"ז רע"ב, (ראה מהמפרשים אחדים שכ' כמו לומר, ודוחק

השלישי  הנהר בשם וכמו העתיד ע"ש קראו שהתורה יתר) שם לענין –
זהו  עכ"פ) הפשט (ע"ד כי ובפרש"י), יד ב, (בראשית אשור קדמת גו'
ועד"ז  כו'. שמות ז' לו הי' הרי יתרו אבל אחר, שם כשאין לומר שייך

ואכ"מ. כאן. רש"י מפרשי וראה יח. ד, א. ג, שמות בהכ' צ"ל
שלנו 9) בש"ס שהנדפס ולהעיר כן. אחר ד"ה לפיה"מ בהקדמתו

ואם  פיה"מ. כללות הקדמת שה"ז צ"ע – זרעים" "מסדר הקדמה שזוהי
קאּפאח. של תרגומו וראה ברכות. למס' סמוך ה"ז – לו שסמכו ַַמפני

א.10) ח, ברכות
וצ"ע 11) – "חכמה") (ולא "דעת" הל' מובא זה לפני פעמים כמה

בזה. המתרגם דייק אם
הכרח12) גודל מובן זה מרמב"ם שהיא גם התורה פנימיות לימוד

(נוסף  הקב"ה" אחדות לנפשו "לצייר אפשר דוקא שע "י האלקית, חכמה
ה"ב): פ"ב יסוה"ת (הל' חזקה היד בספר המפורש הדרך על היא והאיך

וכו'). שיתבונן בשעה ויראתו לאהבתו
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יכירו  אוֿאז ומעשה", "חכמה לעיל: שהוזכרו
להקב"ה  לו "אין זה חז"ל מאמר של באמיתותו

הלכה" של אמות ארבע אלא .13בעולמו

להבין: וצריך

"ארבע  של המיוחדת החשיבות מוסברת כיצד (א)
"חכמה  של הענינים שני באמצעות הלכה" של אמות
הוא  "מעשה" לבין "הלכה" שבין הקשר ומעשה"?
אשר  המעשה "את לדעת כדי היא ההלכה כי ברור,
גדול  ו"תלמוד תיעשנה", לא "אשר אלה ואת יעשון",

מעשה" לידי מביא שבין 14שהתלמוד הקשר מהו אבל ,
לבין  – הקב"ה" "אחדות לידיעת עד "חכמה",

?15הלכה 

דרך נמצא אם אף "הלכה"(ב) שהמילה להסביר
מובן: אינו עדיין "חכמה", של למשמעות גם מכוונת
ומוסברת  רבות, פעמים בש"ס מוזכרת "הלכה" המילה

התורה 16כפשוטה  לפי התנהגות בדרך דין כלומר, ,17,
בהלכה  גם מתבטאת "הלכה" למילה זו ומשמעות
דבר  מתוך אלא מחבירו אדם יפטר ("אל למעשה

מנין 18הלכה" כך, ואם לזה). בדומה דינים ועוד ,
"הלכה" המילה של משמעותה זה חז"ל שבמאמר

מקום  בכל ממשמעותה ?19שונה

.‚
‰Ê· È˘Â˜‰Â ,ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ¯È·Ò‰Ï ÔÂÈÒ

המקשרים  הרמב"ם שדברי להסביר היה ניתן
חכמה  עם הלכה" של אמות "ארבע את זה במקרה
מאמר  של מתחילתו בהכרח נובעים אלקות, וידיעת

של  ומשמעותם ביתֿהמקדש", שחרב "מיום חז"ל
משמשות  הלכה" של אמות ש"ארבע היא הדברים

– בחוץ המקדש שבבית וכיוון המקדש, לבית תחליף

של  העיקר הגדול, הדין בית היה – הגזית בלשכת
וההלכה  שבעלֿפה מונחים 20התורה היו בזמן ובו ;

הלוחות  הקדשים, בקודש בארון ולפנים, לפני אך שם,
התורה  ורזין 21(וספר התורה פנימיות את המציינים ,(

מובן  שכך, וכיוון התורה), (=סודות ,22דאורייתא

תחליף  המשמשות הלכה" של אמות ב"ארבע שהכוונה
להלכות  רק איננה חורבנו, לאחר המקדש לבית

לחכמה  דאורייתא", ל"רזין גם אלא למעשה, הקשורות

הבורא. אחדות ולידיעת

– השניה השאלה רק מתורצת זה הסבר לפי אך

ידיעת  היא כאן "הלכה" המילה שמשמעות מנין
חז"ל  משתמשים מדוע מובן לא עדיין אך אלקות,

היא  אחר מקום בכל שמשמעותו "הלכה", במילה

של  בענין הזה הרעיון כל רמוז היכן ובכלל: שונה?
הלכה"? של אמות "ארבע

.„
ÔÈÚÏ ¯·Ò‰‰

ה', אהבת ה', אחדות של המצוות גם – בפשטות

הלכות  וכמה כמה בהן ויש הלכות, הן וכדו',

שהוא 23קות פסו  ספרו, בתחילת מדגיש אכן הרמב"ם .
התורה, יסודי הם שאלה דינים, ופסקי הלכות של ספר

אלקית") "חכמה (באמצעות ב"לידע מתבטאות ושהן

וכו'. ה') (אחדות אחד" זה ו"אלקה מצוי" שם שיש
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שני 13) לומדים אנו ע"ה שמדבריהם "וכיון קאּפאח: של ַַבתרגומו
בצדק  שרמזו וממה שביארו ממה והמעשה החכמה כלומר הללו הדברים
שמלימוד  הכוונה פשוטו ולפי כו'". בעולמו להקב"ה לו אין אמרו
מגיעים  איך ביאור חסר עדיין אבל אלו. ענינים לב' מגיעים תושבע"פ
וכדלקמן  וכו', הבורא ואחדות אלקות ידיעת החכמה תכלית נרמז ואיפה

בפנים.
א.14) יז, ב"ק ב. מ, קדושין
ואחריו 15) ועבר שם "ובזמן דבריו בהתחלת שמקשה מה צלה"ב גם

– כלל" בעולם חלק להקב"ה שאין לומר הנוכל הלכה, שם היתה שלא
וכמדרז"ל  עבר" של ובימד"ר שם של "בימד"ר הי' ועבר שם בזמן והרי
שם  של בב"ד ב): (לו, ובע"ז אהלים". "יושב  כז) כה, (תולדות עה"פ
וארז"ל  פל"ט. ח"ב מו"נ ה"ב. פ"א ע"ז הל' מרמב"ם ולהעיר – כו'. גזרו
אבינו  אברהם כו' ישיבה פרשה לא  אבותינו של מימיהן ב) כח, (יומא

כו'. זקן אבינו יצחק כו' בישיבה ויושב זקן
בתחלתו.16) הלכה ערך תלמודית אנציקלופדיא ַראה
להא..17) דשמענא כיון אביי.. ואמר שם: ברכות הגמ' מהמשך וגם

דגריסנא. היכא אלא מצלינא הוה לא
ובכ"מ.18) הי"ח. פ"ד תפלה הל' רמב"ם וראה א. לא, ברכות
הכולל 19) השלם באיש שהכוונה משמע לשונו שמשטחיות ובפרט

באוה"ע, – להבדיל – גם אלא לבנ"י רק אינה וכו' ומעשה חכמה

ולא  הנביאים ראו לא ואשר החולפים האומות "חכמי בדבריו ומפורש
כולל  כשיהי' אלא שלם האדם שאין הם גם ידעו כבר חכמתם שמעו

הלכה? של לד"א להם יש שייכות ואיזו והמעשה". הדעת
שופטים 20) ספרי (במשנה). סע"ב פו, הל'סנהדרין רמב"ם ח). (יז,

הגדול  בי"ד בתחילה קובעין ה"ג: פ"א סנהדרין ובהל' בתחילתן. ממרים
כו'. עיר בכל ומעמידין כו' במקדש

(ב"ב 21) הארון בצד ר"י ולדעת בארון, מונח הי' הס"ת ר"מ לדעת
כו). לא, וילך פרש"י א. יד,

התחלת 22) כלל הביא לא שם הרמב"ם שהרי הוא, דוחק אבל
ביהמ"ק". שחרב "מיום מארז"ל

כיו"ב 23) או עומד" אתה מי לפני ש"דע כיון – צ"ע עפ"ז ולכאורה
א' פסוק וכוונת סצ"ח) חאו"ח אדה"ז שו"ע פ"ד. תפלה הל' (רמב"ם
פתיחת  צ"ל הי' – כנ"ל הן, פסוקות והלכות בתפלה מעכבות דק"ש
תפלות  סדר (רמב"ם כו'" בנות אר"ז כו' העם "נהגו ולמה בזה, התפלה

בתחלתו).
(ראה  תמיד לנגדי ה' שויתי הכתוב דיבר מלא מקרא – מזו יתירה

– פסוקות הל' כמה בזה וגם או"ח) ריש טושו"ע
לפי  בכאו"א צ"ל הנ"ל, והכוונות מי לפני שהידיעה מפני אולי וי"ל
בכל  עצמה, בהתפלה שתקנו לכל, השווה נוסח לתקן ורצו דוקא, כחו

ה"ד). פ"א תפלה הל' רמב"ם (ראה והתפלות הברכות
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יומו  ותחילת הראשונה הלכתו – קטן אצל ואפילו
וכו'. ברכות מלך...", לפניך אני "מודה באמירת היא

שמים", לשם יהיו מעשיך ש"כל שצריך וכיוון
שמסביר  כפי – וכו'" ישן שהוא בשעה "ואפילו

דעות  בהלכות בהרחבה אדם 24הרמב"ם של ומקומו ,
שגם  הרי בהרחבה), להלן שיובהר (כפי אמות ד' הוא

אמות". "ד' להיות צריכה ה"הלכה" על

"כל  של הציווי ובמיוחד המצוות, תרי"ג והרי
מובן, ולכן תורה. במתן ניתנו שמים" לשם יהיו מעשיך

זה  כל היה לא ועבר" שם "בימי כולל אז, 25שעד

הרמב"ם. שם שכותב כפי מציאותי,

.‰
"Ì„‡ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó" ÚÂ„Ó :ÌÈ¯·„ Ï˘ Ì˜ÓÂÚÏ

?˙ÂÓ‡ '„ ‡Â‰
יש  אדם שלכל מוצאים אנו ענינים מספר לגבי

משלו  אמות נלמדת 26ארבע זו עובדה הכתוב 27. 28מן

אדם" של "מקומו נקרא וזה תחתיו", איש .29"שבו

הגמרא  אומרת לכך הסיבות האדם 30בין שגוף ,
כדי  נוספת אחת ואמה אמות, שלוש של מרחב תופס

לראשו  מעל ידיו את להרים יוכל .31שהוא

כולל  לגוף, הרי הסבר: הדברים דורשים לכאורה,
אמות  בשלוש די הרגיל, במצב מדוע 32היד כך ואם ,

בגלל  רק אמות, כארבע תמיד נחשב אדם של "מקומו"
בלתי  במצב ידיו את מרים הוא שלפעמים העובדה

לחלוטין  יותר 33רגיל תופס הוא ואז מראשו, למעלה ,
הרגיל? מן מקום

.Â
Â˘‡¯Ï ¯·ÚÓ ˙ÂÏÚ˙‰ Y Ì„‡‰ ˙‡È¯· ˙ÂÂÎ

על  עולם מושלם, באופן העולם את ברא הקב"ה
נברא  חז"ל 34מילואו אומרים זאת בכל הכל 35. שאת

של  תכליתה לתקן: – "לעשות" כדי אלקים" "ברא
יותר  אותה וישפר עליה ישפיע שהאדם היא, הבריאה

שנבראה. מכפי

שאז  הדעת, עץ חטא לפני עוד בגןֿעדן, ואפילו
מן  נדרש כבר בבריאה, ביותר הנעלית השלמות היתה

ולשמרה" "לעבדה הראשון .36האדם

לגבי  גם כך הבריאה, כלל על הדברים שחלים כשם
האדם:

האדם, של הגשמי במקומו גם מתבטא זה ענין
האדם  לעיל: שהוזכר אמות" "ארבע של הענין בעומק
של  מרחב תופס בריאתו, לפי ורגליו) גופו (ראשו,
הדרגות  לשלוש כללי, באופן (הרומזות, אמות שלוש
כשמו, הראש, - הבריאה לפי ורגל). גוף ראש, באדם:
מתחתיו  האדם, אצל ביותר הגבוה והמקום הדרגה הוא
פי  על כלומר, הרגליים. הן ביותר והנמוכות הגוף,
מן  נמוכות הגוף, צידי משני הן הידיים הבריאה,

הראש.

מעבר  יתעלה שהוא בכך מתבטאות האדם עבודת
הגבוהה 37לשלוש  לדרגה מעבר הבריאה, של האמות

כלומר, השכל. מקום הראש, שהיא בבריאתו, ביותר
לפי  ובהשגתו בהבנתו מוגבל ישאר לא האדם
בענינים  שקוע יהיה אלא ושכלו, "ראשו" של ההגבלות

מ"ראשו". הנעלים
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סרל"א.24) או"ח טושו"ע רפ"ד. ברכות תוספתא וראה פ"ג.
עיי"ש.25) פל"ט, ח"ב במו"נ הרמב"ם דברי ע"פ ביותר ויומתק
מה,26) עירובין כט. טז, בשלח (ופרש"י) (מכילתא שבת לתחום חוץ

ברה"ר  ד"א המעביר (לענין ב צו, לשבת המאור וראה במשנה). סע"א
שיטה  רבו). אחורי התפלה איסור (לענין ב כז, ברכות תר"י בשבת).
(ב"מ  לו קונות אדם של אמות ארבע שיהיו תקנו וכן ועוד. א. טז, למו"ק
שו"ת  הב'). (בתי' שם ריטב"א א . עח, גיטין (ר"ן כמה שלדעת א), י,

ועוד. עצמם. הד"א את הקנו קו) סי' מיגש הר"י
א.27) נא, א. מח, עירובין שם. (ופרש"י) מכילתא – תחומין לענין

ה"א. פ"ד, שם ירושלמי
כט.28) טז, בשלח
לו 29) יהא ממקומו איש יצא אל לב): טו, (שלח זוטא ספרי ראה

שלד  סי' יו"ד ב"י שם. למו"ק שיטה וראה אמות. ד' אמרו וכמה מקום
של  דמקומו פמ"ב): הק"ש (שער ובאמ"ב קונדריסים. בשם דין וזה ד"ה
כו'. עירב כשלא וכן בשבת.. מד"א להוציא אסור לכך ד"א.. הוא אדם

ואילך. סע"ב רנד, בשלח תו"ח וראה
"מכאן 30) לזה בהמשך מסיים שם בשלח ובפס"ז א. מח, עירובין

ב  כו, קדושין אוצה"ג וראה כו'". ברה"ר חפץ המעביר חכמים.. אמרו
לזה. שייך מציאה של ד"א שגם סקנ"ג

חפץ 31) שיטול כדי ואמה אמות שלש "גופו ר"י בדעת שם בעירובין
ידיו  לפשוט כדי ס"ל: ור"מ מראשותיו". תחת ומניח מרגלותיו מתחת
ד'. הרי ידיו ופישוט קומתו מלוא ה"י): פ"ג (שם ובתוספתא ורגליו.

מהראש. למעלה ידיו לפישוט הכוונה ר"מ לדעת שגם ומוכח
עם 32) ביחד הוא אמות שג' ב) ק, (ב"ב ורמב"ן הרשב"ם דעת ע"פ

אדם  של דגופו ובכ"מ) שם. ועירובין (ב"ב התוס' לפי גם אבל הראש.
בצירוף  אלא לד' בראשו מגיע אינו עכ"פ הרי – ראשו בלא היינו אמות ג'

ידיו.
(בס'33) כו' במדרש אמרו יא): (יז, בשלח (ובחיי) מרמב"ן להעיר

בשו"ת. שבע לבאר וש"נ עה"פ. תו"ש וראה סקל"ח). הבהיר
ג.34) פי"ג, שם וראה ז. פי"ד, ב"ר
שם.35) וברש"י ו. פי"א, ב"ר
טו.36) ב, בראשית
(אוה"ת 37) אדם בחי' ג' דרוש וש"נ. קדושים ר"פ מלקו"ת ולהעיר

ואילך). תתקסב ע' במדבר
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את  שמסמלות ב"ידיו", דוקא קשורה זו התעלות
חז"ל  כמאמר המעשה. צדקה 38בחינת שבאמצעות ,

התעלותו  גם כלומר, אלף. פי זכים ולבו מוחו נעשים
לשכלו, שמעבר לדרגה עד השגה של הנעלים בכוחות
בפועל. ב"מעשה" קשורה בבריאתו, שהוא כפי
שאליהן  הדרגות כל גיסא): (ולאידך אחרות במילים

בפועל  המעשה על גם להשפיע צריכות מתעלה .39הוא

ניתן  והמעשה" "החכמה הללו הענינים שני ומפני
יותר  אמות", "ארבע של מקום האמות 40לו משלוש

בריאתו  .41שלפי

.Ê
‰¯Â˙‰Ó ÌÈÁ˜Ï Ì„‡‰Â ÌÏÂÚ‰ ÈÈÚ

העולם  עניני כל כי התורה, לגבי גם הדברים הם כך
התורה  מן נלקחים .42והאדם

משולשת) (=תורה תליתאי" "אוריין היא ,43התורה
כללי, באופן התחלקותה, לפי דרגות, לשלוש נחלקת
הבריאה  כל נחלקת (ולכן וכתובים. נביאים לתורה

כידוע  דרגות, התשובה,44לשלוש עבודת באמצעות .(
כך  לידי ישראל בני הביאו הבריאה, מן הנעלית

רביעית  דרגה בתורה "כפליים 45שנוספה של דרגה ,
השניות  הלוחות עלֿידי שנוספה בתורה, .46לתושיה"

יש  התורה: חלקי בכל זה ענין קיים פרטי באופן
שהיא  כפי בתורה, הדרגות שלוש אמות", ה"שלוש

ודרוש  רמז פשט והן: את 47בבריאתה, שמהוות ,
התורה  של יגיע 48ה"גוף" שהאדם היא המטרה אבל ,

לדרגה  הנוספת, ל"אמה" גם אמות", ל"ד' יגיעתו, ע"י
היא  וזו התורה, מ"גוף" הנעלית בתורה, הרביעית

שבתורה  הסוד (=נשמת 49בחינת דאורייתא" "נשמתא ,
(שם):50התורה) הרמב"ם קורא בתורה הזאת ולדרגה ,

האדם  מגיע שבאמצעותו שבמושכלות", "נכבד
הקב"ה" אחדות לנפשו "לצייר – .51לתכלית

הללו  האמות ארבע כל נקראות זאת כל למרות
קודם  שנאמר למה בדומה הלכה", של אמות "ארבע
הגבהת  בגלל שנקבעו האדם, של האמות ארבע על לכן
הגיע  שהאדם לכך ההוכחה כי לראש, מעבר הידיים
היא  שבתורה, ה"סוד" לדרגת הרביעית, ל"אמה" גם
יורדת  הבריאה מן הנעלית התורה בחינת גם כאשר רק
בקשר  דין (כפשוטה) שמשמעותה להלכה, ומתקשרת

ואדרבה  למעשה. הרביעית,52לפועל, שהדרגה כיוון :
דווקא  – הבריאה מן למעלה היא התורה, של הנשמה
על  גם שתשפיע להלכה, תרד שהיא יותר חשוב לכן

המעשה.
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שם.38) באוה"ת ונת' בתחלתו. תו"א
מתחת 39) חפץ שיטול כדי שם) (עירובין ר"י דברי יומתקו ועפ"ז

תחתונות  הכי דבחי' היא הכוונה כי מראשותיו, תחת ומניח מרגלותיו
"מראשותיו". לדרגת תתעלנה מרגלותיו" "מתחת (במעשה)

לזה40) שאין ד'מובן לגבי בג' מעלה בכ"מ שמצינו ממה סתירה
ב. עט, במדבר לקו"ת גד. מע' הכינוים ערכי ש' פרדס א. קד, (שבת

ויצא. ר"פ עה"ת מצפע"נ ולהעיר ובכ"מ).
בנוגע 41) שמדבר משמע הרמב"ם לשון שפשטות מה יובן ועפ"ז

נברא  לעמל אדם כל כי ,(19 הערה (כנ"ל לאוה"ע בנוגע גם אדם, לכל
ואכ"מ. (בסופו)). ח פל"ט, ב"ר וראה ב. צט, (סנהדרין

בתחלתו.42) ב"ר ראה
א.43) רמו, זח"ג א. פח, שבת ראה
ובכ"מ.44) ואילך. 223 ע' תרצ"ט סה"מ פ"ו. תרפ"ח צעקו ד"ה ראה
רביעית.45) ה', מלכות, היא בתורה הד' דבחי' שם, מזהר להעיר

ע"י  שנתוסף תושבע"פ, כו' הלכות דמדרש שההוספה מה עפ"ז ויובן
מלכות  כי בתורה, ד' בחי' נק' הבאה) בהערה בהנסמן (ראה  שניות לוחות

תקו"ז). (הקדמת לה קרינן תושבע"פ פה
תורה 46) הי' לפנ"ז שגם ומשמע ז. פמ"ז, (בסופו). א פמ"ו, שמו"ר

"ככלותו" יח) לא, (תשא עה"פ רז"ל ממדרשי מובן וכן כתובים. נביאים
כב, נדרים ראה אבל שם). פרש"י ה. פמ"א, שמו"ר טז. תשא (תנחומא
נאמר  לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה דאפילו אמרז"ל מכ"ז ויתירה ב.
ראשונות  בלוחות כתובים היו תורה של ואותיותי' ודקדוקי' בסיני למשה
וכו'* דתושבע"פ או דתושב"כ ד"כתובים" באופן לחלק צריך וע"כ
ותיק  שתלמיד מה דאמירת לאופן – המפורשות למשה דהאמירות ובאופן

בנדו"ד. גם יל"פ ועד"ז – יחדש
תשעא,47) ח"ד בלקו"ד (הובאו ומ"ח ע"ח – בי"ע עולמות ג' כנגד

(הוספה  עה"ח בקונט' (נעתק ההקדמות לשער הרח"ו הקדמת וראה א).

סע"ב. ד, לזח"א רמ"ז ואילך). 62 ע' הא')
א.48) קנב, זח"ג
(ע'49) בלק ובאוה"ת .47 בהערה נסמן – האצילות עולם כנגד

ופי' הוי',תתקלה): אותיות ד' בהם שורה שיהי' היינו הלכה של אמות ד'
עיי"ש.

מדרי':50) לב' בכללות נחלק ולכן שם. זח"ג
– סוד (בי"ע); שבבריאה תורה דאורייתא, גופא – דרוש רמז פשט
שם. הרח"ו בהקדמת וראה (אצי'). מהבריאה שלמעלה דאורייתא, נשמתא

ובכ"מ. פי"גֿטו. עה"ח קונט' שם. רמ"ז
נרנ"ח, כנגד פרד"ס חלקים ד' בתורה: מדרגות שה' מבואר ולפעמים
מבואר  ובכללות החסידות, תורת ע"פ בפרטיות זהו אבל יחידה. ובחי'
לקו"ש  שם. ובהנסמן סי"א החסידות תורת של ענינה קונט' (ראה כבפנים
שהתורה  לענין ואילך 123 וע' 115 ע' ח"ו ואילך. 14 ע' ח"ה [המתורגם]

ואכ"מ. קולות). בה' ניתנה
תושב"כ 51) התורה: בגוף ורגל גוף ראש דרגות ג' יותר: ובכללות

(ד"ה  שבתורה אלקות בחי' – התורה נשמת התורה; ופנימיות תושבע"פ
פ"ו). תש"א (הא') משכני

נסמך 52) "אף" בתיבת הנרמז האצילות עולם שבעולמות דכמו
התורה  חלקי בד' גם כן סע"ג), סט, בלק לקו"ת (ראה דוקא ל"עשיתיו"
(ראה  דוקא לעשי' השייך לחלק שייך (אצי') שבתורה הסוד חלק פרד"ס,
מכתב  וראה שבפרש"י). תורה של יינה לענין – 3 הערה 1 ע' ח"ה לקו"ש
ד' בן אדה"ז ניגון אודות אדנ"ע) כ"ק אביו (בשם אדמו"ר מו"ח כ"ק
שבבא  ריז) ע' ח"ב שלו אג"ק [רמד]. סג ע' ח"ה בהתמים (נדפס בבות
הג' מבבא מהותו בעצם מובדל האצילות עולם כנגד מכוון שהוא הד'
ריח. ע' שם אג"ק .[488] סד (ע' שם ולהלן הבריאה), עולם כנגד (שהוא
העשי'. עולם שכנגד הא' לבבא דוקא ששייכת :(25 .23 ע ' שלום ובתורת

.c"d a"t d`t 'yexi .(my miyxtnae) azka aex dxez `"x` :(a ,q) oihibn xirdl (*
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"˜"Ó‰È·
הלכה  של אמות ארבע של הקשר יובן זה לפי

המקדש". ביתֿ שחרב ל"מיום

פנוי  מקום (=אין מיניה" פנוי אתר ש"לית למרות
הגילוי  זאת, בכל כבודו, הארץ כל ומלוא מה') ממנו,

המקדש  בבית היו השכינה היתה 53והשראת ומשם ,
היו, המקדש בבית העולם. לכל מתפשטת השכינה
אוהל  מועד, אוהל חצר חלקים: שלושה כללי, באופן

הקדשים  וקודש ההיכל, והוא ולמרות 54מועד .
זאת  בכל המקדש, בית בכל היתה השכינה שהשראת
הקדשים  ובקודש הקדשים, בקודש השכינה עיקר היה

הארון  באמצעות זה היה .49עצמו

למרות  רביעית, כדרגה הארון את מחשיבים ולכן
כי  השלישית), (הדרגה הקדשים בקודש עמד שהוא
הבריאה  מן הנעלית התורה בחינת נתגלתה באמצעותו

המדה" מן "אינו שהוא כפי הארון" "מקום ושם 55– –
בגלוי  הקב"ה" "אחדות .56נראתה

קשורה  הגבוהה הדרגה גם היתה זאת עם יחד
היתה  וכליו המקדש בית שבניית לכך נוסף ל"מעשה".
הכהנים  עבודת סדר גם היה אדם, ידי מעשה ידי עלֿ

עצמו  המקדש הקדשים 57בבית בקודש לארון עד מגיע
הכיפורים. ביום ההזאות –

.Ë
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הרביעית  הדרגה נוספה כללי, שבאופן אףֿעלֿפי
עבודת  באמצעות השניות, הלוחות עלֿידי בתורה
"דדחקין  יגיעה עלֿידי [וכך, ישראל בני של התשובה
ברירה  למנדע לה ומחכאן לה ודייקין דחכמתא למלה

בה,58דמלה" ומדייקים החכמה במילות (=שמתייגעים
להגיע  יהודי כל יכול המילה) כוונת את לדעת ומצפים

תורה] של העצמי ,59להעלם

לגבי גם וכך נתגלתה – בהם שגם התורה, חלקי כל
בדורות  בעיקר שבתורה, הסוד הרביעית, הבחינה

לבוא,60האחרונים  לעתיד רק תהיה בה והשלימות ,
ישראל  בני יגיעת עלֿידי משיח, של תורתו בגילוי

– הגלות זמן במשך

הכל  כי שוב, יהיה לא תורה שמתן ידוע זאת, בכל
תורה  במתן של 61"ניתן" וההשפעה שהגילוי אלא ,

ויגיעה. עבודה עלֿידי אחרֿכך באים הדברים

חלקי  כל תורה במתן ניתנו כללי שבאופן ולמרות
פרטי, באופן זאת, בכל הדברות, בעשרת התורה
דאורייתא", "נשמתא שבתורה, סוד בחינת נתגלתה

סיני" הר על ה' "וירד בחינת 62עלֿידי התגלות כלומר, .
בדיבור  רק קשורה אינה הבריאה מן הנעלית התורה
כביכול: הקב"ה, במעשה גם אלא הדברות, עשרת של
של  פשוטם לפי שגם ובמיוחד סיני". הר על ה' "וירד
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לענין 53) גם ושם (ובכ"מ). ד. צח, סידור ואילך. פנ"א תניא ראה
הלכה. של ד"א

קה"ק 54) אצילות, כנגד היכל, – מועד אהל בי"ע, כנגד אוה"מ חצר
ד"ה  ב'קצה. ע' ויקהל אוה"ת – מאצילות שלמעלה א"ס עולמות כנגד
ה'ש"ת  יברך הוא כי ד"ה נא). ע' תרס"ג (סה"מ פ"ב תרס"ג עומד והוא

בתחילתו.
אחרת )55 במדרי' שהיא שם יומא וראה ב. צט, ב"ב א. כא, יומא

שבביהמ"ק. נסים מהי'
הוי'56) יחוד שהו"ע רכח, ע' ושם רכז. ע' תרס"ו המשך ראה

נח). (ע' שם עומד והוא ד"ה למטה. מלמעלה ואלקים
(57.125 ע' חי"א מלקו"ש להעיר
ב.58) קל, זח"א
ע'59) שם וראה תרס"ו. (ולאח"ז) זקן ואברהם בד"ה בארוכה נת'

ועוד. ואילך. תה
ישקני 60) משיח, ע"י לע"ל יהי' התורה סודות גילוי שעיקר אף כי

רשב"י  בימי נתגלה כבר הרי – ובפרש"י) ב א, (שה"ש פיהו מנשיקות
מה  ובדוגמת רפ"ב), ספי"א. קה"ר (ראה עכ"פ "הבל" של באופן וכו'

"ריחות" של באופן התורה לימוד הי' כו') האבות (אצל מ"ת לפני שגם
(א)). ג פ"א, (שהש"ר

החסידות  שגילוי רכד) ע' (אג"ק לוי"צ בלקוטי מ"ש לבאר יש ועפ"ז
ע"י  שתתגלה כו' התורה פנימיות מגילוי יותר גבוה הוא כסלו שבי"ט
הי' הנגלה ד"לתורת ביותר), גדול העלם הי' לזה כהקדמה (ולכן מ"צ
מקודם  יהי' מ"צ שע"י דתורה ולנסתר קרעים, לי"ב שנקרע קרי"ס מקודם
הי' משניהם שלמעלה החסידות אור וגילוי נחלים", לז' הנהר קריעת

– וז' די"ב הבחי' ב' שכולל כסלו, בי"ט הגאולה
תורת  (גילוי וז' די"ב הבחי' ב' חיבור אפ"ל איך א) דלכאורה:
רק  תהי' (שזו עצמה לז' הבקיעה שתהי' קודם כסלו), בי"ט החסידות
(דלעתיד) נחלים לז' הבקיעה לפני גם ישנו דתורה נסתר הרי ב) לע"ל)?

וכו'? ואילך האריז"ל ומזמן כו' רשב"י אצל –
הבל  של באופן כבר נתגלתה מ"צ שע"י נסתר בחי' שגילוי אלא
היתה  כבר (עכ"פ) שברוחניות מובן ומזה וכו', רשב"י בזמן (עכ"פ)

נחלים*. לז' הקריעה
פ"ו.61) תש"ט משה ויאמר ד"ה
כ.62) יט, פרשתנו

milgp 'fl drixwl elqk h"ic ielibd deeyny f"tr la` .(b"deya 45 dxrd 40 'r lirl onqpd d`x) i"ayx lv` 'idy xzqpe dlbp cegi` rbepa `ed f"cre (*
` ,cizrlczxez mby s`] owfd x"enc` i"r dhnl jynpe "ozip" xaky `"k ,('ek i"ayxk) "lad" ly ote`a wx `l `ed elqk h"ia zeciqgd zxez ieliby l"t` ile

`idy ± lreta driwac) dncwdda jxev yi l"rl okle .[(q"t dpen`d 'y oiir) 'i`x c"r cenil f"dy ± dzr xy`n dlrp ote`a 'idz giyn ly ezxezay zeciqgd
.f"dc` i"r dkynp xak zeciqgd zxez ik ± ("h"i" ly oipr) zeciqgd zxezl `le ± milgp 'fl driwa ± (giyn ly ezxezay) dxezc xzqpl wx (dncwd
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מרכבה' 'מעשה וגילוי הזאת הירידה פירוש – הדברים
שבתורה. "סוד" הם

היו  תורה במתן לעיל: שהובא הרמב"ם ובלשון
ועד  חלקיה כל על תורה, של "חכמה" – הענינים שני

הבורא  אחדות בחינת גילוי שבתורה, סוד ,63לבחינת
סיני", הר על ה' "וירד – ל"מעשה" בקשר זאת וכל
על  ציוויים הם הדברות עשרת של שרובם לכך בנוסף

בפועל. מעשה

אמר  משה "ואל להיות צריכה היתה לכך ההכנה
ה'" אל מהגבלותיהם,64עלה ייצאו שהנבראים ,

חז"ל  ובלשון התחתונים יעלו 65הגבלות "תחתונים
לעליונים".

.È
‰¯Â˙ Ô˙ÓÏ ‰Î‰ Y Â¯˙È

בסעיף  שהובאו השאלות תיפתרנה הנ"ל כל לפי
א':

הזוהר  דעת לאחר 66ידועה רק ניתנה שהתורה ,
למתן  הכנה היתה יתרו ביאת והתגייר. יתרו שבא

תורה.

כל  (וגם "יתרו" בשם כאן התורה לו קוראת לכן
אפילו  תורה", מתן "שבת ולא שמו, על נקראת הפרשה
נוספות), ודוגמאות שירה שבת כדוגמת נוסף, בשם לא

תורה: מתן של הכוונה "נמצאת" יתרו בשם כי

כולל "יתרו" השם השם את גם השמות, שני את
בתורה  אחת פרשה שיתר עלֿשם ההוספה 67יתר ואת ,

קיום  לידי הגיע כשהוא יתרו, בשמו "וא"ו" של
המצוות.

עניני  שני הם אלה לכן, קודם שהוסבר וכפי
תורה, במתן שנתהוו ו"מעשה", "חכמה" השלימות

יצירת  היתה לכך הללו 68וההכנה השלימות עניני שני

בעצמו  יתרו .69עלֿידי

.‡È
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יתרו) "(וישמע הפסוק של המשכו גם מובן זה לפי
לעבודהֿזרה" "כהן גם הוא שפירושו מדין", .70כהן

יתרו  של לשבחו סתירה זוהי ?71לכאורה,

לכך: ההסבר

כהן  (א) משמעויות: שתי יש מדין" "כהן לתואר
שר  לעבודהֿזרה.72מלשון כומר – כהן (ב)

שהיו  הענינים שני כללי, באופן הם, הפירושים שני
- שר מלשון "כהן" (א) התגיירותו: לפני יתרו אצל
עיקר  העולם, אומות אצל וחשוב נכבד היה הוא
ובביצוע  המדינה, בהנהגת הוא השר של תפקידו
"כהן" (ב) מדין). (של המעשה מעלות המלך, פקודת
גדלות  המסמל תואר זרה, לעבודה כומר מלשון

חז"ל  וכמאמר והשגה, בידיעה (המובא 73וחשיבות
שבעולם". עבודהֿזרה בכל מכיר "שהיה רש"י) עלֿידי

בענינינו, ובכלל זרה, בעבודה מכיר של המשמעות
דבר  מדין). (של בחכמה שלמות בזוהר) (כמוסבר היא
הרחב  להסברו בדומה והשגה, בהבנה מטעות נבע זה

הרמב"ם  שמפני 74של חשבו וכו' אנוש שבימי כך על
כח  להם ונתן וגלגלים, ומזלות כוכבים ברא שהקב"ה
הכוכבים  את ולפאר לשבח צריך העולם, את להנהיג

ולכבדם. והמזלות

המאמר  משמעות בכל 75וזוהי מכיר "היה שיתרו
 ֿ בכל עבודה והכרה ידיעה לו היתה שבעולם": זרה

כהן  בהיותו טעותו העולמות. כל של ה"ממוצעים"
אינם  שאלה בכך, וההכרה הידיעה אי היתה מדין
כמציאות  להחשיבם ושאסור כלל עצמם בפני מציאות

עצמאית.
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ובכ"מ.63) פל"ו. תניא ראה
א.64) כד, משפטים
ג.65) פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
לקו"ש 66) שם. משה ויאמר ד"ה וראה א. סח, ב. סז, פרשתנו זהר

ואילך. 75 ע' חי"א
(לפי'67) ח פכ"ז, ובשמו"ר ר"פ. ופרש"י (ד) תנחומא מכילתא

יתרו. בשם הוא כט) י, (בהעלותך ובספרי הד"א).
בתורה 68) אחת פ' הוסיף שיתרו שזה שם, משה ויאמר ד"ה ראה

שבמ"ת  בכדי – דוקא יתרו הודאת צ"ל הי' מ"ת וקודם תחזה), ואתה (פ'
בחי' תהי' נש"י שבכללות ובכדי לעתיד, שתתגלה התורה בחי' גם תהי'
סוד  הד', לבחי' יתרו שייכות ביותר תומתק ועפ "ז במ"ת. המהות ראיית
דמ"ת, המהות ראיית וגם דלעתיד משיח של תורתו שזוהי שבתורה,

עיי"ש.
יוהכ"פ 69) מוצאי ע"ד גם מדובר יג) יח, (פרש"י שבפרשתנו ולהעיר

ולאחר  שם), ובפרש"י ב) (כו, תענית (משנה שניות לוחות שניתנו יום –
באה  בתורה שהוספה בפנים לעיל (ראה בתורה אחת פ' יתרו הוסיף זה
לי  תעשה אדמה "מזבח כא) (כ, נאמר הסדרה ובסיום שניות). בלוחות
ביהמ"ק  בנין דמצות התכלית שהוא – גו'" עולותיך את עליו וזבחת
השראת  נעשה כו' הקרבנות הקרבת וע"י ביהב"ח), הל' ריש (רמב"ם

ואילך). 125 ע' חי"א לקו"ש (ראה השכינה
לב.)70 פ"א, שמו"ר כאן. מכילתא

כאן.71) יונתן בפי' הא' פי' ראה אבל כאן. אוה"ח קושיית עד"ז ראה
ב,72) שמות  כב. מז, ויגש פרש"י יא. שמות תנחומא כאן. מכילתא

כאן. ות"י ת"א וראה טז.
א.73) סט, שם זהר יא. יח, מכילתא
בתחילתן.74) ע"ז הל'
ואילך.75) 74 ע' חי"א לקו"ש בכ"ז ראה
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שבשני  – מדין" כהן יתרו "וישמע מדגיש הפסוק
ב"לעומת  – יתרו היה ומעשה" "חכמה של הענינים
זאת  ובכל השלימות, בשיא – הטומאה) (בכיוון זה"
השלימות  עניני שני את והפך והתגייר, ובא שמע הוא

קדושה  של לשלימויות –76הללו "יתר" כדלהלן: ,
עד  החכמה, בענין שלימות בתורה, אחת פרשה שיתר
השלימות  – האלקים" מכל ה' "גדול כי לידיעה
לכל  האלקים", "כל של בכך ההכרה הבורא, באחדות

עצמי  וכח שלטון שום אין רק 77ה"ממוצעים". והם ,
בו" החוצב ביד המצוות:78"כגרזן קיום – ו"יתרו" ,
במעשה. השלימות שיא

.·È
?ÂÈ˙ÂÏ·‚‰Ó ˙‡ˆÏ Â¯˙ÈÏ Ì¯‚ ‰Ó

אחרים  במקומות שמוסבר (כפי הוא תורה מתן
יעלו  ש"תחתונים עד הגזירה, ביטול בהרחבה)
כנבראים, מהגבלותיהם ייצאו הנבראים – לעליונים"
יתרו, אצל שגם מובן, לפיכך לעליונים. ויתעלו
עבודה  קיימת היתה תורה, למתן הכנה היתה שביאתו

מהגבלותיו. יצא עצמו הוא זו:

ובא" שמע שמועה "מה רש"י בלשון הדיוק וזהו
שהביאו  הגורמים על מדבר הפסוק ונתגייר). בא (ולא
הוא  כך ועל אחרֿכך, יתגייר שהוא כך לידי יתרו את
ולישראל  למשה אלקים עשה אשר כל "את מסביר
שמע  שמועה "מה היא רש"י שאלת אבל עמו...".

יתרו 79ובא" שמע לעיל שהוזכרו השמועות את :
שם, ולהתגייר במדין להשאר היה, יכול והוא במדין,
יצא  שהוא יבוא, שהוא לכך אפוא, אותו, הביא מה
שמם, למדבר יבוא שהוא כך לידי עד מהגבלותיו,

תוהו  ?80למקום

ומלחמת  יםֿסוף "קריעת רש"י: מסביר כך ועל
"ויסעו" עלֿידי שנתהווה יםֿסוף, קריעת –81עמלק":

פגם  עלֿידי שנגרמה – עמלק ומלחמת "מעשה";
אין  אם בקרבנו ה' "היש שאלו כאשר ,82"ב"חכמה",
למעלה" עיניהם "נושאים עלֿידי נתהווה –83והנצחון

הכנה,84חכמה  שדרושה יתרו שמע אלה ענינים בשני .
מההגבלות  יציאה של עבודה .85דרושה

יםֿסוף, קריעת של שענינה ידוע, סוף: ים קריעת
והמחיצות  ההגבלות ביטול הוא ליבשה, ים הפיכת
כפי  (יבשה), הגילוי לבין (ים) וההעלם ההסתר שבין

אחרים  במקומות בהרחבה ובכך 86שמוסבר –
"תחתונים  הוא שענינה תורה, למתן ההכנה התבטאה

לעליונים...". יעלו

מבטאת  עמלק (=טומאת) קליפת עמלק: מלחמת
בדרך" קרך "אשר ואדישות, ה"קרירות"87קרירות .

ודעת" מטעם ש"למעלה לעבודה בעיקר מתנגדת
של  בדקותם שכליים). לשיקולים שמעבר (עבודה
אך  הקב"ה, בעבודת ההכרח עם עמלק מסכים הענינים
שלמעלה  עבודה מהגבלות, יציאה מאפשר איננו הוא

ודעת  עמלק:88מטעם מלחמת של הפנימי תוכנה וזהו .
והתנגדות  אדישות קרירות, של ה"קליפה" שבירת

השכל. מן שלמעלה לעבודה

יםֿסוף  קריעת – אלו ענינים שני אודות השמועה
– "ובא" – לבוא יתרו על השפיעה – עמלק ומלחמת
מדין", כ"כהן הכבוד מן להתרחק מהגבלותיו, לצאת

להתגייר. כדי וכו' שמם למדבר ולבוא

הגזירה  "ביטל שאז תורה, למתן ההכנה היתה זו
לעליונים". יעלו ו"תחתונים וכו'"
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כאן.76) מאוה"ח גם להעיר
איבוד 77) באם עליהם": זדו אשר ש"בדבר ממה יתרו הכריח וזה

הטבע  לכוחות שגם ולומר לטעות מקום הי' אחר , אופן ע"י הי' מצרים
שנאבדו  מזה אבל עליהם. ושליט מהם גדול שהוי' אלא ושליטה כח ישנו
איבוד  ע"י הי' שאיבודם לא – ישראל את לאבד שדימו עצמו זה בכח
מוכרח  – איבודם גרם עצמו זה כח אדרבה, כ"א שלהם, בכח ושבירת
חמור  תראה כי ד"ה (וראה ית' רצונו כפי רק הוא הכח של ענינו שכל
הוי' גדול כי הכתוב בפירוש ד) (מא, בתו"א מ"ש וע"ד ס"ד). תש"ד
שאמר  ידעתי עתה הפסוק גם מביא שם (ובחצע"ג האלקים מכל ואדוננו
ותמונה  ציור להם יש שכולם בטל.. היש להיות כולם על "ומושל יתרו)
שהו"ע  נס רק (לא עצמם הנבראים שציור והיינו הוי'", ורצון חפץ מבחי'
עשה. אשר כל את ד"ה כאן יקר כלי וראה הוי'. מרצון הוא הטבע) שידוד

מלוקט 78) (סה"מ שם ובהנסמן תשי"ז רבים מים ד"ה בארוכה ראה
ואילך). נא ע' ח"א

"ובא"79) שבמכילתא הגירסא בוחר שרש"י מזה גם הוא ומוכרח
(ותו  שמע" שמועה "מה כבירושלמי ולא ונתגייר" "ובא כבזבחים ולא

דפרש"י. הפשט בדרך גם מתורץ ועפ"ז לא).

ה.80) יח, עה"פ ופרש"י מכילתא ראה
טו.81) יד, בשלח
ז.82) יז, שם
(במשנה).83) א כט, ר"ה ראה
(84– עמלק (מעשה), מלכות דרגין דכל בסיפא – שקרי"ס להעיר

ואילך). א פה, (תו"א מליקה – גוים ראשית
דמאופן 85) דס"ל צ"ל ובא" שמע "מ"ת כו') (במכילתא למ"ד עפ"ז

מהגבלות. דיציאה הענין ידע בפועל התורה נתינת
שער 86) וראה קרי"ס). ערך במפתח (כמסומן ולקו"ת תו"א ראה

ה. ע' תרל"א והחרים המשך פנ"ד. האמונה
כו'.87) קור ל' ובפרש"י) ט. שם (תנחומא וכדרז"ל יח. כה, תצא

ד"ה  ואילך. ג' אות תר"פ ירים כאשר והי' ד"ה וראה אחרים. מפני הקרה
ואילך). 570 ע' ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ד ירים כאשר והי' וד"ה זכור

ובכ"מ. ואילך. 189 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש
יציאתו 88) שמספיק לטעון יכול הי' דעמלק קרירות שמצד ובפרט

מאצלם  נידוהו שאז במדין, בהיותו מע"ז עצמו שפירש בזה מהגבלותיו
שם). שמות פרש"י לב. פ"א, שמו"ר יא. שמות (תנחומא



כה

בראשית כז, כז – ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו 
ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח1 שדה אשר ברכו 

ה'

רלו

ביאור המדרש )ב"ר פס"ה, כב( בשעה שנכנס יעקב 
נכנסה עמו גן עדן )בחי' תפארת(, ובשעה שנכנס עשו 

נכנסה עמו גיהנם )בחי' גבורה( וכו'

קשה  שריחו  דבר  לך  אין  יוחנן  א"ר  בגדיו,  את  וירח 
ריח בגדיו  וירח את  ואת אמרת  מן השטף הזה של עזים 
ויברכהו, אלא בשעה שנכנס אבינו יעקב אצל אביו נכנסה 
שדה,  כריח  בני  ריח  ראה  דא"ל  הוא  הדא  עדן,  גן  עמו 
ובשעה שנכנס עשו אצל אביו נכנסה עמו גיהנם. המד"א 

)משלי יא, ב( בא זדון ויבא קלון.
בראשית רבה פרשה סה, כב

ב  סז,  פרשה  לקמן  כדיליף  גיהנם,  עמו  נכנסה 
מהכתוב מי איפא הצד ציד. ופה יליף מן בא זדון ויבוא 

קלון, ודריש קלון מלשון קלי ושריפה.
יפה תואר

עשו נקרא אדמוני2, הוא מבחי' פסולת3 הגבורה, לכן 
נכנסה גיהנם שממדת הגבורה, כי גיהנם4 נברא ביום שני 

י"א  יעקב  את  בירך  דיצחק  הטעם  ביאור  רלט,  סימן  לקמן  ראה   )1
ברכות.

2( בראשית כה, ל.
3( דיצחק הוא בחי' גבורה דקדושה, ועשו הוא מבחי' פסולת הגבורה. 

ראה לעיל סימן קפז הערה 7. קיג. קכ. לקמן סימן רמ.
4( )בראשית רבה פרשה ד, ו( למה אין כתיב בשני כי טוב, ר' יוחנן 
תני לה בשם ר' יוסי ב"ר חלפתא שבו נבראת גיהנם שנא' )ישעי' ל, 

לג( "כי ערוך מאתמול תפתה", יום שיש בו אתמול ואין בו שלשום:
שהגיהנם  ואמר  תפתה,  מאתמול  ערוך  כי  וז"ל:  מהרז"ו,  ]ופירוש 

שלנגד מדת5 הגבורה.
עדן  גן  עמו  נכנסה  לכן  התפארת6,  מדת  הוא  יעקב 

שמבחי' תפארת.
כי כמו שביום שלישי, שלנגד מדת התפארת נבראו אז 
כל האילנות, עץ פרי עשה פרי למינו, כמו שכתוב7 תדשא 
הארץ כו' עץ פרי עשה פרי כו', וכתיב8 ותוצא הארץ כו' 
יקוו  המים  מהקוות  מתחלה  וכתיב  כו',  פרי  עשה  ועץ 
המים אל מקום אחד9 שהי' ביום ג', )כי הקוות המים שייך 
מיני  כל  מצמיחים  מים  כי10  והפירות,  האילנות  לצמיחת 

תענוג(.
כמו כן גן עדן בפרט, שהוא גן שנטע בו ה' כל עץ נחמד 
למראה כו' ועץ החיים כו'11, ועשה ה' בו נהר להשקותו 
כמו שכתוב12 ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, שהוא על 
דרך הקוות המים ביום ג', הוא שייך למדת התפארת, וזהו 

העץ חיים שבהן, העץ חיים הוא13 תפארת.
ג"ן עד"ן14 עם ה' אותיותיו הוא מספר יעק"ב.

וזהו מה שכשנכנס יעקב אצל אביו נכנסה עמו גן עדן.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהור שמות-דברים עמוד ריט

ערוך מאתמול, הרי לא פירש איזה יום הי' שנדע איזו אתמול, ולא בא 
לסתום אלא לפרש, על כן דרש מאתמול יום שנוכל לומר בו אתמול 
היינו יום ב' ליום ראשון ולא שלשום שלא הי' לפניו יום אחר. )תפתה, 
גיהנם דכתיב בההוא קרא מדורתה אש ועצים הרבה )רש"י עירובין 

יט.( ועיין עירובין שם שכל המפתה ביצרו נופל שם( עכ"ל.
5( ראה לקוטי תורה פרשת אמור ל, ד. תורת חיים בראשית ח, ד.

6( ראה לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, ב ואילך. תורה אור פרשת נח 
יא, א.

7( בראשית א, יא.
8( שם פסוק יב.
9( שם פסוק ט.

10( ראה תניא פרק א'.
11( שם פרק ב, פסוק ט.

12( שם פסוק י.
13( ראה תורת חיים פרשת נח מו, ב בסופו.

14( ג"ן )בחי' 53( + עד"ן )124( + 5 אותיות = 182, כמנין יעקב.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc oihib(oey`x meil)

:qpwd zekf zxikn lr wtq d`ian `xnbdãáò ,eäì àéòaéà¦©§¨§¤¤
Baø BøënLxg`lñð÷ì,dpewl qpwd `di xey epgbi m`y ,cala ¤§¨©¦§¨

`ed m`døeëî,dpewl qpwd `di xey epgbi m`eøeëî Bðéà Bà ¨¥¨
qpwd z` lawi `le ,mlerl `a `ly xac xken mc` oi`y meyn
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום ראשון עמ' ב



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת יתרוכו

יט, ג – לא תגע בו יד כי סקול יסקל או 
ירה יירה אם בהמה אם איש לא יחיה במשוך 

היובל המה יעלו בהר

שופרות  ב'  נעשו  יצחק  של  דמאילו  במדרש  מ"ש  א. 
גדול  שופר  ומהימיני  תורה  דמתן  שופר  השמאלי  מקרן 
ת"ת  שהוא  הקול  ממשיך  השופר  כי  היינו  לבוא,  דלעתיד 
שמאל  הנק'  מז"א  מקבלת  ועכשיו  מלכות  שהוא  בדבור 
ולעתיד לבוא תקבל מא"א זהו שופר גדול כו' שמבחי' ימין 
יגדל  ועתה  ענין  וזהו  כו'  לימיני  שב  לאדוני  ה'  נאום  ועז"נ 
אף  כי  ועתה  וזהו  כו',  לימיני  שב  בחי'  שיהי'  אד',  כח  נא 
שעיקר הארה זו לעתיד לבוא היינו בקביעות אבל להוראת 
שעה נמשך גם עתה כמ"ש הרמ"ז בסה"מ שם בפי' בימי 
שם  הרמ"ז  פי'  עוד  באשלמותא,  סיהרא  קיימא  שלמה 
נאום הוא בחי' אמן שהוא חיבור הוי' אד', הדום לרגליך כי 
עכשיו רגלי' יורדות משא"כ לעתיד לבוא, ובחי' אמן הנ"ל 
יש לפרש ע"ד אמן יהא שמי' רבא מברך כו', זח"ב תרומה 

קס"ב ע"ב.
תהלים – יהל אור עמוד תכו

כל  ועשית  תעבוד  ימים  ששת   – ט  כ, 
מלאכתך

התורה  עסק  על  לפרשו  יש  תעבוד  ימים  ששת  ב. 
עבדו,  לא  לאשר  אלקים  עובד  בין  כמו  דוקא  ועבודה 
פעמים  מאה  פרקו  לשונה  פעמים  מאה  פרקו  שונה  בין 
סתים  אורייתא  כי  כו',  שבת  השביעי  ויום  ועי"ז  ואחד, 
דרגין  תלת  מענין  וכנודע  וגליא  סתים  ישראל  וכן  וגליא, 
והתורה מחברת ישראל עם הקב"ה וע"י גליא ההתקשרות 
כו', גם ב' בחי' אלו בכלל  כו', אבל ע"י סתים  מבחי' גליא 
נק'  שבתורה  גליא  גילוי  שהי'  שמ"ת  ונשואין  אירוסין  נק' 
נק'  התורה  פנימיות  גילוי  שיהי'  לבוא  ולעתיד  אירוסין, 

נשואין, מ"מ עד"ז יובן ההפרש בין חול לשבת שהריעו לה' 
כל הארץ ר"ת הלכה זהו בחול, והשתחוו לה' בהדרת קודש 

ר"ת קבלה זהו בחי' שבת.
אור התורה פרשת יתרו עמוד תתקנו

למען  אמך  ואת  אביך  את  כבד   – יב  כ, 
יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלקיך נותן 

לך

נאמר בדברות הראשונות רק למען  ליישב למה לא  ג. 
ותו  לך,  ייטב  למען  גם  נאמר  ב'  ובדברות  ימיך  יאריכון 
ובדברות  כלל  ט'  אות  נכתב  לא  הראשונות  בדברות 

האחרונות יש ב' טתי"ן.
במס'  בספרי  כתבתי  וכבר  נגלה  עפ"י  ליישב  ואמרתי 
פלוגתא  דיש  בקיצור.  אכתוב  וכאן  קצת  באריכות  חולין 
כיבוד  גבי  מ"ב[  ]פ"א  פאה  מס'  ריש  דמתניתין  לתנא 
או"א יש לו שכר בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא 
מדכתיב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך אבל ר"י ]חולין 
ומת  כיבוד  מצות  קיים  שזה  חזא  מעשה  ע"א[  קמ"ב  דף 
מיד לכך דרש שכר מצות בהאי עלמא ליכא ושניהן למען 
יאריכון ימיך ולמען ייטב לך קאי לעולם הבא שכולו ארוך 
וכולו טובה והאמת הוא כדברי ר"י דהא מעשה חזא וידוע 
מדברי הזוהר פ' תרומה שאות ט' נותנת חיים לעולם הזה 
דף  וע"ש  שם  מתים  אין  ט'  אות  תחת  שנבנית  לוז  ולכך 

קנ"ב.
רק  ונאמר  ט'  אות  הראשונות  בדברות  נכתב  לא  לכך 
למען יאריכון ימיך לחוד להורות דשכר מצוה בהאי עלמא 
ליכא ואריכות ימים יהי' לו לעולם הבא וממילא מוכח שגם 
לעולם הבא  לך הנאמר באחרונות קאי  ייטב  השכר למען 

שכולו טוב וכולו ארוך.
מעשה רוקח

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא קצת שמאז נסעו מכאן לא הגיעו ממנו כל מכתבים, ולכן נעם לי בכפלים לקבל ידיעה 

בכ"מ  וכמבואר  שלו,  בהעסק  משרה  לו  יש  מוה"ר...  כו'  נו"נ  אי"א  הוו"ח  אשר  וע"ד  בכלל  אודותו 

בדרז"ל אשר טוב האמיתי הוא טוב לשמים וטוב לבריות, ובפרט ע"פ דברי רבנו הזקן ופתגמו הידוע 

אשר "ואהבת לרעך כמוך הוא כלי לואהבת את ה' אלקיך" )וקצת ביאור בזה יש להבין ממה שכתוב 

בתניא פרק ל"ב(, והשי"ת יצליחו בפרנסה גשמיית ובפרט בפרנסה רוחניית, ויוסיף בשתי העבודות 

הנ"ל בין אדם למקום ובין אדם לחבירו גם יחד.

בברכת הצלחה.



כז exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i oey`x meil inei xeriy

ß hay c"i oey`x mei ß

çé(à)Bøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á
Bnò ìàøNéìe äLîì íéäìû äNò øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®

:íéøönî ìàøNé-úà ýBýé àéöBä-ék¦«¦¯§¨²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦
i"yx£B¯˙È ÚÓLiÂ∑?ּובא ׁשמע ּׁשמּועה עמלקמה ּומלחמת יםֿסּוף קטז)קריעת ׁשמֹות ∑B¯˙È.(זבחים ׁשבע «ƒ¿«ƒ¿ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָƒ¿ֵֶַ

ּפּוטיאל קיני, חבר, חֹובב, יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: ּבּתֹורה:(מכילתא)נקראּו אחת ּפרׁשה ׁשּיּתר ׁשם על יתר, . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּתֹורה, את ׁשחּבב חֹובב, ׁשמֹו. על אחת אֹות לֹו הֹוסיפּו הּמצות, וקּים לכׁשּנתּגּיר יתרֹו, תחזה". ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ"ואּתה

יתרֹו, הּוא ד)ׁשּנאמר:וחֹובב היה,(שופטים יתרֹו ׁשל אביו רעּואל אֹומרים: ויׁש מׁשה". חתן חבב ּומהּו"מּבני ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ב)אֹומר ּב'ספרי'(לעיל אּבא. אביהן: לאבי קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות אביהן"? רעּואל אל LÓ‰."וּתבאנה Ô˙Á∑ ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ…≈…∆

ׁשּנאמר:(מכילתא) ּבחמיו, הּגדּלה ּתֹולה מׁשה היה ּולׁשעבר ,הּמל חֹותן אני ּבמׁשה: מתּכּבד יתרֹו היה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּכאן
חֹותנֹו" יתר אל Ï‡¯NÈÏe."וּיׁשב ‰LÓÏ∑ מׁשה יׂשראל ׁשקּול ּכל Ïk.ּכנגד ˙‡‰NÚ ¯L‡∑ להם ְֶֶֶַָָ¿…∆¿ƒ¿»≈ְְִֵֶֶֶָָָֹ≈»¬∆»»ֶָ

ּובעמלק  ּובּבאר הּמן, B‚Â'.ּבירידת '‰ ‡ÈˆB‰ Èk∑ּכּלם על ּגדֹולה .(מכילתא)זֹו ְֲִִֵֵַַַַָָƒƒ¿ְַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ּוּוּוּובאבאבאבא ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע ּׁשּׁשּׁשּׁשממממּוּוּוּועהעהעהעה א)מהמהמהמה יח, ליתרֹו(רש"י ּגרם מה אינּה "את להתלהתלהתלהתּגּגּגּגּיּיּיּיר ר ר ר ׁשאלתֹו ׁשמע הּוא  – ּבּכת ּוב מפרׁש הּדבר ׁשהרי , ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לֹו ּגרם מה היא, ׁשאלתֹו ּוליׂשראל". למׁשה אלקים עׂשה אׁשר לכן לבלבלבלבֹוֹוֹוֹוא א א א ּכל ׁשם. והתּגּיר ּבמדין נׁשאר לא מּדּוע היינּו , ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

הּגמרא לׁשֹון על "ּובא", הּמכילּתא, לׁשֹון את א)העּדיף קטז, "ּובא(זבחים ...."ונתונתונתונתּגּגּגּגּיּיּיּיר ר ר ר : ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

(á)äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©À¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®
:äéçelL øçà©©−¦¤«¨

i"yx£‰ÈÁelL ¯Á‡∑ ואת אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח מצרים... ׁשב ל" ּבמדין: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ּכׁשאמר ««ƒ∆»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ה  'זֹו לֹו: אמר הּללּו'? הם 'מי לֹו: אמר האלהים", ּבהר "וּיפּגׁשהּו לקראתֹו אהרן ויצא וגֹו'", יא ּבניו ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

'על  לֹו: אמר 'למצרים'. לֹו: אמר מֹוליכן'? אּתה 'להיכן לֹו: אמר ּבני'. ואּלּו ּבמדין, ׁשּנׂשאתי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאׁשּתי
ּבניה  ׁשני נטלה .'אבי לבית 'לכי לּה: אמר עליהם'? להֹוסיף ּבא ואּתה מצטערים, אנּו והלכה הראׁשֹונים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

.לּה ָ

(â)øîà ék íLøb ãçàä íL øLà äéðá éðL úàå§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½
:äiøëð õøàa éúééä øb¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

È˙א  ‰LÓ„ È‰eÓÁ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ B¯˙È ÚÓLe¿«ƒ¿«»¿ƒ¿»¬ƒ¿…∆»
È¯‡ dnÚ Ï‡¯NÈÏe ‰LÓÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk»ƒ¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»≈«≈¬≈

:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ ˙È ÈÈ ˜Èt‡«≈¿»»ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

‡z˙ב  ‰¯tˆ ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ¯·„e¿«ƒ¿¬ƒ¿…∆»ƒ…»ƒ«
:d¯hÙc ¯˙a ‰LÓ…∆»«¿«¿«

‡¯Èג  ÌL¯‚ „Á ÌeL Èc ‡‰a ÔÈ¯z ˙ÈÂ¿»¿≈¿»»ƒ«≈¿…«≈
:‰‡¯Îe ‡Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡¬««»¬≈ƒ¿«¿»¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc
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l`Erx(`i zeny oyi `negpz)mixnF` Wie . §¥§¥§¦
`de ,did Fxzi lW eia` l`Erx§¥¨¦¤¦§¨¨§¨

aizkC(gi a lirl)l`Erx l` dp`aYe ¦§¦©¨Ÿ¨¤§¥
oixFTW `Ed zFwFpiY KxC ,odia £̀¦¤¤¤¦¤¦

`A` odia` ia`l(gr jzelrda ixtq). ©£¦£¦¤©¨
,Fxzi `Ed l`Erx xn`C o`nl `iWwe§©§¨§©§¨©§¥¦§
Fxzi `Ed aaFgC inp Dil `xiaq i ¦̀§¦¨¥©¦§¨¦§
aAigW lr aaFg i"Wx WxiRW FnM§¤¥©©¦¨©¤¦¥

aizkC i`n oM m` ,dxFYd(hk i xacna) ©¨¦¥©¦§¦
Wie .l`Erx oA aagl dWn xn`Ie©Ÿ¤Ÿ¤§Ÿ¨¤§¥§¥
Fxzi `Ed aaFg xn`C o`nlC xnFl©¦§©§¨©¨¦§
dnE ,[Fxzi lW eia` l`ErxW opixn`]¨§¦©¤§¥¨¦¤¦§©
'ebe l`Erx l` dp`aYe xnFl cEnlY©§©©¨Ÿ¨¤§¥
,Fl E`xwp zFnW ipWE ,'ebe zFwFpiYdW¤©¦§¥¥¦§§
,dxFYA zg` dWxR xYIW lr xzi¤¤©¤¦¥¨¨¨©©©¨
ÎlMnE .'eke dxFYd aAigW lr aaFg¨©¤¦¥©¨¦¨
zFnW raW `MilC `iWw mFwn̈©§¨§¥¨¤©¥
DiciC `iWw cFre .i"Wx WxitcM¦§¥©©¦§©§¨¦¥

zFnW draWC aizM `dC ,DiciC ©̀¦¥§¨§¦§¦§¨¥
l`Erx xn`C o`nlC cFre .Fl E`xwp¦§§§¦§©§¨©§¥
df `l aaFgC xnFl Kixv Fxzi df¤¦§¨¦©§¨Ÿ¤
,Fxzi df aaFgC aizM cFre .Fxzi¦§§§¦§¨¤¦§

aizkC(`i c mihtey)ozg aag ipAne ¦§¦¦§¥Ÿ¨Ÿ¥
xninl ivn ikid ,`iWw cFre .dWnŸ¤§©§¨¥¦¨¥§¥©

aizM `de ,ipiwe aaFg `xwpC(my) §¦§¨¨§¥¦§¨§¦
oM m` ,'ebe oiTn cxtp ipiTd xage§¤¤©¥¦¦§¨¦©¦¦¥
ozFg Fxzi lW FpA ipiTd xagC rnWn©§©§¤¤©¥¦§¤¦§¥

:oEIr Kixve .dWna dxez ¤§¨¦¦



exziכח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i oey`x meil inei xeriy

(ã)ìà-ék øæòéìà ãçàä íLåýéðìviå éøæòa éáà é §¥¬¨«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦
:äòøt áøçî¥¤¬¤©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ·¯ÁÓ ÈÏviÂ∑צּוארֹו נעׂשה מׁשה, את להרג ּובּקׁש הּמצרי ּדבר על ואבירם ּדתן ּכׁשּגּלּו ««ƒ≈ƒ≈∆∆«¿…ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשיׁש. ׁשל .(מכילתא)ּכעּמּוד ְִֶַַ

(ä)äLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®
:íéäìûä øä íL äðç àeä-øLà øaãnä-ìà¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£¯a„n‰ Ï‡∑ּבכבֹודֹו יֹוׁשב ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר יתרֹו ׁשל ּבׁשבחֹו אּלא היה, ׁשּבּמדּבר יֹודעים אנּו אף ∆«ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּתֹורה  ּדברי לׁשמע ּתהּו, מקֹום הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו עֹולם .ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(å)ðúç éðà äLî-ìà øîàiåéìà àa Bøúé EE ©Ÿ̧¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´¥¤®
:dnò äéðá éðLe EzLàå§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשליח B‚Â'.עלֿידי B¯˙È E˙Á È‡∑.אׁשּת ּבגין צא ּבגיני, יֹוצא אּתה אין אם «…∆∆…∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿ƒ¿¿ְְְְִִִִִֵֵֵַָ
ּבניה. ׁשני ּבגין צא ,אׁשּת ּבגין יֹוצא אּתה אין .(מכילתא)ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

(æ)Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî àöiå©¥¥̧¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½
ì eäòøì-Léà eìàLiå:äìäàä eàáiå íBìL ©¦§£¬¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨

i"yx£‰LÓ ‡ˆiÂ∑ ּומי ואביהּוא. נדב אהרן, יצא מׁשה, ׁשּיצא ּכיון ׁשעה, ּבאֹותּה יתרֹו נתּכּבד ּגדֹול ּכבֹוד «≈≈…∆ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
יצא? ולא יֹוצאין, אּלּו את ׁשראה BÏ.הּוא ˜MiÂ eÁzLiÂ∑:אֹומר ּכׁשהּוא למי. הׁשּתחוה מי יֹודע איני ְְִֵֶֶָָָָֹ«ƒ¿««ƒ«ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

מׁשה" "והאיׁש ׁשּנאמר: מׁשה, זה איׁש? הּקרּוי מי לרעהּו", .(מכילתא)"איׁש ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

(ç)ýBýé äNò øLà-ìk úà Bðúçì äLî øtñéå©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§¨Æ
-ìk úà ìàøNé úãBà ìò íéøöîìe äòøôì§©§´Ÿ§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨

:ýBýé íìviå Cøca íúàöî øLà äàìzä©§¨¨Æ£¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§¨«
i"yx£B˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ∑לּתֹורה לקרבֹו לּבֹו את (מכילתא)למׁש.‰‡Ïz‰ Ïk עמלק ∑‡˙ וׁשל הּים ׁשעל «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶַָָֹ≈»«¿»»ְֲֵֶֶַַָָ

וכן:∑‰Ïz‡‰.(מכילתא) לפרקים, מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא  והּתי"ו ּתבה, ׁשל היסֹוד מן אל"ף למ"ד «¿»»ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּתנּואה  ּתקּומה, ּתנּופה, .ּתרּומה, ְְְְָָָָ

(è)ýBýé äNò-øLà äáBhä-ìk ìò Bøúé cçiå©¦´©§¦§½µ©¨©½̈£¤¨¨¬§−̈
:íéøöî ãiî Bìévä øLà ìàøNéì§¦§¨¥®£¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦

‰Â‰ד  ‡a‡„ ‡‰Ï‡ È¯‡ ¯ÊÚÈÏ‡ „Á ÌeLÂ¿«¡ƒ∆∆¬≈¡»»¿«»¬»
:‰Ú¯Ù„ ‡a¯ÁÓ È·ÊLÂ È„ÚÒ·¿«¬ƒ¿≈¿«ƒ≈«¿»¿«¿…

d˙z‡Âה  È‰B·e ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ‡˙‡Â«¬»ƒ¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿≈
Ôn˙ È¯L ‡e‰ Èc ‡¯a„ÓÏ ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿«¿¿»ƒ»≈«»

:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡„ ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

C˙ÂÏו  È˙‡ B¯˙È CeÓÁ ‡‡ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆¬»¬ƒ¿»≈¿»»
:dnÚ ‡‰a ÔÈ¯˙e C˙z‡Â¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒ«

ÈLe˜ז  „È‚Òe È‰eÓÁ ˙eÓc˜Ï ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«»¬ƒ¿ƒ¿ƒ
elÚÂ ÌÏLÏ d¯·ÁÏ ¯·‚ eÏÈ‡Le dÏ≈¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¿«

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

ÈÈח  „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ ‰LÓ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ…∆«¬ƒ»»ƒ¬«¿»
Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»
:ÈÈ Ôe·ÊLÂ ‡Á¯‡a ÔezÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»¿≈¿»¿»

ÈÈט  „·Ú Èc ‡˙·Ë Ïk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ«¬ƒƒ¿«»«¿»ƒ¬«¿»
:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe·ÊL Èc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(f).eçzLiådegYWd in rcFi ipi` ©¦§©¥¦¥©¦¦§©£¨
xnF` `EdWM ,inlEdrxl Wi``Ed in §¦§¤¥¦§¥¥¦

iExTdWi`xn`PW dWn df ,bl mixac) ©¨¦¤¤¤¤¡©
(`inp Fxzi `dC dWwe .midl`d Wi ¦̀¨¡Ÿ¦§¨¤§¨¦§©¦

xn`PW ,Wi` iExw(`k a lirl)l`FIe ¨¦¤¤¡©©¤

xnFl Wie .'ebe Wi`d z` zaWl dWnŸ¤¨¤¤¤¨¦§¥©
Wi` oipC oi`e Wi`n Wi` oipC̈¦¦¥¦§¥¨¦¦
`xwp dWOW ,xnFl Wi cFr .Wi`dn¥¨¦¥©¤¤¦§¨

xn`PW FnWl KEnq Wi`(b ai xacna) ¦¨¦§¤¤¡©
cFre .FxziA oM oi`X dn ,dWn Wi`de§¨¦Ÿ¤©¤¥¥§¦§§

o`nM `iz` `WxC KdC xnFl Wi¥©§¨§¨¨¨§¨§©
`de ,l`Erx did Fxzi lW eia` xn`C§¨©¨¦¤¦§¨¨§¥§¨

aizkC(`k a lirl)dxRv z` (el) oYIe ¦§¦©¦¥¤¦Ÿ¨
mipa ipaC ,xn`w FpA zA ,dWnl FYa¦§Ÿ¤©§¨¨©¦§¥¨¦

mipaM od ixd(:aq zenai):g dxez £¥¥§¨¦



כט exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i oey`x meil inei xeriy

i"yx£B¯˙È cÁiÂ∑.ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, צד)ויׂשמח ּבׂשרֹו(סנהדרין 'נעׂשה אּגדה: מצר ּומדרׁש חּדּודין', חּדּודין «ƒ«¿ƒ¿ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבאּפיּה" ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה עד "ּגּיֹורא אינׁשי: ּדאמרי הינּו מצרים, אּבּוד Ú‰·Bh‰ŒÏk.על Ï∑ ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ«»«»

לברח  יכֹול עבד היה לא עכׁשו עד מצרים'. מּיד הּצילֹו 'אׁשר ּכּלן ועל והּתֹורה. והּבאר הּמן, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻטֹובת
רּבֹוא ׁשּׁשים יצאּו ואּלּו מסּגרת, הארץ ׁשהיתה .(מכילתא)מּמצרים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

(é)ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå©»Ÿ¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬
úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©

:íéøöî-ãé©¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡∑ קׁשה Ú¯t‰.אּמה „iÓe∑ קׁשה מל.ÌÈ¯ˆÓ „È ˙ÁzÓ∑ ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒ

הּיד  ּומרּות, רּדּוי לׁשֹון העבֹודה ּכתרּגּומֹו: היא עליהם, מכּבידים .ׁשהיּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

(àé)ék íéäìûä-ìkî ýBýé ìBãâ-ék ézòãé äzò©¨´¨©½§¦¦«¨¬§−̈¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìò eãæ øLà øácá©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«

i"yx£ÈzÚ„È ‰zÚ∑,לׁשעבר הייתי ּביֹותרמּכירֹו ‰‡ÌÈ‰Ï.(מכילתא)ועכׁשו ÏkÓ∑ ּבכל מּכיר ׁשהיה מלּמד «»»«¿ƒְְְְִִִֵֶַַַָָָƒ»»¡…ƒְְִֵֶַַָָָ
ׁשּבעֹולם, אלילים עבדּהעבֹודת ׁשּלא אלילים עבֹודת הּניח Ì‰ÈÏÚ.(מכילתא)ׁשּלא e„Ê ¯L‡ ¯·c· Èk∑ ֱֱֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ«»»¬∆»¬≈∆

ּבמים  נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ּבמים e„Ê.ּכתרּגּומֹו: ¯L‡∑ ּדר ורּבֹותינּו הרׁשיעּו. יא)ׁשּוהּואׁשר לׁשֹון (סוטה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָ¬∆»ְְְְֲִִֵֶַָ
כה) נתּבּׁשלּו(בראשית ּבּה ּבּׁשלּו, אׁשר ּבּקדרה נזיד": יעקב ."וּיזד ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1271 cenr ,c jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

cg` lkAW 'FxzI'd©¦§¤§¨¤¨

האלקים" מּכל ה' ּגדֹול ּכי ידעּתי "עּתה יתרֹו ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו יא)ּבתחילת הּקדֹוׁש(יח, ּבּזֹוהר ואיתא סז,, פרשתנו (ריש ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
"סטרא־אחרא ב) הּוא יתרֹו ּכי מּתן־ּתֹורה. ענין להיֹות יכֹול היה האלקים" מּכל ה' "ּגדֹול ואמר יתרֹו ׁשהֹודה אחרי ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשרק

ׁשּיּתן  ׁשּי היה - ה ' ּבגדּולת הֹודה הּוא ׁשּגם ועל־ידי הּקדּוׁשה, צד ׁשאינן הּקלּפֹות ּבחינת והינּו ׂשמאלא", סטר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּדאיהּו
הּתֹורה. את ֶַַָָָהּקּב"ה

לקראּה צריכים היּו מּתן־ּתֹורה על ּבּה ׁשּמדּבר מּכיון ּדלכאֹורה יתרֹו, ׁשם על זֹו סדרה לקריאת הּטעם לבאר יׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻועל־ּפי־זה
למּתן־ּתֹורה? הּקׁשּור ְְֵַַַָָּבׁשם

הּתֹורה: קּבלת ּבדר לנּו הֹוראה ׁשּבזה ְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ולהבינּה הּתֹורה את לקּבל לזּכֹות רֹוצים אם ּכמֹו־כן הּקּב"ה, קּיּום על הֹודה יתרֹו ׁשּגם אחרי רק היתה ׁשּמּתן־ּתֹורה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּכמֹו
האדם  על אּלא הּתֹורה, את לקּבל רצֹון לּה יׁש הּקּב"ה רצֹון לקּים רֹוצה ׁשּבטבעּה הּקדֹוׁשה ׁשהּנׁשמה ּבזה ּדי אין ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָּכראּוי,
ׁשּצרי ויסּכים יֹודה הּוא ּגם וחמרּיים, ּגׁשמּיים ּדברים - ּב'מֹותרֹות' ורֹוצה נמׁש ׁשּמּצד־עצמֹו ּגּופֹו ׁשּגם ּבעצמֹו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלפעל

ּכראּוי. ולהבינּה הּתֹורה את וללמד הּקּב"ה, רצֹון את ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלקּים
ויּוכל  הּתֹורה, לקּבלת ּכלי הּוא אזי הּקּב"ה, רצֹון את לקּים ורֹוצה 'מֹודה' אחד, ׁשּבכל ה'ּיתרֹו' הּגׁשמי, ּגּופֹו ׁשּגם אחרי ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָורק

ּבזה. ּולהצליח ּכראּוי ְְֲִִֶַַַָָָָלהבינּה

ÈÓ„‡י  ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙È ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
‡nÚ ˙È ·ÈÊL Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ≈ƒ»«»

:È‡¯ˆÓ ˙Â¯Ó ˙BÁzÓƒ¿«¿«ƒ¿»≈

dpÓיא  ¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ ÈÈ ·¯ È¯‡ ‡Ú„È ÔÚk¿«»«¿»¬≈«¿»¿≈¡»«ƒ≈
˙È ÔcÓÏ È‡¯ˆÓ e·ÈMÁc ‡Ób˙Ùa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒƒ¿»≈¿ƒ«»

:Ôepc da Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(h).cçiåFxUA dUrp i"Wx WxiR ©¦©§¥©©¦©£¨§¨
mY EpiAx xn`e .'eke oicECig oicECig¦¦¦¦§¨©©¥¨
,i"Wx WExitM xaCl Knq `vnC§¨¨¤¤©¨¨§¥©¦
oYIe ,rgxi FnWE ixvn car oWWlE§¥¨¤¤¦§¦§©§¨©¦¥

dX`l FCar rgxil FYA z` oWWixac) ¥¨¤¦§©§¨©§§¦¨

(dlÎcl a '` miniddxUr WlW aiWg .¨¥§¤§¥
rnWil` cr oWW car rgxInweqt my) ¦©§¨¤¤¥¨©¡¦¨¨

(`noA l`rnWi df `zwiqRA Wixce ,§¨¥©§¦§¨¤¦§¨¥¤
,mipizPd on didW rnWil` oA dipzp§©§¨¤¡¦¨¨¤¨¨¦©§¦¦
dxUr cr FxEql xfFgW xbl o`Mn¦¨§¥¤¥§©£¨¨

dUFre minC KtFW didW ,zFxFC¤¨¨¥¨¦§¤
`w `l zFxFC dWlWE .iOx` dUrn©£¥£©¦§¨¨¨
cr xB Fpi` ixvn xBW itl ,aiWg̈¥§¦¤¥¦§¦¥¥©
`vnY Kli`e mXnE ,zFxFC dWlW§¨¦¨§¥¨¦§¨

:zFxFC dxUri dxez £¨¨



exziל zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 200 'nr fh jxk y"ewl t"r)

mipFW`xd dxfÎdcFar icaFr zErḧ§¥£¨¨¨¨¦¦

עליהםעליהםעליהםעליהם:::: זדזדזדזדּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר בבבבּדּדּדּדברברברבר ּכּכּכּכיייי ממממּכּכּכּכלללל־־־־האלהיםהאלהיםהאלהיםהאלהים יהוהיהוהיהוהיהוה ּכּכּכּכיייי־־־־גדגדגדגדֹוֹוֹוֹולללל ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽעעעעּתּתּתּתהההה ֱֱֱֱִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבמים נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ּבּמים ּכתרּגּומֹו, – עליהם זדּו אׁשר ּבּדבר ובפרש"י)ּכי יא. (יח, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

מּכל  ה' ּגדֹול "ּכי להּכיר יתרֹו את הכריח אׁשר הּוא ּבּמים" נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ׁש"ּבּמים זה נס רק מּדּוע לעּין ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָיׁש
ֱִָֹהאלקים"?

ּבמציאּות  ּכפרּו לא הראׁשֹונים עבֹודה־זרה ּדעֹובדי עבֹודה־זרה, הלכֹות ּבריׁש הרמּב"ם ׁשּכתב מה על־ּפי זה לבאר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
והּמּזלֹות. הּכֹוכבים את עבדּו ולכן ּכרצֹונם, העֹולם להנהיג ּולמּזלֹות לכֹוכבים ּכח נתן ׁשהּקּב"ה אמרּו ּכי־אם ח"ו, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹהּקּב"ה
להנהיג  הּכח את להם ׁשּנתן זה הּוא ׁשהרי והּמּזלֹות, הּכֹוכבים על ּולהתּגּבר לׁשלט הּקּב"ה ׁשּביכלת הֹודּו הם ּגם ּבוּדאי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹא

העֹולם. ֶָָאת
עצמם  ׁשּלּמים לטעֹות, מקֹום היה עדין אחר, ּבאפן ּכי־אם הּמים ידי על היה לא הּמצרּיים ענׁש ּדאם לֹומר יׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹועל־ּפי־זה
הכֹוכבים  ּבידי ח"ו מנהג עצמֹו ׁשהּטבע היינּו הּמצרּיים, את וענׁש הּמים, ּכח על "ּגבר" ׁשהּקּב"ה אּלא ּוׁשליטה, ּכח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻיׁש

יֹותר, ּגדֹול ּכח ידי על הּטבע את ולׁשּבר לׁשּדד יכֹול ׁשהּקּב"ה אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּומזלֹות
ׁשבירת  על־ידי ׁשאּבדם ולא ּגּופא) הּמים ּבכח ׁשהׁשּתּמׁש (היינּו לאּבדם, ׁשּדּמּו ּדבר אֹותֹו ידי על אּבדם ׁשהּקּב"ה מּזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹא
אּלא  ּוׁשליטה ּכח ׁשּום אין הּטבע ּולכחֹות ּגּופא, העֹולם טבע על ה'ּבעל־הּבית' הּוא ׁשהּקּב"ה לּכל, והברר הּוכח זה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻּכח

וק"ל. הראׁשֹונים. עבֹודה־זרה ּדעֹובדי הּטעּות ּבטלה על־ידי־זה ורק החֹוצב', ּביד 'ּכגרזן רק ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהם

(áé)íéäìûì íéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®
ìëå ïøäà àáiå|ïúç-íò íçì-ìëàì ìàøNé éð÷æ ©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬

:íéäìûä éðôì äLî¤−¦§¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£‰ÏÚ∑ ּכליל ּכּלּה ׁשהיא B‚Â'.ׁשלמים ∑ÌÈÁ·Ê.ּכמׁשמעּה, Ô¯‰‡ ‡·iÂ∑ והלא ,הל היכן ּומׁשה …»ְְִִֶַָָָָֻ¿»ƒְִָ«»…«¬…¿ֲֵֶַַָָֹֹ

לפניהם  ּומׁשּמׁש עֹומד ׁשהיה אּלא הּכבֹוד? ּכל את לֹו וגרם לקראתֹו ׁשּיצא ‰‡ÌÈ‰Ï.הּוא ÈÙÏ∑ מּכאן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָƒ¿≈»¡…ƒִָ
הּׁשכינה מּזיו נהנה ּכאּלּו ּבּה, מסּבין חכמים ׁשּתלמידי מּסעּדה כד)ׁשהּנהנה .(ברכות ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

ß hay e"h ipy mei ß

(âé)ì äLî áLiå úøçnî éäéåíòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®
:áøòä-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä ãîòiå©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

i"yx£˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ∑?מּמחרת ּומהּו ּב'ּספרי'. ׁשנינּו ּכ היה, הּכּפּורים יֹום ההר.מֹוצאי מן רדּתֹו למחרת «¿ƒƒ»√»ְְְֳֳִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָ
"והֹודעּתי  לֹומר: איֿאפׁשר ּתֹורה מּתן קדם ׁשהרי הּכּפּורים, יֹום מּמחרת אּלא לֹומר אפׁשר אי  ְְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹועלּֿכרח
ירד  ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי העם, את לׁשּפט מׁשה יׁשב לא הּכּפּורים, יֹום עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה וגֹו'" ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאתֿחּקי
ּכתּובה  זֹו ּפרׁשה ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ׁשמנים וׁשהה ּבהׁשּכמה עלה ּולמחר הּלּוחֹות, את ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹוׁשבר

ׁשּלּוחֹוּכּסדר, ּבא, ּתֹורה מּתן קדם יתרֹו האֹומר לדברי אף ׁשנּיה, ׁשנה עד מּמחרת", "ויהי נאמר: ׁשּלא ְְְְְֱֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ÒÎÂ˙יב  ÔÂÏÚ ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ·È¯˜Â¿»ƒƒ¿¬ƒ¿…∆¬»»¿ƒ¿«
È·Ò ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡˙‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜¿ƒ√»¿»«¬»«¬…¿…»≈
‰LÓ„ È‰eÓÁ ÌÚ ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ¬ƒ¿…∆

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÔcÓÏיג  ‰LÓ ·˙ÈÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBiÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ»¿«¿ƒƒ≈…∆¿ƒ«
‡¯Ùˆ ÔÓ ‰LÓ„ È‰BlÚ ‡nÚ Ì˜Â ‡nÚ ˙È»«»¿»«»ƒ»ƒ¿…∆ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bi).úøçnî éäéåzxgOn i"Wx WxiR ©§¦¦¨¢¨¥©©¦¦¨¢©
on Fzcixi mFi zxgOn ,mixERMd mFi©¦¦¦¨¢©§¦¨¦
`N` xWt` i` KgxM lre .xdd̈¨§©¨§¨¦¤§¨¤¨
mcFw ixdW ,mixERMd mFi zxgOn¦¨¢©©¦¦¤£¥¤

xnFl xWt` i` dxFY oYniYrcFde ©©¨¦¤§¨©§©§¦
mixERMd mFi cr dxFY dpYiPXnE ,'ebe¦¤¦§¨¨©©¦¦
ixdW ,mrd z` hFRWl aWi `lŸ¨©¦§¤¨¨¤£¥

xAW fEOzA xUr draWAzFgENd §¦§¨¨¨§©¦¥©
mW ddWe dnMWdA dlr zxgOle§©¨¢¨¨¨©©§¨¨§¨¨¨
mFiA cxie mFi [mipFnW] (mirax`)§¦§¨©§
lr daEzM Ff dWxR oi`e .mixERMd©¦¦§¥¨¨¨§¨©
,dIpW dpW cr xn`p `NW ,xcQd©¥¤¤Ÿ¤¡©©¨¨§¦¨

o`M xn`p ixdW(fk weqt)dWn gNWie ¤£¥¤¡©¨©§©©Ÿ¤
milbCd rQnA EpivnE ,Fpzg z ¤̀Ÿ§¨¦§©©©§¨¦

dWn Fl xn`W(`l ,hk i xacna)mirqp ¤¨©¤Ÿ§¦
Ff m`e ,Epz` afrY `p l` ,Epgp £̀©§©¨©£ŸŸ¨§¦
okid Klde FgNXXn dxFY oYn mcFw¤©©¨¦¤¦§§¨©¥¨
`l mW [xn`Y] m`e .xfgW Epivn̈¦¤¨©§¦Ÿ©¨Ÿ
Fxzi lW FpaE aaFg m`ÎiM Fxzi xn`p¤¡©¦§¦¦¨§¤¦§
aizM ixdW ,Fxzi `Ed aaFg `Ed .did̈¨¨¦§¤£¥§¦

(`i c mihtey)cr ,dWn ozg aag ipAn¦§¥Ÿ¨Ÿ¥Ÿ¤©



לי exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h ipy meil inei xeriy
ׁשנּיה, ׁשנה עד אּלא היה לא ארצֹו הּדגלים אל ּבמּסע ּומצינּו אתֿחתנֹו", מׁשה "ויׁשּלח ּכאן: נאמר ׁשהרי ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

מׁשה: לֹו י)ׁשאמר ּתֹורה,(במדבר מּתן קדם זּו ואם אֹותנּו". ּתעזב נא אל וגֹו' הּמקֹום אל אנחנּו "נֹוסעים ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
,והל הּוא מּׁשּׁשלחֹו היה? יתרֹו ׁשל ּובנֹו חֹובב, אּלא יתרֹו נאמר לא ׁשם ּתאמר: ואם ׁשחזר? מצינּו היכן ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּכת  ׁשהרי יתרֹו, הּוא ד)יב:חֹובב מׁשה"(שופטים חֹותן חֹובב ‰ÌÚ."מּבני „ÓÚiÂ 'B‚Â ‰LÓ ·LiÂ∑ יֹוׁשב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָֹ«≈∆…∆¿««¬…»»ֵ
,ּכ על והֹוכיחֹו יׂשראל, ׁשל ּבכבֹודן מזלזל ׁשהיה ליתרֹו הּדבר והקׁשה עֹומדים, וכּלן ׁשּנאמר:ּכמל ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻ

נּצבים  וכּלם "לבּד יֹוׁשב אּתה ‰Ú¯·."מּדּוע „Ú ¯˜a‰ ÔÓ∑(י ּכן?(שבת  לֹומר ׁשּדן אפׁשר ּדּין ּכל אּלא ְְִִֵֶַַַַָָָֻƒ«…∆«»»∆ְֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּתף  נעׂשה ּוכאּלּו הּיֹום, ּכל ּבּתֹורה עֹוסק ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה אחת, ׁשעה אפּלּו לאמּתֹו אמת ְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּדין

ּבראׁשית  ּבמעׂשה וגֹו'"להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ערב "ויהי ּבֹו: י)ׁשּנאמר .(מגילה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(871 'nr ,a jxk a"nyz zeiecreezd .a"nyz haya e"h zecreezdn)

העםהעםהעםהעם אתאתאתאת ללללׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטט ממממׁשׁשׁשׁשהההה ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב ממממּמּמּמּמחרתחרתחרתחרת יג)ויהיויהיויהיויהי (יח, ְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
(רש"י) ההר מן רדּתֹו למחרת היה... יֹום־הּכּפּורים ְְֳִִִִֵַָָָָָָָמֹוצאי

ּכמעמדם  ,ּכל־ּכ נעלה מּצב ׁשּמּׂשיגים לאחר  ּגם מתמדת. הֹוספה נדרׁשת ה' ׁשּבעבֹודת מֹורה יֹום־הּכּפּורים ׁשּלמחרת ְְְְְֲֲֲֳִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּיֹום
ערׁשט  מען ּדארף "איצטער - זה יֹום על מהֹורׁש"ב אדמּו"ר כ"ק ּכפתּגם ּלהֹוסיף, מה יׁש ּביֹום־הּכּפּורים, יׂשראל ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשל

ּתׁשּובה]. לעׂשֹות להתחיל צרי עכׁשו [=רק טאן" ְְְְְֲִִַַַַָָָָָּתׁשּובה
ּגר  היה וגם ּבּתֹורה" ּפרׁשה (והֹוסיף) ׁשּיּתר "על־ׁשם יתרֹו, - הּפרׁשה ּכל ׁשל (ותכנּה) מׁשמּה ּגם ללמד יׁש זֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹהֹוראה

חדׁשה. נֹוספת מציאּות לעֹולם ּבאה ּובלידתֹו ׁשּנֹולד, ּכקטן ליׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָׁשהתוּסף

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr e zegiy ihewl)

ההרההרההרההר מןמןמןמן רדרדרדרדּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו למחרתלמחרתלמחרתלמחרת .... .... היההיההיההיה ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים ייייֹוֹוֹוֹוםםםם יג)ממממֹוֹוֹוֹוצאיצאיצאיצאי יח, לֹומר,(רש"י ויׁש ּכּפּור. ּביֹום הּסעּודה היתה זה לפי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ולסליחה" "למחילה נקּבע הּוא ּומאז ,"ּכדברי "סלחּתי אמר הּקּב"ה ּכאׁשר רק התחיל ּכּפּור יֹום ענין ּכל עקב ּדהּנה (רש"י ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

יח) אמירת ט, ׁשּלאחר הּיֹום ּבחלק (אף ההר מן מׁשה ׁשּירד הּיֹום על יחּולּו ּכּפּור יֹום ׁשּדיני אפׁשר ׁשאי ּכן, אם מּובן .ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
"סלחּתי") אמירת (לפני הראׁשֹון חלקֹו ּכאׁשר ּכּפּור.לאלאלאלא"סלחּתי"), יֹום היה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ ִָָֹֹ

(ãé)íòì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®
íòì äNò äzà øLà äfä øácä-äî øîàiå©ÀŸ¤¨«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈
éìò ávð íòä-ìëå Ecáì áLBé äzà òecîE ©À©©¨³¥Æ§©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−

:áøò-ãò ø÷a-ïî¦¬Ÿ¤©¨«¤
(åè)Løãì íòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨−̈¦§¬

:íéäìû¡Ÿ¦«
i"yx£‡·È Èk∑,בא הֹווה ּכי ‡ÌÈ‰Ï.לׁשֹון L¯„Ï∑ הּגבּורה מּפי ּתלמּוד לׁשאל אלּפן, למתּבע .ּכתרּגּומֹו: ƒ»…ְִֶָƒ¿…¡…ƒְְְְְְְְִִִִַַַַַָֹֻ

Ú·„יד  ‡e‰c Ïk ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ ‡ÊÁÂ«¬»¬ƒ¿…∆»»ƒ»≈
„·Ú z‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù ‰Ó ¯Ó‡Â ‡nÚÏ¿«»«¬«»ƒ¿»»»≈ƒ«¿»≈
‡nÚ ÏÎÂ C„BÁÏa ·˙È z‡ ÔÈ„ ‰Ó ‡nÚÏ¿«»»≈«¿»≈ƒ¿»¿»«»

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆ ÔÓ CÂlÚ ÔÈÓÈ»̃¿ƒƒ»»ƒ«¿»««¿»

nÚ‡טו  È˙ÂÏ Ô˙‡ È¯‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ«»
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

:i"Wx oFWl o`M,`iWweoM m`C ¨§©¦§©§¨§¥¥
xdd on dWn cxIW drWA rnWn©§©§¨¨¤¨©¤¦¨¨
z`xwl `vi mixERMd mFiA EpiidC§©§§©¦¦¨¨¦§©

drW DzF`aE ,FpzFgFxzi gTIe['ebe] §§¨¨¨©¦©¦§
migafE dlrmFi FzF`A Elk`e , Ÿ¨§¨¦§¨§§

xaM `lde Elk` K`ide ,mixERMd©¦¦§¥¨¨§©£Ÿ§¨
o`nl `iWw cFre .dxFYd dpYip¦§¨©¨§©§¨§©

xn`C(.fhw migaf)dxFY oYn mcFw Fxzi §¨©¦§¤©©¨
aixwdW df dUrnC xnFl Wie .`Ä§¥©§©£¤¤¤¦§¦
zcx mFiA did `NW xWt` zFpAxẅ§¨¤§¨¤Ÿ¨¨§¤¤
F` ipXd mFIA m`ÎiM ,xdd on dWn¤¦¨¨¦¦©©¥¦

`xwC aBÎlrÎs`e .iWilXd mFIA©©§¦¦§©©©¦§¨
`xw i`dC iOTn [oxd`] (dyn) `aIeC§©¨Ÿ©£Ÿ¦©¥§©§¨

CzxgOn idiezxgOn `N` i`w `l , §©§¦¦¨¢¨¨¨¥¤¨¦¨¢©
did dlik`C dUrnE ,mixERMd mFi©¦¦©£¤©£¦¨¨¨
Fz`xwl `vIW dnE ,ok FnM mFi FzF`A§§¥©¤¨¨¦§¨
FOr Elk`X dnE ,oFW`x mFiA did̈¨§¦©¤¨§¦
itl xnFl Wi df lke .xg` mFiA did̈¨§©¥§¨¤¥©§¦
oYn xg`l Fxzi WxtnC i"Wx zHiW¦©©¦¦§¨¥¦§§©©©©
Fxzi xn`C o`nl la` ,did dxFY¨¨¨£¨§©§¨©¦§
xWt`C xnFl Wi ,`A dxFY oYn mcFw¤©©¨¨¥©§¤§¨
z` hFRWl dWn aWIW dUrOd dfC§¤©©£¤¤¨©¤¦§¤

i"Wx mB iM ,dxFY oYn mcFw did mrd̈¨¨¨¤©©¨¦©©¦
gNWA zWxtA WxiR l"f(dk eh lirl)iM ©¥©§¨¨©§©©¦

Wi oM m`e ,oipiCd lr EEhvp dxnA§¨¨¦§©©©¦¦§¦¥¥
WxcnaE .F`FA mFiA FOr Elk`W xnFl©¤¨§¦§§¦§©

`nEgpY(`i oyi)oYn xg`l Fxzi WxFC ©§¨¥¦§§©©©©
df `xwn eilr WxFce ,`A dxFY)ilyn ¨¨§¥¨¨¦§¨¤

(i ci`l FzgnUaE FWtp zxn rcFi al¥¥©¨©©§§¦§¨Ÿ
ipA `EdÎKExAÎWFcTd xn` ,xf axrzi¦§¨©¨¨©©¨¨¨©
aWFi did Fxzie mixvn cEArWA Eid̈§¦§¦§©¦§¦§¨¨¥
gnUIW oiC Fpi` ,ghFaE hwFW¥¥©¥¦¤¦§©

:dxFY zgnUAci dxez §¦§©¨



exziלב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h ipy meil inei xeriy

(æè)Léà ïéa ézèôLå éìà àa øác íäì äéäé-ék¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−
-úàå íéäìûä éwç-úà ézòãBäå eäòø ïéáe¥´¥¥®§«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤

:åéúøBz«Ÿ¨«
i"yx£ÈÏ‡ ‡a ¯·c Ì‰Ï ‰È‰ÈŒÈk∑,הּדבר לֹו ׁשהיה אלי מי .ּבא ƒƒ¿∆»∆»»»≈«ִֵֶַַָָָָָ

(æé)øLà øácä áBè-àì åéìà äLî ïúç øîàiå©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈£¤¬
:äNò äzà©−̈Ÿ¤«

i"yx£‰LÓ Ô˙Á ¯Ó‡iÂ∑'מל ׁשל 'חֹותנֹו הּכתּוב: קֹוראֹו ּכבֹוד ּדר. «…∆…≈…∆ְְֶֶֶֶֶַָָ

(çé)Cnò øLà äfä íòä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®
:Ecáì eäNò ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«

i"yx£Ïaz Ï·∑:ּכמֹו ּבלע"ז, פליישטר"א ּכמיׁשה לׁשֹון ּולׁשֹונֹו ח)ּכתרּגּומֹו, נבל",(ירמיה לד)"והעלה (ישעיה »…ƒ…ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָ
ונלאה  ּתׁש וכחֹו קרח, ועלֿידי חּמה עלֿידי ּכמּוׁש ׁשהּוא מּגפן", עלה אהרן ∑z‡ŒÌb‰."ּכנבל לרּבֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ««»ְֲַַֹ

זקנים  וׁשבעים EnÓ.וחּור „·ÎŒÈk∑מּכח יֹותר רב .ּכבדֹו ְְְְִִִֵƒ»≈ƒ¿ְֲִֵַָֹ

(èé)Cnò íéäìû éäéå Eöòéà éì÷a òîL äzò©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦¨®
äzà úàáäå íéäìûä ìeî íòì äzà äéä¡¥¯©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²

:íéäìûä-ìà íéøácä-úà¤©§¨¦−¤¨«¡Ÿ¦«
i"yx£CnÚ ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂ EˆÚÈ‡∑(מכילתא) ּבּגבּורה הּמל צא, לֹו: אמר ÏeÓ.ּבעצה ÌÚÏ ‰z‡ ‰È‰ ƒ»¿ƒƒ¡…ƒƒ»ְְִֵֵֵַַָָָָ¡≈«»»»

ÌÈ‰Ï‡‰∑מאּתֹו מׁשּפטים וׁשֹואל לּמקֹום, ּבינֹותם ּומליץ ריבֹותם ∑‡˙ÌÈ¯·c‰Œ.ׁשליח .ּדברי »¡…ƒְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ∆«¿»ƒְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(12 'nr cl jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבגבגבגבגבּוּוּוּורהרהרהרה ההההּמּמּמּמלללל יט)צאצאצאצא יח, ּדברים(רש"י טו)ּבפרׁשת ׁשאמר(א, מּדֹות מּׁשבע אחת "זֹו רׁש"י: אמנם,יתריתריתריתרֹוֹוֹוֹוּכתב למׁשה". ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּכתב  מּמה ּולהעיר ּכאן. ּברׁש"י וכּמפרׁש הּקּב"ה, הסּכמת ּבלי הּמׁשּפט סדר את לׁשּנֹות מסּכים היה לא ׁשּמׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹּפׁשיטא

כא)להּלן ׁשעלי".(ּפסּוק הּקדׁש "ּברּוח : ְְֶֶֶַַַָָָֹ

(ë)úà äzøäæäåúøBzä-úàå íéwçä-úà íä §¦§©§¨´¤§¤½¤©«ª¦−§¤©®Ÿ
äNònä-úàå dá eëìé Cøcä-úà íäì zòãBäå§«©§¨´¨¤À¤©¤¸¤Æ¥´§½̈§¤©©«£¤−

:ïeNòé øLà£¤¬©«£«
(àë)éàøé ìéç-éLðà íòä-ìkî äæçú äzàå§©¨´¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯

éøN íäìò zîNå òöá éàðN úîà éLðà íéäìû¡Ÿ¦²©§¥¬¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³
:úøNò éøNå íéMîç éøN úBàî éøN íéôìà£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

ÔÈaטז  ‡È‡„Â È˙ÂÏ Ô˙‡ ‡Èc ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»≈
‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡Ú„B‰Óe d¯·Á ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈«¿≈¿«¿»¿»¿»«»

:d˙È¯B‡ ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»»≈

Ób˙t‡יז  ÔÈw˙ ‡Ï dÏ ‰LÓ„ È‰eÓÁ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ¿…∆≈»«ƒƒ¿»»
:„·Ú z‡cƒ«¿»≈

‰„ÔÈיח  ‡nÚ Û‡ z‡ Û‡ ‰‡Ï˙ ‰‡ÏÓƒ¿»ƒ¿∆««¿««»»≈
ÏBk˙ ‡Ï ‡Ób˙t CpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ CnÚcƒƒ»¬≈«ƒƒ»ƒ¿»»»ƒ

:C„BÁÏa d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ¿»

„ÈÈיט  ‡¯ÓÈÓ È‰ÈÂ CpÎlÓ‡ ÈpÓ Ïa˜ ÔÚk¿««≈ƒƒ¬«¿ƒ»ƒ≈≈¿»«¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ (Ú·z) ‡nÚÏ z‡ ÈÂ‰ CcÚÒa¿«¿»¡≈«¿¿«»¿«À¿»ƒ√»
:ÈÈ Ì„˜Ï ‡iÓb˙t ˙È z‡ È˙ÈÓ È‰˙e ÈÈ¿»¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»«»ƒ√»¿»

‡È¯B˙‡כ  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰˙È ¯‰Ê˙Â¿«¿«»¿»¿»«»¿»«¿»
˙ÈÂ da ÔeÎ‰Èc ‡Á¯B‡ ˙È ÔB‰Ï Ú„B‰˙e¿«¿»¿»ƒ¿»«¿»

:Ôe„aÚÈc ‡„·BÚ»»ƒ«¿¿

ÏÈÁc‡כא  ÔÈ¯·b ‡nÚ ÏkÓ ÈÊÁz z‡Â¿«¿∆¡≈ƒ»«»À¿ƒ¿≈»
‡Ïa˜Ï ÔÒc ËBL˜c ÔÈ¯·b ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»À¿ƒƒ¿¿»»¿«»»
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ÔB‰ÈÏÚ ÈpÓ˙e ÔBÓÓ»¿«≈¬≈«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(gi).äzà íbxEge oxd` zFAxld`x) ©©¨§©©£Ÿ§
(a wlnrc 'qn `zliknxEg ixdW DniY .¥©¤£¥

i"Wx WxitcM ,lbrd dUrnA bxdp¤¡©§©£¥¨¥¤¦§¥©©¦

eiptl gAfn oaIe iAB `Vz iM zWxtA§¨¨©¦¦¨©¥©¦¤¦§¥©§¨¨
(d al oldl)Wie .eiptl gEaGn DiA ixw§¥¥¦¨©§¨¨§¥

xn`C o`nM `iz` `WxC KdC ,xnFl©§¨§¨¨¨§¨§©§¨©

(.fhw migaf),did dxFY oYn mcFw Fxzi¦§¤©©¨¨¨
:xEg bxdp `l iYM`Chi dxez §©©¦Ÿ¤¡©



לג exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyily meil inei xeriy

i"yx£‰ÊÁ˙ ‰z‡Â∑הּקדׁש ּפנים ∑‡ÏÈÁŒÈL.ׁשעליּברּוח ּולהּכיר להחניף צריכים ׁשאין .עׁשירים, ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ«¿≈«ƒְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָ
˙Ó‡ ÈL‡∑ נׁשמעין ּדבריהם יהיּו ׁשעלֿידיּֿכן ּדבריהם, על לסמ ּכדאי ׁשהם הבטחה ּבעלי È‡N.אּלּו «¿≈¡∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿≈

Úˆ·∑'הּוא דּינא לאו ּבדינא, מיּנּה ממֹונא דמּפקין דּינא 'ּכל ּדאמרינן: ּכההיא ּבּדין, ממֹונם את ׁשּׂשֹונאין »«ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
נח) ‡ÌÈÙÏ.(ב"ב È¯N∑אלף מאֹות לׁשׁש ׂשרים מאֹות ׁשׁש היּו יח)הם B‡Ó˙.(סנהדרין È¯N∑ אלפים ׁשׁשת »≈¬»ƒְִֵֵֵֵֵֶֶָָ»≈≈ֲִֵֶָ

ÌÈMÓÁ.היּו È¯N∑ אלף B¯NÚ˙.י"ב È¯NÂ∑ אל היּו,ׁשּׁשים ּכּמה הּׂשרים ּכל על רׁש"י ּׁשּפרׁש (מה ף. ָ»≈¬ƒƒֶֶ¿»≈¬»ִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לֹומר: רצה למּטה, מלמעלה ּדקחׁשיב ּבּפסּוק קׁשיה ותרץ ּבזה ּתּקן ּבאמת והּנה ,צר ללא לכאֹורה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻוהּוא
ואחרּֿכ ּבראׁשֹונה, עׂשרֹות ׂשרי מּתחּלה אּלא לפרׁש לֹו היה ולא הּמּועט, מסּפר קדם מרּבה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻהּמסּפר
אתי  ּולגּביהּו ּבמנינם, ּוכׁשּתדקּדק וחׁשב צא הּׂשרים, מנין סכּום ּופרט ׁשהזּכיר ּפרּוׁשֹו ּולפי ּכּלם. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבהדרגה

ודֹוק) נכֹון, לי נראה ּכן ּבהדרגה, ואחרּֿכ ּתחּלה, הּמּועט מסּפר .ׁשּפיר : ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָ

(áë)øácä-ìk äéäå úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§´¤¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³
éìà eàéáé ìãbäíä-eètLé ïèwä øácä-ìëå E ©¨ŸÆ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®

éìòî ì÷äå:Czà eàNðå E §¨¥Æ¥«¨¤½§¨«§−¦¨«
i"yx£eËÙLÂ∑,צּוּוי וידּונּון EÈÏÚÓ.לׁשֹון Ï˜‰Â∑להקל זה לּבֹו",ּדבר את "והכּבד ּכמֹו והקל, .מעלי ¿»¿ְִִ¿»≈≈»∆ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הֹווה  לׁשֹון מֹואב", את ."והּכֹות ְְֶֶַָ

(âë)zìëéå íéäìû Eeöå äNòz äfä øácä-úà íà¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈
:íBìLá àáé Bî÷î-ìò äfä íòä-ìk íâå ãîò£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«

i"yx£‡ EeˆÂ„ÓÚ zÏÎÈÂ ÌÈ‰Ï∑,עמד ּתּוכל – ּכ לעׂשֹות אֹות יצּוה אם ּבּגבּורה, ואם (מכילתא)הּמל ¿ƒ¿¡…ƒ¿»»¿»¬…ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
לעמד  ּתּוכל לא – יד על ‰f‰.יעּכב ÌÚ‰ Ïk Ì‚Â∑ עּתה הּנלוים זקנים וׁשבעים ואביהּוא נדב אהרן, ְְֲֵַַַַָֹֹ¿«»»»«∆ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֹ

(מכילתא)עּמ. ִָ

ß hay f"h iyily mei ß

(ãë)øîà øLà ìk Nòiå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå: ©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬¨¨«
(äë)íúà ïziå ìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬Ÿ¨²

éøN úBàî éøN íéôìà éøN íòä-ìò íéLàø̈¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬
úøNò éøNå íéMîç: £¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

Ìb˙tכב  Ïk È‰ÈÂ ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È Ôee„ÈÂƒ»«»¿»ƒ»ƒ≈»ƒ¿«
Ôep‡ Ôee„È ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ C˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ·«̄«¿¿»»¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ

:CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ CpÓ ÔeÏ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ÈÈכג  Cp„wÙÈÂ „aÚz ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ì‡ƒ»ƒ¿»»»≈«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»
d¯˙‡ ÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk Û‡Â Ì˜ÈÓÏ ÏBk˙Â¿ƒ¿≈»¿«»«»»≈««¿≈

:ÌÏLa C‰È¿«ƒ¿»

Ïkכד  „·ÚÂ È‰eÓÁ„ ‡¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÈa˜Â¿«ƒ…∆¿≈¿»«¬ƒ«¬«…
:¯Ó‡ Ècƒ¬»

Ï‡¯NÈכה  ÏkÓ ‡ÏÈÁc ÔÈ¯·‚ ‰LÓ ¯Á·e¿«…∆À¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»≈
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ‡nÚ ÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È ÈpÓe«ƒ»¿≈ƒ««»«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`k).íéôìà éøN`Ow wxR idlWA ¨¥£¨¦§¦§¥¤¤©¨
oixcdpqC(.gi)EidW wiQnmitl` ixU §©§¤§¦©¦¤¨¨¥£¨¦

,zF`n WWzF`n ixUe,mitl` zWW ¥¥§¨¥¥¥¤£¨¦
emiXng ixU,sl` xUr mipWixUe §¨¥£¦¦§¥¨¨¤¤§¨¥

zFxUrixdW ,Dnize .`FAx zWW £¨¥¤¦§¥©¤£¥
sl` xUr dpFnW l`xUIn YlhPWM§¤¨©§¨¦¦§¨¥§¨¨¨¤¤
zF`n ixUe mitl` ixUl zF`n WWe§¥¥§¨¥£¨¦§¨¥¥
x`Xi `l oM m` ,miXng ixUe§¨¥£¦¦¦¥Ÿ¦¨¥

`vnY `le ,`FAx miXW l`xUiA§¦§¨¥¦¦¦§Ÿ¦§¨
xnFl Wie .`FAx zWW zFxUr ixUA§¨¥£¨¥¤¦§¥©
zFxUr ixUl oixxFA Eid dNgYnC§¦§¦¨¨§¦§¨¥£¨
Eid odAW oiaEWgd onE ,`FAx zWW¥¤¦¦©£¦¤¨¤¨
,miXng ixUl sl` xUr mipW oixxFA§¦§¥¨¨¤¤§¨¥£¦¦
oiaEWgn oixxFA Eid miXng ixVn mbe§©¦¨¥£¦¦¨§¦¥£¦
mdnE ,zF`n ixUl mitl` zWW odAW¤¨¤¥¤£¨¦§¨¥¥¥¤
`de .mitl` ixUl zF`n WW oixxFA§¦¥¥§¨¥£¨¦§¨

l`xUi ipiIC E`vnp mzd opixn`C§¨§¦©¨¨¦§§©¨¥¦§¨¥
WWe mitl` zpFnWE `FAx zraW¦§©¦§©£¨¦§¥
ixU inp i` .aiWg `w ipiIC mW ,zF`n¥¥©¨¥¨¨¥¦©¦¨¥
lW `FAx miXXd on Eid zFxUr£¨¨¦©¦¦¦¤
oA cre mixUr oAn EidW l`xUi¦§¨¥¤¨¦¤¤§¦§©¤
ixUe mitl` ixU la` ,dpW miXW¦¦¨¨£¨¨¥£¨¦§¨¥
mipwGd on Eid miXng ixUe zF`n¥§¨¥£¦¦¨¦©§¥¦

:dlrne miXW oAn EidWak dxez ¤¨¦¤¦¦¨©§¨



exziלד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iriax meil inei xeriy

(åë)äLwä øácä-úà úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§¬¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ
:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà ïeàéáé§¦´¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«

i"yx£eËÙLÂ∑ עּמא ית ‰Ì.ן מית ∑Ôe‡È·È.ודינין eËetLÈ∑'יׁשּפטּו' ב)וכן,(בחולם)ּכמֹו ּתעבּורי"(רות "לא ¿»¿ְְִַָָָ¿ƒְָָƒ¿≈ְְְֲִִֵַֹֹ
"ייתּון" "וידּונּון" מתרּגמין לכ צּוּוי, לׁשֹון היּו העליֹונים מקראֹות אנּון. ּדינין ותרּגּומֹו: ּתעברי', 'לא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּכמֹו:

עׂשּיה  לׁשֹון - הּללּו ּומקראֹות ."יד ּונּון", ְְְֲִִַָָָ

(æë):Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéå©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«
i"yx£Bˆ¯‡ Ï‡ BÏ CÏiÂ∑מׁשּפחּתֹולגּיר .(מכילתא)ּבני «≈∆∆«¿ְְְְִֵֵַַ

ß hay f"i iriax mei ß

èé(à)õøàî ìàøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−¥¤´¤
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

i"yx£‰f‰ ÌBia∑(פו ׁשּיהיּו(שבת הּזה"? "ּבּיֹום מהּו ההּוא". "ּבּיֹום אּלא לכּתב צרי היה לא חדׁש. ּבראׁש ««∆ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
נּתנּו הּיֹום ּכאּלּו עלי חדׁשים ּתֹורה .ּדברי ְְְֲִִִִֵֶַָָָ

(á)øaãna eðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§¨®
:øää ãâð ìàøNé íL-ïçiå©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«

i"yx£ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÚÒiÂ∑ ּכב והלא נסעּו, מהיכן ּולפרׁש לחזר הצר חֹונים,לּמה היּו ׁשּברפידים ּכתב ר «ƒ¿≈¿ƒƒְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּבתׁשּובה, סיני למדּבר ּביאתן מה סיני: למדּבר לביאתן מרפידים נסיעתן להּקיׁש אּלא נסעּו? ׁשּמּׁשם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבידּוע

ּבתׁשּובה מרפידים נסיעתן Ï‡¯NÈ.(מכילתא)אף ÌLŒÔÁiÂ∑,אחד ּבלב אחד החנּיֹות ּכאיׁש ּכל ׁשאר אבל ְְְִִִִֵַָָָ«ƒ«»ƒ¿»≈ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָ
ּובמחלקת ‰‰¯.(מכילתא)ּבתרעֹומֹות „‚∑(מכילתא),"נגד" מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל לּמזרח למזרחֹו, .ּפנים ְְְֲֶַַֹ∆∆»»ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

(â)ýBýé åéìà àø÷iå íéäìûä-ìà äìò äLîe¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¸̈¥¨³§¨Æ
éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk øîàì øää-ïî¦¨¨´¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰ÏÚ ‰LÓe∑,הּׁשני ׁשּנאמר:ּבּיֹום היּו, ּבהׁשּכמה עלּיֹותיו לד)וכל בּבקר"(לקמן מׁשה k‰."וּיׁשּכם …∆»»ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ…

¯Ó‡˙∑הּזה וכּסדר הּזה פו)ּבּלׁשֹון ÚÈ˜·.(שבת ˙È·Ï∑ רּכה ּבלׁשֹון להם ּתאמר הּנׁשים, È·Ï.אּלּו „Èb˙Â …«ְֵֶֶֶַַַַָ¿≈«¬…ְִֵֶַַַָָָָֹ¿«≈ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ∑ּכגידין הּקׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, .(מכילתא)ענׁשין ƒ¿»≈ְְְְְֳִִִִִִִִֵַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 'nr el jxk y"ewl t"r)

i"pal 'd ixaC zxiqn otŸ̀¤§¦©¦§¥

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: אלאלאלאל־־־־ּבּבּבּבניניניני ּתּתּתּתדדדדּבּבּבּברררר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אאאאּלּלּלּלהההה .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לבנילבנילבנילבני ותותותותּגּגּגּגידידידיד יעקביעקביעקביעקב לביתלביתלביתלבית תאמרתאמרתאמרתאמר ג־ו)ּכּכּכּכהההה (יט, ֹֹ ֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
יֹותר". ולא ּפחֹות לא - הּדברים "אּלה רׁש"י: ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹּופרׁש

מקֹום  יׁש ּובאם ,ּכ על מיחדת אזהרה ׁשּיצטר עד ה' ּדברי על יֹוסיף אֹו יפחת ׁשּמׁשה אדעּתין ּתיסק לּמה הקׁשּו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּוכבר
אחרים? ּבצּוּויים ולא ּכאן רק הזהר לּמה יֹוסיף אֹו יפחת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֻׁשּמׁשה

אּלּו יעקב "לבית רׁש"י: ּופרׁש יׂשראל" לבני ותּגיד יעקב לבית תאמר "ּכה זה לפני להּכתּוב ּבהמׁש ּבא ׁשּזה לֹומר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹויׁש
ּכגידין". קׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, עֹונׁשין לבני־יׂשראל, ותּגיד רּכה. ּבלׁשֹון להם ּתאמר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּנׁשים,

˜ÈLכו  Ìb˙t ˙È ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È ÔÈÈ„Â¿»¿ƒ»«»¿»ƒ»»ƒ¿«»≈
:Ôe‡ ÔÈÈc ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ ‰LÓ ˙ÂÏ Ô˙ÈÓ»¿»¿»…∆¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ

dÚ¯‡Ï:כז  dÏ ÏÊ‡Â È‰eÓÁ ˙È ‰LÓ ÁlLÂ¿««…∆»¬ƒ«¬«≈¿«¿≈

Ï‡¯NÈא  Èa ˜tÓÏ ‰‡˙ÈÏz ‡Á¯Èa¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
‡¯a„ÓÏ B˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¬¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

„ÈÈÒב  ‡¯a„ÓÏ B˙‡Â ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÏËe¿»≈¿ƒƒ«¬¿«¿¿»¿ƒ«
Ï·˜Ï Ï‡¯NÈ Ôn˙ ‡¯Le ‡¯a„Óa B¯Le¿¿«¿¿»¿»«»ƒ¿»≈»√≈

:‡¯eË»

eË¯‡ג  ÔÓ ÈÈ dÏ ‡¯˜e ÈÈ Ì„˜Ï ˜ÏÒ ‰LÓe…∆¿≈ƒ√»¿»¿»≈¿»ƒ»
È·Ï ÈeÁ˙e ·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«≈«¿≈«¬…¿«ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈



לה exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iriax meil inei xeriy
ולאנׁשים  רּכה, ּבלׁשֹון לדּבר צרי ּדלנׁשים לנׁשים. אנׁשים ּבין חּלּוק יׁש ה' ּדברי מסירתֹו ׁשּבאפן מׁשה ׁשּנצטּוה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּדהינּו,
ּכפי  ּבדּיּוק הּדברים את למסר ולא ה' ּדברי על להֹוסיף  אֹו לפחת מׁשה נצטּוה ּכלל ׁשּבדר ונמצא העֹונׁשים. לפרׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹצרי

מהּגבּורה. ְִֵֵֶַָׁשּקּבל
הּדברים  "אּלה הזהר זה ועל זה, חּלּוק יׁש לבני־יׂשראל למסר ּכאן מׁשה ׁשּנצטּוה אּלּו ּבדברים ׁשּגם הוה־אמינא ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻועל־ּפי ־זה
ּכפי  ּבדּיּוק ה' ּדברי את ימסר אּלא ּכן יעׂשה לא ּכאן להֹוסיף , אֹו לפחת הצר ּכלל ׁשּבדר ּדאף יֹותר" ולא ּפחֹות לא –ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹֻ

ְִֶָׁשּקּבלם.

(ã)àOàå íéøöîì éúéNò øLà íúéàø ízà©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦¨«¤¨³
:éìà íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìò íëúà¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«

i"yx£Ì˙È‡¯ Ìz‡∑(פו עליכם,(שבת מעיד אני ּבעדים לא  לכם, מ ׁשּגר אני ּבדברים ולא ּבידכם, היא מסרת לא «∆¿ƒ∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
למצרים, עׂשיתי אׁשר ראיתם" "אּתם מהם אּלא נפרעּתי ולא לכם ׁשּנזּדּוגּו קדם לי חּיבין היּו עברֹות ּכּמה על ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ידכם  על ‡˙ÌÎ.אּלא ‡O‡Â∑(מכילתא),ּגׁשן ארץ ּבכל מפּזרין יׂשראל ׁשהיּו לרעמסס, יׂשראל ׁשּבאּו הּיֹום זה ְֶֶֶַָ»∆»∆¿∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
יתכֹון', 'ּונטלית 'ואּׂשא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ּכּלם נקּבצּו ולצאת, ליּסע ּכׁשּבאּו קּלה ּכמֹוּולׁשעה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

למעלה  ּכבֹוד ּדר הּדּבּור, את ּתּקן – אתכם, ÌÈ¯L.ואּסיע ÈÙk ÏÚ∑ּכנפיו,ּכּנׁשר על ּגֹוזליו הּנֹוׂשא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ««¿≈¿»ƒְֵֶֶַַַָָָָ
אבל  ּגּביהם, על ׁשּפֹורח אחר מעֹוף ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ּבניהם את נֹותנים העֹופֹות ׁשאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכל
נֹותנן  לכ ּגּביו, על ּפֹורח אחר עֹוף ׁשאין לפי חץ, ּבֹו יזרק ׁשּמא האדם מן אּלא מתירא אינֹו הּזה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהּנׁשר
ּבין  וּיבא וגֹו', האלהים מלא "וּיּסע ּכן: עׂשיתי אני אף ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס מּוטב אֹומר: ּכנפיו, ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹעל

מקּבלם  והענן ּבּליסטראֹות, ואבני חּצים זֹורקים מצרים והיּו וגֹו'", מצרים ‡ÈÏ.מחנה ÌÎ˙‡ ‡·‡Â∑ ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ»»ƒ∆¿∆≈»
.ּכתרּגּומֹו ְְַ

(ä)-úà ízøîLe éì÷a eòîLz òBîL-íà äzòå§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−¤
-ìk éì-ék íénòä-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−¨

:õøàä̈¨«¤
i"yx£‰zÚÂ∑ּתקּבלּו עּתה קׁשֹותאם התחלֹות ׁשּכל ,ואיל מּכאן לכם יערב פז)עליכם, שבת Ìz¯ÓLe.(מכילתא. ¿«»ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ¿«¿∆

È˙È¯aŒ˙‡∑ עּמכם הּתֹורה ׁשאכרת ׁשמירת ּכמֹו:∑l‚Ò‰.על חביב, ב)אֹוצר מלכים",(קהלת "ּוסגּלת ∆¿ƒƒְְִִֶֶֶַַַָָֹ¿À»ְְְִִַָָָֻ
אּתם  ּתאמרּו ולא אּמֹות, מּׁשאר סגּלה לי ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻֻּכליֿיקר
ּבעיני  והם הארץ", ּכל לי "ּכי נּכרת, חּבתכם ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ּומה עּמכם, אחרים לי ואין ׁשּלי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלבּדכם

לכלּום  .ּולפני ְְִַָ

(å)älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî éì-eéäz ízàå§©¤¯¦«§¦²©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®µ¥¤
:ìàøNé éða-ìà øaãz øLà íéøácä©§¨¦½£¤¬§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏŒeÈ‰z Ìz‡Â∑:אמר ּדאּת ּכמה ח)ׂשרים, ב היּו"(שמואל ּכהנים ּדוד ‡l‰."ּובני ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ≈∆
ÌÈ¯·c‰∑ יֹותר ולא ּפחֹות .לא «¿»ƒְֵָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(442 cenr g jxk 'zegiy ihewl')

ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים ממלכתממלכתממלכתממלכת לילילילי ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו ו)ואואואואּתּתּתּתםםםם (יט, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ֲֲֲֲִִִִֹֹ
ּוכהּנה: מלכּות ּתֹורה, - מּתן־ּתֹורה ּבׁשעת ליׂשראל ׁשּנּתנּו (ּכתרים) הּמעלֹות ׁשלׁש ּכל נרמזּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּכאן

לילילילי"""" ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו ּפנּויין""""ואואואואּתּתּתּתםםםם "ׁשּתהיּו המכילּתא: ּפרּוׁש על־ּפי לּתֹורה, רֹומז ּבּתֹורה";לי לי לי לי - ועֹוסקים ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
למלכּות;""""ממלכתממלכתממלכתממלכת"""" - ְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַ

לכהּונה.""""ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים"""" - ֹֹ ְֲֲֲֲִִִִִָֹֹ
ועֹוסק לה' ּפנּוי היה מהם אחד ּכל - האמּורֹות הּמעלֹות ׁשלׁש ּכל מּיׂשראל ואחד אחד לכל היּו מּתן־ּתֹורה ;ּבּבּבּבּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה ּבׁשעת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

ÈÏËe˙ד  ÌÈ¯ˆÓÏ ˙È„·Ú Èc ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÔBÎ˙È ˙È·¯˜Â ÔÈ¯L ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿

:ÈÁÏÙÏ¿»¿»ƒ

Ôe¯h˙Âה  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«»»¿«¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿
‡iÓÓÚ ÏkÓ ÔÈ·ÈaÁ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ¿√»««ƒƒƒ»«¿«»

:‡Ú¯‡ Ïk ÈÏ È„ È¯‡¬≈ƒƒ»«¿»

˜LÈcו  ÌÚÂ ÔÈ‰k ÔÈÎÏÓ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»««¿ƒ»¬ƒ¿««ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ˙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈



exziלו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i iying meil inei xeriy
ּבראׁשֹו ּכתרים פח)ׁשני -ּכּכּכּכמלמלמלמל-(שבת (מכילּתא) ּבקדׁשים לאכל ראּוי והיה .ּכּכּכּכההההּוּוּוּונה נה נה נה ; ְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(21 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ׂשׂשׂשׂשריםריםריםרים ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים,,,, ו)ממלכתממלכתממלכתממלכת יט, לעיל(רש"י ׁשּפרׁש ּכפי 'מׁשרתים', ּפרׁש לא מּדּוע לׁשאל, כב)יׁש מז, ּכהן (ויגש לׁשֹון "ּכל : ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ
הּמק  ּבבית ׁשּמׁשרת ּבמי רק מתאים לאלקּות' 'מׁשרת ׁשהּתאר לֹומר, ויׁש הּוא". לאלקּות ּכּכתּובמׁשרת וכּדֹומה, (עקב ּדׁש ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ח) הההה''''"י, לפנילפנילפנילפני יׂשראל.לעמדלעמדלעמדלעמד עם ׁשל הּמצוֹות קּיּום ּכללּות לגּבי לא א לׁשרתֹו", ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

ß hay g"i iying mei ß

(æ)úà íäéðôì íNiå íòä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨¨®©¨´¤¦§¥¤Àµ¥
ýBýé eäeö øLà älàä íéøácä-ìk: ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈§¨«

(ç)ýBýé øac-øLà ìk eøîàiå åcçé íòä-ìë eðòiå©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§−̈
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî áLiå äNòð©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡ ‰LÓ ·LiÂ∑צרי וכי עלה. ּבהׁשּכמה ׁשהרי ׁשליׁשי, יֹום ׁשהּוא הּמחרת, ּביֹום «»∆…∆∆ƒ¿≈»»¿ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
איני  ׁשּׁשלחני, מי ויֹודע הֹואיל אמר: ׁשּלא מּמׁשה, ארץ' ּדר' ללּמד הּכתּוב ּבא אּלא להׁשיב? מׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהיה

להׁשיב  צרי. ְִִָָ

(è)éìà àa éëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiåáòa E ©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´
Ea-íâå Cnò éøaãa íòä òîLé øeáòa ïðòä¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£ÔÚ‰ ·Úa∑,הענן ערפל ּבמעבה Ea.וזהּו Ì‚Â∑אחרי הּבאים ּבנביאים B‚Â'.ּגם ‰LÓ „biÂ∑ ¿«∆»»ְְֲֲֵֶֶֶַָָָ¿«¿ְֲִִִִֶַַַָ««≈…∆¿
לחדׁשהּמחרת,ּביֹום רביעי B‚Â'.ׁשהּוא ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡∑ לׁשמע ׁשרצֹונם מהם ׁשמעּתי זה ּדבר על ּתׁשּובה ְְֳִִֶֶַַָָֹ∆ƒ¿≈»»¿ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

רצֹוננּו ,הּמל מּפי לּׁשֹומע הׁשליח מּפי הּׁשֹומע ּדֹומה 'אינֹו :מלּכנּו'מּמ את .לראֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

(é)ízLc÷å íòä-ìà Cì äLî-ìà ýBýé øîàiå©Ÿ̧¤§¨³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬
:íúìîN eñaëå øçîe íBiä©−¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ העם אל ל עּמם, לדּבר ׁשּמזקיקין ּכן, עצמם ∑ÌzLc˜Â.אם ׁשּיכינּו וזּמנּתם, «…∆∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿ƒ«¿»ְְְִִֶַַָָָ
ּומחר  .הּיֹום ַָָ

(àé)ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå|ìMä íBiaãøé éL §¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À¥¥¯
:éðéñ øä-ìò íòä-ìë éðéòì ýBýé§¨²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

cÒÂ¯ז  ‡nÚ È·ÒÏ ‡¯˜e ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿»¿»≈«»¿««
:ÈÈ d„˜Ùc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÓ„√̃»≈»»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ«¿≈¿»

Ècח  Ïk e¯Ó‡Â ‡„Ák ‡nÚ ÏÎ e·È˙‡Â«¬ƒ»«»«¬»«¬»…ƒ
‡nÚ ÈÓb˙t ˙È ‰LÓ ·È˙‡Â „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»«¿≈«¬≈…∆»ƒ¿»≈«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

CÏט  ÈÏb˙Ó ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»ƒ¿¿ƒ»
È˙eÏlÓa ‡nÚ ÚÓLÈc ÏÈ„a ‡Ú„ ‡·ÈÚa¿≈»«¬»»¿ƒ¿ƒ¿««»¿«»ƒ
˙È ‰LÓ ÈeÁÂ ÌÏÚÏ ÔeÓÈ‰È Ca Û‡Â CnÚƒ»¿«»¿≈¿¿»»¿«ƒ…∆»

:ÈÈ Ì„˜ ‡nÚ ÈÓb˙tƒ¿»≈«»√»¿»

ÔepnÊ˙eי  ‡nÚ ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈¿»«»¿«ƒ
:ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ¯ÁÓe ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»ƒ«¿¿≈

ÓBÈa‡יא  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈÏ ÔÈÈÓÊ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»»¬≈¿»
‡¯eË ÏÚ ‡nÚ ÏÎ ÈÈÚÏ ÈÈ ÈÏb˙È ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿»¿≈≈»«»«»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hÎg).äLî áLiåxn`p dOl ,hWR ©¨¤¤§¨¨¨¤¡©
aWIexg`e.cBIe`A dNigYOW itl ©¨¤§©©©©¥§¦¤¦§¦¨¨

ÎWFcTdl l`xUi ixaC aiWdl dWn¤§¨¦¦§¥¦§¨¥§©¨
ÎKExAÎWFcTd Fl xn`e ,`EdÎKExÄ§¨©©¨¨
,KOr xAcl dvFx ip`W oYnd `Ed©§¥¤£¦¤§©¥¦¨

xEACd FOr xAice,Lil` `A ikp` dPd §¦¤¦©¦¦¥¨Ÿ¦¨¥¤
`EdÎKExAÎWFcTd xnBWM KMÎxg`e§©©¨§¤¨©©¨¨

xEACdl` mrd ixaC z` dWn cBIe ©¦©©¥¤¤¦§¥¨¨¤

.'diAx xn` wxR zAW zkQnaE§©¤¤©¨¤¤¨©©¦
`aiwr(.ft)`dC wiQncBIe dWn aWIe £¦¨©¦§¨©¨¤¤©©¥

dWniqFi iAx ixaC did dlAbd zevn ¤¦§©©§¨¨¨¨¦§¥©¦¥
xnF` dcEdi iAxe ,dcEdi xA©§¨§©¦§¨¥
Epiide DxkU oYn xn` dNigYnC§¦§¦¨¨©©©§¨¨§©§

,dWn aWIe,aNl miaXEind mixaC ©¨¤¤§¨¦©§¨¦©¥
aizkC DWpr WxiR sFQalE,dWn cBIe §©¥©¨§¨¦§¦©©¥¤

.xn wxi `EdW ,micibM miWTd mixaC§¨¦©¨¦§¦¦¤¨¨©

dxFY dpYiPWM did zAW mFie§©¨¨¨§¤¦§¨¨
`aiwr iAx wxR gkEncM(:et)Edfe . ¦§¨¤¤©¦£¦¨§¤

aEzMd xn`W(eh l diryi)zgpe daEWA ¤¨©©¨§¨¨©©
dpFW`xA dpYiPW dxFYd df ,oErWEY¦¨¥¤©¨¤¦§¨¨¦¨
zFgEle ,dgEpn mFi `EdW zAWA§©¨¤§¨§
mFiA dWn cixFdW zFpFxg`d̈©£¤¦¤§

daEWY mFi `EdW mixERMdziprz d`x) ©¦¦¤§¨
(:l:i dxez
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i"yx£ÌÈÎ eÈ‰Â∑ (מכילתא)מאּׁשה.מבּדלים.ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ∑(מכילתא) מׁשה ּבנה ּובחמיׁשי ּבחדׁש, ׁשׁשי ׁשהּוא ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ««¿ƒƒֲִִִִֶֶֶַַָָֹֹ
מקּדם  ואין הּמׁשּפטים", "ואּלה ּבפרׁשת האמּור הענין ּכל מּצבה, ּוׁשּתיםֿעׂשרה ההר ּתחת הּמזּבח ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻאת

ּבּתֹורה  ‰ÌÚ.ּומאחר ÏÎ ÈÈÚÏ∑,סּומא ּבהם היה ׁשּלא ּכּלםמלּמד .(מכילתא)ׁשּנתרּפאּו ְַָָֻ¿≈≈»»»ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

(áé)íëì eøîMä øîàì áéáñ íòä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
:úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷a òâðe øäa úBìò£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«

i"yx£zÏa‚‰Â∑ והלאה הּגבּול מן יקרבּו ׁשּלא לסימן ּתחּומין להם להם:∑Ó‡Ï¯.קבע אֹומר הּגבּול ¿ƒ¿«¿»ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ≈…ְֵֶַָ
ּכ על ּתזהירם ואּתה והלאה, מּכאן מעלֹות e‰ˆ˜a.הּׁשמרּו Ú‚e∑ּבקצהּואפּלּו. ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָ¿…«¿»≈ְֲִֵָ

(âé)äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì«Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½
änä ìáiä CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨

:øäá eìòé©«£¬¨¨«
i"yx£‰¯iÈ ‰¯È∑(מא ּגבּה(סנהדרין ׁשהיה הּסקילה מּבית למּטה נדחין ׁשהם לּנסקלים קֹומֹות מּכאן .ׁשּתי »…ƒ»∆ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

‰¯iÈ∑ּכמֹו לארץ, למּטה טו)יׁשל ּבּים"(לעיל ‰Ï·i."ירה CLÓa∑ סימן הּוא ,אר קֹול הּיֹובל ּכׁשּימׁש ƒ»∆ְְְֶַַַָָָָָָֻƒ¿…«…≈ְְִִֵֶַַָֹֹ
הּקֹול, והפסקת ׁשכינה לעלֹות סּלּוק רּׁשאין הם ׁשּנסּתּלק, ּבערּביא ∑‰Ï·i.וכיון ׁשּכן איל, ׁשל ׁשֹופר הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ«…≈ְְִֵֶֶַַָָָ

אילֹו ׁשל וׁשֹופר 'יֹובלא', לדכרא היה קֹורין יצחק .ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ

(ãé)íòä-úà Lc÷éå íòä-ìà øää-ïî äLî ãøiå©¥¤̄¤²¦¨−̈¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈
:íúìîN eñaëéå©§©§−¦§Ÿ¨«

i"yx£ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯‰‰ŒÔÓ∑ העם אל ההר מן אּלא לעסקיו, ּפֹונה מׁשה היה ׁשּלא .מלּמד ƒ»»∆»»ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

(åè)ì íéðëð eéä íòä-ìà øîàiåìL-ìà íéîé úL ©Ÿ̧¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®©
:äMà-ìà eLbz¦§−¤¦¨«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ ÌÈÎ eÈ‰∑,ימים ׁשלׁשת מּדעּתֹו,לסֹוף אחד יֹום מׁשה ׁשהֹוסיף רביעי, יֹום הּוא ¡¿…ƒƒ¿…∆»ƒְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹֹ
יֹוסי, רּבי פז)ּכדברי ּכלּום..(שבת מׁשה הֹוסיף לא הּדּברֹות', עׂשרת נּתנּו ּבחדׁש 'ּבׁשּׁשה האֹומר: ּולדברי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

הּׁשליׁשי' 'לּיֹום ּכמֹו ימים', ‡M‡ŒÏ‰.ול'ׁשלׁשת eLbzŒÏ‡∑ הּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי הּללּו, ימים ׁשלׁשת ּכל ְְְְִִִִֶַַָֹ«ƒ¿∆ƒ»ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
לקּבל טהֹורֹות ותהיינה הּׁשליׁשי לּיֹום האּׁשה טֹובלֹות ּתפלט ׁשּמא ימים, ׁשלׁשה ּתֹו יׁשּמׁשּו ׁשאם ּתֹורה, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ראּוי  ואינֹו מסריח הּזרע ּכבר ימים ׁשלׁשה מּׁשּׁשהתה אבל ותטמא, ותחזר טבילתּה, לאחר זרע ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשכבת
הּפֹולטת  את מּלטּמא וטהֹור .להזריע, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

ÓÈÓÏ¯יב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡nÚ ˙È ÌÁ˙˙e¿«≈»«»¿¿¿≈«
·¯˜ÓÏe ‡¯eËa ˜qÓlÓ ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿«
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡¯eËa ·¯˜Èc Ïk dÙBÒa¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

Ì‚¯˙Èיג  ‡Ó‚¯˙‡ È¯‡ ‡„È da ·¯˜˙ ‡Ï»ƒ¿«≈¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈
‡L‡ Ì‡ ‡¯ÈÚa Ì‡ È„zLÈ ‰‡„zL‡ B‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¡»»
˜qÓÏ ÔL¯Ó Ôep‡ ‡¯ÙBL ¯‚ÈÓa Ìi˜˙È ‡Ï»ƒ¿«»¿≈«»»ƒ¿»»¿ƒ«

:‡¯eËa¿»

È˙יד  ÔÈnÊÂ ‡nÚ ˙ÂÏ ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe¿«…∆ƒ»¿»«»¿«ƒ»
:ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ ‡nÚ«»¿«»¿≈

Ï‡טו  ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙Ï ÔÈÈÓÊ BÂ‰ ‡nÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«»¡¿ƒƒƒ¿»»ƒ»
:‡˙z‡ „ˆÏ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«ƒ¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(biÎai).ãé Ba òbú àì,xn`p dOl Ÿ¦©¨¨¨¤¡©
xn`p xaM `lde.rbFPd lMiYrnW ©£Ÿ§¨¤¡©¨©¥©¨©§¦

lirlC` i`w `xw i`dC wgvi iAx iRn¦¦©¦¦§¨§©§¨¨¥©¦§¥
aizkC,xdA rbFPd lM,xn`w ikde ¦§¦¨©¥©¨¨§¨¦¨¨©

,rbFPd z` bFxdl `A dY`WM`l §¤©¨¨©£¤©¥©Ÿ
ci FA rBz`N`,lwQi lFwqEdlwq ¦©¨¤¨¨¦¨¥¨§¥

`EdW mFwOl KlFd dY` m`W ,wFgxn¥¨¤¦©¨¥©¨¤

mEgYd xaFr dY` `vnp Fbxdl mẄ§¨§¦§¨©¨¥©§
EpricFdl `AW d`xp ile .aiIgzze§¦§©¥§¦¦§¤¤¨§¦¥
oFCPW xnFl ,EPbxdY dzin Ffi`A§¥¦¨©©§¤©¤¦
wpgA Fzzin `niY `lC ,dliwqA¦§¦¨§¨¥¨¦¨§¤¤
`w ,dxFYA dxEn`d dzin mzqM¦§¨¦¨¨£¨©¨¨

:ol rnWn©§©¨
.äøié äøé BàF`,`Ed m` oFWl df ¨Ÿ¦¨¤¤§¦

(m`) xnFlMlwQi lFwq[m`]dxIi dxi §©¨¦¨¥¦¨Ÿ¦¨¤
oitgFCW oilwqPd KxC oMW ,okl mcFw¤¨¥¤¥¤¤©¦§¨¦¤£¦

oilwqp xcde mcFw(.dn oixcdpq)EdinE . ¤©£©¦§¨¦¦
,FhWtM Wxtl WilwQi lFwqFpi`WM ¥§¨¥¦§¨¨¦¨¥§¤¥

,diIgCA zndxIi dxi F`zn m` ¥©§¦¨¨Ÿ¦¨¤¦¥
`nbxz` ix` FnEBxze .DCal diIgCA©§¦¨§©¨§©§£¥¦§§¨¨

:icYWi` d`cYW` F` mbxzici dxez ¦§§¥¦§§¨¨¦§§¦
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(æè)úì÷ éäéå ø÷aä úéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ
ãàî ÷æç øôL ì÷å øää-ìò ãák ïðòå íé÷øáe§¨¦¹§¨¨³¨¥Æ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ

:äðçna øLà íòä-ìk ãøçiå©¤«¡©¬¨¨−̈£¤¬©©«£¤«
i"yx£¯˜a‰ ˙È‰a∑ ממּתין הרב ׁשּיהא ּכן, לעׂשֹות ּבׂשרֿודם ּדר ּׁשאין מה ידם, על ׁשהקּדים מלּמד ƒ¿…«…∆ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מצינּו: וכן ג)לּתלמיד, ּכבֹודֿה'(ביחזקאל והּנהֿׁשם אלֿהּבקעה ואצא ואקּום וגֹו' אלֿהּבקעה צא "קּום ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
.עֹומד" ֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 22 cenr ,bl jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?dn mWl - miwxaE zFlFw§¨¦§¥©

מאֹוד" חזק ׁשֹופר וקֹול גֹו' ּוברקים קֹולֹות "ויהי מּתן־ּתֹורה ׁשּבעת מסּפר טז)ּבפרׁשתנּו ּומטרת (יט, ּכונת ּפׁשּוטֹו, ּולפי . ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
יׂשראל. ּבבני ּבעֹולם, וחרדה יראה לפעל היתה ּוברקים ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹהּקֹולֹות

עּמכם" ּדּברּתי הּׁשמים מן ּכי ראיתם "אּתם עצמֹו, ה' ּכבֹוד ּגיּלּוי ּדלכאֹורה, יט)ותמּוּה, יראה (כ, ּבהם לפעל ּכדי ּבֹו ּדי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּוברקים? הּקֹולֹות היּו מה לׁשם ואם־ּכן זֹו, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָוחרדה

הּידּוע על־ּפי זה לבאר ג)ויׁש יב, פרשה רבה שמות טו. וארא תנחומא לפי (ראה ּגיּלּוי רק היתה לא סיני הר על ה' ׁשּירידת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
יעלּו לא ותחּתֹונים לתחּתֹונים, ירדּו לא ּד"עליֹונים ּגזרה, היתה מּתן־ּתֹורה ׁשּלפני לגמרי. חדׁש ּדמּצב התחלה אּלא ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשעה,

מּלׁש - 'ּגזרה' ׁשהיתה והינּו, הּנבראים לעליֹונים", אצל הרּגׁש ולא ּבעליֹונים, ּומקֹורֹו ׁשּלמּטה הּנברא ּבין - וחת ּגזר ֹון ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
הּכל. את ּומהּוה המחּיה יתּבר והּוא מהּקּב"ה, ׁשּמקֹורם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלמּטה

ּולהבין  ׁשּלמעלה, ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו את ׁשּלמּטה נברא ּבכל 'לראֹות' ואחד אחד לכל הּכח ונּתן זֹו, ּגזרה ּבטלה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּובמּתן־ּתֹורה
הּמצאֹו" מאמּתת אּלא נמצאּו "לא הּנבראים ּכל ׁשל מציאּותם וכל וחּיּות התורה)ׁשּקּיּום יסודי הלכות ריש רמב"ם .(ראה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבחינת  יתהּוה לעינים, ׁשּנראה ּכמֹו ׁשאינֹו חדׁשה הּׂשגה ּכׁשּמּׂשיג . . "ּוכמֹו חּדּוׁש, מּדבר ּבא הרעׁש ׁשענין ידּוע ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּנה,
'ּגעוואלד'" ּבּלב קצח)רעׁש ע' תרס"א המאמרים .(ספר ְֵֶַַַַ

ּבתכנֹו רעׁש הּוא אּלא הּגׁשמית, לאזן הּנׁשמע רעׁש רק זה היה ׁשּלא ׁשּבמּתן־ּתֹורה, ּוברקים והּקֹולֹות הרעׁש ענין ּתכן ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹוזהּו
קׁשר  לּה ואין עצמֹו ּבפני ויׁש ּדבר ׁשהיא ּבׂשר, לעיני ונגלה ּׁשּנראה מה ּכפי ּכּולּה הּבריאה ׁשאין ראּו ּדכאׁשר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהרּוחני.
נתעֹורר  ּכזה, עצּום מ'חּדּוׁש' הּנה ּבעצמֹו, מהּקּב"ה רגע ּכל ּומתקּימת מתחּדׁשת ּכּולּה ׁשהּבריאה לּכל נתּגּלה אּלא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלהּקּב"ה,

ּגדֹול. ַַָרעׁש

(æé)-ïî íéäìûä úàø÷ì íòä-úà äLî àöBiå©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦
:øää úézçúa eávéúiå äðçnä©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡¯˜Ï∑(מכילתא),לקראתם יצאה ׁשהּׁשכינה ׁשּנאמר:מּגיד וזהּו ּכּלה, לקראת הּיֹוצא ּכחתן ƒ¿«»¡…ƒְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
לג) ּבא'(דברים  'לסיני נאמר: ולא ּבא", מּסיני ‰‰¯."ה' ˙ÈzÁ˙a∑,ּומדרׁשֹו ההר. ּברגלי ּפׁשּוטֹו: לפי ְְֱִִִֶַַַָָֹ¿«¿ƒ»»ְְְְְִִֵַָָָ

עליהם ונכּפה מּמקֹומֹו ההר פח)ּכגיגיתׁשּנתלׁש .(שבת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

Â‰Â‰טז  ‡¯Ùˆ ÈÂ‰Óa ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈«¿»«¬»
Ï˜Â ‡¯eË ÏÚ ÛÈw˙ ‡ÚÂ ÔÈ˜¯·e ÔÈÏ»̃ƒ«¿ƒ«¬»»«ƒ«»¿«
Èc ‡nÚ Ïk ÚÊÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡¯ÙBL»»«ƒ«¬»¿»»«»ƒ

:‡˙È¯LÓ·¿«¿ƒ»

„ÈÈיז  ‡¯ÓÈÓ ˙eÓc˜Ï ‡nÚ ˙È ‰LÓ ˜Èt‡Â¿«≈…∆»«»¿«»≈¿»«¿»
:‡¯eË ÈÏBtLa e„zÚ˙‡Â ‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ≈»
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?dxFYd zlAwl dpkdM dpiW¥¨©£¨¨§©¨©©¨

האלקים" לקראת העם את מׁשה "וּיֹוצא סיני הר מעמד ׁשּלפני  נאמר יז)ּבפרׁשתנּו יׂשראל (יט, להם "יׁשנּו ּבּמדרׁש ואיתא . ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
מעֹורר  מׁשה והיה כּו', יׁשנים ּומצאן הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּבא כּו' קצרה והּלילה ערבה עצרת ׁשל ׁשׁשינה לפי הּלילה, אֹותֹו ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּכל

האלקים' לקראת העם את מׁשה 'וּיֹוצא ּדכתיב הּוא הדא כּו' ב)ליׂשראל יב, א, פרשה רבה .(שיר־השירים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
הר"ן ּדברי ידּועים הרי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר ּפסחים)ולכאֹורה לּבם (סֹוף ּבכל והׁשּתֹוקקּו הּימים, את ספרּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ליׁשן, הלכּו הּתֹורה, לקּבלת ּולהתּכֹונן רּוח ּבקצר להמּתין ּבמקֹום זה ׁשּבלילה אפׁשר אי ואם־ּכן הּתֹורה, לקּבלת ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹונפׁשם
להם? ערבה ׁשּׁשנתם ְְְֶֶַָָָָָועד

מה־ּׁשאין־ּכן  להּׂשיג. ׁשּיכֹולה ּבהּׂשגֹות מגּבלת היא הרי ּבּגּוף, נמצאת הּנׁשמה ׁשּכאׁשר ידּוע ּדהּנה הּדברים, לבאר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻויׁש
ּכאׁשר  להּׂשיגם לּה ׁשאי־אפׁשר ּכאּלּו הּׂשגֹות להּׂשיג ּביכלּתּה יׁש הרי למעלה, ועֹולה מהּגּוף מסּתּלקת ּכאׁשר הּׁשינה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבעת

ער ועוד)הּגּוף א, סעיף ה'ת"ש ההוא בלילה ד"ה במאמר ּבזה ׁשנתּבאר מה .(ראה ְְִֵֵֵֶֶַַָָ

הּתֹורה  לקּבלת יֹותר מתאימה הכנה ׁשאין ׁשחׁשבּו מּפני ההּוא, ּבּלילה ליׁשן הלכּו ּׁשּיׂשראל מה לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
ׁשעּור. לאין נעלֹות הּׂשגֹות ותּׂשיג למעלה ּתעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאׁשר

ּובעניני  ּגׁשמּיים ּתחּתֹונים ּבדברים ׁשּגם לפעל היא מּתן־ּתֹורה ּתכלית ּכי יׂשראל. לגּבי ּכחטא זה נחׁשב מּכל־מקֹום ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹא
מהּגּוף  להתנּתק להם היה לא נעלֹות, הּׂשגֹות מּׂשיגים היּו הּׁשינה ׁשּבעת הגם ּכן ועל הּקדּוׁשה, אֹור ויחּדר יׁשּכן הּזה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹעֹולם

קדֹוׁשֹות. להּׂשגֹות ּכלי יהיה הּגּוף ׁשּגם ּכדי ּולזּככֹו ּולהעלֹותֹו הּגּוף עם לעבד אּלא הּׂשגֹות, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּולהּׂשיג

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 26 'nr bl jxk y"ewl dkex`a oiieri)

dxFYÎoYn ixg`l zFvOd aEIg¦©¦§§©£¥©©¨

ההרההרההרההר:::: ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתיתיתיתית יז)ווווּיּיּיּיתיתיתיתיּצּצּצּצבבבבּוּוּוּו (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
קבּורתכם  ּתהיה ׁשם לאו, ואם מּוטב. הּתֹורה, את מקּבלים אּתם אם להם, ואמר ּכגיגית, ההר את עליהם הּקּב"ה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּכפה

א) פח, (שבת

הּתֹוספֹות קׁשית כפה)ידּועה ד"ה עליהם (שם הּקּב"ה ל"ּכפה צריכים היּו ּומּדּוע סיון, ּבה' לנׁשמע" נעׂשה הקּדימּו "ּכבר הרי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
ּפעם עֹוד הּתֹורה את לקּבל ּכדי ּכגיגית" ההר ּבחמיׁשי את היתה ונׁשמע, נעׂשה אמירת ּגם ּובמילא הּמזּבח, ׁשּבנּית ׁשם ּבגמרא (ּכדמׁשמע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

?ּבסיון) ְִָ

הרמּב"ם ׁשּכתב מה ּפי על ּבזה, לֹומר ספ"ז)ויׁש חּלין הּמׁשניֹות הּמצֹות (ּפרּוׁש ּגם הּנה סיני, ּבהר ּתֹורה ׁשּנּתנה ּדלאחרי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ
סיני. ּבהר הּגבּורה מּפי ּבהן ׁשּנצטּוינּו מּפני אלא אז, ׁשּנאמר הּצּוּוי מּפני אֹותן מקּימים אנּו אין זה, לפני ּבהן ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשּנצטּוינּו

לקּים  והחּיּוב אז, הּמצֹות אֹותן לקּים החּיּוב הרי סיני, הר מעמד לפני ּגם ׁשֹונֹות ּבמצֹות יׂשראל ּבני ׁשּנצטּוּו ּדאף ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָונמצא,
הם. ׁשֹונים חּיּובים – מּתן־ּתֹורה ׁשּלאחרי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָהּמצֹות

החּיּוב  עדין היה לא ואז סיני, הר מעמד לפני זה היה ונׁשמע" "נעׂשה יׂשראל ּבני ׁשּכׁשאמרּו ּדמּכיון לֹומר, יׁש ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
הּמצֹות  על אמּתית קּבלה ׁשּתהיה ׁשּי היה לא ּדאז הּמצֹות ּבקּבלת הּנה מּתן־ּתֹורה, לאחרי ׁשהּוא ּכפי הּמצֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלקּים

אּלּו. צּוּויים חמרת להּׂשיג אפׁשרּות להם היה לא ּכי הּגבּורה, מּפי ּבהם ׁשּנצטּוּו מּתן־ּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻּדאחרי
ּבפעל. מּתן־ּתֹורה ּבׁשעת ּפעם עֹוד מצֹות ּבקּבלת צר היה ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹולכן

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 424 'nr ek jxk y"ewl t"r)
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ההרההרההרההר:::: ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתיתיתיתית יז)ווווּיּיּיּיתיתיתיתיּצּצּצּצבבבבּוּוּוּו (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
קבּורתכם  ּתהא ׁשם לאו ואם מּוטב הּתֹורה מקּבלים אּתם אם להם ואמר ּכגיגית ההר את עליהם הּקּב"ה ׁשּכפה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמלּמד

לאֹוריתא רּבה מֹודעה מּכאן . א). פח, (שבת ְְִַַָָָָָ
מתוס')וקׁשה נעׂשה (כנ"ל ׁשהקּדימּו זה עם מתאים זה ואי מאנס, אּלא הּתֹורה את ּבני־יׂשראל עליהם קּבלּו לא זה דלפי , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

מרצֹון? ׁשּקּבלּוה מּזה ּדמׁשמע ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָלנׁשמע,
והּמצֹות  הּתֹורה ׁשרק ּבאמת מּכיר ׁשאינֹו מּפני הּוא והּמצֹות הּתֹורה על עצמֹו על יקּבל לא ׁשאדם זה ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹויׁש
לקּימם. עצמֹו על יקּבל ּבוּדאי והּמצֹות הּתֹורה ּבטּוב יּכיר ואם הרע, ּתכלית הּוא והּמצֹות הּתֹורה והפ הּטֹוב, ּתכלית ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָהם
היה  ואי־אפשר וכּו', מׁשחתֹות ּבמּדֹות הארץ, ערות ׁשהיתה מצרים, מיציאת יֹום חמּׁשים רק עברּו סיני הר ּבמעמד ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻוהּנה
ׁשהּכירּו לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו וזה חּיינּו, היא הּתֹורה ׁשרק להּכיר הּקצה אל הּקצה מן יׁשּתּנּו ּכזה קצר זמן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָׁשּבמׁש
ועל־ידי־זה  האמת, הּכרת אֹור עליהם ׁשהׁשּפע ידי על זֹו הּכרה עליהם" "ּכפּו ׁשּמּלמעלה מּפני היה הּתֹורה, ְְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּבמעלת



exziמ zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy
זֹו. להּכרה הּגיעּו לא עדין חּייהם ּומהל ׂשכלם מּצד אבל הּטֹוב, ּתכלית הם והּמצֹות ׁשהּתֹורה מּמׁש ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהרּגיׁשּו

ּבדר אלא ׂשכלם, מּצד היה לא מּתן־ּתֹורה ּבזמן ּברצֹון ׁשּקּבלּוה זה ּכי לאֹורייתא" רּבה "מֹודעה ּתֹורה מּתן לאחרי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹולכן
היא. וקׁשה ּגדֹולה עבֹודה והּמצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום נׁשאר זה לאחרי אבל מלמעלה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָמּתנה

(çé)ýBýé åéìò ãøé øLà éðtî Blk ïLò éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§−̈
øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLòk BðLò ìòiå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈

:ãàî§«Ÿ
i"yx£Blk ÔLÚ∑.ׁשמע ׁשמר, אמר, ּכמֹו: ּפעל, לׁשֹון אּלא ּפּתח, הּׁשי"ן נּקּוד ׁשהרי ּדבר, ׁשם זה "עׁשן" אין »«Àְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּתננא, ּתרּגם ולא ּכּלּה', 'ּתנן ּתרּגּומֹו: ,ּדבר לכ ׁשם ׁשהם מּפני קמץ, נקּודים ׁשּבּמקרא, "עׁשן" .וכל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
ÔL·k‰∑ּבֹו" לֹומר ּתלמּוד יֹותר? ולא זה ּככבׁשן יכֹול סיד. לֹומר ׁשל ּתלמּוד ּומה הּׁשמים". לב עד ּבאׁש ער «ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ּבֹו: ּכּיֹוצא להם. הּנּכר סימן לּברּיֹות נֹותן לׁשמע, יכֹולה ּׁשהיא מה האזן את לסּבר יא)"ּכבׁשן"? "ּכאריה (הושע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּכדי  לברּיֹותיו, אֹותֹו ּומדּמין מכּנין אנּו אּלא ּכאריה, מֹוׁשלֹו והּכתּוב הּוא, אּלא ּבארי, ּכח נתן מי וכי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹיׁשאג".

ּבֹו: ּכּיֹוצא לׁשמע. ּׁשּיכֹולה מה האזן את מג)לסּבר לּמים?(יחזקאל קֹול נתן מי וכי רּבים". מים ּכקֹול "וקֹולֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
האזן  את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, לדּמֹותֹו אֹותֹו מכּנה ואּתה הּוא, .והלא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(151 cenr ,bi jxk ,'zegiy ihewl')

ּכּכּכּכּוּוּוּוללללֹוֹוֹוֹו עעעעׁשׁשׁשׁשןןןן סיניסיניסיניסיני יח)והרוהרוהרוהר חּיּוב (יט, ּכלּפי ׁשּבמּתן־ּתֹורה העׁש"ן מׁשמעּות את מסּביר ּדֹורנּו, נׂשיא אדמּו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ואחד: אחד ּכל על הּמּטל הּתֹורה ְִֶֶַַַָָָָָֻלּמּוד

מקֹום;עעעעֹוֹוֹוֹולם לם לם לם  ּובכל ּבית ּבכל ּתֹורה ללמד מקֹום, - ְְְִִַָָָָָָָָָֹ
הּתֹורה;ׁשׁשׁשׁשנה נה נה נה  ללּמּוד הּמקּדׁש הּזמן ּבכּמּות להרּבֹות זמן, - ְְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
יֹותר.נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ּבעמק ויּׂשיג ידע ּומּמילא יֹותר, ּבחּיּות יהיה ׁשהּלּמּוד הּלּמּוד, ּבאיכּות להֹוסיף חּיּות, - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו עעעעׁשׁשׁשׁשןןןן סיניסיניסיניסיני יח)והרוהרוהרוהר מּפני (יט, ּכּלֹו עׁשן יהיה ואי הּוא, מדּבר ּכי ועצים, אילנֹות ּבֹו אין סיני "ּבהר הקׁשה: האלׁשי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
לעיל מפרׁש אבל ב)האׁש". ג, נאמר(שמות וׁשם הּיחידי. הּצמח היה לא ׁשּזה ּומסּתּבר סנה, היה ההר א)ׁשעל "וינהג (פסוק ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(ׁשּלא הּמדּבר" אחר הּצאן ּוכתיבירעירעירעירעּוּוּוּואת רש"י). אחרים, ג)ּבׂשדֹות לד, אל(תשא והּבקר ההּוא".ירעירעירעירעּוּוּוּו"הּצאן ההר מּול אל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשם ׁשמֹות מרׁש"י ב)ּולהעיר אחר".(פסוק אילן "ולא : ְְְִִִֵֵַַָָָֹ

(èé)øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½
:ìB÷á epðòé íéäìûäå§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

i"yx£„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰∑הֹול" ּכאן: אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע, מארי ׁשהּוא זמן ּכל הדיֹוט: מנהג ≈¿»≈¿…ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
לׁשמע  ּׁשּיכֹולים מה אזניהם לסּבר מּתחּלה ?ּכ ולּמה מאד". a„È¯.וחזק ‰LÓ∑ מדּבר מׁשה ּכׁשהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ…∆¿«≈ְְֵֶֶַָָֹ

והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ,"ל יהיה ו"לא "אנכי" אּלא הּגבּורה, מּפי ׁשמעּו לא ׁשהרי ליׂשראל, הּדּברֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּומׁשמיע
ּכח  ּבֹו לתת ונׁשמע מסּיעֹו מגּביר קֹולֹו ·˜ÏB.להיֹות epÚÈ∑:ּכמֹו הּקֹול, ּדבר על יח)יענּנּו א "אׁשר (מלכים ְְְְְְִִִֵַַַָָֹ«¬∆¿ְְֲֲֶֶַַַַ

להֹורידֹו האׁש ּדבר על ּבאׁש", .יענה ְְֲִֵֵֶַַַָָ

ß hay h"i iyiy mei ß

(ë)àø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìò ýBýé ãøiå©¥¤̄§¨²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¸̈
:äLî ìòiå øää Làø-ìà äLîì ýBýé§¨¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

i"yx£ÈÈÒ ¯‰ŒÏÚ '‰ „¯iÂ∑:לֹומר ּתלמּוד מּמׁש? עליו ירד כ)יכֹול עּמכם".(לקמן ּדּברּתי הּׁשמים מן "ּכי «≈∆««ƒ«ְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָ
הּכבֹוד (מכילתא) ּכּסא וירד הּמּטה, על ּכמּצע ההר ּגּבי על והּציען ותחּתֹונים העליֹונים ׁשמים ׁשהרּכין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמלּמד

.עליהם  ֲֵֶ

ÈÏb˙‡cיח  Ì„˜ ÔÓ dlk Ôz ÈÈÒ„ ‡¯eËÂ¿»¿ƒ«»≈À≈ƒ√»¿ƒ¿¿ƒ
‡˙k dz ˜ÈÏÒe ‡˙M‡a ÈÈ È‰BÏÚ¬ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»»

:‡„ÁÏ ‡¯eË Ïk ÚÊÂ ‡ez‡„¿«»¿»»»«¬»

LÓ‰יט  ‡„ÁÏ Û˜˙Â ÏÊ‡ ‡¯ÙBL Ï˜ ‰Â‰Â«¬»«»»»≈¿»≈«¬»…∆
:Ï˜a dÏ ÈÚ˙Ó ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÏlÓÓ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿¬≈≈¿»

eË¯‡כ  LÈ¯Ï ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«»¿ƒ«¿≈»
:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡¯eË LÈ¯Ï ‰LÓÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿…∆¿≈»¿ƒ…∆



מי exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(228 'nr fh jxk zegiy ihewl)

עליהםעליהםעליהםעליהם ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד ּכּכּכּכּסּסּסּסאאאא כ)וירדוירדוירדוירד יט, נאמר(רש"י ּבכֹורֹות יב)ּבמּכת יב, ידי (בא על ולא ּבעצמי (אני מצרים" ּבארץ "ועברּתי ְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מּכת  ּבין  ההבּדל  את  לבאר ּובכדי ועׁשן. ׁשֹופר קֹול ענן, ּברקים, קֹולֹות, ׁשם ׁשהיּו מצינּו לא זאת ּובכל רש"י), ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשליח,

וּירד מדּיק מּתן־ּתֹורה לבין ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד::::ּבכֹורֹות הדרּכּכּכּכּסּסּסּסאאאא ּבכל סיני הר על ירד וירידה ּבּבּבּבהתיהתיהתיהתיּׁשּׁשּׁשּׁשבבבבּוּוּוּותתתתמלכּותֹו,ּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדדה' ּובקביעּות, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
לעיל.ּכּכּכּכזזזזֹוֹוֹוֹו הּמזּכרים הּפרטים לכל ּגֹורמת ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ

(àë)eñøäé-ït íòa ãòä ãø äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³
:áø epnî ìôðå úBàøì ýBýé-ìà¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«

i"yx£ÌÚa „Ú‰∑ ּבהם ּבהר התרה לעלֹות B‚Â'.ׁשּלא eÒ¯‰È Ôt∑ ׁשּתאותם ידי על מּצבם את יהרסּו ׁשּלא »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ∆∆∆¿¿ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ההר  לצד ויקרבּו לראֹות, ה' ¯·.אל epnÓ ÏÙÂ∑(מכילתא),יחידי הּוא ואפּלּו מהם, ּׁשּיּפל מה לפני ּכל חׁשּוב ְְְְְִִֶַָָ¿»«ƒ∆»ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

eÒ¯‰È.רב  Ôt∑ הּמּצב את הֹורסים אנׁשים, מּמּצב הּנפרדין אף הּבנין, אסיפת מפרדת הריסה .ּכל ָ∆∆∆¿ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

(áë)-ït eLc÷úé ýBýé-ìà íéLbpä íéðäkä íâå§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§−̈¦§©¨®¤
:ýBýé íäa õøôé¦§¬Ÿ¨¤−§¨«

i"yx£ÌÈ‰k‰ Ì‚Â∑ּבהם ׁשהעבֹודה הּבכֹורֹות קטו)אף ‰'.(זבחים Ï‡ ÌÈLbp‰∑ אל הם אף קרּבנֹות, להקריב ¿««…¬ƒְֲֶֶַַָָָ«ƒ»ƒ∆ְְְִֵַַַָָ
לעלֹות  חׁשיבּותם על עמדן ∑eLc˜˙È.יסמכּו על להתיּצב מזּמנים יהרג ∑ı¯ÙÈŒÔt.יהיּו ּפרצה, לׁשֹון ְְֲֲִִַַָƒ¿«»ְְְְְִִִֵַַָָָֻ∆ƒ¿…ְְֲִַָֹ

ּפרצה  ּבהם ויעׂשה .ּבהם ְְֲִֶֶֶַָָָ

(âë)úìòì íòä ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ
ìaâä øîàì eða äúãòä äzà-ék éðéñ øä-ìà¤©´¦¨®¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬

:BzLc÷å øää-úà¤¨−̈§¦©§«
i"yx£ÌÚ‰ ÏÎeÈŒ‡Ï∑יּוכלּו ולא ימים, ׁשלׁשת הּיֹום הם ועֹומדין מּותרין ׁשהרי ּבהם, להעיד צרי איני …«»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

רׁשּות  להם ׁשאין .לעלֹות, ְֲֵֶֶַָ

(ãë)ïøäàå äzà úéìòå ãø-Cì ýBýé åéìà øîàiå©Ÿ̧¤¥¨³§¨Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ
ýBýé-ìà úìòì eñøäé-ìà íòäå íéðäkäå Cnò¦¨®§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§−̈

:ía-õøôé-ït¤¦§¨¨«
i"yx£„¯ŒCÏ∑(מכילתא) ּבׁשעת אֹותֹו ּומזרזין וחֹוזרין מעׂשה, קדם האדם את ׁשּמזרזין ׁשנית, ּבהם והעד ∆≈ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ÌÈ‰k‰Â.מעׂשה  CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ∑?עּמ הם אף אמר יכֹול אּתה". "ועלית לֹומר: ּתלמּוד ֲֶַ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒְְְֱִִֵַַַַָָָָֹ
לעצ  מחּצה - אּתה מאהרן,מע ּתה: יֹותר נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה - והּכהנים לעצמֹו, מחּצה - ואהרן ,מ ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ה' אל לעלֹות מּצבם את יהרסּו אל עּקר ּכל והעם הּכהנים, מן יֹותר אףֿעלּֿפי ∑ÌaŒı¯ÙÈŒÔt.ואהרן ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ∆ƒ¿»»ִַַ

nÚa‡כא  „È‰Ò‡ ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«»
ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe¯bÙÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿√»¿»¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÈbÒ«ƒ

ÈÈכב  Ì„˜ ‡LnLÏ ÔÈ·È¯˜c ‡i‰k Û‡Â¿«»¬«»ƒ¿ƒƒ¿«»»√»¿»
:ÈÈ ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÔeLc˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»

qÓÏ˜כג  ‡nÚ ÏBkÈ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»ƒ«»¿ƒ«
‡a z„‰Ò‡ z‡ È¯‡ ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ¯ÓÈÓÏ ¿»¿ƒ»¬≈«¿«¿≈¿»»»¿≈«
:dLc˜Â ‡¯eË ˙È ÌÈÁz«ƒ»»¿«¿≈

Ô¯‰‡Âכד  z‡ ˜q˙Â ˙eÁ ÏÈÊ‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ≈¿ƒ««¿¿«¬…
Ì„˜Ï ˜qÓÏ Ôe¯bÙÈ ‡Ï ‡nÚÂ ‡i‰ÎÂ CnÚƒ»¿»¬«»¿«»»¿«¿¿ƒ«ƒ√»

:ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÈÈ¿»ƒ¿»ƒ¿¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(dkÎ`k)ãòä ãø äLî ìà 'ä øîàiå©Ÿ¤¤¤¥¨¥
.'åâå ìëeé àì 'åâå äLî øîàiå .'åâå©Ÿ¤¤Ÿ©
(dynl d"awd) Fl aiWd dn DniY¥©©¥¦
`l ike ,[`EdÎKExAÎWFcTdl dWn]¤§©¨¨§¦Ÿ
dOM odA WIW zFevn dOM Epivn̈¦©¨¦§¤¥¨¤©¨
Fl aiWd dn (lr) cFre ,zFxdf ©̀§¨§¨¥¦

ok ixg` `EdÎKExAÎWFcTdcx Kl ©¨¨©£¥¥¥¥

.zilreitl ,`xwC hWRd xnFl Wie §¨¦¨§¥©©§¨¦§¨§¦
lr l`xUi z` dWn dxzd `NW¤Ÿ¦§¨¤¤¦§¨¥©
lr wx ,dzinA `idW dlAbd zevn¦§©©§¨¨¤¦§¦¨©©

mxidfd dWixR zevn`vnYW FnM ¦§©§¦¨¦§¦¨§¤¦§¨
dlrnl(eh weqt)Fl xn` Kkitl , §©§¨§¦¨¨©

Kl `EdÎKExAÎWFcTdmrA crd, ©¨¨¥¨¥¨¨
zevn lr mxidfdl Ll did xzFiC§¥¨¨§§©§¦¨©¦§©

zFvOd on xzFi dzinA `idW dlAbd©§¨¨¤¦§¦¨¥¦©¦§
Fl aiWd df lre ,oNMmrd lkEi `l ª¨§©¤¥¦Ÿ©¨¨

zlrl['ebe]EpA dzcrd dY` iM.'ebe ©£Ÿ¦©¨©¥Ÿ¨¨
iEEiv llkA oxd`e ip` mB xnFlM§©©£¦§©£Ÿ¦§©¦
mW mdOr didPW oeike ,dlAbdd©©§¨¨§¥¨¤¦§¤¦¨¤¨
Fl aiWd df lre ,Elri `le mdA dxzp©§¤¨¤§Ÿ©£§©¤¥¦

`EdÎKExAÎWFcTdcx Klmxidfze ©¨¨¥¥§©§¦¥



exziמב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy
מׁשּתּנה  ּבמּקף, ּבאה ּכׁשהיא מלאפֹום, ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל ּדר ּכ מּגזרתֹו, זז אינֹו קמץ, חטף נקּוד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֻׁשהּוא

קמץ  לחטף .הּנּקּוד ֲִַַַָָ

(äë):íäìà øîàiå íòä-ìà äLî ãøiå©¥¬¤¤−¤¨¨®©−Ÿ¤£¥¤«
i"yx£Ì‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑זֹו .התראה «…∆¬≈∆ְַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz dxez zgny mei zgiyn

ּובהקּדים: מסּים. ענין להעיר הּמקֹום ּכאן – לעיל) (ׁשהזּכר הּלּוחֹות ענין לכללּות ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻּבנֹוגע
ותכלית  ּגֹו"'. האבנים לּוחֹות ׁשני רק ּבארֹון "אין ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבארֹון, - הּוא הּלּוחֹות ׁשל הּקבּוע ׁשּמקֹומם לעיל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּוזּכר
הּנחלה", ואל הּמנּוחה "אל הּגיעּו יׂשראל ׁשּבני לאחרי הּמקּדׁש, ּבית ּבתֹו ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר - ׁשּבזה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשלמּות

וכּו'. עראי ׁשל ּבאפן זה היה כּו'), מׁשה ׁשעׂשה ּבארֹון (לא ּבמׁשּכן ׁשהיה ּכפי ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּכי
הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו – קביעּות ׁשל ּבאפן ּבארֹון הּלּוחֹות נׁשארּו הּמקּדׁש ּבית חרּבן לאחרי ריׁשוגם הּבחירה ּבית (הלכֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ד) עמּקֹות ּפרק ּבמטמֹונּיֹות למּטה הארֹון ּבֹו לגנֹוז מקֹום ּבֹו ּבנה לחרב, ׁשּסֹופֹו וידע הּבית את הּמל ׁשלמה ׁשּבנה ׁש"ּבעת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
עּתה  ּגם הרי - כּו' ּבגלּות נלקח ׁשהארֹון להדעה וגם כּו'". ׁשלמה ׁשּבנה ּבמקֹום ּוגנזֹו צּוה הּמל ויאׁשּיהּו ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹועקלקלֹות,

כּו'. קביעּות ׁשל ּבאפן הּלּוחֹות ׁשם ְְְִִִֶֶַָָֹנמצאים
מּובן  ועל־ּפי־זה קדּׁשה. עניני אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּובפרט לבּטלה, אחד ּדבר ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּברא ׁשּלא הּכלל ידּוע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻוהּנה,
הרי  ריק, מקֹום נׁשאר היה אם ּכי ריק, ּומק ֹום ּפנּוי  מקֹום נׁשאר ׁשּלא ּבאפן  הארֹון, חלל ּכל את  ממּלאים היּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשהּלּוחֹות

ּדוקא. מּלאים ּכׁשהם מקדׁשים ׁשרת ׁשּכלי ׁשמּצינּו ועל־דר חס־וׁשלֹום. לבּטלה הּוא זה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמקֹום
ּבגמרא א)וכמפֹורׁש יד, ּבתרא ּבת (ּבבא ּבאּמּה קֹומתֹו וחצי ואּמּה רחּבֹו וחצי ואּמּה ארּכֹו וחצי אמתים מׁשה ׁשעׂשה "ארֹון ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

ּבארֹון  אֹוכלֹות לּוחֹות ּכּמה ארֹון, ׁשל ארּכֹו ּכנגד מּונחֹות ׁשלׁשה, ועבין ׁשׁשה ורחּבן ׁשׁשה ארּכן והּלּוחֹות טפחים, ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשׁשה
ׁשעל־ּפי  אֹומרת, זאת - וכּו"' טפחים ׁשׁשה ּבארֹון אֹוכלֹות לּוחֹות ּכּמה לרחּבֹו, ארֹון ּופרנס צא לארּכֹו. ארֹון ּפרנסּת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹכּו',

ּפנּוי. מקֹום ּבֹו היה ׁשּלא ּבאפן מלא הארֹון היה הּגמרא, ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹחׁשּבֹון
ׁשקצהּו לֹומר ואי־אפׁשר טפחים, ׁשׁשה על טפחים ׁשׁשה ׁשל רּבּוע היה מהּלּוחֹות אחד ׁשּכל לֹומר ּבהכרח הרי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָועל־ּפי ־זה
נׁשאר  מּלמעלה אבל לגמרי, מלא הארֹון אמנם היה ׁשּמּלמטה יֹוצא אז ּכי עּגּול, חצי ּבּצּורת היה הּלּוחֹות ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהעליֹון

הּגמרא. מׁשמעּות הפ וזה - עּגּול דחצי הּצּורה ּבגלל ּפנּוי, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמקֹום
מּלמעלה  עּגּול חצי ּבּצּורת הּלּוחֹות את ׁשּלהם ּב"סמל" ׁשמצירים וארּגּונים מֹוסדֹות וכּמה ּכּמה ׁשּיׁשנם - ּגדֹול הכי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּולפלא

הּגמרא! ּדברי הפ -ְְִֵֵֶַָָ
הּמֹוסד  ּכּונת ׁשּתכלית זה על הּבט מּבלי הּנה - הּקדׁש טהרת על יׂשראל ילּדי ׁשּמחּנכים חּנּו מֹוסדֹות אֹודֹות ּגם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻוהּמדּבר,
ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ד"כל ּבאפן ּתהיה ׁשהנהגתם עליהם ולפעל כּו', מּבחּוץ הׁשּפעה מּפני הּילדים על להגן ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהיא
(על  הּלּוחֹות את מצירים הם ּכאׁשר אף־על־ּפי־כן וכּו', הּתֹורה ללּמּוד ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה דעהּו", ּדרכי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָּו"בכל
הּפסּוק  על ּב'ירּוׁשלמי' ּכמבאר ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל ּכלּולים ׁשּבהם וכּו'), קּבלֹות ּפנקסי למֹוסד, הּׁשּיכים טפסים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּגּבי
הם  הרי - לחדׁש עתיד ותיק ׁשּתלמיד מה אפּלּו ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל "ּכתּובים" ׁשּבלּוחֹות ּכתּובים", הם ּומּזה ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ"מּזה

הּגמרא! מדברי הפכי ּבאפן זאת ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹמצירים
- מּלמעלה) עּגּול חצי (ולא רּבּוע ׁשל ּבאפן היתה הּלּוחֹות ׁשּצּורת לֹומר ּבהכרח הּגמרא, ּדברי ׁשעל־ּפי לעיל, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוּכאמּור

ּביׁשיבֹות! הּנלמדֹות הּמּסכּתֹות ׁשבעת ּבין ׁשהיא ּבבא־ּבתרא, מּסכת ּבגמרא הּמפרׁש ענין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוזהּו
ּבבאר־ׁש מסּים רב ׁשעל־ּפי יׁשנֹו – הּלּוחֹות צּורת אֹודֹות ּגם מבאר ּובֹו ספר, לאחרֹונה ׁשּפרסם - חּב"ד חסיד לא - בע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

ּבעיניו  ׁשּלפלא ּומסּים, עּגּול. חצי ּבצּורת ולא מרּבעֹות, היּו ׁשהּלּוחֹות לֹומר ּבהכרח ּבבא־ּבתרא, ּבמּסכת הּגמרא ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּדברי
ּבבא־ּבתרא! ּבמּסכת הּגמרא ּדברי ּכפי ולא עּגּול, חצי ּבצּורת הּלּוחֹות את מקֹום ּבכל מצירים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמּדּוע

את  צּירּו וכ ׁשנים, וכּמה ּכּמה ּכבר קּים זה ׁשּמֹוסד מאחר - הראׁשֹונים על לעז להֹוציא רֹוצים ׁשּלא הּידּועה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוהּטענה
יׂשראל! ילּדי לחּנּו ׁשּנֹוגע ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּכלל מקֹום לּה אין זֹו טענה הּנה - כּו' הּזמן ּכל ּבמׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻהּלּוחֹות
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ּכל  ללא אצלֹו מתקּבל מּלמעלה, עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור מֹופיע ּובּה לּזמן, מּזמן ּתעּודה מקּבל הּילד ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּדהּנה,
ּכּתֹוצאה  ּבפׁשטּות אצלֹו ׁשהּונח ׁשמה יּוכח הּנ"ל, הּגמרא את ילמד ּכאׁשר ואחר־ּכ הּלּוחֹות. צּורת היתה ׁשּכן ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָספק,
ׁשּלֹו, ּומחּנ ּבמלּמד האּמּון ּכל את מאּבד הּוא הרי - מּזה ּוכּתֹוצאה הּגמרא! ּפׁשטּות הּפ זה הרי זה, ּבמֹוסד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמהּלּמּוד

ּסֹופֹו! ועד מּתחיּלתֹו אמּתי ּדבר עּמֹו ילמדּו ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָּגם
ּתהי  אל נאמר קטן, ּדבר אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר אפּלּו ּכי ,ּבכ מה ׁשל ּדבר ׁשּזהּו לחׁשֹוב ואין זה, ענין לתקן ּבהכרח ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻולכן ,

ּכּלּה! הּתֹורה ּכל יסֹוד ׁשהם הּלּוחֹות, עם הּקׁשּור ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה לּקטּנֹות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻּבז
נֹוסף: ּדבר יׁשנֹו זה ׁשּבענין ְְְְִִֶֶֶָָָָָּובפרט

מצירים  ּכאׁשר ּכן, ואם הּגמרא. ּדברי הּפ הּוא זה וצּיּור העֹולם, מאּמֹות נלקח - עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמקֹור
הּגמרא! ּדברי על העֹולם אּמֹות גירסת את מעדיפים הרי – עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻאת

טפסים  מדּפיסים ּפעם מּדי הרי ּכי מיחד, קׁשי עם ּכרּו אינֹו הּדבר ׁשּתּקּון ּובפרט זה, ענין יתּקנּו ּולהּבא ׁשּמּכאן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻויהי־רצֹון 
הּקדם, מה"ּפרעזידענט" לגמרי ׁשּׁשֹוכחים [ועד וכּו' הּמֹוסד ׁשל ה"ּפרעזידענט" ׁשל ׁשמֹו את לׁשנֹות ׁשאפׁשר ּוכׁשם ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּנ"ל,
ׁשּבמקֹום  הינּו, הּלּוחֹות. צּיּור את לׁשנֹות אפׁשר כן ּכמֹו - ּכבֹוד!] ּתאר איזה לֹו מׁשאירים הּכלל מן הּיֹוצאים ּבמקרים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹורק

רּבּוע. ּבצּורת מצּירים הּלּוחֹות יהיּו עּגּול, חצי ְְְֲִִִִִַַַַָֻצּורת
הּׁשלמּות, ּבתכלית להיֹות צרי החּנּו ענין והרי – יׂשראל ילּדי חּנּו עם הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו לעיל האמּור על־ּפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּובפרט
מסּים  ּדבר לקים עצמֹו את להטריח רֹוצה ׁשאינֹו ּומּצב ּבמעמד ּבהיֹותֹו ׁשּגם הּוא האדם ׁשּטבע ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּוכפי
הּוא  הרי ּבניו, חּנּו אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר הּנה - כּו' הּמּצּוע ּדר על הּדבר ּבקּיּום מסּתּפק הּוא אּלא הּׁשלמּות, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻּבתכלית

הּׁשלמּות. ּבתכלית ּביֹותר, הּטֹוב החּנּו את להם להעניק ּביֹותר ּומׁשּתּדל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָמתיּגע
נׁשים  מנהג לבּטל ׁשאסּור הרׁשּב"א ׁשּכתב מה ּכּידּוע – יׂשראל מנהגי אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּגם זה הרי ,החּנּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּוׁשלמּות
אף־על־ּפי  מצוה, הדּור אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־ּדר־זה אחר. ּבאפן אֹומרים יׂשראל חכמי ּכאׁשר אפּלּו ׁשּביׂשראל, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻזקנֹות
ּכאׁשר  ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה כּו'. וטפח ּדפנֹות ב' מסּפיק ּדין ׁשעל־ּפי אף־על־ּפי ּבסּכה, ּדפנֹות ד' ּכגֹון: לעיּכּובא, זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻׁשאין

ּכּלּה. הּתֹורה ּכל וׁשרׁש יסֹוד ׁשּזהּו הּלּוחֹות, עם הּקׁשּור ענין אֹודֹות ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻמדּבר

ë(à)øîàì älàä íéøácä-ìk úà íéäìû øaãéå*: ©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑ ואם ׂשכר, מקּבל אדם עׂשאן ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ׁשּיׁש לפי ּדּין, אּלא 'אלהים' אין «¿«≈¡…ƒְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּפרענּות, עליהם מקּבל אינֹו ּדּין (מכילתא)לאו, אלהים", "וידּבר לֹומר: ּתלמּוד ּכן? הּדּברֹות עׂשרת אף יכֹול ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ

ÓÈÓÏ¯:א  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»»»ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»
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*( כאן נדפסו עשרת הדברות בטעם תחתון. לקריאה בציבור בטעם עליון ראה עמוד רט



exziמד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy
‰‡l‰.להּפרע  ÌÈ¯·c‰ Ïk מה ∑‡˙ אחד, ּבדּבּור הּדּברֹות עׂשרת הּקד ֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאמר מלּמד ְִַָ≈»«¿»ƒ»≈∆ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכל  על ּופרׁש ׁשחזר – ?'ל יהיה ו'לא 'אנכי' עֹוד לֹומר ּתלמּוד מה ּכן, אם ּכן. לֹומר לאדם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּׁשאיֿאפׁשר
ׁשאר  ׁשּגם האּלה' הּדברים ּכל מ'את ׁשּמּוכח זה לפי ּפרּוׁש: כּו' ּכן אם (וקׁשית עצמֹו. ּבפני ודּבּור ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּדּבּור
רצה  וגֹו'"? "אנכי לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם אחד, ּבדּבּור הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אמר ּכּלם הּדּברֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻעׂשרת
ׁשהּמׁשמעּות, זה ּבלׁשֹון מּדהֹוציאם מהּׁשאר, אּלּו ּדּברֹות ב' לׁשֹון ּׁשּפרט ּבמה להֹודיענּו ּבא מה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָלֹומר,
ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכמֹוהם, ּכּלם לפיֿזה והלא יצאּו, הּגבּורה מּפי ּבפרט ׁשנים אּלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּדוקא

ׁשחזר ותרץ  הּפרט,ּדּברם? על אּלא יצא, הּכלל על ללּמד החזיר לא החזרה, ּבאֹותּה לֹומר: ורֹוצה וכּו' ּופרׁש ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ודֹוק) ּביחּוד, ראׁשֹונֹות ּדּברֹות ׁשּתי עֹונין ∑Ó‡Ï¯.אּלּו ׁשהיּו לאו.מלּמד לאו, ועל הן, הן, .(מכילתא)על ְְְְִִִֵֵ≈…ְְִֵֵֵֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

מּצד  העצמּות  המׁשכת היתה ׁשאז מּׁשּום זאגער), (א האֹומר נעׂשה עצמֹו והּתחּתֹון ׁשהּגׁשמי הּוא ּכאן "לאמר" ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּפרּוׁש
הּתחּתֹון). (ׁשל ְְִֶַַָענינֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 148 'nr ` jxk y"ewl t"r)

zFxn`n dxUre zFxACd zxUr£¤¤©¦§©£¨¨©£¨

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: האהאהאהאּלּלּלּלהההה ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (כ, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
ּדֹורֹות  ׁשל הּנׁשמֹות ואפילּו ּתֹורה, ּבמּתן היּו ּבני־יׂשראל ׁשּכל ּומּכיון לאחרים, לֹומר ּפרּוׁשֹו "לאמר" הרי הּתמיה, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוידּוע

ׁשם היּו ו)הּבאים כח, בשמו"ר לאחרים"?(ּכדאי' "לאמר "לאמר" ּכאן ׁשּי מה ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹ
מּמעזריטׁש: הּמּגיד הרב ְְִִִִֵֶַַַָוּתירץ

העֹולם" נברא ׁשּבהן מאמרֹות ה"עׂשרה על מרּמז ּכאן מ"א)"לאמר" פ"ה את (אבות לקּׁשר הּוא, לאמר גֹו' וידּבר ּופרּוׁש , ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מאמרֹות". ה"עׂשרה - ה"לאמר" עם הּדּברֹות עׂשרת - ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה"וידּבר"

הּדברים: ְִֵַָּפרּוׁש
הּוא  עסּוק ׁשּבֹו זמן ויׁש הּדּברֹות, עׂשרת – הּתֹורה ּבלּמּוד ּכּלֹו עסּוק הּוא ׁשּבֹו זמן יׁש מּצבים. ׁשני יׁש האדם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻּבעבֹודת

העֹולם. נברא ׁשּבהן מאמרֹות עׂשרה – ּתֹורה) ּפי על (הּמּתרים הרׁשּות ּבדברי ורּבֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻֻראׁשֹו
ּדר לסּדר הּוא ויכֹול הּתֹורה, מּלּמּוד הּוא 'מנּתק' הרׁשּות, ּבדברי עסקֹו ׁשּבעת האדם, אצל הוה־אמינא להיֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻויכֹולה

הּתֹורה. הׁשקפת ּפי על ׁשּלא ְִֶַַַַַָָָֹחּייו
הּדּברֹות, לעׂשרת קׁשּור ׁשּיהיה צרי מאמרֹות, עׂשרה – הרׁשּות ּבדברי עסקֹו ּבעת ׁשּגם לאמר" גו' "וידּבר ּפרּוׁש ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוזה

הּתֹורה. הׁשקפת ּפי על יהיה חּייו ּדר אז ׁשּגם ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבזה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 124 'nr e jxk y"ewl t"r)

e`l e`l lre od od lr©¥¥§©¨¨

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: האהאהאהאּלּלּלּלהההה ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (כ, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
אֹומר, עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי לאו, לאו ועל הן הן על אֹומרים ׁשהיּו הןמלּמד לאו ועל הן הן (מכילתא)על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

החסידּות: ּבדר זֹו ּפלּוגּתא לפרׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַָָיׁש
קּדׁשנּו "אׁשר ּכּלן הּמצֹות ּברּכת וכלׁשֹון ית', הּבֹורא רצֹון מקּימים הּמצֹות ּבקּיּום א. ּפרטים: ׁשני יׁשנם הּתֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבמצֹות

הקדֹוׁש ּבּזֹוהר וכדאיתא ונׁשמתֹו, ּבגּופֹו אחר חלק ּומזּכ מברר מצוה ּכל על־ידי ב. וצּונּו". ב)ּבמצֹותיו קע, דרמ"ח (ח"א ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
ׁשּבגּופֹו. אחר וגיד אבר מזּכ הּוא מצוה ּדבכל ּגידים. ׁשס"ה ּכנגד הן ל"ת מצֹות וׁשס"ה איברים רמ"ח ּכנגד הן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמ"ע

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc
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מה exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy
מזּכ הּוא קּיּומם ידי ׁשעל ּתכנם ּדמ"ע ל"ת. למצֹות מ"ע ּבין חּלּוק יׁש הּמצֹות, קּיּום ידי ׁשעל האדם זּכּו ּבענין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהּנה,
ּבהן  להּכׁשל ׁשּלא להּזהר צרי ולכן כו', רע ּבהם יׁש אּלּו ּדאּסּורים ּתכנם מל"ת א זֹו, למצוה הּׁשּי האבר את ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּומעלה

זֹו. לא־תעׂשה למצות הּׁשּי ּובנׁשמתֹו ּבגּופֹו החלק את ויפּגם יֹוריד ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּכדי
הּוא  ׁשניהם ּתכן מל"ת, על עֹובר ּכׁשאינֹו והן מ"ע ּכׁשּמקּים ּדהן הן. ׁשוֹות הּמצֹות ּכל הרי הּבֹורא רצֹון קּיּום ּבענין ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹא

.יתּבר הׁשם וצּוּוי רצֹון מקּים הּוא זה ידי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשעל
ּב ּבני־יׂשראל ראּו יׁשמעאל רּבי לדעת עקיבא. ורּבי יׁשמעאל רּבי ּפליגי את מּתן־ּתֹורה ּובזה ּומעלים מזּככים ׁשּתֹומ"צ ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

הרע  את ׁשראּו – לאו" לאו ו"על ּבאדם, ׁשּפֹועל החּיּובי וענין הּטֹוב את ראּו ׁשּבמ"ע – הן" הן "על ענּו ולכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהאדם,
ּבמצֹות־לא־ּתעׂשה. ׁשּיׁש הּׁשלילי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹוהענין

ּבעת ּכי "הן". ענּו ל"ת מצֹות על וגם מ"ע על ׁשּגם ס"ל עקיבא רּבי הּמצֹות מּתן־ּתֹורה א ּכל ותכן ׁשּיסֹוד נרּגׁש היה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ח"ו. עליהן לעבר ׁשּלא והן מצֹותיו לקּים הן ׁשיהיה, אפן ּבכל הּבֹורא רצֹון לקּים ּומזּמן ׁשּמּוכן ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻהּוא

)(áéäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà Eõøàî E ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®£¤¯«¥¦²¥¤¬¤
íéãár úéaî íéøöî: ¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡∑,ההֹוצאה היא ליּכדאי מׁשעּבדים לפי .(מכילתא)ׁשּתהיּו אחר: ּדבר ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
מלחמה ּכגּבֹור ּבּים ׁשּנאמר:ׁשּנגלה רחמים, מלא ּכזקן ּכאן כד)ונגלה לבנת (לקמן ּכמעׂשה רגליו "ותחת ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

אל  ּבמראֹות, מׁשּתּנה ואני הֹואיל – מּׁשּנגאלּו הּׁשמים, ּוכעצם הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לפניו היתה זֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּסּפיר",
קֹולֹות  ׁשֹומעין ׁשהיּו לפי אחר: ּדבר הּים. ועל מּמצרים הֹוצאתי אׁשר הּוא אנכי הן. רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻּתאמרּו:

הרּבה הרּבה, רׁשּיֹות ּתאמרּו אל הארץ, ּומן הּׁשמים ּומן רּוחֹות מד' ּבאין קֹולֹות הּקֹולֹות", "את ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
ׁשאמר: וזהּו העגל, ּבמעׂשה סנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון ליּתן ?"אלהי" יחיד: לׁשֹון אמר ולּמה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהן.

לב) לבּדי (לקמן לי אּלא אחרים' אלהים לכם יהיה 'לא צּוית: להם לא ?"ּבעּמ אּפ יחרה ה' ÈaÓ˙."למה ְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹƒ≈
ÌÈ„·Ú∑ ּתלמּוד לעבדים? עבדים ׁשהיּו עבדים", "מּבית אּלא אֹומר אינֹו אֹו לֹו, עבדים ׁשהייתם ּפרעה מּבית ¬»ƒְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לעבדים  עבדים ולא היּו למל עבדים מעּתה, אמר מצרים". מל ּפרעה מּיד עבדים מּבית וּיפּד" .לֹומר: ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

Ú¯‡Ó‡ב  Cz˜Èt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»
:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc
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exziמו zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 892 'nr b jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ixvn oFWl ikp`̈Ÿ¦¨¦§¦

אלהיאלהיאלהיאלהי יהוהיהוהיהוהיהוה ב)אנכיאנכיאנכיאנכי (כ, ָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְֱֱֱֱִִִִָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
מצרי לׁשֹון – שמעוני)"אנכי" (ילקוט ְִִִָָֹ

ּביֹותר: ּתמּוּה הּדבר ְְִֵַַָָָָלכאֹורה
הּתֹורה מצֹות ּכל ּכלּולֹות הּדּברֹות ּבעׂשרת ב)הרי צ, זח"ב יב. כד, שמות רש"י ּכֹולל (ראה "אנכי" הרי עצמן הּדּברֹות ּובעׂשרת . ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ל"ת ׁשס"ה ּכֹולל גֹו'" ל יהיה ו"לא מ"ע פ"כ)רמ"ח התניא ספר יתרו. ר"פ של"ה הּקדֹוׁש(ראה ּבּזהר מבאר מּכ ויתירה (ח"ב . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ב) "אנכי".פה, ּבתבת נכללֹות הּתֹורה מצֹות ׁשּכל מּלה", ּבהאי ּכלילן כּו' אֹורייתא ּפקּודי אינּון ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁש"ּכל
"ערות  ּבּכתּוב הּמכּנה ּביֹותר, הּׁשפלה האּמה ּבלׁשֹון היא נעלית הכי ׁשהּתבה מצרי" לׁשֹון – "אנכי הּנה זה ּכל ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻּולאחרי

ד)הארץ" פ"א, קה"ר וראה ט. מב, ?!(מקץ ֶָָ
ּבזה: הּבאּור ֵֶַָוי"ל

חז"ל  ב)אמרּו פח, ירדּתם?".(שבת "למצרים רּבנּו מׁשה להם אמר לנּו, ולא הּתֹורה להם ׁשּתּנתן הּׁשרת מלאכי ׁשּכׁשּבּקׁשּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּביֹותר. וׁשפל "מצרים" ׁשּבבחינת למקֹום ּדוקא נּתנה ׁשהּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהינּו,

ׁשמצד  ּכאּלּו מקֹומֹות ׁשּגם ּכדי אלא ּתֹורה. נּתנה זה ּבׁשביל לא א עּלּוי, אחר ּבעּלּוי לעלֹות יכֹולים הּתֹורה ׁשעל־ידי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּדאף
ׁשל  לקדּׁשתֹו ּומדֹור מכֹון יהיּו הם ׁשּגם עד הּתֹורה, ּבכח ויתעּלּו יתּבררּו הארץ", ו"ערות "מצרים" ּבבחינת הם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻעצמם

ַָָהּקּב"ה.
ׁשל והּתכלית ׁשהּכּונה לרּמז מצרי" לׁשֹון "אנכי 'קדׁש')מּתן־ּתֹורה ולכן (ׁשאינם לׁשֹון להּׁשבעים ּגם הּקדּׁשה להמׁשי הּוא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

מצרי". "לׁשֹון ּביֹותר, הּנמּוכה להּדרּגא ְְְְְְִִֵַַַַָָָועד

(â)éðt-ìr íéøçà íéýìû Eì äéäé-àì: Ÿ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑,ּכבר העׂשּוי יעׂשה. ׁשּלא אּלא לי אין ,"ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה …ƒ¿∆¿ְְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ל"מּנין  יהיה "לא לֹומר: ּתלמּוד יקּים? ‡ÌÈ¯Á.(מכילתא)ׁשּלא ÌÈ‰Ï‡∑ אחרים אּלא אלהּות, ׁשאינן ְְְְִִִֵֶֶַַַַֹֹ¡…ƒ¬≈ƒֱֲִֵֵֶֶָָֹ
עליהם אלהים לקרֹותם (מכילתא)עׂשאּום מעלה ּכלּפי הּוא ׁשּגנאי זּולתי, אחרים" "אלהים לפרׁש: יּתכן ולא , ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

אֹותם, עֹונים ואינן אליהם צֹועקים לעֹובדיהם, אחרים ׁשהם אחרים", "אלהים אחר: ּדבר אצלֹו. ְְְְֱֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאלהּות
מעֹולם  מּכירֹו ׁשאינֹו אחר, הּוא ּכאּלּו Èt.ודֹומה ÏÚ∑ על נצטּוּו לא ּתאמר: ׁשּלא קּים, ׁשאני זמן ּכל ְְִִֵֵֵֶֶַַָ«»«ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹֹֹ

הּדֹור אֹותֹו אּלא .(מכילתא)עבֹודהֿזרה ֲֶַָָָָ

(ã)íéîMa øLà äðeîz-ìëå ìñô Eì äNrú-àìŸ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ§¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ
úçzî íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìrnî¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©

õøàì: ¨¨«¤
i"yx£ÏÒÙ∑ ׁשם eÓz‰.ׁשּנפסל על ÏÎÂ∑ ּדבר ּכל ּבּׁשמים ּתמּונת .אׁשר ∆∆ְִֵֶַַ¿»¿»ְֲִֶַַַָָָָ

(ä)ýåýé éëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§´Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éýìû-ìr íéða-ìr úáà ïår ã÷t àp÷ ìû E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯Ÿ©¨¦²©

lLéàðNì íéraø-ìrå íéL: ¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨«
i"yx£‡p˜ Ï‡∑(מכילתא)מּדתֹו על עֹובר ואינֹו להּפרע "קּנא",מקּנא לׁשֹון ּכל אלילים . עבֹודת עון על  למחל ≈«»ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ

להּפרע  לב נֹותן ּבלע"ז, ּכׁשאֹוחזין∑È‡NÏ.אנפרימנ"ט אבֹותיהםּכתרּגּומֹו, כז)ּבידיהםמעׂשה .(סנהדרין ְְִֵֵַַַָ¿¿»ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַ

(å)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåéúåöî éøîL: §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«

ÈpÓ:ג  ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

·iÓL‡ד  Èc ˙eÓc ÏÎÂ ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆¿»¿ƒƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯ÏÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

ÈÈה  ‡‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „bÒ˙ ‡Ï»ƒ¿À¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó»»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿»¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»»¿

È¯ËÏeו  ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»
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i"yx£„ÒÁ ‰NÚÂ∑,ּדֹור לאלּפים עד ׂשכר לׁשּלם עֹוׂשה ּפרענּיֹות ׁשאדם מּדת על יתרה טֹובה מּדה נמצאת ¿…∆∆∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
לאלפים וזֹו ּדֹורֹות, לארּבעה ׁשּזֹו מאֹות. חמׁש על יא)אחת .(סוטה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

(æ)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìàì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé äwðé: §©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

i"yx£‡ÂMÏ∑:הּידּוע את לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת זהּו אי דתימר ּכמה ּכתרּגּומֹו), ׁשקר לׁשֹון (הּׁשני, «»¿ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
מּגן, לׁשֹון (הראׁשֹון זהב ׁשהּוא אבן ׁשל עּמּוד עץ,על עץ, ׁשל על ּולהבל) לחּנם הּנׁשּבע זה ּכתרּגּומֹו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
אבן אבן, מכילתא)ועל כט. .(שבועות ְֶֶֶֶַ

(ç)BLc÷ì úaMä íBé-úà øBëæ: ¨²¤¬©©−̈§©§«
i"yx£¯BÎÊ∑"ו"ׁשמֹו נאמרּו,זכֹור" אחד ּבדּבּור לא)וכןר" יּומת",(לקמן מֹות כח)"מחּלליה הּׁשּבת (במדבר "ּוביֹום »ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

וכן: כבׂשים". כב)ׁשני וכן:(דברים ."ל ּתעׂשה "ּגדלים ׁשעטנז", תלּבׁש יח)"לא אחי",(ויקרא אׁשת "ערות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
כב) ׁשּנאמר:(דברים הּוא עליה". יבא סב)"יבמּה ּפעֹול (תהלים לׁשֹון "זכֹור" ׁשמעּתי". זּו ׁשּתים אלהים ּדּבר "אחת ְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

כב)ּכמֹו:הּוא, וׁשתֹו",(ישעיה ג)"אכֹול ב הּׁשּבת:(שמואל יֹום את ּתמיד לזּכר לב ּתנּו ּפתרֹונֹו: וכן ּובכה", הלֹו" ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
לׁשּבת מזמינֹו ּתהא יפה, חפץ ל נזּדּמן טז)ׁשאם .(ביצה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr ,ci jxk zegiy ihewl)

לקלקלקלקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבתתתת ייייֹוֹוֹוֹוםםםם אתאתאתאת ח)זכזכזכזכֹוֹוֹוֹורררר (כ, ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
נאמרּו אחד ּבדּבּור - וׁשמֹור (רש"י)זכֹור ְְְִֶֶֶָָָ

ׁשּבּתפּלה. הּקׁשים ּבּמקֹומֹות ּפירּוׁש־הּמּלֹות את ידע אם ספק ּביֹותר. ּפׁשּוט איׁש ׁשהיה אחד חסיד היה הּזקן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלרּבנּו
ּבאריכּות. הּתפּלֹות ׁשלֹוׁש ּכל את מתּפּלל היה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָואף־על־ּפי־כן

מתּפּלל? אּתה "ּבּמה" ?ּכל־ּכ ּתפּלת מתארכת מּדּוע ּוׁשאלּוהּו: זה, חסיד ׁשל ּתפּלתֹו מּצּורת התּפעלּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהחסידים
ודּבּור, ּדּבּור ּבכל אחד": ּבדּבּור וׁשמֹור "זכֹור הּמאמר על הּזקן), (רּבנּו מהרּבי ּפעם ׁשּׂשמעּתי מה זכּורני החסיד: ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָענה

אחד'... ה' את ולׁשמר לזּכר ְְְְִִִִֶֶָֹֹצריכים

(è):Ezëàìî-ìk úéNrå ãárz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«
i"yx£EzÎ‡ÏÓŒÏk ˙ÈNÚÂ∑ א ּתהרהר ׁשּלא עׂשּויה, מלאכּת ּכל ּכאּלּו ּבעיני יהא ׁשּבת, חר ּכׁשּתבא ¿»ƒ»»¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

(מכילתא)מלאכּת. ְְְַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oeyg xn g"xc 'a gp t"y)

זה  וענין אלקים, ּדׁשם וההסּתר ההעלם את לתּקן העבֹודה להיֹות צריכה החֹול ימי ׁשּבׁשׁשת הינּו, ּתעבֹוד. ימים ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשׁשת
העבֹודה על־ידי ּגם)נעׂשה אּלא ּומצֹות, הּתֹורה ּבעניני רק ועל־ּדר־זה (לא נקט, ּדפת סידּורא ּדתּנא מלאכֹות, ּבל"ט הרׁשּות, ּבעניני ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

העֹולמים  ּבחי ׁש"מאמין ּבאֹופן היא ּדפת ּבסידּורא ועבֹודתֹו ּבאמּונה, ּומּתנֹו מּׂשאֹו ׁשּכאׁשר והינּו, כּו'. ּובמּתן ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּבמּׂשא
אלקים. ּדׁשם מהּמגן הוי'' ה'ׁשמׁש את מגּלה הּוא על־ידי־זה הּנה ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוזֹורע",

(é)éäìà ýåýéì úaL éréáMä íBéåäNrú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧
äzà äëàìî-ìë|ðáeEúîàå Ecár Ezáe E ¨§¨¹̈©¨´¦§´¦¤À©§§³©«£¨«§Æ

éørLa øLà Eøâå EzîäáeE: §¤§¤½§¥«§−£¤¬¦§¨¤«
i"yx£Ez·e E·e ‰z‡∑ ּבא לא אּלא הם, מזהרים ּכבר הרי אמרּת: ּגדֹולים? אּלא אינֹו אֹו קטּנים, אּלּו «»ƒ¿ƒ∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

להזהיר ׁשּׁשנינּו:אּלא וזה הּקטּנים, ׁשביתת על קכא)ּגדֹולים לֹו",(שבת ׁשֹומעין אין לכּבֹות, ׁשּבא מּפני "קטן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
עלי .ׁשּׁשביתתֹו ְִֶֶָָ

‡¯Èז  ‡bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈÈc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

d˙eLc˜Ï:ח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»»¿«¿»¿«»≈

Cz„·Ú:ט  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·Ú Cz¯·e C¯·e z‡ ‡z„·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ¿»«¿¿»¿«»«¿»

:CÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â C¯ÈÚ·e C˙Ó‡Â¿«¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»



exziמח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy

(àé)-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤
íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä̈À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈©−̈©©´
úaMä íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬©©−̈

eäLc÷éå: ©§©§¥«
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÁiÂ∑ ּבעמל ׁשּמלאכּתֹו לאדם קלֿוחמר הימּנּו ללמד מנּוחה, ּבעצמֹו הכּתיב ּכביכֹול «»«««¿ƒƒְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּבׁשּבת  נח ׁשּיהא היה .C¯a∑e‰Lc˜ÈÂ.ּוביגיעה ׁשּלא ּבּמן וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם בּׁשּׁשי לכֹופלֹו ּבּמן ּברכֹו ְְִִֵֶַָָָ≈««¿«¿≈ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבֹו .יֹורד ֵ

(áé)éáà-úà ãakéîé ïeëøàé ïrîì Enà-úàå EE ©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½
éäìà ýåýé-øLà äîãàä ìrCì ïúð E: ©µ¨´£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£EÈÓÈ ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑(מכילתא) הם נֹוטריקֹון ּתֹורה ׁשּדברי יּקצרּון, לאו, ואם יאריכּון. ּתכּבד, אם ¿«««¬ƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הן  - לאו ּומּכלל לאו, - הן מּכלל .נדרׁשים: ְְְִִִִֵֵָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e t"y)

ׁשהכרח  אֹו ּפנּיה, איזֹו לפלֹוני ׁשהיתה חׁשּבֹון לער ולא טֹובה, לֹו ׁשעֹוׂשה יהּודי לכל אהבה ׁשל ורגׁש הּטֹוב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻלהּכרת
טבעֹו. מּצד זאת ְֲִִַַֹלעׂשֹות

נתן  ואף־על־ּפי־כן רצֹונֹו, למּלא ּכּונתֹו ׁשאין נבּוכדראּצר, ׁשל ׁשּבלּבֹו מה ידע הּקּב"ה (א) ׁשהרי: וקל־וחמר, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּובמּכל־ׁשּכן
חברֹו" ׁשל ּבלּבֹו "מה יֹודע ׁשאינֹו לאדם ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ּפעּלתֹו, על ׂשכר ב)לֹו עמוד ריש נד, ויּתכן (פסחים , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ׁשהרי  אחר, על־ידי נעׂשית היתה נבּוכדראּצר, על־ידי נעׂשית היתה לא אם ּגם - צֹור לכידת (ב) ּפנּיה. ׁשּום לֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשאין
על  הּצּוּוי (ג) ּכלל. נעׂשית היתה ׁשּלא יּתכן חברֹו ּפעּלת ׁשּלּולי לֹו, ׁשּנעׂשתה הּטֹובה מה־ּׁשאין־ּכן לּמקֹום, ׁשלּוחים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהרּבה
ׁשּנעׂשית  לטֹובה ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה העֹולם, ּתּקּון ּבׁשביל אּלא ּבלבד, נבּוכדראּצר ּבׁשביל היה לא צֹור ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלכידת

כּו'. הּטֹוב הּכרת להיֹות צריכה ׁשּבוּדאי ְְְֲִִֶַַַַַָָעבּורֹו,
הּגמרא ּדברי ב)על־ּדר לג, לא (שבת ׁשּתּקנּו מה "ּכל - מרחצאֹות" ּתּקנּו ּגׁשרים, ּתּקנּו ׁשוקים, ׁש"ּתּקנּו לאּמֹות ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

להֹודֹות  צר ׁשאין - וכּו' צרּכם ּכל להם ׁשּנֹותן להּקּב"ה, ּבנֹוגע ּכ ׁשּטֹוענים ּכאּלּו ׁשּיׁש ועד כּו'". עצמן לצר אּלא ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹּתּקנּו
ּבסֹופּה). (אבֹות לכבֹודֹו" אּלא ּבראֹו לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה "ּכל ׁשהרי ּבּדבר, "ּפנּיה" להּקּב"ה ׁשּיׁש ּכיון כּו', ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹּולהחזיר

הּגמרא ּדברי היפ זה א)והרי נח, ּבׁשבילי".(ברכות אּלא טרח לא ּׁשּטרח מה ּכל אֹומר.. מהּו טֹוב, "אֹורח ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּלא  - כּו' צרכיו לכל ודאגּו ׁשּגּדלּוהּו ּכיון לכּבדם, ׁשּיׁש מחּיב הּׂשכל ׁשּגם - ואם אב לכּבּוד ּבנֹוגע לטען ׁשּיכֹולים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּוכפי
ּגם  הּוא זה ׁשּטבע ועד ּבנֹו, על לרחם האב ׁשּטבע טבעם, מּצד זאת לעׂשֹות הכרחּו אּלא הּבן, טֹובת ּבׁשביל זאת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻעׂשּו

זאת. עֹוׂשים היּו לא הּטבעי, מצּפּונם את להׁשקיט הצרכּו לא ואילּו חּיים, ּבעלי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹֻאצל

(âé)äðrú-àì áðâú àì óàðú àì çöøú àì¬Ÿ¦§©−´Ÿ¦§¨®´Ÿ¦§½ŸŸ©«£¤¬
:ø÷L ãr Erøá§¥«£−¥¬¨«¤

i"yx£Û‡˙ ‡Ï∑:ׁשּנאמר איׁש, ּבאׁשת אּלא נאּוף כ)אין ואֹומר:(ויקרא והּנֹואפת", הּנֹואף יּומת (יחזקאל "מֹות …ƒ¿»ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
זרים"יז) את ּתּקח איׁשּה ּתחת המנאפת ˙‚·."האּׁשה ‡Ï∑.מדּבר הּכתּוב - נפׁשֹות יט)ּבגֹונב "לא (ויקרא ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ…ƒ¿…ְְְֵֵַַָָֹ

מה  מענינֹו. הּלמד ּדבר אמרּת: נפׁשֹות? ּבגֹונב ּולהּלן ממֹון, ּבגֹונב זה אּלא אינֹו אֹו ממֹון. ּבגֹונב ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹּתגנבּו",
עליו  ׁשחּיב ּדבר תגנב", "לא אף ּדין, ּבית מיתת עליהם ׁשחּיבין ּבדבר מדּבר תנאף", "לא תרצח", ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ"לא

ּדין ּבית פו)מיתת .(סנהדרין ִִֵַ

(ãé)Erø úLà ãîçú-àì Erø úéa ãîçú àì¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À
:Erøì øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

ÈÂ˙יא  ‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»¿»
‡ÓBÈa ÁÂ ÔB‰· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡nÈ ˙È ‡Ú¯‡«¿»»«»¿»»ƒ¿¿»¿»
‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯a Ôk ÏÚ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«≈»ƒ¿»»»¿«¿»

:dLc˜Â¿«¿≈

ÔeÎ¯BÈcיב  ÏÈ„a Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»»¿»ƒ»¿ƒƒ¿
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

e‚z·.יג  ‡Ï .Ûe‚z ‡Ï .LÙ ÏBË˜z ‡Ï»ƒ¿¿»»¿»ƒ¿
:‡¯˜L„ ‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡Ï»«¿≈¿«¿»«¬»¿ƒ¿»

‡z˙יד  „ÓÁ˙ ‡Ï C¯·Á ˙Èa „ÓÁ˙ ‡Ï»«¿≈≈«¿»»«¿≈ƒ«
Èc ÏÎÂ d¯ÓÁÂ d¯B˙Â d˙Ó‡Â dc·ÚÂ C¯·Á«¿»¿«¿≈¿«¿≈¿≈«¬»≈¿…ƒ

:C¯·ÁÏ¿«¿»



מט exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

ּפׁשּוטים ּבדברים היה ּתֹורה מּתן ׁשענין למה ׁשהמׁשּדּדּדּדוקא וקא וקא וקא הּטעם מּׁשּום ּופׁשּוטים , ּתחּתֹונים ּבדברים היא העצם כת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשּבֹו. ּפׁשּוטים ּבדברים עצמֹו, זה ּבעֹולם והן מּמּנּו, למּטה ׁשאין ּתחּתֹון הכי ּבעֹולם העֹולמֹות, ּבכללּות הן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּביֹותר,

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e t"y)

לחברֹו. אדם ּבין הראּויה להנהגה ּגם הּיסֹוד היא ּבה' ְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהאמּונה
יֹותר: ְִִֵָּובפרטּיּות

ההנהגה  עם ּגם ׁשּקׁשּור ּובאפן הּתֹורה, צּוּוי מּצד יהיה לחברֹו אדם ׁשּבין הּמצֹות ׁשּקּיּום ההכרח מהּו לטען: יכֹול ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹיהּודי
ּבגן־עדן, ׂשכר והבטחת מהּקּב"ה, למֹורא זקּוק הּוא הרי ּומׁשחת, רע הּוא טבעֹו ׁשּמּצד מי ּבׁשלמא - לּמקֹום?! אדם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻׁשּבין
טרף), חּיֹות ּבין (ולא ּתרּבּות ּבני ּבין ונתחּנ ׁשּגדל רגיל, אדם רק הּוא אם אבל לחברֹו; אדם ּבין ּכדבעי להתנהג ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּכדי
מרּודים  ּד"ענּיים ּבאפן יתנהג טבעֹו מּצד הרי ּתֹולדּתֹו, מּטבע טֹובֹות מּדֹות ּובעל לבב, ר הּוא אם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹועל־אחת־ּכּמה־וכּמה

וכּסיתֹו" ערֹום ּתראה ּכי ּבית, ז)ּתביא נח, הּתֹורה.(ישעי' ּבצּוּוי צר ללא , ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹ
עצמֹו על להעמיד ויכֹול אחד, לאף זקּוק ׁשאינֹו מרּגיׁש האדם ׁשּכאׁשר - מההפטרה ׁשּלמדים ּכפי - זה על ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּמענה
הּזּולת  ּבטֹובת יׁשּתּדל ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּנה ׁשּלֹו, ּומציאּות ּבּיׁשּות יפּגע הּדבר ּכאׁשר לבּסֹוף, הּנה טבעֹו, ּכפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹּולהתנהג
על  וחֹוׁשב עצמֹו, אצל קרֹוב ׁשאדם לפי והינּו, כּו'. הּטֹוב הפ ׁשּיעׂשה אּדרּבה, אּלא רצּוץ"), קנה "מׁשענת רק ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ(ויהיה

ּבּתניא ׁשּכתּוב מה ועל־ּדר) יֹותר ּומציאּות יׁש נעׂשה הּזמן ּובמׁש הּזּולת, על מאׁשר יֹותר יג)עצמֹו ּבנֹוגע (פרק אפילּו ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָ
עניני  ּוׁשאר ּוׁשתּיה ּבאכילה הרּבה ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁש הּזמן ּבהמׁש יֹותר נתחּזק הרע.. ׁשל ועצמּותֹו ׁש"מהּותֹו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָל"ּבינֹוני",
אם  אפילּו - (וזאת כּו' אחרים לרּמֹות צרי זה ּבׁשביל אם ּגם לעצמֹו, ּכּלֹו העֹולם את לכּבׁש ׁשרֹוצה ועד ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻעֹולם־הּזה"),

ׁשקר). לאמירת ׁשּי היה לא ְֲִִִֶֶַַַָָָָֹּבתחּלה
יׁש לחברֹו, אדם ׁשּבין ענינים ׁשהם וגֹו'", תחמֹוד ו"לא תגנב" "לא האחרֹונֹות, הּדּברֹות ׁשּגם הּדּברֹות, ּבעׂשרת הּוא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹוכן
לאחרי  ּבאים ׁשהם  ּבכ וכמדּגׁש לּמקֹום, אדם ׁשּבין הּמצֹות ּכמֹו הּקּב"ה, צּוּוי מּצד אּלא) האדם, טבע מּצד (לא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻלקּימם

גֹו'" נסמן)"אנכי ושם .400 עמוד מג כרך מנחם' 'תורת גם .(ראה ִָֹ

ß hay 'k ycew zay ß

(åè)úàå íãétlä-úàå úìBwä-úà íéàø íòä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À§¥Æ
eãîòiå eòðiå íòä àøiå ïLò øää-úàå øôMä ìB÷́©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½©©«©§−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£ÎÂÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ Ï∑:לֹומר ּתלמּוד – אּלם? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין סּומא. אחד ּבהם היה ׁשּלא מלּמד ¿»»»ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

ונׁשמע" "נעׂשה לֹומר: ּתלמּוד חרׁש? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין העם", כל ‰ÏBw˙.(מכילתא)"וּיענּו ˙‡ ÌÈ‡B¯∑ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹƒ∆«…
אחר ּבמקֹום לראֹות ׁשאיֿאפׁשר הּנׁשמע, את ‰ÏBw˙.(שם)רֹואין הּגבּורה הּיֹוצאין ∑‡˙ ∑eÚiÂ.מּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ∆«…ְְִִִַַָ«»À

אּלא (שם) נּוע Á¯Ó˜.זיע אין e„ÓÚiÂ∑(שם) ּומלאכי מחניהם, ּכאר מיל, עׂשר ׁשנים לאחֹוריהם נרּתעין היּו ִֵֶַַָ«««¿≈»…ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר: להחזירן, אֹותן ּומסּיעין ּבאין סח)הּׁשרת יּדדּון"(תהלים יּדדּון צבאֹות ."מלכי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

הּקֹולֹות  על־ידי החרדה ענין ּכן ּגם ּדזהּו הּגּלּוי. ׁשּבׁשביל הּצמצּום ענין ּוכמֹו ההעּדר, להיֹות צרי והתהּוּות הויה לכל ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּקדם
ׁשּיהיּו ּכדי ההויה, אל הּקֹודם ההעּדר ׁשּזהּו החרדה), ענין גֹו', וּינּועּו העם וּירא ענין (ׁשּזהּו ּתֹורה ּבמּתן ׁשהיּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּוברקים
ההויה  ׁשהּוא העצם, להמׁשכת והּכלי ההכנה הּוא זה ׁשהעּדר ּתֹורה. ּבמּתן העצמּות ּגּלּוי את לקּבל ׁשּיּוכלּו ּבּטּול ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבבחינת

ֲִִָהאמּתית.

(æè)äòîLðå eðnò äzà-øac äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨
:úeîð-ït íéäìû eðnò øaãé-ìàå§©§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«

ÈÂ˙טו  ‡i¯BÚa ˙ÈÂ ‡iÏ˜ ˙È ÔÊÁ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»»»»»«»¿»»«»¿»
eÚÊÂ ‡nÚ ‡ÊÁÂ Ôz ‡¯eË ˙ÈÂ ‡¯ÙBL Ï«̃»»¿»»»≈«¬»«»¿»

:˜ÈÁ¯Ó eÓ˜Â¿»≈»ƒ

ÏÂ‡טז  Ïa˜e ‡nÚ z‡ ÏlÓ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆«≈«¿ƒ»»¿«≈¿»
:˙eÓ ‡ÓÏÈc ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ ÏlÓ˙Èƒ¿«≈ƒ»»ƒ√»¿»ƒ¿»¿



exziנ zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ycew zayl inei xeriy

(æé)øeáòáì ék eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©Ÿ̧¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦À§©«£Æ
Búàøé äéäz øeáòáe íéäìûä àa íëúà úBqð©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²

:eàèçú ézìáì íëéðt-ìò©§¥¤−§¦§¦¬¤«¡¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ ˙Bq ¯e·Ú·Ï∑ עליכם נגלה ּבכבֹודֹו ׁשהּוא ּבאּמֹות ׁשם לכם ׁשּיצא ּבעֹולם, אתכם .לגּדל ¿«¬«∆¿∆ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

˙Bq∑:ּכמֹו ּוגדּלה, הרמה סב)לׁשֹון נס",(ישעיה מט)"הרימּו נּסי",(שם ל)"ארים הּגבעה",(שם על ׁשהּוא "וכּנס «ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
B˙‡¯È.זקּוף  ‰È‰z ¯e·Ú·e∑ מּפניו עלֿי ותיראּו זּולתֹו אין ּכי ּתדעּו ּומאּים, יראּוי אֹותֹו ׁשראיתם .די ָ«¬ƒ¿∆ƒ¿»ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

(çé)ìôøòä-ìà Lbð äLîe ÷çøî íòä ãîòiå©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½
:íéäìûä íL-øLà£¤−̈¨«¡Ÿ¦«

i"yx£ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb∑ עדֿלב ּבאׁש ּבֹוער "וההר ׁשּנאמר: וערפל, ענן ,חׁש מחּצֹות: מּׁשלׁש לפנים ƒ«∆»¬»∆ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
הענן" ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה לֹו: ׁשאמר הענן, עב הּוא ערפל וערפל". ענן חׁש .הּׁשמים ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

(èé)éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´
ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà ìàøNé¦§¨¥®©¤´§¦¤½µ¦¦©¨©½¦¦©−§¦

:íënò¦¨¤«
i"yx£¯Ó‡˙ ‰k∑ הּזה ¯‡Ì˙È.ּבּלׁשֹון Ìz‡∑לֹו:יׁש מׂשיחין ּׁשאחרים למה רֹואה ּׁשאדם מה ּבין הפרׁש ……«ֶַַָ«∆¿ƒ∆ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּלהאמין  חלּוק ׁשּלּבֹו ּפעמים לֹו, מׂשיחין ּׁשאחרים Èz¯ac.ׁשּמה ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk∑ וּירד" אֹומר: אחד וכתּוב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֵֵֶֶַָָ
ּביניהם והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא סיני". הר על ד)ה' ועל (דברים ליּסרּך קֹולֹו את הׁשמיע הּׁשמים "מן : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

ּבּׁשמ  ּכבֹודֹו הּגדֹולה": אּׁשֹו את הרא הארץ.הארץ על ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו הּׁשמים (מכילתא)ים, הרּכין אחר: ּדבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אֹומר: הּוא וכן ההר, על והּציען הּׁשמים יח)ּוׁשמי וּירד"(תהלים ׁשמים ."וּיט ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

(ë)ìà ézà ïeNòú àìýìàå óñë éýàì áäæ é ¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ
:íëì eNòú©«£−¨¤«

i"yx£Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï∑.ּבּמרֹום לפני המׁשּמׁשים ׁשּמׁשי ּדמּות ּתעשּון ÛÒÎ.(מכילתא)לא È‰Ï‡∑ להזהיר ּבא …«¬ƒƒְְְְֲִַַַַַַַָָָֹ¡…≈∆∆ְְִַָ
לפני  הן הרי ּכסף, ׁשל לעׂשֹותם ׁשּניתם ׁשאם ּכסף, ׁשל יהיּו ׁשּלא אּתי לעמד עֹוׂשה ׁשאּתה הּכרּובים ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל

Ê‰·.ּכאלהּות  È‰Ï‡Â∑ זהב ּכאלהי לפני הן הרי ד', עׂשית ׁשאם ב': על יֹוסיף ׁשּלא להזהיר Ï‡.ּבא ֱֶֹ≈…≈»»ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ…
ÌÎÏ eNÚ˙∑ ּבבית עֹוׂשה ׁשאני ּכדר מדרׁשֹות, ּובבּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכרּובים עֹוׂשה הריני ּתאמר: לא «¬»∆ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

לכם" תעׂשּו "לא נאמר: לכ .עֹולמים, ְֱֲִֶֶַַָָָֹ

(àë)-úà åéìò zçáæå él-äNòz äîãà çaæî¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤
éúìòéîìL-úàå Eðàö-úà E-ìëa Eø÷a-úàå E «ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨

éìà àBáà éîL-úà øékæà øLà íB÷näE ©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−
ézëøáe:E ¥«©§¦«

i"yx£ÊÓ‰Ó„‡ Áa∑ ּבאדמה ּבסיס)מחּבר אחרת: (נסחה ּכפיס ּגּבי על אֹו עּמּודים, ּגּבי על יבנּנּו ׁשּלא ƒ¿«¬»»ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
חנּיתן (מכילתא) ּבׁשעת אדמה הּנחׁשת מזּבח חלל את ממּלא ׁשהיה אחר: ּדבר ..ÈÏ ‰NÚz∑ ּתחּלת ׁשּתהא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ«¬∆ƒְְִֵֶַ

לׁשמי  ÂÈÏÚ.עׂשּיתֹו zÁ·ÊÂ∑:ּכמֹו ב)אצלֹו, מנּׁשה"(במדבר מּטה מּמׁש?.(מכילתא)"ועליו עליו אּלא אינֹו אֹו ְֲִִִָ¿»«¿»»»ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ÏÈ„aיז  È¯‡ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬¬≈¿ƒ
ÏÈ„·e ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙‡ ÔBÎ˙È ‰‡qÏ¿«»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»¿ƒ
‡Ïc ÏÈ„a ÔBÎÈt‡ ÏÚ dzÏÁ„ È‰˙cƒ¿≈««¿≈««≈¿ƒ¿»

:Ôe·eÁ¿̇

Ïˆ„יח  ·¯˜ ‰LÓe ˜ÈÁ¯Ó ‡nÚ Ì˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈¿«
:ÈÈ„ ‡¯˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡«ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

Ï‡¯NÈיט  È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
:ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ ‡iÓL ÔÓ È¯‡ ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒ¬≈ƒ¿«»«≈ƒƒ¿

ÔÏÁ„Âכ  ÛÒÎc ÔÏÁc ÈÓ„˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿√»»«¬»ƒ¿«¿«¬»
:ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ·‰„cƒ¿»»«¿¿¿

„Áaכא  È‰˙e ÈÓ„˜ „aÚz ‡˙Ó„‡ Áa„Ó«¿««¿¿»«¿≈√»»¿≈««
CÚ ÔÓ CL„e˜ ÒÎ ˙ÈÂ C˙ÂÏÚ ˙È È‰BÏÚ¬ƒ»¬»»»¿»¿«¿»ƒ»»
ÈzÎL ˙È È¯L‡ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa C¯Bz ÔÓeƒ»¿»«¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿ƒ

:CpÎ¯·‡Â CÏ È˙k¯a ÁÏL‡ ÔnzÏ¿«»∆¿«ƒ¿¿ƒ»∆¡»≈ƒ»



ני exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ycew zayl inei xeriy
הּמזּבח ּבראׁש ׁשחיטה ואין ,"אלהי ה' מזּבח על והּדם "הּבׂשר לֹומר: נח)ּתלמּוד EÈ˙ÏÚ.(זבחים ˙‡ ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ∆……∆

EÈÓÏLŒ˙‡Â∑ אׁשרּומּבקר מּצאנ.E¯˜aŒ˙‡Â E‡ˆŒ˙‡∑"ואתֿׁשלמי עלתי ל"את .ּפרּוׁש ¿∆¿»∆ְְֲִִֶֶָֹ∆…¿¿∆¿»∆ְְְֵֶֶֶֶָֹֹ
ÈÓLŒ˙‡ ¯ÈkÊ‡ ¯L‡ ÌB˜n‰ŒÏÎa∑אלי 'אבֹוא ׁשם ׁשּלי, הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות ל אּתן אׁשר ¿»«»¬∆«¿ƒ∆¿ƒְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

למד  אּתה מּכאן .עלי ׁשכינתי אׁשרה ,'ּבמקֹום ּוברכּתי אּלא הּמפרׁש, ׁשם להזּכיר רׁשּות נּתן ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לבר ּכּפים ּבנׂשיאת הּמפרׁש ׁשם להזּכיר לּכהנים רׁשּות נּתן ׁשם הּבחירה. ּבית וזהּו ׁשם, ּבאה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשהּׁשכינה

העם  .את ֶָָ

(áë)-àì él-äNòz íéðáà çaæî-íàåïäúà äðáú §¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−
äììçzå äéìò zôðä Eaøç ék úéæb: ¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

i"yx£ÌÈ·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â∑(מכילתא) ואם" מג ': חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ו'אם' 'אם' ּכל אֹומר: יׁשמעאל רּבי ¿ƒƒ¿«¬»ƒְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
"לא  – אבנים' מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר 'ּכאׁשר': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה 'אם' הרי ּתעׂשהּֿלי", אבנים ְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמזּבח

ׁשּנאמר: אבנים, מזּבח לבנֹות עלי חֹובה ׁשהרי ּגזית", אתהן כז)תבנה וכן (דברים ּתבנה". ׁשלמֹות "אבנים ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
כב) ׁשּנאמר:(לקמן הּוא, חֹובה ּתלוה", ּכסף טו)"אם 'ּכאׁשר'.(דברים ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה ואף ּתעביטּנּו", "והעבט ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

ב)וכן: ּתלּויין (ויקרא הּללּו 'אם' אין ,ּכרח ועל חֹובה. ׁשהיא העמר מנחת זּו ּבּכּורים", מנחת ּתקריב "ואם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
מׁשּמׁשים  הם 'ּכאׁשר' ּובלׁשֹון וּדאין, ּבברזל ∑ÈÊb˙.אּלא ּומכּתתן ׁשּפֹוסלן ּגזיזה, ‰zÙ.לׁשֹון Ea¯Á Èk ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ»ƒְְְְְְְִֶֶַַָָָƒ«¿¿≈«¿»

‰ÈÏÚ∑ עליה חרּב ּתניף ּפן ּדילמא, ׁשהּוא 'ּפן' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה 'ּכי' ׁשאם ∑ÏÏÁzÂ‰.הרי למדּת, הא »∆»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ«¿«¬∆»ְִֶַָָָ
חּללּת ּברזל, עליה דמדות)הנפּת ג' ׁש(פרק ימיו להארי נברא ׁשהּמזּבח ׁשל , ימיו לקּצר נברא והּברזל אדם, ל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום מּטיל ׁשהּמזּבח ועֹוד, .הּמארי על המקּצר ׁשּיּונף ּבדין זה אין ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָאדם,
קלֿוחמר: ּדברים והרי ּומחּבל. ּכֹורת עליו יבא לא ,ולא לפיכ ׁשֹומעֹות ולא רֹואֹות ׁשאינם אבנים ּומה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשלֹום הּמּטיל ּברזל", עליהם ּתניף "לא ּתֹורה: אמרה ׁשלֹום, ׁשּמּטילֹות עלֿידי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמדּבר ֹות,
ּפרענּות  ּתבֹואהּו ׁשּלא עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה לחברֹו, אדם ּבין למׁשּפחה, מׁשּפחה .ּבין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(âë)äìbú-àì øLà éçaæî-ìò úìòîá äìòú-àìå§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬
:åéìò Eúåøò¤§¨«§−¨¨«

i"yx£˙ÏÚÓ· ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ∑,ּבלע"ז אשקלונ"ש מעלֹות, מעלֹות ּתעׂשהּו לא לּמזּבח, ּכבׁש ּבֹונה ּכׁשאּתה ¿…«¬∆¿«¬…ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
ּומׁשּפע  יהא חלּוק ˙Ïb.אּלא ‡Ï ¯L‡E˙Â¯Ú ואף ∑‰ .ּפסיעֹותי להרחיב צרי אּתה הּמעלֹות ׁשעלֿידי ְְֵֶָָָֻ¬∆…ƒ»∆∆¿»¿ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

קרֹוב  הּפסיעֹות הרחבת מּכלֿמקֹום מכנסיֿבד", להם "ועׂשה ּכתיב ׁשהרי מּמׁש, ערוה ּגּלּוי ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֿעלּֿפי
ּדעת  ּבהם ׁשאין הּללּו אבנים ּומה קלֿוחמר: ּדברים והרי ּבּזיֹון. מנהג ּבהם נֹוהג ואּתה הּוא, ערוה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלגּלּוי
ּבדמּות  ׁשהּוא חבר ּבּזיֹון, מנהג ּבהם ּתנהג לא ,צר ּבהם ויׁש הֹואיל ּתֹורה: אמרה ּבזיֹונן, על ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹלהקּפיד

עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה: ּבזיֹונֹו, על ּומקּפיד ְְְְִִֶַַַַַַַָָיֹוצר

סימן. יונד"ב פסוקים, יתרו ע"ב פרשת חסלת

˙·Èכב  ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz ÔÈ·‡ Áa„Ó Ì‡Â¿ƒ«¿««¿ƒ«¿≈√»«»ƒ¿≈
Ô‰˙ÈdÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÏÈÒt »¿≈¿ƒ»»¿ƒ«¿»¬«

:dpÏlÁ˙e¿«¿ƒ«

˙˙ÈÏbכג  ‡Ïc ÈÁa„Ó ÏÚ ÔÈb¯„a ˜q˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿«¿ƒ««¿¿ƒƒ»ƒ¿¿ƒ
Ù Ù Ù :È‰BÏÚ C˙È¯Ú∆¿¿»¬ƒ

àéø 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì åøúé úùøôì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc oihib(ycew zay meil)

zexit oipw opgei iaxly,éîc óebä ïéð÷k åàìepi` rwxw dpewde ¨§¦§©©¨¥
zyexia ewlgy mig` mb ok m` ,mixekia zyxt `exwl leki

e ,`exwl mileki mpi` mdia`íéøekéa éúééîc úçkLî àìoi`e - Ÿ©§©©§©§¦¦¦
,`exwle mixekia `iadl lekiy mc`àlà`ed m`ãç øa ãçoa - ¤¨©©©

cigi oa ly epa cigiãòzwelga ef dcy laiwy oey`xd a`d ©
onfa ux`d,ïeð ïa òLBäéiaxly oeik j` .ok xnel okzi `l ixde §ª©¦

,zegewlk mig`d oicy s`y `vnp ,sebd oipwk zexit oipw opgei
dkldd z` zxxan `xnbd .`exwle mixekia `iadl mileki md

:zexit oipw ly df oecipadéì éòéiñî àúéðúîe àø÷ ,àáø øîà- ¨©¨¨§¨©§¦¨§©§¥¥
miriiqn `ziixae weqtLé÷ì Léøì.sebd oipwk epi` zexit oipwy §¥¨¦

àø÷,laeid onfa rwxw zxikn iabl `ed el riiqnd weqtd - §¨
xn`py(eh dk `xwie)
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום שבת קודש עמ' א



נב

יום ראשון - י"ד שבט
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום רביעי - י"ז שבט
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שני - ט"ו שבט
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח שבט
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז שבט
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט שבט
מפרק צ

עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' שבט
פרק כ

מפרק צז עד סוף פרק קג

לשבוע פרשת יתרו  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 



נג hay c"i oey`x mei Ð `k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ד ראשון יום
,52 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå àë ÷øô,52 'nr cr.íúàåáð äàøîá

øNa úcîk àlL àeä-Ceøa-LBãwä úcî ,äpäå .àë ÷øt¤¤§¦¥¦©©¨¨¤Ÿ§¦©¨¨
íãå1;eze`n ,mc`a `hazn `edy itk "byen"d ixnbl dpey - ¨¨

:d"awdl qgia ea miynzyny itk envr "byen"íãàäL¤¨¨¨
åéôaL øeacä ìáä éøä ,øeac øaãnLk`edy drya - §¤§©¥¦£¥¤¤©¦¤§¦

,xacn,Lbøî àeäª§¨
Bîöò éðôa øác äàøðå§¦§¤¨¨¦§¥©§

,BLøMî ìcáîly - ª§¨¦¨§
,xeaicdøNò ïäL¤¥¤¤

.dîöò Lôpä úBðéça- §¦©¤¤©§¨
,"zecn"e "lky" xnelk
wxta xaqedy itky
;xeaicd yxey md mcewd
lcaen xeaicdy xg`ne
leki `ed ,eyxeyn
"ze`ivn"k ze`xidl
zexnl ,envrl ,(xack)
,eyxeya `vnp `edyky
el oi`e ixnbl lha `ed
qgia xacd jk .jxr mey

.mc`d ly exeaiclìáà£¨
ïéà àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¥
epnî ìcáî Bøeac¦ª§¨¦¤
ék ,íBìLå-ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨¦
,epnî õeç øác ïéà¥¨¨¦¤

dépî éeðt øúà úéìå2,`edy (dbixcn e`) mewn mey oi` - §¥£¨¨¦¥
,d"awd ly exeaic miiw ea mewn lka ,ixd .d"awdn ,epnn iept

a cinz `vnp xeaicde ,d"awd `vnp envr mewn eze`ajez
.eyxeyíBìLå-ñç eðøeaãk Cøaúé Bøeac ïéà ïëìå- §¨¥¥¦¦§¨¥§¦¥©§¨

"ze`ivn"k d`xpe eyxeyn cxtp ,exeaic zrya ,mc`d "xeaic"
lha d"awd ly exeaic ,j` .xacnd mc`d ipira mb ,envrl

.eyxeyl cinzBîk],xacd oaeny -BzáLçî ïéàLly - §¤¥©£©§
,d"awdáéúëãk ,eðzáLçîk3éúBáLçî àì ék" : §©£©§¥§¦§¦¦Ÿ©§§©

áéúëe ,"íëéúBáLçî4.["'Bâå íëéëøcî éëøã eäáb ïk" :- ©§§¥¤§¦¥¨§§¨©¦©§¥¤§
ep`y myk ,ixd ."mkizeaygnn izeaygne" :miiqn weqtde
jk ,ixnbl xg` daygn beq `id d"awd ly ezaygny mi`ven
.eply xeaicdn ixnbl dpey d"awd ly exeaicy ,mipian ep`
recn ,epnn cxtp epi` d"awd ly exeaicy xacd jk m` ,`l`

ewep` ,oiadl mivex ep`y dlrnly oipr lk ?"xeaic" el mi`x
mi`ex ep` .epxyae epnvrn ,eply mibyend itl eze` mibiyn
zeleki od okle ,epnn zecxtp - xacn `edy milndy mc`a
mr zecge`nd daygnd zeize`a xacd dpey ;zlefl ribdl
xeaicd byen oi` jkl m`zda .zlefdn zenlrpe ,envr mc`d

- dlrnl `edy enk xeaicd oiprn dpenz epl ozep mc`ay
,recn - eyxeyn lcaen epi` xeaicd mb dlrnly ,xg`n
,oldl exaqei mixacd ?"xeaic" mya el mi`xew ep` ,`eti`
xzqeny dn zlefl zelbl gekd (` :xeaica zepekz izy opyiy
(a ,xacnd ly ezaygna
ezecxtid zcaer

.eyxeynwxellba
- dpey`xd ezpekz
xzqend z` zlefl zelbl
- xacnd ly ezaygna
mya dlrnl `xwp `ed
xe`d ly eielib - "xeaic"
zenlerl iwl`d

.mi`xapleàø÷ð àìå§Ÿ¦§¨
íLa Cøaúé Bøeac¦¦§¨¥§¥
Cøc-ìò ÷ø "øeac"¦©©¤¤
øeacL Bîk ,ìLî̈¨§¤¦
àeä íãàaL ïBzçzä©©§¤¨¨¨
äî íéòîBMì älâî§©¤©§¦©
íìòðå ïeôö äéäM¤¨¨¨§¤§¨
äìòîì Ck ,BzáLçîa§©£©§¨§©§¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéàa§¥¨
úeiçäå øBàä úàéöé§¦©¨§©©
íìòääî Cøaúé epnî¦¤¦§¨¥¥©¤§¥

éelbä ìàmd dzre ,mlrda zeigde xe`d eid dligza - ¤©¦
,zelbzda,íúBéçäìe úBîìBò àøáì"xe`"dy iptl - ¦§Ÿ¨§©£¨

ixg` wx ,`vnpa zenler eid `l zelbzda eid "zeig"de
,ixd - zenler miniiwzne mi`xap ,"zeig"de "xe`"d zelbzd

ef zelbzd."øeac" íLa àø÷ðjka yi dlrnl mb ,oky - ¦§¨§¥¦
mi`xape zenler eidiy ,xnelk ,zlefl zelbzd meyn

.sqep xack ,zlef enk mnvr miyibxndäøNò ïä ïäå§¥¥£¨¨
úBøîàî,dxeza miaezkd -ïäaL,oci lre -àøáð ©£¨¤¨¤¦§¨

íìBòä5,-zeigde xe`d zelbzd mieedn zexn`nd dxyr ¨¨
"dpen`de cegid xry" oiir .mi`xape zenler `exal ,ziwl`d

.c wxt seqïëåzenler `exal ick epi`y xg` "xeaic"a mb - §¥
- xnelk ,zeigdleíéáeúëe íéàéáð äøBzä ìk øàL- §¨¨©¨§¦¦§¦

ixd md oky ,"xeaic" mya mi`xwp ,zexn`n dxyrl sqepay
,elbzd.íúàeáð äàøîa íéàéápä eâéOäLmeyn mda yi - ¤¦¦©§¦¦§©§¥§¨¨

,"zelbzd"d oipr zngne .mi`iapl iwl`d xe`d zelbzd
oipr ,j` .dhnl xeaic lka dfy enk ,"xeaic" mya mdl mi`xew

cexitdxeaica `vnpa epi` - mc`d ly exeaica miiwy
.dlrnly

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

íéøîà éèå÷éì
äðäå àë ÷øôíãå øùá úãîë àìù ä"á÷ä úãî

ìáä éøä øåáã øáãîùë íãàäù
åîöò éðôá øáã äàøðå ùâøåî àåä åéôáù øåáãä
ìáà äîöò ùôðä 'éçá øùò ïäù åùøùî ìãáåî
õåç øáã ïéà éë å"ç 'úé åðîî ìãáåî åøåáã ïéà ä"á÷ä
'úé åøåáã ïéà ïëìå 'éðéî éåðô øúà úéìå åðîî
åðéúáùçîë åúáùçî ïéàù åîë] å"ç åðéøåáãë
åäáâ ïë áéúëå íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë áéúëãë
øåáã íùá 'úé åøåáã àø÷ð àìå ['åâå íëéëøãî éëøã
äìâî àåä íãàáù ïåúçúä øåáãù åîë î"ãò ÷ø
äìòîì êë åúáùçîá íìòðå ïåôö äéäù äî íéòîåùì
ìà íìòääî 'úé åðîî úåéçäå øåàä úàéöé ä"á ñ"àá
ïäå øåáã íùá '÷ð íúåéçäìå úåîìåò àåøáì éåìéâä
ìë øàù ïëå íìåòä àøáð ïäáù úåøîàî äøùò ïä
äàøîá íéàéáðä åâéùäù íéáåúëå íéàéáð äøåúä
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א.1. מ, ב).2.ברכות עמוד צ"א (דף נ"ז תקון זהר ח.3.תקוני נה, ט.4.ישעי' נה, א.5.שם משנה ה. פרק אבות
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שבט  ט"ו שני יום
יום שני ֿ שלישי ט "ו ֿ ט "ז שבט  ,52 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åøåáã éøäå,fk 'nr cr.úåàéöîá åìèáúé àìå

שבט  ט"ז שלישי יום
,fk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íä íéîåöîöä ìëå,fk 'nr cr.ùîî áéùç àìë

úéìëúa Bnò úBãçéî ìBëéák BzáLçîe Bøeac éøäå©£¥¦©£©§¦§¨§ª¨¦§©§¦
íãà ìL BzáLçîe Bøeac Bîk ,ìLî Cøc ,ãeçiäiptl - ©¦¤¤¨¨§¦©£©§¤¨¨

,lreta mze` xacne ayeg `edy,BìëNå Búîëç çëa ïãBòa§¨§Ÿ©¨§¨§¦§
íã÷ ,BaìaL äãîçå ä÷eLúa Bà,iptl -áläî äúìòL ¦§¨§¤§¨¤§¦Ÿ¤¤¨§¨¥©¥

úðéçáa da øäøäì çnì©Ÿ©§©§¥¨¦§¦©
,úBiúBàzeize`a - ¦
.daygndeéä æàL¤¨¨

äáLçnä úBiúBà¦©©£¨¨
úBëLîpä ,äfä øeacäå§©¦©¤©¦§¨
çëa Bæ ä÷eLúe äcîçî¥¤§¨§¨§Ÿ©
íL úBãçéîe ,ála©¥§ª¨¨
,ïLøLa ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§¨§¨
ìëNå äîëçä ïäL¤¥©¨§¨§¥¤
ä÷eLúe äcîçå çnaL¤©Ÿ©§¤§¨§¨

.álaL"yxey" md ody- ¤©¥
ixd .xeaicde daygnd

,mc`a dfy mykiptly
z` dbede ayeg `edy
od - xeaica zeize`d
,oyxeya lilk zecge`n
(mb) ,dlrnly xeaica jk

ixg`- zelbzdd
lekiak xeaicde daygnd
micge`n md - d"awdn

:d"awd mr zilkza
ìL BzáLçîe Bøeac úBãçéî ,ìLî Cøc ,Lnî äëëå§¨¨©¨¤¤¨¨§ª¨¦©£©§¤
Búeîöòå Búeäîa ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§©§¦©¦§¨§©§
úBàéøáa ìòtä ìà Cøaúé Bøeac àöiL øçà íb ,Cøaúé¦§¨¥©©©¤¨¨¦¦§¨¥¤©Ÿ©¦§¦

,úBîìBòä,d"awd mr f` cgein `ed -Bnò ãçéî äéäL Bîk ¨¨§¤¨¨§ª¨¦
Cøaúé åéðôì ììk éepL íeL ïéàå ,úBîìBòä úàéøa íã÷Ÿ¤§¦©¨¨§¥¦§¨§¨¨¦§¨¥

,d`ixad ixg` oial d`ixad iptl oia -àlà`ed iepiyd - ¤¨
wxìà,iabl -Bøeac úðéçaî íúeiç íéìa÷îä íéàeøaä ¤©§¦©§©§¦©¨¦§¦©¦

Cøaúémi`exa eid `l dligza :zehyta `hazn iepiyd - ¦§¨¥
xeaicdn mzeig milawn mde zenlerd e`xap okn xg`le ,llk

- ?izn z`fe -øák Búàéöé úðéçáaxeaicd ly -ìòtä ìà ¦§¦©§¦¨§¨¤©Ÿ©
íäa LaìúnL úBîìBòä úàéøáad"awd ly exeaic - ¦§¦©¨¨¤¦§©¥¨¤

,zenlera yalzn
éãé-ìò íúBéçäì§©£¨©§¥

ìzLäälòî úeìL ¦§©§§¥¦¨
ìeìòìezcixi iciÎlr - §¨

dpeilr dbixcnn
.dizgzn dbixcnl
z`xwp dpeilrd dbixcnd
`idy xnelk ,"dlir"
dbixcnl (mxeb) "daiq"
"lelr" z`xwpd ,dizgzn
.(d`vez) "aaeqn" -

úBâøãnä úãéøéåÎlr - ¦¦©©©§¥
xeaicd zcixi ici
,dbixcnl dbixcnn
íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦

,íéðBLåminvnvnd - §¦
"zeig"de "xe`"d z`

,xeaicd ly iwl`dãò©
ìa÷ì íéàeøaä eìëeiL¤§©§¦§©¥
epnî íúeeäúäå íúeiç©¨§¦§©¨¦¤

,d"awd ly exeaicn -,úeàéöna eìhaúé àìåm` ,oky - §Ÿ¦§©§¦§¦
dzid `l` ,jk lk znvnvzn dzid `l ,xeaicd ly "zeig"d
z` mica`n mi`xapd eid ,`idy itk zelbzda dxi`n
dpeekd ixd ,mxa .ziwl`d zeigd iabl ixnbl mze`ivn

yibxi mi`xapdy `id dpeilrdiciÎlre ,"ze`ivn"k mnvr e
"zeig"d lr okl - zewl`l zelhazdl eribi zinvrd mzcear
ze`hazn dna ,oldl xaqeiy itke ;miax minevnv xearl

:minevnvd ly mzrtyd

,"íéðt øzñä" úðéça íä íéîeöîvä ìëåzeigd zeinipt - §¨©¦§¦¥§¦©¤§¥¨¦
:zxzzqn - ziwl`d
øBàä íéìòäìe øézñäì§©§¦§©§¦¨
Bøeacî CLîpä úeiçäå§©©©¦§¨¦¦
älbúé àlL ,Cøaúé¦§¨¥¤Ÿ¦§©¤

áø éelb úðéçáaf`y - ¦§¦©¦©
ote`a df dideìëeé àlL¤Ÿ§

íéðBzçzämi`xapd - ©©§¦
,mipezgzd zenleray

ìa÷ì,mzeig -ïëìå- §©¥§¨¥
zxaer "zeig"dy zngn

,miaxd minevnvd jxcíäì äîãð ïk-íb,mi`xapl -øBà ©¥¦§¤¨¤
íB÷î ìL øeacä úeiçå§©©¦¤¨
íäa Laìîä àeä-Ceøä©§ª¨¨¤
ìcáî øác àeä elàk§¦¨¨ª§¨
Búeîöòå Búeänî¦¨§©§

,Cøaúé,d"awdn -÷ø ¦§¨¥©
Cøaúé epnî CLîpL¤¦§¨¦¤¦§¨¥

íãà ìL øeac Bîk- §¦¤¨¨
jynp.BLôpîeteqae - ¦©§

xack dyrp xac ly
mi`xapl dncp jk .cxtp
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åîò úåãçåéî ìåëéáë åúáùçîå åøåáã éøäå
íãà ìù åúáùçîå åøåáã åîë î"ã ãåçéä úéìëúá
åáìáù äãîçå ä÷åùúá åà åìëùå åúîëç çëá ïãåòá
úåéúåà 'éçáá äá øäøäì çåîì áìäî äúìòù íãå÷
úåëùîðä äæä øåáãäå äáùçîä úåéúåà åéä æàù
úéìëúá íù úåãçåéîå áìá çëá åæ ä÷åùúå äãîçî
äãîçå çåîáù ìëùå äîëçä ïäù ïùøùá ãåçéä
åøåáã úåãçåéî î"ã ùîî äëëå .áìáù ä÷åùúå
åúåîöòå åúåäîá ãåçéä úéìëúá ä"á÷ä ìù åúáùçîå
úåàéøáá ìòåôä ìà 'úé åøåáã àöéù øçà íâ 'úé
'åîìåòä úàéøá íãå÷ åîò ãçåéî äéäù åîë úåîìåòä
íéàåøáä ìà àìà 'úé åéðôì ììë éåðéù íåù ïéàå
øáë åúàéöé 'éçáá 'úé åøåáã 'éçáî íúåéç íéìá÷îä
íäá ùáìúîù úåîìåòä úàéøáá ìòåôä ìà
'åâøãîä úãéøéå ìåìòì äìòî 'åìùìúùä é"ò íúåéçäì
ìá÷ì íéàåøáä åìëåéù ãò íéðåùå íéáø íéîåöîöá

úåàéöîá åìèáúé àìå åðîî íúååäúäå íúåéç

ìëå
íéìòäìå øéúñäì íéðô øúñä 'éçá íä íéîåöîöä
'éçáá äìâúé àìù 'úé åøåáãî êùîðä úåéçäå øåàä
äîãð ë"â ïëìå ìá÷ì íéðåúçúä åìëåé àìù áø éåìéâ
íäá ùáåìîä ä"á íå÷î ìù øåáãä úåéçå øåà íäì
êùîðù ÷ø 'úé åúåîöòå åúåäîî ìãáåî øáã àåä åìàë
ä"á÷ä éáâì êà .åùôðî íãà ìù øåáã åîë 'úé åðîî
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רביעי  שבט יום י"ז
,fk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äøåúäù ÷ø áë ÷øô,gk 'nr cr.ãéîú ùéì ïéàî

"zeig"dy ori z`fe ,dlrnly xeaicd ly ziwl`d "zeig"d
,miax minevnv ixg` mdil` dribn ,dlrnly xeaicd ly
leki okle ,"zeig"d lr minevnvd mixizqn mi`xapd iable

zencidlmdl.mc`d ly exeaicl dnec dlrnly xeaicdy
-Ceøa-LBãwä éaâì Cà©§©¥©¨¨
íeöîö íeL ïéà ,àeä¥¦§
øézñî íìòäå øzñäå§¤§¥§¤§¥©§¦
,åéðôì íéìòîe©§¦§¨¨

äëLçë"å,mlrd - §©£¥¨
,"äøBàkiptl ,ielib - ¨¨
.d"awdáéúëãk6íb" : §¦§¦©

éLçé àì CLçjnî C Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨
,"'Bâåjyegd mb ,oky - §

,d"awd ipta xizqn jyegd oi` okle ,d"awdn ,"jnn" `ed
xfe ipevig xac wxy ,oldl hxetnd itkj` ,xizqdl egeka

xg`n ,envr mr envr z` xizqnd "yi" mey `vnpa oi`
:xne` owfd epaxy enk - cg` eze` md xizqnde xzqendy
epnî ãøôð øác íéLeáläå íéîeöîvä ïéàL íeMî¦¤¥©¦§¦§©§¦¨¨¦§¨¦¤

,íBìLå-ñç Cøaúédidiy xac mey oi`y ,epcnly enk - ¦§¨¥©§¨
,d"awdn zn`a cxtpdépî déLeáìc àöî÷ ïéãäk àlà¤¨§¨¥©§¨¦§¥¦¥

déáe7,mb jk .envr epnn gnev eyealy av eze`k - ¥
.zewl` mnvr md - miyealde minevnvd ,dlrnlBîk§

áeúkL8,"íéäìàä àeä 'ä ék" :lr fnex 'ied my - ¤¨¦¨¡Ÿ¦
iwl`d gekd `ed ,miwl` mye ,ziwl` zelbzd - "ielib"
,cg` xac md ixd ,zewl` lr xizqdle `iagdl ,"mlrd"ay
,'ied my enk dcn dze`a zewl` `ed miwl` my :xnelk

øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe9.myy jiiy `l `linn - §¤¦§¨¥§¨©¥

,'ied my mr cg` mvr `edy xg`n ,d"awd lr xizqi miwl`
,ielib ly gek `edy:Lnî áéLç àìk àlk ¯ dén÷ ïëìå§¨¥©¥ª¨§¨¨¦©¨

xyt`y dn ,oky .ynn melkl aygp lkd ,d"awd iptl -
mditlky ,jkn raep ,"ze`ivn"k mnvr yibxdl mi`xapl
minevnvd mieedn
lr dxzqd ,zenlrde
"zeig"de "xe`"d
ozep df xac - ziwl`d
z` aiygdl mewn mdl
"ze`ivn"le "yi"l mnvr
oi` d"awd iabl ,j` -
zenlrde minevnvd
`linn ,llk mixizqn
zenler ly ze`ivnd lk - "ynn aiyg `lk 'inw `lek"
iepiy mey "milret" md oi`e ;qt`e oi` ynn md mi`xape
ixg` cgeine cigi `ed - d"awd ly zihlgdd ezecg`a
epcnly dnl qgia .e`xapy iptl enk zenlerd e`xapy
lk okle ,dxzqd mieedn mlrdde mevnvd oi` d"awd iably
mpi` eli`k ,d"awd iabl qt`e oi` md mi`xapde zenlerd
elkeiy ,dxzqdd "zlret" mi`xapa wxe ,ynn ze`ivna
xvw xetiq siqedl ie`xd on - "ze`ivn"k d`ixad z` lawl
:epal uipfewn cibnd xn` ezewlzqd iptl :uipfewn cibndn
ipixd ,`a` :el xn`e ecia oad qtz .llk seb xak il oi`...
yynn dz`y iptn - :eia` el dpr !seb jl yi ok`y yibxn
eteb xac ly ezin`l ,xnelk ..seb yibxn dz` okl - seb mr
mr miynynny zngny ,z`f wx ,llk seb ly ze`ivn eppi`

.seb miyibxn - seb

.áë ÷øtdnec d"awd ly exeaic oi`y owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
xack xeaicd d`xp ,eitn xeaic `iven mc`yk :mc` ly exeaicl

qgia ,j` .alay dweyzde genay "lky"d ,eyxeyn cxtp ,envrl

`l ixd ,ik .d"awdn cxtp `edy xnel jiiy `l d"awd ly exeaicl

.d"awdl uegny xac okzi

d"awd ly exeaic ,okle

lhae eyxeya cinz cge`n

`xwp d"awd ly exeaic .eil`

llba ,"xeaic" mya `ed mb

.daygnd mlrda xy` z` zelbl - `ide ,xeaica dpyiy zxg` dpekz

dxyr enk .dlrnly xeaica mb miiw - mlrdd ielib ly df oipr

"zeig"de "xe`"d zelbzd md ixd ,mlerd `xap mday ,zexn`nd

miiwl`d mixeaicd x`y mb jk .mi`xape zenler mda `exal ziwl`d

eli`e .mz`eap dfgna mi`iapl zelbzdd md ,miaezke mi`iap ,dxezay

xeaica jiiy epi` - dhnly xeaicay "ze`ivn"de cexitd oipr

- owfd epax xiaqi ,cenll micner ep` eze` ,`ad wxta .dlrnly

exeaicy xg`ne ,"xeaic" mya d"awd ly exeaicl z`xew ixd dxezd

oipr z` bviin mc`d ly

`edy dcaerd xe`l ,cexitd

epilr okl - eyxeyn cxtp

dlrnly xeaica mby xnel

`l ,mxa .ef dpekz zniiw

mixvep dlrnly xeaicdn :xnelk .mi`xapd iabl `l` ,d"awd iabl

ay dl`k mi`xapmzybxdezyecwn micxtpe mnvrl "ze`ivn" md

."`xg` `xhq"de "zetilw"d - mde ,d"awd lyäøac äøBzäL ÷ø©¤©¨¦§¨
ìkíãà éða ïBL,1íB÷î ìL Bøeac äøBza àø÷ðå ¦§§¥¨¨§¦§¨©¨¦¤¨
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åéðôì íéìòîå øéúñî íìòäå øúñäå íåöîö íåù ïéà
êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë äøåàë äëùçëå
åðîî ãøôð øáã 'éùåáìäå íéîåöîöä ïéàù íåùî 'åâå
ù"îë äéáå äéðéî 'éùåáìã àöî÷ ïéãäë àìà å"ç 'úé
àìåë äéî÷ ïëìå à"îá ù"îëå íéäìàä àåä 'ä éë

:ùîî áéùç àìë

÷ø áë ÷øôàø÷ðå à"á ïåùìë äøáã äøåúäù
íùá ä"á 'å÷î ìù åøåáã äøåúá
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יב.6. קלט, ה.7.תהלים כא, רבה, לה.8.בראשית ד, ו.9.דברים פרק והאמונה היחוד שער לקמן א.1.ראה כב, ברכות
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,íãà ìL Bøeaãk Lnî "øeac" íLa àeä-Ceøa- ¨§¥¦©¨§¦¤¨¨
,eyxeyn cexitd oipr ,mc`d ly exeaica yi ,xen`kyéôì§¦

àeä Ck úîàaL,cexitd oipr epyi dlrnly xeaica mby - ¤¤¡¤¨
df `l` ,d"awd iabl xeaicd oiay qgia xen` df oi`y `l`

jk `haznwxiabl
xaqeiy itk ,mi`xapd

- dfy ,oldlúãéøé Cøc¤¤§¦©
úeiçä úëLîäå- §©§¨©©©

,ziwl`d,íéðBzçzì- ©©§¦
ixd ,mipezgzd mi`xapl
`id ef dkynd
íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦

,íéîeöòåzeigd - ©£¦
xzei zhrnzn ziwl`d
zlaben ziidpe xzeie
minevnvd iciÎlr ,c`n

,miaxdíéðénî íéðéî¦¦¦¦¦
,íéðBLminevnv ibeq - ¦

ick z`fe ,mipey
íéàeøa íäî úàøaäì§¦¨Ÿ¥¤§¦
íéðénî íéðéî ,íéaø©¦¦¦¦¦¦

,íéðBLibeqay ipeyd - ¦
exewn ,miaxd mi`exad
mipeyd minevnva
.ziwl`d zeige xe`ay
eîöòå eøáb Ck-ìëå§¨¨¨§§¨§
íéðt øzñäå íéîeöîvä©¦§¦§¤§¥¨¦

,íéðBéìòä,ixnbl zxzqp ,dlrnly "zeig"d zeinipt -ãò ¨¤§¦©
úBtì÷e íéàîè íéøác íb úàøaäìe úBeäúäì eìëeiL¤§§¦§©§¦¨Ÿ©§¨¦§¥¦§¦

,àøçà-àøèñåminevnv wx dl` eid el -miaxelit` ,cala §¦§¨¨¢¨
c`n daxddlbzi iwl`d "zeig"de "xe`"dy ick ,minevnv

- "xe`"dn mi`xap eid `l z`f zexnl ixd ,xzeie xzei dhnl
iciÎlr ,`l` .`xg`Î`xhqe zetilw ,mi`nh mixaczexabzd

xzqen "xe`"dy dl`k minevnv iciÎlr :xnelk ,minevnvd
,`xg`Î`xhqe mi`nh mixac `xaidl xyt` - ixnbl mda

ìa÷ìeelawi mi`nhd mixacdye -'ä øácî íîei÷å íúeiç §©¥©¨§¦¨¦§©
ïëìå .úBâøãnä úãéøéå íéðt øzñäa Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥§¤§¥¨¦¦¦©©©§¥§¨¥

íéàø÷ð,zetilwd -íú÷éðiL éðtî ,"íéøçà íéäìà" ¦§¨¦¡Ÿ¦£¥¦¦§¥¤§¦¨¨
íúeiçågxkdd on xac lk ixd ik ,dyecwdn zewpei ody - §©¨

odly zeigd zwipi ,mxa .dyecwdn ezeig lawiydðéà¥¨
"íéðt" úðéçaî,d"awd ly epevx zeiniptn dppi` -àlà ¦§¦©¨¦¤¨

"íéøBçà" úðéçaî2;äMã÷cly epevx zeipevign :xnelk - ¦§¦©£©¦¦§ª¨
`ede ,envr xacd z` mivexyk `ed "'oevxd zeinipt" .d"awd
,"oevxd zeipevig" ,eyexit "miixeg`" eli`e .beprz ly oevx
ea mivex `l` ,beprz ea oi` ik mivex `l envr xacd z`y

mdl didi epnny xg` xac iabl jkn didzy zlrezd zngn
:"`ipz"d ly epeylae - beprz,"íéøBçà" Leøôe:`ed - ¥£©¦

,BðBöøa àlL BàðBNì øác ïúBpä íãàkepevxa `ly - ¨¨¨©¥¨¨§§¤Ÿ¦§
xiyidzxev f`y ,iccv mrhn xacd z` el ozep `ed `l` ,

:`id dpizpdBëéìLnL¤©§¦
ék ,Bôúk øçàìk Bì¦§©©§¥¦
epnî åéðt øéæçî©£¦¨¨¦¤

;BúBà BúàðOî,oky - ¦¦§¨
sebd zcepze zrepz
`idy itk drepza oxewn
xg`ne ;ytpa z`hazn
d`py ytpa zniiwy
dpizpde ,yi` eze` itlk
oevx jezn `ly `id el
jezn `l` ,izin`

zeipevigdf ,okl - epevx
drepza mb `hazn
:dpizpd zrya ziptebd
epnn eipt z` dptn `ed
,oky .dyrn zrya

dmiptea mewnd `ed
ezeige ezeinipt ztwzyn

.mc`d lyCk,mb - ¨
"íéðt" úðéça ,äìòîì§©§¨§¦©¨¦
ïBöøä úéîéðt àeä§¦¦¨¨

Böôçå ïBéìòä,ézîàä ¨¤§§¤§¨£¦¦
òétLäì 'ä õôç øLà£¤¨¥§©§¦©

;äMã÷c àøèqî åéìà áBøwä ìëì úeiç,dyecwd cvn - ©§¨©¨¥¨¦¦§¨¦§ª¨
àðN øLà 'ä úáòBz àéä äàîhäå àøçà-àøèqä ìáà3, £¨©¦§¨¨¢¨§©ª§¨¦£©£¤¨¥

dì òétLî Bðéàå,"`xg` `xhq"l -ïBöøä úéîéðtî úeiç §¥©§¦©¨©¦§¦¦¨¨
,oeilrd -øLà ézîàä Böôçåd"awdy xn`p -da õôç- §¤§¨£¦¦£¤¨¥¨

,"`xg` `xhq"aøúa éãLc ïàîk íà-ék ,íBìLå-ñç©§¨¦¦§©§¨¥¨©
,BðBöøa àlL BàðBNì éBôúk,e`peyl xac jilyny ink - §¥§§¤Ÿ¦§

zeig zrtyd mb jk .aehd epevxn `ly ,etzk ixeg`n
,aeh oevx jezn d`a dpi` - `xg`Î`xhql dyecwdéãk ÷ø©§¥

Léðòäì,dtilwd zervn`a -,íéòLøä úàmikynpd - §©£¦¤¨§¨¦
,odn mzrtyd milawne "`xg` `xhq"de dtilwd ixg`ïzìå§¦¥

;àøçà-àøèñì ïééôkàc íé÷écvì áBè øëNmitekd - ¨¨©©¦¦§¦©§¨§¦§¨¨¢¨
miwwfp jk myl .dilr milyene "`xg` `xhq"d z` miyaeke
jkn d`vezke ,dxigad oipr didiy ick ,"`xg` `xhq"l
jk meyn - miwicvl mi`znd xkyde miryxl mi`znd yperd

."`xg` `xhq"l "zeig" mipzepäæå,drtyd ly ef dxev - §¤
.àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøc "íéøBçà" úðéça àø÷ðmd okl - ¦§¨§¦©£©¦¦§¨¤§¨

miwl` mi`xwpmixg`zpigan `id odly "zeig"d zwipi ik ,
"miixeg`".,"íéðt" úðéçáa ïBéìòä ïBöø ,äpäåzeinipt - §¦¥§¨¤§¦§¦©¨¦
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íéøîà éèå÷éì
àåä êë úîàáù éôì íãà ìù åøåáãë ùîî øåáã
íéîåöîöá íéðåúçúì úåéçä úëùîäå úãéøé êøã
íäî úåàøáäì íéðåù íéðéîî íéðéî íéîåöòå íéáø
åîöòå åøáâ ë"ëå íéðåù íéðéîî íéðéî íéáø íéàåøá
úååäúäì åìëåéù ãò íéðåéìòä íéðô øúñäå íéîåöîöä
ìá÷ìå à"ñå úåôéì÷å íéàîè íéøáã íâ úåàøáäìå
íéðô øúñäá 'úé åéô çåøå 'ä øáãî íîåé÷å íúåéç
éðôî íéøçà íéäìà àø÷ð ïëìå úåâøãîä úãéøéå
íééøåçà 'éçáî àìà íéðô 'éçáî äðéà íúåéçå íú÷éðéù
àìù åàðåùì øáã ïúåðä íãàë íééøåçà 'éôå äùåã÷ã
åðîî åéðô øéæçî éë åôúë øçàìë åì åëéìùîù åðåöøá
úéîéðô àåä íéðô 'éçá äìòîì êë åúåà åúàðùî
òéôùäì 'ä õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåéìòä ïåöøä
à"ñä ìáà äùåã÷ã àøèñî åéìà áåø÷ä ìëì úåéç
äì òéôùî åðéàå àðù øùà 'ä úáòåú àéä äàîåèäå
å"ç äá õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåöøä úéîéðôî úåéç
åðåöøá àìù åàðåùì éåôúë øúá éãùã ïàîë à"ë
'é÷éãöì áåè øëù ïúéìå íéòùøä úà ùéðòäì éãë ÷ø
ïåéìòä ïåöøã íééøåçà 'éçá àø÷ð äæå à"ñì ïééôëàã
íééçä øå÷î àåä íéðô 'éçáá ïåéìòä ïåöø äðäå .ä"á
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ל"אחוריים".2. מילולי דמיון בו יש לא.3."אחרים" יב, דברים



נז hay f"i iriax mei Ð ak wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,envr xacd z` dvex d"awdy dn ,oeilrd oevxdøB÷î àeä§
BðéàL éôìe ,úBîìBòä ìk úà äiçîä íéiçä,df oevx - ©©¦©§©¤¤¨¨¨§¦¤¥

ìL "íéøBçà" úðéça íâå ,àøçà-àøèqä ìò ììk äøBL¤§¨©©¦§¨¨¢¨§©§¦©£©¦¤
ïBéìòä ïBöø,xen`k ,oze` dignd -Laìî Bðéà,zeinipta - §¨¤§¥§ª¨

dëBúa`xhq"a - §¨
,"`xg`àlà ,Lnî©¨¤¨

éwî,äìòîlî äéìò ó- ©¦¨¤¨¦§©§¨
xac mitiwny enk ,cala

,dlrnlnCëì,okl - §¨
àéä,"`xg` `xhq"d - ¦
B÷î,äàîhäå äúénä í §©¦¨§©ª§¨

èòî ék ,eðøîLé 'ä¦§§¥¦§©
øòfî,hrnd on hrnd - ¦§¥

ú÷ðBiL ,úeiçå øBà§©¤¤¤
dëBúì úìa÷îe§©¤¤§¨
"íéøBçà" úðéçaî¦§¦©£©¦
àeä ,äìòîlL äMã÷c¦§ª¨¤§©§¨
Lnî úeìb úðéçáa¦§¦©¨©¨
úeìb ãBña ,dëBúa§¨§¨

ìéòì økæpä äðéëMä4- . ©§¦¨©¦§¨§¥
z`vnp dyecwd "zeig"y
jeza zelba lekiak

,zetilwdàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
,"íéøçà íéäìà" íLa§¥¡Ÿ¦£¥¦
mrhd zngn wx `l -
z` milawn mdy ,xen`d
zpigan "mzeig"

:m`Îik ,"miixeg`"àéäL¤¦
Lnî äøæ-äãBáò£¨¨¨©¨

-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìî ìL Búecçàa äøéôëe§¦¨§©§¤¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
,àeä- zeig ibeq ipy mi`vnp `xap lka :mixacd zxaqd -

.ez` zcg`zne `xapd ly ezeinipta .` zyalznd "zeig"
cr ,`xapd ly ezcn itl zn`zene znvnevn ,ef ziwl` zeig
`xapa drityne dignd "zeig" .a .helwl leki `edy dnk
icnin itl znvnevn dppi` ,ef ziwl` zeig ."dtiwn" dxeva
`idy itk ,`id dzxeva `l` ;ea zyalzn dpi`e `xapd

dlrnl.`xapd z` digne drityn `id - `xapa zeyalzdn
beq .dl` zeig ibeq ipy ok mb "`xg` `xhq"le "zetilw"l
`a `edy xg`n ,"`xg` `xhq"e zetilwa ,ipyd "zeig"d
zeleki od ,"oze`ivn"l rixtn `ed oi` ,"siwn" zpigaa odil`
,ef "zeig" yigkdl zekixv opi`e ,"yi"l onvr z` wifgdl
,oldl xn`py itk) ef "zeig"n e`xap ody zercei ody zexnl
onvr z` zeayeg od :"`iwl`c `wl`" d"awdl ze`xew ody
odl yiy zexikn onvr ody zexnl ,"`iwl`"l ,"ze`ivn"l
ze`xwp od ,ef ziwl` zeig zngn .(oze` `xay "`wl`"
.miixeg` zpigan ozeig z` zelawn ody iptn ,"mixg` miwl`"
"zetilw"d eid m`y ,zeinipta yalznd "zeig"d beq eli`e

dxizq meyn jka dzid ,ef "zeig"a zecen "`xg` `xhq"de
`xapd ly "ezenvr" ixd `id ef "zeig" ik ,odly "ze`ivn"l
oda z`vnp `ide ,oihelgl zeyigkn od ,ef "zeig" - envr
`l ,"mixg` miwl`" ze`xwp od - ef "zeig" llba .zelb zpigaa
zelawn ody iptn wx

,"miixeg`"niptn `l`
onvr z` zewifgn ody
zexteke "dxf dcear"l
- d"awd ly ezecg`a

:oldl xaqeiy itkék¦
úeiçå øBàL øçàî¥©©¤§©

äMã÷c"zeig"d - ¦§ª¨
,ziniptdúðéçáa àeä¦§¦©

dðéà ¯ dëBúa úeìb̈§¨¥¨
úMã÷ éaâì ììk äìèa§¥¨§¨§©¥§ª©

;àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
dîöò déaâî ,äaøcàå§©§©¨©§¦©©§¨
éðà" :øîBì ,øLpk©¤¤©£¦

"ãBò éñôàå5øîàîëe ,6: §©§¦§©£©
:drxt xn`y -éì øàé"§Ÿ¦
."éðúéNò éðàå"xe`i"d - ©£¦£¦¦¦

ip`e ,ily `ed - qelipd -
,invr z` iziyrïëìå§¨¥

ì"æø eøîà7úeqbL , ¨§©©¤©
-äãBáòk äìe÷L çeøä̈©§¨©£¨

äøæLøLå øwò ék ,Lnî ¨¨©¨¦¦¨§Ÿ¤
äî àeä äøæ-äãBáò ìL¤£¨¨¨©

áLçpMz` aiygn `ed - ¤¤§¨
,envr,Bîöò éðôa øáãì§¨¨¦§¥©§

,íB÷î ìL BúMãwî ãøôð,d"awd ly -'äa äøéôk àìå ¦§¨¦§ª¨¤¨§Ÿ§¦¨©
,éøîâìwx `l` ,d"awda ixnbl mixtek `lyk mb ,xnelk - §©§¥

`xhq"de "zetilw"d enk ,envr ipta xacl mnvr z` miaiygn
zextek opi` od ,epcnly itky ,"dxf dcear" ze`xwpd "`xg`

`l` ,ixnbl d"awdaàúéàãk,mi`ven ep`y enk -àøîba8 ¦§¦¨©§¨¨
,"àiäìàc àäìà" déì eø÷c"`xg` `xhq"de "zetilw"d - §¨¥¡¨¨¤¡¨©¨

,d"awda zecen ody ixd - "`iwl`c `wl`" d"awdl ze`xew
`edy`wl`miwl`"e "dxf dcear" `xwp df z`f lkae ,`iwl`c

."mixg`éðôa øáãå Léì íîöò íéáéLçî íä íbL àlà¤¨¤©¥©£¦¦©§¨§¥§¨¨¦§¥
äæáe ,Bîöòod ,"yi"l onvrz` zeaiygn ody dna -íéãéøôî ©§¨¤©§¦¦

ïéàL øçàî ,àeä-Ceøa íB÷î ìL BúMãwî íîöò úà,od - ¤©§¨¦§ª¨¤¨¨¥©©¤¥
äî ìò àlà äøBL äðBéìò äMã÷ ïéà ék ,Cøaúé Bì íéìèa§¥¦¦§¨¥¦¥§ª¨¤§¨¨¤¨©©

ìéòì økæpk Cøaúé Bì ìèaM9íéàø÷ð ïëìå ,zetilwd - ¤¨¥¦§¨¥©¦§¨§¥§¨¥¦§¨¦
,"`xg` `xhq"e"àãeøôc éøeè",cexitd ixd -,LBãwä øäfa ¥§¦¨©Ÿ©©¨

mnvr z` midiabne "ze`ivn"l mnvr z` miwifgny dl` -
mixdkmnvr z` miyibxnemicxtp.d"awdnBæ éøäåjka yi - ©£¥
meyn,úézîàä Búecçàa äøéôk-`idy ,d"awdly-àlëc §¦¨§©§¨£¦¦§ª¨

,áéLç àìk dén÷,melkl aygp lkd d"awd iabl -ìèáe ©¥§¨¨¦¨¥
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íéøîà éèå÷éì
ìò ììë äøåù åðéàù éôìå úåîìåòä ìë úà äéçîä
ùáåìî åðéà ïåéìòä ïåöø ìù íééøåçà 'éçá íâå à"ñä

é÷î àìà ùîî äëåúáíå÷î àéä êëì äìòîìî äéìò ó
úåéçå øåà øòæî èòî éë åðøîùé 'ä äàîåèäå äúéîä
äùåã÷ã íééøåçà 'éçáî äëåúì úìá÷îå ú÷ðåéù
úåìâ ãåñá äëåúá ùîî úåìâ 'éçáá àåä äìòîìù
àéäù íéøçà íéäìà íùá àø÷ð ïëìå ì"ðä äðéëùä
øçàî éë ä"á÷ä ä"îî ìù åúåãçàá äøéôëå ùîî æ"ò

á àåä äùåã÷ã úåéçå øåàùäðéà äëåúá úåìâ 'éçá
äîöò äéáâî äáøãàå ä"á÷ä úùåã÷ éáâì ììë äìéèá
éðàå éì øåàé øîàîëå ãåò éñôàå éðà øîåì øùðë
æ"òë äìå÷ù çåøä úåñâù ì"æø åøîà ïëìå éðúéùò
øáãì áùçðù äî àåä æ"ò ùøùå ø÷éò éë ùîî
'äá äøéôë àìå íå÷î ìù åúùåã÷î ãøôð åîöò éðôá
àìà àéäìàã àäìà äéì åø÷ã 'îâá àúéàãë éøîâì
äæáå åîöò éðôá øáãå ùéì íîöò íéáéùçî íä íâù
øçàî ä"á íå÷î ìù åúùåã÷î íîöò úà íéãéøôî
àìà äøåù äðåéìò äùåã÷ ïéà éë 'úé åì íéìèá ïéàù
àãåøôã éøåè 'éàø÷ð ïëìå ì"ðë 'úé åì ìèáù äî ìò
äéî÷ àìåëã úéúéîàä åúåãçàá äøéôë åæ éøäå ÷"äæá
úà äéçîä åðåöøìå 'úé åì úîàá ìèáå áéùç àìë

:ãéîú ùéì ïéàî íúåà äåäîå íìåë
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יט.4. ח.5.פרק מז, ג).6.ישעי' - (ט כט א.7.יחזקאל ד, א.8.סוטה קי, ו.9.מנחות פרק
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שבט  י"ח חמישי יום
,gk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ì"ðä ìë íòå âë ÷øô,gk 'nr cr.úåîìåòá ùáìúäì

íúBà äeäîe ílk úà äiçîä ,BðBöøìå Cøaúé Bì úîàa¤¡¤¦§¨¥§¦§©§©¤¤ª¨§©¤¨
:ãéîz Léì ïéàî`id d"awd ly zizin`d ezecg`y xg`n - ¥©¦§¥¨¦

yi - "ze`ivn"le "yi"l zeaygiddy ixd ,eil` lha lkdy
dey gexd zeqb okle .d"awd ly ezecg`a dxitk meyn da
e`xap ,mipeye miax minevnv ixg`y ,ixd ."dxf dcear"l
`xhq"e "zetilw" enk ,dl`k mi`xap ,d"awd ly exeaica

,okl .d"awdn cxtp xack mnvr z` miyibxnd ,"`xg`
oipr ik ,"xeaic" mya ,dxeza dlrnly xeaicd `xwp
xeaica mb miiw (dhnly xeaicd z` oiivnd) cexitd

ybxdle mi`xapl zekiiya wx `edy `l` ,dlrnlymdly
cxtpy xac mey oi` - d"awd iabl eli`e .myxey itlk

.epnn

.âë ÷øtik ,epnn cxtp xac oi` d"awd iably ,mcewd wxta epcnl ¤¤
l dnec epi` ,mi`xapd exvep ezervn`ay ,d"awd ly exeaicly exeaic

xeaicd ,d"awd iabl eli`e ;eyxeyn cxtp mc`d ly exeaic :mc`d

,iwl`d "zeig"de "xe`"d zcixiy xg`n ,`l` .ez` cinz cge`n

`id ,mi`xapd z` dignd

miax minevnv iciÎlr

zeinipty jk ,mipt zxzqde

zxzqen d"awd ly epevx

mileki - mi`xapdnmd,

ybxdamzz` aiygdl ,

mre ."ze`ivn"l mnvr

zexabzde zeaxzd

zelelr - minevnvd

`xhq"e "zetilw" mb xveeidl

onvr z` zeyibxnd ,"`xg`

z` mi`xapd zybxdy ,ixd .d"awdne dyecwdn ixnbl zecxtpk

dqekn d"awd ly epevx zeinipty dcaerdn zraep "ze`ivn"l mnvr

ly epevx zeinipt ea xi`ny xacy oaen xen`dn .mdn zxzqene

zxzqd o`k oi` ,oky .d"awd mr elek cge`ne xeyw - zelbzda d"awd

."ze`ivn"l envr z` yibxdl lkei `xapdy znxebd ,mipt

äî øeàa úôñBza áèéä øàáéå ïáeé ,ìéòì økæpä ìk íòå§¦¨©¦§¨§¥¨¦Ÿ¨¥¥§¤¤¥©
øäfa eøîàM1éøa-àLã÷å àúéøBà"c,"ãç àlk àeä-C- ¤¨§©Ÿ©§©§¨§ª§¨§¦ª¨©

,cg` xac md d"awde dxezíéðewzáe2ïéãewt ç"îø"c eLøt ©¦¦¥§¦§¨¦¦
,dyrdÎzeevn dpenye mirax` miz`ny -ïeðéà,od -ç"îø ¦§¨

."àkìîc ïéøáà,jlnd ixa` dpenye mirax` miz`n - ¥¨¦§©§¨
oixa`" mya zeevnd iepik zernyn .mlerd jln d"awd
gekl ilk `ed xa` lky myk :`id ,(jlnd ixa`) "`klnc
ilke xa` `id oird - lynl ,xa` eze`a yalznd ,ytpa cgein
jke ,drinyd gekl cgein ilk `ed ofe`d ,di`xd gekl cgein
oevxn zcgein "dkynd"l cgein ilk `id ,devn lk jk - d`ld

d"awd - d"awd ly epevx od ozellka zeevnd .d"awddvex
ilk `id ,dnvrlyk devn lke - zeevn eniiwi l`xyi ipay
dribne zkynpd ,d"awd oevx ly zcgein dkyndl cgein
d"awd deeivy devn dze` miiwn icediy iciÎlr dhnl
.(jlnd ixa`) "`klnc oixa`" zeevnd ze`xwp ,okl .dzeyrl
,`vei mipewiza xn`pd on ixdy - xaqd ,`eti` ,ywazn o`k

pr lk) zeevndy(zeevnd zxaqde yexit `ed dxezd ly dpi

"`klnc mixa`" odcalamr cge`n xa`d ,mpn`y s` ,epiid ,
:gek eze` mr ynn cg` xac `ed oi` j` ,ea yaelnd gekd

s` lre ,micxtp mixac ipy md gekde xa`dmzecg`zdmd oi`
xaccg`dxezdy ,"xdef"a xn`p ,dxezl qgia eli`e .ynn

cg` xac md d"awde
ynn,xnelk -xzei

mixa`d zecg`zd xy`n
xiaqn jk .zegekd mr
oia lcadd z` owfd epax
zeevn meiwl dxez cenil

-ïä úBönäL éôì§¦¤©¦§¥
ïBéìòä ïBöø úeiîéðt§¦¦§¨¤§
Laìîä ,ézîàä Böôçå§¤§¨£¦¦©§ª¨
íéðBéìòä úBîìBòä ìëa§¨¨¨¨¤§¦

,íúBéçäì íéðBzçúå- §©§¦§©£¨
digne mneiwa dvex `edy ,zenlera d"awd ly epevx :xnelk

ay zeiniptd od zeevnd dpd - oevx eze`a mze`eze`oevx
lka d"awd dvex recn ,oky .zenlera d"awdl yiy
eniiwi l`xyi ipay ,zeevna dvex `edy iptn - ?zenlerd
miniiwn l`xyi ipay dnn ,lekiak ,bprzn d"awd ;zeevn
`ed - zeevnd meiwn el yiy beprzde oevxd zngne .zeevn
dwegx jxca rqepy ink ,lynl df ixd) zenlerd lk z` dign
zeipevig wx `hazn driqpd mvray xexa ,sqk gieexdl ick
geeixd mbe ;sqk gieexdl - `ed ,iniptd oevxdy drya - oevxd
wx geeixa oiipern `ed oky ,izin`d iniptd oevxd oiicr eppi`
iniptd epevxy ,ixd - eytp iigl el yexcd z` ea zepwl ick
.mdn bprzie ,sqk eze`a dpwi `edy mixaca `ed izin`d

oevxndfz` jexrl epevx mb `linne ,sqk gieexdl epevx raep ,
dvex d"awd ,zeevnle zenlerl qgia mb oiap jk .driqpd
od od zeevndy ixd .zeevna dvex `edy iptn ,zenlerd meiwa
`ed - zeevna df epevx llbae ,d"awd ly iniptd ebeprze epevx

.(mze` digne zenlera mb dvexíòôLå íúeiç ìk ékly - ¦¨©¨§¦§¨
,zenlerd lk,òãBpk ,íéðBzçzä ìL úBönä äNòîa éeìz̈§©£¥©¦§¤©©§¦©©

lka rtye zeig "jiynn" `ed - devn miiwn icediy iciÎlry -
.zenlerdàöîðå,ixd -Leáì àeä ïîei÷å úBönä äNònL §¦§¨¤©£¥©¦§§¦¨§

,ïBéìòä ïBöø úéîéðôì éîéðtä,d"awd ly -äæ äNònnL- ©§¦¦¦§¦¦§¨¤§¤¦©£¤¤
,zeevnd lyLaìúäì ïBéìòä ïBöø úeiçå øBà CLîð¦§¨§©§¨¤§§¦§©¥
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íéøîà éèå÷éì
íòå âë ÷øô'ôñåúá áèéä øàåáéå ïáåé ì"ðä ìë

'úééøåàã øäæá åøîàù äî øåàéá
àìåë ä"á÷åïåðéà ïéãå÷éô ç"îøã åùøéô 'éðå÷éúáå ãç

úåéîéðô ïä úåöîäù éôì àëìîã ïéøáà ç"îøïåöø
'éðåéìòä 'åîìåòä ìëá ùáåìîä éúéîàä åöôçå ïåéìòä

ìë éë íúåéçäì 'éðåúçúåäùòîá éåìú íòôùå íúåéç
úåöîä äùòîù àöîðå .òãåðë 'éðåúçúä ìù úåöîä

àåä ïîåé÷åïåéìòä ïåöø úéîéðôì éîéðôä ùåáì
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א.1. כד, א ל.2.חלק תיקון



נט hay 'kÎh"i ycew zayÎiyiy mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ט שישי יום
,gk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éøáà 'àø÷ð ïëìå,56 'nr cr.äîùðì óåâë

יום שישי ֿ שבת קודש י "ט ֿ כ 'שבט 

שבט  כ' קודש שבת יום
,56 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùåáìä ïëå,56 'nr cr.íäéîé ìë

.úBîìBòad"awd - ¨¨
iptn ,zenlera dvex
dyrn mda yiy
epxn`y itk ,zeevnd

mze` mixacd :lyna
md - gieexiy sqka dpwi
epevxl iniptd yeald

.ipevigd

íéàø÷ð ïëìå,zeevnd -,"àkìîc éøáà",jlnd ixa` - §¨¥¦§¨¦¥§¥§©§¨
BLôðì Leáì íä íãàä óeb éøáàL Bîk ,ìLî Cøc¤¤¨¨§¤¥§¥¨¨¨¥§§©§

,ìëå ìkî äéìà éøîâì íéìèáemi`ex ep`y enk -ék §¥¦§©§¥¥¤¨¦Ÿ¨Ÿ¦
ïä ,Bìâø Bà Bãé èLôì íãà ìL BðBöøa äìBòL ãiî¦¨¤¤¦§¤¨¨¦§Ÿ¨©§¥

óëz BðBöøì úBòîLð¦§¨¦§¥¤
éeeö íeL éìa ãiîe¦¨§¦¦

,ïäì äøéîàåe` ecil - ©£¦¨¨¤
,elbxläiäL íeL éìáe§¦§¦¨

Lnî òâøk àlà ,ììk§¨¤¨§¤©©¨
BðBöøa äìòLk- §¤¨¨¦§

elbxe eci rbx eze`a
,epevx z` zervan
meyl wewf epi` mc`d
epevx ly un`ne letih
e` cid z` lirtdl ick
odilr ritydle lbxd

ieeiv mey ila" milnd zernyn ef - epevx z` rval
`ed ezrtyd zlrtdl "gek"d ly eletih ,oky ."dxin`e

dyriy eciÎlr rtyenl dcewt ozne ieeiv ly jxca eli`k
oihelgl milha md ixd ,mixa`a mi`ex ep`y itk .edyn

.dzi` micge`ne ytpläNòî ìL úeiçä ìLî-Cøc Ck̈¤¤¨¨©©¤©£¥
,ïîei÷å úBönä"zeig"l o`k dpeekdy ,rnyn dxe`kl - ©¦§§¦¨

z`e diyrd z` dignd
:xnelk ,devnd revia
meiway miigdÎgex
"zeig"d `l ;devnd
,bexz`d "ze`ivn"ay
ly "zeig"d `l` ,lynl

zevnitk ,bexz`d
meiwa diexy "zeig"dy

zeevnd dyrnae3,àeä
,ef zeig -éøîâì ìèä¥§©§¥

ïBéìòä ïBöø éaâì§©¥§¨¤§
,Ba Laìîä"zeig"a - ©§ª¨

,zeevnd dyrnäNòðå"zeig" dze` -Bì,oeilrd oevxl - §©£¨
.äîLðì óeâk Lnî©¨§¦§¨¨

íi÷îä íãàaL úéäìàä Lôð ìL ïBöéçä Leálä ïëå§¥©§©¦¤¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨©§©¥
,dlL äNònä úðéçáe çk àeäL ,äåönä äNBòågek" - §¤©¦§¨¤Ÿ©§¦©©©£¤¤¨

zelertd z` lirtne ritynd ,ziwl`d ytpd ly "dyrnd
yeal" `xwp - zeyrl d"awd deeivy dn lk ly zeiyrnd

ytpd ly ipevigd
d`eeyda ,"ziwl`d
xeaicd zegekl
miyeal mdy ,daygnde
gek" xy`n xzei miinipt
.xf xaca lretd "dyrnd

df dyrn gek ,ixdàeä
ìL úeiça Laìúî¦§©¥©©¤
äNòðå ,äåönä äNòî©£¥©¦§¨§©£¨
äîLðì óeâk ïk íb©¥§¦§¨¨

ïBéìòä ïBöøìoeilrd oevxd mr cg`zn dyrnd gek - ¦§¨¤§
,dnypd mr cg`zn sebdy dcn dze`aåéìà ìèáeoevxl - ¨¥¥¨

,oeilrdíéîi÷îä íãàä óeb éøáà íb ,ïk ìòå .éøîâì§©§¥§©¥©¥§¥¨¨¨©§©§¦
Laìî úéäìàä Lôð ìL äNònä úðéçáe çkL ,äåönä©¦§¨¤Ÿ©§¦©©©£¤¤¤¤¨¡Ÿ¦§ª¨

íäa,mixa`a -úòLa ¨¤¦§©
,äåönä íei÷å äNòî- ©£¤§¦©¦§¨

,mixa`d iciÎlríä- ¥
,mixa`däákøî eNòð©£¤§¨¨

,ïBéìòä ïBöøì Lnî©¨¦§¨¤§
ú÷lçîä ãiä :ïBâk§©¨©§©¤¤
äNBò Bà ,íéiðòì ä÷ãö§¨¨©£¦¦¨

,úøçà äåöîdrya - ¦§¨©¤¤
meiwa zwqer cidy

vnzkted `id ,de
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íéøîà éèå÷éì

ùáìúäì ïåéìòä ïåöø úåéçå øåà êùîð äæ äùòîîù
úåîìåòá

éøáàù åîë î"ã àëìîã éøáà 'àø÷ð ïëìå
éøîâì íéìèáå åùôðì ùåáì íä íãàä óåâìëî äéìà

åà åãé èåùôì íãà ìù åðåöøá äìåòù ãéî éë ìëå
óëú åðåöøì úåòîùð ïä åìâøéååö íåù éìá ãéîå

ùîî òâøë àìà ììë äééäù íåù éìáå ïäì äøéîàå
êë .åðåöøá äìòùëúåöîä äùòî ìù úåéçä î"ã

åá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éáâì éøîâì ìèá àåä ïîåé÷å
åì äùòðå.äîùðì óåâë ùîî

ïåöéçä ùåáìä ïëå
äåöîä äùåòå íéé÷îä íãàáù úéäìàä ùôð ìù

çë àåäùúåéçá ùáìúî àåä äìù äùòîä 'éçáå
ïåöøì äîùðì óåâë ë"â äùòðå äåöîä äùòî ìù

ïåéìòäíãàä óåâ éøáà íâ ïë ìòå éøîâì åéìà ìèáå
ùôð ìù äùòîä 'éçáå çëù äåöîä íéîéé÷îäúéäìàä

åùòð íä äåöîä íåé÷å äùòî úòùá íäá ùáåìî
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הנעשית,3. המצוה של החיות - המצות" מעשה של "החיות כך: להסביר לכאורה היה אפשר וקיומן", המצוות "מעשה הלשון כפילות
ש"ממה  שליט"א , אדמו"ר כ"ק כאן  מעיר העליון). לרצון (בטלים האתרוג של הפיזי קיומו - "וקיומן" למשל: האתרוג של החיות
עושה  שהוא לאדם, ביחס ו"קיום" "מעשה" הביטויים שני מובאים שלהלן ממה כן" משמע לא המצות ועושה המקיים שבאדם שכתוב
שני  הם המצוות, ו"קיום" ש"מעשה" מובן, זו מהערה המצוה. נעשית בו הדבר של הפיזי קיומו הוא ש"קיום" משמע לא - ומקיים



hayס 'k ycew zay mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ixnbl zlhazn `id :xnelk ,oeilrd oevxl "dakxn" zpigal
eze`a ,zcge`ne dlha zinybd cid oi` ,mxa .oeilrd oevxl
ly dyrnd geka dfy itk dcn dze`a ,oeilrd oevxl ,cnrn
`id oeilrd oevxd mr ezecg`zd ,xen`ky ,ziwl`d ytpd

mr sebd zecg`zdk
xzei daxd - dnypd
zecg`zd xy`n
."akex"d mr "dakxn"d
zexnl ,ytpe seb ,oky
mipey "minvr" ipy mdy
- ipydn cg` miwegxe
md - zeipgexe zeinyb
micg`zn z`f lka
lk sebd ,d`ln zecg`a

ohwd s` ,seba wlg mey oi`y ,ytpd iciÎlr hlype lha jk
ly "zeig" hxew lke ,ytpd "zeig"a xecg didi `ly ,xzeia
ly ecegie elehia - mb jk .miipteb miigl jted ,seba ytpd

gekzinybd cid ,z`f znerl .oeilrd oevxd iabl dyrnd
oevxl "dakxn" zpigaa wx `id ,devnd z` dyery ,dnvr
z`f lka j` ,"akex"l ixnbl dlha ok` "dakxn" .oeilrd
jk - devn dyery "ci"l qgia dfy itke .ez` zcge`n dppi`

- mixa`d x`yl qgia mb `edøáãì úBëläîä íéìâøå§©§©¦©§©§¦§©
ìå ätä ïëå ,äåöîçnäå ,äøBz éøác íéøaãnL ïBL ¦§¨§¥©¤§¨¤§©§¦¦§¥¨§©Ÿ©

-Ceøa 'ä úlãâáe íéîL úàøéå äøBz éøáãa øäøänL¤§©§¥§¦§¥¨§¦§©¨©¦¦§ª©¨
.àeämilha md ,zeevn meiwa miwqer mixa` mze`yk ixd -

.zeevn oze` jezay oeilrd oevxl ,"dakxn"k ,ixnbleäæå§¤
ì"æø eøîàL4,"äákønä ïä ïä úBáàä" :,meyn -ìkL ¤¨§©©¨¨¥¥©¤§¨¨¤¨

,äfä íìBò éðéðòî íéìcáîe íéLBã÷ eéä ílk íäéøáà¥§¥¤ª¨¨§¦ª§¨¦¥¦§§¥¨©¤
äákøî eNòð àìå,xac meyl -ìk Bcáì ïBéìòä ïBöøì ÷ø §Ÿ©£¤§¨¨©¦§¨¤§§©¨

:íäéîéepinkgy dn - §¥¤
zea`d z` mipiivn l"f
,d"awd l` "dakxn"k
iwlg lky zngn df ixd
milha cinz eid ,mteb
d"awdl oihelgl mixeqne
z` mibviin md okl -
zicinzd dpigad
."dakxn" ly d`lnde
,l`xyi ipal qgia eli`e
dryay ,xa` eze`y xacd ixyt` ,zea`d zbixcna mpi`y
zxg` drya didi - oeilrd oevxl "dakxn" `ed zg`
wx df ixd ok m`e .oeilrd oevxd itk epi`y xacl "dakxn"

:cala zeniieqn mizrle iwlg ote`adryamiiwn `edy
zpigaa d"awd oevxl ,devnd z` dyery xa`d lha ,devn
oevxl lehiad ipte` ipy zece` xaec o`k cr ."dakxn"
miinybd mixa`d =) "akex"l "dakxn" enk lehia (` :oeilrd
gek =) dnype seb enk cegie lehia (a .(zeevn miniiwnd
zecg`zd zniiwy ,xaqei oldl .(zeevnd meiw zrya dyrnd
miyeald ly mcegi - `ide ,oeilrd oevxd mr xzei dpeilr

miiniptd.dxezd mr
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íéøîà éèå÷éì
ãéä ïåâë ïåéìòä ïåöøì ùîî äáëøîä÷ãö ú÷ìçîä

øáãì úåëìäîä íéìâøå .úøçà äåöî äùåò åà íééðòì
ïåùìå äôä ïëå äåöîçåîäå äøåú éøáã 'éøáãîù

ì"æøàù åäæå .ä"á 'ä úìåãâáå ù"éå ú"ãá øäøäîù
ïä ïä úåáàäåéä íìåë íäéøáà ìëù äáëøîä

äáëøî åùòð àìå æ"äåò éðééðòî íéìãáåîå íéùåã÷
:íäéîé ìë åãáì ïåéìòä ïåöøì ÷ø
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ה"של  הנחת בטלית, ההתעטפות למשל: המצוה, של המעשי לביצוע המביאה המצוה, עשיית פעולת - מעשה המצוה: בביצוע אופנים
כבר  יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל; ומתקיימת נעשית כבר כשהמצוה - קיום וכדומה; הראש, על ראש"

ל" קשורה אינה שקיומן מצוות שישנן היא, ב"קיום" שהכוונה אפשר או וכדומה. בהרבה ÚÓ˘‰בסוכה, שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"
להבין  יש עדיין אך המצוה. ו"קיום" "מעשה" הביטויים: שני הם ואלה עשה"), "כאילו גם שהן במצוותֿלאֿתעשה, במיוחד מצוות,
כאן  להשתמש צריך לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה אם - "בו" (המלובש) המלה את גם כמו לגמרי...), (בטל "הוא" המלה את

"עושה"? מכן ולאחר "המקיים" להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? ו.4.בלשון מז, רבה בראשית

hay 'k ycew zay mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ixnbl zlhazn `id :xnelk ,oeilrd oevxl "dakxn" zpigal
eze`a ,zcge`ne dlha zinybd cid oi` ,mxa .oeilrd oevxl
ly dyrnd geka dfy itk dcn dze`a ,oeilrd oevxl ,cnrn
`id oeilrd oevxd mr ezecg`zd ,xen`ky ,ziwl`d ytpd

mr sebd zecg`zdk
xzei daxd - dnypd
zecg`zd xy`n
."akex"d mr "dakxn"d
zexnl ,ytpe seb ,oky
mipey "minvr" ipy mdy
- ipydn cg` miwegxe
md - zeipgexe zeinyb
micg`zn z`f lka
lk sebd ,d`ln zecg`a

ohwd s` ,seba wlg mey oi`y ,ytpd iciÎlr hlype lha jk
ly "zeig" hxew lke ,ytpd "zeig"a xecg didi `ly ,xzeia
ly ecegie elehia - mb jk .miipteb miigl jted ,seba ytpd

gekzinybd cid ,z`f znerl .oeilrd oevxd iabl dyrnd
oevxl "dakxn" zpigaa wx `id ,devnd z` dyery ,dnvr
z`f lka j` ,"akex"l ixnbl dlha ok` "dakxn" .oeilrd
jk - devn dyery "ci"l qgia dfy itke .ez` zcge`n dppi`

- mixa`d x`yl qgia mb `edøáãì úBëläîä íéìâøå§©§©¦©§©§¦§©
ìå ätä ïëå ,äåöîçnäå ,äøBz éøác íéøaãnL ïBL ¦§¨§¥©¤§¨¤§©§¦¦§¥¨§©Ÿ©

-Ceøa 'ä úlãâáe íéîL úàøéå äøBz éøáãa øäøänL¤§©§¥§¦§¥¨§¦§©¨©¦¦§ª©¨
.àeämilha md ,zeevn meiwa miwqer mixa` mze`yk ixd -

.zeevn oze` jezay oeilrd oevxl ,"dakxn"k ,ixnbleäæå§¤
ì"æø eøîàL4,"äákønä ïä ïä úBáàä" :,meyn -ìkL ¤¨§©©¨¨¥¥©¤§¨¨¤¨

,äfä íìBò éðéðòî íéìcáîe íéLBã÷ eéä ílk íäéøáà¥§¥¤ª¨¨§¦ª§¨¦¥¦§§¥¨©¤
äákøî eNòð àìå,xac meyl -ìk Bcáì ïBéìòä ïBöøì ÷ø §Ÿ©£¤§¨¨©¦§¨¤§§©¨

:íäéîéepinkgy dn - §¥¤
zea`d z` mipiivn l"f
,d"awd l` "dakxn"k
iwlg lky zngn df ixd
milha cinz eid ,mteb
d"awdl oihelgl mixeqne
z` mibviin md okl -
zicinzd dpigad
."dakxn" ly d`lnde
,l`xyi ipal qgia eli`e
dryay ,xa` eze`y xacd ixyt` ,zea`d zbixcna mpi`y
zxg` drya didi - oeilrd oevxl "dakxn" `ed zg`
wx df ixd ok m`e .oeilrd oevxd itk epi`y xacl "dakxn"

:cala zeniieqn mizrle iwlg ote`adryamiiwn `edy
zpigaa d"awd oevxl ,devnd z` dyery xa`d lha ,devn
oevxl lehiad ipte` ipy zece` xaec o`k cr ."dakxn"
miinybd mixa`d =) "akex"l "dakxn" enk lehia (` :oeilrd
gek =) dnype seb enk cegie lehia (a .(zeevn miniiwnd
zecg`zd zniiwy ,xaqei oldl .(zeevnd meiw zrya dyrnd
miyeald ly mcegi - `ide ,oeilrd oevxd mr xzei dpeilr
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íéøîà éèå÷éì
ãéä ïåâë ïåéìòä ïåöøì ùîî äáëøîä÷ãö ú÷ìçîä

øáãì úåëìäîä íéìâøå .úøçà äåöî äùåò åà íééðòì
ïåùìå äôä ïëå äåöîçåîäå äøåú éøáã 'éøáãîù

ì"æøàù åäæå .ä"á 'ä úìåãâáå ù"éå ú"ãá øäøäîù
ïä ïä úåáàäåéä íìåë íäéøáà ìëù äáëøîä

äáëøî åùòð àìå æ"äåò éðééðòî íéìãáåîå íéùåã÷
:íäéîé ìë åãáì ïåéìòä ïåöøì ÷ø
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ה"של  הנחת בטלית, ההתעטפות למשל: המצוה, של המעשי לביצוע המביאה המצוה, עשיית פעולת - מעשה המצוה: בביצוע אופנים
כבר  יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל; ומתקיימת נעשית כבר כשהמצוה - קיום וכדומה; הראש, על ראש"

ל" קשורה אינה שקיומן מצוות שישנן היא, ב"קיום" שהכוונה אפשר או וכדומה. בהרבה ÚÓ˘‰בסוכה, שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"
להבין  יש עדיין אך המצוה. ו"קיום" "מעשה" הביטויים: שני הם ואלה עשה"), "כאילו גם שהן במצוותֿלאֿתעשה, במיוחד מצוות,
כאן  להשתמש צריך לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה אם - "בו" (המלובש) המלה את גם כמו לגמרי...), (בטל "הוא" המלה את

"עושה"? מכן ולאחר "המקיים" להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? ו.4.בלשון מז, רבה בראשית

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc oihib(oey`x meil)

m` :df avna mitqep mihxt lr dpc `xnbd .cg` mei envr z`e
øBL Bçâða ,df carlíBéezceary,Baø ìLezgty wfpd inelyz §¨¤©

xeyd mlyn card inc,Baøìa egbp m`eíBéezceary,Bîöò ìL §©¤©§
minelyzdBîöòì.,`xnbd dywnäzòî àlàaíBéezcearyìL §©§¤¨¥©¨¤

Baøcar aygpy,äçôL àOéaeíBéezcearyBîöò ìLoa aygpy ©¦¨¦§¨¤©§
oixeg.ïéøBç úa àOéa ,`xnbd zvxznïðéøîà÷ àì àøeqéà- ¦¨©¦¦¨Ÿ¨©§¦¨

ewlgl oi` ,oixeg za e` dgty z`yl enk ,xeqi` ly mipipra
,oixeg oa aygi ipyd meiae car aygi cg` meiy xnele oi`vgl

iabl la`oicd `ed ,minia dielz ezk`lny enk ,oenn ziikf
.minia ielz oenn ziikf

,`xnbd dywn,òîL àze gbp xey m`y `ziixaa xn`péî úéîä ¨§©¥¦¦
,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçLmlyn car bxd exeyy iny `ed oicde ¤¤§¤¤§¤§¤¦

mlyn oixeg oa bxd exeyy ine ,milwy miyely qpw epec`l
car eivg xeyd gbpy o`k j` ,einc ieey `edy xtek eiyxeil

,oixeg oa eivgeïúBðxeyd lraBaøì ñð÷ éöçivg gbpy meyn ¥£¦§¨§©
,car
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום ראשון עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc oihib(iyiy meil)

,`xnbd dgecïðé÷ñò éàîa àëärwxwa zwqer `ziixad - ¨¨§©©§¦¨
y,àéøeña,ecal jlnd cec dyakyøáñ÷åy `pzd'ãéçé Leaék' §§¨§¨¨©¦¨¦

,l`xyi lk mr dyrp `lyLeaék déîL àìaygp epi` dxezdn - Ÿ§¥¦
d`eazd opaxcny s`e ,l`xyi ux` oic `ixeql oi`e yeaik

.df aeig riwtdl miakek caerd oipwl gk yi ,xyrna zaiig
:xfrl` iaxl di`x d`ian `xnbdòîL àzzenexza `ztqezn ¨§©

(i"d a"t),,úeôzeLa äãN eç÷lL íéáëBk ãáBòå ìàøNéewlg m` s` ¦§¨¥§¥¨¦¤¨§¨¤§¨
zakxen `id oiicr ,d`eaza
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום שישי עמ' א
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc oihib(oey`x meil)

m` :df avna mitqep mihxt lr dpc `xnbd .cg` mei envr z`e
øBL Bçâða ,df carlíBéezceary,Baø ìLezgty wfpd inelyz §¨¤©

xeyd mlyn card inc,Baøìa egbp m`eíBéezceary,Bîöò ìL §©¤©§
minelyzdBîöòì.,`xnbd dywnäzòî àlàaíBéezcearyìL §©§¤¨¥©¨¤

Baøcar aygpy,äçôL àOéaeíBéezcearyBîöò ìLoa aygpy ©¦¨¦§¨¤©§
oixeg.ïéøBç úa àOéa ,`xnbd zvxznïðéøîà÷ àì àøeqéà- ¦¨©¦¦¨Ÿ¨©§¦¨

ewlgl oi` ,oixeg za e` dgty z`yl enk ,xeqi` ly mipipra
,oixeg oa aygi ipyd meiae car aygi cg` meiy xnele oi`vgl

iabl la`oicd `ed ,minia dielz ezk`lny enk ,oenn ziikf
.minia ielz oenn ziikf

,`xnbd dywn,òîL àze gbp xey m`y `ziixaa xn`péî úéîä ¨§©¥¦¦
,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçLmlyn car bxd exeyy iny `ed oicde ¤¤§¤¤§¤§¤¦

mlyn oixeg oa bxd exeyy ine ,milwy miyely qpw epec`l
car eivg xeyd gbpy o`k j` ,einc ieey `edy xtek eiyxeil

,oixeg oa eivgeïúBðxeyd lraBaøì ñð÷ éöçivg gbpy meyn ¥£¦§¨§©
,car
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ה'תש"גיד שבטיום רביעי

חומש: בשלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק כא. והנה . . . 52 נבואתם.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

בא כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים, איז, לבד דער ענין פון התעוררות רחמים 
אויף די מקושרים, געווען א עבודה פון דערמָאנען בינו לבין עצמו די מקושרים, און 
אריינטראכטען בענין אהבתם והתקשרותם כמים הפנים, ווָאס דָאס איז מעורר די כחות 
פנימים פון דעם ווָאס מ'טרַאכט וועגען עם, ווי מיר זעהען במוחש, אז מ'קוקט שטַארק 
אויף איינעם מוז ער אקוק טָאן, ווייל די הבטה פנימית איז מעורר דעם עצם הנפש, 

און אזוי איז אויך אין דעם כח המחשבה.

ל ִהְתעֹוְררּות ַרֲחִמים ַעל  ַבד ָהִעְנָין ׁשֶ ּלְ ּמִ ׁשֶ ים, ֲהֵרי  דֹוׁשִ ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ת ֲאבֹוֵתינּו  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ּכְ ֵאֶצל 
ִעְנַין  ּבְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ק  ּוְלִהְתַעּמֵ ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ִרים  ַהְמקּוׁשָ ַרת  ַהְזּכָ ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ָהְיָתה  ִרים,  ַהְמקּוׁשָ
ָעָליו,  ִבים  חֹוׁשְ ׁשֶ ֶזה  ל  ׁשֶ ים  ִניִמּיִ ַהּפְ ַהּכֹחֹות  ֶאת  ְמעֹוֵרר  ה  ּזֶ ׁשֶ ִנים,  ַהּפָ ִים  ּמַ ּכַ רּוָתם  ְ ְוִהְתַקּשׁ ַאֲהָבָתם 
ָטה  י ַהַהּבָ ּכִ ט,  ב ְלַהֲחִזיר ַמּבָ ָחְזָקה ַעל ָאָדם, הּוא ַחּיָ ּבְ יִטים  ר ַמּבִ ֲאׁשֶ ּכַ מּוָחׁש ׁשֶ ָאנּו רֹוִאים ּבְ ִפי ׁשֶ ּכְ

ָבה. ֲחׁשָ ֹכַח ַהּמַ ם ּבְ ֶפׁש, ְוֵכן הּוא ּגַ ִניִמית ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ֶעֶצם ַהּנֶ ַהּפְ

ה'תש"גטו שבטיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בשלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והרי . . . כז במציאות.

הֹות  ַהּגָ ָנם  ֶיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְלַהֲחִסיִדים,  נֹוַדע  ָבר  ּכְ  – אֹור"  ַה"ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ִני  ׁשֵ ֵחֶלק  יס  ְלַהְדּפִ ׁשּו  ּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ֲאָמִרים,  ַהּמַ ִעם  יֵסם  ַיְדּפִ ר  ֲאׁשֶ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ּבְ ְפִצירּו  ַוּיַ ֲאָמִרים.  ַהּמַ ַעל  ֶצֶדק"  ַמח  ֵמַה"ּצֶ ּוֵבאּוִרים 
ל־  יָסם. ִמּכָ ׁשֹו ְלַהְדּפִ רֹו ּוְמַבּקְ א ְלַבּקְ ֵקן ּבָ ר ְזֵקנֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחלֹם ֲחלֹום, ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק". ַוּיַ ַוְיָמֵאן ַה"ּצֶ
ים  ִהְסּכִ ְוָאז  ַלֲאִביֶהם,  רּו  ַוְיַסּפְ ה  ַהּזֶ ָניו ָחְלמּו ַהֲחלֹום  ִמּבָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ ָבר, ַעד  ַהּדָ ֶהְעִלים  ָמקֹום 

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ׁשֵ ְקְראּו לֹו ּבְ ִני, ַוּיִ ֵ הֹוָתיו ּוֵבאּוָריו ַלֵחֶלק ַהּשׁ ם ַהּגָ יס ּגַ ְלַהְדּפִ

ה'תש"גטז שבטיום שישי

חומש: בשלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וכל הצמצומים . . . חשיב ממש.

אאמו"ר אמר: צווישען קעלט און כפירה איז גָאר א דינע מחיצה. עס שטעהט כי 
ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלקות איז פלַאם פייער, לערנען און דאוונען בעדארף מען 

מיט התלהבות הלב, אז כל עצמותי תאמרנה די דברי ה' אין תורה ותפלה.

י ה'  תּוב: "ּכִ ה ְמֹאד. ּכָ ּקָ ה ּדַ ָנּה ְמִחּצָ ין ְקִרירּות ִלְכִפיָרה ֶיׁשְ "ּב[ ָאַמר: ּבֵ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ב,  ל ָצִריְך ִמּתֹוְך ִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ ּלֵ ְלֶהֶבת ֵאׁש, ִלְלֹמד ּוְלִהְתּפַ ֱאלֶֹקיָך ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא", ֱאלֹקּות ִהיא ׁשַ

ה. תֹוָרה ּוְתִפּלָ ְבֵרי ה' ּבְ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה" ֶאת ּדִ "ּכָ ׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . סב

ה'תש"גיז שבט, שבת שירהשבת
יָרה. ִ ֵעת ְקִריַאת ַהּשׁ עֹוְמִדין ּבְ

ה ְנִביָאה.  ָ  ַהְפטֹוָרה: ּוְדבֹוָרה ִאּשׁ
חומש: בשלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: פג־פז.
תניא: פרק כב. רק . . . תמיד.

עס איז א מנהג צו עסען שווארצע קַאשע.

חֹוָרה. ְייָסה ׁשְ ָנהּוג ֶלֱאֹכל ּדַ

"ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה".  ּבְ ס  ְדּפָ ַהּנִ י ה'"  ּכִ ֲאָמר "ְראּו  ַמח ֶצֶדק" ַהּמַ ַנת תרכ"א ָאַמר ַה"ּצֶ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ
ַנת תקס"ה ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי  ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ׁשַ ְך ִלְבנֹו, ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ר ַאַחר־ּכָ ְוִסּפֵ
ְהיֹותֹו  ַנת תקכ"ט ּבִ ׁשְ ר ּבִ ר ִלי, ֲאׁשֶ ְך ָקָרא אֹוִתי ְוִסּפֵ ֲאָמר. ַאַחר־ּכָ ֵקן[ ֶזה ַהּמַ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ם־  ַעל־ׁשֵ ַנת תקט"ז ָאַמר ַהּבַ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ יד ְלַחְדרֹו ְוָאַמר לֹו: ׁשַ ּגִ מֶעְזִריְטׁש, ָקָרא אֹותֹו ָהַרב ַהּמַ ּבְ
ָנה  ַנת תקכ"א )ׁשָ ׁשְ ַמֲאַמר ַרַז"ל. ּבִ ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו" – ִלְתָנאֹו, ּכְ ב ַהּיָ ׁשָ סּוק "ַוּיָ טֹוב ַמֲאָמר ַעל ּפָ
ם־טֹוב(,  ַעל־ׁשֵ י )ַהּבַ יד – ַרּבִ ּגִ ָבָריו ָהַרב ַהּמַ יְך ּדְ ם־טֹוב( ָהָיה ֶאְצִלי – ִהְמׁשִ ַעל־ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ַאֲחֵרי ִהְסּתַ
ל ָמקֹום". ְוַהּיֹום ָהָיה ֶאְצִלי מֹוִרי  ָברֹו – ׁשֶ ין ְרצֹונֹו – ְולֹא ּדְ ִעְנַין "עֹוׂשִ אּור ּבְ ֲאָמר ְוהֹוִסיף ּבֵ ְוָאַמר ַהּמַ
ַנֲהָרא,  ַנאי  ּגִ ִעְנַין  ּבְ אּור  ּבֵ ְוהֹוִסיף  ֵקן,  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ִלְפֵני  ֲאָמר  ַהּמַ יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ְוָאַמר  ֲאָמר.  ַהּמַ ַלֲחֹזר 

ִעְנַין ְקִריַעת ַים סּוף. הּו ּכְ ּזֶ ׁשֶ

י  יד, ַוֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּגִ ם־טֹוב, ָהַרב ַהּמַ ַעל־ׁשֵ ַמח ֶצֶדק": ַהּיֹום ָהיּו ֶאְצִלי ַהּבַ ם ַה"ּצֶ ְוִסּיֵ
ִסְגנֹונֹו. – ֲאָמר ּבְ ֵקן[, ְוָכל ֶאָחד ָאַמר ִלי ַהּמַ ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ַעם,  ַהּפַ עֹוד  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֶאת  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ָקָרא  עֹות  ׁשָ ֵאיֶזה  ֲעבֹור  ּכַ
ֲאָמר. אּור ַעל ַהּמַ ְוָאַמר ְלָפָניו ּבֵ

ה'תש"גיח שבטיום ראשון

חומש: יתרו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק כג. ועם . . . כח בעולמות.

"ּוַמְרֵאיֶהם  רּוׁש  ַהּדְ ר  ֲאׁשֶ ]ַמֲהַר"ׁש[,  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  ר  ִסּפֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ָאַמר  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  רּוׁש  ּדְ הּוא   – ִיְתרֹו  ת  ָרׁשַ ּפָ אֹור"  "ּתֹוָרה   – יֶהם"  ּוַמֲעׂשֵ
י ָהַרב ְמַנֵחם  ֵקן ִמּפִ נּו ַהּזָ ָמעֹו ַרּבֵ ר ׁשְ ִפי ֲאׁשֶ בּועֹות תקכ"א – ּכְ ָ יאּות – ַחג ַהּשׁ ׂשִ לֹו ֶאת ַהּנְ ַעת ַקּבְ ׁשְ ּבִ
י  ּפִ ַעל  רּוׁש  ַהּדְ ֵאר  ּבֵ נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ַרק  ַמֲעָמד,  אֹותֹו  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ  – ָהָאֶרץ'  ִרי  'ּפְ ַעל  ּבַ  – ֵמהָארָאדָאק  מֶעְנְדל 

ִסְגנֹונֹו.

ה'תש"גיט שבטיום שני

חומש: יתרו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן נקרא' . . . 56 כגוף לנשמה.

מצות־עשה הראשונה, ובל' הרמב"ם "לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא כל נמצא 
כו' וידיעת דבר זה מ"ע וכמ"ש אנכי ה"א", היא מצות המוח והשכל, והיינו דהגם 
דכל אחד ואחד מישראל הוא מאמין בה' באמונה פשוטה ולבבו תמים עם ה', חובת 
המוח והשכל להביא אמונה זו בידיעה והשגה, וזהו "לידע שיש שם מצוי ראשון", ער 
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סג היום יום . . . 

זָאל דָאס וויסען בהשגה והבנה דוקא, וכמ"ש דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, 
וכתיב: וידעת היום גו'.

ל ִנְמָצא כּו'  ם ָמצּוי ִראׁשֹון ַמְמִציא ּכָ ׁש ׁשָ ּיֵ "ם: "ֵליַדע ׁשֶ ה ָהִראׁשֹוָנה, ּוִבְלׁשֹון ָהַרְמּבַ ִמְצַות־ֲעׂשֵ
ֲהַגם  ֶכל, ְוַהְינּו ּדַ תּוב ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹקיָך", ִהיא ִמְצַות ַהּמַֹח ְוַהּשֵׂ ּכָ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ ָבר ֶזה ִמְצַות ֲעׂשֵ ִויִדיַעת ּדָ
ַהּמַֹח  חֹוַבת  ה',  ִעם  ִמים  ּתָ ּוְלָבבֹו  ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ה'  ּבַ ַמֲאִמין  הּוא  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּדְ
ָגה  ַהּשָׂ ַדע ֹזאת ּבְ ּיֵ ם ָמצּוי ִראׁשֹון", ׁשֶ ׁש ׁשָ ּיֵ ָגה, ְוֶזהּו "ֵליַדע ׁשֶ יִדיָעה ְוַהּשָׂ ֶכל ְלָהִביא ֱאמּוָנה זֹו ּבִ ְוַהּשֵׂ

ֵלם", ּוְכִתיב: "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ּגֹו'". ֵלב ׁשָ ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו ּבְ תּוב "ּדַ ּכָ ְוָקא, ּוְכמֹו ׁשֶ ַוֲהָבָנה ּדַ

ה'תש"גכ שבטיום שלישי

חומש: יתרו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכן הלבוש . . . 56 ימיהם.

הֹות אשר"י" – ְנִטיַלת ָיַדִים  י "ַהּגָ ָביו: ַעל ּפִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
יַח  ָמתֹו־ֵעֶדן( – ּוַמּנִ י – )ַמֲהַר"ׁש ִנׁשְ ה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ן ָהָיה עֹוׂשֶ ָעִמים ְרצּופֹות, ּכֵ ִלְסעּוָדה ג' ּפְ

י ָיָדיו. ּתֵ ף ׁשְ ְפׁשֵ ָמאִלית ּוָבֶזה ְמׁשַ ַכף ָידֹו ַהּשְׂ ִפיָכה ַהג' ְמַעט ַמִים ּבְ ְ ִמּשׁ

שבת 
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ה'תשע"ו  שבט י"ד ראשון יום יום  מבעוד תענית קבלת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰ïéìëBàL úéðòz ìëå§¨©£¦¤§¦
øæBç Bðéà ,ìëàì àlL øîâå ÷ñôe ìëà íà ,íBé ãBòaî dä¦§¦¨©¨©§¨©¤Ÿ¤¡Ÿ¥¥

.íBia úeäL LiL ét ìò óà ìëBàå§¥©©¦¤¥¨©
הגמרא מדברי הוא ההלכה ב)מקור מ, יום (עירובין לגבי

את  עליו קיבל יום, מבעוד 'שהחיינו' בירך שאם הכיפורים
גם  הוא זה דין הרמב"ם ולדעת באכילה. ונאסר התענית

הרמב"ן אך התעניות, שם)בשאר עירובין ה' סובר (מלחמות
ומצוה  קדושה בו שיש הכיפורים ביום רק נאמר שהדין
קדוש  ביום שאינה בתענית אך הקודש, על מחול להוסיף
בדעתו  נמלך ואם מוקדם, התענית לקבלת משמעות אין

התענית. כניסת עד ולאכול להמשיך יכול
הכיפורים: ביום התוספת דין בגדר תלויה ומחלוקתם
מזמן  מתחילה היום שקדושת פירושו הרמב"ן לדעת
ללמוד  אין זה ולפי היום, דיני חלים מכך וכתוצאה התוספת
הרמב"ם  לדעת אך קדושה, בהן שאין תעניות לשאר מכאן
היום  שקדושת משום אינו הכיפורים יום תוספת דין

ו) פ"א, עשור שביתת (הלכות לדעתו שהרי קודם, מתחילה
השביתה  חובת לגבי ולא תוספת דין יש הצום לגבי רק
אף  ייאסר לא מדוע חלה כבר הקדושה ואם ממלאכה,
אלא  היום לקדושת השייך דין זה שאין ומכאן במלאכה?
תעניות  לשאר גם מכאן ללמוד יש כן ואם התענית. לדין

ה"ז) פ"ה יעקב .(משנת
אומרים  יש הקבלה: באופן הראשונים נחלקו ועוד

אוסרת בלב קבלה לח)שאפילו סי' פ"ד תענית ברא"ש מובא ,(הראב"ד,
בפה קבלה שרק אומרים שם)ויש הרמב"ם (רא"ש ובדעת .

להחמיר  שכוונתו לפרש נוטה משנה' ה'מגיד הדעות: נחלקו
הגר"א ואילו בשפתיו, הוציא אם וקבלה)רק ד"ה א תקנג, סי' (או"ח

לאכול' שלא וגמר ופסק אכל 'אם הרמב"ם שמלשון כתב
כתוצאה  חל והאיסור בשפתיו, להוציא צריך שאין משמע
מחמת  כך החליט אם אפילו יותר, לאכול שלא מההחלטה
את  עצמו על לקבל שהתכוון משום ולא וכד' שובע

התענית.

ה'תשע"ו  שבט ט"ו שני יום בשבת  שחל בטבת עשרה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰éîé äòaøàî ãçà¤¨¥©§¨¨§¥
.úaMä øçàì BúBà ïéçBc ,úaLa úBéäì ìçL úBîBvä©¤¨¦§§©¨¦§©©©©¨

כאשר  מתענים אין הכיפורים, יום מלבד הצומות, בכל
חל  היה אם כי דעה יש בטבת בעשרה אבל בשבת. חלו

ה'אבודרהם' כדברי הוא והטעם בו, מתענים היו (הל'בשבת

סתק"נ) לטאו"ח בב"י הובא היום תעניות. בעצם בו שנאמר מפני ..."
הכיפורים". ביום כמו הזה

"אחד הרמב"ם מדברי דוחין drax`nאבל הצומות.. ימי
שהזכיר  הצומות לארבעת והכוונה – השבת" לאחר אותו
שלשה  באב.. תשעה בתמוז.. עשר "שבעה הקודמת: בהלכה

נדחה dxyrzahaבתשרי.. בטבת עשרה שגם ברור – "
) להלכה נפסק וכך השבת. ס"ג)לאחר תק"נ סי' או"ח "כל שו"ע :

לאחר  נדחין בשבת להיות חלו אם הללו צומות ארבעה
השבת".

לפי  היא והשנים החודשים שקביעת הזה בזמן והנה,
בשבת" לעולם חל "אינו בטבת עשרה שם)החשבון, .(אבודרהם

ה'מגןֿאברהם' העיר זה סק"ד)ולפי ערוך'(שם ה'שלחן לשון כי
מדויק `drax"כל אינו השבת" לאחר נדחין הללו.. צומות

"דלעולם  בטבת לעשרה בנוגע נפקאֿמינה אין למעשה כי
ס"ג". תכח סימן שנתבאר כמו בשבת חל בטבת י' אין

מיישב: הרבי אך
השבת" לאחר ש"נדחין השו"ע מדברי 'נפקאֿמינה' יש
בזמנים  בשבת שיחול יתכן כי – בטבת לעשרה בנוגע גם
בית  חורבן לאחר א. הראיה: עלֿפי בהם שמקדשים כאלו
לדעת  ב. הראיה; פי על זמן במשך לקדש המשיכו המקדש

מ"ג)הרמב"ם פ"א סנהדרין המשניות הגדול (בפירוש דין שבית יתכן
הראיה פי על ויקדשו – המשיח" בוא "לפני עוד (לקוטי יהיה

(78 הע' 421 עמ' ט"ו, .שיחות

ה'תשע"ו  שבט ט"ז שלישי יום מידה  כנגד מידה – חנוכה ומצות נס

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÎÂÁ ˙ÂÎÏ‰éëìnLk ,éðL úéáa§©¦¥¦§¤©§¥
÷ñòì íúBà eçépä àìå ,íúã eìháe ,ìàøNé ìò úBøæb eøæb ïåé̈¨¨§§¥©¦§¨¥¦§¨¨§Ÿ¦¦¨©£Ÿ
eñðëðå ,íäéúBðááe íðBîîa íãé eèLôe ,úåöîáe äøBúa©¨§¦§Ÿ¨§¨¨§¨¨¦§¥¤§¦§§

.úBøähä eànèå úBöøt Ba eöøôe ìëéäì©¥¨¨§§¨§¦§©§¨
לומר  ויש היוונים, בגזירות פרטים כמה מונה הרמב"ם
או  חנוכה בנס לעומתו שבא עניין מצינו פרט כל כנגד כי

חנוכה: במצות חכמים בתקנת
l`xyi lr zexifb exfb ..ipy ziaa בחנוכה לומר תקנו לכן –

lldבגמרא כמבואר חירות שענינו א), יד, נאמר (מגילה שהלל
בפורים, הלל אומרים לא כך ומשום חרות של במצב דווקא

"אכתי אנן".icarכי דאחשוורוש
elhamzcתיקנו לכן –d`ced'dlב)בחנוכה כא, ,(שבת

בחינת  הוא הודאה ש"בחינת בחסידות המבואר לפי בפרט
בתורתו  הנמשך ב"ה איןֿסוף לאור וביטול הודאה .. שוב

בכסלו)ועבודתו" בכ"ה סוד"ה – א ל, אור .(תורה
zeevnae dxeza weqrl mze` egipd `le תיקנו" לכן –

נר כי הפסוק שם על נרות dxezeהדלקת devn"לב,אור (שם

חנוכה) נר רד"ה – .ב
mpenna mci ehyte כדברי בחנוכה, צדקה לתת מצווה לכן –

גמ"ח החנוכה.. בימי מחוייבים "אנו מגדים': oennaה'פרי

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

עתר)וגוף" סי' ריש או"ח אברהם .(אשל
mdizepaae ...mci ehyteלכן –miyp בנר הן אף חייבות

א)חנוכה כג, .(שבת

zevxt ea evxte lkidl eqpkpe לדביר בניך "באו זה כנגד –
הנסים")"jlkidאתepiteביתך "ועל .(נוסח

e`nhezexdhd z`" זה כנגד –exdih"מקדשך .(שם)את
(15 'rd 443 'nr ,d zegiy ihewl t"r)

ה'תשע"ו  שבט י"ז רביעי יום בטבעת? לקדש נוהגים מדוע

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰Lc÷î àeä óñëa íà¦§¤¤§©¥
.äèeøtî úBçt ïéà Z¥¨¦§¨

שמואל' סק"ה)ה'בית לא סי' ה'מרדכי'(אה"ע בשם הביא
החינוך ובספר במטבע. לקדש תקנב)שאין "נהגו (מצוה כתב:

וגם  למזכרת". תמיד בידה להיות בטבעת, לקדש ישראל
כ"ז)הרמ"א ר"ס להם (אה"ע ויש בטבעת, לקדש "נוהגין כתב:

לקדש  המנהג נזכר לא ברמב"ם אך הזוהר". בתיקוני טעם
בטבעת.

לקדש  כיום המנהג טעם פי על – הרבי זאת ומבאר
בכסף: ולא בטבעת

הרוגצ'ובי כאן)הגאון הרמב"ם על פענח מבאר (צפנת
לאשה  הדבר את שנותן באופן להיות צריכים שהקידושין
בספר  המקדש ולכן בדבר, מאומה לאיש נשאר ולא לגמרי

בגמרא שמבואר מג)תורה לסלק (ב"ב יכול אינו ס"ת "דמן
קידושין. זה אין – לגמרי"

והנישואין, החופה בשעת נעשים הקידושין שכיום וכיון

שמיד  כיוון הרי בכסף יקדש אם כי בטבעת, לקדש צריך
החופה), בשעת נעשים הקידושין (כי נשואה האשה תהיה

נכסי (הרווחים)וה'פירות' כדין לבעל, יהיו הקידושין מכסף
שכסף  נמצא מ'פירותיהם', נהנה שהבעל האשה של מלוג
לקדש  יש ולכן האיש של מידו לגמרי יצא לא הקידושין
שום  אין ולבעל האישה, של ו'לבוש' 'כלי' שהיא בטבעת
אחד  אדם על להיות יכולה הטבעת א) שכן: לכך, שייכות
ב) לעונדה. יכול הבעל אין האשה על היא וכאשר בלבד,
אסור  האצבע מן הטבעת את מסירה שהאישה בשעה גם

אשה" שמלת גבר ילבש "לא מדין לעונדה ה)לבעל כב, .(תצא
נעשים  הקידושין כאשר לזמננו נכון זה הסבר ואולם
של  הפסקה היתה הרי הרמב"ם בזמן אבל החופה, בשעת

לנישואין הקידושין בין חודש  הי"ז)י"ב  פ"י להלן ולאחר (ראה ,
'פירות' לבעל אין ועדיין בלבד 'מאורסת' האשה הקידושין
לקדש  אפשר היה הנישואין), לאחר רק אם (כי בנכסיה

לגמרי. לאישה שייך הקידושין שכסף מפני בכסף
(b"deya 99 'nr `"g a"pyz zegiyd xtq ;ep 'iq zekln oii)

ה'תשע"ו  שבט י"ח חמישי יום בקידושין  דיבור' כדי 'תוך

:·Î ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äMàä úà Lc÷îä©§©¥¤¨¦¨
øeaã éãk CBúa eøæçL ét-ìò-óà ,àéä Bà àeä ãiî Ba eøæçå§¨§¦¨¦©©¦¤¨§§§¥¦

.úLc÷î àéä éøäå ,íeìk íúøæç ïéà Z¥£¨¨¨§©£¥¦§ª¤¤
אדם  בהם התורה דיני משאר קידושין דין שונה בכך

דיבור כדי בתוך מדבריו בו לחזור 'שלום יכול אמירת (כשיעור

רבי') הרשב"םעליך כתב הדבר ובטעם א). קל, אף (ב"ב כי
בקידושין, אף דיבור כדי תוך חזרה מועילה תורה שמדין
הרי  בו, ויחזור אשה יקדש אם כי תועיל. שלא תיקנו חכמים
אחר, לאדם להינשא ומותרת מקודשת היא אין תורה מדין
ואם  איש אשת שהיא יאמרו שהתקדשה הרואים ואילו
שלא  חכמים תיקנו לכן ממזרים. שבניה יאמרו לאחר תינשא

מהראשון. גט לקבל בלי לאחר תינשא
הר"ן מג)אך סי' שו"ת א. פז, שאין (נדרים וסובר כך על חולק

מדברי  כן והוכיח תורה, מדין בקידושין מועילה החזרה
החזרה  מועילה התורה שמן הרשב"ם לדעת כי הרמב"ם,
זה  אין מקודשת נחשבת שמדרבנן אף הרי מקודשת, ואינה
לאחר) להינשא אסורה (שתהא תורה דין על להחמיר אלא
והרי  כלום חזרתה 'אין הרמב"ם מדברי ואילו להקל, ולא

ובין  לקולא בין מקודשת שנחשבת משמע מקודשת' היא
לחזרה  משמעות אין תורה שמדין בהכרח כן ואם לחומרא,

ומקודשת.
הר"ן ביאר הדבר שם)ובטעם אין (נדרים דברים בשאר כי ,

משאיר  ולכתחילה מוחלטת דעת גמירות מתוך עושה אדם
דבר  הם קידושין אך דיבור, כדי תוך חזרה אפשרות לעצמו
דעת  גמירות מתוך אלא עושה שאינו משמעותי כך כל
בו. לחזור יכול אינו דיבורו את שגמר לאחר ולכן מוחלטת,
התלויים  בעניינים רק מועילה חזרה כי שביארו ויש
חזרה  מועילה ולכן לביטול, ניתן אינו מעשה אך במחשבה,
יסוד  הקניינים בשאר כי בקידושין, לא אך הקנינים בשאר
רק  נועד הקנין ומעשה האדם מחשבת ידי על הוא הקניין
שבמקרים  הראשונים כתבו ולכן דעתו, גמר את לוודא
צריך  אין להקנות בדעתו שגמר לחלוטין ברור בהם מסוימים
של  מעשה ללא יחולו לא לעולם קידושין אך קנין, מעשה
ולא  הפועל הוא עצמו המעשה כי שטר או כסף נתינת
דיבור, כדי בתוך חזרה מועילה לא בקידושין ולכן המחשבה,

מעשה כנגד מועילה חזרה אין תל)כי אות ב"ב שיעורים .(קובץ

ה'תשע"ו  שבט י"ט שישי יום נדה  חופת

:· ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰,äcð äúéä íà¦¨§¨¦¨
,ïéàeOpä eøîâ àì Z dnò ãçéúðå ätçì äñðëpL ét-ìò-óà©©¦¤¦§§¨§ª¨§¦§©¥¦¨Ÿ¨§©¦¦

.ïéãò äñeøàk àéä éøäå©£¥¦©£¨£©¦
א)הגמרא נו, או (כתובות קונה נדה חופת האם מסתפקת
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עתר)וגוף" סי' ריש או"ח אברהם .(אשל
mdizepaae ...mci ehyteלכן –miyp בנר הן אף חייבות

א)חנוכה כג, .(שבת

zevxt ea evxte lkidl eqpkpe לדביר בניך "באו זה כנגד –
הנסים")"jlkidאתepiteביתך "ועל .(נוסח

e`nhezexdhd z`" זה כנגד –exdih"מקדשך .(שם)את
(15 'rd 443 'nr ,d zegiy ihewl t"r)

ה'תשע"ו  שבט י"ז רביעי יום בטבעת? לקדש נוהגים מדוע

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰Lc÷î àeä óñëa íà¦§¤¤§©¥
.äèeøtî úBçt ïéà Z¥¨¦§¨

שמואל' סק"ה)ה'בית לא סי' ה'מרדכי'(אה"ע בשם הביא
החינוך ובספר במטבע. לקדש תקנב)שאין "נהגו (מצוה כתב:

וגם  למזכרת". תמיד בידה להיות בטבעת, לקדש ישראל
כ"ז)הרמ"א ר"ס להם (אה"ע ויש בטבעת, לקדש "נוהגין כתב:

לקדש  המנהג נזכר לא ברמב"ם אך הזוהר". בתיקוני טעם
בטבעת.

לקדש  כיום המנהג טעם פי על – הרבי זאת ומבאר
בכסף: ולא בטבעת

הרוגצ'ובי כאן)הגאון הרמב"ם על פענח מבאר (צפנת
לאשה  הדבר את שנותן באופן להיות צריכים שהקידושין
בספר  המקדש ולכן בדבר, מאומה לאיש נשאר ולא לגמרי

בגמרא שמבואר מג)תורה לסלק (ב"ב יכול אינו ס"ת "דמן
קידושין. זה אין – לגמרי"

והנישואין, החופה בשעת נעשים הקידושין שכיום וכיון

שמיד  כיוון הרי בכסף יקדש אם כי בטבעת, לקדש צריך
החופה), בשעת נעשים הקידושין (כי נשואה האשה תהיה

נכסי (הרווחים)וה'פירות' כדין לבעל, יהיו הקידושין מכסף
שכסף  נמצא מ'פירותיהם', נהנה שהבעל האשה של מלוג
לקדש  יש ולכן האיש של מידו לגמרי יצא לא הקידושין
שום  אין ולבעל האישה, של ו'לבוש' 'כלי' שהיא בטבעת
אחד  אדם על להיות יכולה הטבעת א) שכן: לכך, שייכות
ב) לעונדה. יכול הבעל אין האשה על היא וכאשר בלבד,
אסור  האצבע מן הטבעת את מסירה שהאישה בשעה גם

אשה" שמלת גבר ילבש "לא מדין לעונדה ה)לבעל כב, .(תצא
נעשים  הקידושין כאשר לזמננו נכון זה הסבר ואולם
של  הפסקה היתה הרי הרמב"ם בזמן אבל החופה, בשעת

לנישואין הקידושין בין חודש  הי"ז)י"ב  פ"י להלן ולאחר (ראה ,
'פירות' לבעל אין ועדיין בלבד 'מאורסת' האשה הקידושין
לקדש  אפשר היה הנישואין), לאחר רק אם (כי בנכסיה

לגמרי. לאישה שייך הקידושין שכסף מפני בכסף
(b"deya 99 'nr `"g a"pyz zegiyd xtq ;ep 'iq zekln oii)

ה'תשע"ו  שבט י"ח חמישי יום בקידושין  דיבור' כדי 'תוך

:·Î ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äMàä úà Lc÷îä©§©¥¤¨¦¨
øeaã éãk CBúa eøæçL ét-ìò-óà ,àéä Bà àeä ãiî Ba eøæçå§¨§¦¨¦©©¦¤¨§§§¥¦

.úLc÷î àéä éøäå ,íeìk íúøæç ïéà Z¥£¨¨¨§©£¥¦§ª¤¤
אדם  בהם התורה דיני משאר קידושין דין שונה בכך

דיבור כדי בתוך מדבריו בו לחזור 'שלום יכול אמירת (כשיעור

רבי') הרשב"םעליך כתב הדבר ובטעם א). קל, אף (ב"ב כי
בקידושין, אף דיבור כדי תוך חזרה מועילה תורה שמדין
הרי  בו, ויחזור אשה יקדש אם כי תועיל. שלא תיקנו חכמים
אחר, לאדם להינשא ומותרת מקודשת היא אין תורה מדין
ואם  איש אשת שהיא יאמרו שהתקדשה הרואים ואילו
שלא  חכמים תיקנו לכן ממזרים. שבניה יאמרו לאחר תינשא

מהראשון. גט לקבל בלי לאחר תינשא
הר"ן מג)אך סי' שו"ת א. פז, שאין (נדרים וסובר כך על חולק

מדברי  כן והוכיח תורה, מדין בקידושין מועילה החזרה
החזרה  מועילה התורה שמן הרשב"ם לדעת כי הרמב"ם,
זה  אין מקודשת נחשבת שמדרבנן אף הרי מקודשת, ואינה
לאחר) להינשא אסורה (שתהא תורה דין על להחמיר אלא
והרי  כלום חזרתה 'אין הרמב"ם מדברי ואילו להקל, ולא

ובין  לקולא בין מקודשת שנחשבת משמע מקודשת' היא
לחזרה  משמעות אין תורה שמדין בהכרח כן ואם לחומרא,

ומקודשת.
הר"ן ביאר הדבר שם)ובטעם אין (נדרים דברים בשאר כי ,

משאיר  ולכתחילה מוחלטת דעת גמירות מתוך עושה אדם
דבר  הם קידושין אך דיבור, כדי תוך חזרה אפשרות לעצמו
דעת  גמירות מתוך אלא עושה שאינו משמעותי כך כל
בו. לחזור יכול אינו דיבורו את שגמר לאחר ולכן מוחלטת,
התלויים  בעניינים רק מועילה חזרה כי שביארו ויש
חזרה  מועילה ולכן לביטול, ניתן אינו מעשה אך במחשבה,
יסוד  הקניינים בשאר כי בקידושין, לא אך הקנינים בשאר
רק  נועד הקנין ומעשה האדם מחשבת ידי על הוא הקניין
שבמקרים  הראשונים כתבו ולכן דעתו, גמר את לוודא
צריך  אין להקנות בדעתו שגמר לחלוטין ברור בהם מסוימים
של  מעשה ללא יחולו לא לעולם קידושין אך קנין, מעשה
ולא  הפועל הוא עצמו המעשה כי שטר או כסף נתינת
דיבור, כדי בתוך חזרה מועילה לא בקידושין ולכן המחשבה,

מעשה כנגד מועילה חזרה אין תל)כי אות ב"ב שיעורים .(קובץ

ה'תשע"ו  שבט י"ט שישי יום נדה  חופת

:· ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰,äcð äúéä íà¦¨§¨¦¨
,ïéàeOpä eøîâ àì Z dnò ãçéúðå ätçì äñðëpL ét-ìò-óà©©¦¤¦§§¨§ª¨§¦§©¥¦¨Ÿ¨§©¦¦

.ïéãò äñeøàk àéä éøäå©£¥¦©£¨£©¦
א)הגמרא נו, או (כתובות קונה נדה חופת האם מסתפקת
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הספק. נפשט ולא קונה, אינה לביאה ראויה שאינה כיון
והר"ן הרא"ש נדה (שם)וכתבו חופת האם הגמרא שספק

כתובה' 'תוספת לענין הוא אם קונה רק אותה גובה (שהאשה

הנשואין) מן נתגרשה או לחופה נתאלמנה שנכנסה לאחר רק שהיא
הראויה  חופה רק שמא להסתפק ויש קונה, חופה חיבת כי
כמו  שבנישואין הדברים שאר לענין אבל קונה, לביאה
גם  וכד', כהן הוא אם לה להיטמא ההיתר הבעל, ירושת

קונה. נדה חופת
שבנישואין, הענינים לכל הוא הספק הרמב"ם לדעת אבל
הבעל  ואין קונה נדה חופת אין הספק נפשט שלא וכיון
לחופה... שנכנסה פי על "אף כי לה, מיטמא ואינו יורשה

עדיין" כארוסה היא והרי הנישואין גמרו כסף לא משנה, (מגיד

.משנה)
לחודא)והתוספות ד"ה ב יג, שכהן (יומא מירושלמי הביאו

את  הכיפורים ביום מקדש הכיפורים ביום אשתו שמתה גדול
הכיפורים. יום מערב לו שזימנו האשה

המלך' ה'שער ס"ד)ומקשה חתנים יום (חופת שעבודת כיון :
גדול בכהן רק כשרה ביתו ieypהכיפורים - ביתו ובעד בעדו ("וכפר

אשתו") ונשאלת זו ביום. בו לחופה מכניסה שגם לומר צריך ,
לביאה, הראויה חופה זו אין הכיפורים ביום הרי השאלה,

נשואה? ולא ארוסה עדיין היא כן ואם
הדעות לפי פ"ח אמנם, שם רא"ש דתנן, ד"ה א עז, יומא (תוספות

אבל ה"א) התורה מן אסורים הכיפורים ביום ושתיה שאכילה
שאינה  חופה שרק לומר יש מדרבנן, הם העינויים שאר
אינה  מדרבנן אם אבל קונה, אינה מדאורייתא לביאה ראויה

לביאה  מדרבנן)ראויה הוא כיפור ביום ביאה אך (ואיסור חופה, זו הרי
מן  הם כיפורים ביום העינויים חמשת כל הרמב"ם לשיטת

ה"ה)התורה פ"א עשור שביתת הל' הרמב"ם במפרשי .(ראה
היא  לביאה' ראויה שאינה 'חופה המלך': ה'שער ומבאר
הכפורים, ביום ואילו האשה. מחמת הוא האיסור כאשר רק
אין  ולכן זמן', 'מחוסר אלא ואינו האיסור גורם הוא ה'יום'

לביאה' ראויה שאינה 'חופה א)זו נו, כתובות ספר חתם חי' (וראה

ה'תשע"ו  שבט כ' קודש שבת שעבוד? מפקיע נדר

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰BzLà úà øécnä©©¦¤¦§
Z åàì íàå ,áèeî äæ éøä Z Bøãð øézä ...íà ...Bì úBðälî¦¥¨¦¦¦¦§£¥¤¨§¦©

.äaúk ïzéå àéöBé¦§¦¥§ª¨
בחיוביו  פוגע מנכסיו מלהנות אשתו את שהדיר הבעל

לגרשה. חייב ולכן כלפיה,
הר"ן הרי"ף)ומקשה :(על

הגמרא א)משמעות ע, שהבעל (כתובות מאחר כי היא
אשתו  את להדיר יכול הוא אין אשתו את לזון משועבד
במזונותיך', ידיך מעשה 'צאי לה אמר אם אלא ממזונותיה
שהיא  כדי האשה ידי מעשי על מוותר הבעל שאם היינו
הנדר  יכול ואז מזונות, לה לתת צריך הוא אין מהם תתפרנס

ממזונותיו. ליהנות לה אסור ויהיה לחול
שגם  ומשמע הדברים, את סתם הרמב"ם כן אם ולמה
לזון  משועבד וממילא ידיה מעשי על לה וויתר לא אם

ממזונותיו? אשתו את להדיר הבעל יכול - אותה
ומתרץ:

נורי בן יוחנן רבי ב)לדעת נט, הדבר 'קונם'(שם את לאסור (היינו

את כקרבן) ומפקיע הגוף קדושת בו ויש הקדש, כעין הוא
ידיה  מעשי על מוותר אינו אם גם ולכן המזונות, שעבוד

אשתו את להדיר הבעל הבעל יכול נדר שחלות שביארה (והגמרא

דעת  לפי היא במזונותיך' ידיך מעשה 'צאי שאמר משום היא אשתו את שהדיר

נורי) בן ר"י על החולק נורי התנא בן יוחנן כרבי פוסק והרמב"ם .
לה  אומר אינו אם גם לו" מליהנות אשתו את "מדיר ולכן

במזונותיך'. ידיך מעשי 'צאי
משנה': ה'לחם והקשה

ה"ו)להלן  [לאשתו](פי"ד לה אמר "אם הרמב"ם, כתב
משועבד  שהוא מפני כלום... נדר לא עליך... אסור תשמישי

שעבוד? מידי מפקיע 'קונם' הרי ולכאורה, לה".
וביאר:

למחילה, ניתן הוא כי ממוני שעבוד רק מפקיע 'קונם'
'שאר  עלי לך שאין מנת על ואמר הבעל התנה אם שהרי

קיים התנאי ה"ו)וכסות' חיוב (לעיל לבטל יכול אינו אבל ,
להפקיע  יוכל לא 'קונם' וגם למחילה, ניתן שלא 'עונה'

זה. שעבוד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc oihib(ipy meil)

øîéîìezectl aiegn axdy ycgl `ziixad dkixv -exxgyle, §¥©
card xy`ky dpyna epipy xake ,ixnbl ixkpl dpwp card ixd
ezectl axd z` minkg eaiig axd znkqda ixkp zeyxl qpkp
ote`a zeziixad zxizq z` `xnbd zayiin .zexigl e`ivedle

,xg`éãéàå éãéà àlàote`a zeiepy zeziixad izy -àèî àìc ¤¨¦¦§¦¦§Ÿ¨¨
déðîæ,ixnbl delnl jiiy epi` oekynde ,oerxtd onf ribd `ly - ¦§¥

àéL÷ àìåzpwza lflfy oeik jkl oky ,dcy oic lr car oicn §Ÿ©§¨
ar xeknl `ly minkgribd `ly s`e edeqpw ,miakek caerl c

,onfdàäaxdy ote`a diepy car oica zwqerd `ziixad - ¨
card z` cariyàôeâìixkpl jiiy `di card seby ,etebl - §¨

xqn xak onfd iptl s`e ,epnf cr aegd z` rxti `l m` ixnbl
,ea carzyiy ixkpd cia card z`àäåoica zwqerd `ziixad - §¨

dze` okyn ixkpdy ote`a diepy dcyàøéôì,zexitl - §¥¨
dabiy dpzd `l j` ,oerxtd onf xg`l dizexit lk`i l`xyidy
mixeht zexitd jkle ,onfd xg`l ixnbl ely dyrizy dteb z`
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סז zeiprz zekld - mipnf xtq - hay c"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriye"ryz hay 'kÎc"i -

ה'תשע"ו  שבט י"ד ראשון יום

-mipnfxtq
zFkldzFIprY ¦§©£¦

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הצרות 1) פרטי בו ונזכרו מתענין. צרות אלו על בו, נתבאר

הגשמים, מניעת צרת מהן ואחת בפרט. ודיניהן לאחת, אחת
נתיחדו  ולזה בענינם. משונים ותעניות ארוך סדר לה ויש

אחרים. פרקים שני לה

.àÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙nL ¯eaˆ ÏL ˙B¯v‰ Ô‰ el‡≈≈«»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
Ì‰ÈÏÚ2ÏÚÂ ,Ï‡¯OÈÏ Ï‡¯OÈ È‡BO ˙¯ˆ‰ ÏÚ : ¬≈∆«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿«

ÏÚÂ ,‰a¯‡‰ ÏÚÂ ,‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚÂ ,¯·c‰ ÏÚÂ ,·¯Á‰«∆∆¿««∆∆¿««»»»¿«»«¿∆¿«
ÏÚÂ ,˙Ïtn‰ ÏÚÂ ,ÔB˜¯i‰ ÏÚÂ ,ÔBÙcM‰ ÏÚÂ ,ÏÈÒÁ‰∆»ƒ¿««ƒ»¿««≈»¿«««…∆¿«

.¯Ën‰ ÏÚÂ ,˙BBÊn‰ ÏÚÂ ,ÌÈ‡ÏÁ‰∆√»ƒ¿««¿¿««»»

עקיבא 2) רבי - בחצוצרות והרעותם אתכם הצורר הצר "על
מקשה  ואשה וירקון, שדפון - מלחמה, אלא לי אין אומר,
הצר  על לומר: תלמוד מניין? בים המטורפת וספינה לילד,
- הצבור על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר

בחצוצרות". והרעותם

.á¯ÈÚ‰ d˙B‡ - el‡ ÏkÓ ‰¯ˆ da LiL ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»»»ƒ»≈»»ƒ
‰È˙B·È·Ò ÏÎÂ ,‰¯v‰ ¯·ÚzL „Ú ˙Ú¯˙Óe ‰pÚ˙Ó3 ƒ¿«»«¿«««∆«¬…«»»¿»¿ƒ∆»
Ì‰ÈÏÚ ÌÈL˜·Ó Ï·‡ ,˙BÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ˙BpÚ˙Óƒ¿«¿…«¿ƒ¬»¿«¿ƒ¬≈∆

ÌÈÓÁ¯4ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ˜ÚBˆ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎ·e . «¬ƒ¿»»≈¬ƒ¿…«¿ƒƒ
,˙BBÊn‰ ˙¯vÓ ıeÁ ;e¯Ó‡L BÓk ,˙aLa¿«»¿∆»«¿ƒ»««¿

˙aLa elÙ‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBvL5ÔÈÚÈ¯˙Ó ÔÈ‡ Ï·‡ , ∆¬ƒ»∆»¬ƒ¿«»¬»≈«¿ƒƒ
.˙aLa ˙B¯ˆBˆÁa ‰ÈÏÚ»∆»«¬¿¿«»

שאם 3) מתענים, לא הרחוקים במקומות אבל האיזור. אותו
שלא  בעולם זמן אין שהרי לעולם, לצום צריכים היינו כן

המקומות. מן באחד חרב בו בלא 4)תהיה מתפללים
בחצוצרות. פרקמטיא 5)תקיעה על מתריעין רבנן: "תנו

בקשת  הוא "מתריעים", הפירוש וכאן בשבת", ואפילו
בחצוצרות. תקיעה הלא בתפילה .רחמים

.âÌ"ekÚ ?„ˆÈk Ï‡¯OÈÏ Ï‡¯OÈ È‡BO ˙¯ˆ‰ ÏÚ«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈««
,ÒÓ Ì‰Ó ÏhÏ B‡ ,Ï‡¯OÈ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ C¯ÚÏ e‡aL∆»«¬…ƒ¿»»ƒƒ¿»≈ƒ…≈∆«

‰¯Êb Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚Ï B‡ ,ı¯‡ Ì„iÓ ÁwÏ B‡6elÙ‡ , ƒ«ƒ»»∆∆ƒ¿…¬≈∆¿≈»¬ƒ
„Ú ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - ‰l˜ ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»«»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«
Ï·‡ ,ÔÈpÚ˙Ó Ì‰È˙B·È·qL ÌÈ¯Ú‰ ÏÎÂ .eÓÁ¯iL∆¿À¬¿»∆»ƒ∆¿ƒ≈∆ƒ¿«ƒ¬»
.Ô˙¯ÊÚÏ ıa˜˙‰Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆»ƒ≈»¿¿ƒ¿«≈¿∆¿»»

גזרות 6) שגזרו רשעים (=גויים חברי אתו לרבא ליה "אמרו
תעניתא". גזר לבבל, דתם) על להעבירם ישראל על

.ãÔB‚k ,ÌBÏL ÏL ·¯Á elÙ‡ ?„ˆÈk ·¯Á‰ ÏÚ««∆∆≈«¬ƒ∆∆∆»¿
ÌB˜Óa e¯·ÚÂ Ì"ekÚ ÌÚ Ì"ekÚ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»«ƒ«¿»¿ƒ¿
Ï‡¯OÈ ÔÈ·e Ì‰ÈÈa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈««ƒ∆≈≈≈∆≈ƒ¿»≈

:¯Ó‡pL .‰ÈÏÚ ÔÈpÚ˙Óe ‰¯ˆ BÊ È¯‰ - ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬≈»»ƒ¿«ƒ»∆»∆∆¡«
‰ÓÁÏn‰ ˙i‡¯L ÏÏkÓ - ÌÎˆ¯‡a ¯·Ú˙ ‡Ï ·¯ÁÂ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆ƒ¿»∆¿ƒ««ƒ¿»»

‰¯ˆ -7. »»

שלום,7) של שאינו חרב לומר צריך אינו שאמרו "חרב
יותר  שלום של חרב לך שאין שלום, של חרב אפילו אלא

יאשיהו". המלך בה נכשל כן פי על ואף נכה, מפרעה

.äLÓÁ da LiL ¯ÈÚ ?¯·„ ‡È‰ BÊ È‡ .¯·c‰ ÏÚÂ¿««∆∆≈ƒ∆∆ƒ∆≈»¬≈
ÈÏ‚¯ ˙B‡Ó8‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‰pnÓ e‡ˆÈÂ , ≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆»¿»≈ƒƒ¿»

,„Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .¯·c ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ»ƒ∆««∆¬≈∆∆∆»¿¿∆»
,ÛÏ‡ da ‰È‰ .¯·c ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡a B‡¿«¿»»»ƒ≈∆∆∆»»»∆∆
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰ML ‰pnÓ e‡ˆÈÂ¿»¿ƒ∆»ƒ»≈ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
.¯·c ‰Ê ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡a B‡ „Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .¯·c -∆∆»¿¿∆»¿«¿»»≈∆∆∆
ÌÈ˜f‰Â ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ¿≈¿ƒ∆¿∆¿≈«»ƒ¿«¿«ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈÚÏ ‰È„n‰ ÈL‡ ÔÈÓ ÏÏÎa ‰Î‡ÏnÓ e˙·ML∆»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿««¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»

‰Ê9. ∆

מטף".8) לבד הם 9)"הגברים אלה, סוגים ששלושה
יותר. להיפגע ועלולים בטבעם, חלושים

.å˙BiÏb ¯‡L ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯·„ ‰È‰»»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»»À
Ô‰ÈÏÚ Ï‡¯OÈ10‰È„Óa ¯·„ ‰È‰ .11˙B¯iLÂ , ƒ¿»≈¬≈∆»»∆∆ƒ¿ƒ»¿«»

Ô‰ÈzL - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰pnÓ ˙B‡·e ˙BÎÏB‰¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆
BfÓ BÊ ˙B˜BÁ¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BpÚ˙Ó12. ƒ¿«««ƒ∆≈¿ƒ

(חוצה 10) שפחה - לוקה ישראל) ארץ (שהיא גבירה "שאם
שכן". כל לא לארץ.11)לארץ) לא 12)בחוצה והיום

האדם, בני טבע שנשתנה מפני דבר, מכת על תענית גוזרים
ושותה. אוכל כשאינו יותר מסוכנת המחלה כי ונתברר
ספק  מפני הדבר בזמן מקילים הרגילים בצומות ואפילו

נפש. פקוח

.æ‡È‰L ÔÓÊa ‡l‡ ‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ««»»»∆»ƒ¿«∆ƒ
˙ÁlLÓ13BÊ È¯‰ ,ÌBia ¯ÈÚa ‰˙‡¯ ?„ˆÈk . ¿À««≈«ƒ¿¬»»ƒ«¬≈

È· ÈL ‰˙‡¯ Ì‡ - ÌBia ‰„Oa ‰˙‡¯ .˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿¬»«»∆«ƒ»¬»¿≈¿≈
‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ ,Ì‰ÈtÓ ‰Á¯· ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…»¿»ƒ¿≈∆¬≈¿À««¿ƒ»»

Ì‚‡Ï ‰ÎeÓq‰ ‰„O14‰Ù„¯Â Ì„‡ È· ÈL ‰˙‡¯Â , »∆«¿»«¬«¿»¬»¿≈¿≈»»¿»¿»
- Ì‰È¯Á‡ ‰Ù„¯ ‡Ï ;˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ - Ì‰È¯Á‡«¬≈∆¬≈¿À««…»¿»«¬≈∆
Ì‰È¯Á‡ ‰Ù„¯ elÙ‡ ,Ì‚‡a ‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««¿ƒ»»»¬«¬ƒ»¿»«¬≈∆
‰ÏÎ‡Â Ì‰ÈL ‰Ù¯Ë Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««∆»ƒ≈»¿»¿≈∆¿»¿»

‰Ó „Á‡Ô15dÈ‡ ,Ì‚‡a Ì‰ÈL ‰ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆»≈∆¬»ƒ»¿»¿≈∆»¬«≈»
ÔB·Ú¯‰ ÈtÓe ,dÓB˜Ó ‡e‰ ‰fL ÈtÓ ;˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿≈»¿»

.˙ÁlLÓ ‡È‰L ÈtÓ ‡Ï ,‰Ù¯Ë»¿»…ƒ¿≈∆ƒ¿À««

טבעית.13) תופעה ואיננה השמים, מן מקום 14)נשלחה
טרף. חיתו של הקבוע אכלה 15)משכנם לא אם שכן וכל

טבעית. תופעה אינה שזו משולחת, זו הרי מהם אחד אף

.ç,˙BnLp‰ ˙Bˆ¯‡·e ˙B¯a„na ÌÈÈea‰ ÌÈza»ƒ«¿ƒ«ƒ¿»»¬»«¿«
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zeiprzסח zekld - mipnf xtq - hay c"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÏËÂ ‚bÏ ‰˙ÏÚ Ì‡ - ‰iÁ È„e„b ÌB˜Ó Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿¿≈«»ƒ»¿»«»¿»¿»
‰ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ ,‰ÒÈ¯ÚÓ ˜BÈzƒ≈¬ƒ»¬≈¿À««¿ƒ…ƒƒ»
ekqL Ì‰ Ì„‡ Èa el‡L .˙ÁlLÓ dÈ‡ ,BÊ ‰cÓÏ¿ƒ»≈»¿À««∆≈¿≈»»≈∆ƒ¿

.˙BiÁ‰ ÌB˜ÓÏ e‡·e ÌÓˆÚa¿«¿»»ƒ¿««

.èeÁlML ÛBÚ‰ OÓ¯Â ı¯‡‰ OÓ¯ ÈÈÓ ¯‡L¿»ƒ≈∆∆»»∆¿∆∆»∆À¿
e˜Èf‰Â16CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ÁelL ÔB‚k , ¿ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ¿≈»ƒ

ÔÈÚ¯ˆ ¯ÓBÏ17ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰Ï ‰ÓBc‰Â ÔÈLezÈÂ «¿»ƒ¿«ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿«ƒ
.‰Úe¯˙ ‡Ïa ÔÈ˜ÚBÊ Ï·‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿…«¿ƒƒ¬»¬ƒ¿…¿»

על 16) כמו עליהם מתענים המיתו, שאם המיתו. ולא הזיקו
טרף. ומזיקים.17)חיתו העוקצים דבורים כעין

.é‡l‡ Ô‰Ó ‰‡¯ ‡Ï elÙ‡ ,ÏÈÒÁ‰ ÏÚÂ ‰a¯‡‰ ÏÚ«»«¿∆¿«∆»ƒ¬ƒ…ƒ¿»≈∆∆»
ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa „Á‡ Ûk»»∆»¿»∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ18È‡·Bb‰ ÏÚÂ .19ÏÚ Ï·‡ .‡e‰L ÏÎa - ¬≈∆¿«««¿»∆¬»«
·‚Á‰20ÔÈ˜ÚBÊ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ ∆»»≈ƒ¿«ƒ»»¿…«¿ƒƒ∆»¬ƒ

.„·Ïaƒ¿»

ישראל 18) ארץ וכל רבה, במהירות מתפשט שהארבה
לנדון אחד.נחשבת לאיזור את 19)זה המסכן ארבה מין

התבואות.20)התבואות. את מסכן שאינו ארבה מין

.àé.‰‡e·za ÏÈÁ˙iMÓ - ÔB˜¯i‰ ÏÚÂ ÔBÙcM‰ ÏÚ««ƒ»¿««≈»ƒ∆«¿ƒ«¿»
Èt ‡BÏÓk ÔË˜ ÌB˜nÓ ‡l‡ ÏÈÁ˙‰ ‡Ï elÙ‡Â«¬ƒ…ƒ¿ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿ƒ

¯epz21.ÔÈÚÈ¯˙Óe ˙ÈÚz ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÊBb , «¿ƒ»»«¬ƒ«¿ƒƒ

תנור.21) פי הממלא לחם ממנה לאפות שאפשר

.áé˙ÏtÓ ¯ÈÚa ‰˙·¯L È¯‰ ?„ˆÈk ˙Ïtn‰ ÏÚ«««…∆≈«¬≈∆»¿»»ƒ«…∆
ÌÈÏ˙k22È¯‰ - ¯‰p‰ „ˆa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡È¯a ¿»ƒ¿ƒƒ∆≈»¿ƒ¿««»»¬≈

LÚ¯‰ ÏÚ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óe ,‰¯ˆ BÊ23 »»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»∆»¿≈«»««
˙BÁe¯‰ ÏÚÂ24,ÔÈ‚¯B‰Â ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈÏÈtÓ Ô‰L , ¿«»∆≈«ƒƒ∆«ƒ¿»¿¿ƒ

.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆

כתב 22) והריטב"א הוא. כמה זה ריבוי רבינו ביאר לא
בתים. שלושה אדמה.23)ששיעורו רעידת היא

סערות.24)

.âéÌÈL‡Ï „Á‡ ÈÏÁ „¯iL È¯‰ ?„ˆÈk ÌÈÈÏÁ‰ ÏÚ«∆√»ƒ≈«¬≈∆»«√ƒ∆»«¬»ƒ
‰¯kÒ‡ ÔB‚k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a ‰a¯‰25¯eÁ¯Á B‡26 «¿≈¿»»ƒ¿«¿»»«¿

˙¯ˆ BÊ È¯‰ - ÈÏÁ‰ B˙B‡a ÌÈ˙Ó eÈ‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»≈ƒ¿«…ƒ¬≈»«
ÁÏ CekÁ ÔÎÂ .ÔÈÚÈ¯˙Óe ˙ÈÚz dÏ ÔÈ¯ÊB‚Â ,¯eaˆ27, ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ«

,¯eav‰ ·¯a ËLt Ì‡Â ;Á¯Bt ÔÈÁLk ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ≈«¿ƒ»«¿…«ƒ
ÌÈ˜ÚBˆ ,L·È CekÁ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»»¬»ƒ»≈¬ƒ

.„·Ïa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»

מסוכנת.25) גרון מסוכנת.26)מחלת חום מחלת
לרפא.27) קשה

.ãéÏL ÌÈ¯·c eÏÊe‰L È¯‰ ?„ˆÈk ˙BBÊn‰ ÏÚ««¿≈«¬≈∆¿¿»ƒ∆
Ô‰Ó ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈiÁ ·¯L ‰¯BÁÒ28ÈÏk ÔB‚k , ¿»∆…«≈«¿≈»»ƒ≈∆¿¿≈

ËÚÓ˙Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÓLÂ ÔÈÈÂ Ï··a ÔzLÙƒ¿»¿»∆¿«ƒ»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈
‰¯OÚ ‰ÂL ¯kÓÏ ¯bz‰ C¯ËˆiL „Ú Ôzn‰Â ‡On‰««»¿««»«∆ƒ¿»≈««»ƒ¿…»∆¬»»

‰MLa29,¯eaˆ ˙¯ˆ BÊ È¯‰ - Á˜BÏ ‡ˆÓÈ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈«¬≈»«ƒ
ÔÈÚÈ¯˙Óe30.˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBÊÂ ‰ÈÏÚ «¿ƒƒ»∆»¿¬ƒ»∆»¿«»

בהם.28) מהמסחר שהצרה 29)שמתפרנסים הכוונה אין
כזה, בהפסד למכור זקוקים שהם אלא המצרך, בהוזלת היא
יסודות  את ומערער בשישה, למכור - בעשרה שקנה דבר

מתריעים 30)הפרנסה. לא אבל בתפילה, רחמים מבקשים
בחצוצרה.

.åèÈk ¯Ën‰ ÏÚ„Ú ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ ea¯L È¯‰ ?„ˆ ««»»≈«¬≈∆«¬≈∆¿»ƒ«
e¯ˆiL31EÏ ÔÈ‡L .Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlt˙Ó el‡ È¯‰ ,Ô‰Ï ∆»≈»∆¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆≈¿

Ô‰Èza e‡ˆÓÂ ,ÔÈÏÙB ÌÈza‰L ,BfÓ ‰¯˙È ‰¯»̂»¿≈»ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»≈∆
·¯ ÏÚ ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡·e .Ô‰È¯·ƒ̃¿≈∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿ƒ«…
ÌÈÈea Ì‰Èz·e ,ÌÈ¯‰ ı¯‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ∆∆»ƒ»≈∆¿ƒ
ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰·BË ÌÈÓLb‰ ·¯Â ,ÌÈ·‡a«¬»ƒ¿…«¿»ƒ»»∆¿≈ƒ¿«ƒ

.‰·Bh‰ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«»

לצבור.31) צרה מהם שנצמח

.æèÔÈÁÓˆ eÏÈÁ˙‰Â ,¯Ën‰ ÚÓÂ ,‰ÁÓvL ‰‡e·z¿»∆»¿»¿ƒ¿««»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - L·ÈÏƒ…¬≈≈ƒ¿«ƒ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ

eL·ÈiL „Ú B‡32ÁÒt‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈÁÓv‰ «∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒƒƒ«¿««∆«
˙ÁÈ¯t ÔÓÊ ‡e‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a BÏ ·B¯˜ B‡»¿∆∆ƒ¿»≈∆¿«¿ƒ«
ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ,ÌL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»¿…»¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ
„Ú B‡ ,˙BÏÈ‡Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ»¿ƒ»ƒ»«

.ÌpÓÊ ¯·ÚiL∆«¬…¿«»

שוא.32) תפילת והיא הגשמים, עוד יועילו לא שמאז

.æéÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ˙Bkq‰ ‚Á ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ«¿«««À¿…»¿¿»ƒ
˙B¯Ún‰Â ÔÈÁÈM‰ ˙B¯Ba‰ Ì‰Ó ˙‡lÓÏ È„k ‰a¯‰33 «¿≈¿≈¿«…≈∆««ƒƒ¿«¿»

.˙B¯BaÏ Èe‡¯‰ ÌLb „¯iL „Ú ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿«ƒ«∆≈≈∆∆»»«
ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»∆«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««¿»ƒ
˙BÓÈa elÙ‡Â ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ‰È‰È ‡lL ˙Ú ÏÎa¿»≈∆…ƒ¿∆»∆«ƒƒ¿«¬ƒƒ

.‰nÁ‰««»

והבהמות.33) הזרעים את להשקות מים בהם שאוגרים

.çé,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ÌL‚Ï ÌLb ÔÈa ,ÌÈÓLb‰ e˜Òt»¿«¿»ƒ≈∆∆¿∆∆«¿»ƒ
˙¯va ˙kÓ BÊ È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa34ÌÈpÚ˙Óe , ƒ«¿»ƒ¬≈«««…∆ƒ¿«ƒ

.ÌpÓÊ ¯·ÚiL „Ú B‡ ,ÌÈÓLb‰ e„¯iL „Ú ÌÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿«¿»ƒ«∆«¬…¿«»

הזרעים,34) השרישו שכבר בצורת, לידי המביאה מכה
גשמים. חוסר מפני ומתקלקלים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לצבור 1) הקבוע והזמן הגשמים, תעניות חלוקי בו נתבארו

העצירה  בזמן האסורין הדברים ופרטי להתענות, וליחידים
הגשמים. ומניעת

.àLb Ì‰Ï e„¯È ‡lL È¯‰˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk ÌÈÓ ¬≈∆…»¿»∆¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÂLÁ¯Óa Ê"È ÚÈb‰ Ì‡ :ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ2e„¯È ‡ÏÂ ¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¿∆¿»¿…»¿

˙BpÚ˙‰Ï „·Ïa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÌÈÓL‚¿»ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL3CÎÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÂ ;4. ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»««¿ƒƒ¿ƒ¿»
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ראשונה?2) גשמים) (עונת רביעה "איזוהי א: ו, תענית
בינונית  במרחשון, בשלשה גשמים) עונת (ראשית הבכירה
בו". עשר בשבעה מאוחר) (גשם אפילה בו, בשבעה

ירדו 3) ולא במרחשון עשר שבעה "הגיע א: י, שם משנה,
המיוחדים  חכמים (תלמידי היחידים התחילו גשמים,

תעניות". ג' מתענין הרא"ש) - ב:4)במעשיהם י, שם
יחיד  להיות ראוי איני אני, תלמיד אדם יאמר אל רבנן: "תנו
תלמידי  כל אלא רבנן) בין נחשב להיות כלֿכך חשוב (איני

זו)". תענית (לענין יחידים חכמים

.áÔÈc ˙Èa ,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ÂÏÒk L„Á L‡¯ ÚÈb‰ƒƒ«……∆ƒ¿≈¿…»¿¿»ƒ≈ƒ
.ÈLÂ ÈLÈÓÁ ,ÈL :¯eav‰ ÏÚ ˙BÈÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb¿ƒ»«¬ƒ««ƒ≈ƒ¬ƒƒ¿≈ƒ

‰ÏÈla ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰a ÔÈ¯zÓe5¯ÓLÓ ÈL‡Â .6 À»ƒ»∆∆¡…¿ƒ¿««¿»¿«¿≈ƒ¿»
‰„B·Úa ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡7ÏÎÂ . ≈ƒ¿«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¬»¿»

ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈÏlt˙Óe ,˙BiÒÎ Èz·Ï ÌÈÒÎ ÌÚ‰»»ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿¬ƒ
˙BiÚz‰ ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k ,ÔÈpÁ˙Óe8. ƒ¿«¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»««¬ƒ

השחר 5) עמוד משיעלה מתחיל הצום כי א. י, שם משנה,
ה"ח). פ"א כהנים 6)(למעלה קבוצת כהונה, משמרות

הל' (עי' שבוע באותו המקדש עבודת לעבוד בחלקם שנפל
פ"ו). המקדש ב.7)כלי טו, שם היום 8)משנה, ברביע

תעניות  "שלש טו: בתענית [וראה פ"א סוף למעלה האחרון,
כדרך  ומתפללין הכנסת לבית נכנסים ושניות ראשונות

כולה"]. השנה כל שמתפללין

.â˙BiÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ
¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡9el‡ LÏL·e .ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL : ¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

ÌBÈ „BÚaÓ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡10ÌBˆa ÔÈOBÚL BÓk , ¿ƒ¿ƒƒ¿¿∆ƒ¿
¯etk11¯ÓLÓ ÈL‡Â .12‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…

ÔÈÓÈÏLÓ13·‡ ˙Èa ÈL‡Â .14‰„B·Úa ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ì‰Â , «¿ƒƒ¿«¿≈≈»¿≈»¿ƒ»¬»
¯wÚ Ïk ÌÈpÚ˙Ó eÈ‰È ‡Ï ,ÌBi‰ B˙B‡a15˙ÈÚz ÏÎÂ . ¿«…ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿»«¬ƒ

‡lL ¯Ó‚Â ˜ÒÙe ÏÎ‡ Ì‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»«»«¿»«∆…
ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ BÈ‡ ,ÏÎ‡Ï16˙e‰L LiL Èt ÏÚ Û‡ ∆¡…≈≈¿≈««ƒ∆≈»

.ÌBia«

כפי 9) הראשונות מן חמורות והן ב. יב, שם משנה,
מאכילה.10)שיבואר. אז [שבין 11)ומפסיקים

לענין  ה"ז פ"ה להלן רבינו כתב וכן אסור. שלו השמשות
להוסיף  אבל הכיפורים. כיום הוא שאף באב, תשעה
שביתת  מהל' (פ"א כיפור ביום כמו יום, מבעוד ולהתענות
ציבור, בתענית ולא באב בתשעה לא צריך אין ה"ו), עשור
להלן  ובמגידֿמשנה סק"ב, תקעה סי' אברהם' ב'מגן ראה

בא  מתענות ומניקות "ועוברות כאן: נוסף ובכת"י לו ה"ג].
כח. והערה ה הלכה להלן וראה רוקח'), ('מעשה בלבד"

שבוע.12) באותו עבודתם טו,13)שעושים שם משנה,
שתכבד  במקרה בעבודתם, אב בית לאנשי לעזור שיוכלו ב.

לבדם. לגומרה יספיקו ולא העבודה קבוצת 14)עליהם
משמר. מאותו להם 15)כהנים תהיה שלא שם. משנה,

התענית. חולשת מסיבת בעבודה קיבל 16)הפרעה שהרי
וכן  ע"ב). ג ווילנא דפוס דתענית, פ"א (רי"ף התענית עליו
ברכת  שבירך שכיון הכיפורים, יום לענין מ:) (עירובין אמרו
ויש  (רי"ף). התענית עליו קיבל כבר יום, מבעוד שהחיינו

מבעוד  להוסיף מצוה בו שאין ציבור, תענית בין מחלקים
שמצוה  הכיפורים יום לבין קבלתו, מועילה לא שאז יום,
קבלתו  בו מועילה ולכן הקודש, על החול מן בו להוסיף

הגאון). לדעת שם, ה' במלחמות (הרמב"ן יום מבעוד

.ã˙iOÚa ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰ Ïk ,el‡ ˙BiÚz LÏLa¿»«¬ƒ≈»»»¬ƒ«¬ƒ«
‰Î‡ÏÓ17‰ÏÈla ÔÈ¯zÓe ,ÌBia18˙ˆÈÁ¯a ÔÈ¯eÒ‡Â . ¿»»«À»ƒ««¿»«¬ƒƒ¿ƒ«

¯zÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ï·‡ ,ÔÈnÁa Ûeb‰ Ïk19CÎÈÙÏ . »«¿«ƒ¬»»»»»¿«¿»À»¿ƒ»
˙B‡ˆÁ¯n‰ ˙‡ ÔÈÏÚB20‰ÎÈÒa ÔÈ¯eÒ‡Â .21Ì‡Â . ¬ƒ∆«∆¿¬»«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

¯zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï22LÈÓL˙a ÔÈ¯eÒ‡Â . ¿«¬ƒ∆«À¬»À»«¬ƒ¿«¿ƒ
‡ ,¯ÈÚa Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e ,‰hn‰¯zÓ C¯ca Ï· «ƒ»ƒ¿ƒ«««¿»»ƒ¬»«∆∆À»

ÏÚÏ23ÔÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊÂ ˙BiÒÎ Èz·a ÔÈÏlt˙Óe . ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿¬ƒƒ¿«¿ƒ
˙BiÚz ¯‡Lk24. ƒ¿»«¬ƒ

ב.17) יב, בתענית "אמר 18)משנה, שם): (תענית בגמרא
- זקנים" אספו עצרה קראו צום "קדשו יד): ג, (יואל קרא
בעשיית  אסור תענית אף מלאכה, בעשיית אסור עצרת מה
תענית  אף (מבערב), מאורתא עצרת מה אי מלאכה.
קרא: אמר - לי מיפרשא לדידי זירא, רבי אמר מאורתא?
אחד  כל (שבלילה ביום זקנים אסיפת מה - זקנים אספו
אסור  (אינו ביום נמי צום אף רש"י), - נאספים ואינם בביתו

ביום)". אלא א.19)במלאכה יג, שם 20)שם משנה,
ב. תענוג,22)שם.21)יב, של סיכה אלא אסרו שלא

של  סיכה זו אין הליכלוך) = ) הזוהמא את להעביר אבל
רבינו  פסק וכן ב. יג, (תענית אבילות בדין אמרו וכן תענוג.
ה"י, פ"ה (להלן באב תשעה ובדין ה"ד) אבל מהל' פ"ה
יום  שלענין ה"ט, עשור שביתת מהל' בפ"ג וראה עיי"ש).
תענוג. של שאינה סיכה אפילו לאסור, החמירו הכיפורים

א.23) יג, ז,24)תענית והערה ב הלכה למעלה ראה
הי"ז. סוף ופ"א

.ä˙BiÚz Ú·L ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ∆««¬ƒ
¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡25ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL : ¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ

˙B¯aÚ „·Ïa Ú·M‰ el‡·e ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿≈«∆«ƒ¿«À»
˙B¯aÚ ÔÈ‡ ˙BiÚz‰ ¯‡La Ï·‡ ,˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe¿ƒƒ¿«¬»ƒ¿»««¬ƒ≈À»

˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe26ÔÈ‡ ,˙BpÚ˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒƒ¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«≈
È„k ˙B˙BLÂ ˙BÏÎB‡ ‡l‡ ,ÌÈ˜eÙ˙a ÔÓˆÚ ˙B‚pÚÓ¿«¿«¿»¿«¿ƒ∆»¿¿¿≈

„Ïe‰ Ìei˜27. ƒ«»»

ב.25) יב, שם בשלש 26)משנה, לא מתענות [שאינן
למע  וראה אחרונות. בשלש ולא והערה ראשונות ג הלכה לה

יד, בתענית האמצעית כהברייתא לפסוק רבינו ודעת י].
ומפרש  בראשונות", מתענות ואין באחרונות א:"מתענות
"נקוט  שם שאמרו ומה אחרונות. שבע - "אחרונות"
כנ"ל. האמצעית בברייתא נקוט היינו אמצעייתא",

ה"ה.27) פ"א תענית 'ירושלמי'

.åÔÈpÚ˙Ó ¯ÓLÓ ÈL‡ ,el‡ ˙BiÚz Ú·L·e¿∆««¬ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ·‡ ˙È· ÈL‡Â .ÔÈÓÈÏLÓe«¿ƒƒ¿«¿≈≈»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…

ÔÈÓÈÏLÓ28,˙BiÚˆÓ‡ LÏLa ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ . «¿ƒƒ¿»»»∆»¿»∆¿»ƒ
˙BB¯Á‡‰ Ú·M‰ el‡a ¯eÒ‡29. »¿≈«∆«»«¬

ב.28) טו, שם ב.29)משנה, יג, תענית
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.æÔÈÚÈ¯˙Ó „·Ïa Ô‰aL :el‡ ˙B¯˙ÈÂ30ÔÈÏlt˙Óe , ƒ≈≈∆»∆ƒ¿««¿ƒƒƒ¿«¿ƒ
È„k ,ÌÚÏ ÁÈÎB‰Ï Ô˜Ê ÔÈ„È¯BÓe ;¯ÈÚ‰ ·BÁ¯aƒ¿»ƒƒƒ»≈¿ƒ«»»¿≈

Ìk¯cÓ e·eLiL31˙BÎ¯a LL ÔÈÙÈÒBÓe ;32˙lÙ˙a ∆»ƒ«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿ƒ«
Úa¯‡ ÔÈÏlt˙Ó e‡ˆÓÂ ,‰ÁÓ ˙lÙ˙·e ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¿«

˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚBÂ ;˙BÎ¯a ÌÈ¯OÚÂ33ÈL·e . ¿∆¿ƒ¿»¿¬ƒ∆«¬À¿≈ƒ
ÔÈhÓ34˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÁ˙BÙe ·¯Ú ˙ÚÏ35Ï·‡ , «ƒ¿≈∆∆¿ƒ∆«¬À¬»

Ì‡Â .˙aM‰ „B·k ÈtÓ ÌBi‰ Ïk ÔÈÁ˙Bt ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈¿««»¿ƒ
„Á‡ ÏÚBÂ „Á‡ Á˙Bt ,ÌÈÁ˙t ÈL ˙eÁÏ LÈ36. ≈«¬¿≈¿»ƒ≈«∆»¿≈∆»

‰aËˆ‡ ˙eÁÏ LÈ Ì‡Â37ÈLÈÓÁa Bk¯„k Á˙Bt , ¿ƒ≈«¬ƒ¿«»≈«¿«¿«¬ƒƒ
LLBÁ BÈ‡Â38. ¿≈≈

ב.30) יב, שם משנה, א.31)בשופר. טו, שם משנה,
ה"ז.32) בפ"ד להלן ב.33)המבוארות יב, שם משנה,

אכילה  צרכי לא אחרים, דברים המוכרות החנויות כלומר
לד. הערה להלן וראה תקעה). סי' יוסף' ('בית ושתיה

הדלת.34) מקצת אבל 35)פותחין לערב. מזון לקנות
שם). יוסף' ('בית כלל פותחים אין אחרות חנויות

שם).36) יוסף' ('בית חמישי ביום והיינו ב. יד, תענית
ספסלים 37) היא ואצטבת לפניה". "אצטבה בכת"י:

לדוגמא. הסחורות מונחות שעליהם כיון 38)ולוחות,
האצטבה  שהרי הרבים, לרשות ישר פתוחה החנות שאין

שם). בתענית (רש"י לפניה

.çeÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú39,ÔzÓe ‡OÓa ÔÈËÚÓÓ - »¿≈¿…«¬¿«¬ƒ¿«»«»
‰ÁÓO ÏL ÔÈ··e40¯eiÎÂ ¯eiˆ ÔB‚k ,41‰ÚÈË·e , ¿ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÈËÚÓÓe .ÌÈÏ‰‡ ÈÈÓe Ò„‰ ÈÈÓ ÔB‚k ,‰ÁÓO ÏL∆ƒ¿»¿ƒ≈¬«ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒ
ÔÈÒe¯‡a42ÔÈ‡eOÂ43˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿≈ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈…ƒ≈ƒ¿«

‰i·¯e ‰i¯t44,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌiwL ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ÔB·Ú¯ ÈLa B˙hÓ LnLÏ BÏ ¯eÒ‡45ÔÈËÚÓÓe . »¿«≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿«¬ƒ

Ï Ì„‡ ÔÈa ÌBÏL ˙Ï‡LaB¯·Á46ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â . ƒ¿≈«»≈»»«¬≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ
.ÌB˜nÏ ÔÈcÓÎÂ ÔÈÙeÊk ‡l‡ ,ÌBÏL eÏ‡LÈ ‡Ï…ƒ¿¬»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿Àƒ«»
‰ÙOa BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL Ì‰Ï Ô˙pL ı¯‡‰ ÌÚÂ¿«»»∆∆»«»∆»«¬ƒƒ¿»»

L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯47. »»¿…∆…

גשמים.39) ירדו שם 40)לא ובגמרא ב. יב, שם משנה,
ב. צורות.41)יד, ידי על הקירות לקדש 42)קישוט

שם). (במשנה, (שם).43)אשה חופה עלֿידי אשה לכנוס
ה"ד).44) אישות מהל' בפט"ו (ראה ובת בן עדיין לו שאין

מפורש, אינו זה שחסוכי ודין שבסמוך, ממה נלמד הוא אבל
רעבון. בשני מיטותיהם משמשים א.45)בנים יא, תענית

בטרם  בנים שני יולד "וליוסף נ): מא, (בראשית שנאמר
את  יענג ולא הציבור בצער שישתתף כדי הרעב", שנת תבא

(שם). איסור אין בנים לחסוכי אבל שם 46)עצמו. משנה,
ב. יד:).47)יב, (תענית איבה לידי יבוא שלא

.èÈL ÌÈpÚ˙Óe Ìc·Ï ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ48‰Ùe˜z ÏL ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú49‡Ï Ï·‡ , «¬ƒƒ¿≈ƒ«∆≈≈ƒ»∆¿»¬»…

‡lL ÌÈÓLb ÏÈ·La ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L ;¯eav‰«ƒ∆≈¿ƒ««ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆…
el‡ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏMÓ ¯˙È e„¯È50ÔÈpÚ˙nLÎe . »¿»≈ƒ¿∆¿≈«¬ƒ≈¿∆ƒ¿«ƒ

,‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ ,ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒ«∆≈≈ƒ»À»ƒ∆¡…««¿»
LÈÓL˙Â ‰ÎÈÒ·e ‰ˆÈÁ¯·e ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ«¬ƒ«¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ

˙BiÚz‰ Ïk ¯‡Lk ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚe ‰hn‰51. «ƒ»¿ƒ«««¿»ƒ¿»»««¬ƒ
ÌÈ¯eÙe ÌÈL„Á ÈL‡¯Ï ÔÈ˜ÈÒÙÓe52ÏL ÔÒÈ ‡ˆÈ . «¿ƒƒ¿»≈√»ƒƒ»»ƒ»∆

¯BL ÏfÓ ˙lÁ˙Ï LÓM‰ ÚÈb‰Lk ‡e‰Â ,‰Ùe˜z53, ¿»¿¿∆ƒƒ««∆∆ƒ¿ƒ«««
ÔÓÈÒ ‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓLb‰ ÔÈ‡L ;ÌÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ∆≈«¿»ƒ«¿««∆∆»ƒ«

‰ÏÏ˜54‰M‰ ˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk e„¯È ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,55. ¿»»ƒ¿…»¿»ƒ»ƒ¿ƒ««»»

א.48) י, שם וגמרא ב. יב, שם שם 49)משנה, 'ירושלמי'
בסמוך. להלן וראה ה"ח, ב.50)פ"א יד, תענית

א.51) י, שם "חנוכה"52)משנה, [והשמיט א. י, שם
ס"ז]. תקעב סי' או"ח בשו"ע וצ"ע זמנה. עבר כבר שהרי

משה').53) ('פני ניסן תקופת אחרי יום שלשים והוא
היום,54) חטים קציר "הלא יז): יב, (שמואלֿא שנאמר

רבה  רעתכם כי וראו ודעו ומטר, קולות ויתן ה' אל אקרא
ה'...". בעיני עשיתם "הדא 55)אשר שם: 'ירושלמי'

להן  ירדו אם אבל מכבר, גשמים להן ירדו בשלא דתימר
הן". ברכה סימן מכבר, גשמים

.é‰ÓBc‰ ÏÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿»«∆
Ê"È Ì„˜ Ô‰lL ÌÈÓLb‰ ˙BÚL ˙BÓB˜Ó Ï·‡ .dÏ»¬»¿∆««¿»ƒ∆»∆…∆
e„¯È ‡ÏÂ ÌpÓÊ ÚÈbiLk - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ ÔÂLÁ¯Óa¿«¿∆¿»««¿«∆¿∆«ƒ«¿«»¿…»¿
.ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ„ÈÁÈ ,ÌÈÓL‚¿»ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
ÔÈ‰BLÂ .ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÈ˜ÈÒÙÓe«¿ƒƒ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿ƒ

‰Ú·L BÓk ÔÎ È¯Á‡56,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡Ï Ì‡ .ÌÈÓÈ «¬≈≈¿ƒ¿»»ƒƒ…»¿¿»ƒ
ÏÚ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏL ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ««ƒ¿∆¿≈«¬ƒ«

e¯Ó‡L ¯„q‰57. «≈∆∆»«¿

החשבון 56) הוא שכן ימים", "ששה הגיה: הכסףֿמשנה
היחידים  של הראשונות התעניות גמר מיום ישראל בארץ

כסלו. ב' עד חשון כה רבי 57)ביום "אמר ב. יד, תענית
על  שרויין וישראל כתיקונן שהשנים בזמן אימתי? יהודה:
המקומות  לפי הכל השנים לפי הכל הזה בזמן אבל אדמתן,

הזמן". לפי הכל

.àé,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯eav‰ ÔÈ¯ÊBbL ˙BiÚz Ïk»«¬ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»»»∆
;˙BiÚz‰ ¯‡L ÔÈ„k Ì‰ÈÈ„Â ,‰ÏÈla Ì‰a ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆««¿»¿ƒ≈∆¿ƒ¿»««¬ƒ

¯etk ÌBˆ ÔB‚k ˙ÈÚz ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L58‡l‡ ∆≈¿ƒ««ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»
·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a„59¯Ën‰ ÏÏ‚·e60¯OÚ Ô˙B‡·e , ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿««»»¿»∆∆

.˙BB¯Á‡ Ú·LÂ ˙BiÚˆÓ‡ LÏL Ô‰L ,˙BiÚz«¬ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿∆««¬

ולהבטל 58) עינויים, בחמשה לאסור יום, מבעוד להפסיק
בבבל 59)ממלאכה. ציבור תענית "אין ב: יא, בתענית

לארץ  בחוץ נשיא שאין לפי בלבד", באב תשעה אלא
בכוחם  ואין (הרשב"א), לארץ בחוץ סמוכין ואין (רמב"ן),

ציבור. תענית שאר 60)לגזור על שגוזרים התעניות אבל
ודבר  בצורת כגון: תעניות) הל' בריש (כמבואר הצרות

אלו. חומרות להן אין בהן, וכיוצא וארבה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתעניות 1) תעניות, במקצת שעושין הסדר בו נתבאר

זה  וטכסיס הברכות ותוספת התפילה, מענין הגשמים,
בית  שהיה בזמן הבית, בהר נוהג היה וכיצד בזמננו,
ולא  ירדו גשמים כמה בביאור הפרק ונסתיים קיים. המקדש

להתענות. יצטרכו
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.à¯ËÓ ÏL ˙BB¯Á‡‰ ˙BiÚz Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa2 ¿»»ƒ∆««¬ƒ»«¬∆»»
‰Ê ¯„Ò ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó3‰·z‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ :4d·BÁ¯Ï ƒ¿«¿ƒ«≈∆∆ƒƒ∆«≈»ƒ¿»

¯ÈÚ ÏL5ÌÈwOa ÌÈqk˙Óe ÌÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏÎÂ ,6. ∆ƒ¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ÔÈ˙BÂ7‰·z‰ Èab ÏÚ8¯ÙÒ Èab ÏÚÂ ¿¿ƒ≈∆ƒ¿∆««≈«≈»¿««≈≈∆

‰¯Bz9„Á‡Â .ÌaÏ ÚÈÎ‰Ïe ‰iÎa‰ ˙‡ ÏÈc‚‰Ï È„k , »¿≈¿«¿ƒ∆«¿ƒ»¿«¿ƒ«ƒ»¿∆»
L‡¯·e ‡ÈOp‰ L‡¯a Ô˙BÂ ¯Ù‡‰ ÔÓ ÏËB ÌÚ‰ ÔÓƒ»»≈ƒ»≈∆¿≈¿…«»ƒ¿…

ÔÈc ˙Èa ·‡10ÔÈlÙz ˙Áp‰ ÌB˜Óa11eÓÏkiL È„k , «≈ƒƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿
.BL‡¯a Ô˙BÂ ÏËB „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .e·eLÈÂ¿»¿»∆»¿∆»≈¿≈¿…

עושים 2) אין - צרות שאר על בתעניות אבל מטר, של דוקא
(לחםֿמשנה). הזה טו,3)כסדר תענית במשנה הסדר, כל

תורה.4)א  ספר עיר,5)שבה של לרחובה יוצאים אנו
בפרהסיא  עצמנו את נבזה - נענינו ולא בצנעא צעקנו לומר:
צנוע  כלי לומר: לרחוב, ספרֿתורה ומוציאים טז.) (תענית

(שם). בעוונינו ונתבזה לנו אנו 6)היה הרי לומר:
(שם). כבהמה  משריפה.7)חשובים  הוא 8)אפר כן

בצרה" אנכי "עמו משום הוא והטעם טו.). (שם, במשנה
טז.). (שם צר" לו צרתם לפי 9)ו"בכל א טז, שם הוא כן

וכן  ספרֿתורה", על מקלה אפר "נותנין מניכן: כת"י נוסחת
משנה'. ב'כסף וראה - א) (ד, לאסתר שני בתרגום הוא

מאחרים"10) למתבייש מעצמו מתבייש דומה ש"אינו
טו:). התפילין).11)(תענית (הם פאר תחת אפר לשים

.áCk ¯Á‡Â12.ÔÈ·LBÈ Ô‰Â ,ÌÎÁ Ô˜Ê Ô‰ÈÈa ÔÈ„ÈÓÚÓ ¿««»«¬ƒƒ≈≈∆»≈»»¿≈¿ƒ
ÌL ‰È‰ ‡Ï13ÌL ‰È‰ ‡Ï .ÌÎÁ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ Ô˜Ê …»»»»≈»»«¬ƒƒ»»…»»»

‰¯eˆ ÏL Ì„‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ ‡ÏÂ Ô˜Ê ‡Ï14¯ÓB‡Â . …»≈¿…»»«¬ƒƒ»»∆»¿≈
ÔÈLeak È¯·c Ì‰ÈÙÏ15˙ÈÚz ‡ÏÂ ˜O ‡Ï ,eÈÁ‡ : ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒƒ«≈…«¿…«¬ƒ

eÈˆÓ ÔkL .ÌÈ·BË ÌÈOÚÓe ‰·eLz ‡l‡ ,ÔÈÓ¯Bb¿ƒ∆»¿»«¬ƒƒ∆≈»ƒ
˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‰ÂÈ ÈL‡a ¯Ó‡ ‡lL .‰ÂÈa¿ƒ¿≈∆…∆¡«¿«¿≈ƒ¿≈««¿»¡…ƒ∆
.Ì‰ÈOÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‡l‡ ,Ì˙ÈÚz ˙‡Â ÌwO«»¿∆«¬ƒ»∆»««¿»¡…ƒ∆«¬≈∆

‰Ïaw·e16.ÌÎÈ„‚a Ï‡Â ÌÎ··Ï eÚ¯˜ :¯ÓB‡ ‡e‰ ««»»≈ƒ¿¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆
e·eLÈÂ ÌaÏ ÚÈÎiL „Ú ,BÁk ÈÙk el‡ ˙BÈÚa ÛÈÒBÓeƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ…«∆«¿ƒ«ƒ»¿»

.‰¯eÓ‚ ‰·eLz¿»¿»

א.12) טו, שם בברייתא.13)משנה, א טז, שם
והרא"ש 14) (רש"י). דבריו" שישמעו כדי קומה, "בעל

הציבור. על פרנס אותו למנות שראוי ת"ח פירש
ומעוררים 15) הלב את הכובשים וקשים חזקים תוכחה דברי

בניגוד 16)לתשובה. הנביאים מפי בציווי שקיבלנו
ציווי  ולא דברים סיפור אלא שאינו ביונה, הקודם , לפסוק

שם). במשנה, (רש"י

.â‰lÙ˙a ÔÈ„ÓBÚ ,ÔÈLeak È¯·c ‰Ê ¯ÓBbL ¯Á‡Â17. ¿««∆≈∆ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»
˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡¯‰ ¯eaˆ ÁÈÏL ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ
Èe‡¯ ÔÈLeak‰ È¯·c ¯ÓB‡L B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â .el‡≈¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«ƒƒ»

Ïlt˙Ó - Ïlt˙‰Ï18.¯Á‡ ÔÈ„È¯BÓ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ«≈

שם.17) בחכמה 18)משנה, הציבור גדול שהוא שמכיון
להתפלל. לו ראוי טובים, ובמעשים

.ã?el‡ ˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡¯‰ ‡e‰ ‰Ê È‡Â19LÈ‡ ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ≈ƒ
‰lÙ˙a ÏÈ‚¯ ‡e‰L20¯Â .ÌÈ‡È· ‰¯B˙a ˙B¯˜Ï ÏÈ‚ ∆»ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒƒ

ÌÈ·e˙Îe21ÏtËÓe .22BÏ ÔÈ‡Â23‰ÚÈ‚È BÏ LÈÂ . ¿ƒ¿À»¿≈¿≈¿ƒ»

‰„Oa24ÂÈ·B¯˜ ÏÎÂ B˙È· È··e ÂÈ·a ‰È‰È ‡ÏÂ . «»∆¿…ƒ¿∆¿»»ƒ¿≈≈¿»¿»
ÔÓ Ô˜È¯ B˙Èa ‰È‰È ‡l‡ ,‰¯·Ú ÏÚa ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰«ƒ¿ƒ»»««¬≈»∆»ƒ¿∆≈≈»ƒ

C¯a ÏÙL .B˙e„ÏÈa Ú¯ ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙B¯·Ú‰25. »¬≈¿…»»»»≈«¿«¿¿«∆∆
ÌÚÏ ‰v¯Óe26‰ÓÈÚ BÏ LÈÂ .27‰È‰ Ì‡Â .·¯Ú BÏB˜Â ¿À∆»»¿≈¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»

¯‡ÙÓ ‰Ê È¯‰ ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk ÌÚ Ô˜Ê28BÈ‡ Ì‡Â ; »≈ƒ»«ƒ»≈¬≈∆¿…»¿ƒ≈
Ïlt˙È ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk Ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ - Ô˜Ê29. »≈ƒ¿≈»«ƒ»≈ƒ¿«≈

בברייתא.19) א טז, "שכל 20)שם בתפילתו, יטעה שלא
לה:). (ברכות לו" רע סימן וטעה שיהיו 21)המתפלל

בפיו. שגורים - וכו' התורה מן שרובם התפילה, פסוקי
וילדים.22) טף לו דואג 23)שיש שלבו לפרנסם, במה

לבו. מקירות ומתפלל יותר 24)עליו, מכוון עלֿידיֿזה
הגשמים. על לבריות 26)עניו.25)בתפילה נוח

לתפילתו. הלב.27)ומסכימים את הוא 28)מושך כן
הרי  כו'", ורגיל זקן התיבה לפני "מורידין שם: במשנה,

זקן. אחרי מהדרים תענית 29)שלכתחילה בברייתא שהרי
"זקן". נזכר לא שם

.ä¯eaˆ ÁÈÏLe30ÏÈÁ˙Ó31˙k¯a „Ú Ïlt˙Óe ¿ƒ«ƒ«¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«
˙B¯ÙBLÂ ˙BB¯ÎÊ ¯ÓB‡Â ."Ï‡¯OÈ Ï‡Bb"32ÔÈÚÓ ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿¿»≈≈

.ÈÚiÂ È˙‡¯˜ Èl ‰˙¯va '‰ Ï‡ :¯ÓB‡Â .‰¯v‰«»»¿≈∆«»»»ƒ»»ƒ««¬≈ƒ

.'‰ EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ .'B‚Â ÌÈ¯‰‰ Ï‡ ÈÈÚ ‡O‡∆»≈«∆∆»ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ
.'B‚Â ÛËÚÈ ÈÎ ÈÚÏ ‰lÙz¿ƒ»¿»ƒƒ«¬…¿

שם.30) במשנה הסדר, שמונהֿעשרה.31)כל תפילת
קמא).32) כתנא שם, (משנה השנה בראש כמו

.å‡ ‰‡¯ :¯ÓB‡Â .BÁk ÈÙk ÌÈeÁ˙ È¯·c ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒ…¿≈¿≈»
¯ÓB‡Â .ÔpÁ˙Óe .eÏ‡‚Ï ¯‰Óe e·È¯ ‰·È¯Â eÈÚ·¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈«≈¿»√≈ƒ¿«≈¿≈
¯‰a eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :ÂÈeÁz ÛBÒa¿«¬»ƒ∆»»∆«¿»»»ƒ¿«
ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰«ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆

.Ï‡¯OÈ Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia««∆»«»≈ƒ¿»≈

.æ˙BÎ¯a LL ÛÈÒB‰Ï ÏÈÁ˙Óe33BÊ ÛÈÒBÓ ‡e‰L «¿ƒ¿ƒ≈¿»∆ƒ
ÌÈeÁ˙ È¯·„a Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ÔpÁ˙Óe .BÊ ¯Á‡««ƒ¿«≈¿»««≈∆¿ƒ¿≈«¬ƒ
‡e‰L ÈÙk ,L„w‰ È·˙kÓe ‰Ïa˜ È¯·cÓ ÌÈ˜eÒÙe¿ƒƒƒ¿≈«»»ƒƒ¿≈«…∆¿ƒ∆

:el‡ ˙BÓÈ˙Áa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ .ÏÈ‚»̄ƒ¿≈¿»««≈∆«¬ƒ≈

תענית.33) לתפילת מיוחדות

.ç‰LÓ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰BL‡¯a»ƒ»≈ƒ∆»»∆∆
ÂÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B·‡«¬≈«««¬∆∆¿∆¿ƒ¿«

˙BÁkLp‰ ¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ34. «¬«¿∆««∆»«»≈«ƒ¿»

ומיואשים,34) כנשכחים מצרים בשעבוד ישראל שהיו לפי
וגאלם. אותם זכר והקב"ה

.è,ÏbÏba ÚLB‰È ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰iMa«¿ƒ»≈ƒ∆»»∆¿À««ƒ¿»
.‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆««∆

‰Úe¯z ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a35. »«»≈«¿»

נפלה 35) שעלֿידם השופרות, עלֿידי ביריחו נענה שיהושע
יריחו. חומת

.éÏ‡eÓL ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆¿≈
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zeiprzעב zekld - mipnf xtq - hay e"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰tˆna«ƒ¿»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«
‰˜Úˆ ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰36. «∆»«»≈«¿»»

(36 ֿ (שמואל ה'" אל שמואל "ויזעק כתוב: שבשמואל לפי
ט). ז, א

.àé¯‰a e‰iÏ‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆≈ƒ»¿«
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÏÓ¯k‰««¿∆«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰37. «∆»«»≈«¿ƒ»

יח,37) (מלכיםֿא ענני" ה' "ענני לה': התפלל שאליהו לפי
לז).

.áéÈÚÓa ‰BÈ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿≈
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰‚c‰«»»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰38. «∆»«»»∆¿≈»»

ג).38) ב, (יונה לי" מצרה "קראתי התפלל: שיונה לפי

.âé‰ÓÏLe „Âc ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈMMa«ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿……
ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÌÈÏLe¯Èa B·¿ƒ»«ƒ«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÏÚ ÌÁ¯Ó‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Ú«̂¬«¿∆««∆»«»«¿«≈«

ı¯‡‰39,‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ¯Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ . »»∆¿»»»ƒ»≈««»¿»»¿»»
.˙BÎ¯a Ïk ¯Á‡ ÔÈBÚL C¯„k¿∆∆∆ƒ««»¿»

ד"ה 39) טז: תענית ('תוספות' הארץ על התפללו ששניהם
מח:]. ברכות [וראה ברוך).

.ãé¯ÓB‡ ˙ÈÚÈ·Ma40¯ÓB‚Â .'eÎÂ ‡Ù¯Â '‰ e‡Ù¯ : «¿ƒƒ≈¿»≈¿≈»≈¿¿≈
‰f‰ ¯„qÎÂ .˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜B˙Â ,¯„q‰ ÏÚ ‰lÙz‰«¿ƒ»««≈∆¿¿ƒ«¬¿¿«≈∆«∆

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈOBÚƒ¿»»

שמונהֿעשרה.40) של הרגילה התפילה בהמשך כלומר,

.åèeÈ‰ ,ÌÈÏLe¯Èa ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿«¿ƒ««≈∆«∆ƒ»«ƒ»
Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚k ˙Èa‰ ¯‰Ï ÔÈÒpk˙Ó41ÓeÔÈÏlt˙ ƒ¿«¿ƒ¿«««ƒ¿∆∆«««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

‰ÚL ÈÓ" ¯ÓBÏ ¯eaˆ ÁÈÏL ÚÈbnLÎe .‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ«ƒ∆»»
È‰Ï‡ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ ,"Ì‰¯·‡ ˙‡∆«¿»»≈»«»¡…≈¡…≈

ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈ42Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Ce¯a , ƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â .Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈ƒ«¬»»≈¿«¿

˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ43,eÚ˜z :ÌÈÚ˜BzÏ ¯ÓB‡ ¿»»∆¿«««¿∆∆≈«¿ƒƒ¿
‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â Ïlt˙n‰ ¯ÊBÁÂ .eÚ˜z ,Ô¯‰‡ Èa¿≈«¬…¿»¿≈«ƒ¿«≈¿≈ƒ∆»»
ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰ ¯‰a Ì‰¯·‡ ˙‡∆«¿»»¿««ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÌÈ‰k‰ ÔÈÚ˜Bz Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜«¬«¿∆««∆¿««»¿ƒ«…¬ƒ

ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe44. ¿ƒƒ¿¿ƒ

ב.41) טו, תענית ברכות 42)משנה, חותמי שכל לפי
א. סג, ברכות במשנה כמבואר זה, בנוסח אמרו שבמקדש

הכנסת.43) בית על הממונה שני 44)שמש ישנם זה, לפי
במדינה, התפילות לבין במקדש התפילות בין חילוקים
כבוד  שם ברוך ענו ובמקדש תקעו, ולא אמן ענו שבמדינה

משנה'. 'מגיד ועי' ותקעו, מלכותו,

.æèLM‰ ÔÓ ‰BL‡¯ ‡È‰L ,BÊÏ ‰iM‰ ‰Î¯aa ÔÎÂ¿≈«¿»»«¿ƒ»»∆ƒƒ»ƒ«≈
Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ce¯a :da Ì˙BÁ ,ÛÈÒBnL∆ƒ≈»»¡…ƒ¡…≈ƒ¿»≈
¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓƒ»»¿«»»»«»≈

B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÔÈBÚ Ô‰Â .˙BÁkLp‰«ƒ¿»¿≈ƒ»≈¿«¿
Èa ,eÚÈ¯‰ :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿«««¿∆∆≈»∆»ƒ¿≈
‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â ¯eaˆ ÁÈÏL ¯ÊBÁÂ .eÚÈ¯‰ ,Ô¯‰‡«¬…»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈ƒ∆»»
ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B·‡Â ‰LÓ ˙‡∆∆«¬≈«««¬∆∆¿∆
ÔÈÚÈ¯Ó Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿∆««∆¿««»¿ƒƒ

.ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â¿¿ƒ¿ƒƒ

.æé,eÚ˜z :¯ÓB‡ ˙Á‡a .‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ÏÚ ÔÎÂ¿≈«»¿»»¿»»¿««≈ƒ¿
.˙BÎ¯a‰ Ú·L Ïk ¯Ó‚iL „Ú .eÚÈ¯‰ :¯ÓB‡ ˙Á‡·e¿««≈»ƒ«∆ƒ¿…»∆««¿»
,ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz ÌÚt :ÌÈ‰k‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«…¬ƒ««¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .ÌÈÓÚt Ú·L ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Ó ÌÚÙe««¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆«¿»ƒ¿≈
Ô‰LÎe .„·Ïa ˙Èa‰ ¯‰a ‡l‡ ‰Ê ¯„q‰ ÌÈOBÚƒ«≈∆∆∆»¿«««ƒƒ¿»¿∆≈
¯ÙBM·e ˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ,ÌL ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¬¿«»

e¯Ó‡L BÓk ,˙Á‡k45. ¿««¿∆»«¿

ה"ד.45) פ"א למעלה

.çéÌ˙B‡ ÔÈ¯ÊBbL ÌB˜Ó Ïk - el‡‰ ˙BiÚz Ú·L∆««¬ƒ»≈»»∆¿ƒ»
˙È·Ï ÌÚ‰ Ïk ÔÈ‡ˆBÈ ,ÔÈÏlt˙nL ¯Á‡ - ÌL»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»»¿≈
Ìz‡ È¯‰ :¯ÓBÏk .ÌL ÌÈpÁ˙Óe ÔÈÎB·e ˙B¯·w‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿«¬≈«∆

ÌÎÈÎ¯cÓ e·eLz ‡Ï Ì‡ el‡k ÌÈ˙Ó46˙ÈÚz ÏÎ·e . ≈ƒ»≈ƒ…»ƒ«¿≈∆¿»«¬ƒ
ÔÈÏlt˙Ó ,¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ˙B¯v‰ ˙BiÚzÓƒ«¬ƒ«»∆¿ƒ««ƒƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚ ˙lÙz47.ÌB˜Ó ÏÎa ¿ƒ«¿ƒ»¿»»

א.46) טז, א.47)תענית כו, שם משנה,

.èée˜ÒÙÈÂ ÔÈ„¯BÈ eÈ‰È È˙Ó „Ú - ÌÈÓLb Ì‰Ï e„¯È»¿»∆¿»ƒ«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿
‰·¯Á‰ ı¯‡‰ ˜ÓÚa e„¯iMÓ ?˙ÈÚz‰ ÔÓ ¯eav‰48 «ƒƒ««¬ƒƒ∆»¿¿…∆»»∆«¬≈»

e„¯iL „Ú ,‰„e·Ú·e .ÌÈÁÙË - ˙ÈBÈ··e .ÁÙË∆«¿≈ƒƒ¿«ƒ«¬»«∆≈¿
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa49. ¿…∆¿»¿»ƒ

מעובדת.48) החולקים 49)שאינה כחכמים ב. כה, תענית
מאיר. רבי על

ה'תשע"ו  שבט ט"ו שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
קבלה,1) מדברי שהם צומות, הארבעה עניני בו נתבארו

תשעה  צום בענין הביאור רוב והיה שם. כמבואר וממנהג,
ונמשך  דברים. בהרבה השאר, מן חמור שהוא לפי באב,
הבית. חורבן מפני הזה בזמן לעשותו שאסור מה ביאור לזה
חייב  הוא מה יהודה, וערי המקדש ובית ירושלים והרואה
בביאור  האחרון הפרק זה ונסתיים אבלות. מפני לעשות
בימות  ושמחה ששון ימי להיות עתידין האלו שהצומות

המשיח.

.àÈtÓ Ì‰a ÌÈpÚ˙Ó Ï‡¯OÈ ÏkL ÌÈÓÈ ÌL LÈ≈»»ƒ∆»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿≈
ÈÎ¯c ÁzÙÏ ˙B··l‰ ¯¯BÚÏ È„k ,Ô‰a eÚ¯‡L ˙B¯v‰«»∆≈¿»∆¿≈¿≈«¿»ƒ¿…««¿≈
‰OÚÓe ,ÌÈÚ¯‰ eÈOÚÓÏ ÔB¯kÊ ‰Ê ‰È‰ÈÂ .‰·eLz‰«¿»¿ƒ¿∆∆ƒ»¿«¬≈»»ƒ«¬≈
eÏÂ Ì‰Ï Ì¯bL „Ú ,‰zÚ eÈOÚÓk ‰È‰L eÈ˙B·‡¬≈∆»»¿«¬≈«»«∆»«»∆¿»
.·ÈËÈ‰Ï ·eL el‡ ÌÈ¯·c ÔB¯ÎÊaL .˙B¯v‰ Ô˙B‡»«»∆¿ƒ¿¿»ƒ≈»¿≈ƒ
.'B‚Â Ì˙·‡ ÔBÚ ˙‡Â ÌBÚ ˙‡ ecÂ˙‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«∆¬»¿∆¬¬…»¿
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.á‰ÈÏ„b ‚¯‰ BaL ,È¯L˙a ÈLÈÏL ÌBÈ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»
·aÒÂ ,˙¯‡Lp‰ Ï‡¯OÈ ˙ÏÁb ˙aÎÂ ,Ì˜ÈÁ‡ Ôa∆¬ƒ»¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿∆∆¿ƒ≈

Ô˙eÏb Ì˙‰Ï2Ï·a CÏÓ CÓÒ BaL ,˙·Ëa È¯ÈOÚÂ . ¿»≈»»«¬ƒƒ¿≈≈∆»«∆∆»∆
¯BˆÓa d‡È·‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÚL¯‰ ¯v‡„Îe·¿«¿∆«»»»«¿»«ƒ∆¡ƒ»¿»
eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Êen˙a ¯OÚ ‰Ú·LÂ .˜BˆÓ·e¿»¿ƒ¿»»»¿«¬ƒ»¿»ƒ≈¿

˙BÁel‰ e¯azL :Ba3ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ „ÈÓz‰ ÏË·e ,4, ƒ¿«¿«»««»ƒƒ«ƒƒ
ÈL Ôa¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰Ú˜·‰Â5ÒBÓBËÒBt‡ Û¯OÂ , ¿»¿¿»¿»«ƒ¿À¿»≈ƒ¿»««¿

ÚL¯‰6‰¯Bz‰ ˙‡7ÌÏˆ „ÈÓÚ‰Â ,.ÏÎÈ‰a »»»∆«»¿∆¡ƒ∆∆«≈»

ועל 2) הנשארה, הפליטה על החורבן לאחר לראש שמינוהו
בראש  כי "אמרו ירוחם: רבנו וכתב כולם. גלו שנהרג, ידי

חול". ליום תעניתו ונדחה נהרג בסיוון 3)השנה בששה
משה  עלה בהשכמה בסיוון בשבעה הדברות, עשרת ניתנו
כלים  נמצאו יום, ארבעים שם ושהה התורה שאר לקבל
העגל  את ישראל שעשו ראה וכשירד בתמוז עשר בשבעה

לעיניהם. הלוחות את על 4)וישבר נבוכדנצר כשצר
בתמוז. בי"ז התחיל זה כי בידינו וקבלה כי 5)ירושלים.

בתשעה  לצדקיהו שנה עשרה "בעשתי כתוב הראשון בבית
בתענית  הבבלי התלמוד לפי הוא כן העיר". הובקעה לחודש
כאן", יש חשבונות "קלקול כי סובר הירושלמי אבל כח:
שבו  התאריך, מישראל נשכח החורבן של צרות מרוב
לאמיתו  אבל בתמוז, לתשעה בטעות ונרשם העיר הובקעה

בתמוז. עשר בשבעה ראשון בבית גם היה דבר שר 6)של
שני. בית חורבן בימי היה 7)יווני זה כי בידינו וקבלה

בתמוז. בי"ז

.âÏÚ ¯Ê‚ :Ba eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ·‡a ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿««
ı¯‡Ï eÒkÈ ‡lL ¯a„na Ï‡¯OÈ8˙Èa‰ ·¯ÁÂ .9 ƒ¿»≈«ƒ¿»∆…ƒ»¿»»∆¿»«««ƒ

‰BL‡¯a10‰iM·e11¯˙È·e ,‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰„kÏÂ . »ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈«
Ì‰Ï ‰È‰Â .Ï‡¯OiÓ ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ da eÈ‰Â .dÓL¿»¿»»¬»ƒ¿»ƒƒ¿»≈¿»»»∆

ÏB„b CÏÓ12‡e‰L ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚e Ï‡¯OÈ Ïk en„Â , ∆∆»¿ƒ»ƒ¿»≈¿≈«¬»ƒ∆
ÁÈLn‰ CÏÓ13,Ìlk e‚¯‰Â ,ÌÈiÓB¯‰ „Èa ÏÙÂ , ∆∆«»ƒ«¿»«¿«»ƒƒ¿∆∆¿À»

Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á BÓk ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ ‰˙È‰Â14B·e . ¿»¿»»»¿»¿À¿«≈«ƒ¿»
ÌBia15ÚL¯‰ ÒBtB¯ÒB¯BË L¯Á ˙eÚ¯ÙÏ ÔÎen‰ ««»¿À¿»»«¿¿»»»

ÔBiˆ :¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈ·È·Ò ˙‡Â ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»¿∆¿ƒ»¿«≈«∆∆¡«ƒ
.L¯Á˙ ‰„O»∆≈»≈

(8- ההוא" בלילה העם "ויבכו נאמר: מרגלים בפרשת
באב  תשעה ליל לילה אותו יוחנן, רבי אמר רבה ו"אמר
של  בכייה בכיתם אתם הוא, ברוך הקדוש להם אמר היה,

לדורות". בכייה לכם קובע ואני המקדש.9)חינם, בית
בא 10) לחודש... בשבעה החמישי "ובחודש שכתוב:

את  וישרוף ירושלים, בבל מלך עבד טבחים רב נבוזראדן
וכתיב: ירושלים", בתי כל ואת המלך בית ואת ה' בית
רב  נבוזראדן בא לחודש... בעשור החמישי "ובחודש
באב  בשבעה כיצד? הא ה'..." בית את וישרוף טבחים....
סמוך  ובתשעה בו, וקלקלו ואכלו להיכל גויים נכנסו
היום  כל והולך דולק והיה האּור את בו הציתו לחשיכה

חייב".11)כולו. ליום וחוב זכאי ליום זכות "מגלגלין
המלך.12) כוזיבא יוחי,13)בן בן שמעון רבי "תני

כוזבא  דרך - מיעקב" כוכב "דרך דורש: היה רבי עקיבא

דין  אמר: הווה כוזבא בר חמי הווה כד עקיבא רבי ֵמיעקב,
משיחא". מלכא היה 14)הוא זה כי בידינו וקבלה

באב. חכמים.15)בתשעה ביד קבלה זו אף

.ãÔÈL¯ÙÓ Ô‰ È¯‰ ,el‡‰ ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿≈«»≈¬≈≈¿…»ƒ
ÌBˆ .'B‚Â ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ·¯‰ ÌBˆ :‰Ïawa««»»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿
L„Áa ‡e‰L ,Êen˙a ¯OÚ ‰Ú·L ‰Ê - ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆ƒ¿»»»¿«∆«…∆

ÈÚÈ·¯‰16‡e‰L ,·‡a ‰ÚLz ‰Ê - ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ; »¿ƒƒ¿«¬ƒƒ∆ƒ¿»¿»∆
,È¯L˙a ‰LÏL ‰Ê - ÈÚÈ·M‰ ÌBˆÂ ;ÈLÈÓÁ‰ L„Áa«…∆«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ∆¿»¿ƒ¿≈
‰¯OÚ ‰Ê - È¯ÈOÚ‰ ÌBˆÂ ;ÈÚÈ·M‰ L„Áa ‡e‰L∆«…∆«¿ƒƒ¿»¬ƒƒ∆¬»»

.È¯ÈOÚ‰ L„Áa ‡e‰L ,˙·Ëa¿≈≈∆«…∆»¬ƒƒ

הזה 16) "החודש שנאמר לחדשים, השנה ראש הוא שניסן
השנה". לחדשי לכם הוא ראשון חדשים, ראש לכם

.ä˙BpÚ˙‰Ï el‡ ÌÈpÓÊa Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰Â17, ¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿«
¯„‡a ¯OÚ ‰LÏL·e18ÈÓÈa epÚ˙‰L ˙ÈÚzÏ ¯ÎÊ , ƒ¿»»»«¬»≈∆««¬ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

ÏÁ Ì‡Â .Ì˙˜ÚÊÂ ˙BÓv‰ È¯·c :¯Ó‡pL ,ÔÓ‰»»∆∆¡«ƒ¿≈«…¿«¬»»¿ƒ»
ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯„‡a ¯OÚ ‰LÏL19 ¿»»»«¬»ƒ¿¿«»«¿ƒƒ

ÈLÈÓÁa ÔÈpÚ˙Óe20„Á‡ Ï·‡ .¯OÚ „Á‡ ‡e‰L , ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ∆««»»¬»∆»
ÔÈÁBc ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿≈«∆»ƒ¿¿«»ƒ

˙aM‰ ¯Á‡Ï B˙B‡21˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁ .22, ¿««««»»ƒ¿¿∆∆«»
ÔÈ‡ el‡‰ ˙BÓBv‰ ÏÎ·e .˙aL ·¯Úa ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿∆∆«»¿»«»≈≈
Ï·‡ ,‰ÏÈÚ ˙lÙz Ô‰a ÔÈÏlt˙Ó ‡ÏÂ ÔÈÚÈ¯˙Ó«¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬»
ÔlÎ·e ."‰LÓ ÏÁÈÂ"a ‰ÁÓe ˙È¯ÁL ‰¯Bza ÔÈ¯B˜ƒ«»«¬ƒƒ¿»¿«¿«∆¿À»

‰ÏÈla ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡23·‡a ‰ÚLzÓ ıeÁ ,24. ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒƒ¿»¿»

ושמחה 17) ששון להו וקרי הרביעי...) (צום צום להו "קרי
הכי  פפא רב אמר - ולשמחה)? לששון יהודה לבית (יהיה
גזרת  יש ולשמחה, לששון יהיו שלום שיש בזמן קאמר,
מתענים  רצו שלום ואין המלכות גזרת אין צום, המלכות
שאין  הזה, שבזמן לקבוע הרמב"ם ובא מתענים", אין רצו
וכבר  להתענות, ישראל כל נהגו המלכות, גזירת ואין שלום

לחובה. הצומות את עליהם אחאי 18)קבלו דרב בשאילתות
כולן  עיירות בין כפרים בין כרכים "בין (פקודי): גאון
יצחק  בר שמואל רבי דאמר באדר, עשר בשלושה מתענין
ועמוד  נקהלו שנאמר: הוא, לכל קהילה זמן עשר שלושה
תענית". יום קהילה? מאי בו עשר בשלושה נפשם על

מקדימין 19) אמרו "באלו ה. במגילה מהמשנה זאת ולמדו
מקדימים  - מגילה מקרא שמקדימים שכשם מאחרין", ולא
לנס. זכר אלא לפורענות שאינו אדר, י"ג צום את

השבת.20) כבוד מפני להתענות אין שבת כי 21)שבערב
השבת. כבוד מפני להתענות אין שבת עשרה 22)בערב

קביעות  לפי שישי ביום חלים אינן הצומות שאר כי בטבת,
שלנו. התענית.23)החדשים יום שעל 24)ליל שכיון

ואין  שלום אין שהרי בהם, להתענות חיוב אין הדין פי
מתשעה  חוץ הצומות, ביתר נהגו לא נהגו, שכך אלא גזירה,

יחידים. כתענית אלא באב,

.å˙aLÂ .‰ÁÓOa ÔÈËÚÓÓ ·‡ ÒkiMÓ25ÏÁL ƒ∆ƒ»≈»¿«¬ƒ¿ƒ¿»¿«»∆»
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ·‡a ‰ÚLz26ÒaÎÏe27 ƒ¿»¿»ƒ¿¿»»¿«≈¿«≈

ı‰‚Ó ÈÏk LaÏÏÂ28ÔzLÙ ÈÏk elÙ‡ ,29¯·ÚiL „Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿…»¬ƒ¿ƒƒ¿»«∆«¬…
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zeiprzעד zekld - mipnf xtq - hay e"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.¯eÒ‡ ˙ÈÚz‰ ¯Á‡Ï ÁÈp‰Ïe ÒaÎÏ elÙ‡Â .˙ÈÚz‰««¬ƒ«¬ƒ¿«≈¿«ƒ«¿««««¬ƒ»
‡ÏÂ ,BÊ ˙aLa ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL Ï‡¯OÈ e‚‰ ¯·Îe¿»»¬ƒ¿»≈∆…∆¡…»»¿«»¿…
˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙ÈÚz‰ ¯·ÚiL „Ú ,ıÁ¯nÏ eÒkÈƒ»¿«∆¿»«∆«¬…««¬ƒ¿≈¿
.˙ÈÚz‰ „Ú L„Á‰ L‡¯Ó ‰ËÈÁM‰ Ïh·Ï e‚‰pL∆»¬¿«≈«¿ƒ»≈…«…∆«««¬ƒ

בגד 28)בגדים.27)להסתפר.26)שבוע.25)
שכבסוהו  מגוהץ, שאינו מכובס, בגד ללבוש אבל מגוהץ.

מותר. - זו שבת ניכר 29)לפני הגיהוץ שאין פי על אף
כך. כל בו

.æ‡l‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â .¯·c ÏÎÏ BÓBÈk BÏÈÏ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»≈¿¿»»»¿≈¿ƒ∆»
ÌBÈk ,¯eÒ‡ BlL ˙BLÓM‰ ÔÈ·e .ÌBÈ „BÚaÓƒ¿≈«¿»∆»¿

a ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÌÈ¯etk‰‰cÚqa ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ¯O «ƒƒ¿……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ«¿À»
da ˜ÈÒÙn‰30BÏ LiL BzbÓ ÔÈÈ ‡e‰ ‰˙BL Ï·‡ ; ««¿ƒ»¬»∆«ƒƒƒ∆≈

˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL31BÏ LiL ÁÈÏÓ ¯Oa ÏÎB‡Â , ¿»»ƒ»¿≈»»»ƒ«∆≈
¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL32.ÔÈÏÈL·z ÈL ÏÎ‡È ‡ÏÂ . ¿»»ƒ»≈¿……«¿≈«¿ƒƒ

והנסכים,30) הקרבנות ובטלו המקדש בית שחרב שמיום
שאין  אלא השנה, ימות בכל ויין מבשר להינזר צריכים היינו
החמירו  ולכן בו לעמוד יכול שאינו דבר הציבור על לגזור

המפסקת. בסעודה לכתחילה 31)לפחות, כשר שאינו
כשלמים",32)לנסכים. שהוא זמן "כל אמרו: בגמרא

בו  אין ששוב ויום, ולילה יום עליו שעברו לאחר כלומר
שמחה.

.ç?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33·‡a ‰ÚLz ·¯Ú ÏÎ‡L «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«∆∆ƒ¿»¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆÁ Ì„˜ „ÚÒ Ì‡ Ï·‡ .˙BˆÁ ¯Á‡««¬¬»ƒ»«…∆¬««ƒ
·¯ÚÂ .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÎB‡ ,da ˜ÈÒÙÓ ‡e‰L∆«¿ƒ»≈»«∆ƒ¿∆¿∆∆
Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»∆»ƒ¿¿«»≈¿∆»

‰ÓÏL ˙cÚÒk elÙ‡ BÁÏL ÏÚ ‰ÏÚÓe ,Bk¯ˆ34ÔÎÂ . »¿«¬∆«À¿»¬ƒƒ¿À«¿……¿≈
¯qÁÓ BÈ‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL BÓˆÚ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»«¿∆»ƒ¿¿«»≈¿«≈

ÌeÏk35. ¿

תבשילין.33) שני בסעודה יאכל אוכל 34)שלא "שהיה
שם). (רש"י סולת" כור ושריו ליום 35)הוא הצום ונדחה

ראשון.

.è¯˙BÈ ÏaÒÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,ÌÚ‰ Ïk ˙cÓ ‡È‰ BÊƒƒ«»»»∆≈»¿ƒƒ¿…≈
:Ô˙cÓ ‰˙È‰ Ck ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ Ï·‡ ;È‡cÓƒ«¬»¬ƒƒ»ƒƒ»»¿»ƒ»»

Bc·Ï Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú36˙t ∆∆ƒ¿»¿»»¿ƒƒ»»»¿««
,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÔÈa ·LBÈÂ ,ÌÈÓa d¯BLÂ ,ÁÏÓa ‰·¯Á¬≈»¿∆«¿»¿«ƒ¿≈≈«¿ƒ«ƒ
‰‚‡„a ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ ‰ÈÏÚ ‰˙BLÂ ,dÏÎB‡Â¿¿»¿∆»∆»ƒ∆«ƒƒ¿»»
Èe‡¯ ‰Êk .ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓk ,‰iÎ·e ÔBÓnL·e¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈À»¿»»»∆»
eÏÎ‡ ‡Ï eÈÓiÓe .‰fÓ ·B¯˜ B‡ ,˙BOÚÏ ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒ«¬»ƒ∆ƒ»≈…»«¿
‡l‡ ,ÌÈL„Ú ÏL elÙ‡ ,ÏÈL·z ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú∆∆ƒ¿»¿»«¿ƒ¬ƒ∆¬»ƒ∆»

.˙aLa ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»¿«»

וידום".36) בדד "ישב

.é‰ÚL˙a ˙BÓÈÏLÓe ˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe ˙B¯aÚÀ»¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»
·‡a37,ÔBˆa ÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ,‰ˆÈÁ¯a ¯eÒ‡Â . ¿»¿»ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ≈¿≈

ÏL ‰ÎÈÒa ¯eÒ‡Â .ÌÈna BÚaˆ‡ ËÈLB‰Ï elÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ¿»¿ƒ»∆

‚eÚz38ÌBÈk - ‰hn‰ LÈÓL˙·e ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e , «¬ƒ¿ƒ«««¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿
- ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿∆»¬«¬¿»»
.ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BOÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÔÈOBÚƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ
,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÔÈÏËa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈ƒ¿»¿¬»ƒ
‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ‰L∆»∆¿»»≈∆ƒ«¿»»

.ÌÏBÚÏ¿»

שחולה 37) מתענות. אינן האחרים הצומות בשלושת אבל
באב. בתשעה אפילו מתענה אינו סכנה בו שאין פי על אף

מותר.38) הזוהמא להעביר אבל

.àéÌBÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»∆»
ÌÈÂc ÌÈ·LBÈ ‡l‡ ,·‡a ‰ÚL˙a39ÌÈÁ‡Â ¿ƒ¿»¿»∆»¿ƒ»ƒ¿∆¡»ƒ

ÌÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL ı¯‡‰ ÌÚ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÏ·‡k«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆«»»∆»«¬ƒƒ
L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯ ‰ÙOa BÏ40‰ÚL˙a ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â . ¿»»»»¿…∆…¿»ƒ¿¿ƒ¿»

‰Ln·e ,ÌÈ·e˙ka B‡ ÌÈ‡È·pa B‡ ‰¯Bza ·‡a¿»«»«¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»
˙B„b‰·e ‡¯Ób·e ˙BÎÏ‰·e41‡l‡ ‡¯B˜ BÈ‡Â . «¬»«¿»»««»¿≈≈∆»

.e‰ÈÓ¯ÈaL ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c·e ˙BÈ˜·e ·Bi‡a¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»ƒ∆¿ƒ¿¿»
Ba ÔÈÏËa Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ˙Â42ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜Óe . ¿ƒ∆≈«»¿≈ƒƒ¿»«¬»ƒ

L‡¯ ÏL ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ‡lL ÔÈ‚‰B43. ¬ƒ∆…¿«ƒ«¿ƒƒ∆…

החורבן.39) על וצער מכאב דרכי 40)עצבים משום ֵ
לב".41)שלום. משמחי ישרים ה' "פקודי שנאמר:

שמחה.42) להם גורמת בלימוד שההתקדמות
ארץ 43) משמים "השליך כתוב: ובחורבן פאר, שנקראים

באב  תשעה שדין אלו, חכמים וסוברים ישראל". תפארת
בתפילין. שאסור ראשון, ביום אבל ֳֵכדין

.áéB˙B‡a eÈ‰L ÌÈÓÎÁ ewz ,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆»¿
¯iÎÓe „iÒÓ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÔÈBa ÔÈ‡L ,¯Bc‰44ÔÈ·k «∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿À»¿À»¿ƒ¿«

B˙Èa ÁË ‡l‡ ;ÌÈÎÏn‰45¯iLÓe „ÈÒa „ÒÂ ËÈËa «¿»ƒ∆»»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈
Á˙t‰ „‚k ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ÌB˜Ó46.„ÈÒ ‡Ïa ¿«»««»¿∆∆«∆«¿…ƒ

d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ,˙¯iÎÓe ˙„iÒÓ ¯ˆÁ Á˜Bl‰Â47, ¿«≈«»≈¿À∆∆¿À∆∆¬≈¿∆¿»»
ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â.ÌÈÏ˙k‰ ÛÏ˜Ï B˙B‡ ¿≈¿«¿ƒƒ¿…«¿»ƒ

הקיר.44) על נאים הכנסת 45)ציורים בית כי אומרים יש
זה. בכלל אינם המדרש לבית.46)ובית בכניסה שיראוהו

יהודי.47) אינו זאת שעשה

.âé‰cÚÒ ˙BOÚÏ ÔÁÏL C¯BÚ‰L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈À¿»«¬¿À»
ËÚÓ epnÓ ¯qÁÓ ,ÌÈÁ¯B‡Ï48Èet ÌB˜Ó ÁÈpÓe , ¿¿ƒ¿«≈ƒ∆¿««ƒ«»»

.ÌL ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙B¯Úw‰ ÔÓ ‰¯Ú˜ ‡Ïa¿…¿»»ƒ«¿»»¿»≈»
˙¯iLÓ ,·‰f‰Â ÛÒk‰ ÈËÈLÎz ‰OBÚ ‰M‡‰LÎe¿∆»ƒ»»«¿ƒ≈«∆∆¿«»»¿«∆∆
‰È‰È ‡lL È„k ,Ô‰a ˙‚‰BpL ËÈLÎz‰ ÈÈnÓ ÔÈÓƒƒƒ≈««¿ƒ∆∆∆»∆¿≈∆…ƒ¿∆

BÏ ,‰M‡ ‡OB Ô˙Á‰LÎe .ÌÏL ËÈLÎzÁ˜49¯Ù‡ «¿ƒ»≈¿∆∆»»≈ƒ»≈«≈∆
el‡ ÏÎÂ .ÔÈlÙz‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó BL‡¯a Ô˙BÂ ‰Ï˜Óƒ¿∆¿≈¿…¿«»««¿ƒƒ¿»≈
CÁkL‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯È ¯kÊÏ È„k - ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿»«ƒ∆∆¡«ƒ∆¿»≈
‡Ï Ì‡ ÈkÁÏ ÈBLÏ ˜a„z .ÈÈÓÈ ÁkLz ,ÌÈÏLe¯È¿»»ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ…
L‡¯ ÏÚ ÌÈÏLe¯È ˙‡ ‰ÏÚ‡ ‡Ï Ì‡ ,ÈÎ¯kÊ‡∆¿¿≈ƒƒ…«¬∆∆¿»«ƒ«…

.È˙ÁÓOƒ¿»ƒ
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עה zeiprz zekld - mipnf xtq - hay e"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.¯eÒ‡ ˙ÈÚz‰ ¯Á‡Ï ÁÈp‰Ïe ÒaÎÏ elÙ‡Â .˙ÈÚz‰««¬ƒ«¬ƒ¿«≈¿«ƒ«¿««««¬ƒ»
‡ÏÂ ,BÊ ˙aLa ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL Ï‡¯OÈ e‚‰ ¯·Îe¿»»¬ƒ¿»≈∆…∆¡…»»¿«»¿…
˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙ÈÚz‰ ¯·ÚiL „Ú ,ıÁ¯nÏ eÒkÈƒ»¿«∆¿»«∆«¬…««¬ƒ¿≈¿
.˙ÈÚz‰ „Ú L„Á‰ L‡¯Ó ‰ËÈÁM‰ Ïh·Ï e‚‰pL∆»¬¿«≈«¿ƒ»≈…«…∆«««¬ƒ

בגד 28)בגדים.27)להסתפר.26)שבוע.25)
שכבסוהו  מגוהץ, שאינו מכובס, בגד ללבוש אבל מגוהץ.

מותר. - זו שבת ניכר 29)לפני הגיהוץ שאין פי על אף
כך. כל בו

.æ‡l‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â .¯·c ÏÎÏ BÓBÈk BÏÈÏ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»≈¿¿»»»¿≈¿ƒ∆»
ÌBÈk ,¯eÒ‡ BlL ˙BLÓM‰ ÔÈ·e .ÌBÈ „BÚaÓƒ¿≈«¿»∆»¿

a ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÌÈ¯etk‰‰cÚqa ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ¯O «ƒƒ¿……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ«¿À»
da ˜ÈÒÙn‰30BÏ LiL BzbÓ ÔÈÈ ‡e‰ ‰˙BL Ï·‡ ; ««¿ƒ»¬»∆«ƒƒƒ∆≈

˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL31BÏ LiL ÁÈÏÓ ¯Oa ÏÎB‡Â , ¿»»ƒ»¿≈»»»ƒ«∆≈
¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL32.ÔÈÏÈL·z ÈL ÏÎ‡È ‡ÏÂ . ¿»»ƒ»≈¿……«¿≈«¿ƒƒ

והנסכים,30) הקרבנות ובטלו המקדש בית שחרב שמיום
שאין  אלא השנה, ימות בכל ויין מבשר להינזר צריכים היינו
החמירו  ולכן בו לעמוד יכול שאינו דבר הציבור על לגזור

המפסקת. בסעודה לכתחילה 31)לפחות, כשר שאינו
כשלמים",32)לנסכים. שהוא זמן "כל אמרו: בגמרא

בו  אין ששוב ויום, ולילה יום עליו שעברו לאחר כלומר
שמחה.

.ç?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33·‡a ‰ÚLz ·¯Ú ÏÎ‡L «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«∆∆ƒ¿»¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆÁ Ì„˜ „ÚÒ Ì‡ Ï·‡ .˙BˆÁ ¯Á‡««¬¬»ƒ»«…∆¬««ƒ
·¯ÚÂ .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÎB‡ ,da ˜ÈÒÙÓ ‡e‰L∆«¿ƒ»≈»«∆ƒ¿∆¿∆∆
Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»∆»ƒ¿¿«»≈¿∆»

‰ÓÏL ˙cÚÒk elÙ‡ BÁÏL ÏÚ ‰ÏÚÓe ,Bk¯ˆ34ÔÎÂ . »¿«¬∆«À¿»¬ƒƒ¿À«¿……¿≈
¯qÁÓ BÈ‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL BÓˆÚ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»«¿∆»ƒ¿¿«»≈¿«≈

ÌeÏk35. ¿

תבשילין.33) שני בסעודה יאכל אוכל 34)שלא "שהיה
שם). (רש"י סולת" כור ושריו ליום 35)הוא הצום ונדחה

ראשון.

.è¯˙BÈ ÏaÒÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,ÌÚ‰ Ïk ˙cÓ ‡È‰ BÊƒƒ«»»»∆≈»¿ƒƒ¿…≈
:Ô˙cÓ ‰˙È‰ Ck ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ Ï·‡ ;È‡cÓƒ«¬»¬ƒƒ»ƒƒ»»¿»ƒ»»

Bc·Ï Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú36˙t ∆∆ƒ¿»¿»»¿ƒƒ»»»¿««
,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÔÈa ·LBÈÂ ,ÌÈÓa d¯BLÂ ,ÁÏÓa ‰·¯Á¬≈»¿∆«¿»¿«ƒ¿≈≈«¿ƒ«ƒ
‰‚‡„a ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ ‰ÈÏÚ ‰˙BLÂ ,dÏÎB‡Â¿¿»¿∆»∆»ƒ∆«ƒƒ¿»»
Èe‡¯ ‰Êk .ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓk ,‰iÎ·e ÔBÓnL·e¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈À»¿»»»∆»
eÏÎ‡ ‡Ï eÈÓiÓe .‰fÓ ·B¯˜ B‡ ,˙BOÚÏ ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒ«¬»ƒ∆ƒ»≈…»«¿
‡l‡ ,ÌÈL„Ú ÏL elÙ‡ ,ÏÈL·z ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú∆∆ƒ¿»¿»«¿ƒ¬ƒ∆¬»ƒ∆»

.˙aLa ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»¿«»

וידום".36) בדד "ישב

.é‰ÚL˙a ˙BÓÈÏLÓe ˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe ˙B¯aÚÀ»¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»
·‡a37,ÔBˆa ÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ,‰ˆÈÁ¯a ¯eÒ‡Â . ¿»¿»ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ≈¿≈

ÏL ‰ÎÈÒa ¯eÒ‡Â .ÌÈna BÚaˆ‡ ËÈLB‰Ï elÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ¿»¿ƒ»∆

‚eÚz38ÌBÈk - ‰hn‰ LÈÓL˙·e ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e , «¬ƒ¿ƒ«««¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿
- ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿∆»¬«¬¿»»
.ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BOÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÔÈOBÚƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ
,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÔÈÏËa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈ƒ¿»¿¬»ƒ
‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ‰L∆»∆¿»»≈∆ƒ«¿»»

.ÌÏBÚÏ¿»

שחולה 37) מתענות. אינן האחרים הצומות בשלושת אבל
באב. בתשעה אפילו מתענה אינו סכנה בו שאין פי על אף

מותר.38) הזוהמא להעביר אבל

.àéÌBÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»∆»
ÌÈÂc ÌÈ·LBÈ ‡l‡ ,·‡a ‰ÚL˙a39ÌÈÁ‡Â ¿ƒ¿»¿»∆»¿ƒ»ƒ¿∆¡»ƒ

ÌÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL ı¯‡‰ ÌÚ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÏ·‡k«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆«»»∆»«¬ƒƒ
L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯ ‰ÙOa BÏ40‰ÚL˙a ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â . ¿»»»»¿…∆…¿»ƒ¿¿ƒ¿»

‰Ln·e ,ÌÈ·e˙ka B‡ ÌÈ‡È·pa B‡ ‰¯Bza ·‡a¿»«»«¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»
˙B„b‰·e ‡¯Ób·e ˙BÎÏ‰·e41‡l‡ ‡¯B˜ BÈ‡Â . «¬»«¿»»««»¿≈≈∆»

.e‰ÈÓ¯ÈaL ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c·e ˙BÈ˜·e ·Bi‡a¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»ƒ∆¿ƒ¿¿»
Ba ÔÈÏËa Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ˙Â42ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜Óe . ¿ƒ∆≈«»¿≈ƒƒ¿»«¬»ƒ

L‡¯ ÏL ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ‡lL ÔÈ‚‰B43. ¬ƒ∆…¿«ƒ«¿ƒƒ∆…

החורבן.39) על וצער מכאב דרכי 40)עצבים משום ֵ
לב".41)שלום. משמחי ישרים ה' "פקודי שנאמר:

שמחה.42) להם גורמת בלימוד שההתקדמות
ארץ 43) משמים "השליך כתוב: ובחורבן פאר, שנקראים

באב  תשעה שדין אלו, חכמים וסוברים ישראל". תפארת
בתפילין. שאסור ראשון, ביום אבל ֳֵכדין

.áéB˙B‡a eÈ‰L ÌÈÓÎÁ ewz ,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆»¿
¯iÎÓe „iÒÓ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÔÈBa ÔÈ‡L ,¯Bc‰44ÔÈ·k «∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿À»¿À»¿ƒ¿«

B˙Èa ÁË ‡l‡ ;ÌÈÎÏn‰45¯iLÓe „ÈÒa „ÒÂ ËÈËa «¿»ƒ∆»»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈
Á˙t‰ „‚k ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ÌB˜Ó46.„ÈÒ ‡Ïa ¿«»««»¿∆∆«∆«¿…ƒ

d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ,˙¯iÎÓe ˙„iÒÓ ¯ˆÁ Á˜Bl‰Â47, ¿«≈«»≈¿À∆∆¿À∆∆¬≈¿∆¿»»
ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â.ÌÈÏ˙k‰ ÛÏ˜Ï B˙B‡ ¿≈¿«¿ƒƒ¿…«¿»ƒ

הקיר.44) על נאים הכנסת 45)ציורים בית כי אומרים יש
זה. בכלל אינם המדרש לבית.46)ובית בכניסה שיראוהו

יהודי.47) אינו זאת שעשה

.âé‰cÚÒ ˙BOÚÏ ÔÁÏL C¯BÚ‰L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈À¿»«¬¿À»
ËÚÓ epnÓ ¯qÁÓ ,ÌÈÁ¯B‡Ï48Èet ÌB˜Ó ÁÈpÓe , ¿¿ƒ¿«≈ƒ∆¿««ƒ«»»

.ÌL ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙B¯Úw‰ ÔÓ ‰¯Ú˜ ‡Ïa¿…¿»»ƒ«¿»»¿»≈»
˙¯iLÓ ,·‰f‰Â ÛÒk‰ ÈËÈLÎz ‰OBÚ ‰M‡‰LÎe¿∆»ƒ»»«¿ƒ≈«∆∆¿«»»¿«∆∆
‰È‰È ‡lL È„k ,Ô‰a ˙‚‰BpL ËÈLÎz‰ ÈÈnÓ ÔÈÓƒƒƒ≈««¿ƒ∆∆∆»∆¿≈∆…ƒ¿∆

BÏ ,‰M‡ ‡OB Ô˙Á‰LÎe .ÌÏL ËÈLÎzÁ˜49¯Ù‡ «¿ƒ»≈¿∆∆»»≈ƒ»≈«≈∆
el‡ ÏÎÂ .ÔÈlÙz‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó BL‡¯a Ô˙BÂ ‰Ï˜Óƒ¿∆¿≈¿…¿«»««¿ƒƒ¿»≈
CÁkL‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯È ¯kÊÏ È„k - ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿»«ƒ∆∆¡«ƒ∆¿»≈
‡Ï Ì‡ ÈkÁÏ ÈBLÏ ˜a„z .ÈÈÓÈ ÁkLz ,ÌÈÏLe¯È¿»»ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ…
L‡¯ ÏÚ ÌÈÏLe¯È ˙‡ ‰ÏÚ‡ ‡Ï Ì‡ ,ÈÎ¯kÊ‡∆¿¿≈ƒƒ…«¬∆∆¿»«ƒ«…

.È˙ÁÓOƒ¿»ƒ
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צבור,49) תענית בעת העם כל שעושים כמו בעצמו, החתן
שמחתי". ראש "על נאמר שהרי

.ãéL e¯Êb ÔÎÂ¯ÓÊ ÈÈÓ ÏÎÂ .¯ÈL ÈÏÎa ÔbÏ ‡l ¿≈»¿∆…¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆∆
¯eÒ‡Â Ô‰a ÁÓOÏ ¯eÒ‡ ¯ÈL ÏL ÏB˜ ÈÚÈÓLÓ ÏÎÂ¿»«¿ƒ≈∆ƒ»ƒ¿…«»∆¿»
ÔÈi‰ ÏÚ ‰ta ‰¯ÈL elÙ‡Â .Ôa¯Á‰ ÈtÓ ,ÔÚÓLÏ¿»¿»ƒ¿≈«À¿»«¬ƒƒ»«∆«««ƒ
Ïk e‚‰ ¯·Îe .ÔÈÈ ezLÈ ‡Ï ¯ÈMa :¯Ó‡pL ,‰¯eÒ‡¬»∆∆¡««ƒ…ƒ¿»ƒ¿»»¬»
˙B‡„B‰ ÏL ¯ÈL B‡ ˙BÁaLz È¯·c ¯ÓBÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«ƒ¿≈À¿»ƒ∆»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡Ï50.ÔÈi‰ ÏÚ »≈¿«≈»∆«««ƒ

וכלה.50) חתן בבית כגון:

.åèCk ¯Á‡Â51‡lL ,ÌÈ˙Á ˙B¯ËÚ ÏÚ e¯Êb ¿««»»¿««¿¬»ƒ∆…
,ÏÈÏk ÌeL BL‡¯a Ô˙Á‰ ÁÈpÈ ‡lLÂ .ÏÏk ÌÁÈp‰Ï¿«ƒ»¿»¿∆…«ƒ«∆»»¿…¿ƒ

e¯Êb ÔÎÂ .‰¯ËÚ‰ Ì¯‰Â ˙Ùˆn‰ ¯Ò‰ :¯Ó‡pL52ÏÚ ∆∆¡«»≈«ƒ¿∆∆¿»≈»¬»»¿≈»¿«
˙Blk ˙B¯ËÚ53ÏL Ï·‡ ,·‰Ê B‡ ÛÒk ÏL ‰È‰ Ì‡ , «¿«ƒ»»∆∆∆»»¬»∆

.‰lkÏ ¯zÓ ÏÈ„b¿ƒÀ»««»

על 51) שצר אספסיינוס, של מלחמה) חיל =) בפולמוס
החורבן. בעת שנחרב 52)ירושלים טיטוס, של בפולמוס

גדולה. יותר הייתה והצרה ידו על דווקא 53)הבית
מותרים. אחרים אבל גזרו וכלות בחתנים

.æèÌa¯Áa ‰„e‰È È¯Ú ‰‡¯L ÈÓ54È¯Ú :¯ÓB‡ , ƒ∆»»»≈¿»¿À¿»»≈»≈
,da¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰‡¯ .Ú¯B˜Â ,¯a„Ó eÈ‰ EL„»̃¿¿»ƒ¿»¿≈«»»¿»«ƒ¿À¿»»

'B‚Â ¯a„Ó ÌÈÏLe¯È :¯ÓB‡55,Ba¯Áa Lc˜n‰ ˙Èa . ≈¿»«ƒƒ¿»¿≈«ƒ¿»¿À¿»
ÔÎÈ‰Óe .Ú¯B˜Â ,'B‚Â ez¯‡Ù˙Â eL„˜ ˙Èa :¯ÓB‡≈≈»¿≈¿ƒ¿«¿≈¿¿≈«≈≈»

ÌÈÙBv‰ ÔÓ ?Ú¯˜Ï ·iÁ56Ú¯B˜ ,Lc˜nÏ ÚÈbiLÎe . «»ƒ¿…«ƒ«ƒ¿∆«ƒ««ƒ¿»≈«
C¯cÓ ‡B·iLk ,‰lÁz Lc˜na Ú‚t Ì‡Â .¯Á‡ Ú¯∆̃««≈¿ƒ»««ƒ¿»¿ƒ»¿∆»ƒ∆∆
.ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÛÈÒBÓe ,Lc˜n‰ ÏÚ Ú¯B˜ - ¯a„n‰«ƒ¿»≈«««ƒ¿»ƒ«¿»»ƒ

גויים 54) שיד היינו, ש"חורבנן" והב"ח יוסף הבית וכתבו
עליהן. שלטת "וקורע".55)עודנה כאן: נוסף אחר בנוסח

על  וקורע חוזר יהודה, ערי על קרע שכבר פי על ואף
הקודש. עיר לירושלים מקו 56)ירושלים מסביב ם

המקדש. מקום את משם לראות שאפשר

.æéB„Èa Ú¯B˜ Ìlk el‡‰ ÌÈÚ¯w‰ Ïk57.„nÚÓ »«¿»ƒ»≈À»≈«¿»≈À»
BaÏ ˙‡ ‰l‚iL „Ú ,ÂÈÏÚL ˙eÒk Ïk Ú¯B˜Â58BÈ‡Â . ¿≈«»¿∆»»«∆¿«∆∆ƒ¿≈

‰Á‡Ó59‡e‰ È‡M¯ Ï·‡ .ÌÏBÚÏ el‡ ÌÈÚ¯˜ ¿«∆¿»ƒ≈¿»¬»««
˙BÓlÒ ÔÈÓk Ô¯Ù˙Ïe ÔË˜ÏÏ ,ÔÏÏÓÏ ,ÔÏÏLÏ60. ¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿ƒÀ»

כלי.57) ידי על כנגד 58)ולא שמאלו בצד הקרע שעושה
ואם, אב על כקריעה דינן אלו שקריעות רבינו, וסובר ליבו.
והראב"ד  הקריעה. איחוי לעניין בגמרא אותן שהשוו כשם

זה. על הקרעים 59)חולק את שמחברת מיושרת תפירה
הקרע 60)כבראשונה. שהיכר מיושרות שאינן תפירות

נשאר.

.çéÌÈLÏL CBz ,‡·Â CÏB‰ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‡·e CÏB‰ ‰È‰»»≈»ƒ»«ƒ≈»»¿ƒ
- ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï Ì‡Â ;¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ BÈ‡ - ÌBÈ≈≈«∆««≈¿ƒ¿««¿ƒ

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ61. ≈¿≈«

המקדש.61) ומקום יהודה בערי הדין וכן

.èé˙BÓÈÏ ÏËaÏ ÌÈ„È˙Ú el‡‰ ˙BÓBv‰ Ïk»«»≈¬ƒƒƒ»≈ƒ
ÌBÈ ˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú Ì‰L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÁÈLn‰«»ƒ«¿…∆»∆≈¬ƒƒƒ¿
'‰ ¯Ó‡ ‰k :¯Ó‡pL .‰ÁÓOÂ ÔBOO ÈÓÈÂ ·BËƒ≈»¿ƒ¿»∆∆¡«…»«
ÈÚÈ·M‰ ÌBˆÂ ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ·¯‰ ÌBˆ ,˙B‡·¿̂»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
‰ÁÓOÏe ÔBOOÏ ‰„e‰È ˙È·Ï ‰È‰È È¯ÈOÚ‰ ÌBˆÂ¿»¬ƒƒƒ¿∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿»

e·‰‡ ÌBÏM‰Â ˙Ó‡‰Â ,ÌÈ·BË ÌÈ„ÚÓÏe62. ¿…¬ƒƒ¿»¡∆¿«»¡»

לישראל,62) טובים ימים להיות עתידים ימים "אותם
עליה  המתאבלים וכל וגו', הרביעי צום ה' אמר כה שנאמר
שמחו  שנאמר הבא, לעולם עימה הם שמחים הזה, בעולם

וגו'". אוהביה כל בה וגילו ירושלים את

˙BiÚz ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿«¬ƒ

dMpge dNbn zFkld
-mipnfxtqהלכותמגילהוחנוכה

¦§§¦¨©£ª¨
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ1ÔÈ‡Â , ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»

ÔÈn‰ ÔÓ2. ƒ«ƒ¿»
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  3ּפרק ¤¤¦
המגילה,1) קריאת וזמן בקריאה, המחוייבים בו נתבאר

המקומות. חילוף לפי וחילופו

.àÈ¯·cÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ dpÓÊa ‰l‚n‰ ˙‡È¯¿̃ƒ««¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈ‡È·p‰ ˙wz ‡È‰L ÌÈÚe„È ÌÈ¯·c‰Â .ÌÈ¯ÙBÒ4. ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ«»««¿ƒƒ

d˙‡È¯˜a ÌÈ·iÁ Ïk‰Â5ÌÈLÂ ÌÈL‡ :6ÌÈ¯‚Â , ¿«…«»ƒƒ¿ƒ»»¬»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·ÚÂ7d˙B¯˜Ï ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓe .8. «¬»ƒ¿À¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿«ƒƒ¿»

ÔÈ‡·e Ô˙„B·Ú ÔÈÏh·Ó Ô˙„B·Úa ÌÈ‰k elÙ‡Â«¬ƒ…¬ƒ«¬»»¿«¿ƒ¬»»»ƒ
‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÚÓLÏ9‰¯Bz „eÓÏz ÌÈÏh·Ó ÔÎÂ . ƒ¿…«ƒ¿»¿ƒ»¿≈¿«¿ƒ«¿»
‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÚÓLÏ10ÏL ˙BˆÓ ¯‡LÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ; ƒ¿…«ƒ¿»¿ƒ»«»…∆ƒ¿»ƒ¿∆

‰¯Bz11EÏ ÔÈ‡Â .‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÈtÓ ÔÈÁ„ ÔlkL , »∆À»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿≈¿
‰ÂˆÓ ˙nÓ ıeÁ ,ÂÈtÓ ‰l‚Ó ‡¯˜Ó ‰Á„pL ¯·c12 »»∆ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»ƒ≈ƒ¿»

¯Á‡Â ‰lÁz B¯·B˜ - Ba Ú‚Bt‰L ;ÔÈ¯·B˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆«≈«¿¿ƒ»¿««
‡¯B˜ Ck13. »≈

ל.).2) (קידושין סופרים נקראו הראשונים אינן 3)חכמים
הלכות  'בעל כדעת ולא מצוות. תרי"ג במנין נכללות
תרי"ג  בכלל הן וחנוכה מגילה קריאת שמצוות גדולות',
קדשנו  "אשר עליהן: מברכים שאנו מאחר המצוות,
היטב  הזה הענין את רבינו ביאר וכבר וצונו", במצותיו
(מכות  שאמרו שמאחר הראשון), (שורש המצוות' ב'ספר
מצות  עשרה ושלש מאות שש שמלאי, רבי "דרש כג.):

ב'ספר ·ÈÈÒלמשהנאמרו  שם רבינו גרסת היא (וכך "
כך, אחר שנתחדשו מצוות בהן לכלול יתכן לא המצוות'),

כג.). (שבת תסור" "לא בכלל שהן במגילה 4)אףֿעלֿפי
נביאות, ושבע נביאים ושמונה ארבעים רבנן, "תנו א: יד,
שכתוב  מה על הותירו ולא פחתו ולא לישראל, להם עמדו
"מכדי  ב.): (שם אמרו וכן מגילה". ממקרא חוץ בתורה,
מקרא  ימי כל (הלא תקנינהו" הגדולה כנסת אנשי כולהו
נביאים  כמה היו ובהם כנה"ג) אנשי תקנום בפורים מגילה

יז:). ב.5)(מגילה ב, רבי 6)ערכין "אמר א: ד, מגילה
היו  הן שאף מגילה, במקרא חייבות נשים לוי, בן יהושע
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האי, רב (לשון נגאלו" אסתר "שעלֿידי - הנס" באותו
להלן. וראה (151 עמוד קח. לפסחים אבל 7)אוצה"ג

שהזמן  ממצוותֿעשה שפטורים משוחררים, שאינם עבדים
נשים  ודוקא מגילה. ממקרא פטורים בנשים, כמו גרמן
[וראה  לחםֿמשנה. ועי' כנ"ל. הנס, נעשה שעלֿידן חייבות,

ב]. הערה ה"א חנוכה מהל' פ"ג 'ירושלמי'8)להלן
ובני  בנוי מכנש לוי, בן יהושע "רבי ה"ה: פ"ב מגילה

קומיהון". לה וקרי א.9)ביתיה ג, "כהנים 10)מגילה
מבטלין  כולן במעמדם, וישראל בדוכנם לוים בעבודתן
בית  של סמכו מכאן מגילה, מקרא לשמוע ובאין עבודתן
מגילה" מקרא לשמוע ובאין תורה תלמוד שמבטלין רבי

שם). המצוות,11)(מגילה כל כנגד שקול תורה שתלמוד
כולם". כנגד תורה "ותלמוד מ"א): פ"א (פאה שנינו שהרי

לקברו.12) עליו שמצוה בו, שיטפל מי ואין עזוב מת
ב.13) ג, מגילה

.áÈ„È ‡ˆÈ ‡¯Bw‰ ÔÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ‡¯Bw‰ „Á‡∆»«≈¿∆»«≈«ƒ«≈»»¿≈
B˙·BÁ14,‡e‰Â .·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÈtÓ ÚÓLiL »¿∆ƒ¿«ƒƒƒ∆«»

d˙‡È¯˜a15ÔË˜ ‡¯Bw‰ ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .16,‰ËBL B‡ ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»»«≈»»∆
.‡ˆÈ ‡Ï epnÓ ÚÓBM‰«≈«ƒ∆…»»

כעונה.14) ב.15)שהשומע יט, שם בקצת 16)משנה,
הקורא  היה "אם כתוב: הכסףֿמשנה) בגירסת (וכן נוסחאות
מביא  רוקח' ב'מעשה אבל שוטה", או קטן או חרש
נזכר  לא ושם וקס"ב, קי"א משנת כת"י של נוסחאות
מדבר. ואינו שומע אינו גמור חרש שהרי נכון, וכן "חרש".
תנא, "מאן שם): (מגילה אמרו שומע, ואינו שמדבר ובחרש
דתנן  היא, יוסי רבי מוציא) (שאינו לא? נמי דיעבד חרש
אומר  יוסי רבי יצא, - לאזנו השמיע ולא שמע את הקורא
שמע  קריאת מהל' בפ"ב רבינו שפסק ומכיון יצא", לא -
כרחנו  על יצא, לאזנו השמיע ולא שמע את שהקורא ה"ח,
(מגילה  ב'ירושלמי' הוא וכן מגילה. במקרא חרש דין שבטל
במשנה" היא לשון שגרת חרש, כאן "אין ה"ה): פ"ב

(כסףֿמשנה).

.âdlk ˙‡ ˙B¯˜Ï ‰ÂˆÓ17‰ÏÈla d˙B¯˜Ï ‰ÂˆÓe . ƒ¿»ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ¿»««¿»
ÌBi·e18ÌBi‰ ÏÎÂ ,‰ÏÈl‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ . «¿»««¿»»≈ƒ¿ƒ«««¿»¿»«

ÌBi‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk19‰ÏÈla d˙‡È¯˜ Ì„˜ C¯·Óe . »≈ƒ¿ƒ««¿»≈…∆¿ƒ»»««¿»
˙BÎ¯a LÏL20CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â . »¿»¿≈≈»«»¿»¡…≈∆∆

.‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»
ÌÈq ‰OÚL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÔÓf·e Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ˙B·‡Ï«¬≈«»ƒ»≈«¿««∆»«»¿»
ÔÓfÏ eÚÈb‰Â eÓi˜Â eÈÁ‰L ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»«¿«

"eÈÁ‰L" C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ÌBi·e .‰f‰21ÌB˜Óe . «∆«≈≈¿»≈∆∆¡»¿
C¯·Ó ,‰È¯Á‡ C¯·Ï e‚‰pL22eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a : ∆»¬¿»≈«¬∆»¿»≈»«»¿»¡…≈

,eÈc ˙‡ Ôc‰Â ,e·È¯ ˙‡ ·¯‰ Ï‡‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»»≈»»∆ƒ≈¿«»∆ƒ≈
ÌlLÓ‰Â ,eÈ¯vÓ eÏ Ú¯Ùp‰Â ,e˙Ó˜ ˙‡ Ì˜Bp‰Â¿«≈∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»»ƒ»≈¿«¿«≈
Ú¯Ùp‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ È·ÈB‡ ÏÎÏ ÏeÓb23 ¿¿»¿≈«¿≈»«»¿»«ƒ¿»

.ÚÈLBn‰ Ï‡‰ ,Ì‰È¯ˆ ÏkÓ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ»»≈∆»≈«ƒ«

מאיר.17) כרבי א. יט, מגילה א:18)משנה, ד, מגילה
המגילה  את לקרות אדם חייב לוי, בן יהושע רבי "אמר

אקרא  אלקי ג) כב, (תהלים שנאמר ביום, ולשנותה בלילה
על  נאמר זה (מזמור לי" דומיה ולא ולילה תענה, ולא יומם

רש"י). - דבר 19)אסתר הכלל, "זה ב: כ, מגילה משנה,
כשר  - בלילה שמצותו ודבר היום, כל כשר - ביום שמצותו

הלילה". "מאי 20)כל ב: כא, וגמרא א. כא, שם משנה,
ובריך: אשי, דרב לקמיה אקלע מקטרזיא ששת רב מברך?

על = ) שעשהÓמנ"ח" מגילה, ושה קרא רש"י).Áסים יינו,
שהחיינו 21) לברך שצריך אומרים, ויש בלילה. בירך שכבר

(אסתר  שנאמר ביום, היא הקריאה מצות שעיקר ביום, גם
" כח): ֿ ÌÈÓÈ‰Âט, במגיד (ראה ונעשים" נזכרים האלה

כא:22)משנה). שם הברכה ונוסח א. כא, מגילה משנה,
שלש 23) להזכיר כדי הנפרע", "האל הגירסא: בכת"י

בידי  עמלק נפל פעמים שלש כי זו, בברכה "האל" פעמים
רוקח'). ('מעשה ומרדכי שאול יהושע, בימי ישראל:

.ã?d˙‡È¯˜ ÔÓÊ e‰ÊÈ‡24dÏ ewz ‰a¯‰ ÌÈpÓÊ ≈∆¿«¿ƒ»»¿«ƒ«¿≈ƒ¿»
ÌÈÓÎÁ25ÈpÓÊ Ô‰ el‡Â .Ì‰ÈpÓÊa :¯Ó‡pL , ¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿«≈∆¿≈≈¿«≈

ÈÓÈÓ ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ‰È„Ó Ïk :d˙‡È¯¿̃ƒ»»»¿ƒ»∆»¿»À∆∆»ƒ≈
Ôe Ôa ÚLB‰È26ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,27Û‡ , ¿À«ƒ≈»»∆≈¿»»»∆«

¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ¯B˜ ,‰ÓBÁ ÂLÎÚ dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«¿»»ƒ«¬ƒ»»»
¯„‡a28˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰È„Óe .29‰È„Ó ÏÎÂ .C¯k «¬»¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈¿»¿»¿ƒ»

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»À∆∆»ƒ¿À«¿««ƒ
‰È„Óe .¯OÚ ‰Úa¯‡a ÔÈ‡¯B˜ ,‰zÚ ˙ÙwÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆«»¿ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»

˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ30.¯ÈÚ ƒ«ƒ¿≈ƒ

א.24) ב, שם).25)מגילה (מגילה, הגדולה כנסת אנשי
(שם 26) שאמר קרחה, בן יהושע כרבי ודלא שם. משנה,

אחשורוש. מימי (מגילה 27)ב:) שאמרו ממה נראה כן
ובחמיסר" בארביסר בהוצל מגילה קרי אסי "רב ב): ה,
(כתובות  היא בחו"ל הוצל והרי חומה. מוקף ספק משום
פ"א  למגילה ר"ן - דבנימין") "הוצל שם גרסינן ולא קיא.
פ"א  בתחילת ב'ירושלמי' מפורש וכן ע"א). ב ווילנא (דפוס
= ) קורין הרמב"ן) גרס (כן בחו"ל הכרך... "וחרב דמגילה

שם). ור"ן הרמב"ן (לקוטות עשר)" מגילה 28)בחמשה
ב. א.29)ג, ב, שם ב.30)משנה, ב, מגילה

.ä˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Èa‰ ÔLeL««ƒ»««ƒ∆…»¿»À∆∆
,¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡¯B˜ ,Ôe Ôa ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ≈¿À«ƒ¿ƒ«¬ƒ»»»
.Ba ¯OÚ ‰MÓÁa ÁBÂ :¯Ó‡pL ,Òp‰ ‰È‰ daL∆»»»«≈∆∆¡«¿««¬ƒ»»»
„B·k ˜ÏÁÏ È„k ?ÚLB‰È ÈÓÈa ¯·c‰ eÏz ‰nÏÂ¿»»»«»»ƒ≈¿À«¿≈«¬…»
È„k .ÔÓf‰ B˙B‡a ‰·¯Á ‰˙È‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»¬≈»¿«¿«¿≈

˜ eÈ‰iLÔÈk¯k Ô‰ el‡k e·LÁÈÂ ,ÔLeL È·k ÔÈ‡¯B ∆ƒ¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿¿ƒ≈¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·¯Á ‰zÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰«À»ƒ»««ƒ∆≈«»¬≈ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ¯B˜ ÚLB‰È ÈÓÈa ÔÈÙwÓ eÈ‰Â¿»À»ƒƒ≈¿À«ƒ«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆

‰Ê Òa Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ÔB¯kÊ31. ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆

ה"א.31) פ"א מגילה 'ירושלמי'

.å‡l‡ ˙BiÒÎ Èz·a ÌÈˆa˜˙Ó ÌÈ‡L ,ÌÈ¯Ùk‰ Èa¿≈«¿»ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ∆»
ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰iL Ì‰Ï ewz ,ÈLÈÓÁ·e ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒƒ¿»∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ

‰ÒÈk‰ ÌBÈa32¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ?„ˆÈk . ¿«¿ƒ»≈«ƒ»«¿»»»»
ÏÁ Ì‡Â .ÌBia Ba ÔÈ‡¯B˜ ,ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈ƒ«¬ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
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האי, רב (לשון נגאלו" אסתר "שעלֿידי - הנס" באותו
להלן. וראה (151 עמוד קח. לפסחים אבל 7)אוצה"ג

שהזמן  ממצוותֿעשה שפטורים משוחררים, שאינם עבדים
נשים  ודוקא מגילה. ממקרא פטורים בנשים, כמו גרמן
[וראה  לחםֿמשנה. ועי' כנ"ל. הנס, נעשה שעלֿידן חייבות,

ב]. הערה ה"א חנוכה מהל' פ"ג 'ירושלמי'8)להלן
ובני  בנוי מכנש לוי, בן יהושע "רבי ה"ה: פ"ב מגילה

קומיהון". לה וקרי א.9)ביתיה ג, "כהנים 10)מגילה
מבטלין  כולן במעמדם, וישראל בדוכנם לוים בעבודתן
בית  של סמכו מכאן מגילה, מקרא לשמוע ובאין עבודתן
מגילה" מקרא לשמוע ובאין תורה תלמוד שמבטלין רבי

שם). המצוות,11)(מגילה כל כנגד שקול תורה שתלמוד
כולם". כנגד תורה "ותלמוד מ"א): פ"א (פאה שנינו שהרי

לקברו.12) עליו שמצוה בו, שיטפל מי ואין עזוב מת
ב.13) ג, מגילה

.áÈ„È ‡ˆÈ ‡¯Bw‰ ÔÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ‡¯Bw‰ „Á‡∆»«≈¿∆»«≈«ƒ«≈»»¿≈
B˙·BÁ14,‡e‰Â .·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÈtÓ ÚÓLiL »¿∆ƒ¿«ƒƒƒ∆«»

d˙‡È¯˜a15ÔË˜ ‡¯Bw‰ ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .16,‰ËBL B‡ ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»»«≈»»∆
.‡ˆÈ ‡Ï epnÓ ÚÓBM‰«≈«ƒ∆…»»

כעונה.14) ב.15)שהשומע יט, שם בקצת 16)משנה,
הקורא  היה "אם כתוב: הכסףֿמשנה) בגירסת (וכן נוסחאות
מביא  רוקח' ב'מעשה אבל שוטה", או קטן או חרש
נזכר  לא ושם וקס"ב, קי"א משנת כת"י של נוסחאות
מדבר. ואינו שומע אינו גמור חרש שהרי נכון, וכן "חרש".
תנא, "מאן שם): (מגילה אמרו שומע, ואינו שמדבר ובחרש
דתנן  היא, יוסי רבי מוציא) (שאינו לא? נמי דיעבד חרש
אומר  יוסי רבי יצא, - לאזנו השמיע ולא שמע את הקורא
שמע  קריאת מהל' בפ"ב רבינו שפסק ומכיון יצא", לא -
כרחנו  על יצא, לאזנו השמיע ולא שמע את שהקורא ה"ח,
(מגילה  ב'ירושלמי' הוא וכן מגילה. במקרא חרש דין שבטל
במשנה" היא לשון שגרת חרש, כאן "אין ה"ה): פ"ב

(כסףֿמשנה).

.âdlk ˙‡ ˙B¯˜Ï ‰ÂˆÓ17‰ÏÈla d˙B¯˜Ï ‰ÂˆÓe . ƒ¿»ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ¿»««¿»
ÌBi·e18ÌBi‰ ÏÎÂ ,‰ÏÈl‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ . «¿»««¿»»≈ƒ¿ƒ«««¿»¿»«

ÌBi‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk19‰ÏÈla d˙‡È¯˜ Ì„˜ C¯·Óe . »≈ƒ¿ƒ««¿»≈…∆¿ƒ»»««¿»
˙BÎ¯a LÏL20CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â . »¿»¿≈≈»«»¿»¡…≈∆∆

.‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»
ÌÈq ‰OÚL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÔÓf·e Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ˙B·‡Ï«¬≈«»ƒ»≈«¿««∆»«»¿»
ÔÓfÏ eÚÈb‰Â eÓi˜Â eÈÁ‰L ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»«¿«

"eÈÁ‰L" C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ÌBi·e .‰f‰21ÌB˜Óe . «∆«≈≈¿»≈∆∆¡»¿
C¯·Ó ,‰È¯Á‡ C¯·Ï e‚‰pL22eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a : ∆»¬¿»≈«¬∆»¿»≈»«»¿»¡…≈

,eÈc ˙‡ Ôc‰Â ,e·È¯ ˙‡ ·¯‰ Ï‡‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»»≈»»∆ƒ≈¿«»∆ƒ≈
ÌlLÓ‰Â ,eÈ¯vÓ eÏ Ú¯Ùp‰Â ,e˙Ó˜ ˙‡ Ì˜Bp‰Â¿«≈∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»»ƒ»≈¿«¿«≈
Ú¯Ùp‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ È·ÈB‡ ÏÎÏ ÏeÓb23 ¿¿»¿≈«¿≈»«»¿»«ƒ¿»

.ÚÈLBn‰ Ï‡‰ ,Ì‰È¯ˆ ÏkÓ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ»»≈∆»≈«ƒ«

מאיר.17) כרבי א. יט, מגילה א:18)משנה, ד, מגילה
המגילה  את לקרות אדם חייב לוי, בן יהושע רבי "אמר

אקרא  אלקי ג) כב, (תהלים שנאמר ביום, ולשנותה בלילה
על  נאמר זה (מזמור לי" דומיה ולא ולילה תענה, ולא יומם

רש"י). - דבר 19)אסתר הכלל, "זה ב: כ, מגילה משנה,
כשר  - בלילה שמצותו ודבר היום, כל כשר - ביום שמצותו

הלילה". "מאי 20)כל ב: כא, וגמרא א. כא, שם משנה,
ובריך: אשי, דרב לקמיה אקלע מקטרזיא ששת רב מברך?

על = ) שעשהÓמנ"ח" מגילה, ושה קרא רש"י).Áסים יינו,
שהחיינו 21) לברך שצריך אומרים, ויש בלילה. בירך שכבר

(אסתר  שנאמר ביום, היא הקריאה מצות שעיקר ביום, גם
" כח): ֿ ÌÈÓÈ‰Âט, במגיד (ראה ונעשים" נזכרים האלה

כא:22)משנה). שם הברכה ונוסח א. כא, מגילה משנה,
שלש 23) להזכיר כדי הנפרע", "האל הגירסא: בכת"י

בידי  עמלק נפל פעמים שלש כי זו, בברכה "האל" פעמים
רוקח'). ('מעשה ומרדכי שאול יהושע, בימי ישראל:

.ã?d˙‡È¯˜ ÔÓÊ e‰ÊÈ‡24dÏ ewz ‰a¯‰ ÌÈpÓÊ ≈∆¿«¿ƒ»»¿«ƒ«¿≈ƒ¿»
ÌÈÓÎÁ25ÈpÓÊ Ô‰ el‡Â .Ì‰ÈpÓÊa :¯Ó‡pL , ¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿«≈∆¿≈≈¿«≈

ÈÓÈÓ ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ‰È„Ó Ïk :d˙‡È¯¿̃ƒ»»»¿ƒ»∆»¿»À∆∆»ƒ≈
Ôe Ôa ÚLB‰È26ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,27Û‡ , ¿À«ƒ≈»»∆≈¿»»»∆«

¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ¯B˜ ,‰ÓBÁ ÂLÎÚ dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«¿»»ƒ«¬ƒ»»»
¯„‡a28˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰È„Óe .29‰È„Ó ÏÎÂ .C¯k «¬»¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈¿»¿»¿ƒ»

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»À∆∆»ƒ¿À«¿««ƒ
‰È„Óe .¯OÚ ‰Úa¯‡a ÔÈ‡¯B˜ ,‰zÚ ˙ÙwÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆«»¿ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»

˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ30.¯ÈÚ ƒ«ƒ¿≈ƒ

א.24) ב, שם).25)מגילה (מגילה, הגדולה כנסת אנשי
(שם 26) שאמר קרחה, בן יהושע כרבי ודלא שם. משנה,

אחשורוש. מימי (מגילה 27)ב:) שאמרו ממה נראה כן
ובחמיסר" בארביסר בהוצל מגילה קרי אסי "רב ב): ה,
(כתובות  היא בחו"ל הוצל והרי חומה. מוקף ספק משום
פ"א  למגילה ר"ן - דבנימין") "הוצל שם גרסינן ולא קיא.
פ"א  בתחילת ב'ירושלמי' מפורש וכן ע"א). ב ווילנא (דפוס
= ) קורין הרמב"ן) גרס (כן בחו"ל הכרך... "וחרב דמגילה

שם). ור"ן הרמב"ן (לקוטות עשר)" מגילה 28)בחמשה
ב. א.29)ג, ב, שם ב.30)משנה, ב, מגילה

.ä˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Èa‰ ÔLeL««ƒ»««ƒ∆…»¿»À∆∆
,¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡¯B˜ ,Ôe Ôa ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ≈¿À«ƒ¿ƒ«¬ƒ»»»
.Ba ¯OÚ ‰MÓÁa ÁBÂ :¯Ó‡pL ,Òp‰ ‰È‰ daL∆»»»«≈∆∆¡«¿««¬ƒ»»»
„B·k ˜ÏÁÏ È„k ?ÚLB‰È ÈÓÈa ¯·c‰ eÏz ‰nÏÂ¿»»»«»»ƒ≈¿À«¿≈«¬…»
È„k .ÔÓf‰ B˙B‡a ‰·¯Á ‰˙È‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»¬≈»¿«¿«¿≈

˜ eÈ‰iLÔÈk¯k Ô‰ el‡k e·LÁÈÂ ,ÔLeL È·k ÔÈ‡¯B ∆ƒ¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿¿ƒ≈¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·¯Á ‰zÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰«À»ƒ»««ƒ∆≈«»¬≈ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ¯B˜ ÚLB‰È ÈÓÈa ÔÈÙwÓ eÈ‰Â¿»À»ƒƒ≈¿À«ƒ«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆

‰Ê Òa Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ÔB¯kÊ31. ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆

ה"א.31) פ"א מגילה 'ירושלמי'

.å‡l‡ ˙BiÒÎ Èz·a ÌÈˆa˜˙Ó ÌÈ‡L ,ÌÈ¯Ùk‰ Èa¿≈«¿»ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ∆»
ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰iL Ì‰Ï ewz ,ÈLÈÓÁ·e ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒƒ¿»∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ

‰ÒÈk‰ ÌBÈa32¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ?„ˆÈk . ¿«¿ƒ»≈«ƒ»«¿»»»»
ÏÁ Ì‡Â .ÌBia Ba ÔÈ‡¯B˜ ,ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈ƒ«¬ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
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ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,ÈLÈÓÁÂ ÈMÓ ıeÁ ¯Á‡ ÌBÈa¿«≈ƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ
.¯OÚ ‰Úa¯‡Ï CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿«¿»»»»

להיות 32) הכפרים על הקילו "חכמים א: ב, מגילה משנה,
לאחיהם  ומזון מים שמספקין מפני הכניסה, ליום מקדימים

ד:). (שם שבכרכים"

.æ- ˙aMa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ ?„ˆÈk≈«»«¿»»»»ƒ¿¿∆»««»
.¯OÚ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó«¿ƒƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ∆««»»
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLa ÔÈ‡¯B˜ - ÈLÈÏLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ∆
,ÈLa ÔÈ‡¯B˜ - ÈÚÈ·¯a ˙BÈ‰Ï ÏÁ .¯OÚ ‰LÏL¿»»»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ

¯OÚ ÌÈL ÌBÈ ‡e‰L33ÔÈÓÈc˜nL el‡ ÏÎÂ . ∆¿≈»»¿»≈∆«¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ,¯OÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ ÔÈ‡¯B˜Â¿¿ƒ…∆«¿»»»»≈¿ƒ»

‰¯OÚÓ ˙BÁÙa34. ¿»≈¬»»

בי"ד 33) בי"ג בי"ב בי"א נקראת "מגילה א. ב, שם משנה,
יותר". ולא פחות לא שכיון 34)ובט"ו, כרב. א. ה, מגילה

שם). (רש"י פרסום צריכה - בזמנה שלא אותה שקוראים

.çÔÓÊa ,‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜nL ¯Ùk¿»∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ÈLÈÓÁ·e ÈLa Ba ÔÈÒÎ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ≈¿ƒ»

¯OÚ ‰Úa¯‡a ‡l‡35‰¯OÚ da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÏÎÂ . ∆»¿«¿»»»»¿»ƒ∆≈»¬»»
È¯‰ - ¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏ ˙Òk‰ ˙È·a ÔÈÚe·˜ ÔÈÏËa«¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿»¿≈«ƒ¬≈

‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Óe ,¯ÙÎk ‡È‰36Ì‡Â . ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙Ï˜Ï˜ B˙wz - Ì„‡ Èa ‰¯OÚ ÌL ÔÈ‡37È¯‰Â , ≈»¬»»¿≈»»«»»«¿»»«¬≈

‰Úa¯‡a ‡l‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡Â ‰ÏB„b ¯ÈÚ ÈL‡k Ì‰≈¿«¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿«¿»»
¯OÚ38. »»

מקום 35) אימתי? יהודה, רבי "אמר א: ה, מגילה משנה,
בשני  לא נכנסין שאין מקום אבל ובחמישי, בשני שנכנסין
שאין  שכיון בזמנה", אלא אותה קורין אין - בחמישי ולא
שם  (רש"י בשבילם הקלה זאת אין - וחמישי בשני נכנסים

שם.36)ד:). בעינינו 37)משנה, שנראה עצמו, זה דבר
הכניסה, ביום לקרוא שיוכלו זה, למקום וכקולא כתקנה
גופה  היא ככפר, להיות וצריך אדם בני שם אין שהרי
להלן. כמבואר עיר, כמו יהיה שדינו וגורם קלקלתו,

בזמנה 38) שלא מגילה שהרי ה"ד. פ"א מגילה 'ירושלמי'
הקודמת  בהלכה כמבואר בעשרה, אלא אותה קורין אין

רוקח'). ('מעשה

.èÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜nL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿
Ï·‡ ;˙eÎÏÓ Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï LiL ÔÓÊa ?‰ÒÈk‰«¿ƒ»ƒ¿«∆≈»∆¿ƒ¿»≈«¿¬»
ÌBÈ ‡e‰L ,dpÓÊa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»∆

¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡39È·e ÌÈ¯Ùk‰ Èa : «¿»»»»¿¬ƒ»»»¿≈«¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡¯B˜ ÔÈk¯k È·e ,¯OÚ ‰Úa¯‡a ÔÈ‡¯B˜ ˙B¯ÈÚ¬»¿ƒ¿«¿»»»»¿≈¿«ƒ¿ƒ

.¯OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»

שהשנים 39) בזמן אימתי? יהודה, רבי "אמר א: ב, [מגילה
הואיל  הזה בזמן אבל אדמתן, על שרויין וישראל כתיקונן
אלא  אותה קורין אין בה, הרי"ף) (כגירסת ומסתכנין
מעמידים  ישראל שהיו העת באותה שדווקא בזמנה",
סכנה, לידי באים ואין עצמם) ברשות עומדים = ) דתיהם
הזה  בזמן אבל בי"ג, בי"ב בי"א אותה קוראים היו

בזמנה  אלא אותה קוראים אין - בדתיהם ישראל שמסתכנים
במלכות]. הדבר שתלה רבינו כוונת וכן (רי"ף).

.é¯ÈÚ Ôa40C¯ÎÏ CÏ‰L41,¯ÈÚÏ CÏ‰L C¯k Ôa B‡ , ∆ƒ∆»«ƒ¿«∆¿«∆»«¿ƒ
‰‡È¯˜ ÔÓÊa BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ BzÚ„ ‰È‰ Ì‡42·kÚ˙Â , ƒ»»«¿«¬…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

BzÚ„a ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BÓB˜Ók ‡¯B˜ - ¯ÊÁ ‡ÏÂ¿…»«≈ƒ¿¿ƒ…»»¿«¿
ÈL‡ ÌÚ ‡¯B˜ - ‰‡È¯w‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ¯ÊÁÏ«¬…∆»¿««¿««¿ƒ»≈ƒ«¿≈

ÌL ‡e‰L ÌB˜n‰43C¯Îe .44BÏ CeÓq‰ ÏÎÂ45ÏÎÂ «»∆»¿«¿»«»¿»
BnÚ ‰‡¯p‰46ÌÈtÏ‡ ÏÚ ¯˙È Ì‰ÈÈa ÔÈ‡ Ì‡ , «ƒ¿∆ƒƒ≈≈≈∆»≈««¿«ƒ

‰n‡47.¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡¯B˜Â C¯Îk ‰Ê È¯‰ , «»¬≈∆ƒ¿«¿¿ƒ«¬ƒ»»»

בי"ד.40) קריאתו בט"ו.41)שזמן קריאתו שזמן
(42 ֿ וכסף (מגידֿמשנה הלך שאליו המקום אותו של

ובגמרא.43)משנה). במשנה א. יט, ג,44)מגילה שם
בעמק.45)ב. שהוא כגון עמו, נראה שאינו אףֿעלֿפי

ס 46) שאינו בהר.אףֿעלֿפי שהוא כגון לו, מוך
על 47) וגם סמוך על גם מוסב שזה מורה הלשון פשטות

יש  רב הבדל - עמו? בנראה תועלת מה כן ואם נראה,
"נראה", ואילו ההליכה. במידת נמדד "סמוך", ביניהם:
אמה, מאלפים יותר יש שבהליכה שאע"פ אוירי, בקו נמדד
ככרך  הוא הרי - אמה מאלפים יותר אין האויר שבקו כיון

(כסףֿמשנה).

.àé¯ÈÚ48˙ÙwÓ ‰˙È‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ˜ÙÒ ‡È‰L ƒ∆ƒ»≈¿≈»«ƒ»¿»À∆∆
,‰Ùw‰ Ôk ¯Á‡ B‡ Ôe Ôa ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ¿À«ƒ««≈À¿»
‰MÓÁÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,ÌÈÓi‰ ÈLa ÔÈ‡¯B˜¿ƒƒ¿≈«»ƒ∆≈«¿»»»»«¬ƒ»
‰Úa¯‡a d˙‡È¯˜ ÏÚ ÔÈÎ¯·Óe .Ì‰ÈÏÈÏ·e ,¯OÚ»»¿≈≈∆¿»¿ƒ«¿ƒ»»¿«¿»»

ÌÏBÚ‰ ·¯Ï d˙‡È¯˜ ÔÓÊ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,„·Ïa ¯OÚ49. »»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»¿…»»

ב.48) ה, הגאונים 49)מגילה בשם הר"ן הביא כן
(משנהֿלמלך).

.áée¯aÚ Ck ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯„‡a ‰l‚n‰ ˙‡ e‡¯»̃¿∆«¿ƒ»«¬»ƒ¿««»ƒ¿
¯„‡a d˙B‡ ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈ¯ÊBÁ - ‰M‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«»»¿ƒ¿¿ƒ»«¬»

dpÓÊa ÈM‰50. «≈ƒƒ¿«»

נקבעו 50) פורים ומצות מגילה מקרא כי ב. ו, מגילה משנה,
פורים  גאולת לגאולה, גאולה לסמוך כדי השני, לאדר

בגמרא). (שם בפסח מצרים לגאולת

.âé˙aLa ‰l‚n‰ ˙‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡51ÏhÈ ‡nL ‰¯Êb . ≈¿ƒ∆«¿ƒ»¿«»¿≈»∆»ƒ…
,d˙B¯˜Ï È˜a ‡e‰L ÈÓ Ïˆ‡ CÏÈÂ B„Èa d˙B‡»¿»¿≈≈≈∆ƒ∆»ƒƒ¿»
ÌÈ·iÁ Ïk‰L .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰p¯È·ÚÈÂ¿«¬ƒ∆»«¿««ƒ¿»«ƒ∆«…«»ƒ

d˙‡È¯˜a ÔÈ‡È˜a Ïk‰ ÔÈ‡Â ,d˙‡È¯˜a52Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»»¿≈«…¿ƒƒƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa d˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÏÁ»¿«¿ƒ»»¿«»«¿ƒƒ¿¿ƒ»

˙aM‰ Ì„˜53ÌÈ¯et ˙BÎÏ‰a ÔÈL¯B„Â ÔÈÏ‡BLÂ . …∆««»¿¬ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
aL d˙B‡aÌÈ¯et ‡e‰L ¯ÈkÊ‰Ï È„k ,˙54. ¿»«»¿≈¿«¿ƒ∆ƒ

אי 51) שלנו, החדשים קביעות לפי א. ב, מגילה משנה,
מוקפין. של פורים אלא בשבת לחול מגילה 52)אפשר

ב. אמרו 53)ד, "באלו א: ה, ושם א. ב, מגילה משנה,
אמר  אבא רבי אמר טעמא? מאי - מאחרין ולא מקדימין
ולא  (כלומר: יעבור" ולא כז) ט, (אסתר קרא אמר שמואל:

ד,א.54)יאוחר). מגילה
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dkepgeעח dlibn zekld - mipnf xtq - hay e"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ãé?„ˆÈk55˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ56 ≈««¿»»»»∆»ƒ¿¿«»
˙B¯ÈÚ Èa -57È·e ,˙aL ·¯Úa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ¿≈¬»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿∆∆«»¿≈

‰MÓÁ ÌBÈ ÏÁ .˙aLa „Á‡a ÌpÓÊa ÌÈ‡¯B˜ ÌÈk¯k¿«ƒ¿ƒƒ¿«»¿∆»¿«»»¬ƒ»
ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ÌÈk¯k Èa - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ»»ƒ¿¿«»¿≈¿«ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ
˙B¯ÈÚ È·e ;¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,˙aL ·¯Úa¿∆∆«»∆«¿»»»»¿≈¬»
ÔÈ‡¯B˜ Ïk‰ e‡ˆÓÂ ;ÌpÓÊ ‡e‰L ,ÌBia Ba ÔÈ‡¯B˜¿ƒ«∆¿«»¿ƒ¿¿«…¿ƒ

.¯OÚ ‰Úa¯‡a¿«¿»»»»

א.55) ב, שם החודש 56)משנה, את שקידשו בזמן
נ. הערה למעלה וראה הראייה, בכת"י 57)עלֿפי

אין  הזה שבזמן לפי הכפרים". ובני עיירות "ובני הגירסא:
ה"ט). (למעלה הכניסה ביום קוראים הכפרים

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מן 1) והאסור ופסולה, והכשרה המגילה, איכות בו נתבארו

בהם  לעשות והמחוייב אלו, בימים והאבל העינוי
הפרק  ונסתיים לאביונים. ומתנות מנות, ומשלוח מהשמחה,

מזרענו. יסוף לא וזכרה לעד תתקיים זו שמגילה בביאור

.à‡ˆÈ ‡Ï - Ú¯ÙÓÏ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰2‡¯˜ . «≈∆«¿ƒ»¿«¿≈«…»»»»
‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ,BÏ ÈL ˜eÒt ‡¯˜Â ,„Á‡ ˜eÒt ÁÎLÂ¿»«»∆»¿»»»≈ƒ¿»«¿»»
,‡ˆÈ ‡Ï - ÈLÈÏL ˜eÒt ‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ,ÁÎML ˜eÒt»∆»«¿»«¿»»»¿ƒƒ…»»

Ú¯ÙÓÏ „Á‡ ˜eÒt ‡¯wL ÈtÓ3?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ . ƒ¿≈∆»»»∆»¿«¿≈«∆»≈«∆
¯„q‰ ÏÚ ‡¯B˜Â ÁÎML ÈL ˜eÒtÓ ÏÈÁ˙Ó4. «¿ƒƒ»≈ƒ∆»«¿≈««≈∆

האחרונים 2) הפסוקים שקרא והיינו א. יז, מגילה משנה,
הפרקים  קרא אם והואֿהדין הראשונים. הפסוקים ואחרֿכך
ק"ש  מהל' בפ"ב (וראה הראשונים שקרא לפני האחרונים

ה"ב.3)הי"א). פ"ב מגילה ב.4)'ירושלמי' יח, מגילה

.ádÈˆÁ ‡¯˜‡ :¯Ó‡È ‡Ï ,dÈˆÁ e‡¯wL ¯eaˆ ‡ˆÓ»»ƒ∆»¿∆¿»……«∆¿»∆¿»
,ÔBL‡¯ dÈˆÁ ‡¯˜‡Â ¯ÊÁ‡Â ¯eav‰ ÌÚ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ«ƒ¿∆¡…¿∆¿»∆¿»ƒ
ÏÚ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‡¯B˜ ‡l‡ ;Ú¯ÙÓÏ ‡¯B˜ ‰fL∆∆≈¿«¿≈«∆»≈ƒ¿ƒ»¿««

¯„q‰5‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰‰LÂ ‡¯˜ .6Èt ÏÚ Û‡ - «≈∆»»¿»»¿«¿»«¿»»««ƒ
dlk ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰ML7¯„q‰ ÏÚ ‡¯˜Â ÏÈ‡B‰ , ∆»»¿≈ƒ¿…∆À»ƒ¿»»««≈∆

‡ˆÈ -8. »»

יצא".6)שם.5) - סירוגין "קראה א: יז, שם משנה,
המגילה 7) כל בינתיים לגמור יכול שהיה עד כלֿכך ששהה

סופה. עד מהל'8)מראש (פ"ב שמע בקריאת פסק כן
בתפילה  ורק ה"ט), חנוכה מהל' (פ"ג ובהלל הי"ב) ק"ש

התפילה. לראש שחוזר הי"ג) תפילה מהל' (פ"ד פסק

.âB˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,‰t ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰9. «≈∆«¿ƒ»«∆…»»¿≈»
ÊÚBl‰10L„w‰ ÔBLÏa ‰·e˙k‰ ‰l‚n‰ ˙‡ ÚÓML «≈∆»«∆«¿ƒ»«¿»ƒ¿«…∆

Ô‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - L„w‰ ·˙Î·eƒ¿»«…∆««ƒ∆≈≈«»≈
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,ÔÈ¯ÓB‡11È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰·e˙k ‰˙ ¿ƒ»»¿≈»¿≈ƒ»¿»¿»

¯ÈkÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ˆÈ - dÚÓLe ˙ÈÂÈ12. ¿»ƒ¿»»»»««ƒ∆≈«ƒ
È¯·Ú ÚÓBM‰ ‰È‰ elÙ‡Â13. «¬ƒ»»«≈«ƒ¿ƒ

שם.9) לשון 10)משנה, מבין ואינו זרה, בשפה המדבר
אנן 11)הקודש. "אטו (יח.): ובגמרא שם. משנה,

קריאה  מצות אלא ידעינן? מי הרמכים, בני האחשתרנים

ניסא". ופרסומי קריאה מצות נמי הכא ניסא, ופרסומי
יוונית 12) לכתוב התירו בספריֿתורה שגם א. יח, מגילה

"יפת  כז) ט, (בראשית מהכתוב ודרשו ח:), מגילה (משנה
(יון  יפת של "דבריו - שם" באהלי וישכון ליפת אלקים
פסק  וכן ט:). (מגילה שם" באהלי יהיו יפת) מבני שהוא

עיי"ש. יט, הלכה תפילין מהל' בפ"א [הכתב 13)רבינו
הלשון  אבל כא:). (סנהדרין ליבונאה כתב הוא העברי
(פרשה  רבה בויקרא נראה וכן הקודש. לשון היא (=השפה)
לאברם  - כתיב להלן לשונם, את שינו "לא שם: שאמרו לב)
בלשון  אליכם המדבר פי כי וכתיב העברים, אלקי - העברי

הקודש"].

.ã˙BBLlÓ ˙¯Á‡ ÔBLÏa B‡ Ìeb¯z ‰·e˙k ‰˙È‰»¿»¿»«¿¿»«∆∆ƒ¿
¯Èkn‰ ‡l‡ d˙‡È¯˜a B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÌÈBb‰«ƒ…»»¿≈»ƒ¿ƒ»»∆»««ƒ

„·Ïa ÔBLl‰ B˙B‡14·˙Îa ‰·e˙k ‰È‰zL ,‡e‰Â . «»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»ƒ¿»
È¯·Ú ·˙Îa ‰·e˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔBLl‰ B˙B‡«»¬»ƒ»»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‡¯B˜ ‰Ê ‡ˆÓpL ;‡ˆÈ ‡Ï - Èn¯‡Ï ˙ÈÓ¯‡ d‡¯˜e¿»»¬»ƒ«¬«ƒ…»»∆ƒ¿»∆≈

‰t ÏÚ15‡Ï - ‡¯Bw‰ B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡lL ÔÂÈÎÂ , «∆¿≈»∆…»»¿≈»«≈…
.epnÓ ÚÓBM‰ ‡ˆÈ»»«≈«ƒ∆

א.14) יז, מגילה א.15)משנה, יח, מגילה

.ä?„ˆÈk .‡ˆÈ ‡Ï - ‰ek ‡Ïa ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿…«»»…»»≈«
d·˙Bk ‰È‰16dL¯Bc B‡17˙‡ Ôek Ì‡ ,d‰ÈbÓ B‡ »»¿»¿»«ƒ»ƒƒ≈∆

- BaÏ Ôek ‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ - BÊ ‰‡È¯˜a ˙‡ˆÏ BaÏƒ»≈ƒ¿ƒ»»»¿ƒ…ƒ≈ƒ
‡ˆÈ ‡Ï18ÌÓ˙Ó ‡e‰Â ‡¯˜ .19Ìc¯ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , …»»»»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿…ƒ¿«

‡ˆÈ - ‰La20. ¿≈»»»

ממנה 16) מעתיק שהוא שלימה במגילה פסוק שקורא
ודורשה.17)וכותבה. שלימה במגילה פסוק שקורא

א.18) יז, שם ידע 19)משנה, ולא ועני, ליה "דקרי
אותו  (שקוראים מדכר" - ליה אדכרי וכי סברא, לאהדורי

לה  יודע ואיננו -ועונה, לו וכשמזכירים הלב, בהבנת שיב
יח: מגילה - הקורא 20)נזכר) ודוקא א. יז, שם משנה,

השומע  אבל כולה, שקרא אנו שרואים כיון מתנמנם, שקרה
כראוי  שמע לא שוודאי יצא, לא מתנמנם ששמעה

ה"ב). דמגילה פ"ב ('ירושלמי'

.å?‡ˆÈ ‰·È˙Îa BaÏ ÔeÎn‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿«≈ƒƒ¿ƒ»»»
˜ÈzÚnL ¯Ùqa ‡¯BwL ‰‡È¯wa ˙‡ˆÏ Ôek˙pLa¿∆ƒ¿«≈»≈«¿ƒ»∆≈«≈∆∆«¿ƒ

epnÓ21‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;·˙Bk ‡e‰L ‰ÚLa22Ôek˙ ƒ∆¿»»∆≈¬»ƒ…ƒ¿«≈
È„È ‡ˆBÈ BÈ‡L .‡ˆÈ ‡Ï - ·˙kL BÊ ‰‡È¯˜a ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿ƒ»∆»«…»»∆≈≈¿≈
Ba ‰·e˙k dlkL ¯ÙqÓ d˙‡È¯˜a ‡l‡ B˙·BÁ»∆»ƒ¿ƒ»»ƒ≈∆∆À»¿»

‰‡È¯˜ ˙ÚLa23. ƒ¿«¿ƒ»

(21 ֿ (לחם כתיקונה עשויה שלימה מגילה לפניו שהיתה
יח:). ממגילה זו 22)משנה, מילה חסירה אחר, [בנוסח

היטב: רבינו דברי מתפרשים זה ולפי רוקח'), ('מעשה
שקורא  בקריאה לצאת מכוין אלאֿאםֿכן יוצא שאינו
בקריאה  לצאת מכוין אם אבל שלפניו, השלם מהספר

יצא]. לא - עכשיו בו שכותב בספר מגילה,23)שקורא
שם.
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.æ‰‡È¯˜ ‡¯˜Â d˙‡È¯˜a ‰ÚËÂ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ»»¿»»¿ƒ»
˙LaLÓ24‡ˆÈ -25.d˙‡È¯˜a ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿À∆∆»»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿ƒ»»

Ï·‡ .¯eaˆa elÙ‡Â ,‡ˆÈ - ·LBÈ B‡ „ÓBÚ d‡¯¿̃»»≈≈»»«¬ƒ¿ƒ¬»
„B·k ÈtÓ ,‰lÁzÎÏ ·LBÈ ¯eaˆ· ‡¯˜È ‡Ï…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿

¯eav‰26e‡ˆÈ - „Á‡k ‰¯OÚ elÙ‡ ,ÌÈL ‰e‡¯˜ . «ƒ¿»»¿«ƒ¬ƒ¬»»¿∆»»¿
ÔÈ‡¯Bw‰ ÔÓ ÌÈÚÓBM‰Â ÔÈ‡¯Bw‰27d˙B‡ ‡¯B˜Â . «¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»

ÔËw‰ ÌÚ ÏB„b28.¯eaˆa elÙ‡Â »ƒ«»»«¬ƒ¿ƒ

שובשה,24) לא הענין הבנת אבל משובשת, הקריאה רק
רוקח'). ('מעשה יצא לא - משובשת הענין הבנת גם שאם

בטעויותיה".25) מדקדקין אין "תני: שם: 'ירושלמי'
קורא 26) ביחיד אבל ה"א), פ"ד (שם ב'ירושלמי' נראה כן

המשנה  על (שם) בירושלמי הוא וכן לכתחילה, אפילו יושב
לא?... בתחילה הא לשעבר, "מה המגילה": את "הקורא
יושב" לקרותה מותר עומד, לקרותה מותר מתניתא כיני

טעמא?27)(לחםֿמשנה). "מאי א. כא, מגילה משנה,
כא:). שם (גמרא ושמעי" דעתייהו יהבי דחביבא, כיון

נהגו 28) והילך, "מיכן ה"ה): פ"ב (מגילה 'ירושלמי'
העדה' ב'קרבן (ופירש הכנסת" בבית לקרותה הרובים
נהגו  ואילך מכאן רביא, מתרגמינן נער השני: בפירוש

בנימין'). 'בני הכנסת. בבית לקרותה הנערים

.çÔÈa ‰·e˙k‰ ‰l‚Óa ¯eaˆa ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿»≈
‡ˆÈ ‡Ï - ‡¯˜ Ì‡Â .ÌÈ·e˙k‰29‡ .‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l «¿ƒ¿ƒ»»…»»∆»ƒ≈»¿»

dÏ ‡‰iL È„k ,‰¯ÒÁ B‡ ˙BÚÈ¯È‰ ¯‡L ÏÚ ‰¯˙È¿≈»«¿»«¿ƒ¬≈»¿≈∆¿≈»
‡ÏÂ ‰¯ÒÁ dÈ‡ elÙ‡Â da ‡¯B˜ „ÈÁi‰ Ï·‡ .¯k‰∆≈¬»«»ƒ≈»«¬ƒ≈»¬≈»¿…

B˙·BÁ È„È da ‡ˆBÈÂ ,‰¯˙È30. ¿≈»¿≈»¿≈»

כאן 29) ואין במקרא, קורא כאילו שנראה א. יט, מגילה
שם). (רש"י הנס בתורה 30)פרסום קוראים שאין [שכשם

אין  ודאי כן כג:) (מגילה בעשרה אלא בנביא מפטירים ואין
- ביחיד שקוראים וכיוון מעשרה, בפחות בכתובים קורין
אלא  וכתובים נביאים בתורה קריאה זו שאין הדבר ניכר

שם]. אבן' ב'טורי ועי' הנס, פרסום כאן ויש במגילה,

.èÔÈ·˙Bk ÔÈ‡31ÏÈÂb‰ ÏÚ BÈ„a ‡l‡ ‰l‚n‰32B‡ ≈¿ƒ«¿ƒ»∆»ƒ¿««¿ƒ
ÛÏw‰ ÏÚ33‰¯Bz ¯ÙÒk ,34‡ˆÙÚ ÈÓa d·˙k Ì‡Â . ««¿»¿≈∆»¿ƒ¿»»¿≈«¿»
Ìez˜˜Â35- ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡La d·˙k .‰¯Lk - ¿«¿«¿¿≈»¿»»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ

‰ÏeÒt36dÓˆÚ ‰¯Bzk ËeË¯O ‰ÎÈ¯ˆe .37ÔÈ‡Â . ¿»¿ƒ»ƒ¿«»«¿»¿≈
dÓLÏ „aÚÏ CÈ¯ˆ dlL ¯BÚ‰38ÏÚ ‰·e˙k ‰˙È‰ . »∆»»ƒ¿«≈ƒ¿»»¿»¿»«
„aÚÓ BÈ‡L ¯BÚ ÏÚ B‡ ¯Èp‰39Ì"ekÚ d·˙kL B‡ , «¿»«∆≈¿À»∆¿»»«

‰ÏeÒt - ÒB¯B˜Èt‡ B‡40. ∆ƒ¿»

א.31) יז, מגילה חיה,32)משנה, או בהמה עור "לוקחין
אותו  מולחין ואחרֿכך תחילה, ממנו השער ומעבירין
בעפצא  ואחרֿכך בקמח, אותו מעבדין ואחרֿכך במלח,
זהו  אותו, ומחזיקין העור את שמכווצים מדברים בו וכיוצא

ה"ו). תפילין מהל' בפ"א (רבינו גויל" עור 33)הנקרא
שממול  החלק אותו, ועיבדו לשנים בעביו אותו שחילקו

ה"ז). (שם קלף נקרא שם 34)השער רבינו שכתב כמו
קלף. על וגם גויל על גם נכתב שספרֿתורה וה"ט, ה"ח

(שם 35) ספרֿתורה כתיבת מדין ונלמד הנחושת. חומצת

משנה'. 'מגיד – ה"ד) שאנו 36)פ"א א. יז, מגילה משנה,
יט.). (מגילה דוקא דיו בה ב.37)צריכים טז, שם

מזוזה 38) לענין הי"א) תפילין מהל' (פ"א רבינו כתב [כן
 ֿ (בכסף שם בתשובה והסביר לשמה, עיבוד צריכה שאינה
לספרֿתורה  אלא עיבוד שצריך שמענו שלא משנה),

א.39)ולתפילין]. יז, מגילה בפ"א 40)משנה, ראה
הי"ג. תפילין מהל'

.éÌ‡ :˙BÚ¯˜Ó B‡ ˙BLËLËÓ ˙Bi˙B‡ da eÈ‰»»ƒ¿À¿»¿…»ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯Lk - da¯ eÈ‰ elÙ‡ ,¯k ÔÓeMƒ̄»ƒ»¬ƒ»À»¿≈»¿ƒ≈
Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯Lk - ÌÏL da¯ ‰È‰ Ì‡ ,¯k ÔÓeMƒ̄»ƒ»ƒ»»À»»≈¿≈»¿ƒ»

‡ˆÈ ‡Ï da ‡¯Bw‰Â ,‰ÏeÒt -41¯ÙBq‰ da ËÈÓL‰ . ¿»¿«≈»…»»ƒ¿ƒ»«≈
ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰ Ô‡¯˜e ,ÌÈ˜eÒt B‡ ˙Bi˙B‡ƒ¿ƒ¿»»«≈∆«¿ƒ»«

‡ˆÈ - ‰t42. ∆»»

ב.41) יח, שם.42)מגילה

.àéÏk eÈ‰iL „Ú dlk ‰¯eÙz ‡‰zL ‰ÎÈ¯ˆ ‰l‚n‰«¿ƒ»¿ƒ»∆¿≈¿»À»«∆ƒ¿»
,ÔÈ„È‚a ‡l‡ ˙¯t˙ dÈ‡Â .˙Á‡ ‰l‚Ó ‰È˙B¯BÚ∆»¿ƒ»∆»¿≈»ƒ¿∆∆∆»¿ƒƒ
.‰ÏeÒt - ÔÈ„È‚a ‡lL d¯Ùz Ì‡Â .‰¯Bz ¯ÙÒk¿≈∆»¿ƒ¿»»∆…¿ƒƒ¿»
¯ÙÒk ÔÈ„È‚a ‰ÚÈ¯È‰ Ïk ˙‡ ¯t˙Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â¿≈»ƒƒ¿…∆»«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈∆
‰ˆ˜a ˙B¯ÈÙz LÏL ÔÈ„È‚a ¯Ùz elÙ‡ ‡l‡ ,‰¯Bz»∆»¬ƒ»«¿ƒƒ»¿ƒƒ¿≈
- ÈM‰ ‰ˆwa LÏLÂ dÚˆÓ‡a LÏLÂ ‰ÚÈ¯È‰«¿ƒ»¿»¿∆¿»»¿»«»∆«≈ƒ

˙¯b‡ ˙‡¯˜pL ÈtÓ ,‰¯Lk43. ¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ∆∆

גוריא 43) בר חמא רב אמר חלבו רב "אמר א: יט, במגילה
לב) ט, אסתר - בספר (ונכתב ספר נקראת מגילה רב, אמר
תפרה  שאם - ספר כט), שם - הפורים (אגרת אגרת ונקראת
חוטי  שלשה בה הטיל שאם - אגרת פסולה, - פשתן בחוטי

משולשין". שיהיו ובלבד - נחמן רב אמר כשרה, - גידין

.áé"˙¯OÚ"Â ÔÓ‰ Èa ˙¯OÚ ˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«≈ƒ¿¬∆∆¿≈»»«¬∆∆
aeÏ˙ ÌlkL ÌÚ‰ ÏÎÏ ÚÈ„B‰Ï È„k ,˙Á‡ ‰ÓÈL ƒ¿ƒ»««¿≈¿ƒ«¿»»»∆À»ƒ¿

„Á‡k e‚¯‰Â44‰l‚n‰ ‡¯Bw‰L ,Ï‡¯OÈ Ïk ‚‰Óe . ¿∆∆¿¿∆»ƒ¿«»ƒ¿»≈∆«≈«¿ƒ»
˙¯b‡k ËLBÙe ‡¯B˜45,¯Ó‚iLÎe ;Òp‰ ˙B‡¯‰Ï , ≈≈¿ƒ∆∆¿«¿«≈¿∆ƒ¿…

dÎ¯BÎÂ ¯ÊBÁ46.C¯·Óe dlk ≈¿¿»À»¿»≈

ב.44) טז, (מגידֿמשנה).45)שם, גאון האי רב כתב כן
וכורכה".46) "ופושטה בכת"י:

.âé‰MÓÁÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈL¿≈«»ƒ»≈∆≈«¿»»»»«¬ƒ»
„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ,¯OÚ47˙ÈÚ˙Â48ÏÎa Ì„‡ ÏÎÏ »»¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ¿»»»¿»

¯OÚ ‰MÓÁ ÔÈOBÚ Ô‰L ÔÈk¯k È·Ï ÔÈa .ÌB˜Ó»≈ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¬ƒ»»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ ÔÈOBÚ Ô‰L ˙B¯ÈÚ È·Ï ÔÈa ,„·Ïaƒ¿«≈ƒ¿≈¬»∆≈ƒ«¿»»»»

„·Ïa49¯„‡a ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÓi‰ ÈLe . ƒ¿«¿≈«»ƒ¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ«¬»
ÈM‰ ¯„‡·e ÔBL‡¯‰50eÓÈc˜‰L ÌÈ¯Ùk ÈL‡ . »ƒ«¬»«≈ƒ«¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

ÌÈ¯zÓ - ÌÈ¯eÙÏ CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa e‡¯˜Â¿»¿¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿ƒÀ»ƒ
d˙‡È¯˜ ÌBÈa ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a51„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡Â , ¿∆¿≈¿«¬ƒ¿¿ƒ»»«¬ƒ¿∆¿≈

el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈLa ˙ÈÚ˙Â52ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¬ƒƒ¿≈«»ƒ»≈¿««ƒ∆≈
.Ô‰a ÔÈ‡¯B˜¿ƒ»∆

בהספד 47) שאסור נלמד "שמחה", במגילה שכתוב ממה
ה:). "ומשתה"48)(מגילה במגילה שכתוב ממה נלמד

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



dkepgeפ dlibn zekld - mipnf xtq - hay f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם). שם.49)(מגילה, "אין 50)מגילה, ב: ו, במגילה
ומתנות  המגילה קריאת אלא השני לאדר הראשון אדר בין
שוין". וזה זה - ותענית הספד לענין "הא לאביונים".

א.51) ה, מגילה אינה 52)משנה, ש"שמחה שם. גמרא,
בזמנה". אלא (בכפרים) נוהגת

.ãéÌBÈÂ ˙B¯ÈÚÂ ÌÈ¯Ùk È·Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙ÂˆÓƒ¿««¿»»»»ƒ¿≈¿»ƒ«¬»¿
‰ÁÓO ÌBÈ Ô˙BÈ‰Ï ÌÈk¯k È·Ï ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿»ƒ¿»

ÌÈBÈ·‡Ï ˙BzÓe ÌÈÚ¯Ï ˙BÓ ÁBÏLÓe ,‰zLÓe53. ƒ¿∆ƒ¿«»¿≈ƒ«»»∆¿ƒ
‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯zÓe54Èe‡¯ ÔÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . À»«¬ƒ«¿»»¿««ƒ≈≈»

‰OBÚ‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»»»¿¬»ƒ»»∆
‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ ,ÌÈ¯et ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ≈∆ƒ«¿»»

ÌÏBÚÏ55B‡ ÈLa e‡¯˜Â eÓ„wL ,ÌÈ¯Ùk Èa . ¿»¿≈¿»ƒ∆»¿¿»¿¿≈ƒ
- Ô˙‡È¯˜ ÌBÈa ÌÈBÈ·‡Ï ˙BÚÓ e˜lÁ Ì‡ ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒƒƒ¿»»∆¿ƒ¿¿ƒ»»

e‡ˆÈ56Ì˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ‰zLn‰Â ‰ÁÓO‰ Ï·‡ . »¿¬»«ƒ¿»¿«ƒ¿∆≈ƒ»
e‡ˆÈ ‡Ï - eÓÈc˜‰ Ì‡Â ,¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ‡l‡57. ∆»¿«¿»»»»¿ƒƒ¿ƒ…»¿

‰ÏÈla d‡OÚL ÌÈ¯et ˙cÚÒe58È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ¿À«ƒ∆¬»»««¿»…»»¿≈
B˙·BÁ59. »

משתה 53) ימי אותם "לעשות כב) ט, (אסתר שכתוב
לאביונים". ומתנות לרעהו איש מנות ומשלוח ושמחה

עלייהו,54) קבילו לא מלאכה עשיית "איסור ב: ה, במגילה
טוב, ויום ומשתה שמחה יט) שם, (שם כתיב דמעיקרא
ואילו  ושמחה, משתה ימי אותם לעשות כתיב ולבסוף

כתיב". לא לההוא 55)יוםֿטוב חזייה "רב שם: במגילה,
כתנא". צמח דלא ולטייה בפוריא, כתנא שדי דהוה גברא

ביום 56) לאביונים מעות לחלק לכתחילה שמצוה [נראה
כי  ויתכן בדיעבד. יצא הקריאה ביום חילק שאם אלא י"ד,
מקדימין, שאמרו "אע"פ ה.) (מגילה המשנה פירוש זהו
מותרים  כלומר - לאביונים" ומתנות ותענית בהספד מותרין

בי"ד]. מצוותן שעיקר אע"פ לאביונים, שם 57)במתנות
בזמנה". אלא נוהגת אינה "שמחה א: שבו 58)ה, לילה

(מגידֿמשנה). המגילה משתה 59)קוראים "ימי שכתוב
ז:). (מגילה ושמחה"

.åè¯Oa ÏÎ‡iL ?BÊ ‰cÚÒ ˙·BÁ „ˆÈk60Ôw˙ÈÂ ≈««¿À»∆…«»»ƒ«≈
„Ú ÔÈÈ ‰˙BLÂ .B„È ‡ˆÓz ¯L‡ ÈÙk ‰‡ ‰cÚÒ¿À»»»¿ƒ¬∆ƒ¿»»¿∆«ƒ«

¯kzLiL61ÁÏLÏ Ì„‡ ·iÁ ÔÎÂ .B˙e¯ÎLa Ì„¯ÈÂ ∆ƒ¿«≈¿≈»≈¿ƒ¿¿≈«»»»ƒ¿…«
ÈÈÓ ÈL B‡ ÏÈL·z ÈÈÓ ÈL B‡ ¯Oa ˙BÓ ÈzL¿≈»»»¿≈ƒ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈
e‰Ú¯Ï LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :¯Ó‡pL ,B¯·ÁÏ ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¬≈∆∆¡«ƒ¿«»ƒ¿≈≈

Á‡ LÈ‡Ï ˙BÓ ÈzL -ÌÈÚ¯Ï ÁÏLÏ ‰a¯n‰ ÏÎÂ .„ ¿≈»¿ƒ∆»¿»««¿∆ƒ¿…«¿≈ƒ
B¯·Á ÌÚ ÛÈÏÁÓ - BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁaLÓ -62‰Ê : ¿À»¿ƒ≈«¬ƒƒ¬≈∆

È„k .B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL ‰ÊÂ ,B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL≈«»∆¿À»¿∆≈«»∆¿À»¿≈
.e‰Ú¯Ï LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :Ìi˜Ï¿«≈ƒ¿«»ƒ¿≈≈

ואין 60) ושמחה", משתה "ימי שם): (אסתר נאמר שהרי
שנאמר  ממה זאת ולמדו קט.), (פסחים בבשר אלא שמחה
ושמחת" שם, ואכלת שלמים "וזבחת ז): כז, (דברים

חייב 61)(מגידֿמשנה). רבא, "אמר אמרו: ב ז, במגילה
לברוך  המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי אינש
בשכרותו, וירדם ישתכר - היין שתיית שעלֿידי מרדכי",

ידע. ב.62)ולא ז, מגילה

.æèÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ .ÌÈ¯et‰ ÌBÈa ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ ·iÁÂ¿«»¿«≈»¬ƒƒ¿«ƒ≈¬ƒ
˙BÚÓ B‡ ˙Á‡ ‰zÓ „Á‡ ÏÎÏ Ô˙B .ÌÈiÚ ÈMÓ63 ƒ¿≈¬ƒƒ≈¿»∆»«»»««»

˙BzÓe :¯Ó‡pL .ÔÈÏÎ‡ ÈÈÓ B‡ ÏÈL·z ÈÈÓ B‡ƒ≈«¿ƒƒ≈√»ƒ∆∆¡««»
ÌÈiÚ ÈLÏ ˙BzÓ ÈzL - ÌÈBÈ·‡Ï64ÔÈ‡Â . »∆¿ƒ¿≈«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿≈

ÏhÏ B„È ËLBt‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈ¯et ˙BÚÓa ÔÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒƒ¿ƒ∆»»«≈»ƒ…
BÏ ÔÈ˙B65‰˜„ˆÏ ÌÈ¯et ˙BÚÓ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒƒ¿»»

˙¯Á‡66. «∆∆

מעות".63) "או האלו המילים אין ישנים, בדפוסים
א.64) ז, שם 65)מגילה ו'ירושלמי' פ"א , מגילה תוספתא

ה"ד. שם).66)פ"א ו'ירושלמי' ב. עח, בבאֿמציעא

.æé˙Ba¯‰lÓ ÌÈBÈ·‡ ˙BzÓa ˙Ba¯‰Ï Ì„‡Ï ·ËeÓ»»»»¿«¿¿«¿∆¿ƒƒ¿«¿
ÌL ÔÈ‡L .ÂÈÚ¯Ï ˙BÓ ÁBÏL·e B˙cÚÒa67‰ÁÓO ƒ¿À»ƒ¿«»¿≈»∆≈»ƒ¿»

ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈiÚ ·Ï ÁnOÏ ‡l‡ ‰¯‡ÙÓe ‰ÏB„‚¿»¿…»»∆»¿«≈«≈¬ƒƒƒƒ
el‡‰ ÌÈÏÏÓ‡‰ ·Ï ÁnOn‰L .ÌÈ¯‚Â ˙BÓÏ‡Â¿«¿»¿≈ƒ∆«¿«≈«≈»À¿»ƒ»≈
ÌÈÏÙL Áe¯ ˙BÈÁ‰Ï :¯Ó‡pL ,‰ÈÎMÏ ‰ÓBc∆«¿ƒ»∆∆¡«¿«¬«¿»ƒ

.ÌÈ‡k„ ·Ï ˙BÈÁ‰Ïe¿«¬≈ƒ¿»ƒ

יסודי 67) מהל' בפ"א וראה רבינו, בדברי שגור זה ביטוי
ה"א. התורה

.çéÈ¯ÙÒ Ïk68ÌÈ·e˙k‰ ÏÎÂ ÌÈ‡È·p‰69ÔÈ„È˙Ú »ƒ¿≈«¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒƒ
ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ÏËaÏ70¯zÒ‡ ˙l‚nÓ ıeÁ ,71È¯‰Â . ƒ»≈ƒ«»ƒ«ƒ¿ƒ«∆¿≈«¬≈

‰¯B˙ ÈLnÁ ‰MÓÁk ˙Ói˜ ‡È‰72ÏL ˙BÎÏ‰ÎÂ ƒ«∆∆«¬ƒ»À¿≈»¿»¬»∆
‰t ÏÚaL ‰¯Bz73Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÏBÚÏ ÔÈÏËa ÔÈ‡L , »∆¿«∆∆≈»¿≈ƒ¿»¿««ƒ

˙B¯v‰ eÁkL Èk :¯Ó‡pL ,ÏËaÈ ˙B¯v‰ ÔB¯ÎÊ ÏkL∆»ƒ¿«»ƒ»≈∆∆¡«ƒƒ¿¿«»
‡Ï ÌÈ¯et‰ ÈÓÈ - ÈÈÚÓ e¯zÒ ÈÎÂ ˙BBL‡¯‰»ƒ¿ƒƒ¿¿≈≈»¿≈«ƒ…

eÏËaÈ74e¯·ÚÈ ‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÂ :¯Ó‡pL , ƒ»¿∆∆¡«ƒ≈«ƒ»≈∆…««¿
.ÌÚ¯fÓ ÛeÒÈ ‡Ï Ì¯ÎÊÂ ,ÌÈ„e‰i‰ CBzÓƒ«¿ƒ¿ƒ¿»…»ƒ«¿»

ה"ה.68) שם אינם 69)'ירושלמי' תורה ספרי חמשה אבל
שם). ('ירושלמי' לעולם מידי 70)בטלים "ליכא שהרי

(תענית  באורייתא" רמיזי ולא וכתובים בנביאים דכתיבי
"אלה  לד) כז, (ויקרא הכתוב על קד.) (שבת ודרשו ט.).
מעתה", דבר בה לחדש רשאי הנביא "שאין - המצוות"
בתורה, הרמזים כל את להבין יתירה בינה בנו שאין אלא
את  יבינו וכולם ה' את דעה הארץ תמלא המשיח ולימות
('מראה  וכתובים בנביאים לקרוא יצטרכו ולא התורה,

שם). שם.71)הפנים' (דברים 72)'ירושלמי' "שנאמר
פסק" "ולא ומתרגמינן יסף". ולא גדול "קול יט): ה,

שם). "הליכות 73)('ירושלמי' ו): ג, (חבקוק "שנאמר
שם. 'ירושלמי' – הלכות) אלא הליכות תקרי (אל  לו" עולם

שם.74) 'ירושלמי'

ה'תשע"ו  שבט ט"ז שלישי יום

חנּכה  הלכֹות - ׁשליׁשי 1ּפרק ¤¤§¦¦¦§£ª¨
שני.1) בית בימי החנוכה, בזמן שארע הנס ענין בו נבאר

בשמונת  ההלל וקריאת הלילות. בשמונת ההדלקה וחיוב
הימים  בכל וענינו ההלל, קריאת ביאור לזה ונמשך הימים.
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פי dkepge dlibn zekld - mipnf xtq - hay f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כיצד  כן גם בו ונתבאר סופרים. מדברי שהוא בהם, הנקרא
והתלמוד. המשנה חכמי בזמן אותו קוראין היו

.àÏ‡¯OÈ ÏÚ ˙B¯Êb e¯Êb ÔÂÈ ÈÎÏnLk ,ÈL ˙È·a2, ¿«ƒ≈ƒ¿∆«¿≈»»»¿¿≈«ƒ¿»≈
,˙BˆÓ·e ‰¯B˙a ˜ÒÚÏ Ì˙B‡ eÁÈp‰ ‡ÏÂ ,Ì˙„ eÏh·eƒ¿»»¿…ƒƒ»«¬…«»¿ƒ¿

Ì‰È˙B··e ÌBÓÓa Ì„È eËLÙe3ÏÎÈ‰Ï eÒÎÂ , »¿»»¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«≈»
Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï ¯ˆÂ ,˙B¯‰h‰ e‡nËÂ ˙Bˆ¯t Ba eˆ¯Ùe»¿¿»¿ƒ¿«¿»¿«»∆¿ƒ¿»≈
Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯L „Ú ;ÏB„b ıÁÏ ÌeˆÁÏe ,Ì‰ÈtÓ „‡Ó¿…ƒ¿≈∆¿»««»«∆ƒ≈¬≈∆
Èa e¯·‚Â .ÌÏÈv‰Â Ì„iÓ ÌÚÈLB‰Â ,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡¡…≈¬≈¿ƒ»ƒ»»¿ƒƒ»¿»¿¿≈
eÚÈLB‰Â ,Ìe‚¯‰Â ,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ‰k‰ ,È‡BÓLÁ«¿»ƒ«…¬ƒ«¿ƒ«¬»¿ƒ
‰¯ÊÁÂ ,ÌÈ‰k‰ ÔÓ CÏÓ e„ÈÓÚ‰Â .Ì„iÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ»»¿∆¡ƒ∆∆ƒ«…¬ƒ¿»¿»
Ôa¯Á‰ „Ú ,‰L ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙È Ï‡¯OÈÏ ˙eÎÏÓ«¿¿ƒ¿»≈»≈«»«ƒ»»««À¿»

.ÈM‰«≈ƒ

עיניהם 2) שהחשיכה יון, מלכות זו - תהום פני על "וחושך
קרן  על כתבו להם: אומרת שהייתה בגזירותיהם, ישראל של

ישראל". באלוקי חלק לכם שאין רבי 3)השור "אמר
באותו  היו הן שאף חנוכה בנר חייבות נשים לוי בן יהושע

הנס".

.á‰MÓÁa ,Ìe„a‡Â Ì‰È·ÈB‡ ÏÚ Ï‡¯OÈ e¯·bLÎe¿∆»¿ƒ¿»≈«¿≈∆¿ƒ¿«¬ƒ»
‡ÏÂ ,ÏÎÈ‰Ï eÒÎÂ .‰È‰ ÂÏÒk L„Áa ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿…∆ƒ¿≈»»¿ƒ¿¿«≈»¿…
‰È‰ ‡ÏÂ .„Á‡ Ct ‡l‡ Lc˜na ¯B‰Ë ÔÓL e‡ˆÓ»¿∆∆»«ƒ¿»∆»«∆»¿…»»
epnÓ e˜ÈÏ„‰Â ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˜ÈÏ„‰Ï Ba¿«¿ƒ∆»∆»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ∆
ÌÈ˙ÈÊ eL˙kL „Ú ,ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰Î¯Ún‰ ˙B¯≈««¬»»¿»»ƒ«∆»¿≈ƒ

.¯B‰Ë ÔÓL e‡ÈˆB‰Â¿ƒ∆∆»

.âeÈ‰iL ,¯Bc‰ B˙B‡aL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆¿«∆ƒ¿
ÈÓÈ ,ÂÏÒÎa ‰"Î Ô˙lÁzL ,el‡‰ ÌÈÓÈ ˙BÓL¿«»ƒ»≈∆¿ƒ»»¿ƒ¿≈¿≈
ÈÁ˙t ÏÚ ·¯Úa ˙B¯p‰ Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Óe .Ïl‰Â ‰ÁÓOƒ¿»¿«≈«¿ƒƒ»∆«≈»∆∆«ƒ¿≈
˙B‡¯‰Ï ,˙BÏÈl‰ ˙BÓMÓ ‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa ÌÈ˙a‰4 «»ƒ¿»«¿»»«¿»ƒ¿««≈¿«¿
Ô‰Â .‰kÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡ ÌÈÓÈÂ .Òp‰ ˙Bl‚Ïe¿««≈¿»ƒ≈≈«ƒ¿»ƒ¬À»¿≈
˙˜Ï„‰Â .ÌÈ¯et‰ ÈÓÈk ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒƒ≈«ƒ¿«¿»«
.‰l‚n‰ ˙‡È¯˜k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰ÂˆÓ Ô‰a ˙B¯p‰«≈»∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»

במנורה 4) שהדליקו כמו ביום, להדליק אין כך ומשום
הנר  אור (אין מהני" מאי בטיהרא "שרגא כי שבמקדש,

ביום). נראה

.ã¯ ˙˜Ï„‰a ·iÁ ,‰l‚n‰ ˙‡È¯˜a ·iÁL Ïk…∆«»ƒ¿ƒ««¿ƒ»«»¿«¿»«≈
‰kÁ5˙B‡ ˜ÈÏ„n‰Â .LÏL C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla d ¬À»¿««¿ƒ»««¿»»ƒ¿»≈»

ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â ,˙BÎ¯a¿»¿≈≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
.‰kÁ ÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ≈∆¬À»
"eÓi˜Â eÈÁ‰L"Â .'eÎÂ "eÈ˙B·‡Ï ÌÈq ‰OÚL"Â¿∆»»ƒƒ«¬≈¿¿∆∆¡»¿ƒ¿»

C¯a ‡ÏÂ d˙B‡ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ .'eÎÂ6:ÌÈzL C¯·Ó , ¿¿»»∆»¿…≈≈¿»≈¿«ƒ
"eÈÁ‰L"Â "eÈ˙B·‡Ï ÌÈq ‰OÚL"7¯‡L·e . ∆»»ƒƒ«¬≈¿∆∆¡»ƒ¿»

ÌÈzL C¯·Ó ˜ÈÏ„n‰ - ˙BÏÈl‰8C¯·Ó ‰‡B¯‰Â , «≈««¿ƒ¿»≈¿«ƒ¿»∆¿»≈
‰ÏÈla ‡l‡ "eÈÁ‰L" ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L .˙Á‡««∆≈¿»¿ƒ∆∆¡»∆»««¿»

.ÔBL‡¯‰»ƒ

ממצוות 5) פטורות שהן פי על שאף זה, בכלל הנשים ואף

היו  הן שאף מגילה במקרא חייבות - גרמא שהזמן עשה
הטעם. מאותו חנוכה בנר חייבות כן וכמו הנס באותו

לא 6) עצמו שהוא כיוון - בביתו עליו שהדליקו פי על אף
הדליקו 7)הדליק. כבר שהרי "להדליק", מברך ואינו

בביתו. נסים".8)עליו ו"שעשה "להדליק"

.ä˙‡ ÔÈ¯ÓBb el‡ ÌÈÓi‰ ˙BÓMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ¿««»ƒ≈¿ƒ∆
Ïl‰‰9eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :ÂÈÙÏ C¯·Óe . ««≈¿»≈¿»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
¯Ó‚Ï10Èt ÏÚ Û‡ .¯eaˆ ÔÈa „ÈÁÈ ÔÈa ;Ïl‰‰ ˙‡ ƒ¿…∆««≈≈»ƒ≈ƒ««ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰ÂˆÓ Ïl‰‰ ˙‡È¯wL11ÂÈÏÚ C¯·Ó , ∆¿ƒ«««≈ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈»»
"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡"12ÏÚ C¯·nL C¯„k , ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆¿»≈«

Ì‰È¯·c ÏL È‡cÂ ÏkL .·e¯Ú‰ ÏÚÂ ‰l‚n‰13 «¿ƒ»¿«»≈∆»««∆ƒ¿≈∆
¯wÚÂ Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·c Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ»»¬»»»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ«

È‡Óc ¯OÚÓ ÔB‚k ,˜Ùq‰ ÈtÓ BÏ Ô˙iOÚ14ÔÈ‡ , ¬ƒ»»ƒ¿≈«»≈¿«¿«¿«≈
ÈL ·BË ÌBÈ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ‰nÏÂ .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó15Ì‰Â , ¿»¿ƒ»»¿»»¿»¿ƒ«≈ƒ¿≈

eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k ?˜Ùq‰ ÈtÓ ‡l‡ e‰ewz ‡Ï…ƒ¿∆»ƒ¿≈«»≈¿≈∆…¿«¿¿
Ba16.

דילוגים.9) בלי ההלל כל את מאיר 10)קורין ורבי
ההלל". את "לקרוא לומר נהג זה 11)מרוטנברג "והלל

שיהיו  לישראל להם תקנו שביניהם נביאים אמרו? מי
שלא  וצרה צרה כל ועל ופרק פרק כל על אותו אומרים
גאולתן". על אותו אומרים ולכשנגאלין עליהן, תבוא

תסור".12) מלא אמר אויא רב ציוונו? "והיכן
לא 14)מדרבנן.13) שמא מספק אלא אינו שהפרשתו

עםֿהארץ. גלויות.15)הפריש שלא 16)של יראו אם
מלאכה. בו לעשות לעצמם יקילו שני, טוב יום על מברכין

.å,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cnL ‡e‰ „·Ïa ‰kÁ ÏL Ïl‰ ‡ÏÂ¿…«≈∆¬À»ƒ¿«∆ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÎa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÌÏBÚÏ Ïl‰‰ ˙‡È¯˜ ‡l‡∆»¿ƒ«««≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»

Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÓBbL ÌÈÓi‰17¯OÚ ‰BÓLe . «»ƒ∆¿ƒ»∆∆««≈¿»»»
ÌBÈ18:Ô‰ el‡Â ,Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ¯Ó‚Ï ‰ÂˆÓ ‰Ma«»»ƒ¿»ƒ¿…»∆∆««≈¿≈≈

ÏL ÔBL‡¯Â ,‰kÁ ÈÓÈ ˙BÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙BÓL¿«¿≈∆»¿«¿≈¬À»¿ƒ∆
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ Ï·‡ .˙¯ˆÚ ÌBÈÂ ,ÁÒt∆«¿¬∆∆¬»…«»»¿«ƒƒ
,„ÁÙÂ ‰‡¯ÈÂ ‰·eLz ÈÓÈ Ô‰L ÈÙÏ ,Ïl‰ Ô‰a ÔÈ‡≈»∆«≈¿ƒ∆≈¿≈¿»¿ƒ¿»»««

‰¯˙È ‰ÁÓO ÈÓÈ ‡Ï19,ÌÈ¯eÙa Ïl‰ ewz ‡ÏÂ . …¿≈ƒ¿»¿≈»¿…ƒ¿«≈¿ƒ
Ïl‰‰ ‡È‰ ‰l‚n‰ ˙‡È¯wL20. ∆¿ƒ««¿ƒ»ƒ««≈

הלל 17) - דאורייתא שמע "קריאת בתלמוד: מפורש וכן
על 18)דרבנן". נוספו לארץ בחוץ אבל ישראל. בארץ

ימים. שלושה מלאכי 19)אלה אמרו אבהו: רבי "אמר
אין  מה מפני עולם של רבונו הקדושֿברוךֿהוא, לפני השרת
הכפורים? וביום השנה בראש לפניך שירה אומרים ישראל
וספרי  חיים וספרי דין כסא על יושב מלך אפשר להם: אמר
לפני?". שירה אומרים וישראל לפניו פתוחים מתים

לקרוא 20) חייב מגילה, לו אין שאם המאירי חידש זה ולפי
הלל.

.æ˙‡ ÔÈ¯ÓBb ,ÌÈÓÈ ÈL ·BË ÌBÈ ÔÈOBÚL ˙BÓB˜Ó¿∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆
‰BÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ‰ÚLz :ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ Ïl‰‰««≈∆»¿∆¿ƒƒ¿»¿≈∆»¿»
ÏL ÌÈÓÈ ÈLe ,ÁÒt ÏL ÌÈÓÈ ÈLe ,‰kÁ ÈÓÈ¿≈¬À»¿≈»ƒ∆∆«¿≈»ƒ∆
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‚‰Ó Ïl‰‰ ˙‡È¯˜ ÌÈL„Á ÈL‡¯a Ï·‡ .˙¯ˆÚ¬∆∆¬»¿»≈√»ƒ¿ƒ«««≈ƒ¿»
‰ÂˆÓ BÈ‡Â21ÔÈ‡¯B˜ CÎÈÙÏ ,¯eaˆa - ‰Ê ‚‰Óe . ¿≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»¿ƒ

‚el„a22ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»∆≈¿»¿ƒ«
k ‡¯˜È ‡Ï „ÈÁÈÂ .‚‰n‰- ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .ÏÏ «ƒ¿»¿»ƒ…ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈÏLÈ23ÔÎÂ .¯eav‰ ÔÈ‡¯BwL C¯„k ‚el„a ‡¯˜ÈÂ , «¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ«ƒ¿≈
‚el„a ÔÈ‡¯B˜ ÁÒt‰ ÈÓÈ ¯‡La24.ÌÈL„Á ÈL‡¯k , ƒ¿»¿≈«∆«¿ƒ¿ƒ¿»≈√»ƒ

ירחא,21) בריש הלילא קרי דקא חזינהו לבבל, אקלע "רב
שמע  אמר: דלוגי, מדלגי דקא שחזי כיוון לאפסקינהו, סבר
וראה  לבבל, הגיע [=רב בידיהם" אבותיהם מנהג מינה
אך  אותם, להפסיק סבר חודש, בראש הלל שם שקוראים
שמע  אמר: בדילוגים ההלל את אומרים שהם ראה כאשר

בידיהם]. אבותיהם מנהג אלא 22)מינה שאינו להראות
כנ"ל. גומר".23)מנהג, התחיל ואם יתחיל לא יחיד "תנא

חלוק 24) יום שכל לפי ההלל את גומרים הסוכות בימי רק
בקרבנותיהם. שווים הפסח ימי אבל בקרבנותיו מחבירו

.ç„Ú Ïl‰‰ ˙lÁzÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó ?ÔÈ‚l„Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ«««≈«
e¯ÎÊ '‰" ¯ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ"«»ƒ¿«¿¿»ƒ¿«≈¿≈¿»»
‰Ó" ¯ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"dÈeÏÏ‰" „Ú 'eÎÂ "C¯·È¿»≈¿««¿»¿«≈¿≈»
ÔÓ" ¯ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"dÈeÏÏ‰" „Ú "'‰Ï ·ÈL‡»ƒ«««¿»¿«≈¿≈ƒ

Ê .Ïl‰‰ ÛBÒ „Ú "di È˙‡¯˜ ¯ˆn‰‚‰n‰ ‡e‰ ‰ «≈«»»ƒ»«««≈∆«ƒ¿»
¯Á‡ ‚elc ÔÈ‚l„Ó LÈÂ .ËeLt‰25. «»¿≈¿«¿ƒƒ«≈

ו"אהבתי".25) לנו" "לא לדלג נוהגים ואנו

.èÏl‰‰ ˙‡ ‡¯Bw‰Â .Ïl‰‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk ÌBi‰ Ïk»«»≈ƒ¿ƒ«««≈¿«≈∆««≈
Ú¯ÙÓÏ26‡ˆÈ ‡Ï -27Û‡ - ‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ‰‰LÂ ‡¯˜ . ¿«¿≈«…»»»»¿»»¿»«¿»»«

ÌÈÓÈ .‡ˆÈ ,Blk ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰ML Èt ÏÚ«ƒ∆»»¿≈ƒ¿…∆À»»»ƒ
˜¯t ÔÈa ˜ÈÒÙ‰Ï BÏ LÈ ,Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÓBbL∆¿ƒ»∆∆««≈≈¿«¿ƒ≈∆∆
ÌÈÓÈÂ .˜ÈÒÙÈ ‡Ï ˜¯t‰ ÚˆÓ‡a Ï·‡ ,˜¯ÙÏ¿∆∆¬»¿∆¿««∆∆…«¿ƒ¿»ƒ
.˜ÒBt ˜¯t‰ ÚˆÓ‡a elÙ‡ ,‚el„a Ô‰a ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ»∆¿ƒ¬ƒ¿∆¿««∆∆≈

טוב:26) שם הבעל בשם מסביר [=והרבי להתחלה מהסוף
כל  לזה ואין בעבר פעם קרה זה שכל סובר שהוא "למפרע"

לזמננו]. "ממזרח 27)קשר בהלל שנאמר ממה זאת למדו
לא  וזריחתה השמש ששקיעת כשם מבואו", עד שמש

למפרע. ולא ה' שם מהולל כך ייהפכו,

.é.ÂÈÙÏ C¯·Ó ,Ïl‰‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯ÓBbL ÌBÈ Ïk»∆¿ƒ∆««≈¿»≈¿»»
?C¯·Ó „ˆÈk .C¯·Ó - ÂÈ¯Á‡ C¯·Ï e‚‰pL ÌB˜Óe¿∆»¬¿»≈«¬»¿»≈≈«¿»≈
ÌÈ„ÈÒÁÂ ÌÈ˜ÈcˆÂ ,EÈOÚÓ Ïk eÈ‰Ï‡ '‰ EeÏl‰È¿«¿¡…≈»«¬∆¿«ƒƒ«¬ƒƒ
e„BÈ ‰p¯a Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ ÏÎÂ ,EBˆ¯ ÈOBÚ≈¿∆¿»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
EÓLÏ ÌÈÚÂ ,˙B„B‰Ï ·BË EÏ ,'‰ ‰z‡ Èk .EÓLÏƒ¿∆ƒ«»¿¿¿»ƒ¿ƒ¿
,'‰ ‰z‡ Ce¯a .Ï‡‰ ‰z‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ÌÏBÚÓe ,¯nÊÏ¿«≈≈»¿«»«»»≈»«»
CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ ¯‡ÙÓ‰ ÁaLÓ‰ Ïl‰Ó‰ CÏn‰«∆∆«¿À»«¿À»«¿…»«¿«»»ƒƒ¿…

.„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆

.àé"È˙ÈÚ Èk E„B‡"Ó .ÏtÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ28 ≈¿∆»¬ƒ¿…≈¿ƒ¬ƒ»ƒ
.ÌÈÓÚt ÈzL ¯·„Â ¯·c Ïk ÔÈÏÙBk Ïl‰‰ ÛBÒ „Ú«««≈¿ƒ»»»¿»»¿≈¿»ƒ
‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÏtÎÈ - ÏtÎÏ e‚‰pL ÌB˜Óe»∆»¬ƒ¿…ƒ¿…»∆»¬∆…

.ÔÈÏÙBk ÔÈ‡ - ÏtÎÏƒ¿…≈¿ƒ

כפול 28) אינו ולמטה ומ"אודך" כפול הפרק שכל לפי
הפסוקים. לכפול נהגו ולפיכך

.áéCk ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ ÈÓÈa Ïl‰‰ ˙‡È¯˜ ‚‰Óƒ¿«¿ƒ«««≈ƒ≈¬»ƒ»ƒƒ»
,Ïl‰‰ ˙‡ ‡¯˜nL ÏB„b‰ C¯·nL ¯Á‡ :‰È‰ÏÈÁ˙Ó »»««∆¿»≈«»∆«¿∆∆««≈«¿ƒ

¯ÊBÁÂ ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"dÈeÏÏ‰" ¯ÓB‡Â¿≈«¿»¿»»»ƒ«¿»¿≈
."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"'‰ È„·Ú eÏÏ‰" ¯ÓB‡Â¿≈«¿«¿≈¿»»»ƒ«¿»
ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"'‰ ÌL ˙‡ eÏÏ‰" ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁÂ¿≈¿≈«¿∆≈¿»»»ƒ
‰zÚÓ C¯·Ó '‰ ÌL È‰È" ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁÂ ."dÈeÏÏ‰"«¿»¿≈¿≈¿ƒ≈¿…»≈«»
Ïk ÏÚ ÔÎÂ ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"ÌÏBÚ „ÚÂ¿«»¿»»»ƒ«¿»¿≈«»
‰‡Ó "dÈeÏÏ‰" Ïl‰‰ ÏÎa ÔÈBÚ e‡ˆÓpL „Ú .¯·c»»«∆ƒ¿¿ƒ¿»««≈«¿»≈»
ÏL ÂÈ˙BL :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈÓÚt ÌÈ¯OÚÂ LÏLÂ¿»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ»»∆¿»∆

Ô¯‰‡29. «¬…

כנגד 29) הללויה עונין שישראל פעמים וג' ועשרים "מאה
לאהרן  בקדשו, אֿל הללו הללויֿה אהרן, של שנותיו

ה'". קדש לאהרן קדושו,

.âé˜¯ÙÂ ˜¯t Ïk L‡¯Ï ÚÈbÓ ‡¯Bw‰Lk ÔÎÂ30Ô‰ , ¿≈¿∆«≈«ƒ«¿…»∆∆»∆∆≈
¯ÓB‡ ‡e‰Lk ?„ˆÈk .¯Ó‡M ‰Ó ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ¿ƒ¿¿ƒ«∆»«≈«¿∆≈
ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ ÌÚ‰ Ïk ,"ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯OÈ ˙‡ˆa"¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ»»»¿ƒ¿¿ƒ
˙Èa" ¯ÓB‡ ‡¯Bw‰Â ."ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯OÈ ˙‡ˆa"¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ¿«≈≈≈
„Ú ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"ÊÚÏ ÌÚÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈«…≈¿»»»ƒ«¿»«
ÏÎÂ ,"ÈeÁz ÈÏB˜ ˙‡ '‰ ÚÓLÈ Èk Èz·‰‡" ¯Ó‡iL∆…«»«¿ƒƒƒ¿«∆ƒ«¬»¿»
.'eÎÂ "'‰ ÚÓLÈ Èk Èz·‰‡" ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ ÌÚ‰»»¿ƒ¿¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿«¿
Ïk ,"ÌÈBb Ïk '‰ ˙‡ eÏÏ‰" ‡¯Bw‰ ¯Ó‡iLk ÔÎÂ¿≈¿∆…««≈«¿∆»ƒ»
."ÌÈBb Ïk '‰ ˙‡ eÏÏ‰" ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ ÌÚ‰»»¿ƒ¿¿ƒ«¿∆»ƒ

פרקים".30) ראשי לענות "שמצוה

.ãéÔÈBÚ Ì‰Â ,"‡p ‰ÚÈLB‰ '‰ ‡p‡" ¯ÓB‡ ‡¯Bw‰«≈≈»»ƒ»»¿≈ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,"‡p ‰ÚÈLB‰ '‰ ‡p‡" ÂÈ¯Á‡«¬»»»ƒ»»««ƒ∆≈
Ì‰Â ,"‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡" ¯ÓB‡ ‡e‰ .˜¯t L‡…̄∆∆≈»»«¿ƒ»»¿≈
Ce¯a" ¯ÓB‡ ‡e‰ ."‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡" ÌÈBÚƒ»»«¿ƒ»»≈»
‰È‰ Ì‡Â ."‡a‰ Ce¯a" ÌÈ¯ÓB‡ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"‡a‰«»¿»»»¿ƒ»«»¿ƒ»»
‰BÚ ,‰M‡ B‡ „·Ú B‡ ÔË˜ Ïl‰‰ ˙‡ ‡¯˜n‰««¿∆∆««≈»»∆∆ƒ»∆
e‰Ê .Ïl‰‰ ÏÎa ‰lÓ ‰lÓ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰M ‰Ó Ì‰È¯Á‡«¬≈∆«∆≈¿ƒƒ»ƒ»¿»««≈∆
el‡ ÌÈpÓÊa Ï·‡ .CÏÈÏ Èe‡¯ B·e ,ÔBL‡¯‰ ‚‰n‰«ƒ¿»»ƒ»≈≈¬»ƒ¿«ƒ≈
B˙‡È¯˜a ˙BpLÓ ˙B‚‰Ó ˙BÓB˜n‰ ÏÎa È˙È‡»̄ƒƒ¿»«¿ƒ¿»¿Àƒ¿ƒ»

.„Á‡Ï ‰ÓBc Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,ÌÚ‰ ˙iÚ·e«¬ƒ«»»¿≈∆»≈∆∆¿∆»

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) נרות כמה בשלמות, ההדלקה משפטי בו נתבארו

ואם  שמן, זה ובאי השמן, ושיעור זמן, זה ובאי מדליקין,
ומדליקין  אותו מניחין מקום זה ובאי ממנו, ליהנות אסור
מפני  נפטר אדם ואם להדליקו, הראויים הם ומי אותו,
המצוה, מעלת בביאור הפרק ונסתיים בשבילו. שמדליקים
ביתו  שנר נתבאר כן ואחר היום, לקידוש קודמת ושהיא
זה  בספרו רבינו ונכנס השלום. מפני חנוכה לנר קודם

בשלום. ויצא בשביתה

.à‰È‰iL d˙ÂˆÓ ?‰kÁa ˜ÈÏ„Ó ‡e‰ ˙B¯ ‰nk«»≈«¿ƒ«¬À»ƒ¿»»∆ƒ¿∆
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˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L ÔÈa ,„Á‡ ¯ ˜ÈÏ„Ó ˙È·e ˙Èa Ïk»«ƒ«ƒ«¿ƒ≈∆»≈∆»«¿≈««ƒ
„Á‡ Ì„‡ ‡l‡ Ba ‰È‰ ‡lL ÔÈa ÔÈa¯Ó2¯c‰Ó‰Â . ¿Àƒ≈∆…»»∆»»»∆»¿«¿«≈

‰Âˆn‰ ˙‡3ÏÎÏ ¯ ,˙Èa‰ ÈL‡ ÔÈÓk ˙B¯ ˜ÈÏ„Ó , ∆«ƒ¿»«¿ƒ≈¿ƒ¿««¿≈««ƒ≈¿»
„Á‡Â „Á‡4ÌÈL ÔÈa ÌÈL‡ ÔÈa ,5¯˙BÈ ¯c‰Ó‰Â . ∆»¿∆»≈¬»ƒ≈»ƒ¿«¿«≈≈

¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰OBÚÂ ‰Ê ÏÚ6ÏÎÏ ¯ ˜ÈÏ„Ó , «∆¿∆ƒ¿»ƒ«À¿»«¿ƒ≈¿»
‰ÏÈÏ ÏÎa CÏB‰Â ÛÈÒBÓe ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla „Á‡∆»««¿»»ƒƒ¿≈¿»«¿»

.„Á‡ ¯ ‰ÏÈÏÂ»«¿»≈∆»

כא:).2) (שבת וביתו" איש נר חנוכה, בכת"י:3)"מצות
(שבת,4)"המצוות". ואחד" אחד לכל נר "והמהדרין,

(ראה 5)שם). חנוכה בנר חייבות הנשים אף שהרי
ה"ד). פ"ג שמאי 6)למעלה בית המהדרין: מן "המהדרין

פוחת  ואילך מכאן שמונה, מדליק ראשון ביום אומרים,
מכאן  אחת, מדליק ראשון ביום אומרים, הלל ובית והולך.
ודעת  הלל. כבית והלכה שם). (שבת והולך" מוסיף ואילך
של  ההידור את גם מקיימים המהדרין מן שהמהדרין רבינו
זה  על חולקים ויש ואחד, אחד לכל להדליק המהדרין,

ה"ג. להלן וראה והמהדרין) ד"ה שם שבת ('תוספות'

.á‰ÏÈla - ‰¯OÚ ˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¿≈««ƒ¬»»««¿»
,ÌÈ¯OÚ ÈL ÏÈÏ·e ,˙B¯ ‰¯OÚ ˜ÈÏ„Ó ÔBL‡¯‰»ƒ«¿ƒ¬»»≈¿≈≈ƒ∆¿ƒ
ÏÈÏa ˜ÈÏ„Ó ‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈLÏL ÈLÈÏL ÏÈÏ·e¿≈¿ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈

.˙B¯ ÌÈBÓL ÈÈÓL¿ƒƒ¿ƒ≈

.âÈL‡ Ïk eÈ‰iL ,„¯ÙÒa eÈ¯Ú ÏÎa ËeLt ‚‰Óƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»«∆ƒ¿»«¿≈
ÔÈÙÈÒBÓe ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla „Á‡ ¯ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ˙Èa‰««ƒ«¿ƒƒ≈∆»««¿»»ƒƒƒ
ÏÈÏa ˜ÈÏ„Ó ‡ˆÓpL „Ú ,‰ÏÈÏ ÏÎa ¯ ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ≈¿»«¿»«∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈
ÌÈa¯Ó ˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L ÔÈa ,˙B¯ ‰BÓL ÈÈÓL¿ƒƒ¿»≈≈∆»«¿≈««ƒ¿Àƒ

„Á‡ Ì„‡ ‰È‰L ÔÈa7. ≈∆»»»»∆»

וצריך 7) הנס, פרסום משום היא חנוכה נר הדלקת שמצות
כל  ואם הוא. בחנוכה יום כמה הנרות בהדלקת היכר שיהיה
הנס, לתוספת היכר כלֿכך יהיה לא ידליק, ואחד אחד

שם). ('תוספות' הבית בני מספר שכך שיחשבו

.ã˙Bit ÈzL BÏ LiL ¯8Ì„‡ Èa ÈLÏ ‰ÏBÚ ,9. ≈∆≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈¿≈»»
‰ÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ ,˙BÏÈ˙t dÙÈw‰Â ÔÓL ‰¯Ú˜ ‡lÓƒ≈¿»»∆∆¿ƒƒ»¿ƒƒ»»»∆»

ÈÏk10˙·LÁ ‰ÏÈ˙Ùe ‰ÏÈ˙t Ïk -11‡Ï ;„Á‡ ¯k ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆¿∆∆¿≈∆»…
„Á‡ ¯k elÙ‡Â ,‰¯e„Ók ˙ÈOÚ - ÈÏk ‰ÈÏÚ ‰Ùk»»»∆»¿ƒ«¬≈ƒ¿»«¬ƒ¿≈∆»

.˙·LÁ dÈ‡≈»∆¿∆∆

פתילות.8) שתי לתוכם והיינו 9)והכניס ב. כג, שבת
שם). (רש"י ואחד אחד לכל נר שמדליקים למהדרין

מתחברות 10) הפתילות אין שעלֿידיֿזה ההדלקה. לפני
ולא 11)יחד. נר להדליק היא חנוכה שמצות שם. שבת,

מדורה.

.ä,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ‰kÁ ˙B¯ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ≈¬À»…∆∆ƒ¿«««»
d˙ÚÈ˜L ÌÚ ‡l‡12ÔÈÓÈc˜Ó ‡ÏÂ ÔÈ¯Á‡Ó ‡Ï ;13. ∆»ƒ¿ƒ»»…¿«¬ƒ¿…«¿ƒƒ

,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ÌÚ ˜ÈÏ„‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎL»«≈ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ«««»
˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ˜ÈÏ„Ó14‰nÎÂ . «¿ƒ¿≈«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«¿«»

¯˙È B‡ ‰ÚL ÈˆÁ BÓk ?‰Ê ÔÓÊ ‡e‰15,‰Ê ÔÓÊ ¯·Ú . ¿«∆¿¬ƒ»»»≈»«¿«∆

˜ÈÏ„Ó BÈ‡16‰È‰zL È„k ¯pa ÔÓL ÔzÈL CÈ¯ˆÂ . ≈«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆∆«≈¿≈∆ƒ¿∆
˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎzL „Ú ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„17. ∆∆¿∆∆«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«
˙¯Á‡ ÌÚt d˜ÈÏ„‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡ ,‰˙·ÎÂ d˜ÈÏ„‰18. ƒ¿ƒ»¿»¿»≈»¿«¿ƒ»«««∆∆

Ì‡ - ˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰˙ÏkL ¯Á‡ ˙˜ÏB„ ‰¯‡Lƒ¿¬»∆∆««∆»¿»∆∆ƒ«ƒ
‰OBÚ ,d˜lÒÏ B‡ d˙BaÎÏ ‰ˆ¯19. »»¿«»¿«¿»∆

ב.12) כא, סבא:13)שבת ההוא לה "אמר ב: כג, בשבת
חנוכה  בנר רבינו [ומפרשה יאחד" ושלא יקדים שלא ובלבד

בשרגי רגיל "דהוה הענין בתחילת שם הוא ÎÂÁ‰(וכן ¯
הערה  44 עמ' דק"ס - העתים בספר הגירסא לפי שבת", ונר

"הוה שם אמרו שהרי קשה Á‡Ó¯‰ג) ובשבת ומדלקת",
כאן]. ומגידֿמשנה שם רש"י ועי' תאחר? איך כי כן, לומר

שם.14) פ"ב).15)שבת, (שבת אלפס שם:16)רב
משתשקע  הדליק לא שאם מדליק" - אדליק לא "דאי
זה  זמן אחר אבל השוק, מן רגל שתכלה עד מדליק החמה,

מדליק. לתת 17)אינו שצריך היינו לשיעורה", נמי "ואי
שם אלפס (רב זה כשיעור שתדלק שמן השני).בה בפירוש

שאמרו 19)שם.18) למה הראשון, בפירוש שם אלפס רב
לשיעורה". נמי "ואי

.å‰kÁ ¯Ï ˙B¯Lk ˙BÏÈ˙t‰ ÏÎÂ ÌÈÓM‰ Ïk20, »«¿»ƒ¿»«¿ƒ¿≈¿≈¬À»
,‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡ ÌÈÎLÓ ÌÈÓM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«¿»ƒƒ¿»ƒ«««¿ƒ»

˙BÏÈ˙t‰ Ô˙B‡a ‰ÙÈ ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰ ÔÈ‡Â21elÙ‡Â . ¿≈»ƒ¿≈»∆¿»«¿ƒ«¬ƒ
ÌÈÓM‰ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓ ‰kÁ ÈÓÈ CB˙aL ˙aL ÈÏÈÏa¿≈≈«»∆¿¿≈¬À»À»¿«¿ƒ«¿»ƒ

˙aL ¯ Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï ¯eÒ‡L ˙BÏÈ˙t‰Â22ÈÙÏ , ¿«¿ƒ∆»¿«¿ƒ»∆≈«»¿ƒ
¯eÒ‡L23‰kÁ ¯Ï LnzL‰Ï24.ÏÁa ÔÈa ˙aLa ÔÈa ∆»¿ƒ¿«≈¿≈¬À»≈¿«»≈¿…

˙BÚÓ ˜c·Ï elÙ‡Â25¯eÒ‡ d¯B‡Ï Ô˙BÓÏ B‡26. «¬ƒƒ¿…»ƒ¿»¿»»

אין 20) חכמים שאמרו ושמנים "פתילות ב: כא, שבת
בין  בחול בין בחנוכה, בהם מדליקין בשבת, בהם מדליקין

לה"21)בשבת". זקוק אינו - "כבתה היא: שהלכה מפני
ה"ה. למעלה רבינו שפסק וכמו להדליק 22)(שם) שאסור

אחר  נמשכים שאין הגרועים השמנים באותם שבת נר
בהן, נתלית האור שאין הגרועות הפתילות ובאותן הפתילה,
בשעה  אותה ויטה אפל, הנר אור יהיה שמא "גזירה

ה"ה). שבת מהל' (פ"ה לאורה" שם.23)שישתמש שבת,
המקדש,24) בבית במנורה שקרה לנס זכר שנעשה לפי

כמנורה שם).עשאוה בשבת (ר"ן כלל בה משתמשים שאין
הנר. את יטה שמא לחשוש אין כן תשמיש 25)ואם שהוא

גדול. עיון צריך ואינו א.26)קל, כב, שבת

.æıeÁaÓ B˙Èa Á˙t ÏÚ BÁÈp‰Ï ‰ÂˆÓ ‰kÁ ¯27 ≈¬À»ƒ¿»¿«ƒ«∆«≈ƒ«
È„k ,˙ÈaÏ ÒÎp‰ Ï‡ÓO ÏÚ Á˙tÏ CeÓq‰ ÁÙha«∆««»«∆««¿…«ƒ¿»««ƒ¿≈

Ï‡ÓOÓ ‰kÁ ¯Â ÔÈÓÈa ‰ÊeÊÓ ‰È‰zL28‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆¿»ƒƒ¿≈¬À»ƒ¿…¿ƒ»»
‰iÏÚa ¯„29˙eL¯Ï ‰ÎeÓq‰ ÔBlÁa BÁÈpÓ , »»¬ƒ»«ƒ«««¿»ƒ¿

ÌÈa¯‰30‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰ÏÚÓÏ BÁÈp‰L ‰kÁ ¯Â . »«ƒ¿≈¬À»∆ƒƒ¿«¿»≈∆¿ƒ«»
¯k BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -31. …»»¿¿ƒ∆≈ƒ»

ושבים.27) לעוברים הנס את לפרסם ב. כא, שם
כב.).28) (שבת במצוות  מוקף פתח 29)ויהיה לו שאין

הרבים. לרשות ב.30)פתוח כא, א.31)שם כב, שם
יותר. לא אבל אדם, של עינו שולטת אמה עשרים שעד
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dkepgeפד dlibn zekld - mipnf xtq - hay f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ç‰kq‰ ÈÓÈa32B˙Èa CB˙a ‰kÁ ¯ Ì„‡ ÁÈpÓ ƒ≈««»»«ƒ«»»≈¬À»¿≈
Bic - BÁÏL ÏÚ BÁÈp‰ elÙ‡Â .ÌÈÙaÓ33CÈ¯ˆÂ . ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ«À¿»«¿»ƒ

B¯B‡Ï LnzL‰Ï ¯Á‡ ¯ ˙Èa‰ CB˙a ˙BÈ‰Ï34Ì‡Â . ƒ¿¿««ƒ≈«≈¿ƒ¿«≈¿¿ƒ
¯Á‡ ¯ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰¯e„Ó ÌM ‰˙È‰35Ì„‡ Ì‡Â . »¿»»¿»≈»ƒ≈«≈¿ƒ»»

CÈ¯ˆ - ‰¯e„ÓÏ LnzL‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ,‡e‰ ·eLÁ»∆≈«¿¿ƒ¿«≈ƒ¿»»ƒ
¯Á‡ ¯36. ≈«≈

בחוץ.32) אור להוציא ב.33)שאסור כא, שם
מצוה.34) לשם חנוכה נר שהדליק שמשתמש 35)להיכר

חנוכה. לנר היכר ויש המדורה, שם.36)לאור שבת,

.èB‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á B˜ÈÏ„‰L ‰kÁ ¯Ì"ekÚ ≈¬À»∆ƒ¿ƒ≈≈∆¿»»«
·iÁ ‡e‰L ÈÓ ep˜ÈÏ„iL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿«∆«¿ƒ∆ƒ∆«»

‰˜Ï„‰a37BÁÈp‰Â ˜eÏ„ B‡ÈˆB‰Â ÌÈÙaÓ B˜ÈÏ„‰ . ¿«¿»»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ
ep˜ÈÏ„iL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - B˙Èa Á˙t ÏÚ«∆«≈…»»¿«∆«¿ƒ∆

BÓB˜Óa38,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - „ÓÚÂ B„Èa ¯p‰ ÊÁ‡ . ƒ¿»««≈¿»¿»«…»»¿
„ÓBÚ ‡e‰ Bk¯ˆÏ :¯ÓB‡ ‰‡B¯‰L39˙ÈLLÚ .40 ∆»∆≈¿»¿≈¬»ƒ

daÎÓ ˙aL È‡ˆBÓÏ ,Blk ÌBi‰ Ïk ˙˜ÏB„ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»«À¿»≈«»¿«»
‡ÏÂ ,‰Âˆn‰ ‡È‰ ‰˜Ï„‰‰L .d˜ÈÏ„Óe C¯·Óe¿»≈«¿ƒ»∆««¿»»ƒ«ƒ¿»¿…

‰Áp‰‰41‰kÁ ¯pÓ ‰kÁ ¯ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓe .42. ««»»À»¿«¿ƒ≈¬À»ƒ≈¬À»

הנר 37) יניח במצוה והחייב ידליקו אלו אם מועיל ולא
כג.). (שם הנחה ולא מצוה עושה הדלקה כי במקומו,

ב.38) כב, בחוץ.39)שם, שעמד ואףֿעלֿפי שם.
נר 41)פנס.40) "להדליק מברכים: כך שהרי א. כג, שם,

עושה 42)חנוכה". הדלקה שהרי מצוה, ביזוי כאן ואין
כב:). (שם במצוה הוא עוסק - שמדליק בעת כן ואם מצוה,
בזה  להדליק כדי חנוכה מנר גפרור או קיסם להדליק אבל

ראב"ד. ועי' מצוה, ביזוי משום אסור, - אחר חנוכה נר

.é‰ÎÈ¯ˆ ,˙BÁe¯ ÈzLa ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LiL ¯ˆÁ»≈∆≈»¿≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»
ÁÈp‰ ‡Ï :BÊ Áe¯a ÌÈ¯·BÚ‰ e¯Ó‡È ‡nL ;˙B¯ ÈzL¿≈≈∆»…¿»¿ƒ¿«…ƒƒ«
„Á‡a ˜ÈÏ„Ó ,˙Á‡ Áe¯a eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰kÁ ¯≈¬À»¬»ƒ»¿««««¿ƒ¿∆»

Ô‰Ó43. ≈∆

א.43) כג, שם

.àéCÈ¯ˆ BÈ‡ ,B˙Èa CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„nL Á¯B‡≈«∆«¿ƒƒ»»¿≈≈»ƒ
Ba Á¯‡˙pL ÌB˜na ÂÈÏÚ ˜ÈÏ„‰Ï44˙Èa BÏ ÔÈ‡ . ¿«¿ƒ»»«»∆ƒ¿»«≈«ƒ

Á¯‡˙pL ÌB˜na ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ ,Ba ÂÈÏÚ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ«»∆ƒ¿»«
ÔÓMa Ô‰nÚ ÛzzLÓe ,Ba45ÈÙa ˙Èa BÏ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«≈ƒ»∆«∆∆¿ƒ»»«ƒƒ¿≈

CÈ¯ˆ ,B˙Èa CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„nL Èt ÏÚ Û‡ - BÓˆÚ«¿««ƒ∆«¿ƒƒ»»¿≈»ƒ
ÔÈ¯·BÚ‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L ˙Èaa ˜ÈÏ„‰Ï46. ¿«¿ƒ««ƒ∆ƒ¿≈»¿ƒ

טז.44) והערה ה"ד פ"ג למעלה וראה שם. שבת,
חנוכה 46)שם.45) נר הדליק לא העוברים: יאמרו שלא

שם). אלפס, (רב

.áé,„‡Ó „Ú ‡È‰ ‰·È·Á ‰ÂˆÓ - ‰kÁ ¯ ˙ÂˆÓƒ¿«≈¬À»ƒ¿»¬ƒ»ƒ«¿…
ÛÈÒB‰Ïe Òp‰ ÚÈ„B‰Ï È„k da ¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ»»¿ƒ»≈»¿≈¿ƒ««≈¿ƒ
elÙ‡ .eÏ ‰OÚL ÌÈqp‰ ÏÚ BÏ ‰È„B‰Â Ï‡‰ Á·La¿∆«»≈¿»»««ƒƒ∆»»»¬ƒ
¯ÎBÓ B‡ Ï‡BL ,‰˜„v‰ ÔÓ ‡l‡ ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«∆»ƒ«¿»»≈≈

˜ÈÏ„Óe ˙B¯Â ÔÓL Á˜BÏÂ B˙eÒk47. ¿¿≈«∆∆¿≈«¿ƒ

רבי 47) את תלמידיו "שאלו כז:): (מגילה אמרו שהרי
לי, היתה זקנה אמא להם, אמר ימים? הארכת במה זכאי:
היום", קידוש לי והביאה שבראשה, כיפה מכרה אחת פעם
כסותו, מוכר או שואל חנוכה נר שלמצוות כלֿשכן כן אם
בהלכה  כדלהלן היום, לקידוש קודמת חנוכה נר מצות שהרי

פענח'). ('צפנת הבאה

.âéÈ¯‰48Lec˜ ÂÈÙÏe ,˙Á‡ ‰Ëe¯t ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ¬≈∆≈∆»¿»««¿»»ƒ
ÌBi‰49ÔÓL ˙B˜Ï ÌÈc˜Ó - ‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â «¿«¿»«≈¬À»«¿ƒƒ¿∆∆

ÏÈ‡B‰ ;ÌBi‰ Lec˜Ï ÔÈi‰ ÏÚ ‰kÁ ¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈¬À»«««ƒ¿ƒ«ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰ÈLe50‰kÁ ¯ ÌÈc˜‰Ï ·ËeÓ , ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«¿ƒ≈¬À»

Òp‰ ÔB¯ÎÊ Ba LiL51. ∆≈ƒ¿«≈

ב.48) כג, שבת.49)שבת של לקידוש יין לקנות
השבת 50) יום את לקדש ש"מצותֿעשה שאףֿעלֿפי

מהל' (פכ"ט לקדשו" השבת יום את זכור שנאמר: בדברים,
כ  סופרים, מדברי אלא אינו היין על לקדש - ה"א) מו שבת

(ה"ו). רבינו שם הפת.51)שכתב על יקיים היום וקידוש

.ãéB˙Èa ¯ ÂÈÙÏ ‰È‰52B˙Èa ¯ B‡ ,‰kÁ ¯Â »»¿»»≈≈¿≈¬À»≈≈
B˙Èa ÌBÏL ÌeMÓ ,Ì„B˜ B˙Èa ¯ - ÌBi‰ Lec˜Â53; ¿ƒ«≈≈≈ƒ¿≈
BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa ÌBÏL ˙BOÚÏ ˜ÁÓ ÌM‰ È¯‰L54. ∆¬≈«≈ƒ¿»«¬»≈ƒ¿ƒ¿

ÌBÏL ˙BOÚÏ ‰z ‰¯Bz‰ ÏkL ,ÌBÏM‰ ÏB„b»«»∆»«»ƒ¿»«¬»
ÌÏBÚa55‰È˙B·È˙ ÏÎÂ ,ÌÚ ÈÎ¯„ ‰ÈÎ¯c :¯Ó‡pL . »»∆∆¡«¿»∆»«¿≈…«¿»¿ƒ∆»

.ÌBÏL»

בית 52) שלום משום לשבת, נר להדליק שמצוה שבת, נר
ה"א). שבת מהל' ב.53)(פ"ה כג, נג,54)שבת סוכה

שמח'.55)ב. 'אור – ב. נט, גיטין

.ÌÈpÓÊ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÏL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆¿«ƒ
:ÌÈÚL˙Â ‰Ú·L ÂÈ˜¯Ùe ,¯OÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

.ÌÈ˜¯t ÌÈLÏL - ˙aL ˙BÎÏ‰ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ¯BOÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«»¿»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ·BË ÌBÈ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«¿»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«»¿»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿À»¿»¿»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡ - ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒ«¿»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ÚLz - L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ«…∆ƒ¿»»»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰MÓÁ - ˙BiÚz ˙BÎÏ‰ƒ¿«¬ƒ¬ƒ»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡ - ‰kÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»«¬À»«¿»»¿»ƒ

מות מּמקׁשי לסּור חּיים, מקֹור חכם ְְִִֵֶַַָָָָֹּתֹורת

iriax xtqxtq `EdemiWp ¥¤§¦¦§¥¤¨¦
.· .˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ
˙BÎÏ‰ .„ .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ .‚ .ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿
ÌÈÏÏÎp‰ ˙Bˆn‰Â .‰ËBÒ ˙BÎÏ‰ .‰ .‰Ïe˙a ‰¯Ú«¬»¿»ƒ¿»¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ

.Ì˙BÓB˜Óa Ì˙BÓLa ÌÈL¯ÙÓ Ì‰a»∆¿…»ƒƒ¿»ƒ¿»
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-miypxtq
zEWi` zFkld¦§¦

ÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
‰M‡ ‡OÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ»ƒ»
‰a˙Î ‡Ïa ‰M‡ ÏÚa˙ ‡lL (· .ÔÈLec˜Â ‰a˙Îaƒ¿À»¿ƒƒ∆…ƒ»≈ƒ»¿…¿À»
(„ .‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L ÚÓÈ ‡lL (‚ .ÔÈLec˜ ‡Ï·e¿…ƒƒ∆…ƒ¿«¿≈¿¿»

.‰pnÓ ˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
האשה,1) מקדשין היו לא תורה מתן שקודם רבינו בו ביאר

לאווין  איסורי שניות, עריות, קדשה, מתקדשת, האשה כיצד
עשה. ואיסורי

.àÌ‡ ,˜eMa ‰M‡ Ú‚Bt Ì„‡ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„…̃∆««»»»»»≈«ƒ»«ƒ
B˙Èa CB˙Ï dÒÈÎÓ - d˙B‡ ‡OÏ ‡È‰Â ‡e‰ ‰ˆ»̄»»ƒƒ»»«¿ƒ»¿≈

‰M‡Ï BÏ ‰È‰˙Â ,BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa dÏÚB·e2ÔÂÈk . ¬»≈¿≈«¿¿ƒ¿∆¿ƒ»≈»
‡OÏ LÈ‡‰ ‰ˆ¯È Ì‡L ,Ï‡¯OÈ eeËˆ ‰¯Bz ‰zpL∆ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿»≈∆ƒƒ¿∆»ƒƒ»
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈ„Ú ÈÙa ‰lÁz d˙B‡ ‰˜È - ‰M‡ƒ»ƒ¿∆»¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿««»
‡·e ‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk :¯Ó‡pL ;‰M‡Ï BÏ ‰È‰z3 ƒ¿∆¿ƒ»∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»»

.‰ÈÏ‡≈∆»

בסנהדרין 2) אמרו וכן איש, אשת משום עליה חייב וחבירו
(בראשית  בעל" בעולת "והיא בתורה: שנאמר מה על נז:
ולא  לחופה נכנסה נח), (לבני להם יש בעל "בעולת - ג) כ,

ז. ט, מלכים הל' והשווה להם". אין כלומר,3)נבעלה
בביאה. תחילה אותה יקנה אשה, לו ליקח איש ירצה אם
ובעלה" אשה איש יקח "כי הפסוק: מובא ט: ובקידושין
ריג. עשה לרבינו, המצוות' ב'ספר הוא וכן א). כד, (דברים

.á‰OÚ ˙ÂˆÓ - el‡ ÔÈÁewÏÂ4.Ì‰ ‰¯Bz ÏL ¿ƒƒ≈ƒ¿«¬≈∆»≈
ÛÒÎa :˙È˜ ‰M‡‰ el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ „Á‡·e5, ¿∆»ƒ¿»¿»ƒ≈»ƒ»ƒ¿≈¿∆∆

¯ËLa B‡6‰‡È·a B‡ ,7‡È·a .‰¯Bz‰Ó - ¯ËL·e ‰8, ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»≈«»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ÛÒÎ·e9ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,el‡ ÔÈÁewÏÂ . ¿∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ≈≈«ƒ¿»ƒ

„Á‡a ˙È˜pL ‰M‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÒe¯‡ B‡ ÔÈLecƒ̃ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ»∆ƒ¿≈¿∆»
el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ10B‡ ˙Lc˜Ó ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ , ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ«ƒ¿≈¿À∆∆

˙Ò¯‡Ó11. ¿…∆∆

במנין 4) למעלה שכתב וכמו הנישואין, הם המצוה עיקר
במסכת  נראה (וכן וקידושין" בכתובה אשה "לישא המצוות
אלא  המצוה) עיקר אינם שהאירוסין יח: קטן מועד
(כסףֿמשנה  המצוה תחילת הם האירוסין) = ) שהליקוחין

רבינו). בן ר"א הרי 5)בשם לה: ואומר פרוטה לה נותן
ה"א. פ"ג, להלן כמבואר לי, מקודשת לה 6)את כותב

ה"ג. פ"ג, להלן כמבואר לי, מקודשת את הרי הנייר, על
עמה 7) ומתייחד זו, בבעילה לי מקודשת את הרי לה אומר

ה"ח. פ"ג, לקמן ובועלה, עדים שני אמרו 8)בפני וכן
אשה  איש יקח "כי בתורה שנאמר מה על ט:) (קידושין
- "ובשטר בביאה". שנקנית מלמד "ובעלה, - ובעלה"
(מקדשים  ומכניס גומר בו) (מגרשים ומוציא וגומר הואיל
- והיתה ויצאה קרא: "אמר ה.) (קידושין אמרו וכן בו)".
בשטר, יציאה מה (גירושין), ליציאה (קידושין) הויה מקיש

בשטר". הויה כסף 9)אף שקנין אע"פ כי חכמים. מדברי
קידושין  (ראה עפרון משדה קיחה קיחה בגזירהֿשוה, נלמד
סופרים. מדברי נקרא: בתורה, מפורש ואינו הואיל ב.)
מבינים  היינו לא פירושו, חכמים קיבלו אילולא כלומר,
שורש  המצוות' ב'ספר רבינו יסד וכן (כסףֿמשנה). כך אותו
הוא  מידות מי"ג באחת חכמים שהוציאו מה כל לא כי שני,
שהוא  בפירוש בו יאמרו אלאֿאםֿכן דאורייתא, נקרא
שגם  שאע"פ בתשובתו רבינו ביאר וכבר מדאורייתא.
ואינם  והיתה" "ויצאה של בהיקש נלמדים שטר קידושי
אמרו  ט: בקידושין ז"ל חכמינו אולם בתורה, מפורשים
מן  שהוא בשטר פסק לפיכך מדאורייתא, שהם בפירוש
לציין, וראוי רבינו". "תשובות במוספנו ראה התורה.
"ברכת  בספרו יאמר הרמב"ם של בנו אברהם שרבינו
. . . בטוב שלכם הספרים הגיהו לא מד: סימן אברהם"
"בכסף  כך: בכתבֿידו המתוקנים דבריו נוסח ומכלֿמקום
הוא  [וכן תורה" דין ושלשתם בביאה, או בשטר או
רבינו  על העידו הדורות שגדולי 3 עמ' לקידושין ב'מאירי'
רמ"ך  כתב וכן סופרים. מדברי שכסף שכתב ממה בו שחזר
בספרו  והגיה הרב שחזר אוקספורד), (כתבֿיד בהגהותיו
"ובכסף  שכתב: רבנו דברי ובעצם תורה"]. דבר "ושלשתן
חכמים  מתקנת שהוא לומר כוונתו אין סופרים", מדברי
שהרי  וביאה, שטר קידושי כמו באשה גומר ואינו בלבד,
אשת  היא הרי . . . האשה שנקנית "כיון כאן: כתב בפירוש

ב  מיתת חייב . . . עליה והבא בהל'איש, כתב וכן יתֿדין".
לכהן, שנתארסה ישראל בת שארוסה ה"ג פ"ו תרומות
בכסף  נתארסה בין חילק ולא תורה, מדין בתרומה אוכלת
תורה  בכלל שזה לומר כוונתו אלא בשטר, נתארסה או
דברי  והשווה בתורה. בפירוש נכתב ולא הואיל שבעלֿפה,
שלא  מה "כל שכתב: הי"ב, פי"ז כלים בפירושו רבינו
ואע"פ  סופרים, מדברי יקרא התורה, בלשון התבאר

מסיני". למשה הלכה הם לא 10)שהדברים שעדיין אע"פ
בעלה. לבית בעלה,11)נכנסה לבית לנכנסה בניגוד

ה"ב. פ"י, לקמן כמבואר נשואה. הנקראת:

.âÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó ˙ÈOÚÂ ‰M‡‰ ˙È˜pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿≈»ƒ»¿«¬≈¿À∆∆««ƒ
‡È‰ È¯‰ - dÏÚa ˙È·Ï ‰ÒÎ ‡ÏÂ ‰ÏÚ· ‡lL∆…ƒ¿¬»¿…ƒ¿¿»¿≈«¿»¬≈ƒ
˙˙ÈÓ ·iÁ - dÏÚaÓ ıeÁ ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ,LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿«»»∆»ƒ«¿»«»ƒ«

ÔÈc ˙Èa12Ëb ‰ÎÈ¯ˆ - L¯‚Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .13. ≈ƒ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ»≈

פ"ג.12) ביאה איסורי בהל' כמבואר חנק, או סקילה
כריתות.13) ספר

.ãÌ‡ ,˜eMa ‰M‡ Ú‚Bt Ì„‡ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„…̃∆««»»»»»≈«ƒ»«ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÏÚB·e d¯ÎO dÏ Ô˙B - ‡È‰Â ‡e‰ ‰ˆ»̄»»ƒ≈»¿»»≈»«

CÏB‰Â C¯c‰ Ì‡14‰L„˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .15. ≈«∆∆¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿≈»
‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰L„w‰ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰ ‰zpMÓƒ∆ƒ¿»«»∆∆¿»«¿≈»∆∆¡«…ƒ¿∆
ÌLÏ ‰M‡ ÏÚBa‰ Ïk ,CÎÈÙÏ .Ï‡¯OÈ ˙BaÓ ‰L„¿̃≈»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»»«≈ƒ»¿≈
ÏÚaL ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÔÈLec˜ ‡Ïa ˙eÊ¿¿…ƒƒ∆ƒ«»¿ƒ∆»«

‰L„˜16. ¿≈»

טז.14) לח, בבראשית שנאמר הכתוב 15)כמו כלשון
וכפירוש  הדרך", על בעינים היא הקדשה "איה כא: שם,
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לזנות. ומזומנת מקודשת - קדשה שם: ולדעת 16)רש"י
לכל  עצמה שמפקירה במי אלא קדשה איסור אין הראב"ד,
בה  אין קידושין) (בלא לאיש עצמה במייחדת אבל אדם,
(בראשית  בתורה שאמורה הפילגש זוהי ולדעתו לאו, איסור
כתובה  בלא - "פילגשים א: כא, בסנהדרין אמרו וכן ו). כה,
מלקות  איסור שאין יודה רבינו גם כי ויתכן קידושין". ובלא
בהל' מדבריו שמבואר כמו לכך, עצמה שמכינה במי אלא
בתך  את תחלל אל נאמר "לכך הי"ז: פ"ב, בתולה נערה
ולא  ממון ולמפתה לאונס תורה שחייבה שזה - להזנותה
. . . לכך עצמה הכינה ולא מקרה הדבר כשאירע מלקות,
הרי  . . . עליה שיבוא מי לכל מוכנת בתו הניח אם אבל
תהיה  לא משום והנבעלת הבועל ולוקה קדשה, היא
וכן  שם. דבריו על כאן רבינו שסמך וכנראה, קדשה".
הל' רבינו דברי והשווה משנה'. ה'כסף מרן שם החליט
ופילגשים, נשים (המלך) לוקח "וכן ה"ד: פ"ד, מלכים
ובלא  כתובה בלא ופילגשים וקידושין, בכתובה נשים
אבל  לו, ומותרת אותה קונה בלבד ביחוד אלא קידושין
אחר  בלבד העבריה באמה אלא בפילגש אסור ההדיוט
נבוכים' ב'מורה רבינו יאמר הקדשה, איסור וטעם יעוד".
כי  והתמדתו, המשגל תאות רוב מניעת הוא מט, ח"ג
האדם  יתעורר לא כי התאוה, תוסיף הקדשות גופי בהתחלף
מתחדשים, לגופים כהתעוררו תמיד בו שהרגיל אחד לגוף
מאד, גדולה היא באיסור והתועלת והענינים. הצורות חלוקי
היו  מותרת, הקדשה היתה אילו כי הקטטות. מניעת והיא
היו  ולא אחת בעת הרבה אנשים אחת אשה אל באים
אותה  או זה, את זה הורגים והיו מהמחלוקת, נמלטים

יתגודדו". זונה "ובית ככתוב:

.ä¯Ò‡L Ïk17˙¯k B˙‡Èa ÏÚ ·iÁÂ ,‰¯Bza B˙‡Èa18 …∆»«ƒ»«»¿«»«ƒ»»≈
˙BÓ È¯Á‡ ˙L¯Ùa ˙B¯eÓ‡‰ Ì‰Â -19˙B‡¯˜p‰ Ô‰ - ¿≈»¬¿»»««¬≈≈«ƒ¿»

‰Â¯Ú ˙‡¯˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ .˙BÈ¯Ú20Ì‡ ÔB‚k . ¬»¿»««≈∆ƒ¿≈∆¿»¿≈
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙·e ˙BÁ‡Â21. ¿»«¿«≈»∆

הבא 18)הכתוב.17) עולם לחיי יזכה שלא כרת, עונש
תשובה  הל' רבינו (לשון כבהמה ואבד ברשעו נכרת אלא

א). יעשה 19)פ"ח, אשר כל כי נאמר: ובסופו יח. פרק
הנפשות. ונכרתו האלה התועבות בפירושו 20)מכל רש"י

הוא, גילוי לשון - ערוה אומר: יח) כ, (ויקרא לתורה
זעוה  כמו דבר, לשם בתיבה יורדת והוא"ו ערה. משורש
לויקרא  בפירושו והראב"ע אח. מגזרת אחוה וכן זע, מגזרת
להתכסות. צריך נחשף מגונה דבר - ערוה יאמר: ו) (יח,
הזיווג  אבר - ערוה אמר: שם, והקבלה' ה'כתב ובעל
כמו  וחיבור דיבוק ענין הוראתו "ערה" שורש כי והדיבוק,
כאזרח  "ומתערה וכן: ז). יט, (ישעיה יאור" על "ערות
בו, והדיבוק שהזיווג מקום ואותו לה). לז, (תהלים רענן"

ערוה. איסורי 21)יקרא בהל' מבוארים דיניהן ופרטי
ביאה.

.å‰Ïaw‰ ÈtÓ ˙B¯eÒ‡ Ô‰L ,˙B¯Á‡ ÌÈL LÈÂ22, ¿≈»ƒ¬≈∆≈¬ƒƒ««»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô¯eq‡Â23ÈtÓ ,˙BiL ˙B‡¯˜p‰ Ô‰Â . ¿ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒƒ¿≈

˙BÈ¯ÚÏ ˙BiL Ô‰L24.‰iL ˙‡¯˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ . ∆≈¿ƒ»¬»¿»««≈∆ƒ¿≈¿ƒ»
ÔÈ‡ BÊÂ .Bn‡ Ì‡ (‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ÌÈL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»ƒ≈¿≈≈≈ƒ¿≈
‰ÏÚÓ „Ú Bn‡ Ì‡ Ì‡ Ì‡ elÙ‡ ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ»∆¿≈∆»¬ƒ≈≈≈ƒ««¿»

a Bn‡ È·‡ Ì‡ (· .‰¯eÒ‡ - ‰ÏÚÓ„·Ï25Ì‡ (‚ . «¿»¬»≈¬ƒƒƒ¿«≈
Ì‡ Ì‡ elÙ‡ ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ .ÂÈ·‡Ì‡ »ƒ¿≈»∆¿≈∆»¬ƒ≈≈≈

ÂÈ·‡ È·‡ Ì‡ („ .‰¯eÒ‡ - ‰ÏÚÓÏ „Ú ÂÈ·‡»ƒ«¿«¿»¬»≈¬ƒ»ƒ
„·Ïa26,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ .ÂÈ·‡ È·‡ ˙L‡ (‰ . ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ¿≈»∆¿≈

(Â .epnÓ „Á‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡ eÈ·‡ ·˜ÚÈ ˙L‡ elÙ‡¬ƒ≈∆«¬…»ƒ¬»«∆»ƒ∆
„·Ïa Bn‡ È·‡ ˙L‡27ÔÓ ·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ (Ê . ≈∆¬ƒƒƒ¿«≈∆¬ƒ»»ƒ

Ì‡‰28ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ,Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ (Á . »≈≈∆¬ƒ»≈≈ƒ»≈≈ƒ
·‡‰29Ba ˙lk (Ë .30elÙ‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ . »»««¿¿≈»∆¿≈¬ƒ

,‰¯eÒ‡ - ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ba Ôa Ôa Ôa ˙lk««∆∆∆¿«»»»¬»
.eÈ·‡ ·˜ÚÈ ÏÚ ‰iL epnÓ „Á‡ ˙L‡ ‰È‰zL „Ú«∆ƒ¿∆≈∆∆»ƒ∆¿ƒ»««¬…»ƒ

„·Ïa Bza ˙lk (È31„·Ïa Ba ˙a ˙a (‡È .32(·È . ««ƒƒ¿«««¿ƒ¿«
„·Ïa Ba Ôa ˙a33˙a („È .„·Ïa Bza ˙a ˙a (‚È . «∆¿ƒ¿«««ƒƒ¿««

˙a (ÊË .„·Ïa BzL‡ Ôa Ôa ˙a (ÂË .„·Ïa Bza Ôa∆ƒƒ¿««∆∆ƒ¿ƒ¿««
BzL‡ ˙a ˙a34BzL‡ È·‡ Ì‡ Ì‡ (ÊÈ .„·Ïa35 ««ƒ¿ƒ¿«≈≈¬ƒƒ¿

Ì‡ Ì‡ (ËÈ .„·Ïa BzL‡ Ì‡ ·‡ Ì‡ (ÁÈ .„·Ïaƒ¿«≈«≈ƒ¿ƒ¿«≈≈
Ì‡36„·Ïa BzL‡ È·‡ ·‡ Ì‡ (Î .„·Ïa BzL‡37. ≈ƒ¿ƒ¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ¿«

Ì‡‰ Ì‡ :Úa¯‡ - ˜ÒÙ‰ Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙BiM‰ e‡ˆÓƒ¿¿«¿ƒ∆≈»∆∆¿≈«¿«≈»≈
·‡‰ È·‡ ˙L‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú ·‡‰ Ì‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»¿≈»»«¿«¿»¿≈∆¬ƒ»»

‰hÓÏ „Ú Ba Ôa ˙L‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú38. «¿«¿»¿≈∆∆¿«¿«»

קורא 22) בבלי ובתלמוד איש. מפי איש החכמים שקיבלו
בניגוד  קבלה, דברי ובכתובים: בנביאים הנמצאים לדברים
ראה: תורה'. 'דברי הנקרא: משה בתורת שכתוב למה
מתורת  זה "דבר יז: קטן במועד וכן ב: קמא בבא י:, חגיגה
רבינו  דברי השווה למדנו". קבלה ומדברי למדנו, לא משה
אומר: קלז, בחולין ורש"י הי"ב. פ"א, תורה תלמוד הל'
כל  הקודש ברוח שקיבלו מפני קבלה נקראים נביאים "דברי
וראה  והמעשה". והדור השעה צורך לפי ונבואה נבואה

הבאה. שניות 23)הערה שאיסור אמרו, ושם כא. יבמות
יב, (קהלת הפסוק על וסמכו המלך, שלמה מתקנת מקורו
שלמה, שבא "קודם הרבה, משלים תיקן וחקר ואיזן ט):
שלמה  שבא עד אזנים לה שאין לכפיפה דומה תורה היתה
ע"י  ומשמרת נאחזת שהכפיפה כשם אזנים", לה ועשה
העריות. מן מתרחקין שניות איסור ע"י כך אזניה,

משמרתי 24) את ושמרתם :( ל יח, (ויקרא אמרה והתורה
איסור  ע"י כי שם). (יבמות למשמרתי משמרת עשו -

ערוה. באיסור יכשל לא אבי 25)השניות, אם אם ולא
שמותרת.26)אמו. אביו אבי אבי לאם פרט 27)פרט

שמותרת. אמו אבי אבי אביו 28)לאשת אחי אשת אולם
ערות  יד) יח, (ויקרא ככתוב התורה, מן עליו אסורה האב מן
אחי  שבאשת הוכיחו נד: וביבמות תגלה, לא אביך אחי

מדבר. הכתוב האב מן ב.29)אביו כא, יבמות
נקראת 30) בנו אשת כי בנו, כלת נקראת בנו בן אשת

טו). יח, (ויקרא התורה מן עליו ואסורה פרט 31)"כלתו"
כא:). (יבמות שמותרת בתו בת אולם 32)לכלת כב. שם,

הפסק. לה שאין פסק סי"ב טו סי' אבןֿהעזר ערוך' ב'שולחן
להן ו  אין כולן הסוף, עד מכאן המנויות השניות בשאר כן

שם. ערוך' ה'שולחן לדעת איך 33)הפסק, תתמה ואל
הדורות, כל סוף עד אסורה תהיה בנו בן בן שכלת אפשר
תלוי  אינו עריות איסור כי מותרת? תהיה בנו בן בן ובת
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לזנות. ומזומנת מקודשת - קדשה שם: ולדעת 16)רש"י
לכל  עצמה שמפקירה במי אלא קדשה איסור אין הראב"ד,
בה  אין קידושין) (בלא לאיש עצמה במייחדת אבל אדם,
(בראשית  בתורה שאמורה הפילגש זוהי ולדעתו לאו, איסור
כתובה  בלא - "פילגשים א: כא, בסנהדרין אמרו וכן ו). כה,
מלקות  איסור שאין יודה רבינו גם כי ויתכן קידושין". ובלא
בהל' מדבריו שמבואר כמו לכך, עצמה שמכינה במי אלא
בתך  את תחלל אל נאמר "לכך הי"ז: פ"ב, בתולה נערה
ולא  ממון ולמפתה לאונס תורה שחייבה שזה - להזנותה
. . . לכך עצמה הכינה ולא מקרה הדבר כשאירע מלקות,
הרי  . . . עליה שיבוא מי לכל מוכנת בתו הניח אם אבל
תהיה  לא משום והנבעלת הבועל ולוקה קדשה, היא
וכן  שם. דבריו על כאן רבינו שסמך וכנראה, קדשה".
הל' רבינו דברי והשווה משנה'. ה'כסף מרן שם החליט
ופילגשים, נשים (המלך) לוקח "וכן ה"ד: פ"ד, מלכים
ובלא  כתובה בלא ופילגשים וקידושין, בכתובה נשים
אבל  לו, ומותרת אותה קונה בלבד ביחוד אלא קידושין
אחר  בלבד העבריה באמה אלא בפילגש אסור ההדיוט
נבוכים' ב'מורה רבינו יאמר הקדשה, איסור וטעם יעוד".
כי  והתמדתו, המשגל תאות רוב מניעת הוא מט, ח"ג
האדם  יתעורר לא כי התאוה, תוסיף הקדשות גופי בהתחלף
מתחדשים, לגופים כהתעוררו תמיד בו שהרגיל אחד לגוף
מאד, גדולה היא באיסור והתועלת והענינים. הצורות חלוקי
היו  מותרת, הקדשה היתה אילו כי הקטטות. מניעת והיא
היו  ולא אחת בעת הרבה אנשים אחת אשה אל באים
אותה  או זה, את זה הורגים והיו מהמחלוקת, נמלטים

יתגודדו". זונה "ובית ככתוב:

.ä¯Ò‡L Ïk17˙¯k B˙‡Èa ÏÚ ·iÁÂ ,‰¯Bza B˙‡Èa18 …∆»«ƒ»«»¿«»«ƒ»»≈
˙BÓ È¯Á‡ ˙L¯Ùa ˙B¯eÓ‡‰ Ì‰Â -19˙B‡¯˜p‰ Ô‰ - ¿≈»¬¿»»««¬≈≈«ƒ¿»

‰Â¯Ú ˙‡¯˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ .˙BÈ¯Ú20Ì‡ ÔB‚k . ¬»¿»««≈∆ƒ¿≈∆¿»¿≈
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙·e ˙BÁ‡Â21. ¿»«¿«≈»∆

הבא 18)הכתוב.17) עולם לחיי יזכה שלא כרת, עונש
תשובה  הל' רבינו (לשון כבהמה ואבד ברשעו נכרת אלא

א). יעשה 19)פ"ח, אשר כל כי נאמר: ובסופו יח. פרק
הנפשות. ונכרתו האלה התועבות בפירושו 20)מכל רש"י

הוא, גילוי לשון - ערוה אומר: יח) כ, (ויקרא לתורה
זעוה  כמו דבר, לשם בתיבה יורדת והוא"ו ערה. משורש
לויקרא  בפירושו והראב"ע אח. מגזרת אחוה וכן זע, מגזרת
להתכסות. צריך נחשף מגונה דבר - ערוה יאמר: ו) (יח,
הזיווג  אבר - ערוה אמר: שם, והקבלה' ה'כתב ובעל
כמו  וחיבור דיבוק ענין הוראתו "ערה" שורש כי והדיבוק,
כאזרח  "ומתערה וכן: ז). יט, (ישעיה יאור" על "ערות
בו, והדיבוק שהזיווג מקום ואותו לה). לז, (תהלים רענן"

ערוה. איסורי 21)יקרא בהל' מבוארים דיניהן ופרטי
ביאה.

.å‰Ïaw‰ ÈtÓ ˙B¯eÒ‡ Ô‰L ,˙B¯Á‡ ÌÈL LÈÂ22, ¿≈»ƒ¬≈∆≈¬ƒƒ««»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô¯eq‡Â23ÈtÓ ,˙BiL ˙B‡¯˜p‰ Ô‰Â . ¿ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒƒ¿≈

˙BÈ¯ÚÏ ˙BiL Ô‰L24.‰iL ˙‡¯˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ . ∆≈¿ƒ»¬»¿»««≈∆ƒ¿≈¿ƒ»
ÔÈ‡ BÊÂ .Bn‡ Ì‡ (‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ÌÈL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»ƒ≈¿≈≈≈ƒ¿≈
‰ÏÚÓ „Ú Bn‡ Ì‡ Ì‡ Ì‡ elÙ‡ ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ»∆¿≈∆»¬ƒ≈≈≈ƒ««¿»

a Bn‡ È·‡ Ì‡ (· .‰¯eÒ‡ - ‰ÏÚÓ„·Ï25Ì‡ (‚ . «¿»¬»≈¬ƒƒƒ¿«≈
Ì‡ Ì‡ elÙ‡ ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ .ÂÈ·‡Ì‡ »ƒ¿≈»∆¿≈∆»¬ƒ≈≈≈

ÂÈ·‡ È·‡ Ì‡ („ .‰¯eÒ‡ - ‰ÏÚÓÏ „Ú ÂÈ·‡»ƒ«¿«¿»¬»≈¬ƒ»ƒ
„·Ïa26,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ .ÂÈ·‡ È·‡ ˙L‡ (‰ . ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ¿≈»∆¿≈

(Â .epnÓ „Á‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡ eÈ·‡ ·˜ÚÈ ˙L‡ elÙ‡¬ƒ≈∆«¬…»ƒ¬»«∆»ƒ∆
„·Ïa Bn‡ È·‡ ˙L‡27ÔÓ ·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ (Ê . ≈∆¬ƒƒƒ¿«≈∆¬ƒ»»ƒ

Ì‡‰28ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ,Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ (Á . »≈≈∆¬ƒ»≈≈ƒ»≈≈ƒ
·‡‰29Ba ˙lk (Ë .30elÙ‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ . »»««¿¿≈»∆¿≈¬ƒ

,‰¯eÒ‡ - ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ba Ôa Ôa Ôa ˙lk««∆∆∆¿«»»»¬»
.eÈ·‡ ·˜ÚÈ ÏÚ ‰iL epnÓ „Á‡ ˙L‡ ‰È‰zL „Ú«∆ƒ¿∆≈∆∆»ƒ∆¿ƒ»««¬…»ƒ

„·Ïa Bza ˙lk (È31„·Ïa Ba ˙a ˙a (‡È .32(·È . ««ƒƒ¿«««¿ƒ¿«
„·Ïa Ba Ôa ˙a33˙a („È .„·Ïa Bza ˙a ˙a (‚È . «∆¿ƒ¿«««ƒƒ¿««

˙a (ÊË .„·Ïa BzL‡ Ôa Ôa ˙a (ÂË .„·Ïa Bza Ôa∆ƒƒ¿««∆∆ƒ¿ƒ¿««
BzL‡ ˙a ˙a34BzL‡ È·‡ Ì‡ Ì‡ (ÊÈ .„·Ïa35 ««ƒ¿ƒ¿«≈≈¬ƒƒ¿

Ì‡ Ì‡ (ËÈ .„·Ïa BzL‡ Ì‡ ·‡ Ì‡ (ÁÈ .„·Ïaƒ¿«≈«≈ƒ¿ƒ¿«≈≈
Ì‡36„·Ïa BzL‡ È·‡ ·‡ Ì‡ (Î .„·Ïa BzL‡37. ≈ƒ¿ƒ¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ¿«

Ì‡‰ Ì‡ :Úa¯‡ - ˜ÒÙ‰ Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙BiM‰ e‡ˆÓƒ¿¿«¿ƒ∆≈»∆∆¿≈«¿«≈»≈
·‡‰ È·‡ ˙L‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú ·‡‰ Ì‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»¿≈»»«¿«¿»¿≈∆¬ƒ»»

‰hÓÏ „Ú Ba Ôa ˙L‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú38. «¿«¿»¿≈∆∆¿«¿«»

קורא 22) בבלי ובתלמוד איש. מפי איש החכמים שקיבלו
בניגוד  קבלה, דברי ובכתובים: בנביאים הנמצאים לדברים
ראה: תורה'. 'דברי הנקרא: משה בתורת שכתוב למה
מתורת  זה "דבר יז: קטן במועד וכן ב: קמא בבא י:, חגיגה
רבינו  דברי השווה למדנו". קבלה ומדברי למדנו, לא משה
אומר: קלז, בחולין ורש"י הי"ב. פ"א, תורה תלמוד הל'
כל  הקודש ברוח שקיבלו מפני קבלה נקראים נביאים "דברי
וראה  והמעשה". והדור השעה צורך לפי ונבואה נבואה

הבאה. שניות 23)הערה שאיסור אמרו, ושם כא. יבמות
יב, (קהלת הפסוק על וסמכו המלך, שלמה מתקנת מקורו
שלמה, שבא "קודם הרבה, משלים תיקן וחקר ואיזן ט):
שלמה  שבא עד אזנים לה שאין לכפיפה דומה תורה היתה
ע"י  ומשמרת נאחזת שהכפיפה כשם אזנים", לה ועשה
העריות. מן מתרחקין שניות איסור ע"י כך אזניה,

משמרתי 24) את ושמרתם :( ל יח, (ויקרא אמרה והתורה
איסור  ע"י כי שם). (יבמות למשמרתי משמרת עשו -

ערוה. באיסור יכשל לא אבי 25)השניות, אם אם ולא
שמותרת.26)אמו. אביו אבי אבי לאם פרט 27)פרט

שמותרת. אמו אבי אבי אביו 28)לאשת אחי אשת אולם
ערות  יד) יח, (ויקרא ככתוב התורה, מן עליו אסורה האב מן
אחי  שבאשת הוכיחו נד: וביבמות תגלה, לא אביך אחי

מדבר. הכתוב האב מן ב.29)אביו כא, יבמות
נקראת 30) בנו אשת כי בנו, כלת נקראת בנו בן אשת

טו). יח, (ויקרא התורה מן עליו ואסורה פרט 31)"כלתו"
כא:). (יבמות שמותרת בתו בת אולם 32)לכלת כב. שם,

הפסק. לה שאין פסק סי"ב טו סי' אבןֿהעזר ערוך' ב'שולחן
להן ו  אין כולן הסוף, עד מכאן המנויות השניות בשאר כן

שם. ערוך' ה'שולחן לדעת איך 33)הפסק, תתמה ואל
הדורות, כל סוף עד אסורה תהיה בנו בן בן שכלת אפשר
תלוי  אינו עריות איסור כי מותרת? תהיה בנו בן בן ובת
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(מגידֿמשנה). בפרטיו להרהר ואין היא, גזירה אלא בסברא
התורה,34) מן עליו אסורות אשתו בת בת או אשתו בן ובת

יז. יח, בויקרא אסורה 35)כמפורש אשתו אבי אם כי
תקח. לא בנה בת משום: התורה, מן אם 36)עליו אם כי

תקח, לא בתה בת את משום: התורה, מן אסורה אשתו
א.37)כנ"ל. כב, ביבמות מבואר זה כא,38)כל שם

לו, מותרת (חותנו) חמיו שאשת נראה רבינו ומדברי א.
בתלמוד  מבואר כן ואמנם השניות. בין מנאה לא שהרי
חמיו", באשת אדם "ומותר בפירוש: שאמרו כא. יבמות
חמיו  אשת אמרו: ה"ד פ"ב, יבמות ב'ירושלמי' אולם
וב'תוספות' כחמותו. (שנראית עין מראית מפני אסורה
טבחו  שהיה באחד בפרובינציא מעשה הביאו כא. ליבמות
רבינוֿתם  והפסיד חמיו, אשת לישא מזוג ויינו טבוח
לחורגת  ובנוגע סכ"ד. טז סי' אהע"ז בשו"ע וראה לסעודתו.
שם  אמרו האחים, בין הגדילה אחר) מבעל האב, אשת (בת
מראית  משום האחים לאחד להנשא שאסורה ב'ירושלמי'
התירוה, ב מג, סוטה בבבלי אולם כאחותם. שנראית עין,
וראה  אחותם. שאינה יודעים והכל קול, לדבר שיש משום

יא. סעיף טו, סי' אהע"ז בשו"ע

.æ˙¯k ÂÈÏÚ ·iÁ ‡ÏÂ ,‰¯Bza B˙‡Èa ¯Ò‡L Ïk…∆»«ƒ»«»¿…ƒ≈»»»≈
ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ -39ÔÈ‡¯˜ „BÚÂ . ≈«ƒ¿»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‰M„˜ È¯eq‡40‰ÚL˙Â .41‰ÓÏ‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ƒ≈¿À»¿ƒ¿»≈¿≈≈«¿»»
ÏB„b Ô‰ÎÏ42‰BÊ B‡ ‰Le¯b .43‰ÏÏÁ B‡44ÔÈa ¿…≈»¿»»¬»»≈

ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ÔÈa ÏB„b Ô‰ÎÏ45˙¯ÊÓÓe .46Ô·Ï ¿…≈»≈¿…≈∆¿«¿∆∆¿∆
¯ÊÓÓÏ Ï‡¯OÈ ˙·e .Ï‡¯OÈ47Ï‡¯OÈ ˙·e . ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿«¿≈«ƒ¿»≈

È·‡BÓe ÈBnÚÏ48‡kc ÚeˆÙÏ Ï‡¯OÈ ˙·e .49 ¿«ƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿««»
‰ÎÙL ˙e¯Îe50¯Á‡Ï ˙‡OpL ¯Á‡ B˙Le¯‚e .51. ¿»¿»¿»««∆ƒ»¿«≈

‰ÈÏÚ Ì·i‰ ˙eL¯ ÔÈ„ÚÂ ¯ÊÏ ˙‡OpL ‰Ó·ÈÂ52. ƒ»»∆ƒ»¿»«¬«ƒ¿«»»»∆»
‰ˆeÏÁ‰53‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,‰Le¯‚k ‡È‰ È¯‰ - «¬»¬≈ƒƒ¿»¿ƒ¬»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰kÏ54ÌÈÈ˙p‰Â .55Ì‰ È¯‰ - ¿…≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¬≈≈
Ì¯eq‡Â ,˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,ÌÈ¯ÊÓÓk¿«¿≈ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿ƒ»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ56‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰·e .57¯‡a˙È ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈
.ÌÈÈ˙p‰ Ì‰ ‰Ó EÏ¿»≈«¿ƒƒ

גרידא.39) תעשה) (=לא לאו איסור אלא בביאתן שאין
"קדושים 40) הכתוב פי על כן ונקראו במשנה. א כ, יבמות

גדול  לכהן באלמנה הנאמר ו) כא, (ויקרא לאלהיהם" יהיו
בגמרא). שם לאוין 41)(יבמות, איסורי תשעת מנין סדר

ד) זונה, ג) גרושה, ב) גדול, לכהן אלמנה א) כדלקמן: הוא
תרי"ג  במנין נפרדות במצוות נמנות אלו נשים כי חללה,
קנח  לאֿתעשה (מצות שלו המצוות' ב'ספר לרבינו המצוות
תירץ  כבר אחד, בלאו נכללו וחללה שזונה ואע"פ קס). -
לפיכך  כי נפרדים כלאוין שהן ט, שורש בסוף שם רבינו
לא  מאישה גרושה "ואשה ככתוב: בלאו, הגרושה נפרדה

בפנ  הגרושה על שלוקין כשם ללמד: כך יקחו", עצמה, י
עז: בקידושין וכמבואר עצמן, בפני וחללה זונה על לוקין
הנכלל  ממזרות איסור ה) שם). קסא לאֿתעשה (השווה
ומואבי  עמוני ו) שנד). (ל"ת אחת למצוה ונמנה אחד בפסוק
פצוע  ז) נג). (ל"ת אחת למצוה ונמנים אחד בפסוק הנכללים
ונמנים  אחד בפסוק נכללים הם גם שפכה, וכרות דכא

משנשאת, גרושתו מחזיר ח) שס), (ל"ת אחת למצוה
(ל"ת  לזר יבמה ט) שנו), (ל"ת מיוחדת למצוה הנמנית
לאישים  האסורים נשים גופי תשעה הם אלה וכל שנז),
לגוף  נחשבות - לממזר ישראל ובת לישראל וממזרת שונים.
ממזר  יבוא לא אחד: בדיבור בתורה בא איסורם כי אחד,
מהרא"י). ונמוקי לחםֿמשנה, (ע"פ ה' בקהל

יד).42) כא, (ויקרא בתורה מפורש כל 43)ואיסורה
שהיא  לאדם שנבעלה ישראל בת או ישראל, בת שאינה
לחלל, שנבעלה או בכל, השוה איסור לו להנשא אסורה

ה"א). (פי"ח, ביאה איסורי בהל' שנולדה 44)כמבואר זו
אחת  וכן גרושה). מאשה כהן בת (כגון כהונה מאיסור
(הל' נתחללה - לכהן שנבעלה לכהן האסורות מהנשים

ה"א). פי"ט, ביאה כא,45)איסורי ויקרא בתורה כמפורש
ביאה,46)ז. איסורי בהל' כמבואר ערוה, מאיסור שנולדה

ה"א. ג).47)פט"ו כג, (דברים בתורה כמפורש
ד).48) (שם בתורה מפורש ואיסורם נתגיירו, ואפילו
ביציו.49) ואיסורם 50)שנפצעו (האבר). גידו שנכרת

ב). (שם בתורה "לא 51)מפורש ד): כד, (שם, שנאמר
אחרי  . . . לקחתה לשוב שלחה אשר הראשון בעלה יוכל

הוטמאה". לה,52)אשר חלץ ולא ייבמה לא שעדיין
החוצה  המת אשת תהיה "לא ה): כה, (שם אומרת והתורה

זר". יבמה.53)לאיש לה חכמים 54)שחלץ מדברי
עח.). בימי 55)(קידושין בערמה שנתגיירו הגבעונים הם

לעבודת  יהושע שנתנם שם על נתינים ונקראו יהושע,
חוטבי  . . . יהושע "ויתנם כז): ט, (יהושע ככתוב המקדש

ה'". ולמזבח . . . מים ושואבי חכמים.56)עצים מדברי
לעולם, בקהל יבואו שלא עליהם גזרו ודוד יהושע כי

הכ"בֿכגֿכד. ביאה איסורי מהל' פי"ב שם.57)כדלהלן

.ç‰OÚa Ô˙‡Èa ¯eq‡L LÈÂ58.ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ BÈ‡Â , ¿≈∆ƒƒ»»«¬≈¿≈≈«»≈»ƒ
ÈÓB„‡Â È¯ˆÓ :Ì‰ ‰LÏLe59¯B„Â ÔBL‡¯ ¯Bc , ¿»≈ƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿

ÈL60˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,61Ô‰ÎÏ ‰ÏeÚ·e . ≈ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿»¿…≈
‡Ï' B‡ '‡B·È ‡Ï' el‡a ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ .ÏB„b»¿ƒ∆…∆¡«¿≈…»…

ÈLÈÏL ¯Bc' ¯Ó‡pL ÏÏkÓ ‡l‡ ,'ÁwÈ62Ì‰Ï ‡·È ƒ«∆»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒƒ»…»∆
‡B·È ‡Ï ÈLÂ ÔBL‡¯ ¯BcL ,„ÓÏ ‰z‡ '‰ Ï‰˜a63; ƒ¿««»»≈∆ƒ¿≈ƒ…»

‰z‡ 'ÁwÈ ‰ÈÏe˙·· ‰M‡ ‡e‰Â' ¯Ó‡pL ÏÏkÓeƒ¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ»«»
‰Ïe˙a dÈ‡L ,„ÓÏ64ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ .ÁwÈ ‡Ï »≈∆≈»¿»…ƒ«¿««»ƒ¿«

‰OÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰OÚ65. ¬≈¬≈«¬≈

מכלל 58) הבא לאֿתעשה בצורת בתורה באה שאזהרתן
כדלהלן. כמצותֿעשה, שדינו אפילו 59)עשה,

אחר 60)כשנתגיירו. בן להם שנולד ומצרית מצרי
מעוברת  מצרית וכן שני', 'מצרי הבן נקרא - שנתגיירו
עח.). (יבמות באדומי וכן שני", "מצרי בנה נקרא שנתגיירה

ב.61) עו, הבן 62)שם שניה, מצרית שנשא שני מצרי
ביאה  איסורי בהל' כמבואר שלישי דור נקרא להם הנולד

שם. ובמגידֿמשנה ה"כ, שרבינו 63)פי"ב לציין וכדאי
סנחריב  "כשעלה כותב: הכ"ה, פי"ב ביאה איסורי בהל'
אותן  והגלה בזו זו ועירבן האומות כל בלבל אשור מלך
אחרים  אנשים עתה מצרים שבארץ המצרים ואלו ממקומן,
ארבע  ונתערבו והואיל אדום, שבשדה האדומים וכן הם,
הותר  - מותרות שהן העולם אומות בכל האסורות אומות
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הרוב, מן שפירש חזקתו להתגייר מהן הפורש שכל הכל,
בין  אדומי בין מקום בכל הזה בזמן הגר כשיתגייר לפיכך
מותרים  - הנקבות ואחד הזכרים אחד . . . עמוני בין מצרי

מיד". בקהל גם 64)לבוא כי עץ, ומוכת בוגרת ואפילו
בהל' רבינו פסק וכן נבעלו, שלא ואע"פ בתולות אינן אלה

הי"גֿיד. פי"ז, ביאה ב 65)איסורי נד, .יבמות

ה'תשע"ו  שבט י"ז רביעי יום

ׁ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.

.à‰¯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

.á‰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.

.â‰‡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

.ã‡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

.äÈ¯‰ - ˙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

.å,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

.æÔÓÈÒ 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)

.ç„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»««¿¿»«

העליון.21) סימן בה שאין למרות נערה, היא והרי
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פט zeyi` zekld - miyp xtq - hay f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.è,‰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

.é- ‰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.

.àé‰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
,‡e‰ ÔË˜ ÔÈ„Ú - ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba ‰‡¯ ‡Ï…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

.áé,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»»¿∆»

.âéÔ˜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".

.ãé‰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

.åèÔÓÈÒ ‡È·‰ ‡lL „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa∆¿∆¿≈»»¿∆»∆…≈ƒƒ»
‰ÏÚÓ ÏL ÔÈÓÈq‰ Ïk Ba e‡¯Â ,‰hÓlL45¯‰ -È ∆¿«»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ∆«¿»¬≈

- ‰hÓlÓ ˜c· ‡Ï Ì‡Â .ÔË˜Ï ÏB„b ÔÈa ˜ÙÒ ‰Ê∆»≈≈»¿»»¿ƒ…ƒ¿«ƒ¿«»
‰Ê È¯‰ ,‰ÏÚÓÏÓ ˙e¯‚a ÈÓÈÒ Ba ‰‡¯pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»ƒ»≈«¿ƒ¿«¿»¬≈∆

.ÏB„b ˙˜ÊÁa¿∆¿«»

השחי.45) בית ושערות הזקן, שערות

.æè,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

.æé.‰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≈¿«¿»≈

È‡ ÏÚ ÔÈa ,‰hÓÏ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆe .ÔÓˆÚ Ú¯f‰ È¯· ¿«»≈«≈¿≈«∆««¿»¿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

.çé‰¯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∆»¿»
¯Á‡Â ¯ÎÊÏ ‰¯OÚ LÏL ¯Á‡ ˙B„ÓBÚ Ì‰ ÔÓB˜Óaƒ¿»≈¿««¿∆¿≈¿»»¿««

.ÔÓÈÒ ÔÈ‡ - ‰·˜Ï ‰¯OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈ƒ¿≈»≈»ƒ»
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.èéÔÓf‰ 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¿»

.ë˙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»
‡Ï Ì‡Â ‰‡È·‰ Ì‡ dÏ ÔÈÚÓBLÂ ,˙˜„Ba ˙Á‡««∆∆¿¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿ƒ…

.‰‡È·‰≈ƒ»

.àëÔÈÎ¯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

.áëÏÚ ‡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

.âë,„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

.ãëÏ 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¿»

.äë‡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.

.åëÌB˜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««

שאינם 53) מפני דבר, מכל לפוטרם לשוטה. אותם השוו
דעת. שמע 54)בני 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

.æë˙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,

.à„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.

בכך. שלם יותר שהלשון אלא בזה בכת"י 7)הכרח
עדים". "שני אשה"8)התימנים איש יקח "כי שנאמר
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צי zeyi` zekld - miyp xtq - hay f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.èéÔÓf‰ 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¿»

.ë˙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»
‡Ï Ì‡Â ‰‡È·‰ Ì‡ dÏ ÔÈÚÓBLÂ ,˙˜„Ba ˙Á‡««∆∆¿¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿ƒ…

.‰‡È·‰≈ƒ»

.àëÔÈÎ¯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

.áëÏÚ ‡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

.âë,„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

.ãëÏ 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¿»

.äë‡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.

.åëÌB˜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««

שאינם 53) מפני דבר, מכל לפוטרם לשוטה. אותם השוו
דעת. שמע 54)בני 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

.æë˙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,

.à„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.

בכך. שלם יותר שהלשון אלא בזה בכת"י 7)הכרח
עדים". "שני אשה"8)התימנים איש יקח "כי שנאמר
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יקח  "כי ד:): (קידושין חז"ל ודרשו א) וכד, יג. כב, (דברים
תקח". כי ולא -

.áÈÈ¯‰ ,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

.âÒ¯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

.ãCÈ¯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

.ädÏ ¯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",
 ֿ (מגיד 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

.å‰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

.æÈ¯‰ ,ÈÏ ˙„ÁÈÓ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k B‡ ,dÏ ¯Ó‡»«»»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈
,È˙c‚ z‡ È¯‰ ,È˙¯ÊÚ z‡ È¯‰ ,ÈÏ ˙„ÚÈÓ z‡«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿∆¿»ƒ¬≈«¿∆¿»ƒ
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È¯‰ ,ÈzÁz z‡ È¯‰ ,È˙¯e‚Ò z‡ È¯‰ ,È˙ÚÏˆ z‡ È¯‰¬≈«¿«¿»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿«¿ƒ¬≈
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - È˙ÒeÙz z‡ È¯‰ ,È˙¯eˆÚ z‡«¿¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈¿À∆∆

˜ÙÒa36È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ ¯a„Ó ‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿»≈»∆ƒ¿∆¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈
ÔÈLec˜37È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ ¯a„Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ƒƒ¬»ƒ≈¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈

el‡ ˙BlÓÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÈLec˜38: ƒƒ≈¿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'

.ç˙¯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).

.èBÊ 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

.éCÈˆÁÂ ,‰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
"אם  שם: אמרה והגמרא שהואיל רבינו סובר נפתרו,
הרי  אלו, דינים לשני ביחס הוא" והולך מונה תמציֿלומר
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È¯‰ ,ÈzÁz z‡ È¯‰ ,È˙¯e‚Ò z‡ È¯‰ ,È˙ÚÏˆ z‡ È¯‰¬≈«¿«¿»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿«¿ƒ¬≈
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - È˙ÒeÙz z‡ È¯‰ ,È˙¯eˆÚ z‡«¿¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈¿À∆∆

˜ÙÒa36È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ ¯a„Ó ‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿»≈»∆ƒ¿∆¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈
ÔÈLec˜37È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ ¯a„Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ƒƒ¬»ƒ≈¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈

el‡ ˙BlÓÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÈLec˜38: ƒƒ≈¿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'

.ç˙¯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).

.èBÊ 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

.éCÈˆÁÂ ,‰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
"אם  שם: אמרה והגמרא שהואיל רבינו סובר נפתרו,
הרי  אלו, דינים לשני ביחס הוא" והולך מונה תמציֿלומר
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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

.àédzÚ„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.

.áé‡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,

.âédÈ‡ - ‰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 ושתק,
אינה 78) עיכבה, לא הבת וגם אח"כ, נתרצה אם אפילו

הקידושין. בשעת נתרצה ולא הואיל מקודשת

.ãé˙¯‚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
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
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אחרת  דעת כשיש - סא.) (גיטין לקטן זכיה אין התורה
פ"א). לקידושין (ר"ן זכיה לו יש לו, מקנה

.åèCÈ¯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
וכן  עדים. בלא לשולחו פסח לשחוט מתמנה שהשליח
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

.æè„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

.æé- 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  תיבת 97)מהול
השליח. את לרבות ובאה זה, בפסוק מיותרת "גם"

לשם 98) וטבל ומל לעבד, לישראל שנמכר גוי - כנעני עבד
כנשים. במצוות חייב - שהרי 99)עבדות הוא. ברית שבן

- מימך שואב עד עציך "מחוטב י) כט, (דברים נאמר
והשווה  ב. כג, לגיטין (רש"י אלהיך" ה' בברית לעבדך

ה"ב). פ"ב שלוחין בהל' רבינו שקידש,100)דברי שעבד
שייך  שאינו דבר כל היא: וסברא כלל. תופסים קידושיו אין
הלכה  וכל מא:). קידושין (רש"י שליח עליו נעשה אינו בו,
גט, לענין שנויים הדברים ושם ב. כג, בגיטין מקורה זו
ההיקש  עלֿפי לגיטין, קידושין דיני משוה רבינו אולם
ה.) (קידושין ליציאה" הויה מקיש והיתה, "ויצאה הידוע:

מגידֿמשנה. –

.çéz‡ 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,

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
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אחרת  דעת כשיש - סא.) (גיטין לקטן זכיה אין התורה
פ"א). לקידושין (ר"ן זכיה לו יש לו, מקנה

.åèCÈ¯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
וכן  עדים. בלא לשולחו פסח לשחוט מתמנה שהשליח
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

.æè„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

.æé- 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  תיבת 97)מהול
השליח. את לרבות ובאה זה, בפסוק מיותרת "גם"

לשם 98) וטבל ומל לעבד, לישראל שנמכר גוי - כנעני עבד
כנשים. במצוות חייב - שהרי 99)עבדות הוא. ברית שבן

- מימך שואב עד עציך "מחוטב י) כט, (דברים נאמר
והשווה  ב. כג, לגיטין (רש"י אלהיך" ה' בברית לעבדך

ה"ב). פ"ב שלוחין בהל' רבינו שקידש,100)דברי שעבד
שייך  שאינו דבר כל היא: וסברא כלל. תופסים קידושיו אין
הלכה  וכל מא:). קידושין (רש"י שליח עליו נעשה אינו בו,
גט, לענין שנויים הדברים ושם ב. כג, בגיטין מקורה זו
ההיקש  עלֿפי לגיטין, קידושין דיני משוה רבינו אולם
ה.) (קידושין ליציאה" הויה מקיש והיתה, "ויצאה הידוע:

מגידֿמשנה. –

.çéz‡ 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,

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
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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".

.èéBÓˆÚa 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

.ëÔÎÂ .‰¯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:

.àëÏk e‚‰ ¯·k ,‡e‰ Ck ¯·c‰ ¯wÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ««»»»¿»»¬»
Îa Lc˜Ï Ï‡¯OÈ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .ÛÒk ‰ÂLa B‡ ÛÒ ƒ¿»≈¿«≈¿∆∆¿»∆∆∆¿≈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

.áëÔÈÎecL ‡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

.âëÏÚ 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

.ãë,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a ?C¯·Ó „ˆÈk≈«¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ eÏÈc·‰Â ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡127, ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ»¬»

˙BÒe¯‡‰ ˙‡ eÏ ¯Ò‡Â128˙B‡eOp‰ ˙‡ eÏ ¯Èz‰Â , ¿»«»∆»¬¿ƒƒ»∆«¿
‰tÁ È„È ÏÚ129Lc˜Ó ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÔÈLec˜Â «¿≈À»¿ƒƒ»«»¿»¿«≈

ÔÈÒe¯‡ ˙k¯a ‡È‰ BÊ .Ï‡¯OÈ130¯ÈcÒ‰Ï ÌÚ‰ e‚‰Â . ƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ¿»¬»»¿«¿ƒ
ÔÈÈ ÏL ÒBk ÏÚ BÊ ‰Î¯a131¯ÎL ÏL B‡132LÈ Ì‡Â . ¿»»«∆«ƒ∆≈»¿ƒ≈

C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó - ÔÈÈ ÌL»«ƒ¿»≈«««ƒ¿ƒ»¿««»¿»≈
B‡ ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .dLc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÒe¯‡ ˙k¯aƒ¿«≈ƒ¿««»¿«¿»¿ƒ≈«ƒ

dÓˆÚ ÈÙa d˙B‡ C¯·Ó - ¯ÎL133. ≈»¿»≈»ƒ¿≈«¿»

כלומר,127) העריות. על וצונו הגירסה: ושם ב. ז, כתובות
פסל  לכם "ועשיתם לזה: ודומה העריות, מן לפרוש צונו
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`zeyiצו zekld - miyp xtq - hay f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 ¤¤§¦¦
בעד 1) קידושין ברצון, שלא קידושין דין רבינו בו כלל

או  חרשת שוטה, או חרש קידושי עדות, בפסולי או אחד
שניות, עריות, אילונית, אנדרוגינוס, טומטום, סריס, שוטה,
חצייה  מומר, וישראל עבד גוי, שפחה, או גויה לשוק, יבמה
ושיכור, חורין, בן וחציו עבד חציו חורין, בת וחצייה שפחה

סבלונות. ושלח קטן או פרוטה משוה פחות

.àdBˆ¯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 ב.3)לבעל מח, בבאֿבתרא
הל' (ראה מועילה כרחו בעל מכירה וממכר, שבמקח ואע"פ
והקפיעו  חכמים קנסוהו אשה, בקידושי - ה"א) פ"י, מכירה
עשו  לפיכך כהוגן, שלא עשה "והוא הואיל קידושיו, את
אין  - אני רוצה אמרה ואפילו (שם), כהוגן" שלא עמו
('יד  הנ"ל חכמים וכתקנת לו, מועיל כפיה מתוך הבא רצונה

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

.á„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,

.âez˜¯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

.ãÚÏq‰ 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
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
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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,

.ä‰M‡ ‰‡a ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏk B‡ ˙B¯t ¯ÎBÓ ‰È‰»»≈≈≈ƒ¿«≈»∆»»ƒ»
,el‡Ó ËÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ‰¯Ó‡ÂÔz‡ Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ¿»¿»≈ƒ¿«≈≈¿»«»ƒ∆≈

È¯‰ - dÏ Ô˙Â ,Ô‰ :‰¯Ó‡ Ì‡ - ÈÏ ˙Lc˜Ó È‰z CÏ»¿ƒ¿À∆∆ƒƒ»¿»≈¿»«»¬≈
:B‡ ,Ô‰Ó ÈÏ Ôz :BÏ ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆¬»ƒ»¿»≈ƒ≈∆
ÈnÚ ˜ÁOz ‡Ï :ÌÈÚL ÌÈ¯·„ B‡ ,ÈÏ CÏL‰«¿≈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

.åÂÈLec˜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

.æÔË˜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, ֿ 40)קידושין משתים 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,

.ç‰˙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
בה. הראשונים 56)תופסים קידושין גמר היא שהבעילה

קט:). אע"פ 57)(יבמות משתגדיל אבל קטנה, בעודה
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סופרים, מדברי גט וצריכה ממאנת אינה נבעלה שלא
ה"ו. פי"א, גירושין הל' לקמן בפרוטרוט כמבואר

.èL¯Á58ÁwÙÏ ˙‡OpL ˙L¯Á ÔÎÂ ,˙Áwt ‡OpL59 ≈≈∆»»ƒ««¿≈≈∆∆∆ƒ»¿ƒ≈«
È¯·cÓ ‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÓb Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡ -≈ƒ≈∆¿ƒƒ«»∆»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ60L¯Á ˙L‡ Lc˜Â Áwt ‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ≈«¿ƒ≈≈∆≈≈
ÈMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ˙Áwt‰61ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜62. «ƒ««¬≈¿À∆∆«≈ƒƒƒ¿ƒ

L¯Á‰ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰Â ,Ëb Ô˙BÂ63Ï·‡ . ¿≈≈¿ƒÀ∆∆¿«¿»«≈≈¬»
ÔÈ‡ - ‰ËBL LcwL Áwt B‡ ,˙Áwt LcwL ‰ËBM‰«∆∆ƒ≈ƒ««ƒ≈«∆ƒ≈»≈
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ÔÈLec˜ Ô‡k»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

.éÒÈ¯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

.àéÒBÈ‚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".

.áé˙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
לקדשה.74)קידושין). אין לביאה, ראויה שאינה כיון

ומה  ה"ו. פ"י, לקמן וראה בה. יגע שמא לחוש יש וגם
בשעת  מקדשים שאנו משום הוא בזה נזהרין אנו שאין
טבחם  וטבחו החופה צרכי כל הוכנו וכבר נישואין,
אהע"ז  ל'טור' ('פרישה' ההפסד בגלל לדחותם ואיֿאפשר

מד). סי'

.âé¯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

.ãéB‡ 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
(יבמות  עשה - עשה מכלל הבא ולאו צרתה. על ולא עליה
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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

.åè‰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
שלא  בין ברצונו בין . . . זרעו ולא הוא לא . . . יעקב מזרע
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

.æèÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ‰M‡ Lc˜Ó‰91 «¿«≈ƒ»∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«ƒ
ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó dÈ‡ -92,¯¯ÁzLzL „Ú ≈»¿À∆∆ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿«¿≈

‰ÈLec˜ e¯Ób - ‰¯¯ÁzLpL ÔÂÈÎÂ93ÈLec˜k , ¿≈»∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ∆»¿ƒ≈
‰pË˜94ÔÈLec˜ dLc˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰Ï„bL ¿«»∆»¿»¿≈»ƒ¿«¿»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡95È¯‰ - ‰¯¯ÁzLpL ¯Á‡ dLc˜Â ¯Á‡ ‡a . ¬≈ƒ»«≈¿ƒ¿»««∆ƒ¿«¿¿»¬≈
Ò BÊÌ‰ÈLÏ ÔÈLec˜ ˜Ù96. ¿≈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

.æé?‰¯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

.çéÈtŒÏÚŒÛ‡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

.èé˙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»≈∆»»»∆»∆¿»¿»«≈»
d˙B‡a ‰È‰ Ì‡ :ÛÒk ‰ÂLa Lc˜Ó‰ ÏkL ,z„ÓÏ»«¿»∆»«¿«≈¿»∆∆∆ƒ»»¿»
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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 מרו  או בחומץ כיבוש ע"י להתקיים יכול ואם בה.

פרוטה  שישוה אחר למקום להגיע הוא וראוי בהם, וכיוצא
כסףֿמשנה  פד, שורש (מהרי"ק ספק קידושי אלו הרי -

ומעשהֿרוקח).

.ëÈzL 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,

.àëCÈ¯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,
יש  שכבר כיון זכותו לה השאיל שמא לחוש יש בקידושין

(מגידֿמשנה). בה חלק וראה 115)לה שם. קידושין
ה"ד. למעלה

.áëÌÈa¯‰ ˙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"

ה'תשע"ו  שבט י"ח חמישי יום

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,

.àıÓÁ 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∆∆

בחלב.2) מכסף 3)שנתבשל ליהנות יכולה אינה שהרי
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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 מרו  או בחומץ כיבוש ע"י להתקיים יכול ואם בה.

פרוטה  שישוה אחר למקום להגיע הוא וראוי בהם, וכיוצא
כסףֿמשנה  פד, שורש (מהרי"ק ספק קידושי אלו הרי -

ומעשהֿרוקח).

.ëÈzL 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,

.àëCÈ¯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,
יש  שכבר כיון זכותו לה השאיל שמא לחוש יש בקידושין

(מגידֿמשנה). בה חלק וראה 115)לה שם. קידושין
ה"ד. למעלה

.áëÌÈa¯‰ ˙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"

ה'תשע"ו  שבט י"ח חמישי יום

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,

.àıÓÁ 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∆∆

בחלב.2) מכסף 3)שנתבשל ליהנות יכולה אינה שהרי
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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

.á- 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.

.âa 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

.ãÈL ¯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.

.äB˜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

.å˙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

.æÒÓÁa 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,

.ç‡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≈¿»
.˙Lc˜Ó dÈ‡Â ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL B¯·Á¬≈∆…ƒ««¬≈¬≈∆»≈¿≈»¿À∆∆
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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

.èB¯·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

.é¯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.

.àéÔB„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

.áédÏ ¯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

.âédÈ‡ - ¯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

.ãéÔBkLn‰ 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

.åè?„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

גמורה. ריבית כאן אין יצחק 64)לשניהם לרבנו הכוונה
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קג zeyi` zekld - miyp xtq - hay g"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.èB¯·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

.é¯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.

.àéÔB„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

.áédÏ ¯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

.âédÈ‡ - ¯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

.ãéÔBkLn‰ 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

.åè?„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

גמורה. ריבית כאן אין יצחק 64)לשניהם לרבנו הכוונה
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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

.æè‡ 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.

.æé˙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

.çé‰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

.èé¯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)

.ëCnÚ ‰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

.àë‰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∆∆

.áëÈLc˜˙‰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¿»«¿»

.âë‰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¿»¿∆«¿

.ãë‰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¿»»¿

.äë: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»»¿»¿»«≈

.åë‰ÈLc˜˙‰ ,BÊ ‰¯Ó˙a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ
‰ÂL Ô‰Ó ˙Á‡a LÈ Ì‡ - BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ ,BÊa ÈÏƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ≈¿««≈∆»∆
˙Lc˜Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯t¿»¬≈¿À∆∆¿ƒ«≈»¿À∆∆
ÌB˜Óa ‰Ëe¯t ˙Á‡ ‰¯Óz ‰ÂLz ‡nL ,˜ÙqÓ ‡l‡∆»ƒ»≈∆»ƒ¿∆¿»»««¿»¿»

.¯Á‡«≈

.æëLÈ 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

.çëLÈ 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∆∆

.èë- ‰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"

.àÈ‡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

.á‰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

.âÊeÊ 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∆∆

.ã,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆
È‡z‰ ÌÈÏL‰Â ,d„Èa ¯Èc‰ Ô˙Â14Èzz Ì‡ :¯Ó‡Â ¿»««ƒ»¿»»¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒƒ¿ƒ

‡Ï ÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏƒ»«ƒƒ¿ƒ¿À∆∆¿ƒ…ƒ¿ƒƒ…
ÌÈc˜‰L ÈtÓ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰ - ˙Lc˜Ó ÈÈ‰zƒ¿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

ב  שהקדים כל הדינר, נתן אמירת ואח"כ את תנאו ניסוח
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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˙Lc˜Ó - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÌlÎa74dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿À»»∆¿»¿À∆∆¿ƒ«≈»
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.‰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

.çëLÈ 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∆∆

.èë- ‰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
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.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"

.àÈ‡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

.á‰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

.âÊeÊ 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»
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‰˙ ‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó ‰È‰z - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ ‰˙»¿»»«ƒƒ¿∆¿À∆∆¿ƒ…»¿»

.˙Lc˜Ó dÈ‡ - BÏ≈»¿À∆∆

.ã,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆
È‡z‰ ÌÈÏL‰Â ,d„Èa ¯Èc‰ Ô˙Â14Èzz Ì‡ :¯Ó‡Â ¿»««ƒ»¿»»¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒƒ¿ƒ

‡Ï ÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏƒ»«ƒƒ¿ƒ¿À∆∆¿ƒ…ƒ¿ƒƒ…
ÌÈc˜‰L ÈtÓ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰ - ˙Lc˜Ó ÈÈ‰zƒ¿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

ב  שהקדים כל הדינר, נתן אמירת ואח"כ את תנאו ניסוח
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

.äÔÎÂÈ¯‰ 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

.å‡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".

.æÈ„¯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 ֿ 21)שאפשר בבא

אלא  תנאי לשום בלבו שאין א. פד, וגיטין א. צד, מציעא
שם). (רש"י הבאי בדברי להקניטה

.ç‡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

.èÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰n·e25·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙n‰ Ïk : «»»¿¬»ƒ»««¿∆««∆»
B‡zL ÔBÓÓaL ¯·cÓ ıeÁ ,ÏËa B‡z - ‰¯Bza«»¿»»≈ƒ»»∆¿»∆¿»

?Ìi˜26ÏÚ ¯ÎÓ B‡ Ô˙ B‡ L¯‚ B‡ LcwL ÔB‚k «»¿∆ƒ≈≈«»«»««
‡lL ¯·„a BÓˆÚ ‰kÊiL B‡˙a ‰ˆB¯ ‡e‰L ,È‡z¿«∆∆ƒ¿»∆¿«∆«¿¿»»∆…

epnÓ ‰ÚÓe ‰¯Bz BÏ ‰˙kÊ27B‡˙a BÓˆÚ ¯ËÙÈ B‡ , ƒ¿»»»¿»ƒ∆ƒ¿…«¿ƒ¿»
‰¯Bz‰ Ba B˙B‡ ‰·iÁL ¯·cÓ28:BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ; ƒ»»∆ƒ¿»«»∆¿ƒ

¯ËÙ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,EÈOÚÓ eÓi˜˙ ¯·Îe ,ÏËa E‡z¿»¬»≈¿»ƒ¿«¿«¬∆¿≈«»ƒ¿»
¯·„a ‰kÊz ‡ÏÂ ,‰¯Bz‰ Ba E˙B‡ ‰·iÁL ¯·cÓƒ»»∆ƒ¿»¿«»¿…ƒ¿∆¿»»

.epnÓ E˙B‡ ‰ÚnL∆»¿»¿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

.éÂÈÏÚ 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 )39רשאי ופסק בתו את המוכר כגון
מלכים  מהל' פ"ד (להלן אותה לייעד שלא עלֿמנת האדון

הט"ז).

.àé˙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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.áéB‡ 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

.âéEÈÈÚ „‚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
 ֿ שאי 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

.ãéÌÈB¯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

.åè‰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

.æè‡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

.æéB‡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

.çéÏÚ 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,

.à˙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

.á˙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' (קידושין 14)בפ"ד הרא"ש כתב כן
במתנה  עדים (שצריך שם ה'תוספתא' עלֿפי ד) סימן פ"ג
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

.âÌÈ˙‡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

.ã¯‰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

.äÌÈÚ˜ 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

הנקעים 24)לזריעה. אין אם אבל א. סא, קידושין
עמו, נמדדים מים מלאים הם אפילו טפחים, עשרה עמוקים
לתוכם  מתמצים שהמים הקרקע" "אגנות נקראים שהם מפני
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

.å˙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

.æ,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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קט zeyi` zekld - miyp xtq - hay g"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯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' (קידושין 14)בפ"ד הרא"ש כתב כן
במתנה  עדים (שצריך שם ה'תוספתא' עלֿפי ד) סימן פ"ג
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

.âÌÈ˙‡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

.ã¯‰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

.äÌÈÚ˜ 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

הנקעים 24)לזריעה. אין אם אבל א. סא, קידושין
עמו, נמדדים מים מלאים הם אפילו טפחים, עשרה עמוקים
לתוכם  מתמצים שהמים הקרקע" "אגנות נקראים שהם מפני
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

.å˙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

.æ,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

.çÌ˙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

.è,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,

.é˙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

.àéBÊ 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

.áéÂÈLÎÚÓ 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).

.âé,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

כלום  הקידושין בעצם תנאי שייר עמה שהתנה אלא ,
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

.ãéz‡ 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

.åè‰Ó·ÈÏ ¯ÓB‡‰71¯Á‡Ï ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ : »≈ƒ»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆¿««
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - CÈÓ·È CÈÏ ıÏÁiL72el‡Â ÏÈ‡B‰ ; ∆«¬…ƒ¿»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ¿ƒ

˜ÙqÓ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ eÈ‰ ,‰zÚ dLc˜73. ƒ¿»«»»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

.æè‡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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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).

.âé,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

כלום  הקידושין בעצם תנאי שייר עמה שהתנה אלא ,
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

.ãéz‡ 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

.åè‰Ó·ÈÏ ¯ÓB‡‰71¯Á‡Ï ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ : »≈ƒ»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆¿««
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - CÈÓ·È CÈÏ ıÏÁiL72el‡Â ÏÈ‡B‰ ; ∆«¬…ƒ¿»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ¿ƒ

˜ÙqÓ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ eÈ‰ ,‰zÚ dLc˜73. ƒ¿»«»»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

.æè‡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

.æé‰‡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 ובלבד.80)ואין
הסכום 81) כל על דעתה - והולך מונה אותו שראתה כיון

וברש"י). ח. (קידושין חלו 82)המדובר לא שעדיין
הרגישה 83)הקידושין. ולא בלילה, הכסף לה שנתן כגון

הדינר. כסף.84)בחסרון של הוא דינר שהרי 85)וסתם
שהרי  מקודשת, אינה יחליפנו אם ואפילו אותה, הטעה
('תוספות' חסר והריהו לה שהראה עלֿמנת דעתה סמכה

ממשקלו.86)שם). וחסר להחליפו 87)שנשחק חייב
לא  ואפילו הקידושין, את מעכב זה אין אבל חוב, מדין
מקפדת  אינה הדחק ע"י ויוצא הואיל מקודשת, לה החליפו

ובר"ן). שם, (קידושין

.çéÔ‰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

.èé‡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,

.ë‰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.

.àëdLc˜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

ÁeÏLÏ ‰¯Ó‡L,ÈBÏt ÌB˜Óa ÈLec˜ ÈÏ Ïa˜ :d ∆»¿»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

שם 97) לו שיש פלוני במקום לומר המקדש הקפיד
בידו  ימחו - בפניה דברים עליו יאמר מישהו ואם אוהבים,

וברש"י). נ. הקפדה 98)(קידושין זו ואין תמצאנה", "שם
דין 99)(שם). שלשניהם שליחו, עם האיש מדין נלמד

לשלוחה  היא "שאמרה ב: מח, בקידושין מוכח וכן אחד.
בדינר  לי התקדשי לי שאמר מפלוני, קידושי לי וקבל צא
היא  מקום מראה . . . זהב של דינר לו ונתן והלך כסף, של

ז). ס"ק לו סי' לאהע"ז (הגר"א לו"

.áë,‡È‰ B‡ ‡e‰ „iÓ Ba e¯ÊÁÂ ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»¿ƒ»ƒ
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`zeyiקיב zekld - miyp xtq - hay h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯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

.âëÏh·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„Ú102ÔÎÂ . ≈ƒ»≈«¿««¬≈ƒ¿À∆∆¿»¿≈
È‡z‰ ‰È‰ Ì‡103Ck ¯Á‡ B˙B‡ ‰Ïh·e ,‰M‡‰ ÔÓ ƒ»»«¿«ƒ»ƒ»ƒ¿»««»

,È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰ ,CÎÈÙÏ .È‡z‰ ÏËa - BÈ·e dÈa≈»≈»≈«¿«¿ƒ»«¿«≈«¿«
Ì˙Ò ÒÎÂ104ÏÚa B‡105Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - Ì˙Ò106, ¿»«¿»»«¿»¬≈¿ƒ»≈

È‡z‰ Ïha ‡nL ;È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…ƒ¿«≈«¿«∆»ƒ≈«¿«
ÒkLk B‡ ÏÚaLk107‰ÂMÓ ˙BÁÙa Lc˜Ó‰ ÔÎÂ . ¿∆»«¿∆»«¿≈«¿«≈¿»ƒ»∆
‰ÂÏÓa B‡ ‰Ëe¯t108ÌÈ„Ú ÈÙa Ì˙Ò ÏÚ·e ¯ÊÁÂ ,109 ¿»¿ƒ¿»¿»«»«¿»ƒ¿≈≈ƒ

CÓÒ BÊ ‰ÏÈÚa ÏÚL ;Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ -110Ô˙B‡ ÏÚ ‡ÏÂ , ¿ƒ»≈∆«¿ƒ»»«¿…«»
ÔÈÏeÒt‰ ÔÈLecw‰111Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁ . «ƒƒ«¿ƒ¬»»ƒ∆≈»»

˙eÊ ˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa ‰OBÚ ÌÈ¯Lk‰ Ï‡¯OiÓ112, ƒƒ¿»≈«¿≈ƒ∆¿ƒ»¿ƒ«¿
‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚa d˙BOÚÏ ‰zÚ B„Èa È¯‰Â113. «¬≈¿»«»«¬»¿ƒ«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

ה'תשע"ו  שבט י"ט שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קוים 1) שלא נתגלה ואם בקידושין תנאים המשך כולל

התנאי.

.àÏL ‰Ê ÒBÎa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿∆∆
L ;L·c ÏL ‡ˆÓÂ ,ÔÈÈÔÈÈ ÏL ‡ˆÓÂ ,L·c Ï2; «ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«¿ƒ¿»∆«ƒ

‡ˆÓÂ ,·‰Ê ÏL ;·‰Ê ÏL ‡ˆÓÂ ,ÛÒk ÏL ‰Ê ¯È„a¿ƒ»∆∆∆∆¿ƒ¿»∆»»∆»»¿ƒ¿»
ÛÒk ÏL3,ÈÂÏ ;ÈÂÏ ‡ˆÓÂ ,Ô‰k È‡L ˙Ó ÏÚ ; ∆∆∆«¿»∆¬ƒ…≈¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ

‡ˆÓÂ ,¯ÊÓÓ ;¯ÊÓÓ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˙ ;Ô‰k ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»…≈»ƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿≈¿ƒ¿»
Ôa ‡ˆÓÂ ,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

.áLc˜˙‰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

.âÌqa 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∆
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קיג zeyi` zekld - miyp xtq - hay h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.ãÈ‡L ˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»∆¬ƒ
L CÈ¯ˆ ,˙B¯˜Ï Ú„BÈd˙B‡ Ìb¯˙ÈÂ ‰¯Bz‰ ‡¯˜i ≈«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»«»ƒ«¿≈»

È‡L ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .¯b‰ ÒBÏ˜‡ Ìeb¯z«¿À¿¿«≈¿ƒ»«»«¿»∆¬ƒ
ÌÈ‡È· ‰¯Bz ˙B¯˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‡¯B˜≈»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

.äÈ‡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

.å‡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

.àÌeMÓ 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

.áÌÎlk 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 נא,5)ונתן קידושין
מקודשות  אינן שהאחיות ידוע והדבר "כולכן" ואמר הואיל א.
בדיבור  כולן כלל שהרי האחרות, על גם הקידושין חלו לא -
הנכריות. את גם קנה לא - האחיות את קנה שלא ומתוך אחד,
לא  נכסי) תקנו זו ובהמה (אתה וחמור אתה "קנה לכך: דוגמא
שניהם  שיתף אחד שבקנין כיון קמג.) (בבאֿבתרא כלום" קנה

קנה. לא הוא אף קנה, לא שהחמור מתוך שאיֿאפשר 6)-
ה"ג. בסמוך כמבואר מהן, אחת על לבוא לא 7)לו כאן

ואלה  לו, הכשרות הנשים את אלא לקדש מתחילה נתכוין
נא:). (קידושין באמירתו נכללו לא לו ראויות שאינן
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`zeyiקיד zekld - miyp xtq - hay h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.âÈÏ ˙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

.ãCÏ‰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. ביטלה 14)קרובות הרי קדמו, קידושיה שאם

לאחר. מקודשת והיתה שלוחה, מעשה רוצה 15)את אם
לאחר. מהאחד,16)להנשא איש אשת עוד אינה כי

עט.). (קידושין לו מותרת וממילא

.ä?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
אסורה  הבן וגרושת הבן, על אסורה וגרושת האב האב, על

ה"א). ביאה איסורי מהל' פ"ב (להלן אחיו על - האח

.å˙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

.æ˙‡ 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.

.ç‡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

˙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
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.âÈÏ ˙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

.ãCÏ‰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. ביטלה 14)קרובות הרי קדמו, קידושיה שאם

לאחר. מקודשת והיתה שלוחה, מעשה רוצה 15)את אם
לאחר. מהאחד,16)להנשא איש אשת עוד אינה כי

עט.). (קידושין לו מותרת וממילא

.ä?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
אסורה  הבן וגרושת הבן, על אסורה וגרושת האב האב, על

ה"א). ביאה איסורי מהל' פ"ב (להלן אחיו על - האח

.å˙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

.æ˙‡ 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.

.ç‡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

˙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
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.èÈzk 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
‰pËw‰ Bza Lc˜‡nL :¯ÓBÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈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) לדבר 40)להנשא עשוי אדם אין שם.
יוסי). כרבי סד: (קידושין ספק לידי המביאה בלשון

.é‡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.

.àéÈÓÏ 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 –

.áé„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:).

.âé:¯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

.ãéÈÓÏ ˙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

.åè‡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
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,
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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

.æèÔÈLecw‰ 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 ֿ גדול, ד
רוצה  אינו כי לטעון שיוכל אפשר, אי לכופו אבל משנה)

בקרובותיה. דעתו 62)להאסר גילה כי א. סה, קידושין
 ֿ אלא כתובה לארוסה אין סובר שרבינו ואע"פ שקידשה,
יכול  היאך כן ואם הי"א) פ"י לקמן (ראה לה כתב אםֿכן
אולם  בידה?! כתובתה הרי - קידשה לא שמעולם לטעון
(ראה  שמקדשים קודם כתובה שכותבים במקום ידובר כאן
לא  שאולי מכתובתה הוכחה כל אין כן ואם הכ"ט), לקמן

(מגידֿמשנה). אח"כ הקידושין נתקיימו

.æédLc˜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

.çé,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

.èéÁÏBMÏ 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

.ë,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

.àëBÊ 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

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 ב:86)בביאה קיח, יבמות
עד  עבירה מידי מוציאתו דרך זו אין אומר, עקיבא "רבי
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פ"ד, גזילה הל' השווה ואחת". אחת לכל וכתובה גט שיתן
לאחת 87)ה"ט. כשכתב אלא יתואר לא זה דין כלומר,

לארוסה  "אין היא: הלכה כלל, כתב לא אם כי כתובה, מהן
נשואה, באשה אבל הי"א. פ"י, לקמן כמבואר כלל" כתובה
לה  לתת חייב סתם, נשאה אלא כתובה לה  כתב לא אפילו

כמ  ביתֿדין מתנאי ה"ה.כתובתה פי"ב, לקמן פורש

.áëÈBÏÙÏ ˙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"ברור הנר "אור לב:): (סנהדרין שמצינו כמו שמחה,

שם". משתה א.90)חיל" פט, ושאון.91)גיטין המולה
(92- אחד עד מפי אלא שמעו לא השנים שאלו אע"פ

קול  זה הרי שהלכו, בשנים וגומר מוליך והקול הואיל
- שמע מהיכן "פלוני בגמרא: לפנינו אבל פט.). (גיטין
היינו  הים", למדינת להם והלכו מפלוני, ופלוני מפלוני,
ויהודה  ולוי מיהודה, שמע ושמעון מלוי, שמע שראובן
הקול, את ואישרו ושמעון ראובן באו ולפנינו להם, הלכו
אחד  וכל הם, שנים האחרונים שלפני העדים שגם יוצא
מצטרפין  הם וביחד שנים, מפי ולא אחד, בשם מעיד מהם
מהיכן  "פלוני בגמרא: אחרת גירסא לו היתה ורבינו לשנים.
שבאו  מעידים זה ולפי להם", והלכו ופלוני מפלוני שמע?

שנים. מפי ששמע אחד מפי ששמע אחד על לפנינו

.âë?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,

.ãëÌÈÓÈ ¯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).

.äë‰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

.åëÈL ‡·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'

.æëÏB˜ ‡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,
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,

.çëe‚‰pL ÌB˜Ó106˙BBÏ·Ò ÁÏLÏ107‰Òe¯‡Ï ¿∆»¬ƒ¿…«ƒ¿«¬»
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`zeyiקיח zekld - miyp xtq - hay h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.èëd˙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

.ì,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

.àì:˙¯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
 ֿ (מגיד להכחישו העד בפני פניה תעיז שלא בידינו היא

שמכיון 116)משנה). נתקדשתי, לא כשאומרת אפילו
את  להכחיש לכפור מעיזה היא לדבריה, המסייע עד שיש

להכחשתה. ערך כל ואין אמרה 117)העד, למה טעם
אני". "מקודשת "מעשה 118)תחילה: א: כב, כתובות

בני  עליה וקפצו בנוי, גדולה שהיתה גדולה אחת באשה
וקידשה  עמדה לימים אני, מקודשת ואמרה: לקדשה, אדם
אמרה: כן? לעשות ראית מה חכמים: לה אמרו עצמה. את
אמרתי: מהוגנים, שאינם אנשים עלי שבאו בתחילה
עמדתי  - מהוגנים אנשים עלי שבאו עכשיו אני, מקודשת

עצמי". את מותרת 119)וקידשתי אינה לו וגם הראשון.
(מגידֿמשנה). ספק קידושי שקידשה השני שיגרשנה עד

(120- עוד נתקדשה שלא 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.

.à‰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

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
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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

.èëd˙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

.ì,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

.àì:˙¯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
 ֿ (מגיד להכחישו העד בפני פניה תעיז שלא בידינו היא

שמכיון 116)משנה). נתקדשתי, לא כשאומרת אפילו
את  להכחיש לכפור מעיזה היא לדבריה, המסייע עד שיש

להכחשתה. ערך כל ואין אמרה 117)העד, למה טעם
אני". "מקודשת "מעשה 118)תחילה: א: כב, כתובות

בני  עליה וקפצו בנוי, גדולה שהיתה גדולה אחת באשה
וקידשה  עמדה לימים אני, מקודשת ואמרה: לקדשה, אדם
אמרה: כן? לעשות ראית מה חכמים: לה אמרו עצמה. את
אמרתי: מהוגנים, שאינם אנשים עלי שבאו בתחילה
עמדתי  - מהוגנים אנשים עלי שבאו עכשיו אני, מקודשת

עצמי". את מותרת 119)וקידשתי אינה לו וגם הראשון.
(מגידֿמשנה). ספק קידושי שקידשה השני שיגרשנה עד

(120- עוד נתקדשה שלא 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.

.à‰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

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
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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,

.á˙¯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

.âÌÈ˙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

.ãC¯·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.

.äÌÈÏB„‚ ‰¯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,

.å„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»≈≈¿»«
‰‡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¿«
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`zeyiקכ zekld - miyp xtq - hay h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯‰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

.æ‰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".

.ç,¯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

.è,‰‡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
לכתובתך" אחראין נכסי "כל לה: כותב שיהא תיקנו חכמים
לה  יאמר שלא כדי לכתובתה, מטלטלין לה ייחד ולא -

פב:). (כתובות וצאי כתובתך טלי (לכשיכעס)
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¯‰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

.æ‰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".

.ç,¯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

.è,‰‡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
לכתובתך" אחראין נכסי "כל לה: כותב שיהא תיקנו חכמים
לה  יאמר שלא כדי לכתובתה, מטלטלין לה ייחד ולא -

פב:). (כתובות וצאי כתובתך טלי (לכשיכעס)

.é·˙kL B‡ ,‰a˙k dÏ ·˙k ‡ÏÂ ‰M‡‰ ˙‡ ÒBk‰«≈∆»ƒ»¿…»«»¿À»∆»«
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‰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

.àé‰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 ֿ 60)חיבת בבא ב. פט, כתובות
א. בֿיח, יז, ב.62)הבעל.61)מציעא מג, כתובות

הי"א.63)

.áé‰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

.âéBÏ 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
סב  סי' לאהע"ז (הגר"א לכולם" מברך אחד אחת, מצוה

ו). והטעם 69)ס"ק ח:). קטן (מועד בזו זו של שמחתה
לברך  שלא הורו מיימוניות' וב'הגהות הי"ד. להלן יתבאר
סי' אהע"ז שו"ע וראה רעה. עין משום כאחד חתנים לשני
איבה, משום כאחת חופות שתי לעשות ש"אין ס"א סב
ואדרבה  מזה. נזהרין ואין מחברתה, יותר אחת יכבדו שמא
משום  עשירות חופות עם עניות חופות לעשות מכוונים יש

מצוה".

.ãéÏBÁ 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

הט"ז).70) יוםֿטוב מהל' פ"ז (למעלה המועד בחול ואפילו
לכתוב  יבוא שמא לקדש, אסור טובים וימים בשבתות אבל
שבת  בהל' רבינו דברי והשווה לז. (ביצה אירוסין שטר

הי"ד). "שלא 71)פכ"ג, ה"א: פ"א, כתובות 'ירושלמי'
בתפילה". אחר אהע"ז 72)יקדמנו ובשו"ע א. ה, כתובות

לישא  המנהג פשט וכן מתירים. "ויש פוסק: ס"ג, סד סי'
שלושה  הנישואין בסעודת שיטרח והוא שבת בערב נשים

הנישואין". קודם אותה,73)ימים קונה הוא שבחופתה
ה"א). פ"א, כתובות (ירושלמי בשבת קנין קונים ואין

ב.74) ח, קטן במועד מהגמרא שם, יוםֿטוב מהל' פ"ז
ש 75) לו נתן שמחה ולא מערבין שאין אחד, בשבוע תיהן

ה'תוספות' וכתבו ה"ז). פ"א, קטן מועד ('ירושלמי' בשמחה
ולא  אחת למצוה פנוי לבו שיהא שצריך - ב ח, קטן במועד
 ֿ חבילות מצוות עושין אין ולפיכך - הימנה עצמו יפנה

זו. לשמחה פנוי לבו יהא וכך - ב.76)חבילות ג, כתובות
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`zeyiקכב zekld - miyp xtq - hay 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.åèÈLa ‡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

.æèÔÈ‡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

.æédÒ¯‡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

.çéÏÚa‰ 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

.èé·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¿∆»¿«»¿∆∆«»≈«¬∆»
ÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ÌBi‰ B˙B‡a ˙BBÊÓÒ93ÔÎÂ . ¿¿«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 כמבואר
מחמת 94) הוא הנישואין שעיכוב זמן שכל א. ב, כתובות

משלו. אוכלת אינה - אונס

ה'תשע"ו  שבט כ' ש"ק יום

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

.àB‡ ‰L¯b˙pL B‡ ‰ÓÏ‡˙pL ‰Ïe˙a ‡OBp‰«≈¿»∆ƒ¿«¿¿»∆ƒ¿»¿»
B‡ ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ Ì‡ .‰ˆÏÁ∆¿¿»ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

d˙a˙k - ‰ˆÏÁ2- ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ Ì‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ∆¿¿»¿À»»»«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
‰ÏeÚ·k ‡È‰ È¯‰ ˙‡OpMnL ,‰‡Ó d˙a˙k3ÔÎÂ . ¿À»»≈»∆ƒ∆ƒ»¬≈ƒƒ¿»¿≈

˙¯¯ÁLÓ ‰Ïe˙a ‡OBp‰4Ì‡ :‰Èe·L B‡ ˙¯Bi‚ B‡ «≈¿»¿À¿∆∆ƒ∆¿»ƒ
˙ÈcÙÂ ˙È˙ek‰ ‰¯ib˙Â ‰ÁÙM‰ ‰¯¯ÁzLƒ¿«¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿≈
- „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙aÓ ˙B˙eÁt Ô‰Â ‰Èe·M‰«¿»¿≈¿ƒ«»»ƒ¿∆»

ÌÈ˙‡Ó Ô˙a˙k5ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙Ba eÈ‰ Ì‡Â , ¿À»»»«ƒ¿ƒ»¿»»ƒ¿
.‰‡Ó Ô˙a˙k - ‰ÏÚÓÂ „Á‡∆»»«¿»¿À»»≈»

השני.2) נסתרה 3)מהבעל שלא עדים יש אפילו
מייד. בעלה ומת לחופה שנכנסה או הראשון עם (נתייחדה)

ושוחררה.4) כנענית שפחה נבעלו,5)שהייתה שאפילו
הבתולות. כשאר בתולות להיות שיחזרו סופן

.á‰‡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¿«¿»
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קכג zeyi` zekld - miyp xtq - hay 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.åèÈLa ‡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

.æèÔÈ‡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

.æédÒ¯‡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

.çéÏÚa‰ 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

.èé·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¿∆»¿«»¿∆∆«»≈«¬∆»
ÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ÌBi‰ B˙B‡a ˙BBÊÓÒ93ÔÎÂ . ¿¿«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 כמבואר
מחמת 94) הוא הנישואין שעיכוב זמן שכל א. ב, כתובות

משלו. אוכלת אינה - אונס

ה'תשע"ו  שבט כ' ש"ק יום

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

.àB‡ ‰L¯b˙pL B‡ ‰ÓÏ‡˙pL ‰Ïe˙a ‡OBp‰«≈¿»∆ƒ¿«¿¿»∆ƒ¿»¿»
B‡ ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ Ì‡ .‰ˆÏÁ∆¿¿»ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

d˙a˙k - ‰ˆÏÁ2- ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ Ì‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ∆¿¿»¿À»»»«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
‰ÏeÚ·k ‡È‰ È¯‰ ˙‡OpMnL ,‰‡Ó d˙a˙k3ÔÎÂ . ¿À»»≈»∆ƒ∆ƒ»¬≈ƒƒ¿»¿≈

˙¯¯ÁLÓ ‰Ïe˙a ‡OBp‰4Ì‡ :‰Èe·L B‡ ˙¯Bi‚ B‡ «≈¿»¿À¿∆∆ƒ∆¿»ƒ
˙ÈcÙÂ ˙È˙ek‰ ‰¯ib˙Â ‰ÁÙM‰ ‰¯¯ÁzLƒ¿«¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿≈
- „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙aÓ ˙B˙eÁt Ô‰Â ‰Èe·M‰«¿»¿≈¿ƒ«»»ƒ¿∆»

ÌÈ˙‡Ó Ô˙a˙k5ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙Ba eÈ‰ Ì‡Â , ¿À»»»«ƒ¿ƒ»¿»»ƒ¿
.‰‡Ó Ô˙a˙k - ‰ÏÚÓÂ „Á‡∆»»«¿»¿À»»≈»

השני.2) נסתרה 3)מהבעל שלא עדים יש אפילו
מייד. בעלה ומת לחופה שנכנסה או הראשון עם (נתייחדה)

ושוחררה.4) כנענית שפחה נבעלו,5)שהייתה שאפילו
הבתולות. כשאר בתולות להיות שיחזרו סופן

.á‰‡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¿«¿»
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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

.âıÚ ˙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

.ã˙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 -

.ä- ‰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,

.åÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙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

.æ„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

.ç˙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

.è‰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

.éÔÚËÂ ,ÌÈ˙‡Ó d˙a˙kL ‰Ïe˙a‰ ˙‡ ‡OBp‰«≈∆«¿»∆¿À»»»«ƒ¿»«
Ì‡ :d˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…¿»ƒ»¿»¬ƒ»ƒ
ÈzÏÙpL ÈtÓ ,‰Ïe˙a È‡ˆÓ ‡Ï ,‡e‰ ˙Ó‡ :‰¯Ó‡»¿»¡∆…¿»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»«¿ƒ
,˙Ó‡ BÊ È¯‰ - ÈÏe˙a eÎÏ‰Â Ú˜¯˜ B‡ ıÚ Èk‰Â¿ƒ«ƒ≈«¿«¿»¿¿«¬≈∆¡∆∆

‰ÓÏ d˙a˙k ¯ÊÁ˙Â27ÔÚBË ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿«¬…¿À»»¿»∆««ƒ∆≈
ÌeÏk CÏ ÔÈ‡Â CÈÏÚ ‡a LÈ‡ ‡nL :¯ÓB‡Â28ÔÈ‡ - ¿≈∆»ƒ»»«ƒ¿≈»¿≈

B˙ÚËa ÔÈÁÈbLÓ29‡a ‡lL Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ . «¿ƒƒ¿«¬»¿≈¿«¬ƒ¿»∆…»
BÏ È‡cÂ ¯·c‰ ÔÈ‡L ,LÈ‡ ‰ÈÏÚ30. »∆»ƒ∆≈«»»««

מנה.27) כתובתה עץ מוכת ונמצאת בתולה בחזקת קידשה
טעות.28) מקחה בעולה וודאי,29)נמצאת - טענתה כי

ספק, - עדיף.וטענתו ברי ושמא אינו 30)וברי כלומר,
בחרם  ולומר סתם להחרים יכול אבל מספק, להשביעה יכול

בו. חייב שאיני ממון ממני שמוציא מי יהיה

.àé,‰Ïe˙a È‡ˆÓ ‡lL ,¯Ó‡ ˙Ó‡ :‡È‰ ‰¯Ó‡»¿»ƒ¡∆»«∆…¿»«ƒ¿»
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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.

.áé:˙¯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

.âé˙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¿«

.ãéÌ‰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

.åèÌ‡ ?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.

.æè‡e‰L ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,ÌÈB‡b‰ Ïk e¯B‰»«¿ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ∆
¯wÚ d„ÈÒÙ‰Ï - BzL‡ ezLÈÁÎ‰ Ì‡ ÔÓ‡∆¡»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ«

‰a˙k‰40dÏ LÈ - ˙ÙÒBz‰ Ï·‡ ,41Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «¿À»¬»«∆∆≈»∆»ƒ≈
BÏ ˙„B‰L B‡ ,‰ÏeÚa ‰˙È‰L ‰¯e¯a ‰È‡¯a Ú„B«ƒ¿»»¿»∆»¿»¿»∆»

ezÚË‰Â Ò¯‡˙zL Ì„˜ ‰ÏeÚa ‡È‰L42CÎÈÙÏ .43LÈ ∆ƒ¿»…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒ»≈
ıÙÁ ˙ËÈ˜a dÚÈaL‰Ï BÏ44ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k , ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

dÏ ÔÈ‡Â .˙ÙÒBz‰ ‰a‚z Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿««»ƒ¿∆«∆∆¿≈»
¯wÚ „ÈÒÙz Ck ¯Á‡Â ‰Ïe˙a d‡ˆÓ ‡lL BÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆…¿»»¿»¿««»«¿ƒƒ«

ÊÁL ,‰a˙k‰cÚÒa Á¯BË Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ ¿À»∆¬»»ƒ∆≈»»≈«ƒ¿À»
‰ÈÏÚ ÔÚhL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï dÏ LÈÂ ;d„ÈÒÙÓe«¿ƒ»¿≈»¿«¬ƒ¿»«ƒ∆»«»∆»

.¯˜L∆∆

נאמן.40) שיהיה אמרו והם חכמים תקנת שהוא
הוא 41) והרי מרצונו שנתחייב אלא תקנה מחמת שאינה

בלי  חיובם את להפקיע יכולים שאינם החייבים כשאר
ברורה. ונמצאת 42)ראייה בתולה בחזקת שכינסה וכל

טעות. מקח זה הרי גבייתה 43)בעולה כוח וכל הואיל
זו. תוספת לה שכתב השטר מחמת חפץ 44)הוא באחיזת

קדוש.

.æé‰a˙k‰ ¯wÚ ‰„ÈÒÙ‰L ¯Á‡ dÓi˜Ï ‰ˆ¯L È¯‰45 ¬≈∆»»¿«¿»««∆ƒ¿ƒ»ƒ««¿À»
˙B‰LÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,‰‡Ó dÏ ·˙BÎÂ ¯ÊBÁ -≈¿≈»≈»¿ƒ∆»¿»»ƒ¿
.e¯‡aL BÓk ,‰a˙k ‡Ïa ˙Á‡ ‰ÚL BzL‡ ÌÚƒƒ¿»»««¿…¿À»¿∆≈«¿
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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

.à,‰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

.á: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
כתובתה 15)שם.14)שם.13) אשה, נשא "כיצד, שם.

נשא  ואח"כ בחייו, ומתה בן וילדה (דינר), אלף ונדוניתה
ומתה  בן וילדה מאתים ונדונייתה כתובתה אחרת אשה
הראשונה  מן בנו אלפיים, והניח הוא מת ואח"כ בחייו,
מאתיים  יורש השניה מן ובנו אמו, שבכתובת אלף יורש
בן  ביד נמצא בשוה, אותו יורשים - והשאר אמו, שבכתובת
מאות" שש השניה בן וביד מאות, וארבע אלף הראשונה

מלשון  הירושה) חלק - מאות וארבע כתובה, כסף - (מאתים
ה"ב. פי"ט, לקמן רבינו

.â,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

.ã‰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

.ä¯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

.å‡e‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÓ „Á‡a ·iÁ˙È ‡lL ÏÚa‰ ‰˙‰ƒ¿»«««∆…ƒ¿«≈¿∆»ƒ«¿»ƒ∆
„Á‡a ÏÚa‰ ‰kÊÈ ‡lL ‰M‡‰ ˙˙‰L B‡ ,Ô‰a ·iÁ«»»∆∆ƒ¿»»ƒ»∆…ƒ¿∆«««¿∆»

Ìi˜ È‡z‰ - Ì‰a ‰ÎBÊ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÓ28ıeÁ ; ƒ«¿»ƒ∆∆»∆«¿««»
ÏÎÂ ,Ô‰a ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓƒ¿»¿»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
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`zeyiקכו zekld - miyp xtq - hay 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ניתן  ממון קיים", תנאו - שבממון בדבר אומר, יהודה "רבי
(רש"י). למחילה

.æ- ‰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),

.çÚ ‰˙‰dÏ ·˙kL B‡ ,‰a˙k ¯wÚÓ ˙ÁÙÏ dn 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

.èB‡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

.é?‰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'

.àéÌ‡ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈaL ÈÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¬»ƒ
Èe‡¯ BBÓÓ ‰È‰ elÙ‡ .B¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚ ‰È‰»»»ƒ«…¿ƒ»¿¬ƒ»»»»
ÔÈÙBk - ÌBÈ ÏÎa ¯Oa ÈÏÈL·z ‰nk dÏ ˙BOÚÏ«¬»«»«¿ƒ≈»»¿»ƒ

BBÓÓ ÈÙk ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBÙe B˙B‡46ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ»¿¿ƒ»¿ƒ»»»ƒ
Ï elÙ‡ dÏ ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ¯˙BÈa‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÌÁ ¿≈¿≈»ƒ≈»¬ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ»

ÂÈÏÚ ·BÁ d˙a˙k ‰È‰˙Â ,‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - BÏƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿À»»»»
ÔzÈÂ B„È ‡ˆÓzL „Ú47. «∆ƒ¿»»¿ƒ≈

טו,46) (דברים אמרו עברי בעבד "שאם ב: סד, כתובות
במשתה] עמך במאכל, [עמך עמך" לו טוב "כי טז)

'מאירי'). כב. (קידושין באשתו" עז,47)קלֿוחומר שם
כפועל  להשתכר אותו כופים שאין רבינו מדברי ומשמע א.
אומרים: ויש להוציא. אותו כופים אלא אשתו, את ולזון
לעשות  או תינוקות ללמד עצמו להשכיר אדם ש"חייב
סג. לכתובות ('תוספות' אשתו" את לזון כדי אחרת מלאכה

ס"ג). ע סי' באהע"ז וראה

.áé,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
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רבינו  כדברי אדם, לכל העונה בו מחוייבת שבת עונג
מ"ו. פ"ח נדרים למשנה בפירושו

.âé¯˙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.

.ãé‡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

.åè?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".

.æè˙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

.æéCÏ‰L ‰M‡‰ ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc ˙ÈaL ÌLÎe¿≈∆≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ»∆»«
Èa Ô‰Lk ÂÈ˙B·e ÂÈa ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ Ck ,dÏÚa«¿»»¿ƒƒ¿»»¿»¿∆≈¿≈
ÔÈ‡ - LL ÏÚ ¯˙È Ï·‡ ;˙BÁt B‡ ÌÈL LL≈»ƒ»¬»»≈«≈≈»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa ‡lL ÂÈÒÎpÓ Ô˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»ƒ¿»»∆…¿»»««ƒ∆

„eÓ‡74‰hzLpL ÈÓ ÔÎÂ .75ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - »¿≈ƒ∆ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ
Ô‰L ÂÈ˙B·e ÂÈ·e BzL‡ ÔÈÊÂ ,ÌÈ¯ÎBÓe ÂÈÒÎÏƒ¿»»¿ƒ¿»ƒƒ¿»»¿»∆≈

˙BÁt B‡ ÌÈL LL Èa76ÔÈÒ¯ÙÓe ,77.Ô˙B‡ ¿≈≈»ƒ»¿«¿¿ƒ»

שהלך 74) ומכיון צדקה, משום אלא אותו כופים אין שהרי
יורדים  אין - שיפרנסום צוה ולא צלולה בדעה זו ממדינה

מח.). (כתובות בפניו שלא מדעתו.75)לנכסיו יצא
צדקה,76) ליתן ראוי אם לנו ידוע ואינו אמוד שאינו אפילו

(שם). צדקה בתורת שלא כרחו בעל לזונם חייב הוא שהרי
שהם  בניו את וזן לנכסיו יורד ביתֿדין אמוד, הוא ואם
שיצא  שכיון צדקה, בתורת - שיגדלו עד משש למעלה
וכן  לפרנסם, היה מסכים ודאי כי רצונו אומדים אנו מדעתו,
. . . שנשתטה "מי יא) פי"א, נחלות (הל' רבינו פוסק
בניו  יהיו ולא ראוי", היה אם צדקה עליו פוסקים ביתֿדין

(מגידֿמשנה). אחר מאדם גרועים בלבוש 77)אלה
מח.). (כתובות ובכסות

.çé˙BBÊÓ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡L ,‰¯B‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈ≈ƒ«¿ƒ∆»∆≈¿ƒ¿
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,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

Ó ,‰a˙kÌÈÓÎÁ ˙w˙a ˙ÏÎB‡ ‡È‰L Èt81,„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

.èé·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

.ë¯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

.àëe¯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
 ֿ (מגיד חפץ בנקיטת המשנה שבועת ודין מזונות". לך

כופר 92)משנה). והוא חובה שישלם תובעת היא כאן
התורה,93)בכל. מן משבועה שפטור בכל כופר כדין

חפץ  בנקיטת ואינה שישבע, תיקנו הגמרא שחכמי אלא
פי"א  שבועות ובהל' ה"ג. פ"א ונטען טוען בהל' כמבואר
כמו  שבועה, עליו חכמים ששמו שימה לשון - היסת הי"ג.
לשבועות  (רש"י בי" הסיתך ה' "אם יט): כו, (שמואלֿא
לכך  חכמים "שהשיאו פ"א: ב"מ לאלפסי ברש"י וראה מ':)
כבידות  לשון בטי"ת, היסט פירש וגאון להודות". להסיתו
הסת). ערך ('הערוך' להשבע עליו שהכבידו

רבינו,94) לדברי והמקור למלוה. תשלם ידה וכשתשיג
מזונות  לה פסקתי ואמר בא "ואם א: קז, בכתובות הברייתא
שלותה  במקרה היסת, בשבועת נאמן רבינו ומפרש נאמן" -

(מגידֿמשנה). ממנו להפקיע ורוצה

.áë,Èz¯ÎÓ ˙BBÊÓÏ :‰¯Ó‡Â ÔÈÏËÏhÓ ‰¯ÎÓ»¿»ƒ«¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ
˙ÚaL - ÈzÁp‰ CÈ˙BBÊÓ :¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â¿≈¿≈¿«ƒƒ«¿ƒƒ¿««

ÁÈp‰ ‡lL ˙q‰ ˙Úe·L95‰Ú·z ‡lL È¯‰ .96‡ÏÂ ¿«∆≈∆…ƒƒ«¬≈∆…»¿»¿…
‰ÏÈl·e ÌBia dÓˆÚ ‰˜Á„ ‡l‡ ,‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰˙ÂÏ»¿»¿…»¿»∆»»¬»«¿»«««¿»

ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ‰ÏÎ‡Â ‰˙OÚÂ97. ¿»¿»¿»¿»≈»¿

אין 95) ולומר המטלטלין את להבריח יכולה והיתה הואיל
פטורה  היתה ואז בזה, וכיוצא שנאבדו כלום, בידי לך
כשטוענת  אף - בכל" "כופרת היא שהרי המשנה, משבועת
'שבועת  אלא חפץ בנקיטת נשבעת אינה - למזונות מכרתים

בעלמא. ביתֿדין.96)היסת' עלֿידי כדברי 97)מזונות
ואשתו  הים למדינת שהלך "מי רבינו: גירסת ע"פ הברייתא
- במזונותיה ידיה מעשה לה הוציאו ואמר מזונות, תובעת
- מזונות תובעת אשתו - חזרתו אחר רבינו: וסובר רשאי".
רשאי  עצמה. שדחקה ידיה מעשה ידי על אכלה שכבר
עליו. כלום לה ואין במזונותיה ידיה מעשי יצאו לומר הבעל
העלה  ולא הואיל שלה, הכל - והותירה עשתה שאם ומובן

(רמב"ן). ידיה במעשי זכתה מזונותיה, לה

.âë˙B‰lÓ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰98L¯tL ÔÈa - BÏ ««ƒ∆ƒ¿ƒ≈»≈∆≈≈
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קכט zeyi` zekld - miyp xtq - hay 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,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

Ó ,‰a˙kÌÈÓÎÁ ˙w˙a ˙ÏÎB‡ ‡È‰L Èt81,„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

.èé·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

.ë¯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

.àëe¯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
 ֿ (מגיד חפץ בנקיטת המשנה שבועת ודין מזונות". לך

כופר 92)משנה). והוא חובה שישלם תובעת היא כאן
התורה,93)בכל. מן משבועה שפטור בכל כופר כדין

חפץ  בנקיטת ואינה שישבע, תיקנו הגמרא שחכמי אלא
פי"א  שבועות ובהל' ה"ג. פ"א ונטען טוען בהל' כמבואר
כמו  שבועה, עליו חכמים ששמו שימה לשון - היסת הי"ג.
לשבועות  (רש"י בי" הסיתך ה' "אם יט): כו, (שמואלֿא
לכך  חכמים "שהשיאו פ"א: ב"מ לאלפסי ברש"י וראה מ':)
כבידות  לשון בטי"ת, היסט פירש וגאון להודות". להסיתו
הסת). ערך ('הערוך' להשבע עליו שהכבידו

רבינו,94) לדברי והמקור למלוה. תשלם ידה וכשתשיג
מזונות  לה פסקתי ואמר בא "ואם א: קז, בכתובות הברייתא
שלותה  במקרה היסת, בשבועת נאמן רבינו ומפרש נאמן" -

(מגידֿמשנה). ממנו להפקיע ורוצה

.áë,Èz¯ÎÓ ˙BBÊÓÏ :‰¯Ó‡Â ÔÈÏËÏhÓ ‰¯ÎÓ»¿»ƒ«¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ
˙ÚaL - ÈzÁp‰ CÈ˙BBÊÓ :¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â¿≈¿≈¿«ƒƒ«¿ƒƒ¿««

ÁÈp‰ ‡lL ˙q‰ ˙Úe·L95‰Ú·z ‡lL È¯‰ .96‡ÏÂ ¿«∆≈∆…ƒƒ«¬≈∆…»¿»¿…
‰ÏÈl·e ÌBia dÓˆÚ ‰˜Á„ ‡l‡ ,‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰˙ÂÏ»¿»¿…»¿»∆»»¬»«¿»«««¿»

ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ‰ÏÎ‡Â ‰˙OÚÂ97. ¿»¿»¿»¿»≈»¿

אין 95) ולומר המטלטלין את להבריח יכולה והיתה הואיל
פטורה  היתה ואז בזה, וכיוצא שנאבדו כלום, בידי לך
כשטוענת  אף - בכל" "כופרת היא שהרי המשנה, משבועת
'שבועת  אלא חפץ בנקיטת נשבעת אינה - למזונות מכרתים

בעלמא. ביתֿדין.96)היסת' עלֿידי כדברי 97)מזונות
ואשתו  הים למדינת שהלך "מי רבינו: גירסת ע"פ הברייתא
- במזונותיה ידיה מעשה לה הוציאו ואמר מזונות, תובעת
- מזונות תובעת אשתו - חזרתו אחר רבינו: וסובר רשאי".
רשאי  עצמה. שדחקה ידיה מעשה ידי על אכלה שכבר
עליו. כלום לה ואין במזונותיה ידיה מעשי יצאו לומר הבעל
העלה  ולא הואיל שלה, הכל - והותירה עשתה שאם ומובן

(רמב"ן). ידיה במעשי זכתה מזונותיה, לה

.âë˙B‰lÓ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰98L¯tL ÔÈa - BÏ ««ƒ∆ƒ¿ƒ≈»≈∆≈≈
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- 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"

.ãëÏkÓ „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

.àÏL 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:).

.áı¯‡·e ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»«»ƒ¿∆∆
ÌÈpÓÊ ¯‡La Ï·‡ ;Ï‡¯OÈÔÈ‡ - ˙BÓB˜n‰ ¯‡Le ƒ¿»≈¬»ƒ¿»¿«ƒ¿»«¿≈

¯˜Èa ÌÈ„‚a‰ ÌL eÈ‰iL ˙BÓB˜Ó LÈ .¯wÚ ÌÈÓc‰«»ƒƒ»≈¿∆ƒ¿»«¿»ƒ¿…∆
,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ¯wÚ‰ ‡l‡ .‰a¯‰ ÏBÊ· B‡ ‰a¯‰«¿≈¿«¿≈∆»»ƒ»∆¿ƒ»»
˙BÓÈa ÌÈÈe‡¯‰ ÌÈ„‚a dÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁnL∆¿«¿ƒƒ≈»¿»ƒ»¿ƒƒ

˙BÁÙa ,‰nÁ‰ ˙BÓÈ·e ÌÈÓLb‰8‰M‡ Ïk ˙L·BlL «¿»ƒƒ««»¿»∆∆∆»ƒ»
.‰È„n‰ d˙B‡aL ˙Èa ˙ÏÚa«¬««ƒ∆¿»«¿ƒ»

לפי 8) הכל בעשיר ואילו שבישראל, בעני מדבר רבינו
ה"ה. בסמוך כמבואר עשרו

.â,˙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∆«¿«
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˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡13‰·Á¯ ‰È‰˙Â ,14dÏ ‰ˆeÁ «««¿««¿ƒ¿∆¿»»»»
.epnÓ ıeÁ ‡qk‰ ˙Èa BÏ ‰È‰ÈÂ ,da LnzL‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿∆≈«ƒ≈ƒ∆

קג.).9) (כתובות דירה ב.10)בית סד, כתובות משנה,
מוצעת  "מטה רבינו: בשם הביא (274 (עמ' שם [וה'מאירי'
 ֿ ובבבא ה"ה, שבת מהל' ל' בפרק וראה [עליה]". לשכב

קיג:]. קנים.11)מציעא של מחצלת כעין גס מצע
שם.12) אמות 13)'ירושלמי' מארבע פחות בית אין כי

ג:). הבית.14)(סוכה שמאחורי חצר היא "רחבה"

.ãÈ„‚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". לכתובות 17)בפוך (רש"י ללחייה אדום צבע
שנשתטה  "מי א: מח, שם מקורו תכשיטין וחיוב יז.).

לאשתו". תכשיטין . . . נותנים ביתֿדין

.äÏ·‡ ;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

.å‡l‡ ,„·Ïa ‰M‡‰ ‡ÏÂÈa ,ÌÈpËw‰ ÂÈ˙B·e ÂÈa ¿…»ƒ»ƒ¿«∆»»»¿»«¿«ƒ¿≈
˙˜tÒn‰ ˙eÒk Ì‰Ï ÔzÏ ·iÁ - ˙BÁt B‡ LL≈»«»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

.æ˙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 ֿ 26)רצונו הכ"א פי"ב, לעיל כמבואר
כב.

.çÏkÓ „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

.èÌÈk¯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'

.é˙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

.àéÏÚL ‰tka ˜eMÏ ‰M‡ ‡ˆz ‡lL Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»∆…≈≈ƒ»«¿ƒ»∆«
„È„¯ ‰ÈÏÚ ‰È‰iL „Ú ,„·Ïa dL‡¯38˙‡ ‰ÙBÁ‰ …»ƒ¿««∆ƒ¿∆»∆»¿ƒ«∆∆

„È„¯ ˙eÒk‰ ÏÏÎa dÏ Ô˙B - ˙ÈlË BÓk dÙeb Ïk39 »»¿«ƒ≈»ƒ¿««¿¿ƒ
dÏ Ô˙B - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ„È„¯‰ ÏkÓ ˙eÁt‰«»ƒ»»¿ƒƒ¿ƒ»»»ƒ≈»
˙È·Ï B‡ ‰È·‡ ˙È·Ï Ba ‡ˆzL È„k .B¯LÚ ÈÙÏ¿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 , ∆»≈»∆≈»¿≈«…««∆…≈≈
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קלי zeyi` zekld - miyp xtq - hay 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡13‰·Á¯ ‰È‰˙Â ,14dÏ ‰ˆeÁ «««¿««¿ƒ¿∆¿»»»»
.epnÓ ıeÁ ‡qk‰ ˙Èa BÏ ‰È‰ÈÂ ,da LnzL‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿∆≈«ƒ≈ƒ∆

קג.).9) (כתובות דירה ב.10)בית סד, כתובות משנה,
מוצעת  "מטה רבינו: בשם הביא (274 (עמ' שם [וה'מאירי'
 ֿ ובבבא ה"ה, שבת מהל' ל' בפרק וראה [עליה]". לשכב

קיג:]. קנים.11)מציעא של מחצלת כעין גס מצע
שם.12) אמות 13)'ירושלמי' מארבע פחות בית אין כי

ג:). הבית.14)(סוכה שמאחורי חצר היא "רחבה"

.ãÈ„‚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". לכתובות 17)בפוך (רש"י ללחייה אדום צבע
שנשתטה  "מי א: מח, שם מקורו תכשיטין וחיוב יז.).

לאשתו". תכשיטין . . . נותנים ביתֿדין

.äÏ·‡ ;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

.å‡l‡ ,„·Ïa ‰M‡‰ ‡ÏÂÈa ,ÌÈpËw‰ ÂÈ˙B·e ÂÈa ¿…»ƒ»ƒ¿«∆»»»¿»«¿«ƒ¿≈
˙˜tÒn‰ ˙eÒk Ì‰Ï ÔzÏ ·iÁ - ˙BÁt B‡ LL≈»«»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

.æ˙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 ֿ 26)רצונו הכ"א פי"ב, לעיל כמבואר
כב.

.çÏkÓ „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

.èÌÈk¯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'

.é˙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

.àéÏÚL ‰tka ˜eMÏ ‰M‡ ‡ˆz ‡lL Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»∆…≈≈ƒ»«¿ƒ»∆«
„È„¯ ‰ÈÏÚ ‰È‰iL „Ú ,„·Ïa dL‡¯38˙‡ ‰ÙBÁ‰ …»ƒ¿««∆ƒ¿∆»∆»¿ƒ«∆∆

„È„¯ ˙eÒk‰ ÏÏÎa dÏ Ô˙B - ˙ÈlË BÓk dÙeb Ïk39 »»¿«ƒ≈»ƒ¿««¿¿ƒ
dÏ Ô˙B - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ„È„¯‰ ÏkÓ ˙eÁt‰«»ƒ»»¿ƒƒ¿ƒ»»»ƒ≈»
˙È·Ï B‡ ‰È·‡ ˙È·Ï Ba ‡ˆzL È„k .B¯LÚ ÈÙÏ¿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 , ∆»≈»∆≈»¿≈«…««∆…≈≈
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‰‡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

.áéÔÓÊa - ‰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)

.âéÏ·‡‰ ˙È·Ï CÏz ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰51B‡ ««ƒ∆ƒ¿∆…≈≈¿≈»≈∆
B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈ B‡ - ‰zLn‰ ˙È·Ï52‡ÈˆBÈ B‡53ÔzÈÂ ¿≈«ƒ¿∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈

·a d¯Ò‡L ÈÓk ‰fL ;‰a˙k‰ÈÙa ÏÚÂ ¯‰q‰ ˙È54. ¿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

.ãéCÈ·‡ 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

.åèÈaL 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,

.æè‡e‰ ˙Bˆ¯‡ ˙Bˆ¯‡ ·eMi‰ Ïk62ÔÚk ı¯‡ ÔB‚k , »«ƒ¬»¬»¿∆∆¿««
¯ÚL ı¯‡Â Lek ı¯‡Â ÔÓÈz ı¯‡Â ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Â63 ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆≈»¿∆∆¿∆∆ƒ¿»

˙BÈ„nÓ - ı¯‡Â ı¯‡ ÏÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ64.ÌÈ¯ÙÎe ¿«≈»∆¿»∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ
Ï‡¯OÈ È¯ÚÂ65eÈ‰ ˙Bˆ¯‡ LÏL ÔÈ‡eO ÔÈÚÏ66: ¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒƒ»¬»»

.ÏÈÏb‰Â ,Ôc¯i‰ ¯·ÚÂ ,‰„e‰È¿»¿≈∆««¿≈¿«»ƒ

לארצות.62) גדולות 64)בבל.63)חלוק ערים
מ"י). פי"ג לכתובות בפיה"מ (רבינו חומה ומוקפות

ישראל.65) א.66)שבארץ קי, כתובות

.æéÔÓ ı¯‡Ó ‰È‰L LÈ‡ı¯‡a ‰M‡ ‡OÂ ,˙Bˆ¯‡‰ ƒ∆»»≈∆∆ƒ»¬»¿»»ƒ»¿∆∆
‡ˆz B‡ ,Bˆ¯‡Ï BnÚ ‰‡ˆBÈÂ d˙B‡ ÔÈÙBk - ˙¯Á‡«∆∆ƒ»¿¿»ƒ¿«¿≈≈
‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,d‡O Ôk ˙Ó ÏÚL ;‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»∆«¿»≈¿»»««ƒ∆…

L¯t67,˙Bˆ¯‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰M‡ ‡OBp‰ Ï·‡ . ≈«¬»«≈ƒ»¿««ƒ»¬»
‡È‰Â68d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ¿ƒ≈«¿≈»»»∆≈»¿ƒ»
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¯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,

.çé¯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

.èé?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

.ëdÈ‡ ‡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,



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz hay 'kÎc"i -

ה'תשע"ו  שבט י"ד ראשון יום

rhpe ipW xVrn zFkld¦§©£¥¥¦§¤©
irax
הלכותמעשרשניספרזרעים-

§¨¦
ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦

זמן.1) בכל נוהג ואם לבעלים. שנאכל שני מעשר יבאר
בירושלים  אותו פודין אין ודין הזה, בזמן אותו פודין ואין
שני  מעשר לירושלים. חוץ ממנו כזית והאוכל הזה. בזמן

שנגמרה  פירות להוציאו. מותר אם לירושלים שנכנס
שני  מעשר פירות ויצאו. ירושלים בתוך ועברו מלאכתן
החומה  מן לפנים שעומד אילן ופדאן. בירושלים שנטמאו

לחומה. חוץ נוטה ונופו

.àÏÎ‡ ÈL ¯OÚÓ2ÂÈÏÚ·Ï3˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ «¬≈≈ƒ∆¡»ƒ¿»»ƒ¿ƒ≈«
ÌB˜na EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆«»
˙Èa‰ ÈÙa ‚‰BÂ .¯ÓB‚Â ÌL BÓL ÔkLÏ ¯Á·È ¯L‡¬∆ƒ¿«¿«≈¿»¿≈¿≈ƒ¿≈««ƒ

˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ4‡l‡ ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡ BÈ‡ Ï·‡ , ¿∆…ƒ¿≈««ƒ¬»≈∆¡»ƒ»«ƒ∆»
˙Èa‰ ÈÙa5E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ ¯Ó‡pL . ƒ¿≈««ƒ∆∆¡««¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
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¯BÎa ‰Ó :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e¿……¿»¿¿…∆ƒƒ«¿»»¿«¿
ÏÎ‡È ‡Ï ÈL ¯OÚÓ Û‡ ,˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡≈∆¡»∆»ƒ¿≈««ƒ««¬≈≈ƒ…≈»≈

.˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡∆»ƒ¿≈««ƒ

יוציאוהו 2) שלא ובלבד בו, וסכים אותו ששותים הדין הוא
צרכים. אין 3)לשאר קדוש, שהוא פי על אף כלומר,

הוא  אבל לבעלים. נאכל אלא ללוי או לכהן ליתנו צריך
לאחר. שנאכל במעשר 4)הדין למדו קרח פרשת ובספרי

הבית  בפני נוהגת נחלה "מה - "נחלה" שנאמר ממה ראשון
ושלא  הבית בפני נוהג ראשון מעשר אף הבית, בפני ושלא

הבית". רבינו 5)בפני שכתב ומה מזבח. שצריך [לפי
ש"מקריבין  ט"ו הלכה הבחירה בית מהלכות ו בפרק
מזבח  היינו בנוי", בית שם שאין פי על אף כולן הקרבנות
"ושלושה  ד הלכה ב בפרק שם שכתב וכמו בית, בלי
מקום  על להן העיד אחד הגולה: מן עמהם עלו נביאים
להן  העיד ואחד מדותיו על להן העיד ואחד המזבח
שם  שאין פי על אף הקרבנות כל הזה המזבח על שמקריבין

בית".

.á„ÈÒÁ ˙cÓ‰f‰ ÔÓfa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„BtL ,˙e ƒ«¬ƒ∆ƒ«¬≈≈ƒ«¿««∆
BÈÂLa6e¯B‰Â .˙Èa‰ ÈÙa B˙B‡ ÔÈ„BtL C¯„k , ¿»¿¿∆∆∆ƒƒ¿≈««ƒ¿

‰Ëe¯Ùa ‰Ó ‰ÂL ˙BcÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡L ,ÌÈB‡b‰7 «¿ƒ∆ƒ»»ƒ¿»∆»∆ƒ¿»
ÔÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï .‰„Bt - ‰f‰ ÔÓfa ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»«¿««∆∆…ƒ¿∆∆»ƒ

L„w‰8ÏB„b‰ ÌiÏ ‰Ëe¯t‰ CÈÏLÓe .9. «…∆«¿ƒ«¿»«»«»

לומר 6) אפשר ואי בשוויו לפדות האמוראים נהגו שכך
בית  שאין שבזמן אמרו בהקדש שהרי הדין, מן שהוא
ולדעת  משוויו, בפחות לכתחילה פודה - קיים המקדש
כך  ומתוך הקדש, מדין שני מעשר דין למדים להלן, רבינו
החסידות. מדרך כן עשו שהאמוראים רבינו הוכיח

מפרוטה.7) בפחות לא הזה 8)אבל בזמן לפדותם שמותר
בפרוטה. ואפילו מאכלות 9)לכתחילה מהלכות י בפרק

פדיון  של =) פרוטה אותה "ומשליך כתב יז הלכה אסורות
הלכה  ציצית מהלכות ב בפרק וראה המלח". לים רבעי) נטע
שאינה  מכאן ונראה המלח. ים - הגדול לים קורא שרבינו ב
זורקו  אם אבל הגדול, לים שמשליכה כיוון שחיקה, טעונה

שחיקה. טעון - לנהר

.âÔÎÂ10ÏlÁ Ì‡11‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ‰Ó ‰ÂL ¯OÚÓ ¿≈ƒƒ≈«¬≈»∆»∆«»∆¿»
˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ12ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰ -13Û¯BOÂ .14˙‡ ƒ≈¬≈¬≈∆¿À»¿≈∆

‰Ïw˙ eÈ‰È ‡lL È„k ,Ì‰ÈÏÚ ÏlÁL ˙B¯t‰«≈∆ƒ≈¬≈∆¿≈∆…ƒ¿«»»
ÌÈ¯Á‡Ï15ÈÚ·¯ ÚË ÔBÈ„Ùk .BÓk ,‰f‰ ÔÓfa «¬≈ƒ¿ƒ¿∆«¿»ƒ«¿««∆¿

.˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

הגאונים 10) מהוראת זו הלכה שאף נראה רבינו מלשון
אינו  משנה" ה"כסף אבל בהשגות. הראב"ד הבין וכן היא,

כן. על 11)מפרש שני מעשר מחללין להלן שכתב ומה
מינו, על במין אלא אינו הבית בזמן אף לכתחילה פירות
הרע. על היפה מן ולא מינו, שאינו על במין לא אבל

המין.12) מאותו אף רעות פירות או אחר, ממין כלומר,
פחות 13) על שפדה חסרונות, שני כאן שנצטרפו פי על אף

חילול  חילולו זאת ובכל אחר, ממין פירות ועל משוויין,
כתרומה 14)בדיעבד. ודינו המעשר, כשנטמא המדובר

נשרפת. שהיא -15)טמאה בירושלים בטומאה שהאוכלן
לוקה.

.ã‰f‰ ÔÓfa ÈL ¯OÚÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒ«¬≈≈ƒ«¿««∆
ÌÈÏLe¯Èa16ÔÈ„Bt ÔÈ‡ Ck ,17ÌL B˙B‡18ÔÈ‡Â , ƒ»«ƒ»≈ƒ»¿≈

B˙B‡ ÔÈÏlÁÓ19B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â20ÒÎ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ¿«
B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰f‰ ÔÓfa Û‡ ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ««¿««∆≈ƒƒ

ÌMÓ21·˜¯iL „Ú ÌL B˙B‡ ÌÈÁÈpÓe ,22Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«ƒƒ»«∆≈»≈¿≈ƒ
·˜¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ÌMÓ B‡ÈˆB‰Â ¯·Ú23. »«¿ƒƒ»«ƒƒ«∆≈¿«

CÎÈÙÏ24ÔÓfa ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÌÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈«¿ƒƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ«¿«
,¯ÈÚÏ ıeÁ ÔÏ·Ëa ˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒƒ∆«≈¿ƒ¿»»ƒ

e‰„BÙe ÌL B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe25ÌL BLÈ¯Ù‰ Ì‡Â .26 «¿ƒƒ»≈¿ƒƒ¿ƒ»
.·˜¯È - ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈»≈

מזבח.16) שם שאין מעות.17)כיוון מפני 18)על
שאין  וכיוון אכילה. לשם אלא פדייה אין שבירושלים
אותו. מחללים ואין פודים אין הזה, בזמן אותו אוכלים
ולעתיד  לשעתה קדשה עזרא שקדושת לשיטתו ורבינו
הן  כאילו שנחרבו, ירושלים מחיצות את רואין ולכן לבוא,
אף  בפדיה, שמותר לחומה, מחוץ אבל ובנויות. עולות
זה  וכל ומחללים. פודין הזה בזמן אף שם, לאכלו שאסור
אותו  פודין שנטמא, שני מעשר אבל טהור, שני במעשר

בירושלים. פירות.19)אפילו דמ 20)על לו שיש ים,אף
על  ואף אותו מוכרין אין לפדותו, אפשר יטמא, אם שהרי
בקדושתו. נשאר אלא מתחלל, או נפדה שאינו פי

ירושלים,21) מחיצות שתפסוהו אומרים אנו שלחומרא
עולות. הן כאילו מחיצות,22)שרואין שקלטוהו שכיוון

שירקב. עד יניחו הזה, בזמן לפדותו יכול ואינו
יחזור 23) יצא, אם אף מחיצות, שקלטוהו שכיוון

ירקב. לפדותו, יכול שאינו וכיוון כלומר,24)לירושלים,
בירושלים. אותו פודין שאין ואוכלו.25)לפי

בירושלים.26)

.ä‰˙ML B‡ ÈL ¯OÚÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk27epnÓ »»≈¿«ƒ«¬≈≈ƒ∆»»ƒ∆
ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯28ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ29;‰˜BÏ - ¿ƒƒ«ƒ¿«¿»«ƒ∆

E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏÂ .¯ÓB‚Â E¯‰ˆÈÂ EL¯Èzƒ¿¿ƒ¿»∆¿≈¿∆«»∆»¿∆»

ÔzLÏL ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa30ıeÁ ƒ¿≈«¿¿ƒ»ƒ»«¿»¿»
‰ÓBÁÏ31zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL .˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ - «»∆»«¿À∆∆¡«¿»«¿»

:¯Ó‡Â ,E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿∆¡«
‰nÏ .¯ÓB‚Â E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿¿≈»»
Ïk ÏÚ ·iÁÏ ?EÈ¯ÚLa ÌÏÎ‡˙ ‡Ï ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,ÔË¯t¿»»¿…»«……¿≈ƒ¿»∆¿«≈«»

BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡32. ∆»¿∆»ƒ¿≈«¿

לוקה.27) שהסך רבינו כתב מהלכות 28)לא י בפרק
בכזית  תרומה שאכילת "כשם רבינו: כתב ב הלכה תרומות

בכזית". שתייה לתוכה.29)כך שנכנס אחר יצא כלומר,
ויצהר.30) תירוש מן 31)דגן, לפנים שנכנסו לאחר

קאי,32)החומה. דאכולה כיוון הווי, לא שבכללות "ולאו
כגון  - שבכללות? לאו דמי והיכי וחד, חד אכל לאו הווי
צורות  כל את כולל (שהלאו אש" צלי אם כי תאכל "לא

היין. מגפן יעשה אשר מכל וכגון מצלי) חוץ הבישול
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.å¯Á‡ epÏÎ‡iL „Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ÒÎpL ≈∆ƒ«»«∆…¿∆««∆ƒ¿«
EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ¿«¿»«ƒ∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆
ÌB˜ÓÏ ÒÎpL ÔÂÈk ;EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â ,¯ÓB‚Â¿≈¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆≈»∆ƒ¿«ƒ¿
Ì„˜ BÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰˜BÏ - ıeÁa BÏÎ‡Â B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»«∆¬»ƒ¬»…∆
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒkiL∆ƒ»¿ƒ»«ƒ«ƒ«««¿

Ì‰È¯·cÓ33. ƒƒ¿≈∆

פי 33) על אף אמר) המתחיל דיבור (שם התוספות לדעת
הכסף", "וצרת עשה איסור על הוא עובר לוקה, שאינו

אסור. פדיון שבלי

.æ˙ˆ˜Ó34ÏÎB‡‰ :ıeÁaÓ B˙ˆ˜Óe ÌÈÙa ¯OÚÓ ƒ¿»«¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«»≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL ‰fÓ35; ƒ∆∆¬«ƒ…ƒ¿««ƒ«««¿

ÒÎpL ‰fÓ ıeÁa ÏÎB‡‰Â36‰˜BÏ -37. ¿»≈«ƒ∆∆ƒ¿«∆

שני.34) למעשר הדין והוא ביכורים. לעניין שם, ברייתא
בפנים.35) נכנס שמקצת פי על אף התורה, מן לוקה ואינו
יצא.36) - שנכנס נכנס 37)ואחר לא שמקצת פי על אף

עדיין.

.çÔk Ì‡ ‡l‡ ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ∆»ƒ≈
‡ÓË38¯Ó‡pL ;39˜eÁ¯a - ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯È Èk : ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿«ƒ¿«»¿ƒ

‰È‰ .ÌB˜Ó ·e¯˜a ‰cÙ BÈ‡Â ,‰cÙ ‡e‰ ÌB˜Ó»ƒ¿∆¿≈ƒ¿∆¿≈»»»
ıeÁa B‡OÓe ÌÈÙa ‡e‰40B˙B‡ ÊÁB‡ ‰È‰ elÙ‡ , ƒ¿ƒ«»«¬ƒ»»≈

‰˜a41¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯OÚn‰ ÒÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ¿»∆ƒ¿…ƒ¿«««¬≈¬≈∆À»
.‰ÓBÁ‰ „ˆa ÌL B˙BcÙÏƒ¿»¿««»

ונתת 38) וגו', שאתו תוכל לא "כי שנאמר: ממה כן ולמדו
משאות  "וישא שנאמר: אכילה, אלא שאת ואין בכסף",

פניו". פודין 39)מאת שאין ההלכה, ראש על מוסב זה
בירושלים. טהור שני מחוץ 40)מעשר "הוא אמרו שם:

כתיפו), על שני מעשר פירות משא =) בפנים ומשאו
שוב  ירושלים, חומת לתוך שנכנס כיוון =) מחיצות קלטוהו
ההוא  להו תנא מהו? בחוץ ומשאו בפנים הוא נפדה), אינו
- המקום ממך ירחק כי יוחי בן שמעון רבי בדבי סבא
שכיוון  לקולא, רבינו ומפרשה ממשאך)". =) ממילואך
עוד  בחוץ. ופודהו ממלואך, רחוק זה הרי בחוץ, שהמשא
בפנים  הוא היה =) בקניא ליה נקיט פפא רב "בעי שם:
שם  ולהלן תיקו". מאי, קנה) ידי על שבחוץ  המשא ואוחז
ותפשוט  בקניא, ליה דנקיט כגון אומר "רבינא אמרו: כ.
בית  דברי על מוסב שזה רבינו ומפרש פפא", דרב בעיא
נפשטה  זה ולפי מקום", בכל ויאכל "יפדה שאמרו שם הלל

לקולא. ומשאו 41)הבעיא בפנים כשהוא רק לא [כלומר,
צריך  החומה, מן לפנים המשא להכניס שכשרוצה בחוץ,
כי  גו' הדרך ממך ירבה "וכי בכלל והוא ברגליו, ללכת הוא
בקנה, אותו אחז אם אפילו אלא המקום", ממך ירחק
ברגל, הליכה בלי החומה מן לפנים להכניסו לו שאפשר
כן  פי על אף דרך", "ריבוי כאן ואין הקנה, במשיכת אלא

לפדותו]. מותר - המעשר נכנס ולא הואיל

.èÈ‡Óc ÏL elÙ‡ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ÈL ¯OÚÓ42, «¬≈≈ƒ∆ƒ¿«ƒ»«ƒ¬ƒ∆¿«
¯eÒ‡43˙BvÈÁÓ e‰eËÏ˜ ¯·kL ;ÌMÓ B‡ÈˆB‰Ï44. »¿ƒƒ»∆¿»¿»¿ƒ

¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ïp‰ ˙B¯t ÔÎÂ45zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ; ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈∆∆¡«¿»«¿»

EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ46- ‰‚‚La e‡ˆiL B‡ Ô‡ÈˆB‰Â ¯·Ú . ƒ¿≈¿»¡…∆»«¿ƒ»∆»¿ƒ¿»»
ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ e¯ÊÁÈ47- ˙BˆÈÁÓ ˙ËÈÏ˜e . «¿¿¿≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«¿ƒ

‰ÂL BLÓÁa ÔÈ‡L ¯OÚÓ elÙ‡ .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈∆≈¿À¿»∆
‰Ëe¯t48B˙B‡ ˙BËÏB˜ ˙BˆÈÁÓ - Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L , ¿»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿

ÔÈÒÎ - ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ Ï·‡ .B‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¬»»«¬≈≈ƒƒ¿»ƒ
ÔÈ‡ˆBÈÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ49. ƒ»«ƒ¿¿ƒ

ויוצא 42) לירושלים נכנס שהדמאי במשנה שאמרו ומה
אבל  לדמאי, טבולין שהם בפירות אלא אינו - ונפדה

מחיצות. תפסוהו דמאי, של שני מדרבנן.43)ממעשר
ירושלים.44) חומות אסור 45)כלומר, לירושלים, שנכנסו

"מעות  שאמרו: שם במשנה נראה [וכן משם. להוציאם
הרי  יוצאין", ואינן נכנסין פירות ויוצאות, לירושלים נכנסות
אינם  פירות כן ואם למעות, פירות בין אלא חילקו שלא
שעצם  ומכאן מעשר. מכסף הלקוחים אלה אפילו יוצאים,
בכסף  לקוח שהרי פדיון, משום ולא איסור, הוא ההוצאה
מקום]. בריחוק אפילו נפדה אינו טהור, שני מעשר

ואין 46) משם. להוציאם ולא ה', לפני לאכלם מצוה כלומר,
דרבנן. מחיצות קליטת שהרי אסמכתא, אלא שם:47)זו

וכו', דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל לא "דכתיב,
וחזרו  למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול, דלא הוא בשעריך

למזיד. שוגג בין חילקו ולא שאין 48)מותרין", כלומר,
פרוטה. מלגיו, שחומשן פרוטות, ד' שווה המעשר

בפירות.49) אלא חכמים החמירו שלא

.é˙B¯t50ÌÈÏLe¯È CB˙a e¯·ÚÂ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿¿¿»«ƒ
˙B¯tÓ ÈL ¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - e‡ˆÈÂ¿»¿≈»¿ƒ¬≈∆«¬≈≈ƒƒ≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎ ‡lL ˙B¯Á‡51¯OÚÓ ¯ÊÁÈ ‡l‡ , ¬≈∆…ƒ¿¿ƒ»«ƒ∆»«¬…«¬≈
ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡ÈÂ Ô‰lL ÈL52ıeÁa ‰cÙ BÈ‡Â ,53. ≈ƒ∆»∆¿≈»≈ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿∆«

el‡‰ ˙B¯t‰ Ïk ‰OÚ elÙ‡54¯Á‡ ÈL ¯OÚÓ ¬ƒ»»»«≈»≈«¬≈≈ƒ««
e¯ÊÁÈ - eÒÎ ‡lL ˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ e‡ˆiL55 ∆»¿«≈¬≈∆…ƒ¿¿«¿¿

,ÌÈÏLe¯È ˙BˆÈÁÓa ‡e‰ ¯ÓÁ .ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ»«ƒ…∆ƒ¿ƒ¿»«ƒ
.eËÏ˜ - eËÏ˜Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»¿

שני.50) מעשר מהם הופרש בחוץ.51)שלא ולפדותם
ויצא.52) לירושלים שנכנס שני מעשר כדין
תרומות 53) מהן הופרשו שלא =) הורמו שלא ש"מתנות

שהורמו. כמו הן הרי לירושלים 54)ומעשרות) שנכנסו
ופסקה  נפשטה, ולא שם בירושלמי בעיא זו ואף ויצאו,

דרבנן. לקלוט שמחיצה פי על אף לחומרא, כל 55)רבינו
המעשרֿשני. וגם הפירות,

.àéÌÈÏLe¯Èa e¯·ÚL ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ˙B¯t≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»∆»¿ƒ»«ƒ
˙bÏ ÌÈ·Ú ÈlÒ ÔB‚k ,e‡ˆÈÂ56‰ˆ˜Óa ÌÈ‡z ÈlÒÂ57 ¿»¿¿«≈¬»ƒ««¿«≈¿≈ƒ¿À¿∆

ıeÁa Ì‰lL ÈL ¯OÚÓ ˙BcÙÏ ¯zÓ -58˙B¯t ÔÎÂ . À»ƒ¿«¬≈≈ƒ∆»∆«¿≈≈
È‡Óc59‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,e¯·ÚÂ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó ¿«««ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿

.ıeÁa Ô‰lL ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt - e‡ˆÈÂ ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»¿ƒ«¬≈≈ƒ∆»∆«

וסחיטה.56) לדריכה וכן 57)שעומדים למוקצה, כלומר,
לייבוש. והכוונה במשנה, נגמרה 58)הוא שלא שכיוון

לומר  שייך לא במעשר, נתחייבו לא ועדיין מלאכתן,
שהורמו. כמו הם שלהם הופרש 59)שמתנות לא שעדיין
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ויאכלהו  יחזור שהופרש, לאחר שאילו שני, מעשר מהם
בירושלים.

.áéÔ‡„Ùe ÌÈÏLe¯Èa e‡ÓËpL ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t60: ≈«¬≈≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ¿»»
‰‡Óh‰ „ÏÂa e‡ÓË Ì‡61Ô‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡ -62‡l‡ , ƒƒ¿¿ƒ¿««À¿»»¿ƒ»∆»

ÌÈÙa eÏÎ‡È63Ì‰È¯·cÓ ‰‡Óh‰ „ÏeL ÈtÓ ;64. ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿««À¿»ƒƒ¿≈∆
e‡ÓË Ì‡Â65‰‡Óh‰ ·‡a66ıeÁa e‡ÓËpL B‡ , ¿ƒƒ¿¿¿««À¿»∆ƒ¿¿«

‰‡Óh‰ „ÏÂa elÙ‡Â67eÒÎpL Èt ÏÚ Û‡ , «¬ƒƒ¿««À¿»««ƒ∆ƒ¿¿
ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÏÎ‡Â ÔÈcÙ el‡ È¯‰ - ÌÈÏLe¯ÈÏ68. ƒ»«ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ¿»»

בירושלים.60) אפילו לפדותן, מותר שנטמאו, שכיוון
כדלהלן,61) מדבריהם", הטומאה "בוולד רומי: בדפוס

באב  שנטמאו במשקין שנגעו בכלים הפירות שנגעו וכגון
אלא  לטומאה ראשון נעשים הכלים אין שאז הטומאה,

ויצאו 62)מדבריהם. פדאן שכבר פי על אף מירושלים,
לירושלים  שנכנס שני מעשר ראינו יאמרו: שלא לחולין,

בטהרה.63)ויצא. חולין אוכל שאינו למי פדייתם לאחר
הפירות 64) היו בכניסתם א. חסרונות: שני כאן וישנם

מדרבנן  ורק עכשיו, גם טהורים הם התורה מן ב. טהורים.
נשתייר  שעדיין לפי המחיצות, קלטום ולפיכך טמאים. הם
יתפשום  שלא התנה אם ואפילו מעשר, מקדושת קצת בהם
נטמא  אם אלא תנאו מועיל שלא מועיל, תנאו אין מחיצות,

נכנס. כך ואחר בטומאה 66)הפירות.65)בחוץ כלומר,
קדושת  מהפירות שפקעה ירושלים, בתוך אפילו דאורייתא,
יכול  תנאי בלא ואפילו פדייה, טעונים שעדיין אף מעשר,

בחוץ. ולאכלם שכיוון 68)מדרבנן.67)לפדותם
מדבריהם  אלא שאינה אף בטומאה, הייתה לעיר שכניסתם
ונאכלים  בחוץ נפדים והם מחיצות, תפסום ולא תנאו, מועיל

שם.

.âéÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na69‡lL ˙Ó ÏÚ ÔÒÈÎ‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¿»∆…
˙BˆÈÁn‰ ÌOt˙z70ÏÈ‡B‰ ,‰˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿¿≈«¿ƒ¬»ƒ…ƒ¿»ƒ

„ÏÂ ÔÈ‡L] ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ ÒÎÂ71 ¿ƒ¿«¬≈»ƒ«»∆≈»»
ÈL ‡nËÓ72˙BˆÈÁÓ e‰eËÏ˜ ¯·Îe ,[‰¯Bz‰ ÔÓ ¿«≈≈ƒƒ«»¿»¿»¿ƒ

‡ˆBÈ BÈ‡Â73. ¿≈≈

ונכנסו,69) הטומאה בוולד אפילו בחוץ, שנטמאו שפירות
בחוץ. ונאכלים אבל 70)נפדים הטומאה, בוולד זה וכל

להוציאם. יכול תנאי בלא אף דאורייתא, בטומאה
במשקין.71) שנגעו בכלים שנגע הטומאה, וולד כלומר,
אחר.72) בירושלים.73)כלומר, ונאכל נפדה אלא

.ãé‡Ï ¯zÓ - ÈL ¯OÚÓ ÏL ÔzÏzÔÈBÁÓˆ dÏÎ74, ƒ¿»∆«¬≈≈ƒÀ»¿»¿»ƒ¿ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ CkL75¯OÚÓ ÈÈL¯k ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»«¬ƒ»¿≈«¿ƒ≈«¬≈

ÈL76ÔÈBÁÓˆ eÏÎ‡È -77Ì‡Â .78Ì‰Ó ‰OÚ79‰qÚ ≈ƒ≈»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»≈∆ƒ»
d‡ÈˆB‰Ïe ÌÈÏLe¯ÈÏ Òk‰Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -80, ¬≈À∆∆¿ƒ»≈ƒ»«ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡L81˙B¯t‰ ÏÏÎa82e‡ÓË Ì‡Â .83- ÌÈÏLe¯Èa ∆≈»ƒ¿««≈¿ƒƒ¿¿ƒ»«ƒ
.ıeÁa eÏÎ‡ÈÂ e„tÈƒ»¿≈»¿«

בתחילתו.74) כשהוא אבל 75)כלומר, אדם, לאכילת
אדם. לאכילת ראוי אינו מאכל 76)כשנתקשה שאינם

רעבון. בשני אלא כלל, ידי 77)אדם על הם נאכלים שאז
כלל. נאכלת אינה שלהם הפת אבל ירושלמי 78)הדחק,

ולחזור  עיסה לעשות כדי ולחזור עיסה לעשות "כדי שם:
לעשותם  כדי אלא כרשינים להוציא התירו לא [כלומר,
מתניתא  בהשגות]. הראב"ד כפירוש לא, ותו בחוץ, עיסה
אף  אמר גמליאל בן שמעון דרבן גמליאל, בן שמעון דרבן
הוא  קל הכא, הוא, הכל דברי ויוצאין, נכנסין הפירות
ולמסקנא  כאן, מודים חכמים [שאף בכרשינין שהקלו
קודם  עיסה שיהיו והוא פעמים, כמה אפילו הוצאתם הותרה
מחיצות"]. קלטום כבר כרשינים כשנכנסו שהרי שייכנסו,

ממנו 79) עשה אם אף בתלתן אבל מהכרשינים. כלומר,
אוכלים  אדם בני רוב בתחילתו, שתלתן בו, הקלו לא עיסה
כלל  נאכלים אינם בתחילתם אפילו כרשינים אבל אותו,
כדלהלן. בעיסתם, הקלו ולכן רעבון, בשני אלא לאדם

אם 80) אבל עיסה, עשויין כשהן הכרשינין שנכנסו והוא
אם  אף יוצאים אינם ושוב מחיצות קלטום כרשינים, הכניסן

בפנים. עיסה שנעשתה 81)עשאם הכרשינים, כלומר,
מהם. שהכרשינים 82)העיסה כיוון מחיצות, שקלטום

החמירו  לא - רעבון בשני אלא נאכלים אינם עצמם
בטומאה 83)בעיסתם. ואפילו הכרשינים, כלומר,

מדבריהם.

.åèıeÁ ‰ËB BÙBÂ ‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ „ÓBÚL ÔÏÈ‡ƒ»∆≈ƒ¿ƒƒ«»¿∆
ÈL ¯OÚÓ BÙB ˙Áz ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ‰ÓBÁÏ84¯OÚÓe . «»≈¿ƒ«««¬≈≈ƒ«¬≈

‡e‰ È¯‰L ,B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - BÙB ˙Áz ÒÎpL ÈL≈ƒ∆ƒ¿«««≈ƒ∆¬≈
.ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿«ƒ»«ƒ

הוא 84) הרי פדייה, איסור שלגבי כשם אומרים, ואין
אכילה. לגבי הדין הוא כירושלים,

.æè‰ÓBÁ‰ „ˆaL ÌÈza85ÔÓ ÌÈÙÏ Ì‰ÈÁ˙tL , »ƒ∆¿««»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ
‰ÓBÁ‰86ÔÏÏÁÂ87- ÌÈÙÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓ :ıeÁÏ «»«¬»»«ƒ¿∆∆«»¿ƒ¿ƒ

¯·c ÏÎÏ ÌÈÙÏk88ıeÁÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓe ;89ÔÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿∆∆«»¿«≈
ÔÈÏÎB‡90¯ÈÓÁ‰Ï ÌL ÔÈ„Bt ÔÈ‡Â ÌL91ÔÏÏÁ ‰È‰ . ¿ƒ»¿≈ƒ»¿«¿ƒ»»¬»»

- ıeÁÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓ :ıeÁÏ Ì‰ÈÁ˙Ùe ÌÈÙÏƒ¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿∆∆«»¿«
ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â Ba ÔÈ„Bt ,ıeÁÏk92‰ÓBÁ‰ „‚kÓe ; ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ¿∆∆«»

Bt ÔÈ‡Â ÌL ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ÌÈÙÏÂ.¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ„ ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»¿≈ƒ¿«¿ƒ
‰ÓBÁ‰ È·ÚÂ ˙BBlÁ‰Â93ÌÈÙÏk -94. ¿««»√ƒ«»¿ƒ¿ƒ

אחד 85) רק אלא החומה, בעובי ופתחו הבית חלל שאין
החומה.86)מהם. עובי בתוך כלומר, ירושלים. חומת
חלול.87) שתוכו עצמו, מעשר 88)הבית לאכול ומותר

לפדותו  ואסור החומה, בעובי שהוא הבית פתח תחת שני
שהוא  מקום וחומרי קולי הפתח מקום על נותנים שאנו שם.

הבית.89)שם. בחלל חוץ 90)כלומר, כדין שני, מעשר
הפתח 91)לעיר. אחרי הולכים שאנו העיר, תוך כדין

דינו  החומה של אחד לצד והחלל הפתח ואם  להחמיר,
לקולא. אף דבר, לכל צד לקולא 92)כאותו בין כלומר,

לחומרא. זו 93)בין משנה העמידו שם שבפסחים ואף
השווה  ונמוכה קטנה בחומה כלומר, שורא", ובר ב"שורא
רבינו  פסק - נתקדשה, לא החומה גג אבל העזרה, לקרקע
החלונות  "תנינא, שם שאמרו נו. בזבחים הסוגיא כפשטות
שורא" ובר ב"שורא העמידו ולא כלפנים", החומה ועובי
קלים, וקדשים שני מעשר שלעניין משמע שם, כבפסחים
קדשים  קדשי לעניין ורק בירושלים, ועליות גגים נתקדשו
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לשון  וכפשטות נתקדשו, לא קלים קדשים ושחיטת
שם. בפסחים י"ב 94)הברייתא בפרק שלהלן ואף

הבנוי  שבית רבינו פסק יב, הלכה ויובל שמיטה מהלכות
לב. בערכין יהודה כר' חומה, ערי כבתי דינו אין בחומה,
ירושלים  חומת קדושת שדין לומר, צריך שמעון, כר' ולא
מעשרות  בירושלמי וראה לחוד. חומה ערי בתי ודין לחוד,
כלפנים  אינו בחומה הבנוי שבית זה, דין שלמדו ג, פרק סוף
ערי  בתי שבפרשת מיוחד מפסוק חומה, ערי בתי דין לגבי

החומה. קדושת עם עניין זה לדבר ואין חומה,

ה'תשע"ו  שבט ט"ו שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעשר 1) והאוכל לוקה. בטומאה שני מעשר שהאוכל יבאר

לעם  שני מעשר פירות נותנין אם אונן. זהו ואי באנינות, שני
אסור  שני מעשר דמאי. שני מעשר לאכול מותר אם הארץ.
דבר  שאוכל מיעוטו. הוא וכמה מיעוטו. אפילו לאבד
של  שמרים לשתות. שדרכו דבר ושותה לאכול שדרכו
לתוכו  שנפל מעשר של ויין מים, עליהם שנתן שני מעשר
בו  מקדשין ואם לרפואה, ניתן אם שני מעשר ודין דבש.
הבית. לבדק שלו שני מעשר המקדיש בזה. וכיוצא האשה

.àÏÎB‡‰2‰˜BÏ - ‰‡ÓËa ÈL ¯OÚÓ3:¯Ó‡pL ; »≈«¬≈≈ƒ¿À¿»∆∆∆¡«
Èz¯Ú· ‡ÏÂ4‡ÓË ¯OÚn‰L ÔÈa .‡ÓËa epnÓ ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈≈∆««¬≈»≈

.‡ÓË ÏÎB‡‰Â ¯B‰Ë ¯OÚn‰L ÔÈa ,¯B‰Ë ÏÎB‡‰Â¿»≈»≈∆««¬≈»¿»≈»≈
ÌÈÏLe¯Èa epÏÎ‡iL ‡e‰Â5‰„tiL Ì„˜6BÈ‡L , ¿∆…¿∆ƒ»«ƒ…∆∆ƒ»∆∆≈

B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa ‡l‡ ‰‡ÓËa B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ7; ∆«¬ƒ»¿À¿»∆»ƒ¿¬ƒ»
‰‡ÓËa BÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡8ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ9ÔÈkÓ - ¬»ƒ¬»¿À¿»ƒ»«ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡10. «««¿

יט:2) ובמכות עג: ביבמות יג.3)ברייתא במכות משנה
יט: שם המבואר ובמכות 4)לפי וביבמות כד. פסחים

וגו'", בשעריך לאכול תוכל "לא הפסוק מן כן למדו שם,
שם. בגמרא אחרת גירסא היתה שלרבינו להלן וראה

(ששנינו 5) רישא וכו' חנינא בר יוסי רבי "אמר שם: מכות
טמא  שני במעשר לוקה) - נפדה שלא שני מעשר שהאוכל
ליה  אכיל וקא תוספות), - זה או זה (או טמא וגברא

חולין.6)בירושלים". הוא הרי - שפדהו שלאחר
ובפירוש 7) טהור. כשהוא לאכלו, שמצוה במקום כלומר,

שנאמר  מה רבינו זאת למד ג) משנה שם (מכות המשנה
דגנך". מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא יז): יב, (דברים
ללמדך  תאכלנו", "בשעריך כז) טו, (שם בבכור ונאמר
שתאכל  כמו בירושלים, בטומאה מעשר לאכול תוכל "שלא
שם, במכות הרש"ש דעת ולפי בשעריך". בטומאה בכור
מן  ללאו המקור נשאר זה, ולפי שם. בגמרא רבינו כן גרס

למעלה. ראה בטמא", ממנו בערתי "ולא אבל 8)הפסוק
ה"ו. פ"ב למעלה לוקה, - שנכנס 9)בטהרה אחר אפילו

ויצא. (אינו 10)לירושלים ויצא לירושלים נכנס אם בין
שם) למעלה (ראה לחומה חוץ שני מעשר אוכל משום לוקה
נכנס  לא אם ובין חזוןֿאיש), לאכילה. ראוי שאינו כיון -

שם. למעלה ראה עדיין,

.áelÙ‡Â11[Ba] ˜ÈÏ„‰Ï12‡ÓËpL ¯Á‡ ¯p‰ ˙‡13 «¬ƒ¿«¿ƒ∆«≈««∆ƒ¿»

¯eÒ‡ -14epnÓ Èz¯Ú· ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰„tiL „Ú »«∆ƒ»∆∆∆¡«…ƒ«¿ƒƒ∆
.‡ÓËa¿»≈

שם.11) שני.12)יבמות מעשר של כלומר,13)בשמן
שהרי  שנטמא, קודם וכלֿשכן אסור, - שנטמא אחר אפילו
כתב  וכן י. בהלכה כדלהלן צרכיו, בשאר להוציאו אסור
בר"ש  וראה והיכן. ד"ה שם: ועוד ואילו, ד"ה רש"י
שם. הגרע"א ובתוספת וברע"ב ב, משנה פ"ח לשביעית

בין 14) מה עיון צריך לוקה, ואינו אסור לומר: הכוונה אם
ולוקה  הנ"ל, מהפסוק נלמד הוא שאף בטומאה, לאוכל זה
הרמב"ם  ובגליון קורקוס, בר"י וראה הקודמת), (בהלכה

להגרע"א.

.âe¯‡a ¯·k15elÙ‡ ,‡ÓËpL ¯OÚn‰L , ¿»≈«¿∆««¬≈∆ƒ¿»¬ƒ
ÌÈÏLe¯Èa16ÏÎ‡ÈÂ ÔÈ„Bt -17ÂÈÓc ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â . ƒ»«ƒƒ¿≈»≈¿¿ƒ∆»»

¯OÚÓ ˙B¯t ˙¯B˙a ‰¯‰Ëa18¯‡a˙iL BÓk ,19. ¿»√»¿«≈«¬≈¿∆ƒ¿»≈
elÙ‡20LÈ¯ÙÓ - Ï·Ë Ô‰Lk Ôlk ˙B¯t‰ e‡ÓË ¬ƒƒ¿¿«≈À»¿∆≈∆∆«¿ƒ

ÈL ¯OÚÓ21e‰„BÙe ‰‡ÓËa22. «¬≈≈ƒ¿À¿»≈

ח.15) הלכה פ"ב מעשר 16)למעלה בה פודין שאין
(שם). לאדם 17)טהור פדייתו, לאחר הטמא המעשר

בטהרה. חולין אוכל שאינו לטהור או כן 18)טמא שהרי
לא  וגו' דגנך מעשר וגו' "ואכלת כגֿכה) יד, (דברים נאמר
- טמא שהוא מחמת לאכלו, תוכל לא (כלומר, שאתו תוכל
בבקר  וגו' הכסף ונתת וגו' בכסף ונתתה וגו' שם) מכות
שני  שמעשר הרי אלקיך". ה' לפני שם ואכלת וגו' ובצאן
וצאן  בקר בו וקונים כסף, על בירושלים אותו פודין שנטמא
שני. מעשר כפירות ה', לפני בקדושה אותם ואוכלים וכו'

ועיין 19) שני. מעשר אכילת דיני יֿיא הלכות [להלן
"ר'20)כסףֿמשנה]. ג: הלכה פ"ג שני מעשר ירושלמי

לה'". ופדה המעשרֿשני) את מטמא (היה לה מסאב פנחס
קודש, קרוי הוא שהרי שהופרש, לאחר שטמאו ייתכן ולא
ובפ"ח  ח הלכה להלן ראה לטמאו, ואסור הסמוכה כבהלכה

טבל. בעודו טימאו אלא ה"ב, לולב ואין 21)מהלכות
טמא, המעשר היה כבר הפרשתו, קודם שאף שכיון אומרים,
להפרישו  צורך ואין מע"ש, קדושת המעשר על תחול לא
ובמפרשים  יב משנה ה פרק שני במעשר וראה ולפדותו.

וצ"ע. שחייב 22)שם. [יתכן בטהרה. דמיו ואוכל
מעשר  פירות בתורת בטהרה דמיו את לאכול בכדי לפדותו,
וזהו  שייפסד. הוא גורם כן לא שאם למעלה), (ראה שני.
"אם  טו): הלכה פי"א (להלן שם שני במעשר שאמרו מה
שהפרישו  היינו להתוודות", יכול אינו בטומאה הפרישו

חדשים]. בתוספות שם ועיין כנ"ל, פדהו, ולא בטומאה

.ã‡Óhk - Ï¯Ú‰23‰˜BÏ - ÈL ¯OÚÓ ÏÎ‡ Ì‡Â , ∆»≈«»≈¿ƒ»««¬≈≈ƒ∆
‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ,‰¯Bz‰ ÔÓ24; ƒ«»¿∆∆∆∆«¬ƒ«¿»

,L„˜ Èe¯˜ ÈL ¯OÚÓe ,L„˜ ‰Èe¯˜ ‰Óe¯z‰L∆«¿»¿»…∆«¬≈≈ƒ»…∆
ÈÈÏ L„˜ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L25‡ÓËÂ .26ÏÎB‡ - Ï·hL ∆¬≈∆¡«…∆«»¿»≈∆»«≈

BLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÈL ¯OÚÓ27. «¬≈≈ƒ««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿

תרומות 23) מהלכות בפ"ז וראה עד. ביבמות עקיבא כרבי
ובלחםֿמשנה  א הלכה סוף חגיגה מהלכות ובפ"ב י, הלכה

(משנהֿלמלך). שם.24)שם תרומות הלכות
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אוכל 25) אינו שערל עקיבא, רבי למד שם ביבמות
לא  בקדשים וגו' אהרן מזרע איש "איש הפסוק מן בתרומה,
ערל  עקיבא שלרבי בגמרא, אמרו ושם ערל. לרבות יאכל"
זאת. למדו מהיכן אמרו ולא מעשר, באכילת אסור

שם:26) ביבמות והובאה ג, משנה פי"ד ואף 27)נגעים
היתר  לענין כנ"ל, ערל, לענין מתרומה שני מעשר שלמדו
אחד  לכל מיוחדים ודינים למדו, לא שטבל לטמא אכילה

ב. הלכה שם תרומות בהלכות ראה מהם,

.äÏÎB‡‰28‰¯Bz ÏL ˙eÈ‡a ÈL ¯OÚÓ29- »≈«¬≈≈ƒ«¬ƒ∆»
epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ30‡e‰Â . ∆∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒƒ∆¿

ÌÈÏLe¯Èa ,B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa epÏÎ‡iL31Ì‡ Ï·‡ ; ∆…¿∆ƒ¿¬ƒ»ƒ»«ƒ¬»ƒ
ıeÁa BÏÎ‡32˙eÈ‡a33˙eÈ‡a ÌÈÙa BÏÎ‡L B‡ , ¬»««¬ƒ∆¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ

Ì‰È¯·c ÏL34˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -35. ∆ƒ¿≈∆«ƒ«««¿

ב.28) משנה פ"ב הסמוכה.29)ביכורים בהלכה ראה
מקום 30) שכל ח, כלל סוף המצוות בספר לשיטתו רבינו

מסוים, דבר עשינו שלא שנכריז, עלינו שהוטל בתורה
הוא  הרי ופלוני, פלוני מעשה מעצמנו שנשלל כלומר,
(כסףֿמשנה), עליו השיג שם והרמב"ן לאֿתעשה. כמצוות
עיין  ב, הלכה פ"ה סוטה בירושלמי רבינו לדברי ומקור

שמח). (אור קרבן מאיסור 31)בשירי נלמד זה דבר
שהאיסורים  שכיון א. הלכה למעלה בטומאה, אכילתו
(כסףֿמשנה). שוים שדיניהם מסתבר בתורה, סמוכים

ויצא.32) בירושלים שהיה לאחר שלא 33)אפילו אבל
ו. הלכה בפ"ב כנ"ל לוקה, - בהלכה 34)באנינות ראה

הכסף 35)הסמוכה. "וצרת קיים שלא על בחוץ, האוכל
על בפנים והאוכל א), הלכה למעלה (ראה על בידך" שעבר

חכמים. דברי

.åÌÈ·B¯w‰ ÔÓ „Á‡ ÏÚ Ïa‡˙n‰ ‰Ê ?ÔB‡ e‰ÊÈ‡≈∆≈∆«ƒ¿«≈«∆»ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L36‡e‰ - ‰˙Èn‰ ÌBÈ·e . ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«ƒ»

Ô‰È¯·cÓ ÔB‡ - ‰ÏÈl·e ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔB‡37. ≈ƒ«»««¿»≈ƒƒ¿≈∆
ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰ ÌBi‰ ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â :¯Ó‡pL38; ∆∆¡«¿»«¿ƒ«»««ƒ«¿≈≈¿»

¯zÓ - ‰ÏÈÏÂ ,¯eÒ‡ - ÌBi‰39ÌÈÓÈ ˙n‰ ‰‰zL . «»¿«¿»À»ƒ¿»»«≈»ƒ
ÌBÈ ¯Á‡L ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ Ïk - ¯a˜ Ck ¯Á‡Â ÌÈa«̄ƒ¿««»ƒ¿«»»«»ƒ∆««
ÔÈ‡Â .Ô‰È¯·cÓ ÔB‡ ‡e‰ ‰¯e·w‰ ÌBÈ „Ú ‰˙Èn‰«ƒ»««¿»≈ƒƒ¿≈∆¿≈

BÏÈÏ OÙBz ‰¯e·w‰ ÌBÈ40. «¿»≈≈

א.36) הלכה אבל מהלכות בפ"ב וראה התורה. מן
וכן 37) יהודה, כר' ולא שמעון ורבי כרבי וק: צט: זבחים

שם. וברי"ף טז: ובברכות צב. בפסחים הוא 38)הוא כן
וברי"ף  ק: בזבחים וראה יא. הלכה ב פרק שמיני פ' בסיפרא

ב. פרק סוף בברכות יונה אבל 39)ורבינו התורה. מן
הקבורה. עד אונן הוא הרי בזבחים 40)מדרבנן, ברייתא

אותו  כל עליו מתאונן הוא מתי עד הכי, תריץ "אלא שם:
מן  ימים עשרה לאחר ואפילו הקבורה יום (כלומר, היום
שלא  זמן כל אומר, רבי לילו. בלא שם) רש"י - המיתה
ימים, עשרה אחר אפילו מדבריהם אונן הוא (הרי נקבר
כחכמים, והלכה (שלאחריו)". לילו תפס נקבר ואם כנ"ל)
וצריך  מחביריו. לא אבל מחברו, אלא כרבי הלכה שאין
בברייתא  הנזכרים חכמים על חולקים אלו שחכמים לומר
אותו  אלא מתאונן ש"אין הסוברים בסמוך, למעלה שם

מהלכות  בפ"ב להלן וראה המיתה. יום כלומר, בלבד", היום
שם. וכסףֿמשנה טֿי, הלכות מקדש ביאת

.æÔlk ÌÈL„w‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÈL ¯OÚÓ ‡ÏÂ41 ¿…«¬≈≈ƒƒ¿«∆»»«√»ƒÀ»
‰˜BÏ - ‰¯Bz ÏL ˙eÈ‡a ÔÏÎ‡ Ì‡42ÏL ˙eÈ‡·e ; ƒ¬»»«¬ƒ∆»∆«¬ƒ∆

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ô‰È¯·c43. ƒ¿≈∆«ƒ«««¿

בקדשים.41) מדובר הנזכרים איסור 42)במקומות שאף
אכלתי  "לא הכתוב בכלל הוא באנינות קדשים אכילת
קנא. לאֿתעשה המצוות ובספר קא. בזבחים וראה באוני",

ה.43) הלכה למעלה ראה

.çÔÈ‡44ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈ˙B45‡ÏÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ ≈¿ƒ≈«¬≈≈ƒ¿«»»∆¿…
¯OÚÓ ˙BÚÓ ‡ÏÂ ,¯OÚÓ ˙BÚÓa ˙BÁ˜Ïp‰ ˙B¯t46, ≈«ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿…¿«¬≈

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ‡e‰L ÈtÓ47¯zÓe .48¯OÚÓ ÏÎ‡Ï ƒ¿≈∆¿∆¿«À¿»À»∆¡…«¬≈
˙eÈ‡a È‡Óc ÏL ÈL49ı¯‡‰ ÌÚÏ BzÏÂ ,50‡e‰Â ; ≈ƒ∆¿««¬ƒ¿ƒ¿¿«»»∆¿

Bc‚k ÏÎ‡iL51ÔÈ‡ .52ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„È˜ÙÓ53elÙ‡ ∆…«¿∆¿≈«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ¬ƒ
¯·Á Ïˆ‡54Ba „È ˙Áz ¯OÚn‰ ‡ˆÓÂ ˙eÓÈ ‡nL , ≈∆»≈∆»»¿ƒ¿»««¬≈«««¿
ı¯‡‰ ÌÚ55Ï·‡ ;56È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ ÌÈ„È˜ÙÓ «»»∆¬»«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ∆¿«

ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡57. ≈∆«»»∆

סוף 44) פ"א ובדמאי שם. וירושלמי ג, משנה פ"ג מע"ש
ד. הלכה שם ובפ"ב ב ראה 45)הלכה ודאי, פירות של

פרק 46)להלן. בראש כדלהלן שני, מעשר כדין שדינם
קרוי ואסור47)ד. שהוא שני, למעשר טומאה לגרום

ג. הלכה למעלה ראה כתרומה, פ"א 48)קודש, דמאי
ב. שם:49)משנה ובירושלמי תורה. של באנינות אפילו

נאכל  ואינו באנינה דמאי) של שני (מעשר נאכל "תני
 ֿ לעם שנותנו להלן, שאמרו ממה גם נראה (כן בטומאה
מה  שם). הפנים מראה - אסור בטומאה שלאכלו הרי הארץ,
מצויה, טומאה נחמן רב אמר טומאה. בין מה אנינה בין
על  גזרו ולא מצוי שהוא דבר על וגזרו מצויה, אינה אנינה

מצוי". שאינו טומאה.50)דבר בחזקת שהוא אףֿעלֿפי
למעלה. ראה התירו, לא בטומאה לאכלו אבל שם. משנה

שנתן)51) (הפירות שהם מה כפי מנכסיו להוציא ש"יצטרך
וכו'" (בטהרה שני מעשר כמעות בירושלים ואוכלם שוים,
לעםֿהארץ, בנותן חכמים שהחמירו שם), המשנה פירוש -
ונראה  כן). דעתו שאין שם בר"ש (ועיין בכך רגיל יהא שלא
שביד  מה על שבידו דמאי של שני מעשר שבמחלל
יג, הלכה פ"ח להלן ראה חכמים, החמירו לא עםֿהארץ,

ובחזוןֿאיש. ראשונה" ב"משנה מע"ש 52)וראה תוספתא
ודאי.53)פ"ד. שם.54)של  קרויא , בן חלפי כאבא
לא 55) אבל מרובה לזמן אלא לחשוש שאין כתב הראב"ד

כוונת  גם כן כי שייתכן הכסףֿמשנה וכתב מועט, לזמן
כפשוטה. בתוספתא ועיין חסרה 56)רבינו. רומי בדפוס

רבינו. בדברי כן שגרס נראה הראב"ד מלשון אבל זו, פיסקא
אחרת 57) נוסחא לו היתה והראב"ד שם. בתוספתא הוא כן
שם.

.èÈL ¯OÚÓ58BËeÚÓ elÙ‡ „a‡Ï ¯eÒ‡59,ÌÈÎ¯ca «¬≈≈ƒ»¿«≈¬ƒƒ«¿»ƒ
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÂÈÓc CÈÏBÓ B‡ ‡e‰L Ïk BÎÈÏBÓ ‡l‡60. ∆»ƒ»∆ƒ»»ƒ»«ƒ

¯zÓe61ÌÈÎ¯ca È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ ËeÚÓ „a‡Ï62. À»¿«≈ƒ«¬≈≈ƒ∆¿««¿»ƒ
ÌÏL ÏÎ‡a ÔÈa ,˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt ?ËeÚÓ ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ»ƒƒ¿∆∆≈¿…∆»≈
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Òe¯Ùa ÔÈa63.B˙B‡ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡ - ˙¯‚B¯‚k Ï·‡ . ≈¿»¬»ƒ¿∆∆≈¿«¿ƒ
‰Â˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ùn64 ¿««¿ƒ«¬≈≈ƒ∆¿«»ƒƒ¿∆∆

Bc‚k ÏÎB‡Â ı¯‡‰ ÌÚÏ B˙B ‰Ê È¯‰ -65Ï·‡ ;66 ¬≈∆¿¿«»»∆¿≈¿∆¿¬»
epLÈ¯ÙÈ ‡Ï67B„a‡Ï ‰lÁzÎÏ68ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L , …«¿ƒ∆¿«¿ƒ»¿«¿∆≈«¿ƒƒ

„a‡Ï69. ¿«≈

ודאי.58) להלן.59)של ראה מכגרוגרת, פחות אפי'
פ"א 60) (דמאי במשנה התירו שלא ממה נלמד, זה דין

ראה  דמאי. של שני מעשר מיעוט לאבד אלא ב) משנה
שם.61)להלן. לירושלים,62)משנה המובילות

הדרך. קושי מחמת בדמאי, "ר'63)שהקלו שם: ירושלמי
עד  בשלם בין בפרוס בין יהוצדק, בן ר"ש בשם יוחנן

שבדרכים 64)גרוגרת". מכגרוגרת, פחות אפילו כלומר,
אלא  לעםֿהארץ, ליתנו בו הקלו לא - כנ"ל לאבדו, התירו

כנגדו. אוכל דמאי 65)אם של שני במעשר שעושה כשם
שמה  רבינו, ודעת הקודמת. כבהלכה מכגרוגרת, יותר שהוא
מוסב  זה כנגדו", ויאכל לעםֿהארץ "ונותנו במשנה שאמרו
וראה  מיעוטו". את "ומאבדין בסמוך שם הנאמר על גם

ובחזוןֿאיש. בכסףֿמשנה, אנשיֿשם. בעיא 66)בתוספות
שם. בירושלמי הושעיא, ר' שני 67)של מעשר כלומר,

מכגרוגרת. פחות  דמאי, ֿ 69)בדרכים.68)של אףֿעל
עיון: וצריך לחומרא. רבינו פסקה הבעיא, נפשטה שלא פי
אלא  אינו דמאי של שני מעשר איבוד איסור כל הרי

מדרבנן.

.éÈL ¯OÚÓ70:¯Ó‡pL ;‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï Ôz «¬≈≈ƒƒ»«¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â71‰i˙Lk - ‰ÎÈÒÂ .72¯eÒ‡Â .73 ¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»

ÌÈ„‚·e ÌÈÏk Ba ÁwÏ ÔB‚k ,ÂÈÎ¯ˆ ¯‡La B‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿»¿»»¿ƒ«≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ„·ÚÂ74˙ÓÏ epnÓ Èz˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;75,¯ÓBÏk . «¬»ƒ∆∆¡«…»«ƒƒ∆¿≈¿«

Ûeb‰ ˙‡ Ìi˜Ó BÈ‡L ¯·„a B˙B‡ È˙‡ˆB‰ ‡Ï76. …≈ƒ¿»»∆≈¿«≈∆«
,‰ÂˆÓ ¯·„a elÙ‡ ,ÌÈ¯·c ¯‡La epnÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿»

˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡ epnÓ Á˜lL ÔB‚k77‰ÂˆÓ78- ¿∆»«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿≈ƒ¿»
‰Ê È¯‰79¯OÚÓ ˙¯B˙a Bc‚k ÏÎB‡80. ¬≈∆≈¿∆¿¿««¬≈

א.70) משנה פ"ב היא 71)מע"ש אכילה בכלל ושתיה
עו:). יומא ובבלי שם, קט,72)(ירושלמי (תהלים שנאמר

בשבת  (משנה בעצמותיו" וכשמן בקרבו כמים "ותבא יח):
תורה  שאמרה מקום כל (שם) הירושלמי דברי ולפי פו.).
שאסרה  במקום אבל בכלל. סיכה אף ועשה, בקום לאכול
מכתוב  נתרבתה אלאֿאםֿכן בכלל, סיכה אין לאכול, תורה
עשור  שביתת מהלכות בפ"א וראה שמח). (אור מיוחד
ב. הלכה תרומות מהלכות פ"י ולמעלה דֿה, הלכות

כמו 73) שלוקה, כאן רבינו כתב ולא כדלהלן. התורה, מן
ועיין  ואנינות, טומאה לענין אֿה) (הלכות למעלה שכתב

אלא 74)רדב"ז. במשנה נזכרו ולא ז. משנה פ"א שם
וכן  להלן. ותכריכים, מארון נלמדו ובגדים וכלים עבדים.
ולסיכה  ולשתיה לאכילה חוץ שהוא "כל שם: משנה מפורש

כבגדו". יאכל שני, מעשר זאת 75)מדמי למד רבינו
המצוות. בספר רבינו בלשון וראה הרי 76)מדעתו. לכן

נאכל  שהמזון כיון וסיכה, שתיה באכילה, אבל כמת. זה
(כסףֿמשנה). "מת" ולא "חי" קרוי זה הרי באיברים, ונבלע

יבמות 77) ועיין כיֿתבא. לפרשת וספרי יב, משנה פ"ה שם

קנב): (לאֿתעשה המצוות בספר רבינו לשון וזו עד.
שהיא  אע"פ יאמר כאילו לחיזוק, המת את (הכתוב) "והזכיר
שכיון  לי ונראה שני, מעשר מעות עליו יוציא לא מצוה,
כמו  בלבד, במזון שני מעשר דמי להוציא יתעלה שצוה
המזון  בזולת אותו המוציא הרי וכו'" הכסף "ונתת שאמר
לומר: רוצה בכך". למת תועלת שאין למת, נתנו כאילו
"ולא  להיפך שם) (יבמות חכמים דרשו סיכה, לענין דוקא
בשמן  מותרת וסיכה נתתי", - לחי "הא - למת" ממנו נתתי
אף  ומותרת כשתיה, היא שסיכה מפני טמא, שני מעשר של
זאת), השמיט שרבינו עיון וצריך (שם. טהור שני במעשר
חי  "הא לדרוש אפשר אי ובגדים, כלים לענין מהֿשאיןֿכן
מצוה  שהוא במת שאם לאסור, ממת חי למדו אלא מותר",
ובחידושי  שם ביבמות ועיין אסור. שלחי כלֿשכן אסור,
העליר  הגר"ח ובהערת בכסףֿמשנה וראה שם. הרמב"ן

שם. המצוות מצוה",78)לספר "מת נאמר לא במשנה
קורקוס). (ר"י מצוה מת גם כולל ש"מת" רבינו סבור אבל
אחרת  ממצוה פטור מצוה מת בקבורת שהעוסק [ואףֿעלֿפי

עבורו]. איסור לעשות לו הותר לא - ג:) שם 79)(מגילה
ז. משנה הכלים 80)פ"א את לו שמכר כשהמוכר זה, כל

לפנינו  קיים הוא אם אבל מת, או ברח והתכריכים, והבגדים
פ"ז  כדלהלן למוכר, הבגדים ויחזרו לבעליהם הדמים יחזיר

טז. הלכה

.àé¯OÚÓ81‰˙BLÂ ,ÏÎ‡‰Ï Bk¯cL ¯·c ÏÎB‡ - «¬≈≈»»∆«¿¿≈»≈¿∆
˙BzLÏ Bk¯cL ¯·„82‡ÏÂ .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c CÒÂ , »»∆«¿ƒ¿¿»»»∆«¿»¿…

ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ,ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ83‡ÏÂ .84 »«ƒ»…∆¬»»∆«∆∆¿…
ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ ,ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯t‰ ˙‡ ËÁÒÈƒ¿«∆«≈¿ƒ≈∆«¿ƒƒ≈ƒ

„·Ïa ÌÈ·ÚÂ85ÔÈ‡Â] .86ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ87Ï·‡ ,88 «¬»ƒƒ¿«¿≈¿«¿ƒ∆«∆∆¬»
ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ89ÔÈ‡Â [.90˙t ÏÎ‡Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ¿«¿ƒ∆««ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¡…«

ÏÎ‡Ó ÏÒÙpL ÔÂÈk ‡l‡ ,Á¯ÒpL ÔÓLÂ ‰LtÚL∆ƒ¿»¿∆∆∆ƒ¿«∆»≈»∆ƒ¿«≈…∆
epnÓ ‰M„˜ ‰Ú˜t Ì„‡91. »»»¿»¿À»ƒ∆

שני,81) במעשר עושה מה והכוונה, א. משנה פ"ב שם
"במעשר. העתיק: קורקוס והר"י וכו'. אוכל ומפרש,

שני". "מעשר העתיק: לא 82)והכסףֿמשנה שם במשנה
תרומה  לענין בתוספתא הוא כן אבל זו, בבא נאמרה
(פ"ח  שם במשנה והרי שם), (פ"ו בשביעית פ"ט) (תרומות
לשביעית. שני ומעשר תרומה השוו ב) משנה

דרכו 83) אין וזה לסוך) (שמן לכן דרכו "זה שם: בירושלמי
לסוך)". וחומץ (יין "כל 84)לכן ג: משנה פי"א תרומות

שני, ובמעשר בתרומה מברייתן אותם משנים אין הפירות
בלבד". וענבים זיתים הפירות 85)אלא לשנות שאין

שמיטה  מהלכות ופ"ה ג, הלכה פ"ט להלן וראה מברייתם,
ב. הלכה תרומות מהלכות פי"א ולמעלה ג, הלכה ויובל

זו.86) פיסקא חסירה רומי ובדפוס שם. שני במעשר משנה
יוםֿטוב'. ב'תוספות שהוא 87)וראה כיון מרקחת, במיני

המשנה. (פירוש באכילתו וממעט כך, ידי על טעמו מפסיד
לקנות  אסור זה ומטעם ג). הלכה שם תרומות בהלכות וראה

שם). (משנה שני מעשר בדמי מפוטם משנה 88)שמן
אדרבא 89)שם. אלא כך, משום נפסד היין טעם שאין

היא 90)משתבח. [וכן א הלכה שם שני מעשר ירושלמי
ב]. הלכה פ"ז שביעית שם.91)בתוספתא ירושלמי
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.áéÏk92‰Óe¯˙a BÏÎ‡Ï ÌÈ¯ÊÏ ¯znL93¯zÓ Ck , …∆À»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»»À»
ÔÈlÁ ˙¯B˙a BÏÎ‡Ï ÈL ¯OÚÓa94ÌÈ¯ÓL .95ÏL ¿«¬≈≈ƒ¿»¿¿«Àƒ¿»ƒ∆

ÔBL‡¯ - ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL ÈL ¯OÚÓ96¯eÒ‡ «¬≈≈ƒ∆»«¬≈∆«ƒƒ»
ÈLÂ ,¯OÚnk97ÔÈlÁk ¯zÓ98elÙ‡ - È‡Óc ÏLÂ . ¿«¬≈¿≈ƒÀ»¿Àƒ¿∆¿«¬ƒ

¯zÓ ÔBL‡¯99. ƒÀ»

שם.92) שני מעשר וירושלמי פ"י. תרומות תוספתא
שמח).93) (אור יֿיג הלכות שם תרומות בהלכות כמבואר
בירושלים.94) טמא או לירושלים מחוץ כלומר,
צז.95) בתרא בבא בבבלי והובאה שם. תרומות תוספתא

מאיר. כרבי ולא הראשונים 96)כתנאֿקמא המים כלומר,
השמרים. מן לאחר 97)שהוציא שהוציא המים כלומר,

בשניה. השמרים על החמירו,98)שנתנם בתרומה אבל
יג. הלכה שם תרומות בהלכות למעלה בבא 99)ראה

הקלו. שבדמאי שם. בתרא

.âéÔÈÈ100¯OÚÓ ÏL101ÔÈÏ·˙Â L·„ BÎB˙Ï ÏÙpL102 «ƒ∆«¬≈∆»«¿¿«¿«¿ƒ
eÁÈaL‰Â103ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ -104ÔÎÂ .105ÌÈ‚c ¿ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ∆¿¿≈»ƒ

˙BËBÏÙ˜ ÌÚ eÏMa˙pL106ÈL ¯OÚÓ ÏL ∆ƒ¿«¿ƒ«¿∆«¬≈≈ƒ
eÁÈaL‰Â107.ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ - ¿ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ∆¿

שם.100) שני בדברי 101)מעשר כן נוסף ובכתבֿיד שני.
קורקוס. בר"י הוא וכן רוקח). (מעשה צ"ל:102)רבינו

הוא  רומי בדפוס אבל בכסףֿמשנה. הוא וכן "ותבלין".
אחר. אדם של חולין של ותבלין בדבש ומדובר כלפנינו.

כדלהלן.103) ובטעמו, במדתו הוסיפו כלומר,
טו.104) בהלכה להלן שם.105)נתבאר משנה
מנוקדת:106) במשנה מצא שלמה' 'מלאכת בעל

(פירוש  הצבי" בארץ הנעשה החציר והם: ֵָ"קפלוטֹות".
פ"א  כלאים בירושלמי כמפורש שדה, כרישי והם המשנה).

ב. למעלה.107)הלכה כמבואר

.ãé‰qÚ108- ‰ÁÈaL‰Â d‡Ù‡L ÈL ¯OÚÓ ÏL ƒ»∆«¬≈≈ƒ∆¬»»¿ƒ¿ƒ»
ÏÏk‰ ‰Ê .ÈMÏ Á·M‰109¯k BÁ·ML Ïk :110Ì‡ : «∆««≈ƒ∆«¿»…∆ƒ¿ƒ»ƒ

‰cna ¯È˙B‰111¯È˙B‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ - ƒ«ƒ»«∆«¿ƒ∆¿¿ƒ…ƒ
‰cn‰112BÁ·L ÔÈ‡L ÏÎÂ ;„·Ïa ÈLÏ Á·M‰ - «ƒ»«∆««≈ƒƒ¿«¿…∆≈ƒ¿

„·Ïa ÈLÏ Á·M‰ - ‰cn‰ ¯È˙B‰ elÙ‡ ,¯k113. ƒ»¬ƒƒ«ƒ»«∆««≈ƒƒ¿«

וכו'108) "עיסא זו פיסקא ליתא רומי ובדפוס שם. משנה
שם.109)לשני". במשנה 111)בטעם.110)משנה

חשבון". לפי השבח ניכר, ששבחו כל הכלל "זה שם:
השבח  מידה הותיר בו שיש "כל יוחנן: ר' אמר ובירושלמי
במדה  המותיר "כל פ"ו: סוף שם בתוספתא הוא וכן לשני".
גם  שניהם: שצריך הרי חשבון", לפי השבח ניכר, שבחו
קורקוס. בר"י ראה בטעם. ניכר וגם במדה הוסיף

בטעם.112) שהשביח שם,113)אף במשנה כמפורש
אףֿעלֿפי  לשני", השבח - ניכר שבחו ש"אין שכל
בירושלמי  יוחנן ר' כדעת במדה, כשהותיר מדברת שהמשנה

ראב"ד. ועיין שם.

.åèÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ „ˆÈk114¯OÚÓ ÏL ÔÈÈ ? ≈««∆«¿ƒ∆¿«ƒ∆«¬≈
‰LÏL ‰ÂML115ÊeÊ ‰ÂL ÔÈÏ·˙Â L·„ BÎB˙Ï ÏÙpL , ∆»∆¿»∆»«¿¿«¿«¿ƒ»∆
eÙÈÒB‰Â ,„Á‡116e‰eÁÈaL‰Â B˙cÓa117Ïk‰ È¯‰Â , ∆»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¬≈«…

ÚÈ·¯e ‰Úa¯‡a Ïk‰ ÔÈ·LBÁ - ‰MÓÁ ‰ÂL118ÔÎÂ . »∆¬ƒ»¿ƒ«…¿«¿»»¿ƒ«¿≈
.ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ‰Ê C¯c ÏÚ«∆∆∆ƒ¿»«¿»ƒ

הקודמות.114) בהלכות זוזים.115)הנזכר
והתבלין.116) הדבש כלומר, "והוסיפו", רומי בדפוס
פחות 118)בטעמו.117) "בארבעה ווינציאה: בדפוס

בפירוש  וראה וברדב"ז. קורקוס בר"י הוא וכן רביעי".
המשנה.

.æèÈL ¯OÚÓ119‰ÎÈÒÏ ÔzpL Èt ÏÚ Û‡ ,120ÔÈ‡ - «¬≈≈ƒ««ƒ∆ƒ«¿ƒ»≈
˙Èpˆ Èab ÏÚ ‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B121Èab ÏÚ ‡ÏÂ ¿ƒ…««≈ƒƒ¿…««≈

˙ÈÊÊÁ122ÚÈÓ˜ epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,123,Ba ‡ˆBiÎÂ ¬»ƒ¿≈ƒƒ∆»≈«¿«≈
‰‡eÙ¯Ï Ôz ‡Ï È¯‰L124. ∆¬≈…ƒ«ƒ¿»

מעשר 119) של שמן והיינו א. פרק שני מעשר תוספתא
התוספתא  דברי לפרש אפשר היה רבינו, דברי ולולא שני.
שם. כפשוטה בתוספתא ראה שני, מעשר של בסלע

י.120) הלכה מלמטה"121)למעלה ברגל שיוצאת "מכה
.(36 עמוד התשובות חלק שבת, למסכת הגאונים (אוצר

בתרגום 122) וראה שם). לתוספתא דוד (חסדי ילפת
כ. כא, לויקרא קמיעים 123)אונקלוס גם עושים היו כי

סא. בשבת וראה עשבים), =) עיקרין אלא 124)של
וראה  לרפואה. ולא כשתיה, שהיא וסיכה ושתיה לאכילה
"לאכלה  שדרשו: יא, הלכה ויובל שמיטה מהלכות בפ"ה

לרפואה". ולא

.æé‡e‰ dB·b ÔBÓÓ - ÈL ¯OÚÓ125ÈÈÏ :¯Ó‡pL , «¬≈≈ƒ»»«∆∆¡««»
‡e‰126‰zÓa ‰˜ BÈ‡ CÎÈÙÏ .127Ôk Ì‡ ‡l‡ ,128 ¿ƒ»≈ƒ¿∆¿«»»∆»ƒ≈

Ï·h‰ BÏ Ô˙129ÔÈ‡Â .¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ Ïa˜Ó‰Â »««∆∆¿«¿«≈«¿ƒ««¬≈¿≈
‰M‡‰ ˙‡ Ba ÔÈLc˜Ó130ÔÈ‡Â ,131ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿≈¿ƒ¿≈

ÔÈkLÓÓ132ÔÈÙÈÏÁÓ ÔÈ‡Â ,B˙B‡133ÔÈ‡Â ,B˙B‡134 ¿«¿¿ƒ¿≈«¬ƒƒ¿≈
ÔÈÈ‰¯Ó135.B˙B‡ «¿ƒƒ

מעות 125) וגם יהודה. כרבי ולא מאיר כרבי נב: קידושין
להלן  וראה יט. הלכה פ"ז להלן גבוה, ממון הן שני מעשר

כ. נג:126)הלכה נג. ניתן 127)שם "אינו כתב לא
פ"ט  להלן הוא וכן במתנה", נקנה "אינו אלא במתנה"
ההלכה  בסוף (ראה במתנה לתת איסור שאין ב, הלכה
נקנה  אינו אלא א), משנה פ"א שני במעשר הסמוכה
שמח). (אור ברשותו הנותן, משל כאוכל הוא והרי למקבל,
שני. מעשר ד"ה 862 עמ' נד: קידושין במאירי וראה

נד:128) כמי 129)שם הורמו שלא ש"מתנות ואףֿעלֿפי
ופ"ו  ו, הלכה אישות מהלכות פ"ה (למעלה שהורמו"
אין  - י) הלכה פ"ב ולמעלה כא, הלכה מעשר מהלכות
וזוהי  ההפרשה. לאחר אלא גבוה וממון קודש שני המעשר
שלא  שמתנות מודים הכל זה שלענין שם, הגמרא כוונת
עמ' שם בקידושין ומאירי קורקוס (ר"י כמורמות אינן הורמו

שם). למי, נודע לא ושיטה אינה 130)762 קדשה ואם
שם  אישות בהלכות הוא וכן שם. מאיר כרבי מקודשת,

ד. וראה 131)הלכה א. פרק תחילת שני מעשר תוספתא
כ. הלכה הסמוכה.132)להלן בהלכה ראה

כמכר.133) שם.134)שחליפין ראה 135)תוספתא
הסמוכה. בהלכה
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.çé„ˆÈk136B˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï ?B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿¿ƒ…ƒ»≈¿≈
BlL ÈL ¯OÚÓ epkLÓÈÂ137- BkLÓe ¯·Ú . ƒ«¿¿∆«¬≈≈ƒ∆»«ƒ¿¿

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ138‡Ï ?B˙B‡ ÔÈÈ‰¯Ó ÔÈ‡ „ˆÈk . ƒƒƒ»≈«≈«¿ƒƒ…
E„Èa ‰È‰ÈÂ ‰Ê ¯OÚÓ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡È139ÈÏ Ô˙Â , …«≈¿«¬≈∆¿ƒ¿∆¿»¿¿≈ƒ

˙BÚÓ ÂÈÏÚ140„ˆÈk .141Ó ÔÈ‡‡Ï ?B˙B‡ ÔÈÙÈÏÁ »»»≈«≈«¬ƒƒ…
¯OÚÓ ÔÓL ÈÏ Ô˙Â ¯OÚÓ ÔÈÈ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡È142. …«≈¿≈«¬≈¿≈ƒ∆∆«¬≈

ÔÈÈ EÏ ‡‰ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡143Ì‡Â ,ÔÓL ÈÏ ÔÈ‡L ¬»≈≈¿«ƒ∆≈ƒ∆∆¿ƒ
ÛÈÏÁ‰ ‡Ï È¯‰L ;¯zÓ - ÔÓL BÏ ÔzÏ B¯·Á ‰ˆ»̄»¬≈ƒ≈∆∆À»∆¬≈…∆¡ƒ

BÏ ÔÈ‡L BÚÈ„B‰ ‡l‡ ,BnÚ144ÔzÏ ‰l‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â , ƒ∆»ƒ∆≈¿ƒ»»«»ƒ≈
.ÔzÈ -ƒ≈

שם.136) ליכנס 137)תוספתא שמותר באופן (היינו
שכר  חבירו אצל לו שיש כגון אחר, משכון למשכנו לביתו
ונוטל  לביתו ש"נכנס במלוה, עליו זקפו ולא מלאכה
ז). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פ"ג בשכרו" המשכון
שלבו  משכון, בתורת לו שנותן היינו שבסמוך, ו"מרהינין"
והשמיענו, בחובו. נוטל ואינו לו, שישלם ובטוח סמוך יהיה
שני). במעשר אסורים הללו המשכון מיני ששני

(רדב"ז).138) א הלכה פ"א שם למשכון 139)ירושלמי
הוא 140)ולבטוחות. וכן "חולין", רומי: בדפוס

שם. שם.141)בתוספתא אפילו 142)תוספתא כלומר,
שהרי  בזה, זה להחליף אסור שני, מעשר ששניהם באופן

כמכר. שני.143)זה "ואין 144)מעשר שם : ירושלמי
היין) נותן (כלומר יכול שאינו מכיון חליפין, משום אסור
חליפין. אלו אין בדין, ממנו השמן) את (כלומר להוציאו
שמן, לי שאין יין לך הא אמר, ולמה) (כלומר: מילה וליידא
הייתי  (כלומר: לך מיתן הוינא שמן) =) משח לי הות דאילו
דבריו  לפרש שאפשר שמכיון לי)". אין אבל שמן, לך נותן
היין, עבור שמן לו יתן שחבירו דבריו לפרש יכול אינו - כך

כדין. ולהוציאו

.èéÈL ¯OÚÓ145elÙ‡ Bc‚k ÔÈÏ˜BL ÔÈ‡ -146 «¬≈≈ƒ≈¿ƒ¿∆¿¬ƒ
·‰Ê È¯È„147ÈL ¯OÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÏ elÙ‡Â , ƒ¿≈»»«¬ƒ¿«≈¬≈∆«¬≈≈ƒ

¯Á‡148‰¯Êb .149‡Ï ‡nL150BÏ˜LÓ epnÓ ÔeÎÈ151, «≈¿≈»∆»…¿«≈ƒ∆ƒ¿»
˙BÚÓ Ô‰a Ï˜BL ‡e‰Â ,ÌÈ¯ÒÁ ˙B¯t‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«≈¬≈ƒ¿≈»∆»

¯OÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÏ152¯Á‡153¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ ‡ˆÓ , ¿«≈¬≈∆«¬≈«≈ƒ¿»ƒ«¬≈
.ÂÈÓcÓ ˙BÁÙa ÔÈlÁÏ¿Àƒ¿»ƒ»»

ובמאירי 145) כב: בשבת וראה פ"א. שני מעשר תוספתא
ידוע, שמשקלם שני מעשר בפירות כאן ומדובר שם.

הסמוכה. בהלכה וראה במעות, ולא כן 146)כדלהלן.
גורר. ד"ה שם המאירי ואףֿעלֿפי 147)גורס חולין. של

משקלם  ואין יקרים (שהם גדול" למשקל צורך כאן "שאין
בזיון  שהוא "לפי כנגדו, שוקלין אין - שם) מאירי - גדול
אבני  ממנו עושה כשהוא ד) הלכה למעלה (ראה בקדשים
בהלכה  וראה א, משנה פ"א שם המשנה (פירוש משקל"

שני 148)הסמוכה). מעשר לחלל כדי שוקל הוא אם אבל
להלן. ראה מותר, - כנגדו שוקל שהוא [בגמרא 149)זה,

חנוכה  נר להדליק מותר שסובר למי זו, משנה כן פירשו שם
מדליקין  אין שסובר למי אבל קיסם, ידי על גם חנוכה מנר
זו, הלכה כן לפרש הכרח אין - חנוכה מנר חנוכה נר אלא

ואףֿעלֿפי  המעשר, כנגד חולין של דינרים שוקל הוא שהרי
ע  הפירות מחלל הוא נר שאחרֿכך כמדליק הוא הרי - ליהם

שלמי  שם, אמרו שכן קיסם. ידי על חנוכה מנר חנוכה
אפילו  להדליק אסור הדלקה, ולא מצוה עושה הנחה שסובר
יהיה  עצמו זה שנר ואףֿעלֿפי חנוכה, מנר חנוכה  נר
הגמרא  דברי הביא שרבינו ונראה מצוה. של נר אחרֿכך
שהוא  בעת חל החילול אם שאפילו להשמיענו, בכדי הנ"ל
שהרי  כלל, קדשים בזיון כאן שאין משקלו, ויודע שוקל
שכל  בזיון, אינו - המשקל שיודע לפני המשקל, פעולת עצם
יודע  שאינו זמן וכל שני, במעשר ההשתמשות הוא הבזיון
המשקל, יודע שהוא וברגע השתמשות, עדיין אין המשקל,
מנר  חנוכה נר כמדליק הוא והרי שני, מעשר הוא הרי
פ"ד  בלחםֿמשנה כדלהלן. אסור, ואףֿעלֿפיֿכן חנוכה,

ט]. הלכה חנוכה ובכל 150)מהלכות רומי בדפוס
ובכתביֿיד  של"ד) מוויניציא (חוץ העתיקים הדפוסים
 ֿ ובלחם במאירי הוא וכן יכוין". "שמא כפשוטה): (תוספתא
שם  שבת למסכת בפירושו רבינו כתב וכן שם. משנה

קכג). עמוד ו כרך חדשים 151)("סיני" בדפוסים
"משקולות". הנ"ל: המקורות בכל אבל "משקלו",

קורקוס).152) בר"י (ראה הפירות שחסרו שיידע מבלי
הללו, הפירות אם גם קיימת זו שחששא [ואףֿעלֿפי
- שם) בלחםֿמשנה (וראה חולין של הם כנגדם, ששוקל
חוץ  באכילה שאסורים שני, מעשר של בפירות אלא גזרו לא
לירושלים, להביאם מנת על בביתו ומחזיקם לירושלים,
עומדים  חולין של פירות אבל משקלות, מהם יכוין ובינתיים

למשקלות]. ולא אותו 153)לאכילה, עליהם מחלל [שאם
ממנו  יכוין שמא חששא אין כנגדו, שוקל שהוא שני, מעשר
לאכילה, ועומד חולין, הוא החילול לאחר שהרי משקלות,

למעלה]. ראה

.ëÌÈÁ‡‰154ÈL ¯OÚÓ e˜ÏÁL155ÔÈ‡ -156ÔÈÏ˜BL »«ƒ∆»¿«¬≈≈ƒ≈¿ƒ
‰Ê „‚k ‰Ê157˙BÚÓ ÔÎÂ .158ÔÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ∆¿∆∆∆¿≈¿«¬≈≈ƒ≈

Ôc‚k ÌÈÏ˜BL159ÔÈ‡Â ,160Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ161ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿∆¿»¿≈¿ƒ»¿≈
ÔÈÈ‰¯Ó ‡ÏÂ ,ÔÈÙÈÏÁÓ162‡ÏÂ .163ÈÁÏLÏ ÌzÈ «¬ƒƒ¿…«¿ƒƒ¿…ƒ¿≈¿À¿»ƒ

˙B‡˙‰Ï164Ô‰a Ïcb˙‰Ï Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ô‰a165. ¿ƒ¿»»∆¿…«¿∆»¿ƒ¿«≈»∆
‰„eÏÁ ‰ÏÚÈ ‡lL ÔÂÏ‰ Ì‡Â166¯zÓ -167. ¿ƒƒ¿»∆…«¬∆¬»À»

(רדב"ז 154) ונפשטה א הלכה פ"א שם בירושלמי בעיא
קורקוס). להלן.155)ור"י וראה שני, מעשר של פירות

בר"י 156) וראה בטעות. זו בבא נשמטה רומי בדפוס
ובכסףֿמשנה. מעשר 157)קורקוס נגד שני מעשר כלומר,

קודש, שניהם שהרי שני, מעשר בזיון משום זה [ואין שני.
בהלכה  (ראה שמותר חנוכה, מנר חנוכה נר כמדליק זה והרי
משקלות", ממנו יכוין "שמא גזירה משום אלא הקודמת),

שם]. ולא 158)ראה - שני "מעשר א: משנה [בפ"א
עליו  לחלל "ואפילו אמרו: שלא ומכיון כנגדו". שוקלין
הקודמת), בהלכה כב: בשבת שאמרו (כמו שני" מעשר
חולין, של מעות או פירות כנגדו בשוקל שהמדובר נראה
זה  ומתוך שם). רבינו פירש (וכן קדשים בזיון מחמת ונאסר
בפירות, ולא שני, מעשר של במעות המדובר כי להוכיח יש
עליו  לחלל דעת על אפילו לשקול אסור בפירות שהרי
מה  גם כן, ואם שם). (למעלה גזירה משום שני, מעשר
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.çé„ˆÈk136B˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï ?B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿¿ƒ…ƒ»≈¿≈
BlL ÈL ¯OÚÓ epkLÓÈÂ137- BkLÓe ¯·Ú . ƒ«¿¿∆«¬≈≈ƒ∆»«ƒ¿¿

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ138‡Ï ?B˙B‡ ÔÈÈ‰¯Ó ÔÈ‡ „ˆÈk . ƒƒƒ»≈«≈«¿ƒƒ…
E„Èa ‰È‰ÈÂ ‰Ê ¯OÚÓ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡È139ÈÏ Ô˙Â , …«≈¿«¬≈∆¿ƒ¿∆¿»¿¿≈ƒ

˙BÚÓ ÂÈÏÚ140„ˆÈk .141Ó ÔÈ‡‡Ï ?B˙B‡ ÔÈÙÈÏÁ »»»≈«≈«¬ƒƒ…
¯OÚÓ ÔÓL ÈÏ Ô˙Â ¯OÚÓ ÔÈÈ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡È142. …«≈¿≈«¬≈¿≈ƒ∆∆«¬≈
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שם.136) ליכנס 137)תוספתא שמותר באופן (היינו
שכר  חבירו אצל לו שיש כגון אחר, משכון למשכנו לביתו
ונוטל  לביתו ש"נכנס במלוה, עליו זקפו ולא מלאכה
ז). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פ"ג בשכרו" המשכון
שלבו  משכון, בתורת לו שנותן היינו שבסמוך, ו"מרהינין"
והשמיענו, בחובו. נוטל ואינו לו, שישלם ובטוח סמוך יהיה
שני). במעשר אסורים הללו המשכון מיני ששני

(רדב"ז).138) א הלכה פ"א שם למשכון 139)ירושלמי
הוא 140)ולבטוחות. וכן "חולין", רומי: בדפוס

שם. שם.141)בתוספתא אפילו 142)תוספתא כלומר,
שהרי  בזה, זה להחליף אסור שני, מעשר ששניהם באופן

כמכר. שני.143)זה "ואין 144)מעשר שם : ירושלמי
היין) נותן (כלומר יכול שאינו מכיון חליפין, משום אסור
חליפין. אלו אין בדין, ממנו השמן) את (כלומר להוציאו
שמן, לי שאין יין לך הא אמר, ולמה) (כלומר: מילה וליידא
הייתי  (כלומר: לך מיתן הוינא שמן) =) משח לי הות דאילו
דבריו  לפרש שאפשר שמכיון לי)". אין אבל שמן, לך נותן
היין, עבור שמן לו יתן שחבירו דבריו לפרש יכול אינו - כך

כדין. ולהוציאו
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ובמאירי 145) כב: בשבת וראה פ"א. שני מעשר תוספתא
ידוע, שמשקלם שני מעשר בפירות כאן ומדובר שם.

הסמוכה. בהלכה וראה במעות, ולא כן 146)כדלהלן.
גורר. ד"ה שם המאירי ואףֿעלֿפי 147)גורס חולין. של

משקלם  ואין יקרים (שהם גדול" למשקל צורך כאן "שאין
בזיון  שהוא "לפי כנגדו, שוקלין אין - שם) מאירי - גדול
אבני  ממנו עושה כשהוא ד) הלכה למעלה (ראה בקדשים
בהלכה  וראה א, משנה פ"א שם המשנה (פירוש משקל"

שני 148)הסמוכה). מעשר לחלל כדי שוקל הוא אם אבל
להלן. ראה מותר, - כנגדו שוקל שהוא [בגמרא 149)זה,

חנוכה  נר להדליק מותר שסובר למי זו, משנה כן פירשו שם
מדליקין  אין שסובר למי אבל קיסם, ידי על גם חנוכה מנר
זו, הלכה כן לפרש הכרח אין - חנוכה מנר חנוכה נר אלא

ואףֿעלֿפי  המעשר, כנגד חולין של דינרים שוקל הוא שהרי
ע  הפירות מחלל הוא נר שאחרֿכך כמדליק הוא הרי - ליהם

שלמי  שם, אמרו שכן קיסם. ידי על חנוכה מנר חנוכה
אפילו  להדליק אסור הדלקה, ולא מצוה עושה הנחה שסובר
יהיה  עצמו זה שנר ואףֿעלֿפי חנוכה, מנר חנוכה  נר
הגמרא  דברי הביא שרבינו ונראה מצוה. של נר אחרֿכך
שהוא  בעת חל החילול אם שאפילו להשמיענו, בכדי הנ"ל
שהרי  כלל, קדשים בזיון כאן שאין משקלו, ויודע שוקל
שכל  בזיון, אינו - המשקל שיודע לפני המשקל, פעולת עצם
יודע  שאינו זמן וכל שני, במעשר ההשתמשות הוא הבזיון
המשקל, יודע שהוא וברגע השתמשות, עדיין אין המשקל,
מנר  חנוכה נר כמדליק הוא והרי שני, מעשר הוא הרי
פ"ד  בלחםֿמשנה כדלהלן. אסור, ואףֿעלֿפיֿכן חנוכה,

ט]. הלכה חנוכה ובכל 150)מהלכות רומי בדפוס
ובכתביֿיד  של"ד) מוויניציא (חוץ העתיקים הדפוסים
 ֿ ובלחם במאירי הוא וכן יכוין". "שמא כפשוטה): (תוספתא
שם  שבת למסכת בפירושו רבינו כתב וכן שם. משנה

קכג). עמוד ו כרך חדשים 151)("סיני" בדפוסים
"משקולות". הנ"ל: המקורות בכל אבל "משקלו",

קורקוס).152) בר"י (ראה הפירות שחסרו שיידע מבלי
הללו, הפירות אם גם קיימת זו שחששא [ואףֿעלֿפי
- שם) בלחםֿמשנה (וראה חולין של הם כנגדם, ששוקל
חוץ  באכילה שאסורים שני, מעשר של בפירות אלא גזרו לא
לירושלים, להביאם מנת על בביתו ומחזיקם לירושלים,
עומדים  חולין של פירות אבל משקלות, מהם יכוין ובינתיים

למשקלות]. ולא אותו 153)לאכילה, עליהם מחלל [שאם
ממנו  יכוין שמא חששא אין כנגדו, שוקל שהוא שני, מעשר
לאכילה, ועומד חולין, הוא החילול לאחר שהרי משקלות,

למעלה]. ראה
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(רדב"ז 154) ונפשטה א הלכה פ"א שם בירושלמי בעיא
קורקוס). להלן.155)ור"י וראה שני, מעשר של פירות

בר"י 156) וראה בטעות. זו בבא נשמטה רומי בדפוס
ובכסףֿמשנה. מעשר 157)קורקוס נגד שני מעשר כלומר,

קודש, שניהם שהרי שני, מעשר בזיון משום זה [ואין שני.
בהלכה  (ראה שמותר חנוכה, מנר חנוכה נר כמדליק זה והרי
משקלות", ממנו יכוין "שמא גזירה משום אלא הקודמת),

שם]. ולא 158)ראה - שני "מעשר א: משנה [בפ"א
עליו  לחלל "ואפילו אמרו: שלא ומכיון כנגדו". שוקלין
הקודמת), בהלכה כב: בשבת שאמרו (כמו שני" מעשר
חולין, של מעות או פירות כנגדו בשוקל שהמדובר נראה
זה  ומתוך שם). רבינו פירש (וכן קדשים בזיון מחמת ונאסר
בפירות, ולא שני, מעשר של במעות המדובר כי להוכיח יש
עליו  לחלל דעת על אפילו לשקול אסור בפירות שהרי
מה  גם כן, ואם שם). (למעלה גזירה משום שני, מעשר
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ואין  אותו ממשכנין ואין אותו, מוכרין "אין שם: שאמרו
פירות  ודין שני. מעשר של במעות מדובר - אותו" מחליפין
שם  בתוספתא הוא יזֿיט), הלכות (למעלה שני מעשר  של

א]. פרק חולין,159)תחילת של מעות או פירות [היינו
בזיון  כאן שאין שני, מעשר של מעות או פירות אבל כנ"ל.
חנוכה  מנר חנוכה נר כמדליק זה שהרי שני, מעשר של
ממנו  יכוין "שמא וגזירה מותר. - הקודמת) בהלכה (ראה
אלא  במעות שייך לא כן גם שם) (למעלה משקלות"

לחסור]. שדרכם בבא 160)בפירות, חסירה רומי, בדפוס
האשה,161)זו. את בהן מקדשין שאין רבינו כתב לא

שאין  ברור אבל פירות, לגבי יז הלכה למעלה שכתב כמו
ועיין  יט. הלכה פ"ז להלן ראה למעות, פירות בין חילוק

ז. לפסחים אינה 162)צל"ח זו [והלכה שם. למעלה ראה
מעשר  של פירות לגבי שם, בתוספתא אלא שם, במשנה

ההלכה 163)שני]. שבתחילת [ואףֿעלֿפי שם. תוספתא
זה  בדין - למעלה ראה שני, מעשר של בפירות מדובר שם

במעות]. מדובר לשולחני", יתנם "ולא כלומר,164)של
ומתוך  הרבה, ממון לו שיש שנראה בהן, מתנאה שהשולחני
ראש  מציעא בבא בתוספתא וראה אצלו. באים רבים כך

ואסור 165)פ"ד. הבריות. בעיני עשיר להראות כלומר,
מוציא  הלוה אין אם ואף שני, מעשר בזיון משום כן לעשות

שהן. כמות מחזירן אלא המטבעות, שמתוך 166)את
חלודה. מעלים אינם לכולם, מראן תוספתא 167)שהלה

בהן. להתגדל גם מכוין אם אפילו שהמדובר ונראה שם.
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מהלכות 168) פ"ו סוף למעלה וראה פ"ז. שביעית תוספתא
י. הלכה ויובל שמיטה מהלכות פ"ו ולהלן עניים, מתנות

להלן.169) וראה שני, מעשר מפירות או שני מעשר ממעות
שלו.170) ואינם הן, גבוה ממון ממעות 171)שהרי

להלן. ראה שני, לחתן 172)מעשר נישואין מתנת כלומר,
ולהלן  קמה: בתרא (בבא בביתֿדין נגבית שהיא לכלה, או
להם  כמלוה הוא והרי ב) הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"ז
אלא  בביתֿדין לגבות שושבינות דין ואין המעות. את
נגבים  ואינם שושבינות דין אין בפירות אבל במעות,
ואם  טו). הלכה (שם חסדים גמילות אלא שאינם בביתֿדין,
לכלה. או לחתן שני מעשר של פירות בנתינת איסור אין כן,

נז. נוספת בהערה שם לו 173)וראה שלח אם כלומר,
לו, לשלם חייב שאינו שושבינות, בתורת פירות חבירו
תמורתם, אחר, שני מעשר לו לשלם למקבל לו אסור כנ"ל,
והרי  לו, לשלם ורוצה מקפיד שהוא בזה מראה הוא שהרי

חוב. כפורע שפסקו 174)הוא צדקה לשלם יכול שאינו
גבוה. ממון הכנסת, בבית שם:175)עליו [בתוספתא

שמיטה  בהלכות רבינו בדברי הוא וכן נכון. וכן "משלחין",
הלכה  שם עניים מתנות בהלכות למעלה וראה שם. ויובל

ֿ 176)י). בבית נגבית שאינה פירות, של שושבינות כגון
כנ"ל. הוא,177)דין, שני שמעשר לו, שולח שהוא למי

ולא  קדושה. בו שינהוג ועוד מדי, יותר טובה לו יחזיק שלא
בהן  פודין שאין שם, שמיטה בהלכות ולהלן כאן רבינו כתב
שם, עניים מתנות בהלכות למעלה שכתב כשם שבויין,
שהרי  לגוי, ושביעית שני מעשר מוסרין שאין הוא שפשוט
שמיטה  מהלכות (פ"ה לגוי שביעית פירות מאכילים אין
(תוספתא  שני מעשר לפירות והואֿהדין יג), הלכה ויובל

שם). בשביעית כפשוטה
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א.178) משנה פ"ג שני שני.179)מעשר מעשר של
לירושלים.180) הבאתם עבור המגיע שהרי 181)כשיעור

סב: זרה בעבודה וראה שני. במעשר חובו כפורע הוא
שם. בשכר 182)ובמאירי לא (אבל שנאכלם כדי כלומר,

וכבר 183)שנאכלם). חנם, מתנת כעין אלא אינו "שזה
חנם" מתנות לזה זה ונותנין וכו' א) משנה (פ"א אמרו
בין  "מה אמרו: שם ובירושלמי בתויו"ט). וראה שם, (מאירי
מהן  טול (כלומר, לחלק לאומר ונשתם שנאכלם האומר
היא" עמעום של מהלכות יונתן רבי בשם זעירא רבי חלקך),
היה  צריך "שנאכלם", באומר שאף טעם, להם אין (כלומר
סוף  למעלה רבינו שכתב למה דומה זה ואן (רדב"ז), לאסור
אבל  תמורתו, רוצה שהוא שם מפרש הוא שאין יח, הלכה

ההעלאה). בשכר ש"נאכלם" לפרש הוא קרוב כאן
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וכפירוש 184) שמעון, כרבי ולא כחכמים ב, משנה פ"ב שם
שם. כלל,185)רבינו לסוך אסור לירושלים חוץ שהרי

הלכה  ובפ"ב י, הלכה למעלה וראה כנ"ל, כשתיה, שסיכה
השמן.186)ה. את משיחתו אגב הסך, "שאין 187)של

הסך, יד על שנשפך השמן מעט (כלומר, ידו למשיחת דמים
חנם  כמתנת השמן, מעט ונמצא הסיכה, עבור תשלום אינו
שני  שמעשר כיון (כלומר, בזה מקפידים ואין המותרת)
בשמן  אבל ידו. שניסוכה במה לנו איכפת לא לזרים, מותר
ה"ח) (פי"א רבינו התיר לא לזרים, שאסור תרומה, של
עצמו  על הכהן אותו סך אלאֿאםֿכן כהן ע"ג אותו לסוך
התרומה)" נתחללה שכבר גביו, על הישראל שהגעילו קודם
הש"ס, ובגליון שם בירושלמי וראה המשנה. פירוש -

שם. למעלה ובמשנהֿלמלך

.ãëe¯‡a ¯·k188.‡e‰ dB·b ÔBÓÓ ¯OÚn‰L , ¿»≈«¿∆««¬≈»»«
ÌÈ¯ÓB‡ e‡ CÎÈÙÏ189·Bb‰L ,190BÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ¿ƒ»»¿ƒ∆«≈«¬≈≈ƒ≈

ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ191BÏÊBb‰Â ,192ÌlLÓ BÈ‡ - ¿«≈«¿≈∆∆¿«¿≈¿«≈
LÓÁ193. …∆

יז.188) בהלכה אומר".189)למעלה "אני רומי: בדפוס
פ"ז) קמא (בבא בתוספתא שאמרו שמה לומר, כוונתו
האומר  דעת לפי הוא כפל, לשלם חייב שני מעשר שהגונב
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שמח). (אור הוא הדיוט ממון שני הוא 190)מעשר
(פ"א  יודעים" הבעלים ואין בסתר אדם ממון "הלוקח

ג). הלכה גניבה שהרי 191)מהלכות משלם. - קרן אבל
א). הלכה פ"ב (שם הקדש כגונב "לקח 192)הוא כלומר:

עליו  ונשבע וכפר שם). (פ"א יד" בחוזק ובפרהסיא בגלוי
גזילה  מהלכות (פ"ז בחומש חייב אחר שבגזלן והודה,

א). כהקדש,193)הלכה הרי גבוה ממון שהוא שכיון
שם  בפ"ח ראה חומש, משלם אינו עליו ונשבע שהגוזלו
נשבעין  שאין וקרקעות, ושטרות עבדים לגבי יד), (הלכה
אין  עליהן שאף להקדשות, שהואֿהדין ופשוט עליהם,

א). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"ה נשבעין

.äëLÈc˜n‰194BlL ÈL ¯OÚÓ195˙Èa‰ ˜„·Ï196- ««¿ƒ«¬≈≈ƒ∆¿∆∆««ƒ
e‰„BtL ÈÓ B˙B‡ ‰„Bt ‰Ê È¯‰197ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ¬≈∆∆ƒ∆≈«¿»ƒ≈

BlL ˙‡ ÈL ¯OÚÓÏe BlL ˙‡ Lc˜‰Ï198. «∆¿≈∆∆¿«¬≈≈ƒ∆∆

ה.194) פרק שני מעשר של 195)תוספתא לא אבל
מהלכות  (פ"ו שלו שאינו דבר מקדיש אדם שאין חבירו,

כא). הלכה שמפורש 196)ערכין כמו חל, שההקדש
וצ"ע  שם). כפשוטה בתוספתא (וראה פ"ב שם בתוספתא
פ"ז  (להלן למזבח. הואֿהדין הרי הבית, בדק דוקא מדוע
קנו  לא לשלמים מעשר שהמתפיס רבינו כתב יט, הלכה
מעשר, קדושת על חלה אינה שלמים שקדושת שלמים,
סוף  מנחתֿחינוך ועיין וצע"ג. הוא גבוה ממון שהמעשר
קא  עמוד תרצ"ט) (ירושלים "אמנה" ובמאסף תעג, מצוה

ז"ל). סטרליץ הר"ש בזה שכתב מה שכל 197)ואילך,
בפ"ז  וראה המקדיש. רק ולא הקדש, לפדות יכול אחד

בֿד. הלכות ערכין בעליו 198)מהלכות אותו פדו ואם
שני, למעשר וחומש להקדש חומש חומשין: שני ליתן צריך
(תוספתא  צ"ע הרדב"ז ודברי פב. במנחות כמפורש

כפשוטה).

ה'תשע"ו  שבט ט"ז שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) אותו, פודה איך שני מעשר לפדות הרוצה יבאר

מחללין  ואם מברך. מאי הפודה פירות. על פירות המחלל
מעשר  פודין כסף זה באי אחרות. מעות על מעשר מעות
מי  שני. מעשר עליהם מחלל להיות מעות המניח שני.
שני  מעשר האומר בבבל. מעות לו ויש בטבריא שעומד
מעשר  הפודה זה. מכיס בידי שתעלה סלע על מחולל יהיה

בשוויו. אותו ושפודים שיפרישנו, קודם שני

.àÔ˙B‡ ‰„Bt - ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t ˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰»∆ƒ¿≈«¬≈≈ƒ∆»
˙B¯t‰ ˙Áz el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ :¯ÓB‡Â Ô‰ÈÓ„aƒ¿≈∆¿≈¬≈«»»≈«««≈
.el‡‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ˙BÏlÁÓ el‡‰ ˙B¯t‰ B‡ ,el‡‰»≈«≈»≈¿À»««»»≈
˙B¯t‰ „‚k „·Ïa ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ ‡l‡ L¯t ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈≈∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿∆∆«≈
,ÔÈlÁÏ ˙B¯t‰ e‡ˆÈÂ .L¯ÙÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,BÈc -«¿≈»ƒ¿»≈¿»¿«≈¿Àƒ
ÈÎÂ :¯Ó‡pL .ÌL Ì‡ÈˆBÈÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙BÚn‰ eÏÚÈÂ¿«¬«»ƒ»«ƒ¿ƒ≈»∆∆¡«¿ƒ

.B˙‡O ÏÎe˙ ‡Ï Èk C¯c‰ EnÓ ‰a¯Èƒ¿∆ƒ¿«∆∆ƒ…«¿≈

.á˙B¯t ÏÚ ¯OÚn‰ ˙B¯t ÏlÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿«≈≈««¬≈«≈
.ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ˙BiM‰ ˙B¯t‰ eÏÚÈ - ˙B¯Á‡¬≈«¬«≈«¿ƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ

ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ÏlÁÈ ‡ÏÂ¿…¿«≈ƒƒ«∆≈ƒ¿…ƒ«»∆«
Ô‰ È¯‰ - ÏlÁ Ì‡Â .ÔÈn‰ B˙B‡a elÙ‡Â Ú¯‰»««¬ƒ¿«ƒ¿ƒƒ≈¬≈≈

.˙BÏlÁÓ¿À»

.âeLc˜ ¯L‡ :C¯·Ó - ÈL ¯OÚÓ ‰„Bt‰«∆«¬≈≈ƒ¿»≈¬∆ƒ¿»
ÏÚ ÔÏlÁ Ì‡Â .ÈL ¯OÚÓ ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿«¬≈≈ƒ¿ƒƒ¿»«
:C¯·Ó - ˙B¯t‰ ÏÚ ˙BÚÓ ÏlÁL B‡ ˙B¯Á‡ ˙B¯t≈¬≈∆ƒ≈»««≈¿»≈

¯OÚÓ ÏelÁ ÏÚ¯OÚÓ ÏlÁÓ‰ B‡ ‰„Bt‰Â .ÈL «ƒ«¬≈≈ƒ¿«∆«¿«≈«¬≈
.‰Î¯a CÈ¯ˆ BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL≈ƒ∆¿«≈»ƒ¿»»

.ãÌLÏ B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ¯OÚn‰ ˙‡ ÔÈ„BtLk¿∆ƒ∆««¬≈≈ƒ¿≈
˙B¯t ÔÈÂL ‰nk :ÔÈ¯ÓB‡Â .ÔÈlÁ ÌLÏ ‡l‡ ,¯OÚÓ«¬≈∆»¿≈Àƒ¿¿ƒ«»»ƒ≈
,¯OÚÓ Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡Â ?el‡ ÔÈlÁÀƒ≈¿««ƒ∆«…¿ƒ∆≈«¬≈

.‰fa˙È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«∆

.ä.˙B¯Á‡ ˙BÚÓ ÏÚ ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿«¬≈≈ƒ«»¬≈
B‡] ,˙LÁ el‡Â el‡ B‡ ,ÛÒk el‡Â el‡ eÈ‰L ÔÈa≈∆»≈»≈∆∆≈»≈¿∆
˙BBL‡¯‰ [B‡ ,˙LÁ ˙BiM‰Â ÛÒk ˙BBL‡¯‰»ƒ∆∆¿«¿ƒ¿∆»ƒ
el‡ È¯‰ - ÏlÁÂ ¯·Ú Ì‡Â .ÛÒk ˙BiM‰Â ˙LÁ¿∆¿«¿ƒ∆∆¿ƒ»«¿ƒ≈¬≈≈

.ÔÈÏlÁÓ¿À»ƒ

.åÏlÁ Ì‡Â ;˙B¯t‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙BÚÓ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿«¬≈««≈¿ƒƒ≈
ÏÚ ÌÏlÁÈ ‡ÏÂ .ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ˙B¯t‰ eÏÚÈ -«¬«≈¿≈»¿ƒ»«ƒ¿…¿«¿≈«
,¯OÚÓ ‰˜ ‡Ï - ÏlÁ Ì‡Â ;ÔÈiÁ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a¿≈»«»»«ƒ¿ƒƒ≈…»»«¬≈
ÏÚ ÏlÁ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú Ì‰Ó Ïc‚È ‡nL∆»¿«≈≈∆¬»ƒ¬»ƒ¬»ƒƒ≈«
eÏÎ‡ÈÂ eÏÚÈÂ ,˙B¯t‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÌÈËeÁL¿ƒ¬≈≈ƒ¿»«≈¿«¬¿≈»¿

.ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿≈¿«»¿Àƒ

.æÏL ÏÚ ÛÒk‰ ˙BÚÓ ÏlÁÏ ¯zÓ ˜Ác‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»À»¿«≈¿«∆∆«∆
¯ÊÁÈÂ ÁÂ¯ ‡ˆÓiL „Ú ‡l‡ ,Ôk Ìi˜iL ‡Ï .˙LÁ¿∆…∆¿«≈≈∆»«∆ƒ¿»∆«¿«¬…

.ÛÒk‰ ˙BÚÓ ÏÚ ˙LÁp‰ ˙BÚÓ ÏlÁÈÂƒ«≈¿«¿∆«¿«∆∆

.ç‰lÁzÎÏ B˙B‡ ÌÈÏlÁÓ - È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆¿«¿«¿ƒ¿«¿ƒ»
,˙LÁ ÏÚ ˙LÁe ,˙LÁ ÏÚ ÛÒÎÂ ,ÛÒk ÏÚ ÛÒk∆∆«∆∆¿∆∆«¿∆¿∆«¿∆
eÏÎ‡ÈÂ ˙B¯t‰ Ô˙B‡ eÏÚÈÂ .˙B¯t‰ ÏÚ ˙LÁe¿∆««≈¿«¬»«≈¿≈»¿

.ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ

.è:¯Ó‡pL ,ÛÒÎa ‡l‡ ¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ≈«¬≈∆»¿∆∆∆∆¡«
- LÓÁ ÛÈÒB‰Â BÓˆÚÏ ‰„t Ì‡ ÔÎÂ .ÛÒk‰ z¯ˆÂ¿«¿»«∆∆¿≈ƒ»»¿«¿¿ƒ…∆
ÛÒÎa ÔÈ„Bt ÔÈ‡Â .Ô¯wk ,ÛÒÎ ‡l‡ LÓÁ‰ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆«…∆∆»∆∆«∆∆¿≈ƒ¿∆∆
‰¯eˆ ÂÈÏÚ LiL ÁzÙÓ ÛÒÎa ‡l‡ ,ÚaËÓ BÈ‡L∆≈«¿≈«∆»¿∆∆¿À»∆≈»»»
ÔBLÏa ‰„t Ì‡Â .[ÛÒk‰ z¯ˆÂ :¯Ó‡pL] ;·˙k B‡¿»∆∆¡«¿«¿»«∆∆¿ƒ»»¿»
‡Ï - ÔBÓÈÒ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÛÒk ÏL∆∆∆¿«≈¿«ƒ¿»¬ƒ…
ÈtÓ ,‰Ëe¯tÓ ˙eÁÙa ÔÈ„Bt ÔÈ‡Â .ÌeÏk ‰OÚ»»¿¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈

.ÔBÓÈÒ‡a ‰„BÙk ‡e‰L∆¿∆«¬ƒ

.éB˙B‡·e ÔÓÊ B˙B‡a ‡ˆBÈ BÈ‡L ÚaËÓa ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ¿«¿≈«∆≈≈¿¿«¿
ELÙ ‰e‡z ¯L‡ ÏÎa ÛÒk‰ z˙Â :¯Ó‡pL ;ÌB˜Ó»∆∆¡«¿»«»«∆∆¿…¬∆¿«∆«¿¿
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ÌÈÎÏÓ ÚaËÓe .‰‡ˆB‰Ï Èe‡¯ ‰È‰iL „Ú -«∆ƒ¿∆»¿»»«¿≈«¿»ƒ
.Ba ÔÈ„Bt - ÌÓMÓ ‡ˆBÈ Ì‡ ,ÌÈBL‡¯‰»ƒƒƒ≈ƒ¿»ƒ

.àé:¯Ó‡pL ;B˙eL¯a ÔÈ‡L ˙BÚÓa ‰„Bt BÈ‡≈∆¿»∆≈»ƒ¿∆∆¡«
ÏBÎÈ ‡e‰Â ¯B·Ï BÒÈk ÏÙ .E„Èa ÛÒk‰ z¯ˆÂ¿«¿»«∆∆¿»¿»«ƒ¿¿»

.B˙eL¯a ‡e‰L ÈtÓ ,Ba ‰„Bt - B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿

.áéÌ‡ :Bc‚k ‡a Òp‡Â ,B„Èa ˙BÚÓe C¯ca ‡a ‰È‰»»»«∆∆»¿»¿«»»¿∆¿ƒ
˙B¯t Ô‰a ‰„Bt - ˜Ác‰ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ»¿«ƒ«¿≈«¿»∆»∆≈
È˙Èa CB˙a ÈÏ LiL ˙B¯t :¯Ó‡Â ,Â‡Ï Ì‡Â ;B˙È·aL∆¿≈¿ƒ«¿»«≈∆≈ƒ¿≈ƒ

.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - eÏl‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ¿À»ƒ««»«»…»«¿

.âé- ÈL ¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ÏlÁÓ ˙BÈ‰Ï ˙BÚÓ ÁÈpn‰««ƒ«»ƒ¿¿«≈¬≈∆«¬≈≈ƒ
e„·‡L Ô‡ˆÓ .ÌÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰a ‰„Bt ‰Ê È¯‰¬≈∆∆»∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿»»∆»¿

.Ú¯ÙÓÏ Ô‰a ‰„tM ‰Ó ÏÎÏ LLBÁ -≈¿»«∆»»»∆¿«¿≈«

.ãé(Ï·a) ˙BÚÓ BÏ LÈÂ ‡È¯·Ëa „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿∆¿»¿≈»»∆
ÚaËnÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰ .Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÓ BÈ‡ - Ï··a¿»∆≈¿«≈¬≈∆»»ƒ«¿≈«

·Ë.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÓ - Ï··a ‡È¯ ¿∆¿»¿»∆¿«≈¬≈∆¿≈…«≈»∆

.åè‰ÏÚzL ÚÏÒ ÏÚ ÏlÁÓ ÈL ¯OÚÓ :¯ÓB‡‰»≈«¬≈≈ƒ¿À»«∆«∆«¬∆
ÏÚ ,‰Ê ·‰Ê ¯ÈcÓ Ë¯Ù‡L ÚÏÒ ÏÚ ,‰Ê ÒÈkÓ È„Èa¿»ƒƒƒ∆«∆«∆∆¿…ƒƒ»»»∆«
ÚÏÒÂ ,ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÚÏqÓ Ë¯Ù‡L ÔBÈ„et¿¿∆∆¿…ƒ∆«∆¬≈∆ƒ≈¿∆«

.¯OÚÓ È‰z Ë¯ÙiL B‡ B„Èa ‰ÏÚzL∆«¬∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ«¬≈

.æè„Èa ‰˙È‰L ÚÏÒ ÏÚ ÏlÁÓ ¯OÚÓ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈«¬≈¿À»«∆«∆»¿»¿«
.‰ÚL d˙B‡a B„Èa ‰˙È‰ ‡Ï ‡nL ,ÏlÁ ‡Ï - Èa¿ƒ…ƒ≈∆»…»¿»¿»¿»»»

.æé:¯Ó‡L ÔB‚k ,epLÈ¯ÙiL Ì„˜ ÈL ¯OÚÓ ‰„Bt‰«∆«¬≈≈ƒ…∆∆«¿ƒ∆¿∆»«
‡Ï - el‡ ˙BÚÓa Èe„t el‡ ˙B¯t ÏL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆≈≈»¿»≈…
:¯Ó‡Â Ú·˜ Ì‡ Ï·‡ .¯OÚÓ Ú·˜ ‡ÏÂ ,ÌeÏk ¯Ó‡»«¿¿…»««¬≈¬»ƒ»«¿»«
ÏÚ ÏlÁÓ ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa Ô‰lL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆»∆¿»¿»¿À»«

.Èe„t ‰Ê È¯‰ - el‡ ˙BÚn‰«»≈¬≈∆»

.çéLÈÂ .BÈÂLa B˙B‡ ÔÈ„Bt - ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„BtLk¿∆ƒ«¬≈≈ƒƒ¿»¿¿≈
‡ÏÂ ,Á˜BÏ ÈÂÁ‰L ˙BÓk :ÏBf‰ ¯ÚMa ˙BcÙÏ BÏƒ¿««««¿∆«∆¿»ƒ≈«¿…
ÈÁÏM‰L ˙BÓk ˙BÚn‰ Ô˙BÂ .¯ÎBÓ ‡e‰L ˙BÓk¿∆≈¿≈«»¿∆«À¿»ƒ
‰ÂL ‰„Ùe ¯·Ú Ì‡Â .Û¯ˆÓ ‡e‰L ˙BÓk ‡Ï ,Ë¯Bt≈…¿∆¿»≈¿ƒ»«»»»∆
- ‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ‰Ó ‰ÂL ÏlÁ B‡ ,‰Ëe¯Ùa ‰Ó»∆ƒ¿»ƒ≈»∆»∆«»∆¿»

.ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿À»

.èéÌ‡ ,˙e˙MÓ ˙BÁt B‡ ˙e˙L ‰¯ÒÁ ÚÏq‰ ‰˙È‰»¿»«∆«¬≈»¿»ƒ¿ƒ
‰lÁzÎÏ ‰ÈÏÚ ÏlÁÓ - ˜Ác‰ È„È ÏÚ ˙‡ˆBÈ ‰˙È‰»¿»≈«¿≈«¿»¿«≈»∆»¿«¿ƒ»
‰Ú¯ ˙‡ˆÓÂ ÚÏÒa ‰„t .LLBÁ BÈ‡Â ÚÏÒ ‰ÂLa¿»∆∆«¿≈≈»»¿∆«¿ƒ¿≈»»

.‰pÙÈÏÁÈ -«¬ƒ∆»

.ë˜c˜„Ó ‡l‡ ,‰¯ÒÎ‡ ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ«¬≈≈ƒ«¿¿»∆»¿«¿≈

BÏ˜LÓa B‡ B˙cÓaÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡ .ÂÈÓc Ô˙BÂ ¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»ƒ»»»
ÂÈÓc ÔÈ‡L ¯·c Ì‡Â ;„Á‡ Èt ÏÚ ‰„tÈ - ÌÈÚe„È¿ƒƒ»∆«ƒ∆»¿ƒ»»∆≈»»
˙B¯Ùe ,ıÈÓÁ‰Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÈÈ ÔB‚k ,ÌÈÚe„È¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈
‰LÏL Èt ÏÚ ‰„tÈ - e„ÈÏÁ‰L ˙BÚÓ B‡ ,e·È˜¯‰L∆ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒƒ»∆«ƒ¿»
ÏÚa B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ elÙ‡Â ,ÌÈ¯bz«»ƒ«¬ƒ»»∆»≈∆≈»ƒ««
.Ì‰Èt ÏÚ ÔÈ„Bt - ÂÈL ÈzLe LÈ‡ elÙ‡ .¯OÚn‰««¬≈¬ƒƒ¿≈»»ƒ«ƒ∆
¯OÚÓa ¯ÓÁ ‰ÊÂ .ÔBL‡¯ ÁzÙÏ ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ¿ƒ∆«¿»ƒƒ¿…«ƒ¿∆…∆¿«¬≈

.Lc˜‰‰ ÔÓƒ«∆¿≈

.àëÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ≈«¬≈ƒ»¿»
ÏBf‰ ÌB˜ÓÏ ¯˜i‰ ÌB˜nÓ CÈÏBn‰Â .ÌL Ì˙BcÙÏƒ¿»»¿«ƒƒ¿«…∆ƒ¿«
ÌB˜Ó ¯ÚLk ‰„Bt - ¯˜i‰ ÌB˜ÓÏ ÏBf‰ ÌB˜nÓ B‡ƒ¿«ƒ¿«…∆∆¿««¿
,ÏBf‰ ¯ÚMk B˙B‡ ÔÈ„Bt - È‡Ó„ eÈ‰ Ì‡Â .‰i„t‰«¿ƒ»¿ƒ»¿«ƒ««««

.ÏBÊa ¯În‰Ï e‡¯Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿¿ƒ»≈¿

.áëÌ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Â ,Ô¯ba ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t BÏ eÈ‰»≈«¬≈≈ƒ«…∆¿ƒ¬≈∆
‰„Bt - eÁÈaL‰Â ¯ÈÚÏ Ô‡È·‰L „Ú B˙ÈaÓ ˙B‡ÈˆÈ¿ƒƒ≈«∆¡ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒ∆

.ÂÈ˙B‡ÈˆÈ „ÈÒÙ‰Â ¯ÈÚ‰ ¯ÚLk¿««»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»

ה'תשע"ו  שבט י"ז רביעי יום

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

.àBÓˆÚÏ 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

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



ipyקמד xyrn zekld - mirxf xtq - hay f"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ובמסקנא  אחד)", מוסיף ארבעה על כלומר (=מבחוץ,
מלבר". "חומשא החליטו:

.á‰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

.â‰„Ùe ¯ÊÁÂ ,LÓÁ ÛÈÒB‰Â B¯OÚÓ ˙B¯t ‰„t»»≈««¿¿ƒ…∆¿»«»»
‰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,

.ãÈL ¯OÚÓ16‰Ëe¯t ‰ÂL BLÓÁa ÔÈ‡L17BÈ‡ - «¬≈≈ƒ∆≈¿À¿»∆¿»≈
LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ18ÔÈÚe„È ÂÈÓc ÔÈ‡L ¯OÚÓ ÔÎÂ .19 ƒ»»…∆¿≈«¬≈∆≈»»¿ƒ

¯Ó‡iL Bic -20ÚÏq‰ ÏÚ ÏlÁÓ BLÓÁÂ ‡e‰ : «∆…«¿À¿¿À»««∆«
‰f‰21ÏÎÂ .22BlMÓ e‰„Bt BÈ‡ ‡e‰L ¯OÚÓ23- «∆¿»«¬≈∆≈≈ƒ∆

LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡24BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓe . ≈ƒ…∆«¬≈≈ƒ∆¿«≈
LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ25. ƒ»»…∆

ממעשרו,16) איש יגאל גאל אם רבנן "תנו נג: שם
שווה  בו שאין שני למעשר פרט מעשרו כל ולא ממעשרו
פרוטה  שווה אין =) בו אין אמר אמי רב איתמר פרוטה.
רבינו  ופסק בחומשו". אין אמר אסי רב עצמו), שני במעשר
פרוטה, שווה בחומש אין שאם שם, רש"י ופירש אסי. כרב
שאין  שני "מעשר מפורש: בירושלמי אבל פדיון. בר אינו
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 בכתבֿיד 23)עליו,
וכלשון  משלו", ופדיונו הוא "שאינו רוקח: מעשה

התורה.24)הירושלמי. מן חל הפדיון עיקר אבל
שם:25) דמאי ובירושלמי מעכב. אינו שהחומש כיוון

חומש  עליו שיפריש דמאי, של שני מעשר היה "בדין
מעשר  תרומת כשאוכל שמפריש כדרך אותו פודה (כשהוא
(כלומר, גדירו מפני יפריש, שלא אמרו ולמה דמאי), של

מפ  אינו הוא אף שיפריש, לו אומר את שאם ריש גזרה)
פדיון". בלא לירושלים חוץ "ויאכלנו עיקר כל [פודה]

.ä¯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".

.åÂÈÓc 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,

.æ¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚa29ÚÏÒa30¯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
מ 31) ובכסף ז הלכה ט פרק להלן שאחר ראה שם, שנה

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

.çÌÈ¯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. …∆
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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:

.è˙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∆≈»¿»»
‰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.

.éBÏ·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

.àéB·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¿»
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÏÚa ‰˜ ‡Ï - e¯‡aL BÓk dB·b»«¿∆≈«¿…»»««¿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.

.áéÈL ¯OÚÓ ‰„Bt‰49‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙Â ,BÓˆÚÏ «∆«¬≈≈ƒ¿«¿¿»«∆«∆∆¿…

È¯‰Â ·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙»«∆«…∆««ƒ∆≈«…∆¿«≈«¬≈
L „Ú ÏÎ‡È ‡Ï - ÏlÁ˙.˙aLa elÙ‡Â ,LÓÁ‰ Ôzi ƒ¿«≈……««∆ƒ≈«…∆«¬ƒ¿«»

.ÔzÈ ‡ÏÂ ÚLÙÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ¿«¿…ƒ≈

חומש.49) מוסיף שהוא

.âéÌÙ¯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)

.ãéÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ÚÏÒ Ë¯Bt‰51ÌÈÏLe¯Èa ÔÈa , «≈∆«ƒ»«¬≈≈ƒ≈ƒ»«ƒ
‰pÙ¯ˆÈ ‡Ï - ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÔÈa52˙BÚÓa dlk ≈ƒ»«ƒ…¿»¿∆»À»ƒ¿

˙LÁ53˙BÚÓ Ï˜L·e ÛÒk ˙BÚÓ Ï˜La ‡l‡ , ¿∆∆»¿∆∆¿∆∆¿∆∆¿
˙LÁ54. ¿∆

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

.åèÏÚ ¯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

ה'תשע"ו  שבט י"ח חמישי יום

ׁ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
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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

.à˙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¬≈∆

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

.áÚÏÒ17- 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

.â¯ÓB‡‰21˙ÈÂÊa ‡ˆÓÂ ,BÊ ˙ÈÂÊa ÈL ¯OÚÓ :B·Ï »≈ƒ¿«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙¯Á‡22,‰Ó ÌL È¯‰ :BÏ ¯Ó‡ . «∆∆¬≈≈Àƒ»«¬≈»»∆

ÔÈlÁ ¯‡M‰ - ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ23,ÌÈ˙‡Ó ÌL È¯‰ . ¿ƒ¿»»«ƒ«¿»Àƒ¬≈»»«ƒ
ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰Ó ‡ˆÓÂ24ÁÈp‰ .25¯OÚÓ ‰Ó ¿ƒ¿»»∆¬≈Àƒƒƒ«»∆«¬≈

elÙ‡ ,‰Ó ‡ˆÓÂ ÌÈ˙‡Ó ,ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ26Ô‰27 ¿ƒ¿»»«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»∆¬ƒ≈
ÔÈlÁ Ïk‰ - ÔÈÒÈk ÈLa28. ƒ¿≈ƒƒ«…Àƒ

יב.21) משנה פ"ד מעשר 22)שם פירות אומר שאני
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
ולא  ובמאירי, ברש"י הוא וכן מחלוקת. אחד בכיס האומר
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.

.ã¯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
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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

.à˙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¬≈∆

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

.áÚÏÒ17- 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

.â¯ÓB‡‰21˙ÈÂÊa ‡ˆÓÂ ,BÊ ˙ÈÂÊa ÈL ¯OÚÓ :B·Ï »≈ƒ¿«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙¯Á‡22,‰Ó ÌL È¯‰ :BÏ ¯Ó‡ . «∆∆¬≈≈Àƒ»«¬≈»»∆

ÔÈlÁ ¯‡M‰ - ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ23,ÌÈ˙‡Ó ÌL È¯‰ . ¿ƒ¿»»«ƒ«¿»Àƒ¬≈»»«ƒ
ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰Ó ‡ˆÓÂ24ÁÈp‰ .25¯OÚÓ ‰Ó ¿ƒ¿»»∆¬≈Àƒƒƒ«»∆«¬≈

elÙ‡ ,‰Ó ‡ˆÓÂ ÌÈ˙‡Ó ,ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ26Ô‰27 ¿ƒ¿»»«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»∆¬ƒ≈
ÔÈlÁ Ïk‰ - ÔÈÒÈk ÈLa28. ƒ¿≈ƒƒ«…Àƒ

יב.21) משנה פ"ד מעשר 22)שם פירות אומר שאני
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
ולא  ובמאירי, ברש"י הוא וכן מחלוקת. אחד בכיס האומר
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.

.ã¯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
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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.

.äÈÓ33˜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

ג. הלכה מכירה מהלכות בפכ"ט עמד 38)גם אם כלומר,
בבדיקות.

.åe¯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,

.æ¯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

.ç‡ˆBn‰50ÈÏk51BÎB˙aM ‰Ó È¯‰ - 'Ó ÂÈÏÚ ·e˙ÎÂ «≈¿ƒ¿»»»¬≈«∆¿
ÈL ¯OÚÓ52.‰Óe¯z - '˙ .Ï·Ë - 'Ë .È‡Óc - '„ . «¬≈≈ƒ¿«∆∆¿»
Ôa¯˜ - '˜53Ì‡Â .54‰Óe ‡e‰ ? ˙ÎzÓ ÏL ‰È‰ »¿»¿ƒ»»∆«∆∆«

Ôa¯˜ BÎB˙aM55ÔkL .56ÔÓ ˙Á‡ ˙B‡ ÔÈ·˙Bk eÈ‰ ∆¿»¿»∆≈»¿ƒ««ƒ
‰kq‰ ˙ÚLa ÌM‰57. «≈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).

.è˙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.פסח 61)המשנה ים
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
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(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

.é˙BÚÓ69- ÌÈÏLe¯Èa ‰Ó‰a È¯ÁBÒ ÈÙÏ ˙B‡ˆÓp‰ »«ƒ¿»ƒ¿≈¬≈¿≈»ƒ»«ƒ
ÌÏBÚÏ70˙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)"

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

.àé‰·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,

.áé‡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 .87˙BÚn‰ÔÈlÁ ÔÈa ˙B‡ˆÓp‰ »¿«¬≈¿≈«»«ƒ¿»≈Àƒ

¯OÚÓÏ88. ¿«¬≈

שם.82) הפירות 83)תוספתא כשנפלו המדובר אין
כן  לא שאם מהן, מאיזה יודעים אנו ואין הערימות מאחת
וקרוב  רוב שהרי הקרוב, אחר שהולכים פוסק רבינו היה לא
ופט"ו  וֿז, הלכות רוצח מהלכות (פ"ט הרוב אחר הולכים
שרצו  באופן המדובר אלא יח), הלכה גזילה מהלכות
ואין  זה, של מידו ונפלו הללו הערימות על פירות להוסיף
לתת  רצה ואםֿכן שני, מעשר אם בידו היו מה יודעים אנו
על  להוסיפם ורצה תרומה, או שני, מעשר ערימת על אותם
ולא  הקרוב אחר ללכת בזה פסקו ולכן התרומה, ערימת
מ"א  פ"ז לשקלים המשנה מפירוש נראה וכן הרוב. אחר
שזכר  "לפי שם: שכתב זו) הלכה בסוף רבינו (שכתב
שנמצאו  מעות (כלומר, השופרות בין הנולד הספק (התנא)
בו  כיוצא כשנפל כן גם זכר לנדבה), השקלים שופרות בין
מקום  באיזה שני מעשר מעות ובין חולין מעות בין לאדם
שם. כפשוטה ובתוספתא ברדב"ז וראה שיהיה".

ז.84) הלכה תרומות מהלכות הלכה 85)פי"א פ"ז שם
ה.86)ב. הלכה ופ"ג א, הלכה פ"ב שקלים 87)למעלה

א. משנה סוף פב.88)פ"ז בהערה למעלה ראה

.âéÈL ¯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

.ãéÔÈlÁ ˙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
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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

אסורות 100) מאכלות (הלכות במינו במין תערובתו שאוסר
שם).

.åèÚ¯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

.æèÈL ¯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,

ה'תשע"ו  שבט י"ט שישי יום

ׁ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.

.àÔÈcÙ ÔÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ÛÒÎa ˙BÁ˜Ïp‰ ˙B¯t≈«ƒ¿»¿∆∆«¬≈≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
;‰‡Óh‰ ·‡a e‡ÓË Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿¿¿««À¿»

.ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ÔÓˆÚ Ô‰ eÏÚÈ ‡l‡∆»«¬≈«¿»¿≈»¿ƒ»«ƒ

.á¯OÚÓ ˙B¯tÓ ¯OÚÓ ÛÒÎa Áe˜Ïa ¯ÓÁ ‰Ê∆…∆¿»«¿∆∆«¬≈ƒ≈«¬≈
e„tÈ - Ì‰È¯·cÓ ‰‡Óh‰ „ÏÂa ‡ÓË Ì‡Â .ÔÓˆÚ«¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿««À¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»

.ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ»«ƒ

.âÂÈÏecbL Ì„‡ ÏÎ‡Ó ‡l‡ ¯OÚÓ ÛÒÎa Á˜Ï ÔÈ‡≈ƒ¿»¿∆∆«¬≈∆»«¬«»»∆ƒ»
Ë¯t‰ ÔB‚k ,ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏec‚ ÈÏecb B‡ ,ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆ƒ≈ƒ»ƒ»»∆¿«¿»

.¯ÎM·e ÔÈi·e Ô‡v·e ¯˜aa :‰¯Bza L¯ÙÓ‰«¿…»«»«»»«…««ƒ«≈»

.ã,ÁÏÓÂ ÌÈÓ ¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆∆«¬≈«ƒ»∆«
‡ÏÂ .ı¯‡‰ ÔÓ Ì‰ÈÏecb ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ≈∆ƒ»»∆¿…
ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ˙B¯t ‡ÏÂ ,Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t≈¿À»ƒ««¿«¿…≈∆≈»¿ƒ
.Ô‡ˆÂ ¯˜·Ï ÔÈÓBc ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ»«ƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿»»»…

.ä;Ô‡ˆÂ ¯˜·k Ô‰ È¯‰ - ·ÏÁ‰Â ÌÈˆÈa‰Â L·c‰«¿«¿«≈ƒ¿∆»»¬≈≈¿»»»…
ÈÏecb Ô‰ È¯‰ ,Ú˜¯˜ ÈÏecb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆≈»ƒ≈«¿«¬≈≈ƒ≈

.‰ÈÏec‚ƒ∆»
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ipyקנ xyrn zekld - mirxf xtq - hay 'k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.åÛÒÎa Á˜Ï BÈ‡ - ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú ,„Óz‰«∆∆«∆…∆¿ƒ≈ƒ¿»¿∆∆
ÔÈÈk Á˜Ï - ıÈÓÁ‰MÓe ;ÌÈÓk ‡e‰L ÈtÓ ,¯OÚÓ«¬≈ƒ¿≈∆¿«ƒƒ∆∆¿ƒƒ¿»¿«ƒ
‰˜ - ıÈÓÁ‰Â ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú BÁ˜Ï .¯ÎLÎe¿≈»¿»«∆…∆¿ƒ¿∆¿ƒ»»

.¯OÚÓ«¬≈

.æ‡ˆÓe ÌÈÓ ‰LÏL Ô˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»«¿»«ƒ»»
‡ÈˆB‰Â ‰LÏL Ô˙ Ì‡ Ï·‡ ;‰Úa¯‡Ó ˙BÁt»≈«¿»»¬»ƒ»«¿»¿ƒ
.¯OÚÓ ÛÒÎa Á˜ÏÂ ‚eÊÓ ÔÈÈk ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡«¿»»¬≈∆¿«ƒ»¿ƒ¿»¿∆∆«¬≈

.çÔÈ‡ - e˜ÈzÓÈ ‡lL „Ú ,ÔÈ·e¯Á‰Â ÔÈ„¯Ê È·ÏeÏ¿≈¿»ƒ¿∆»ƒ«∆…«¿ƒ≈
Ûel‰ Ï·‡ .ÔÈÁ˜Ï - e˜ÈzÓiL ¯Á‡ ;ÔÈÁ˜Ïƒ¿»ƒ««∆«¿ƒƒ¿»ƒ¬»«
ÔÈa ,ÌÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le ÔÈÒBÓ¯z‰Â Ïc¯Á‰Â¿««¿»¿«À¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ≈
¯Bw‰Â .ÔÈÁ˜Ï - e˜ÈzÓ‰ ‡lL „Ú ÔÈa e˜ÈzÓiMÓƒ∆«¿ƒ≈«∆…ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿«

.¯OÚÓ ÛÒÎa Á˜Ï -ƒ¿»¿∆∆«¬≈

.èÔÎÂ .‰‡¯ÓÏ ‡l‡ BÈ‡L ,Á˜Ï BÈ‡ - ÌBk¯k‰««¿≈ƒ¿»∆≈∆»¿«¿∆¿≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÚËÂ ‰‡¯Óe ÁÈ¯ È˙BpÓ Ba ‡ˆBik Ïk…«≈ƒ¿≈≈««¿∆¿««ƒ¿≈»
ÔÈÁ˜Ï ÔÈ‡ - ÔÈ˙BpL ÌÚËÏ ‡l‡ ,ÔÙeb ˙ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ«»∆»¿««∆¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈÏtÏt‰Â ÌÈÓOa ÈL‡¯ ,CÎÈÙÏ .¯OÚÓ ÛÒÎa¿∆∆«¬≈¿ƒ»»≈¿»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ
- el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ÚÈ¯Á ˙BlÁÂ ˙ÈzÏÁ‰Â ËLw‰Â¿«¿¿¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ«¿…«≈»≈

.¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ï ÔÈ‡≈»ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈

.é˙Á˜Ï dÈ‡ - ‰¯„˜a ÌÚË ÔzÏ Ì‡ ,˙·M‰«∆∆ƒƒ≈««ƒ¿≈»≈»ƒ¿««
ÏÎB‡ ‡e‰L ,Ba ‡ˆBiÎÂ CÓÎÏ Ì‡Â ;¯OÚÓ ÛÒÎa¿∆∆«¬≈¿ƒ¿»»¿«≈∆≈
Ì‡ ,ÁÏÓÂ ÌÈÓ ·¯Ú .¯OÚÓ ÛÒÎa ˙Á˜Ï - dÙeb»ƒ¿««¿∆∆«¬≈≈≈«ƒ»∆«ƒ
ÛÒÎa Ô‰Ó Á˜BÏÂ ,ÒÈ¯eÓk Ô‰ È¯‰ - ÔÓL BÎB˙Ï Ô˙»«¿∆∆¬≈≈¿¿»¿≈«≈∆¿∆∆
.ÔÓM‰ ÈÓ„a ÁÏn‰Â ÌÈn‰ ÈÓc ÚÈÏ·Óe .¯OÚÓ«¬≈«¿ƒ«¿≈««ƒ¿«∆«ƒ¿≈«∆∆

.àé‡e‰L ÈtÓ ,¯OÚÓ ÛÒÎa ˙BÓe¯z ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿¿∆∆«¬≈ƒ¿≈∆
‡l‡ d˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L .d˙ÏÈÎ‡Â B˙ÏÈÎ‡ ËÚÓÓ¿«≈¬ƒ»«¬ƒ»»∆≈¿ƒ»∆»
ÏÎa ˙ÏÎ‡Â ,ÔB‡Ï ˙¯zÓe ,LÓL È·¯ÚÓ ÌÈ‰k…¬ƒ¿…¿≈∆∆À∆∆¿≈¿∆¡∆∆¿»
¯eÒ‡Â ,ÌBÈ Ïe·ËÏÂ ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ¯OÚn‰Â ;ÌB˜Ó»¿««¬≈À»¿»ƒ¿ƒ¿¿»
ËÚÓÓ ‡ˆÓ ;ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡Â ,ÔB‡Ï¿≈¿≈∆¡»∆»ƒ»«ƒƒ¿»¿«≈

.‰Óe¯z‰ ˙ÏÈÎ‡Â ¯OÚÓ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ««¬≈«¬ƒ««¿»

.áé,¯OÚn‰ ÛÒkÓ ÌÈÓÏM‰ ÈÁ·ÊÏ ‰Ó‰a ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ∆∆««¬≈
ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰ ‰BL‡¯a .ÌÈ¯ÊÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰L∆«¿»ƒ∆¡»ƒ¿»ƒ»ƒ»»¿ƒ
È„k ,ÈL ¯OÚÓ ÛÒkÓ ÔÈlÁ ÔÏÎ‡Ï ˙BÓ‰a¿≈¿»¿»Àƒƒ∆∆«¬≈≈ƒ¿≈
ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡L ,ÔÈc ˙Èa e¯Êb ;ÁaÊn‰ ÏÚÓ ÌÁÈ¯·‰Ï¿«¿ƒ»≈««ƒ¿≈«»¿≈ƒ∆≈¿ƒ
ÛBÚÂ ‰iÁ Ï·‡ .ÌÈÓÏLÏ ‡l‡ ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ‰Ó‰a¿≈»ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿»ƒ¬»«»»

.ÌÈÓÏLÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ,ÔÈÁ˜BÏ -¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»ƒ

.âéÈÙÏ ,¯OÚÓ ÛÒÎa ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆«¬≈¿ƒ
.¯‡a˙iL BÓk ,¯Ú·Ï ·iÁ ‡e‰L∆«»¿«≈¿∆ƒ¿»≈

.ãé˙B¯t B‡ ,ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t B‡ ,ÁÏÓÂ ÌÈÓ Á˜Bl‰«≈««ƒ»∆«≈¿À»ƒ≈
,¯OÚn‰ ‰˜ ‡Ï - ÌÈÏLe¯ÈÏ ÚÈb‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ¿«ƒ«ƒ»«ƒ…»»««¬≈

.ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿«»¿Àƒ

.åè:¯OÚÓ ÛÒÎa ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ˙B¯t Á˜Bl‰«≈«≈ƒ»«ƒ¿∆∆«¬≈
,ÌÈÏÚaÏ ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ‚‚BLa¿≈ƒ∆«≈¿«¬ƒ«»ƒ«¿»ƒ
˙B¯t‰ eÏÚÈ - „ÈÊÓa ;eÈ‰L ˙BÓk ¯OÚÓ Ô‰Â¿≈«¬≈¿∆»¿≈ƒ«¬«≈
„Ú ÌÁÈpÈ - Lc˜Ó ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ≈ƒ¿»«ƒ≈«

.e·˜¯iL∆≈»¿

.æèıeÁ ¯OÚÓ ÛÒÎa ‰Ó‰a ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ¿≈»¿∆∆«¬≈
ÌÈÓc‰ e¯ÊÁÈ - ‚‚BLa :Á˜Ï Ì‡Â .ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿ƒ»«¿≈«¿¿«»ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡˙Â ‰ÏÚz „ÈÊÓa ;ÔÓB˜ÓÏƒ¿»¿≈ƒ«¬∆¿≈»≈ƒ»«ƒ¿ƒ≈

.d¯BÚÂ ‡È‰ ¯·wz - Lc˜Óƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»

.æé„ÈÊÓa ÔÈa ,‰‡ÓË ‰Ó‰·e ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú Á˜Ï»«¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»≈¿≈ƒ
„‚k ÏÎ‡È ‰Ê È¯‰ - ¯ÎBn‰ Á¯a Ì‡ ,‚‚BLa ÔÈa≈¿≈ƒ»««≈¬≈∆…«¿∆∆

Ún‰ Ô˙B‡:ÏÏk‰ ‰Ê .¯OÚÓ ˙¯B˙a ÌÈÏLe¯Èa ˙B »«»ƒ»«ƒ¿««¬≈∆«¿»
ÈÓcÓ ‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï ıeÁ ‡ÈˆB‰L Ïk…∆ƒ«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈
Ì‡Â ;Bc‚k ÏÎ‡È - ˙Ó B‡ ¯ÎBn‰ Á¯·e ,¯OÚÓ«¬≈»««≈≈…«¿∆¿¿ƒ
Ì‡ ÔÎÂ .ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÓc‰ e¯ÊÁÈ - Ìi˜ ¯ÎBn‰ ‰È‰»»«≈«»«¿¿«»ƒƒ¿»¿≈ƒ
ÏÎ‡È - ¯OÚÓ ÈÓcÓ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁÂ ˙BÏBÚ ‡È·‰≈ƒ¿«»«¬»ƒ¿≈«¬≈…«

.Ôc‚k¿∆¿»

.çé‰Â‡z ¯O·Ï ‰Ó‰·e ,ÌÈÓÏL ÈÁ·ÊÏ ‰iÁ Á˜Ï»««»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»ƒ¿««¬»
‰˜ ‡ÏÂ ,‰LÈ¯ÁÏ ¯BL ‰wL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿ƒ∆»»«¬ƒ»¿…»»
‰Ú˜t - ÌeÓ da ÏÙÂ ÌÈÓÏLÏ ‰Ó‰a Á˜Ï .ÌÈÓÏL¿»ƒ»«¿≈»ƒ¿»ƒ¿»«»»¿»
ÌÈÓc‰ ÔÈ‡Â d˙B‡ ‰„BÙe ,¯OÚÓ ˙M„˜ ‰pnÓƒ∆»¿À««¬≈∆»¿≈«»ƒ
ÛÈÒBÓ - BÓˆÚÏ d‡„t Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .¯OÚÓ«¬≈¿««ƒ≈ƒ¿»»¿«¿ƒ

.LÓÁ…∆

.èée˜ ‡Ï - ÌÈÓÏLÏ ¯OÚÓ ˙BÚÓ ÒÈt˙n‰««¿ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒ…»
˙M„˜ ÏÚ ‰ÏÁ dÈ‡ ÌÈÓÏL ˙M„wL ;ÌÈÓÏL¿»ƒ∆¿À«¿»ƒ≈»»»«¿À«
,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‡e‰ dB·b ÔBÓÓ ¯OÚn‰L ,¯OÚÓ«¬≈∆««¬≈»»«¿≈»ƒ«
e˜ ‡lL - ÌÈÓÏLÏ ÔÓˆÚ ¯OÚn‰ ÒÈt˙‰ Ì‡ƒƒ¿ƒ««¬≈«¿»ƒ¿»ƒ∆…»

.ÌÈÓÏL¿»ƒ

.ë:„ÈÊÓa elÙ‡ ,ÔÈlÁ ˙¯B˙a ÈL ¯OÚÓ ÏÎB‡‰»≈«¬≈≈ƒ¿«Àƒ¬ƒ¿≈ƒ
Ì‡Â ;ÌÈÓL È„È ‡ˆÈ - ÏÎ‡ ÔÓˆÚ ¯OÚn‰ ˙B¯t Ì‡ƒ≈««¬≈«¿»»«»»¿≈»«ƒ¿ƒ
eÏÚÈÂ ÌÓB˜ÓÏ ÌÈÓ„ e¯ÊÁÈ - ÏÎ‡ ¯OÚÓ ÛÒk∆∆«¬≈»««¿¿»ƒƒ¿»¿«¬
Ì‡ ,ÌÈÏLe¯Èa Ôc‚k ÏÎ‡È B‡ ,ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ»«ƒ…«¿∆¿»ƒ»«ƒƒ

.ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡≈»¿«¬ƒ∆«»ƒ

ה'תשע"ו  שבט כ' ש"ק יום

ׁ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
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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

.à‰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

.á˙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 ו 14)המעשר כדי זה כל
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

.â˙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. עצמו 23)הסלים בפני הכלי הוא מוכר שוודאי
אבל  פתוחות. חביות כמוכר הוא והרי תגר, אינו אם אף
תגר. הוא אם אף עליהם, מקפיד שאינו לחולין, יצאו הסלים

.ãÔ˙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

.äÔÈÈ 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

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,
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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,

.åBÁ˜lL È·ˆ49B¯BÚa ¯·wÈ - ˙ÓÂ ¯OÚÓ ÛÒÎa50. ¿ƒ∆¿»¿∆∆«¬≈»≈ƒ»≈¿
BËÁLe ÈÁ BÁ˜Ï51¯‡Lk ‰„tÈ ‰Ê È¯‰ - ‡ÓËÂ ¿»«¿»¿ƒ¿»¬≈∆ƒ»∆ƒ¿»

e‡ÓËpL ˙B¯t52˙BÈ‰Ï ÈL ¯OÚÓ ¯Èc ÁÈpn‰ . ≈∆ƒ¿¿««ƒ«ƒ»«¬≈≈ƒƒ¿
Bc‚k ÏÎB‡53ÔÈlÁÏ ‡ˆiL „Ú54‡ˆBÈ ¯Èc‰ ‰È‰Â , ≈¿∆¿«∆≈≈¿Àƒ¿»»«ƒ»≈

‰ÚÓ ÌÈ¯OÚa55‰ÚÓ ¯OÚa ÂÈÏÚ ÏÎ‡ ,56eÏÊe‰Â57 ¿∆¿ƒ»»»«»»¿∆∆»»¿¿
ÌÈÚa¯‡a ‡ˆBÈ ¯Èc‰ È¯‰Â ÔÓÊ ¯Á‡Ï ˙BÚn‰«»¿««¿««¬≈«ƒ»≈¿«¿»ƒ

‰ÚÓ58ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ -59Ck ¯Á‡Â ‰ÚÓ ÌÈ¯OÚa ÂÈÏÚ »»»ƒ∆¡…»»¿∆¿ƒ»»¿««»
ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ60¯OÚa ‡ˆBÈ ¯Èc‰ È¯‰Â ˙BÚn‰ e¯˜e‰ . ≈≈¿Àƒ¿«»«¬≈«ƒ»≈¿∆∆

ÔÈÚÓ LÓÁa ÂÈÏÚ ÏÎB‡ - ÔÈÚÓ61‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â »ƒ≈»»¿»≈»ƒ¿««»≈≈
.ÔÈlÁÏ¿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
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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
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עליהם.69) מחלל אינו בשעת 70)כלומר, עתה, שהרי
אחד. סלע אלא שווים הפירות אין לא 71)החילול אבל

אחד  סלע אלא הפירות על מתחלל אינו שהרי המעשר, מן
ששוויו  מעשר ולא חולין לקבל צריך המוכר והרי בלבד,

חולין. של משוויו וממכר 72)פחות מקח לעניין שהרי
סלעים. שני שווים היו ואז במשיכה, אבל 73)קנה

יכול  אינו דמאי, של שני מעשר בקדושת הנזהר לחבר
שנתחייב. כפי בחולין, אלא בדמאי עצמו לפטור

וחזקתו 74) המכשול, בזה ברוב נופל הארץ שעם "לפי
[כלומר, מעשר ממנו מוציא ואינו בדמאי, משמש שהוא
שהוא  וכיוון מספק, דמאי של מעשר מעות מחלל אינו
לו  נמציא אם כלום בכך אין בדמאי, מזלזל וכה כה בין
אלא  הארץ, לעם דמאי למכור אסרו ולא דמאי]". מעות

במעות. לא אבל עצמן, לא,75)בפירות וודאי של אבל
הארץ. לעם וודאי של שני מעשר מעות מוסרין שאין לפי

למוכר.76) כי 77)הלוקח למעשר, השכר כלומר,
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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,
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Bc‚k ÏÎB‡53ÔÈlÁÏ ‡ˆiL „Ú54‡ˆBÈ ¯Èc‰ ‰È‰Â , ≈¿∆¿«∆≈≈¿Àƒ¿»»«ƒ»≈
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ÔÈÚÓ LÓÁa ÂÈÏÚ ÏÎB‡ - ÔÈÚÓ61‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â »ƒ≈»»¿»≈»ƒ¿««»≈≈
.ÔÈlÁÏ¿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
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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
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עליהם.69) מחלל אינו בשעת 70)כלומר, עתה, שהרי
אחד. סלע אלא שווים הפירות אין לא 71)החילול אבל

אחד  סלע אלא הפירות על מתחלל אינו שהרי המעשר, מן
ששוויו  מעשר ולא חולין לקבל צריך המוכר והרי בלבד,

חולין. של משוויו וממכר 72)פחות מקח לעניין שהרי
סלעים. שני שווים היו ואז במשיכה, אבל 73)קנה

יכול  אינו דמאי, של שני מעשר בקדושת הנזהר לחבר
שנתחייב. כפי בחולין, אלא בדמאי עצמו לפטור

וחזקתו 74) המכשול, בזה ברוב נופל הארץ שעם "לפי
[כלומר, מעשר ממנו מוציא ואינו בדמאי, משמש שהוא
שהוא  וכיוון מספק, דמאי של מעשר מעות מחלל אינו
לו  נמציא אם כלום בכך אין בדמאי, מזלזל וכה כה בין
אלא  הארץ, לעם דמאי למכור אסרו ולא דמאי]". מעות

במעות. לא אבל עצמן, לא,75)בפירות וודאי של אבל
הארץ. לעם וודאי של שני מעשר מעות מוסרין שאין לפי

למוכר.76) כי 77)הלוקח למעשר, השכר כלומר,
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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.

.è˜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.

.é˙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.

.àéBÏ 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

.áéCÈ¯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
שני,91)שני. מעשר לשם טבילה אלא הפירות, בעל

אלא  שני, במעשר אוכל אינו לחולין, שטבל פי על שאף
שני. מעשר לשם טבל אם

.âéÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na92È‰La ?ÏÚa B¯·Á ‰ «∆¿»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

.ãéBc‚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
שהוא  מלבר, חומש עליו מוסיף הוא שהרי פרוטה, בשיווי

שלמה. פרוטה ביחד, הכל והרי מלגיו, רובע

.åèÔÈ¯B‰Ëe ÔÈ‡ÓËÔÈ˙BL B‡ ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L104 ¿≈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
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hayקנד g"iÎc"i iyingÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

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



zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz hay 'kÎc"i -

ה'תשע"ו  שבט י"ד ראשון יום
יום ראשון ֿ חמישי י "ד ֿ י "ח שבט 

.Ë ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תשע"ו  שבט ט"ו שני יום

ˆÓË ‰˘Ú ˙Â:

ÏÈÚÏ ÒÙ„ .·Œ‡ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.Ù „ÂÓÚ „Ú ‰Ú 'ÓÚ ÌÈ˜¯Ù '‚Ï ¯ÂÚÈ˘·

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תשע"ו  שבט ט"ז שלישי יום

ÏÈÚÏ ÒÙ„ .„Œ‚ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.„Ù „ÂÓÚ „Ú Ù „ÂÓÚÓ ÌÈ˜¯Ù '‚Ï ¯ÂÚÈ˘·

.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ג ּבקּדּוׁשין הּמצוה 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 ּבכסף ּבׁשטר. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה i`(מּמהּֿׁשּנאמר ,`k zeny(, ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּומּנּו? אחר, לאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמרּו:

)?edin(.אב)sqka eza eyciw xy`k edfe( קּדּוׁשין אבל ֲִִָָ
מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּדאֹוריתא

`(וקּדּוׁשין)b.(ּבכתּבֹות dpyn ` wxt(ונּדה)dpyn d wxt ְְְִִִִָֻ
c(נתּבארּו ּוכבר ּבּמּסכּתא . ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

על  אמרּו ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהמיחדת
ׁשּמצות  נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָקּדּוׁשין

ּדאֹוריתא. ְְִִַָקּדּוׁשין

ה'תשע"ו  שבט י"ז רביעי יום

.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"È¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ו  שבט י"ח חמישי יום

.‰˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השנ"ה ּבלאהּמצוה מּלבעֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ

קדׁשה ֿ תהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכתּבה
יׂשראל" gi)מּבנֹות ,bk mixac)ּבענין האזהרה ּכפל ּוכבר , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

אתרֿ ֿ ּתחּלל "אל יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָזה
להזנֹותּה" ּבּת(hk ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְְִִַָָ

(miyecwּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל "אל :ְְְִִֵֵֶֶַַַָ
לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן איׁשּות, לׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ּוׁשמע ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאיׁשּות.
יתעּלה, ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָענין
חּיב אינֹו ― אֹונס אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּבֹועל
וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ּתׁשלּום אּלא ֿ הענׁשים מן ענׁש ְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּום
עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּפגע, אּׁשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותּה
הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ׁשאין ּכיון ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבדעּתנּו,
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ֿ ּדבר ּככל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָנֹוהג
ֿ ּׁשהּוא ּבמה לֹו למחֹול אֹו ֿ ּׁשּירצה ֿ מה ּכל מּממֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָלחברֹו
ּולמסרּה הּנערה ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָחּיב
זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ לֹו וימחֹול עליה לבֹוא אדם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלאיזה

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



קנה hay 'kÎh"i ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּ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" ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל my)"אל `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 ֿ הּטעם את וגּלה .לכ ּדר אין ―ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

זּמה" הארץ ּומלאה הארץ ׁשהאֹונס(my)תזנה לפי . ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם מעט, קֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּפּתּוי

ז לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ויתּפּׁשט ה,יתרּבה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים ֿ ּׁשהזּכירּו ֿ מה לכל מתאים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָוהּוא
לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמׁשּפטי

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֻעליו.

ה'תשע"ו  שבט י"ט שישי יום
יום שישי ֿ שבת קודש י "ט ֿ כ 'שבט 
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‰"˘‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ו  שבט כ' קודש שבת יום

.È˘ÈÓÁ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‰"˘‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' שבט, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מט"ו שבט, בו כותב אודות מצב רוחו וכו' ומסיים בהביקור 

אצל רופא וחוות דעת הרופא.

ומובן שבכלל גם דעתי כדעת הרופא מיוסד על הוראת תורתנו תורת חיים בכגון זה, וידועה גם 

כן הוראת חז"ל מעשה רב, ורואים במוחש בכמה וכמה מקרים דומים לשלו, שכשבא בשידוכים ובמשך 

זמן לא ארוך היו גם הנשואין, הנה הסתדרו בחיים תקינים ומסודרים, ועד כדי כך שהתפלאו בעצמם 

על ההתלבטות וההרגשים שהיו לפני זה )בההתקשרות בשידוכין( וכו', וכבר נאמר כו"כ פעמים, שחיי 

האדם אינו מתמתיקה מדויקת שבמילא יש אפשריות להעלות שחור ע"ג לבן כל הפרטים. ובמילא 

לערוך תכנית. ואדרבה - ברובא דרובא, כל דפשיט טפי מעלי טפי.

ויהי רצון מהשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית. שעכ"פ מכאן ולהבא ילך לבטח דרכו 

בהמרה  חולשה  עכ"פ  יפעול  ובמילא  אליין,  עם  פאר  געמיינט  ז.א.  בפועל  פרטית  בהשגחה  בבטחון 

שחורה, ויתענין בהצעות נכבדות באופן המתאים והשי"ת יצליחו.

בברכה לבשו"ט.

נ.ב.

ויהי  יום הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר,  דיום הסגולה  תקותי חזקה שהשתתף בהתועדות 

רצון שימשיך מענינו למשך כל השנה כולה. והרי זה גם מוסיף בברכת השי"ת כפשוטה.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc oihib(iyily meil)

àçéëL àìc,ievn epi`y xac -da éøæb àì àçéëL àìc àúlîe §Ÿ§¦¨¦§¨§Ÿ§¦¨Ÿ¨§¥¨
ïðaøzxikn mle` ,einca dxyr wx edeaiig ievn `l xacae - ©¨¨

.dinca d`n cr eqpw okle ,dievn xzei dnda
:epenn lr e` xkend seb lr lhen qpwd m`d zxxan `xnbdàòä¨

,éqà éaøî äéîøé éaø dépéîøëîz`Bcáò,ixkplúîemcew ¦¥©¦¦§§¨¥©¦©¦¨©©§¥
.e`ctyåéøçà Bða úà eñð÷iL eäîwtzqd oke .card z` zectl ©¤¦§§¤§©£¨

epipyy .xekaa men lihna dinxi iax(.cl zexeka)ofe` mbty odky

ea letiy cr ehgeyl el xeq`y edeqpw ,enena elke`l ick xeka
dinxi iax wtzqpe ,xg` men(:cl my)mb eqpw m`d ,odkd znyk

s`e .epa z`øîBì éöîéz íàodky ,xeka iabl wtqd z` heytz - ¦¦§¥©
yíøöa hrn jzgy -úîe ,øBëa ïæBà,odkdeñð÷z`,åéøçà Bða ¨©¤§¥¨§§©£¨

y xnel yi,àéä àúééøBàc àøeqéàc íeMî,oad z` mb eqpw okle ¦§¦¨§©§¨¦
àëä ìáàwx df ,ixkpl ecar xkena -,ïðaøc àøeqéàeqpw `le £¨¨¨¦¨§©¨¨
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום שלישי עמ' א
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i"yx
.¯Î˘ È˘ÂÚ ÏÎ ÌÈ‡ÎÂ„Ó ‰È˙Â˙˘ ÂÈ‰Â (È)
מעינות  ויסכרו ח) (בראשית כמו בלע''ז אישקלוש''א
הנהר  לשפת חוץ היוצאין המים שסוכרים תהום
במקומן  ועומדין הנקוים מים אגם ונעשים ומתפשטים
חפירותיהן  יסודות שיהו הנביא ואמר דגים שם ורבים

שעשו: השכר אגמי ויפלו Ù˘.מדוכאים ÈÓ‚‡ אגמי
האגמים  שמי לב) (שמות וינפש שבת לשון שבת
דהוו  תרגם וירושלמי אחד, במקום ועומדים נוחים

לנפשיה: גבר מיא וכנשין סוכרא ‡ÍÈעבדין (‡È)
.Â¯Ó‡˙ בן עצמו על מכם איש כל לפרעה מעתה

תתהללו  איך בעצתכם שיכשל ומאח' אני חכמים

קדם: מלכי בן אתה אנחנו חכמים בני לאמר לפניו
.ÂÏ‡Â (‚È):אוילים השיאני Â‡˘.ל' הנחש כמו

ג): ·˜¯·‰.(בראשית ÍÒÓ („È) להם מזג משקה
ט) (משלי יינה מסכה לשון רוחם את שעיוה בתוכה
מסך: קרוי בטעמו שמעמידו עד בחבית משקה עירוב

.ÌÈÚÂÚ:הדעת טירוף של חולי ÚÈ˘‰שם ¯˘‡ (ÂË)
.ÔÂÓ‚‡Â ‰ÙÎ ·ÊÂ ואיצטגנינים ¯‡˘ החרטומים הם

וכוכבים  מזלות ברקיע שיש בכוכבים החוזים
נתונים  והם וזנב ראש דוגמת ועשויין כן המכונים
והגמון  ראש כתרגומו לפרש ויש בטלה) (ס''א בתלי

ואטרון: שלטון

cec zcevn
(È).ÌÈ‡ÎÂ„Ó ‰È˙Â˙˘ ÂÈ‰Âבפני לסתום דגים  ציידי דרך 

למקומם ישובו שלא  הנהר  משפת ויוצאים  המתפשטים המים
במקומם ועומדים נחים  אגמים נעשים המתפשטים והמים 
יסודי ידוכאו  היאור ושתחרב אמר  ולזה הדגים צדים ובהם
הואיל  כי נפש  אגמי להיות סתימה  העושים כל  של  הסתימות

ההם : בהסתימות צורך עוד  אין מים ‡ÌÈÏÈÂ.(È‡)ואין Í‡
אוילים: אך ונשארו צוען  משרי הלכה ÈˆÚÂÈהחכמה  ÈÓÎÁ

.‰Ú¯Ùנבערה עצה ייעצו  פרעה  ביועצי אשר החכמים 
עצמם: להציל  בעצתם  הועילו לא כי  ˙‡Â¯Ó.וכסילות ÍÈ‡

בן אני ואמר פרעה  לפני עצמו משתבח  היה מהם אחד  כל
מאבותי : בידי מוחזקת והחכמה  ˜„Ì.חכמים ÈÎÏÓ Ô·אבותי

שמות וידיעת הכישוף נמצא שם אשר קדם מלכי היו
‡ÂÙ‡.(È·)הטומאה: ÌÈ‡ואיה הם איה  יאמר לפרעה  כאלו

תנצל : במה עתה לך  ויגידו  חכמיך לדעתÂÚ„ÈÂ.פה  יתחכמו
היעוצה: מהעצה  נשמר להיות  וכו' ה ' יעץ ÂÏ‡Â.(È‚)מה 

חכמים בהסתת נפתו נוף ושרי אוילים  נעשו צוען  שרי
הנבערה : בעצתם העםÂÚ˙‰Â.והיועצים  את  התעו השרים 

הבטיחו השרים כי  הממלכה ראש  היא אשר במצרים  היושב 
המנצחים יהיו שהם לאמר  היועצים  בדברי העם את 

ÍÒÓ.(È„)במלחמה: עוות‰' רוח  בהם ובלבל  ערבב המקום 
המלחמה: תכסיסי בענין דעתם בלבל ר''ל ÂÚ˙‰Â.ועקום 

השכור כמו הדברים בכל  מצרים את  התעו והשרים היועצים
לעשות : מה אז  ידע לא  אשר השכרות רוב בעבור מאכלו  יקיא בעת נתעה יהיה È‰È‰.(ÂË)אשר  ‡ÏÂ בכל תועלת  שום לו 

הפחותים: במעשה  ולא  הראשים  במעשה לא יצליחו לא  ר''ל הזנב  הן הראש  הן יעשה אשר  ÔÂÓ‚‡Â.מעשה ‰ÙÎבמעשה ר ''ל 
במ ''ש: הענין  וכפל  החלש  במעשה ולא כנשים:ÌÈ˘Î.(ÊË)החזק לבב  ורכי כח  ÂÈÏÚ.תשושי ÛÈÓ:בו להכותו 

oeiv zcevn
(È).‰È˙Â˙˘תהלים) יהרסון  השתות כי כמו יסודות ענין

(שםÌÈ‡ÎÂ„Ó.י''א ): חיתי לארץ  דכא  כמו כתיתה ענין
תהום˘Î¯.קמ''ג): מעיינות ויסכרו כמו סתימה ענין 

ח ): מים‡‚ÈÓ.(בראשית לאגם  כמו מכונסים  מים  יקראו כן
ק ''ז): וינפשÙ˘.(תהלים  שבת כמו  והשקט  מנוחה  ענין

ל''ב): לאÚ·¯‰.(È‡)(שמו' בער איש כמו כסילות  ענין
צ ''ב): (תהלים  ˜„Ì.ידע ÈÎÏÓ:מזרח עניןÂÏ‡Â.(È‚)מלכי

י''ב ): (במדבר נואלנו אשר כמו  ושטות עניןÂ‡˘.אוילות
ג ): (בראשית  השיאני הנחש  כמו ופתוי מיÂÚ˙‰Â.הסתה 

בדרך: מהתועה והושאל  תועה  קרוי בדעתו  דברÙ˙.ששוגה
האבן לשום הדרך  כי על פנה שאלה  בלשון נקרא החשוב
וכמ''ש הצדדים  משתי  נראה להיות  הבנין בפנת המובחרת 

קי''ח ): (תהלים  פנה  לראש  היתה וכו ' מלשון˘·ÈË‰.אבן
ומשפחה: מסכהÍÒÓ.(È„)שבט  כמו ובלבול  ערבוב ענין 

ביין: המים ערבוב שהוא  ט ) (משלי  עוותÌÈÚÂÚ.יינה מל '
וספק·˜Â‡È.ועקימות : כמו החוץ  אל המאכל החזרת  ענינו

מ ''ח): (ירמיה בקיאו קוראÊÂ·.(ÂË)מואב הדבר תחתיות
השפלות : על ויורה תמריםÙÎ‰.זנב כפות כמו ענף  ענינו

כ''ג): וכןÔÂÓ‚‡Â.(ויקרא  גומא מן הפוך  והוא רך  צמח הוא
ר כאגמון  נ ''ח ):הלכוף (לקמן רעדה:ÁÂ¯„.(ÊË)אשו ענין

.˙ÙÂ˙:' הרמ ענין

fkÎek wxt ilyn - miaezk

åë ÷øô éìùîgkÎak
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:Baìaåë:ìä÷á Búòø äìbz ïBàMîa äàðN äqkzæë:áeLz åéìà ïáà ììâå ìté da úçM-äøk §¦«¦©¤´¦ −§¨§©¨®¦¨¤−¨¨´§¨¨««Ÿ¤© −©¨´¦®Ÿ§¬Ÿ¥¬¤¹¤¥¨¬¨«
çëì:äçãî äNòé ÷ìç äôe åékã àðNé ø÷L-ïBL §«¤ −¤¦§¨´©¨®¤¬¹̈À̈©£¤¬¦§¤«

æë ÷øô éìùîbÎ`

à:íBé ãìi-äî òãú-àì ék øçî íBéa ìläúz-ìàáøæ Eìläééô-àìåéúôN-ìàå éøëð E:Eâïáà-ãák ©«¦ −§©¥§´¨¨®¦³Ÿ¥¹©À©¥¬¤«§©¤§´¨´§Ÿ¦®¹̈§¦À§©§¨¤««Ÿ¤¤−¤
:íäéðMî ãák ìéåà ñòëå ìBçä ìèðå§¥´¤©®§©¬©¡¹¦À¨¥¬¦§¥¤«

i"yx
(·Î).ÌÈÓ‰Ï˙ÓÎ פרשו ורז''ל מתלחמים ל'

למיתה: להם היו המרגלים דברי להם כמת כמתלהמים
.ÔË· È¯„Á:הדרוקן מיתת Á¯˘.(Î‚)היא ÏÚ ‰ÙÂˆÓ

והוא  בו אותו שצורפין החרש על המדובקים כסף כסיגי
דולקים  שפתים כן תועלת בו ואין כסף הוא כאלו מבהיק
בחלקות  להסיתם הבריות אחר הרודפים רע. ולב
כאוהבין  נראין רע ולב בלב ואחד בפה אחד ומדברים

אויבים: אחרי„ÌÈ˜ÏÂ.והם דלקת לא)כמו :(בראשית
(„Î).‡Â˘ ¯ÎÈ יכירו שלא השונא מתנכר בדבורו

בלעז: דישקנוייש''ט שונא, ˘‡‰.(ÂÎ)שהוא ‰ÒÎ˙
חושך שהוא במשאון ומכסה במחשך מעשיו (ס''א העוש'

חשך) שהקב''ה שואת סוף להקב''ה השנאוי הדבר את
רשע: שהוא בו שיכירו בקהל רעתו ÂÎ¯‰(ÊÎ)מגלה

.˙Á˘ והפיל ישראל על לבלק עצה שהשיא בלעם כגון

ביד  ונהרג שכרו לתבוע למדין ובא אלף כ''ד מהם
מכשול ÏÏÂ‚Â.ישראל: המעמיד של סופו כלומר

בו: ‡·Ô.שיכשל ÏÏÂ‚Â שיכשלו למקום ממקום מגללו
אחיו  שבעים שהרג באבימלך פותרו ואגדה אדם, בני בו
אחת  אשה ותשלך שנאמר באבן מת וסוף אחת אבן על

וגו' גלגלתו ותרץ רכב ט')פלח ˘È‡(ÁÎ):(שופטים
.ÂÈÎ„ תחתיו הנדכאים את שונא הרע לשון שמקבל מי

נוב: והרג לדוד שאול רדף הרע לשון על ÏÁ˜.שכן ‰ÙÂ
חלקלקות: של Á„Ó‰.פה ‰˘ÚÈ שדוחה דיחוי עושה

הקב''ה: מעל מקבלו ˙˙‰ÏÏ.(‡)את Ï‡ תתפאר אל
מחר: ליום להיות שעתיד בדבר Ó‰עכשיו Ú„˙ ‡Ï ÈÎ

.ÌÂÈ „ÏÈ מחשבות שיבטל רעה שום יולד היום שמא
‡ÏÈÂ.משא:ÏËÂ.(‚)מחר: ÒÚÎÂ מכעיס שהאויל

לעולם: כעס להביא גורם להקב''ה

cec zcevn
(·Î).Ô‚¯ È¯·„המשברות כמכות קשים  המה  מתלונן דברי

הגוף מעל המה המכות  אבל בטן חדרי  יורדים המה  ועוד 
ולא לרפאות נוח  ממעל  המה אשר  המכות הנה  וכאומר  ממעל
המתלונן: דברי לרפאות  קשה  וכן בטן חדרי מכות כן 

(‚Î).ÌÈ‚ÈÒ ÛÒÎהמעורב בכסף  חרס  כלי המצפה כמו
לבחון לב יתן המה  סיגים כי הרואה  יראה כאשר  הנה בסיגים 
אהבת אחר הרודפים  השפתים  כן חרס וימצאם  בפנימיותם 
בשפתיו ימצא כאשר הנה מרמה יחשוב ובלבו הבריות
זדון: מלאה שלבו תדע  ידוע הוא מעט ואם רע מאומה 

(„Î).ÂÈ˙Ù˘·כאלו עצמו השונא  יעשה שפתיו בחלקלקות
ישים לבו בקרב  אבל עמדו ואינה  השנאה  מן  נכרי  הוא

עוזבה : ואינה  ÔÁÈ.(Î‰)המרמה  ÈÎבתחנונים קולו  ישא  אם
בלבו : תועבות  שבע כי בו תאמן שאין˙ÒÎ‰.(ÂÎ)אל  במקום  והרעה השנאה דבר  העושה ר''ל בחושך  השנאה  תתכסה כאשר 

הרעה: גמול יקבל  ואז רב בקהל רעתו תגלה  הדבר סוף הנה רואים הואÂÎ¯‰.(ÊÎ)אנשים סופו חבירו לרגלי בור החופר
יוכשל  עצמו הוא חבירו  על  רעה החורש ור''ל  במ ''ש  הדבר  וכפל אליו  תשוב סופו חבירו על אבן הגולל וכן  בה יפול עצמו

˘˜¯.(ÁÎ)ברעתו: ÔÂ˘Ïכי על  לו המה  שאויבים יחשוב כי רע  גמלוהו לא אם ואף  בשקריו הנדכאים את ישנא שקר איש 
מדברי יודעים אינם כאלו  בעצמם להראות  חלקלקות אליו ידבר אם ר''ל  ההיא  השנאה  את  ידחה חלק  פה אבל  בשקריו נדכאו

מעצמה: נדחית ההיא השנאה  אז  ˙˙‰ÏÏ.(‡)שקריו Ï‡מה תדע  לא כי מחר  ביום לעשות שתבטיח  במה  עצמך  תשתבח אל
עשוהו : תוכל  לא אשר  דבר יקרה פן כי יקרה  וגו':ÍÏÏ‰È.(·)דבר  זר יהללך עשית שכבר בדבר אף Â‚Â'.ר''ל È¯Îהוא

במ ''ש: הדבר  יותרÂÎ·„.(‚)כפל  ולסבול  לשאת כבד  האויל כעס אמנם רב  משאו החול  וגם רב כובד  לה יש האבן הנה
לכעוס: ירבה  הדעת מחסרון כי אלו משני

oeiv zcevn
(·Î).ÌÈÓ‰Ï˙ÓÎיהלמני מן  הפוך והוא המשברת  הכאה ענין
קמב):צדיק הכסף:ÌÈ‚ÈÒ.(Î‚)(תהלים פסולת ÙÂˆÓ‰.הוא

אחרי„ÌÈ˜ÏÂ.מחופה : דלקת  כמו רדיפה לא):ענין (בראשית

(‰Î).Ú·˘ צדיק יפול שבע וכן הרבה  כד):ר ''ל  (לעיל

(ÂÎ).ÔÂ‡˘Ó·ומשואה שואה  אמש  כמו ל):בחושך  (איוב

(ÊÎ).‰¯ÂÎ כרה בור  כמו ז):חופר ויפול ˘Á˙.(תהלים כמו בור
שם):בשחת ,).ÏÏÂ‚Â: וסבוב גלגול ענין„ÂÈÎ.(ÁÎ)מל'

במדוכה  דכו או כמו וכתיתה יא):שבירה מל 'Á„Ó‰.(במדבר
ושבח :˙˙‰ÏÏ.(‡)דחיה: הלול  וכןÏÈ„.מל ' מקרה  עניינו

יעקב  תולדות לז)אלה שהז(בראשית אמרולפי הקורות מוליד מן
יום: כסףÏËÂ.(‚)ילד  נטילי כמו משא א):ענין  (צפניה
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èé ÷øô äéòùéfhÎi

é:Lôð-éîâà øëN éNò-ìk íéàkãî äéúúL eéäåàéäöò äòøô éöòé éîëç ïòö éøN íéìåà-Cà §¨¬¨Ÿ¤−¨§ª¨¦®¨¬Ÿ¥¤−¤©§¥¨«¤©¡¦¦Æ¨´¥½Ÿ©©§¥ÆŸ£¥´©§½Ÿ¥−̈
éà äøòáð:íã÷-éëìî-ïa éðà íéîëç-ïa äòøt-ìà eøîàz Cáééîëç àBôà íiàeòãéå Cì àð eãébéå E ¦§¨¨®¥µŸ§´¤©§½Ÿ¤£¨¦¬£¦−¤©§¥¤«¤©¨Æ¥´£¨¤½§©¦¬−̈¨®§¥´§½

:íéøöî-ìò úBàáö äåäé õòi-äîâéð éøN eàMð ïòö éøN eìàBð:äéèáL úpt íéøöî-úà eòúä ó ©¨©²§¨¬§¨−©¦§¨«¦«£Æ¨´¥½Ÿ©¦§−¨´¥®Ÿ¦§¬¤¦§©−¦¦©¬§¨¤«¨
ãé:Bàé÷a øBkL úBòzäk eäNòî-ìëa íéøöî-úà eòúäå íéòåò çeø daø÷a Cñî äåäéåèäéäé-àìå §¨²¨©¬§¦§−̈´©¦§¦®§¦§³¤¦§©Æ¦Æ§¨«©£¥½§¦¨¬¦−§¦«§«Ÿ¦§¤¬
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i"yx
.¯Î˘ È˘ÂÚ ÏÎ ÌÈ‡ÎÂ„Ó ‰È˙Â˙˘ ÂÈ‰Â (È)
מעינות  ויסכרו ח) (בראשית כמו בלע''ז אישקלוש''א
הנהר  לשפת חוץ היוצאין המים שסוכרים תהום
במקומן  ועומדין הנקוים מים אגם ונעשים ומתפשטים
חפירותיהן  יסודות שיהו הנביא ואמר דגים שם ורבים

שעשו: השכר אגמי ויפלו Ù˘.מדוכאים ÈÓ‚‡ אגמי
האגמים  שמי לב) (שמות וינפש שבת לשון שבת
דהוו  תרגם וירושלמי אחד, במקום ועומדים נוחים

לנפשיה: גבר מיא וכנשין סוכרא ‡ÍÈעבדין (‡È)
.Â¯Ó‡˙ בן עצמו על מכם איש כל לפרעה מעתה

תתהללו  איך בעצתכם שיכשל ומאח' אני חכמים

קדם: מלכי בן אתה אנחנו חכמים בני לאמר לפניו
.ÂÏ‡Â (‚È):אוילים השיאני Â‡˘.ל' הנחש כמו

ג): ·˜¯·‰.(בראשית ÍÒÓ („È) להם מזג משקה
ט) (משלי יינה מסכה לשון רוחם את שעיוה בתוכה
מסך: קרוי בטעמו שמעמידו עד בחבית משקה עירוב

.ÌÈÚÂÚ:הדעת טירוף של חולי ÚÈ˘‰שם ¯˘‡ (ÂË)
.ÔÂÓ‚‡Â ‰ÙÎ ·ÊÂ ואיצטגנינים ¯‡˘ החרטומים הם

וכוכבים  מזלות ברקיע שיש בכוכבים החוזים
נתונים  והם וזנב ראש דוגמת ועשויין כן המכונים
והגמון  ראש כתרגומו לפרש ויש בטלה) (ס''א בתלי

ואטרון: שלטון

cec zcevn
(È).ÌÈ‡ÎÂ„Ó ‰È˙Â˙˘ ÂÈ‰Âבפני לסתום דגים  ציידי דרך 

למקומם ישובו שלא  הנהר  משפת ויוצאים  המתפשטים המים
במקומם ועומדים נחים  אגמים נעשים המתפשטים והמים 
יסודי ידוכאו  היאור ושתחרב אמר  ולזה הדגים צדים ובהם
הואיל  כי נפש  אגמי להיות סתימה  העושים כל  של  הסתימות

ההם : בהסתימות צורך עוד  אין מים ‡ÌÈÏÈÂ.(È‡)ואין Í‡
אוילים: אך ונשארו צוען  משרי הלכה ÈˆÚÂÈהחכמה  ÈÓÎÁ

.‰Ú¯Ùנבערה עצה ייעצו  פרעה  ביועצי אשר החכמים 
עצמם: להציל  בעצתם  הועילו לא כי  ˙‡Â¯Ó.וכסילות ÍÈ‡

בן אני ואמר פרעה  לפני עצמו משתבח  היה מהם אחד  כל
מאבותי : בידי מוחזקת והחכמה  ˜„Ì.חכמים ÈÎÏÓ Ô·אבותי

שמות וידיעת הכישוף נמצא שם אשר קדם מלכי היו
‡ÂÙ‡.(È·)הטומאה: ÌÈ‡ואיה הם איה  יאמר לפרעה  כאלו

תנצל : במה עתה לך  ויגידו  חכמיך לדעתÂÚ„ÈÂ.פה  יתחכמו
היעוצה: מהעצה  נשמר להיות  וכו' ה ' יעץ ÂÏ‡Â.(È‚)מה 

חכמים בהסתת נפתו נוף ושרי אוילים  נעשו צוען  שרי
הנבערה : בעצתם העםÂÚ˙‰Â.והיועצים  את  התעו השרים 

הבטיחו השרים כי  הממלכה ראש  היא אשר במצרים  היושב 
המנצחים יהיו שהם לאמר  היועצים  בדברי העם את 

ÍÒÓ.(È„)במלחמה: עוות‰' רוח  בהם ובלבל  ערבב המקום 
המלחמה: תכסיסי בענין דעתם בלבל ר''ל ÂÚ˙‰Â.ועקום 

השכור כמו הדברים בכל  מצרים את  התעו והשרים היועצים
לעשות : מה אז  ידע לא  אשר השכרות רוב בעבור מאכלו  יקיא בעת נתעה יהיה È‰È‰.(ÂË)אשר  ‡ÏÂ בכל תועלת  שום לו 

הפחותים: במעשה  ולא  הראשים  במעשה לא יצליחו לא  ר''ל הזנב  הן הראש  הן יעשה אשר  ÔÂÓ‚‡Â.מעשה ‰ÙÎבמעשה ר ''ל 
במ ''ש: הענין  וכפל  החלש  במעשה ולא כנשים:ÌÈ˘Î.(ÊË)החזק לבב  ורכי כח  ÂÈÏÚ.תשושי ÛÈÓ:בו להכותו 

oeiv zcevn
(È).‰È˙Â˙˘תהלים) יהרסון  השתות כי כמו יסודות ענין

(שםÌÈ‡ÎÂ„Ó.י''א ): חיתי לארץ  דכא  כמו כתיתה ענין
תהום˘Î¯.קמ''ג): מעיינות ויסכרו כמו סתימה ענין 

ח ): מים‡‚ÈÓ.(בראשית לאגם  כמו מכונסים  מים  יקראו כן
ק ''ז): וינפשÙ˘.(תהלים  שבת כמו  והשקט  מנוחה  ענין

ל''ב): לאÚ·¯‰.(È‡)(שמו' בער איש כמו כסילות  ענין
צ ''ב): (תהלים  ˜„Ì.ידע ÈÎÏÓ:מזרח עניןÂÏ‡Â.(È‚)מלכי

י''ב ): (במדבר נואלנו אשר כמו  ושטות עניןÂ‡˘.אוילות
ג ): (בראשית  השיאני הנחש  כמו ופתוי מיÂÚ˙‰Â.הסתה 

בדרך: מהתועה והושאל  תועה  קרוי בדעתו  דברÙ˙.ששוגה
האבן לשום הדרך  כי על פנה שאלה  בלשון נקרא החשוב
וכמ''ש הצדדים  משתי  נראה להיות  הבנין בפנת המובחרת 

קי''ח ): (תהלים  פנה  לראש  היתה וכו ' מלשון˘·ÈË‰.אבן
ומשפחה: מסכהÍÒÓ.(È„)שבט  כמו ובלבול  ערבוב ענין 

ביין: המים ערבוב שהוא  ט ) (משלי  עוותÌÈÚÂÚ.יינה מל '
וספק·˜Â‡È.ועקימות : כמו החוץ  אל המאכל החזרת  ענינו

מ ''ח): (ירמיה בקיאו קוראÊÂ·.(ÂË)מואב הדבר תחתיות
השפלות : על ויורה תמריםÙÎ‰.זנב כפות כמו ענף  ענינו

כ''ג): וכןÔÂÓ‚‡Â.(ויקרא  גומא מן הפוך  והוא רך  צמח הוא
ר כאגמון  נ ''ח ):הלכוף (לקמן רעדה:ÁÂ¯„.(ÊË)אשו ענין

.˙ÙÂ˙:' הרמ ענין

fkÎek wxt ilyn - miaezk

åë ÷øô éìùîgkÎak

áë:ïèá-éøãç eãøé íäå íéîäìúîk ïbøð éøácâë:òø-áìå íé÷ìc íéúôN Nøç-ìò ätöî íéâéñ óñk ¦§¥´¦−§¨§¦«§©£¦®§¹¥À¨§¬©§¥¨«¤¤´¤¦ −¦§ª¤´©¨®¤§¨©−¦Ÿ§¦´§¤¨«
ãë:äîøî úéLé Baø÷áe àðBN øëpé åéúôNa (åúôùá)äëúBáòBz òáL ék Ba-ïîàz-ìà BìB÷ ïpçé-ék ¦ −§¨¨¦¨¥´¥®¹§¦§À¨¦¬¦§¨«¦«§©¥´−©©«£¤®¦³¤−©¥´

:Baìaåë:ìä÷á Búòø äìbz ïBàMîa äàðN äqkzæë:áeLz åéìà ïáà ììâå ìté da úçM-äøk §¦«¦©¤´¦ −§¨§©¨®¦¨¤−¨¨´§¨¨««Ÿ¤© −©¨´¦®Ÿ§¬Ÿ¥¬¤¹¤¥¨¬¨«
çëì:äçãî äNòé ÷ìç äôe åékã àðNé ø÷L-ïBL §«¤ −¤¦§¨´©¨®¤¬¹̈À̈©£¤¬¦§¤«

æë ÷øô éìùîbÎ`

à:íBé ãìi-äî òãú-àì ék øçî íBéa ìläúz-ìàáøæ Eìläééô-àìåéúôN-ìàå éøëð E:Eâïáà-ãák ©«¦ −§©¥§´¨¨®¦³Ÿ¥¹©À©¥¬¤«§©¤§´¨´§Ÿ¦®¹̈§¦À§©§¨¤««Ÿ¤¤−¤
:íäéðMî ãák ìéåà ñòëå ìBçä ìèðå§¥´¤©®§©¬©¡¹¦À¨¥¬¦§¥¤«

i"yx
(·Î).ÌÈÓ‰Ï˙ÓÎ פרשו ורז''ל מתלחמים ל'

למיתה: להם היו המרגלים דברי להם כמת כמתלהמים
.ÔË· È¯„Á:הדרוקן מיתת Á¯˘.(Î‚)היא ÏÚ ‰ÙÂˆÓ

והוא  בו אותו שצורפין החרש על המדובקים כסף כסיגי
דולקים  שפתים כן תועלת בו ואין כסף הוא כאלו מבהיק
בחלקות  להסיתם הבריות אחר הרודפים רע. ולב
כאוהבין  נראין רע ולב בלב ואחד בפה אחד ומדברים

אויבים: אחרי„ÌÈ˜ÏÂ.והם דלקת לא)כמו :(בראשית
(„Î).‡Â˘ ¯ÎÈ יכירו שלא השונא מתנכר בדבורו

בלעז: דישקנוייש''ט שונא, ˘‡‰.(ÂÎ)שהוא ‰ÒÎ˙
חושך שהוא במשאון ומכסה במחשך מעשיו (ס''א העוש'

חשך) שהקב''ה שואת סוף להקב''ה השנאוי הדבר את
רשע: שהוא בו שיכירו בקהל רעתו ÂÎ¯‰(ÊÎ)מגלה

.˙Á˘ והפיל ישראל על לבלק עצה שהשיא בלעם כגון

ביד  ונהרג שכרו לתבוע למדין ובא אלף כ''ד מהם
מכשול ÏÏÂ‚Â.ישראל: המעמיד של סופו כלומר

בו: ‡·Ô.שיכשל ÏÏÂ‚Â שיכשלו למקום ממקום מגללו
אחיו  שבעים שהרג באבימלך פותרו ואגדה אדם, בני בו
אחת  אשה ותשלך שנאמר באבן מת וסוף אחת אבן על

וגו' גלגלתו ותרץ רכב ט')פלח ˘È‡(ÁÎ):(שופטים
.ÂÈÎ„ תחתיו הנדכאים את שונא הרע לשון שמקבל מי

נוב: והרג לדוד שאול רדף הרע לשון על ÏÁ˜.שכן ‰ÙÂ
חלקלקות: של Á„Ó‰.פה ‰˘ÚÈ שדוחה דיחוי עושה

הקב''ה: מעל מקבלו ˙˙‰ÏÏ.(‡)את Ï‡ תתפאר אל
מחר: ליום להיות שעתיד בדבר Ó‰עכשיו Ú„˙ ‡Ï ÈÎ

.ÌÂÈ „ÏÈ מחשבות שיבטל רעה שום יולד היום שמא
‡ÏÈÂ.משא:ÏËÂ.(‚)מחר: ÒÚÎÂ מכעיס שהאויל

לעולם: כעס להביא גורם להקב''ה

cec zcevn
(·Î).Ô‚¯ È¯·„המשברות כמכות קשים  המה  מתלונן דברי

הגוף מעל המה המכות  אבל בטן חדרי  יורדים המה  ועוד 
ולא לרפאות נוח  ממעל  המה אשר  המכות הנה  וכאומר  ממעל
המתלונן: דברי לרפאות  קשה  וכן בטן חדרי מכות כן 

(‚Î).ÌÈ‚ÈÒ ÛÒÎהמעורב בכסף  חרס  כלי המצפה כמו
לבחון לב יתן המה  סיגים כי הרואה  יראה כאשר  הנה בסיגים 
אהבת אחר הרודפים  השפתים  כן חרס וימצאם  בפנימיותם 
בשפתיו ימצא כאשר הנה מרמה יחשוב ובלבו הבריות
זדון: מלאה שלבו תדע  ידוע הוא מעט ואם רע מאומה 

(„Î).ÂÈ˙Ù˘·כאלו עצמו השונא  יעשה שפתיו בחלקלקות
ישים לבו בקרב  אבל עמדו ואינה  השנאה  מן  נכרי  הוא

עוזבה : ואינה  ÔÁÈ.(Î‰)המרמה  ÈÎבתחנונים קולו  ישא  אם
בלבו : תועבות  שבע כי בו תאמן שאין˙ÒÎ‰.(ÂÎ)אל  במקום  והרעה השנאה דבר  העושה ר''ל בחושך  השנאה  תתכסה כאשר 

הרעה: גמול יקבל  ואז רב בקהל רעתו תגלה  הדבר סוף הנה רואים הואÂÎ¯‰.(ÊÎ)אנשים סופו חבירו לרגלי בור החופר
יוכשל  עצמו הוא חבירו  על  רעה החורש ור''ל  במ ''ש  הדבר  וכפל אליו  תשוב סופו חבירו על אבן הגולל וכן  בה יפול עצמו

˘˜¯.(ÁÎ)ברעתו: ÔÂ˘Ïכי על  לו המה  שאויבים יחשוב כי רע  גמלוהו לא אם ואף  בשקריו הנדכאים את ישנא שקר איש 
מדברי יודעים אינם כאלו  בעצמם להראות  חלקלקות אליו ידבר אם ר''ל  ההיא  השנאה  את  ידחה חלק  פה אבל  בשקריו נדכאו

מעצמה: נדחית ההיא השנאה  אז  ˙˙‰ÏÏ.(‡)שקריו Ï‡מה תדע  לא כי מחר  ביום לעשות שתבטיח  במה  עצמך  תשתבח אל
עשוהו : תוכל  לא אשר  דבר יקרה פן כי יקרה  וגו':ÍÏÏ‰È.(·)דבר  זר יהללך עשית שכבר בדבר אף Â‚Â'.ר''ל È¯Îהוא

במ ''ש: הדבר  יותרÂÎ·„.(‚)כפל  ולסבול  לשאת כבד  האויל כעס אמנם רב  משאו החול  וגם רב כובד  לה יש האבן הנה
לכעוס: ירבה  הדעת מחסרון כי אלו משני

oeiv zcevn
(·Î).ÌÈÓ‰Ï˙ÓÎיהלמני מן  הפוך והוא המשברת  הכאה ענין
קמב):צדיק הכסף:ÌÈ‚ÈÒ.(Î‚)(תהלים פסולת ÙÂˆÓ‰.הוא

אחרי„ÌÈ˜ÏÂ.מחופה : דלקת  כמו רדיפה לא):ענין (בראשית

(‰Î).Ú·˘ צדיק יפול שבע וכן הרבה  כד):ר ''ל  (לעיל

(ÂÎ).ÔÂ‡˘Ó·ומשואה שואה  אמש  כמו ל):בחושך  (איוב

(ÊÎ).‰¯ÂÎ כרה בור  כמו ז):חופר ויפול ˘Á˙.(תהלים כמו בור
שם):בשחת ,).ÏÏÂ‚Â: וסבוב גלגול ענין„ÂÈÎ.(ÁÎ)מל'

במדוכה  דכו או כמו וכתיתה יא):שבירה מל 'Á„Ó‰.(במדבר
ושבח :˙˙‰ÏÏ.(‡)דחיה: הלול  וכןÏÈ„.מל ' מקרה  עניינו

יעקב  תולדות לז)אלה שהז(בראשית אמרולפי הקורות מוליד מן
יום: כסףÏËÂ.(‚)ילד  נטילי כמו משא א):ענין  (צפניה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc oihib(iyily meil)

mipecipd ipya gwnd inc oicy l`eny xn`y `l` .mipey`xd
,dey epi`àãçamdn cg`a -éðéáæ éøãäzlhazn dxiknd - ©£¨¨§¥§¦¥

,dpewl zexfeg zernde ,rxtnlàãçáemdn cg`a -àìéøãä ©£¨Ÿ¨§¥
éðéáæ,`adle o`kn wx zlhazne ,rxtnl dlha dpi` dxiknd - §¦¥

,eizern z` ciqtd dpewdeeäééðéî éä àðòãé àìårcei ipi`e - §Ÿ¨©§¨¥¦©§
o`kn dlha dxwn dfi`ae ,rxtnl dlha dxiknd dxwn dfi`a

.`adleïðà éæçéð ,óñBé áø øîàly ewitq z` heytpe ep` d`xp - ¨©©¥¤¡¥£¨
,opr axéðúcîepipyy dnn -ì Bcáò øëBnä ,àúééøáal`xyi ¦§¨¥§¨©§¨©¥©§§

a xcdàöé ,õøàì äöeçcard,úeøéçìéøöåéðL Baøî øeøçL èb C ¨¨¨¤¨¨§¥§¨¦¥¦§¥©¥¦

hb el zzl jixv ipyd eaxy oeike .l`xyi za `yil exizdl ick
,xexgydpéî òîLyéðL Baø dééð÷,eteb z` dpw ipyd eaxy - §©¦¨©§¥©¥¦

éðéáæ éøãä àìådpewd oi` `linne ,rxtnl dlha dpi` dxiknde - §Ÿ¨§¥§¦¥
.eizern z` reazl lekicard zxikny `ziixadn gkeny oeike

dxiknd laeia dcy zxiknay xnel epilr ,rxtnl dlha dpi`
,rxtnl dlhaíúä ìàeîL øîà éëålaeid zpya dcy xkena - §¦¨©§¥¨¨

,äøeëî dðéà,rxtnl dlha dxikndy dzid ezpeekúBòîegwnd ¥¨§¨¨
ïéøæBç.dpewl §¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

המשך ביאור למסכת גיטין ליום שלישי עמ' ב

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד פה øîàå,דף àáé÷ò éaø äðòðשנאמר ממה נלמד זה כא דבר (שמות ©£¨©¦£¦¨§¨©

Bâå'יד) eäòø ìò Léà ãæé éëå'בערמה úeîì',להרגֹו epçwz éçaæî íòî §¦¨¦¦©¥¥§ְְְְָָָ¥¦¦§§¦¦¨¤¨
שרק  משמע הפסוק ומלשון  למיתה. אותו תדון עבודה, לעבוד ובא הוא כהן שאפילו

'éçaæî íòî',לעבוד שהתחיל קודם  היינו למות, éçaæî'תקחנו ìòî' àìå אם - ¥¦¦§§¦§Ÿ¥©¦§§¦
הגמרא  למיתה. ידונוהו  עבודתו שישלים לאחר אלא אותו , מפסיקים אין בעבודה התחיל

יוחנן: רבי של דינו פי על עקיבא רבי של לימודו את äðçמבארת øa øa äaø øîàå§¨©©¨©©¨¨
eðL àì ,ïðçBé éaø øîà,המזבח מעל אותו לוקחים úéîäìשאין àlà אותו ¨©©¦¨¨Ÿ¨¤¨§¨¦

במזיד, כשהרג

ב: עמוד פה úBéçäìדף ìáà,למיתה נידון של לזכותו להעיד כגון ìòîאחר, eléôà £¨§©££¦¥©
éçaæî,לדון יש לפיכך להעיד . והולך ôqL÷כהןäîeמפסיק ,äfאםLnî Lé ¦§§¦©¤¤¨¥¥©¨

נכונה] å[-עדות ,åéøáãa Lnî ïéà ÷ôñ åéøáãa ה באמצע החמורה äãBáòהוא ¦§¨¨¨¥¥©¨¦§¨¨§£¨
úaLש  äçBc,נפש פיקוח מפני אותה מפסיק קבוע, שזמנם ציבור ÷ìבקרבנות ¨©¨©

Lôð çewôì øîBçå[אותה דוחה [שהרי מעבודה úaMä.החמור úà äçBcL ¨¤§¦©¤¤¤¤¤©©¨
,øîàå øæòìà éaø äðòð.מילה ממצות נלמד שבת שדוחה נפש äìén,פיקוח äîe ©£¨©¦¤§¨¨§¨©©¦¨

àéäL ב רק äçBcתיקון ,íãàaL íéøáéà äðBîLe íéòaøàå íéúànî ãçà ¤¦¤¨¦¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦¤¨¨¨¨
úaMä úàøîBçå ì÷ הוא, שהתיקון נפש úàלפיקוח äçBcL ,Bôeb ìëì ¤©©¨©¨¤§¨¤¤¤

.úaMä©©¨
שבת: דוחה נפש שפיקוח לכך נוספות øîBà,דרשות äãeäé éaøa éñBé éaø נאמר ©¦¥§©¦§¨¥

יג) לא ìBëé(שמות ,'eøîLz éúúaL úà'שישמרה לומר מקרה,ìkìהייתי בכל - ¤©§Ÿ©¦§Ÿ¨©Ÿ
נפש, פיקוח במקום øîBìאפילו ãeîìz(שם),'Cà'שמשמעו,÷lç והיינו השבת, את לשמור חייב שאינו מקרה יש כלומר ©§©©¦¥

נפש. פיקוח בשמירתה øîBà,כשכרוך óñBé ïa ïúðBé éaøמהפסוק נלמד שבת שדוחה נפש יד)פיקוח לא ÷Lã(שם ék' ©¦¨¨¤¥¥¦Ÿ¤
,'íëì àéä ש השבתàéäמשמע -íëãéa äøeñî,נפש פיקוח במקום dãéaלחללה íéøeñî ízà àìå.שמירתה עבור למות ¦¨¤¦§¨§¤§¤§Ÿ©¤§¦§¨¨

,øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaøמהפסוק נלמד זה טז)דין לא úaMä(שם úà ìàøNé éðá eøîLå'.'הּׁשּבת את לעׂשֹות ©¦¦§¤§©§¨¥§¨§§¥¦§¨¥¤©©¨ֲֶַַַָ

ש  מכאן נוספות. שבתות גם לשמור שיוכלו באופן השבת את שישמרו הכתוב, äøBz,כוונת äøîà שת úaLמוטב åéìò ìlç ¨§¨¨©¥¨¨©¨
úçà,ממיתה äaøä.להצילו úBúaL øBîLiL éãk ©©§¥¤¦§©¨©§¥

íúä éàåä éà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà,זו שאלה כשנשאלה שם הייתי אילו -éãéc àðéîà äåä אומר הייתי - ¨©©§¨¨©§¥¦£©¨¨£¨£¦¨¦¦
שהיא משלי, eäãécîדרשה àôéãòהמצוות כל על נאמר שכן שלהם. מהדרשות ה)- יח íäa',(ויקרא éçå',בשמירתם שיחיה £¦¨¦¦§¨©¨¤

,íäa úeîiL àìå.שבת דוחה נפש שפיקוח מכאן §Ÿ¤¨¨¤

i"yx
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:dcear cearl `ay `ed odkàìå

éçáæî ìòîdceara ligzd m` .
milyn `l` oecil `al wiqtn oi`

:ezcear
úåéçäì ìáà :á ãåîò äô óãoebk .

oecpy mc` lr zekf cnll rceiy
:bxdil c''aaäãåáòådxeng .

dwiqtn zayd z` dgecy
:ytp zlvdläìéî äîå`idy .

dgec mc` ly eixai`n cg` oewiz
zxk dilr oiaiigy itl zayd z`
`ztqeza diepy jk onf xg`l

:zaycìëì ìåëégewitl 'it` .
:ytpúà ìàøùé éðá åøîùå

úáùäzexg` zezay zeyrl ick .
zxiny meiwa ef zaya exdfi

:daxd zezay
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד פה øîàå,דף àáé÷ò éaø äðòðשנאמר ממה נלמד זה כא דבר (שמות ©£¨©¦£¦¨§¨©

Bâå'יד) eäòø ìò Léà ãæé éëå'בערמה úeîì',להרגֹו epçwz éçaæî íòî §¦¨¦¦©¥¥§ְְְְָָָ¥¦¦§§¦¦¨¤¨
שרק  משמע הפסוק ומלשון  למיתה. אותו תדון עבודה, לעבוד ובא הוא כהן שאפילו

'éçaæî íòî',לעבוד שהתחיל קודם  היינו למות, éçaæî'תקחנו ìòî' àìå אם - ¥¦¦§§¦§Ÿ¥©¦§§¦
הגמרא  למיתה. ידונוהו  עבודתו שישלים לאחר אלא אותו , מפסיקים אין בעבודה התחיל

יוחנן: רבי של דינו פי על עקיבא רבי של לימודו את äðçמבארת øa øa äaø øîàå§¨©©¨©©¨¨
eðL àì ,ïðçBé éaø øîà,המזבח מעל אותו לוקחים úéîäìשאין àlà אותו ¨©©¦¨¨Ÿ¨¤¨§¨¦

במזיד, כשהרג

ב: עמוד פה úBéçäìדף ìáà,למיתה נידון של לזכותו להעיד כגון ìòîאחר, eléôà £¨§©££¦¥©
éçaæî,לדון יש לפיכך להעיד . והולך ôqL÷כהןäîeמפסיק ,äfאםLnî Lé ¦§§¦©¤¤¨¥¥©¨

נכונה] å[-עדות ,åéøáãa Lnî ïéà ÷ôñ åéøáãa ה באמצע החמורה äãBáòהוא ¦§¨¨¨¥¥©¨¦§¨¨§£¨
úaLש  äçBc,נפש פיקוח מפני אותה מפסיק קבוע, שזמנם ציבור ÷ìבקרבנות ¨©¨©

Lôð çewôì øîBçå[אותה דוחה [שהרי מעבודה úaMä.החמור úà äçBcL ¨¤§¦©¤¤¤¤¤©©¨
,øîàå øæòìà éaø äðòð.מילה ממצות נלמד שבת שדוחה נפש äìén,פיקוח äîe ©£¨©¦¤§¨¨§¨©©¦¨

àéäL ב רק äçBcתיקון ,íãàaL íéøáéà äðBîLe íéòaøàå íéúànî ãçà ¤¦¤¨¦¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦¤¨¨¨¨
úaMä úàøîBçå ì÷ הוא, שהתיקון נפש úàלפיקוח äçBcL ,Bôeb ìëì ¤©©¨©¨¤§¨¤¤¤

.úaMä©©¨
שבת: דוחה נפש שפיקוח לכך נוספות øîBà,דרשות äãeäé éaøa éñBé éaø נאמר ©¦¥§©¦§¨¥

יג) לא ìBëé(שמות ,'eøîLz éúúaL úà'שישמרה לומר מקרה,ìkìהייתי בכל - ¤©§Ÿ©¦§Ÿ¨©Ÿ
נפש, פיקוח במקום øîBìאפילו ãeîìz(שם),'Cà'שמשמעו,÷lç והיינו השבת, את לשמור חייב שאינו מקרה יש כלומר ©§©©¦¥

נפש. פיקוח בשמירתה øîBà,כשכרוך óñBé ïa ïúðBé éaøמהפסוק נלמד שבת שדוחה נפש יד)פיקוח לא ÷Lã(שם ék' ©¦¨¨¤¥¥¦Ÿ¤
,'íëì àéä ש השבתàéäמשמע -íëãéa äøeñî,נפש פיקוח במקום dãéaלחללה íéøeñî ízà àìå.שמירתה עבור למות ¦¨¤¦§¨§¤§¤§Ÿ©¤§¦§¨¨

,øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaøמהפסוק נלמד זה טז)דין לא úaMä(שם úà ìàøNé éðá eøîLå'.'הּׁשּבת את לעׂשֹות ©¦¦§¤§©§¨¥§¨§§¥¦§¨¥¤©©¨ֲֶַַַָ

ש  מכאן נוספות. שבתות גם לשמור שיוכלו באופן השבת את שישמרו הכתוב, äøBz,כוונת äøîà שת úaLמוטב åéìò ìlç ¨§¨¨©¥¨¨©¨
úçà,ממיתה äaøä.להצילו úBúaL øBîLiL éãk ©©§¥¤¦§©¨©§¥

íúä éàåä éà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà,זו שאלה כשנשאלה שם הייתי אילו -éãéc àðéîà äåä אומר הייתי - ¨©©§¨¨©§¥¦£©¨¨£¨£¦¨¦¦
שהיא משלי, eäãécîדרשה àôéãòהמצוות כל על נאמר שכן שלהם. מהדרשות ה)- יח íäa',(ויקרא éçå',בשמירתם שיחיה £¦¨¦¦§¨©¨¤

,íäa úeîiL àìå.שבת דוחה נפש שפיקוח מכאן §Ÿ¤¨¨¤

i"yx

éçáæî íòî .à ãåîò äô óãm` .
:dcear cearl `ay `ed odkàìå

éçáæî ìòîdceara ligzd m` .
milyn `l` oecil `al wiqtn oi`

:ezcear
úåéçäì ìáà :á ãåîò äô óãoebk .

oecpy mc` lr zekf cnll rceiy
:bxdil c''aaäãåáòådxeng .

dwiqtn zayd z` dgecy
:ytp zlvdläìéî äîå`idy .

dgec mc` ly eixai`n cg` oewiz
zxk dilr oiaiigy itl zayd z`
`ztqeza diepy jk onf xg`l

:zaycìëì ìåëégewitl 'it` .
:ytpúà ìàøùé éðá åøîùå

úáùäzexg` zezay zeyrl ick .
zxiny meiwa ef zaya exdfi

:daxd zezay

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc oihib(iying meil)

éñëéî éa éða eäðä,iqkin ia enyy mewna exby miyp` mze` - ¨§§¥¥¦§¥
éæeæ éôæéczern mieel eidy -eäì äåä àìå ,íéáëBk éãáBòî §¨§¥¥¥§¥¨¦§Ÿ£¨§

eäðéòøôîì,[rextl mdl did `le-]eäì éáøb à÷å eúàeribd - §¦§§¦§¨§¨¨§¥§
.maeg oerxta micarl mze` eaye ,miakek icaerddén÷ì eúà- ¨§©¥

iptl el`d miieayd eribdàðeä áøc,mctiy ickeäì øîàax §©¨¨©§
,`pedeëì ãéáòéà éàî,mkzectl il xeq` ,mkl dyr` dn -,ïðúc ©¤¡¦§¦§©

.BúBà ïéãBt ïéà ,íéáëBk éãáBòì åéða úàå Bîöò úà øëBnä©¥¤©§§¤¨¨§§¥¨¦¥¦
àaà éaø déì øîà,`ped axleðéaø éðzãnéì,micet oi`y oicdy ¨©¥©¦©¨¦©§©¦©¥

àeäåote`a wx df -øënL,edecte ,zg` mrtäðLå,zipy xkne - §¤¨©§¨¨
,aey edecteléLåLipa z` dcet jpi` recne ,ziyilya xkne - §¦¥

.iqkin iadéì øîà,`ped axéëä éãáòc éìéâø ìbøî éðämiyp` - ¨©¥¨¥¦§¨§¦¦§¨§¥¨¦
miiebde ,mlyl dn mdl oi`e zeell ,jk zeyrl md milibx el`

md mikneqe ,micarl mze` miaeymdilre ,mze` ectiy jk lr
.mze` micet oi`y dpynd dxn`

icaerl envr xeknl libxd z` micet oi`y epipyy s` lr
zxtqn :ezectl jixvy ote` yiy d`ian `xnbd ,miakek

,`xnbdéàãeìì déLôð ïéaæc àøáb àeääenvr xkny mc` did - ©©§¨§©¦©§¥§¨¥
,mc` ipa milke`y dne` mde ,i`celldén÷ì àúàeze` ribd - ¨¨§©¥

iptl mc`énà éaøc,déì øîà,in` iaxl §©¦©¦¨©¥
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xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc oihib(oey`x meil)

xaecnïéôzeL éðL ìL ãáòa,ewlg lk z` cg` xxgiyeåepizpyn §¤¤¤§¥¨¦§
ìkä éøáãleki dvgn wx el yiy iny micen minkge ,`id ¦§¥©Ÿ

epnn z`veiy dy`k ,ewlg lk xxgyn `edy oeik ,exxgyl
.diyexiba ixnbl

:minkge iax zwelgna sqep oic,äaø øîàdú÷Bìçîwx `id ¨©©¨©£¤
øøçéMLaz`Béöçcard ly cg`dçépäåz`Béöç`vnpe xg`d §¤¦§¥¤§§¦¦©¤§

,zg`k elek epnn `vi `lyìáàm`øøçéLz`Béöçcg`døëîe £¨¦§¥¤§¨©
z`Béöçxg`dBàyäðzîa ïúðz`Béöçmr zg` zaa xg`d ¤§¨©§©¨¨¤§

,xexgyddélek dépéî ÷éôð÷c ïåék,epnn `vei elek cardy oeik - ¥¨§¨¨¦¦¥¥
äð÷ ìkä éøác.xexgyd lge eivg z` card ¦§¥©Ÿ¨¨

,dywn `xnbdéiaà déì øîà,daxlBleëáe,cg`k epnn `veiàì ¨©¥©©¥§Ÿ
éâéìt,miwleg mpi` -àãç éðúäåzg` `ziixaa epcnl `elde - §¦¥§¨¨¥£¨

yì åéñëð áúBkäåéãáò éðLlky aezk cg` lkae ,zexhy ipya ©¥§¨¨¦§¥£¨¨
,gily ici lr zg`k mdipy z` dkife ,mdn cg`l eiqkpeð÷z` ¨

,mzivgna dkef cg` lke ,miqkpdäæ úà äæ ïéøøçLîelk ixdy , §©§§¦¤¤¤
.exxgyne ,miqkpd llkay exiag ivg z` dpw cg`Cãéà àéðúå§©§¨¦¨

,zxg` `ziixaa epipye -øîBàä,xhya ok azkeïéðeúð éñëð ìk ¨¥¨§¨©§¦
óà ,ééãáò éðBìôe éðBìôìz`eð÷ àì íîöò`vnp .micard ¦§¦§¦£¨©©©§¨Ÿ¨

.zexzeq zeziixadyåàì éàîy xn`p `l m`d -àä`ziixad - ©¨¨
k dpey`xdéaøepw okle ,xhya dvgn xxgyl xyt`y ©¦

,df z` df mixxgyneàäåk dipyd `ziixade -ïðaømixaeqd §¨©¨¨
enk] zg` zaa mdipyl dpwdy s`e ,xhya dvgn xxgyl oi`y

,`xnbd dper .llk epw `l [eivg xkne eivg xxgiyéãéàå éãéà ,àìŸ¦¦§¦¦
itlàä ,ïðaøxaecn ,dpey`xd `ziixaa -,Blek øîàcepiidc ©¨¨¨§¨©

,car lkl miqkpd lk xhya dpwde ,car lkl mipezp eiqkp lky
d lky meyn xexgyd lgexkn oke ,zg` zaa oec`dn `vei car

e .xexgyd lg eivg xxgiye eivgàäxaecn ,dipyd `ziixaa - ¨
øîàcdpwn ip` zexhya azky -éöçe dfl iqkpnéöç,dfl iqkpn §¨©£¦£¦

ixdy ,zg` zaa elek epnn xxgzyd `ly oeik card dpw `le
aeye ,xexgyd lg `le ,ecal oey`xd ivg wx xxgiy dligzn
ozp m` elit`e .xexgyd lg `l mbe ecal ipyd ivg wx xxgiy
ozpy okziy oeik ,xexgyd lg `l zg` zaa zexhyd izy z`
dvgn mb lleky ipyd ivgde ,mdipyl eiqkpn ivg eze` z`

.llk xexgyd lg `ly `vnp ,elv` x`yp micardn
,`xnbd zl`eyàôéñ éðz÷cî àäåseqa xn`py dnn ixde - §¨¦§¨¨¥¥¨

,dipyd `ziixadéöç øîà íàåe dfléöçdfl,eð÷ àìdpwd `ny §¦¨©£¦£¦Ÿ¨
mby sqep oic xnel `ziixad zpeeky rnyn ,mdipyl ivg eze`

,epw `l dfaBlek øîàc àLéøc ììkîxaecn `yixay wiicl yie - ¦§¨§¥¨§¨©
s` ,dpw `l z`f lkae elek z` car lkl dpwny ,xg` dxwna

`ziixad seq ,`xnbd dper .zg`k lkd epnn `viyà÷ éLeøẗ¥¨
Løôîlk xne`d ,`ziixad zpeek efe .`yixd z` yxtl `a - §¨¥

iicar ipelte ipeltl mipezp iqkpeð÷ àì ïîöò óà,ïBâk ,ãöék ©©§¨Ÿ¨¥©§
,éöç éöç øîàcxiiye ivg eze` micard ipyl ozpy miyyegy §¨©£¦£¦

,car lkl miqkpd lk z` dpwn m` la` .ipyd ivgd z` envrl
.xexgyd lge ,envrl xiiyy yyg oi`

:`ziixaa xe`iad z` dgiken `xnbdàøazñî énð éëämb jk - ¨¦©¦¦§©§¨
,`yixd z` zx`an `tiqdy xazqnCzòc à÷ìñ éàcm`y - §¦¨§¨©§¨

ay jzrca dlrzLéøàxaecnBlek øîàcmipezp eiqkp lky - ¥¨§¨©
,dyw ,ivg wx `le cg` lklàzLäy dzr -Blek øîàlky - ©§¨¨©

eicarn cg` lkl mipezp eiqkp,eð÷ àìm`éöç øîàoezp iqkpn Ÿ¨¨©£¦
e df carléöçdf carl oezp iqkpnàéòaéî,epw `ly xnel jixv - £¦¦©§¨

dnle ,envrl xiiyy yyg xzei yi o`k ixdy `ed oky lk
itk `yixd z` x`al d`a `tiqdy gxkda .`tiqd dkxved

,`xnbd dgec .lirl epxaqdyàéøéà àì àä íeMî éàdf m` - ¦¦¨Ÿ¦§¨
xyt` ik ,xacl gxkd oi`e `ed `weec e`l ,jl dywedy dn

y xnelàLéø ééelâì àôéñ àðzzelbl `tiqd z` `pzd dpyy - ¨¨¥¨§©¥¥¨
,`yixd lrøîàz àlLa xaecnyéöç éöç øîàc àLéø`l okle ¤ŸŸ©¥¨§¨©£¦£¦

,epw,eð÷ Blek øîà ìáàoklàðzd z` dpy -øîàc àôéñyxetna £¨¨©¨¨¨¥¨§¨©

ììkî ,éöç éöçwiicz dfne -àLéøcxaecn `yixay -øîàc £¦£¦¦§¨§¥¨§¨©
éëä eléôàå ,Blekz`f lkae -.eð÷ àì ©£¦¨¦Ÿ¨

:zeziixad zxizq z` ayiil ipy ote`àéL÷ àì ,àîéà úéòaéàå, §¦¨¥¥¨Ÿ©§¨
ïàkz`f azky xaecn ,epw `ly zxne`d `ziixaa -,ãçà øèLa ¨¦§¨¤¨

dy` iyexibn micnely ,cg` xhya micar ipy xxgyl oi`e
mda xn`py(` ck mixac)`le 'dl' miyxece 'zzixM xtq Dl azke'§¨©¨¥¤§¦ª

.epw `l okle ,micara oicd `ede ,cg` hba dzxagle dlïàk- ¨
z`f azky xaecn epwy zxne`d `ziixaa.úBøèL éðLadywn ¦§¥§¨

azky xaecn epw `ly zxne`d `ziixaay yxtp m` ,`xnbd
z`f,ãçà øèLadywàéøéà éàîm` wxy zyxtn `tiqd dnl - ¦§¨¤¨©¦§¨

dpwny xhya azkéöçe dfléöç,epw `l dfløîà eléôàdpwny £¦£¦£¦¨©
Blekcg` lkleð÷ àì énð.,`xnbd zayiinøîà÷ énð éëäok` - ©¦Ÿ¨¨¦©¦¨¨©

,`ziixad zpeek efeð÷ àì ïîöò óàipy mixxgyn oi`y meyn , ©©§¨Ÿ¨
,cg` xhya micaríéøeîà íéøác änaz`f azkyk epw `ly ©¤§¨¦£¦

ìáà ,ãçà øèLaazk m`éöç øîà íàå ,eð÷ úBøèL éðLaiqkp ¦§¨¤¨£¨¦§¥§¨¨§¦¨©£¦
e dfléöç,dfl iqkpóàz`f azk m`,eð÷ àì énð úBøèL éðLa £¦©¦§¥§¨©¦Ÿ¨

envrl xiiye mdipyl ivgd eze` z` dpwdy xnel yiy meyn
.ipyd ivgd z`

:ayiil iyily ote`,àéL÷ àì ,àîéà úéòaéàåz` azk odizyae §¦¨¥¥¨Ÿ©§¨
y `l` ,eicarl eiqkp lkïàkxaecn ,epwy zxne`d `ziixaa - ¨

zexhyd ipy z` mdl ozpy,úçà úáa,ixnbl mdipy epnn e`vie §©©©
e .exiagl ozip ipyd eivge eivg dpw car lk ikïàk`ziixaa - ¨

zexhyd z` mdl ozpy xaecn ,epw `ly zxne`d.äæ øçà äæa§¤©©¤
,df xe`ia lr `xnbd dywnàîìLay oaenéð÷ àì àøúa- ¦§¨¨©§¨Ÿ¨¥

,envr z` dpw `l xhyd z` laiwy oexg`dyàn÷ déì éð÷ àäc§¨¨¥¥©¨
,e`pw oey`xd ixdy -àn÷ àlàoey`xd card -déLôð éð÷éì ¤¨©¨¦§¥©§¥

déøáçì dééð÷ìå.exiag z`e envr z` dpwi `l dnl -àlà §¦§§¥§©§¥¤¨
àøwéòî ïðépLãk àzøåeçîepxn`y miaeyiik xacd xexa - §©©§¨¦§©¦©¥¦¨¨

.df xe`ia dgcpe ,dligzn
:sqep ote`,øîà éMà áømeyn mipew mpi` dipyd `ziixaay ©©¦¨©

yeäì éø÷ à÷c íúä éðàLxhya m`xwy -,ééãáòepeyln gkene ©¦¨¨§¨¨¥§£¨©
mb miqkpd z` mdl zepwdl lekiy xaqy ,mxxgyl oeekzd `ly
dne ely oiicr md ixdy melk epw `l jkitle .mxxgyl ila

.eax dpw car dpwy
:eixaca dpc `xnbdàîìãå ,éMà áøì íøôø déì øîà`xwy dn ¨©¥©§¨§©©¦§¦§¨

wx ezpeek iicar mdlïðz àì éî ,øák eéäL ééãáòd`ta dpyna £¨©¤¨§¨¦Ÿ§©
(g"n b"t),úeøéçì àöé Bcáòì åéñëð ìk áúBkädpwd eiqkp llka ik ©¥¨§¨¨§©§¨¨§¥

m` mle` ,miqkpa zekfl lekie xxgzype envr z` mb eløéiL¦¥
àeäL ìk ò÷ø÷,el dpwn epi` dze`y -,úeøéçì àöé àìoeiky ©§©¨¤Ÿ¨¨§¥

oeike ,rwxw mey dpw `l ,xiiyl oeekzd rwxw efi` mircei eppi`y
dpwd cg` xeaicay oeik .dpw `l envr z` mb dpw `l rwxwy
mb lha ,zerwxwd iabl xeaicd lhae zerwxwd z`e card z`

.card iabl wx legiy exeaic z` miwlgn `le card iabléaø©¦
ïéøBç ïa àeä íìBòì ,øîBà ïBòîL,`edy lk rwxw xiiy elit`e ¦§¥§¨¤¦

dna eze` miniiwne exeaic z` miveg ,`xeaic opiblty oeikn
s`e ,exiiy `le rwxw `xwp card oi`y i`ce ixde miiwl xyt`y

.dpw envr z` dpw `l zerwxwd z`yïéðeúð éñëð ìk øîàiL ãò©¤Ÿ©¨§¨©§¦
ïäaL àBaøî ãçàî õeç écáò éðBìôìwlg -mitl` zxyrn cg` ¦§¦©§¦¥¤¨¥¦¤¨¤

yeygl yi ,wlg dfi` mircei ep` oi`y oeike .el dpwn ipi` iqkpn
zxyrn cg` `l` epi` eipirae ,envr card z` xiiyl oiekzdy

,wiicl yi ef dpynne .eiqkpa mitl`àîòèepi`y mrhd lk - ©§¨
iptn dpew[ïäaL àBaøî ãçàî õeç] øîàcile`y mixne` ep`e - §¨©¥¤¨¥¦¤¨¤

,envr carl oeekzdéëä øîà àì àämipezp iqkp lk' wx `l` ¨Ÿ¨©¨¦
,'icar ipeltléð÷dywe ,xxgzyne cardéànàlired dnl - ¨¥©©

,exexgydéì éø÷ à÷ ãáò àäå,car e`xw ixd -àlàjgxk lr §¨¤¤¨¨¥¥¤¨
xnel ezpeekyénð àëä ,øák äéäL écáòezpeek `ziixaaééãáò ©§¦¤¨¨§¨¨¨©¦£¨©

,øák eéäL.iy` ax ly eixac egcpe ¤¨§¨
cg` mei eax z` caer ,oixeg oa eivge car eivgy dpyna epipy
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המשך בעמוד ס

miwxt dyelya` cenr an sc ± iriax wxtxifp
ïéôúåù éðù ìùeivg `l` ea el oi`c oeikc ÐÐdixxgy ik dpwc ecen opax elit`

.ixnbl dipin `wtpc ,dy`k iede .icin xiiy `l `dc ,dibltlú÷åìçî.opaxe iaxc Ð

åéöç çéðäå.dy` ik ,dipin dilek wetipc opirac Ðåéöç øøçéù ìáàdligz xkne Ð

.zg` zaa e` ,eivgåéãáò éðùì åéñëð áúåëälke ,dfl eiqkp lk ,zexhy ipy azky Ð

zg` zaa cg` gilyl dkife ,dfl eiqkp

.exiagl cg` mcw `lc ,ibltc ,mdipylïäå
äæ úà äæ ïéøøçùîivga dkf cg` lky itl Ð

.exiagåìåë øîàã àä`ziinw ÐÐazky oebk

lk" azk cg` lkae ,ziyixtck zexhy ipy

dkifc oeikc ,opax ecene "icar ipeltl iiqkp

dipin edlek iwtpe ,zg` zaa mdlÐ.epw

`ziixzaeÐivg xn`cazk cg`d xhya ,ivg

,epw `l jkitl ,exiagl ipya oke "jl iqkp ivg"

.eivg gipde eivg xxgy cg` lka dil dedc

dfl xqn xcde ,dfl xqne azk `irain `leÐ

`nwl xqn ikc ,epw `lcÐ`le diblt xiiy

zg`k mdipyl xqn elit` `l` .ipyl oke ,dpw

Ðcg lka azk "iiqkp ivg"c oeikc ,epw `lÐ

.xeiy `ki`e ,ediiexzl azk `blt cg `nlc

àôéñ éðú÷ãî.`ziixac Ðéöç éöç øîà íàå
åð÷ àìxn` m`e :xn`w ikdc oizrc `wlqe Ð

ivg ivgÐ.epw `l inpøîàã àùéøã ììëî
åìåë.epw `l ikd lelit`e Ðãçà øèùá`l Ð

."iicar ipelte ipeltl iqkp lk" oebk ,dpw

"dl" aizkcÐizy oi` ,dzxagle dl `le

r ipy oi`e ,cg` hba zeyxbzn miypmica

.cg` hba mixxgzynàéøéà éàîyixtc Ð

.oxn`ck ivg ivg xn`c ,`yixl `tiqéëä
øîà÷.yxtnw iyext e`l ,xnelk Ðéðùá óà

åð÷ àì éîð úåøèù.xiiyc meyn Ðúáá ïàë
úçàepw ipzwc `de ,elek xn`ca ediiexze Ð

Ð`l ipzc `de ,zg` zaa zexhyd ipy xqny

epwÐ.df xg` dfaàø÷éòî ïðéðùãëjpda Ð

.edlek ipyilééãáò åäì éø÷ãditeb xhya Ð

"iicar ipelte ipeltl iiqkp lk" ipzwcÐrny

leki xaqc ,drehe ,edcicl edpixxgy `l :dpin

.xexgy `la miqkp x`y mdl zzl `edøééù
àåäù ìë ò÷ø÷lk rwxwd on ueg :azkc Ð

.`edyïéøåç ïá àöé àìrwxw id opirci `lc Ð

oeike .xiiy i`d :opixn` `edy lk lkae ,xiiy

dpw `l zerwxwcÐc ,dpw `l inp ditebl`l

dil ipw` `xeaic cgae li`ed .`xeaic opiblt

miiwzi` `l `xeaic `blte ,miqkpe ditebÐ

.miiwin `l inp `blt jci`ïåòîù éáøåxaq Ð

`xeiya rwxw xikfde li`ed ,opibltÐzerwxw

iwetql `kilc ,envr `ed la` ,dpw `lc `ed

`xeiyaÐ.dpwàåáøî ãçàî õåç`lc oeikc Ð

,dixiiyc edi` epiid :opixn` ,`xeiy yxit

.`eaxn cg` `l` dil aiyg `l dicicleåçâð
øåù,'ek car eivgy in :i`w oizipzn` Ð

.`ed `nlra `xnineåáøì åáø ìù íåém` Ð

ea lage egbp eax ly meiaÐ.eaxl einc zgt

.minc zgt epiidc ,wfp mlyn xeyàì àøåñéà
ïðéøîà÷ziikf lk la` .oi`vgl iedizc Ð

minia dielz ezk`lnc ikid ik ,oennÐlk ok

.oenn gayúéîäiabc ,i`w crend xeya Ð

epi` elit`c .qpw epiidc ,sqk miyly ozep car

xpic deyÐ.bexdd inc epiidc ,xtek ozep oixeg oa iabe .rlq miyly ozep
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ãáòá`aa) "laegd" wxtac xfril` iaxl `de :xn`z m`e - lkd ixace oitzey ipy ly

cgeind ecar opirac ,oire oya `vei epi`y enk ,ewlg xxgyl leki epi` (`,v `nw

`le eyr `l - beln iqkpa exkny dy`e yi` :xnin` xn`c `d diail` mzd iwene .el

iaxc diail` :yexit] oitzey ipy ly car oke ,oixeg oa eivge car eivg :mzd xn`we .melk

:xnel yie !mixai` iy`xa oi`vei oi` - [xfril`

enk ,zexit dfle seb dfl epiid mzdc oitzeyc

epynyiy zpn lr enr wqte xg`l ecar xken

yiyk la` .dy`e yi`c `inec iedc ,mei miyly

xn`wc `de .eivg xxgyl leki - zexite seb el

dpynl epiid - oixeg oa eivge car eivg mzd

dil zi` diteb xnin` `de :xn`z m`e .dpexg`

dpwz el yi ecar xiwtnc `pyil cgl lirl

,xeqi`d riwtn i`ce xhyc :xnel yie !xhya

.`penn `le `xeqi` dy` dn :lirl opixn`ck

àäazky :qxhpewa yxit - ivg ivg xn`c

.exagl ipya oke ,"jl iiqkp ivg" cg` xhya

cg `nlcc ,epw `l - zg` zaa xqn elit`e

dywe .xeiy `ki`e ,ediiexzl azkc `ed `blt

- "iiqkp lk" xn`wcn `dc :l`eny epiaxl

ozp `l dfl ozpy eivgy xhya yxtny rnyn

oia biltncn :cere !mdipyl ozp lkd `l` ,dfl

elek xn` `wec rnyn - ivg xn`l elek xn`

ozep cg` ivg `ly yxit elit` ,ivg la` ,epw

d`xpe !dpw `l ikd elit` - lkd `l` ,mdipyl

wxta dil zi`c ,dinrhl daxc :l`eny epiaxl

oiaexir) "ede`ivedy in"ae (a,p) oiyeciwc ipy

zg` zaa elit` - df xg` dfa oi`y lk :(`,p

inc `le .xiiyc oeik - dpw `l df xg` dfae .epi`

df xg` dfa ied mzdc - eivg xkne eivg xxgiyl

m`c :eyexitl dyw zvwe .dligz eivg xkn m`

oeik ,zg` zaa ipwil `l inp - elek xn` ik ,ok

izy ycwna enk ,ipw `l ipy df xg` dfac

`l df xg` dfac oeik ,zeycewn opi`c zeig`

lk" jiiy `l i`ce `l` !dipya oiyecw iqtz

rpen oey`xdy `kid `l` "df xg` dfa epi`y

mirpeny zeig` izya enk ,legln ipyd z`

la` .dipy iyeciw legln dpey`xd iyeciw

meyn e`l - df xg` dfa ipy ipw `lc `d ,`kd

,ozepd wlzqp xakc meyn `l` ,zepwl ifg `lc

eiqkp lk ozep` dedc icin ,melk oda el oi`e

,"dpzna jl oipezp iiqkp" cg` lkl azke mipyl

oi`e .miqkpd lk epwc - zg` zaa odl dkife

,oi`vgl dizi`e ,wlgl ie`xd oenn zencl

.xyrn` mzd xn`ckéàîelit` ivg `ixi`

iielbl `tiq `pz :iiepyl `kil `kd - inp elek

oia welig oi` cg` xhyac `hiytc ,`yix`

.elek xn`l ivg ivg xn`íåé- eaxl eax ly

dyrn dpexg` dpynlc .dpey`x dpynl epiid

.xexgy hb akernl dil incn jenqac ,ely eici

`wtp edinelya oebk ,dpexg` dpynl s` dpin

divga e` ,edpip diitk ipa e`lc ,miphw minezi

.xwtd bdpn da ebdp `le oixeg za divge dgty

eici dyrn dpexg` dpyn itlc oeik :dniz zvwe

epal ipw`c `xab `edd lirl giexd dn - ely

cin - dibltl dixag dixxgyn ikn `de ?ohw

,xexgy hb akern dil dede ,envra card dkf

,ea envrl yiy dn `l` epal zepwdl leki oi`e

dvex did exagy rcei didy itl ,exiag exxgyy mcew epal dpwd `nye !`l - ith la`

.ewlg xxgyl
xeye
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.éöç éöç øîàc àä ,Blek øîàc àä ,ïðaø éãéàå¯ §¦¦©¨©¨§¨©¨©£©£¦£¦
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.úBøèL éðLa ïàk ,ãçà øèLa ïàk¯,ãçà øèLa ¨¦§¨¤¨¨¦§¥§¨¦§¨¤¨
?éöç éöç àéøéà éàî!eð÷ àì éîð Blek øîà eléôà ©¦§¨£¦£¦£¦¨©©¦Ÿ¨

¯íéøác äna ,eð÷ àì ïîöò óà :øîà÷ éîð éëä̈¦©¦¨¨©©©§¨Ÿ¨©¤§¨¦
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.äæ øçà¯déì éð÷ àäc ,éð÷ àì àøúa àîìLa ©©¤¦§¨¨©§¨¨¨¥§¨¨¥¥
,àlà !déøáçì déið÷ìå déLôð éð÷éì àn÷ àlà ,àn÷©¨¤¨©¨¦§¥©§¥§¦§¦¥§©§¥¤¨
éðàL :øîà éLà áø .àøwéòî ïðépLãk àzøåeçî§©©§¨¦§©¥¨¥¦¨¨©©¦£©¨¥
áøì íøôø déì øîà ."ééãáò" eäì éø÷ à÷c ,íúä̈¨§¨¨¥§£¨©£©¥©§¨§©

"ééãáò" àîìãå :éLà¯:ïðz àì éî !øák eéäL ©¦§¦§¨£¨©¤¨§¨¦¨§©
Bcáòì åéñëð ìk áúBkä¯ò÷ø÷ øéiL ,úeøéçì àöé ©¥¨§¨¨§©§¨¨§¥¦¥©§©

àeäL ìk¯:øîBà ïBòîL éaø ;úeøéçì àöé àì ¨¤Ÿ¨¨§¥©¦¦§¥
ïéðeúð éñëð ìk" øîàiL ãò ,ïéøBç ïa àeä íìBòì§¨¤¦©¤Ÿ©¨§¨©§¦

îòè ;"ïäaL àBaøî ãçàî õeç écáò éðBìôìøîàc à ¦§¦©§¦¥¤¨¥¦¤¨¤©§¨§¨©
éëä øîà àì àä ,[ïäaL àBaøî ãçàî õeç]¯,éð÷ ¥¤¨¥¦¤¨¤¨¨£©¨¦¨¥

"écáò" àlà !déì éø÷ à÷ ãáò àäå ?éànà¯äéäL ©©§¨¤¤¨¨¥¥¤¨©§¦¤¨¨
"ééãáò" éîð àëä ,øák¯íBé ,øBL Bçâð .øák eéäL §¨¨¨©¦£¨©¤¨§¨§¨

Baø ìL¯Bîöò ìL íBé ,Baøì¯.Bîöòì¯àlà ¤©§©¤©§§©§¤¨
àOé Bîöò ìL íBé ,äçôL àOé Baø ìL íBé ,äzòî¥©¨¤©¦¨¦§¨¤©§¦¨

!ïéøBç úa¯úéîä :òîL àz .ïðéøîà÷ àì àøeqéà ©¦¦¨¨¨¨§¦©¨§©¥¦
Baøì ñð÷ éöç ïúBð ,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éî¦¤¤§¤¤§¤§¤¦¥£¦§¨§©
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קסה miwxt dyelya` cenr an sc ± iriax wxtxifp
ïéôúåù éðù ìùeivg `l` ea el oi`c oeikc ÐÐdixxgy ik dpwc ecen opax elit`

.ixnbl dipin `wtpc ,dy`k iede .icin xiiy `l `dc ,dibltlú÷åìçî.opaxe iaxc Ð

åéöç çéðäå.dy` ik ,dipin dilek wetipc opirac Ðåéöç øøçéù ìáàdligz xkne Ð

.zg` zaa e` ,eivgåéãáò éðùì åéñëð áúåëälke ,dfl eiqkp lk ,zexhy ipy azky Ð

zg` zaa cg` gilyl dkife ,dfl eiqkp

.exiagl cg` mcw `lc ,ibltc ,mdipylïäå
äæ úà äæ ïéøøçùîivga dkf cg` lky itl Ð

.exiagåìåë øîàã àä`ziinw ÐÐazky oebk

lk" azk cg` lkae ,ziyixtck zexhy ipy

dkifc oeikc ,opax ecene "icar ipeltl iiqkp

dipin edlek iwtpe ,zg` zaa mdlÐ.epw

`ziixzaeÐivg xn`cazk cg`d xhya ,ivg

,epw `l jkitl ,exiagl ipya oke "jl iqkp ivg"

.eivg gipde eivg xxgy cg` lka dil dedc

dfl xqn xcde ,dfl xqne azk `irain `leÐ

`nwl xqn ikc ,epw `lcÐ`le diblt xiiy

zg`k mdipyl xqn elit` `l` .ipyl oke ,dpw

Ðcg lka azk "iiqkp ivg"c oeikc ,epw `lÐ

.xeiy `ki`e ,ediiexzl azk `blt cg `nlc

àôéñ éðú÷ãî.`ziixac Ðéöç éöç øîà íàå
åð÷ àìxn` m`e :xn`w ikdc oizrc `wlqe Ð

ivg ivgÐ.epw `l inpøîàã àùéøã ììëî
åìåë.epw `l ikd lelit`e Ðãçà øèùá`l Ð

."iicar ipelte ipeltl iqkp lk" oebk ,dpw

"dl" aizkcÐizy oi` ,dzxagle dl `le

r ipy oi`e ,cg` hba zeyxbzn miypmica

.cg` hba mixxgzynàéøéà éàîyixtc Ð

.oxn`ck ivg ivg xn`c ,`yixl `tiqéëä
øîà÷.yxtnw iyext e`l ,xnelk Ðéðùá óà

åð÷ àì éîð úåøèù.xiiyc meyn Ðúáá ïàë
úçàepw ipzwc `de ,elek xn`ca ediiexze Ð

Ð`l ipzc `de ,zg` zaa zexhyd ipy xqny

epwÐ.df xg` dfaàø÷éòî ïðéðùãëjpda Ð

.edlek ipyilééãáò åäì éø÷ãditeb xhya Ð

"iicar ipelte ipeltl iiqkp lk" ipzwcÐrny

leki xaqc ,drehe ,edcicl edpixxgy `l :dpin

.xexgy `la miqkp x`y mdl zzl `edøééù
àåäù ìë ò÷ø÷lk rwxwd on ueg :azkc Ð

.`edyïéøåç ïá àöé àìrwxw id opirci `lc Ð

oeike .xiiy i`d :opixn` `edy lk lkae ,xiiy

dpw `l zerwxwcÐc ,dpw `l inp ditebl`l

dil ipw` `xeaic cgae li`ed .`xeaic opiblt

miiwzi` `l `xeaic `blte ,miqkpe ditebÐ

.miiwin `l inp `blt jci`ïåòîù éáøåxaq Ð

`xeiya rwxw xikfde li`ed ,opibltÐzerwxw

iwetql `kilc ,envr `ed la` ,dpw `lc `ed

`xeiyaÐ.dpwàåáøî ãçàî õåç`lc oeikc Ð

,dixiiyc edi` epiid :opixn` ,`xeiy yxit

.`eaxn cg` `l` dil aiyg `l dicicleåçâð
øåù,'ek car eivgy in :i`w oizipzn` Ð

.`ed `nlra `xnineåáøì åáø ìù íåém` Ð

ea lage egbp eax ly meiaÐ.eaxl einc zgt

.minc zgt epiidc ,wfp mlyn xeyàì àøåñéà
ïðéøîà÷ziikf lk la` .oi`vgl iedizc Ð

minia dielz ezk`lnc ikid ik ,oennÐlk ok

.oenn gayúéîäiabc ,i`w crend xeya Ð

epi` elit`c .qpw epiidc ,sqk miyly ozep car

xpic deyÐ.bexdd inc epiidc ,xtek ozep oixeg oa iabe .rlq miyly ozep
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ãáòá`aa) "laegd" wxtac xfril` iaxl `de :xn`z m`e - lkd ixace oitzey ipy ly

cgeind ecar opirac ,oire oya `vei epi`y enk ,ewlg xxgyl leki epi` (`,v `nw

`le eyr `l - beln iqkpa exkny dy`e yi` :xnin` xn`c `d diail` mzd iwene .el

iaxc diail` :yexit] oitzey ipy ly car oke ,oixeg oa eivge car eivg :mzd xn`we .melk

:xnel yie !mixai` iy`xa oi`vei oi` - [xfril`

enk ,zexit dfle seb dfl epiid mzdc oitzeyc

epynyiy zpn lr enr wqte xg`l ecar xken

yiyk la` .dy`e yi`c `inec iedc ,mei miyly

xn`wc `de .eivg xxgyl leki - zexite seb el

dpynl epiid - oixeg oa eivge car eivg mzd

dil zi` diteb xnin` `de :xn`z m`e .dpexg`

dpwz el yi ecar xiwtnc `pyil cgl lirl

,xeqi`d riwtn i`ce xhyc :xnel yie !xhya

.`penn `le `xeqi` dy` dn :lirl opixn`ck

àäazky :qxhpewa yxit - ivg ivg xn`c

.exagl ipya oke ,"jl iiqkp ivg" cg` xhya

cg `nlcc ,epw `l - zg` zaa xqn elit`e

dywe .xeiy `ki`e ,ediiexzl azkc `ed `blt

- "iiqkp lk" xn`wcn `dc :l`eny epiaxl

ozp `l dfl ozpy eivgy xhya yxtny rnyn

oia biltncn :cere !mdipyl ozp lkd `l` ,dfl

elek xn` `wec rnyn - ivg xn`l elek xn`

ozep cg` ivg `ly yxit elit` ,ivg la` ,epw

d`xpe !dpw `l ikd elit` - lkd `l` ,mdipyl

wxta dil zi`c ,dinrhl daxc :l`eny epiaxl

oiaexir) "ede`ivedy in"ae (a,p) oiyeciwc ipy

zg` zaa elit` - df xg` dfa oi`y lk :(`,p

inc `le .xiiyc oeik - dpw `l df xg` dfae .epi`

df xg` dfa ied mzdc - eivg xkne eivg xxgiyl

m`c :eyexitl dyw zvwe .dligz eivg xkn m`

oeik ,zg` zaa ipwil `l inp - elek xn` ik ,ok

izy ycwna enk ,ipw `l ipy df xg` dfac

`l df xg` dfac oeik ,zeycewn opi`c zeig`

lk" jiiy `l i`ce `l` !dipya oiyecw iqtz

rpen oey`xdy `kid `l` "df xg` dfa epi`y

mirpeny zeig` izya enk ,legln ipyd z`

la` .dipy iyeciw legln dpey`xd iyeciw

meyn e`l - df xg` dfa ipy ipw `lc `d ,`kd

,ozepd wlzqp xakc meyn `l` ,zepwl ifg `lc

eiqkp lk ozep` dedc icin ,melk oda el oi`e

,"dpzna jl oipezp iiqkp" cg` lkl azke mipyl

oi`e .miqkpd lk epwc - zg` zaa odl dkife

,oi`vgl dizi`e ,wlgl ie`xd oenn zencl

.xyrn` mzd xn`ckéàîelit` ivg `ixi`

iielbl `tiq `pz :iiepyl `kil `kd - inp elek

oia welig oi` cg` xhyac `hiytc ,`yix`

.elek xn`l ivg ivg xn`íåé- eaxl eax ly

dyrn dpexg` dpynlc .dpey`x dpynl epiid

.xexgy hb akernl dil incn jenqac ,ely eici

`wtp edinelya oebk ,dpexg` dpynl s` dpin

divga e` ,edpip diitk ipa e`lc ,miphw minezi

.xwtd bdpn da ebdp `le oixeg za divge dgty

eici dyrn dpexg` dpyn itlc oeik :dniz zvwe

epal ipw`c `xab `edd lirl giexd dn - ely

cin - dibltl dixag dixxgyn ikn `de ?ohw

,xexgy hb akern dil dede ,envra card dkf

,ea envrl yiy dn `l` epal zepwdl leki oi`e

dvex did exagy rcei didy itl ,exiag exxgyy mcew epal dpwd `nye !`l - ith la`
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קסו
miwxt dyelyaa cenr an sc ± iriax wxtoihib

øôåë éöçå.zexig cvc Ðåéùøåéì?dil `pn oiyxei :jixt onwle Ðäúîöå.dyai Ð

øåæçì äôåñåly mei m`e .weya eiykr xeknl jka mizegt einc dnk dil opiniiye Ð

did eaxÐdid envr ly mei m`e ,eaxl lkd ozpiÐ.envrl lkdééáàì àçéðäÐ

.df oipra exaga lagy mc`a (`,et) `nw `aaa xn`cäðè÷ úáùå äìåãâ úáù åì ïúåð
eiykr xknil einc zgt od dlecb zay Ð

zay dil ixw ikdle .wfp `ede ,weyaÐzgty

epi`y ,zay meyn `l` epi` eiykr ly einc

xefgzy onf cr eici izya dk`ln zeyrl ie`x

xg`l ,ie`x `di mi`eyiw xenyl `l` ,eci

dphw zaye .zvw dknd a`k epnn lwiyÐ

lk el ozepy ,oi`eyiw xney `ed eli`k epiid

epi`y ,df ileg zngn dhna akyiy eilg ini

.mi`eyiw xenyl lekiøéôùoic jiiyc oeikc Ð

ef dkna wfpÐ`lc oeike .dlr xey aiigin

eax ly mei ,ixnbl `pxw `ilkÐly mei ,eaxl

envrÐ.envrlíåéå íåé ìë ìù åúáùoi`e Ð

itl `l` ,xefgl eteqe li`ed ,minc zgt o`k

dHOl ezlitp ini lk .el ozi mei lk ly zay©¦¨

libx didy dk`ln itl ,mly mc` xky ozi

oi`eyiw xenyl ie`x `die cenriyke ,daÐ

.xkyd zgt el ozi dfe ,oi`eyiw xenyiéàä
àåä øåùepi` jk laegd mc`e li`ed ,xnelk Ð

zay `l` wfp mlynÐ.ixnbl xeht xey

,xey iab `le ,aizk mc` iab mixac dyngc

) aizkc"ezinra men ozi ik yi`" (ck `xwieÐ

.ezinra xey `leàîéà úéòáéàoxn`c `d Ð

eaxl eax ly mei lirlÐ.mc` edkdyk

àîéà úéòáéàåxn`c ,iia`ke ,xeya mlerl Ð

.`axl dpin ziywnwce .wfp oic da jiiyêä
àøîéî`le dpyn `l dpi`e ,`id `nlra Ð

.`ziixaàøîéîå`xnin `dc :jl xn` `ax Ð

.dil `xiaq `løåøçù èâ áëåòîhb xqegn Ð

zexigl e`vic eda opixn`c jpd lk .xexgy

oebk ,xexgy hb oikixvy `l` mdilr eaxl oi`e

oitek :opzc ,oixeg oa eivgy ine ,xiwtne ,yicwn

.eax z`ñð÷ åì ùém` ,eaxl sqk miyly Ð

.xey egbpäðåøçà äðùîë åàì éàîxg`l Ð

elit`e ,eax z` oitekc zexedl lld zia exfgy

ikdÐ`ly onf lk ,zecar cvc qpw liwy

.hbd azkpäðåùàø äðùîë,oitek dil zilc Ð

.`ed xenb oec`eìéôäcar ly epiy eax Ð

.epir z` `niq jk xg`e ,iprpkåðéùá àöåéÐ

,zexiglike .xexgy hb jixv oizrc `wlq `we

hb mcew epir `niqÐoak epir inc el ozep

.oixegïìåëámixa` iy`x drax`e mixyr Ð

) mirbp zkqna oixen`doiprl (f dpyn e wxt

ly zerav` iy`x :dign meyn oi`nhn opi`y

,mipf`d iy`xe ,mhegd y`xe ,milbxe mici

oi`e o`kle o`kl oirteyn ody ,dieebd y`xe

dia `pixw `le ,zg` zaa odkl d`xp orbp

) "odkd ipir d`xn lkl".(bi `xwieàöåé ãáò
úåøéçì ïäá,oixfeg opi`e ,od ielbay oinenc Ð

`nw wxta ,llke hxte llka eaxz`e .oire oyk

.(`,ck) oiyecwcïéòéøëîäefi` ,minkg zrc Ð

.edpip o`n yxtz` `le :d`xpïðéùøã éàø÷ àäå
) oiyeciwa Ð.(myäîåøúá ìëåàcar m` Ð

.`ed odkàðîçø øîà åôñë ïéð÷oiprl Ð

.dnexzåàäîåøúá ïéìë.odk car cge odk cgc :jytp dnn ,mdipy Ðãçà ÷ìç ïé÷ìåçå:xaqwc ,df `la dfl oxeba dnexz mdl oipzep oi`y ,cg`k wlg :miyxtn (`,hv) zenaia Ð

zeyx eaxl oi`e ,`ed xexgy hb akern i`de .edpiweq`l iz` `l `zyde .oiqgeil dil ewqne ,`ed odk xninl iz` `nlc ,enr eax ok m` `l` oxeba iprpk carl dnexz oiwleg oi`

zeaexrzd elicbd :`tiq ipzwe .df z` df exxgyiy oikixve ,car ediipin id rci `lc ,eilrÐ.dnexza oilke` :ipzwe ,df z` df oixxgynåáø åøëîù.xg`l Ðñð÷ìm`y Ð

xey epgbiÐmixac x`yl la` ,ely eqpw `diÐ.exkn `løåëî.`din qpwl Ðøåëî àì åàgbp m`e ÐÐ.mlerl `a `ly xac dpwn mc` oi`c ,oey`x eaxl eqpwéáøì éòáéú
øéàî) 'ek xiibz`ykl il zycewn z` ixd :dy`l xne`d ;mlerl `a `ly xac dpwn mc` :xn`c Ð(`,bq oiyecw.ì÷ã úåøéôax da ibiltc ,ehpg `ly cr lwc zexit xkend Ð

.xi`n iaxc `ail` ongp axe `ped
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åéLøBéì øôBk éöçå,,dywe .oixeg oa ivg gbpy meynéànàdnl - ©£¦¤§§¨©©
,dfl zivgne dfl zivgn ozepàîéì énð éëäo`k xn`p mb jk - ¨¦©¦¥¨

a ebxde egbp m`yBaø ìL íBémly qpw mlyi,Baøìa m`eìL íBé ¤©§©¤
Bîöòmly xtek mlyiBîöòì.eiyxeil epiidc ,ely zexig cvl ©§§©§

,`xnbd zayiinàðø÷ àéìk à÷c àëä éðàL`ed melyzd o`k - ©¦¨¨§¨©§¨©§¨
zkiiy oxwdy meyn dwelgd dlha dfae ,oxwd dlky xac lr

,ddnz `xnbd .melyza miwleg jkitle ,mdipyléîc éëéä àlàå§¤¨¥¦¨¦
àðø÷ àéìk à÷ àìclk `lde ,oxwd dlk `ly ote`d `ed ji`e - §Ÿ¨©§¨©§¨

edfy ,`xnbd zx`an .eppi`e dlky xac lr `ed wfp ly melyz
eäkäL ïBâkxeydäúîöå Bãé ìòdyai -øBæçì dôBñå ,Bãé §¤¦¨©¨§¨§¨¨§¨©£

eiykr zgtpy dnk mlyl jixve ,oxwd dlk `l dfay ,`txzdle
,`xnbd dywn .weya xknilàçéðäok xnel xyt` -,éiaàì ¨¦¨§©©¥

øîàc,xefgl dteqe dyaie eci lr exiag z` mc` dkd m`y §¨©
yBì ïúBðwfipl wifnd,äìBãb úáLdn epiidc 'wfp' `xwpd `ede ¥¤¤§¨

depwizl xefgze eci `txzzy cry ezk`lnn eziaydy ewifdy
leki oi`exkyy oi`eyiw xneyk `l` dyaid eci mr llk cearl

,xzei hrenåmelyz cer el ozep ok,äpè÷ úáL`xwpd `ede §¤¤§©¨
xney elit`y ixnbl ezk`lnn eziaydy dn epiidc 'zay'
ef drcl ,dknd a`k eilrn lwiy cr zeidl leki epi` oi`eyiw

,onfl `idy s` efk d`kda wfp aeig yiyøétLoeiky xnel xyt` ©¦
ozep oxwd dlk oi`y oeike ,ea aiig xey mb ,wfp aeig yi ef dknay

.envrl envr ly meiae eaxl eax ly meiaøîàc àáøì àlàm`y ¤¨§¨¨§¨©
y xefgl dteqe dyaie eci lr edkdBì ïúBð Bðéà'wfp' inelyz ¥¥

,`txzdl eteqy oeik ,llkàlàwx ozepBzáLzayeny dn ¤¨¦§
dk`lnn,íBéå íBé ìëaLmeie mei lk ciqtn dnk minyy ¤§¨¨

,llk cearl leki epi`y drya ,da libx didy dk`lndn
,oi`eyiw xenyi ,oi`eyiw xneyk wx cearl leki epi`e `ixanyke

`ld .xkyd zgt z` el ozieéàä`ax xeaqi ,df oecipa o`k - ©
ixdy ,'zay' ok mb mlyn epi`yàeä øBL,gbpyøBLåelit` §

zezinvl mc` wifdy÷æð àlà ílLî Bðéàxyt` ji`e ,zay `le ¥§©¥¤¨¤¤
dfa oi`y xefgl dteqe dyaie eci lr edkda xaecny xnel

.`ax itl llk oinelyz
,`xnbd zayiinàîéà úéòa éàdked m`y lirl epxn`y dny ¦¨¥¥¨

xaecn oi`y ,'envrl envr ly meiae eaxl eax ly mei'a mlyn
xaecn `l` ,xey edkdyíãà eäkäLk.zay mlynyúéòa éàå §¤¦¨¨¨§¦¨¥

àîéàepcnrde xeyd mlyny x`eany dne ,xeya xaecn ok`y ¥¨
ef d`kda wfp oic yiy gkene ,xefgl dteqe dyaie eci lr edkdy

`eldy ,eilr dyw df oi` ,`ax xn`y enk `lyeàéä àøîéî`le ¥§¨¦
,`ziixa e` dpyndéì àøéáñ àì àáøì àøîéîexaeq `ax oi`e - ¥§¨§¨¨Ÿ§¦¨¥

.ef `xnin
lirl(:gl)`vi ycwed e` xwtedy car zepey zercly xn`p

epcnly oixeg oa eivge car eivg mb .xexgy hb jixve zexigl
zexigl `viy ink aygp ,exxgyl eax z` oiteky epizpyna

:xexgy hb jixv oiicr mle`
,eäì àéòaéàe zexigl `viy carøeøçL èb ákeòî`l oiicry ¦©§¨§§¨¥¦§

,ebxde xey egbp xy`k m`d ,xhya epec` exxgyñð÷ Bì Lé¥§¨
,ebxde xey egbpy car lkk milwy miyelyñð÷ Bì ïéà Bàoeik ¥§¨

wtqd iccve .xexgy hb laiw `l oiicry s` ,zexigl `vi xaky
dn` F` xFWd gBi car m`' qpwd iably ,mdìL óñkíéì÷L íéL ¦¤¤¦©©¨¨¤¤§Ÿ¦§¨¦

'åéðBãàì ïzéàðîçø øîà(`i ak zeny)àeä ïBãà åàì éàäå ,epi` dfe - ¦¥©£¨¨©©£¨¨§©¨¨
,qpwd z` lawiy oec` aygpøqeçîc ïåék àîìc Bàcardèb ¦§¨¥¨¦§¨¥

,øeøçLdéa àðéø÷ ïBãà.qpwd z` lawl oec` aygp oiicr eilra - ¦§¨¨¦¨¥
:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àzxey `ziixaa epipy ¨§©

e gbpy,Baøì ñð÷ éöç ïúBð ,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éî úéîä¥¦¦¤¤§¤¤§¤§¤¦¥£¦§¨§©
åàì éàî .åéLøBéì øôBk éöçåzxaeq ef `ziixa oi` m`d -äðLîk ©£¦¤§§¨©¨§¦§¨

äðBøçàdpyna x`eanky ,lld zia ly(:`n lirl)ecede mda exfg ©£¨
eax z` mitek oixeg oa eivge car eivgy iny i`ny zial
,xexgy hb xqegn `edy s` zexigl `viy aygp `ede ,exxgyne
hb akernay gkene ,ezecar ivg lr qpw lawny o`k xn`pe

,`xnbd dgec .qpw ea eaxl yi xexgy,àìef `ziixaäðLîk Ÿ§¦§¨

äðBLàø`ede ,exxgyl eax z` oitek oi`y exaqy ,lld zia ly ¦¨
.xenb oec`

:cer heytl dqpn `xnbdìétä ,òîL àzoec`dBpéL úàly ¨§©¦¦¤¦
cardåjk xg`Bðéò úà ànéñ,card lyàöBécard,BpéLaitk §¦¥¤¥¥§¦

,iytgl `vi oec`d dpliti m`y dxezd dxn`yïúBðåaxd §¥
ecarl,Bðéò éîc`xnbd dpiade .oixeg oa mc` wifnd mlyny itk §¥¥

,dyw dzrne ,xexgy hb jixv oire oya `veid caryzøîà éàå§¦¨§©§
xexgy hb akernyBaøì ñð÷e ñð÷ Bì Léok m` ,`edéìáç àzLä ¥§¨§¨§©©§¨¨§¥

déaøì déì éáäé éðéøçà déainc epzpi mixg` ea elagi m` `eld - ¥©£¦¥¨£¥¥§©¥
,eaxl dlagddéãéãì déì áéäé déôeb déaø déa ìáçokzi m`d - ¨©¥©¥¥¨¦¥§¦¥

akernay gken i`ce `l` ,carl axd mlyi eax ea lag m`y
,`xnbd dgec .oec`l qpwd oi` xexgy hbàîìcxyt` - ¦§¨

zxaeq ef `ziixayøîàc ïàîkoire oya `veidyéøö BðéàChb §©§¨©¥¨¦
,zexigl `vi epiy z` oec`d litd xy`k cin okle ,xexgy
ote`a la` ,el mlyl eilr okle ecar xak epi` epir z` `niqyke
m` df oecipe .eaxl eqpw z` wifnd mlyn xexgy hb jixv `edy

hb jixv oire oya `veid,`ziixaa zwelgn `ed xexgy,àéðúc§©§¨
,ïleëa,mixai`d iy`x drax`e mixyr lkae oire oyaàöBé ãáò §¨¤¤¥

éøöå ,úeøéçì ïäaBaøî øeøçL èb Cxenb l`xyik aygdl zpn lr ¨¤§¥§¨¦¥¦§¥©
,l`xyi zaa xzen zeidle,øîBà øéàî éaø .ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥©¦¥¦¥

éøö BðéàC.xexgy hbéøö ,øîBà øæòìà éaøBðéà ,øîBà ïBôøè éaø .C ¥¨¦©¦¤§¨¨¥¨¦©¦©§¥¥
éøöéøö ,øîBà àáé÷ò éaø .C,íéøîBà íéîëç éðôì ïéòéøënä .C ¨¦©¦£¦¨¥¨¦©©§¦¦¦§¥£¨¦§¦

íéàøðmixazqneïBôøè éaø éøácxexgy hb jixv oi`y xn`y ¦§¦¦§¥©¦©§
eaxn `veiaïLael litdyïéòå,el `niqyBì äúkæ äøBúå ìéàBä §¥§©¦¦§¨¦§¨

,yxetna z`f dazke ,`viyåmi`xpàáé÷ò éaø éøáãxn`y §¦§¥©¦£¦¨
,xexgy hbl wewf `edyazngn ez`iviñð÷e ìéàBä ,íéøáà øàL ¦§¨¥¨¦¦§©

íéîëç`xnbd .mlitde mlhp oec`d xy`k `veiy dn `ed £¨¦
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lke` wtqd zrya elit` okle ,card `ed `edy xxazdy oeik
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àîìc`diäãBîaiigy cirdl micr e`eaiy iptl oic ziaa ¦§¨¤
øèôéîeo`k didiy xexa df oi`e ,xeht qpwa dceny ,mlyln ¦§©

dpwn mc`y xi`n iax xn` `l df ote`a ile`e ,qpw ly melyz
.mlerl `a `ly xacåokéòaúwtzqdl yi -,ïðaøìile`yãò §¦¨¥§©¨¨©

ïðaø éøîà÷ àì ïàkyïBâk àlà íìBòì àa àlL øác äð÷î íãà ïéà ¨Ÿ¨¨§¥©¨¨¥¨¨©§¤¨¨¤Ÿ¨¨¨¤¨§
eäðúéì àäéî àzLäc ,ì÷c úBøétmlera zexitd oi` dzry - ¥¤¤§©§¨¦¨¥§§

,llkàëä ìáà,qpwl ecar xkenaãáò éà÷ àäå øBL éà÷ àä- £¨¨¨¨¨¥§¨¨¥¤¤
mby xyt`e ,mlera mi`vnpy ,card cnere xeyd cner ixd

.dxikn ezxikn minkgléàî.dfa oicd edn - ©
,wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz ,àaà éaø øîàxn`p ¨©©¦©¨¨§©

oipw Wtp dpwi iM odke' dnexza lke`y odk car oiprl dxeza§Ÿ¥¦¦§¤¤¤¦§©
'Fngla Elk`i md FziA cilie FA lk`i `Ed FRqM(`i ak `xwie), ©§Ÿ©¦¦¥¥Ÿ§§©§

cili' oiae ,'etqk oipw' `edy dpwy car oia dnexza milke`y
xn`py dnae .ezgtyn clepy 'zia'úéa ãéìéå'xxal yiäî ¦¦©¦©

,øîBì ãeîìzy ,xnege lwa ecnell yi `ldyíàdpwpy car ©§©¦
ak ïéð÷ìëBà óñ,dnexzaúéa ãéìéodkd lv` clepyïkL ìk àì ¦§©¤¤¥§¦©¦Ÿ¨¤¥

y ,`l` .lke`yeléàdid,ïk,zia cili xkfp did `leøîBà éúééä ¦¥¨¦¦¥
yäîcarìëBà óñk äåL Ba LiL óñk ïéðwokle ,dnexzaãéìé óà ©¦§©¤¤¤¥¨¤¤¤¥©§¦

úéadf wxìëBà óñk äåL Ba LiL,dnexzaïépîercpét ìò óàL ©¦¤¥¨¤¤¤¥¦©¦¤©©¦
,íeìk äåL BðéàL,dnexza lke`y ,dnecke dlege ohw `edy oebk ¤¥¨¤§

,íB÷î ìkî 'úéa ãéìé' øîBì ãeîìz.dhext dey ea oi`y s` ©§©§¦©¦¦¨¨
.'etqk oipw' aezk recn xxal dkiynn `ziixadøîBà éðà ïééãòå©£©¦£¦¥

`weecyìëBà óñk äåL Ba ïéàL ïéa óñk äåL Ba LiL ïéa úéa ãéìé§¦©¦¥¤¥¨¤¤¤¥¤¥¨¤¤¤¥
a dpwpd car la` ,weqtdn epcnly itke ,dnexzaóñk ïéð÷wx ¦§©¤¤

xy`k,ìëBà óñk äåL Ba Léxy`ky xnel xyt` mle`Ba ïéà ¥¨¤¤¤¥¥
,'Búéa ãéìéå' 'Btñk ïéð÷' øîBì ãeîìz ,ìëBà Bðéà óñk äåLyiwdl ¨¤¤¤¥¥©§©¦§©©§¦¦¥

,dfl dfïéð÷ óà ,ìëBà íeìk äåL BðéàL ét ìò óà úéa ãéìi äî©§¦©¦©©¦¤¥¨¤§¥©¦§©
ìëBà íeìk äåL BðéàL ét ìò óà BtñkCzòc à÷ìñ éàå .m` - ©§©©¦¤¥¨¤§¥§¦¨§¨©§¨

y xnel jzrc lr dleràkéà éî ,øeëî ñð÷ì Baø BøënL ãáò¤¤¤§¨©¦§¨¨¦¦¨
àñð÷ì ïéacæî àìc àcáòxknp epi`y mlera car yi m`d - ©§¨§Ÿ¦§©¥¦§¨¨

`ziixad dxn` ji`e ,`edy car lka `ed qpwd `ldy ,qpwl
i`y jgxk lre ,qpwl xkndl `ed leki `eld melk dey epi`y

.z`f xeknl xyt`
,di`xd z` `xnbd dgecïéà,ok` -,äôøè ãáò àkéàoebk ¥¦¨¤¤§¥¨

ie`x epi`y dnecke lbxd zaekx`n dlrnl elbx dkzgpy
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)xn`n ici lr ,efe .oinai ipy zwif dilry `le ,cg` mai zwif dilry in ,(dk mixac

dzvwnae ,dlek oey`xd meai zwifn dzvi `l

`kd la` .ipyd meai zwif dilr lgÐzwif `l

jci`ce ,mixenb oiyecw ediipn cgc ,dlr mipy

i`xen`c `zbelt meyn ,edine .melk e`l

`zyde ,oiyecw eed ediipn id ol `wtqn lirlc

edl ezncÐ.'ek jytp dnn iell znaizn

ïåòîùì äùã÷úðå äøæçåeig` meyn e`le Ð

.dil hwpïåùàø éùåã÷ åò÷ôo`nl elit` Ð

zycewn xn`cÐ,driwtde xexgyd `a

dl `iede ,dteb dpzyp ixdy .ipyl zycewne

.clepy ohwkïåùàø éùåã÷ åøîâici lr Ð

my`a dilr `ad eiykr crc .exnb xexgyd

jli`e o`kne ,cifn elit` ,did zewlneÐ`ad

.dzina dilr'åâå àì éë åúîåé àìopinwene Ð

dil `xiaqe .oixeg za divge dgty divga dl

yi` zy` meyn dzin oiaiig opi` :xn`w ikdc

Ðdyteg `d ,oiyeciw xg`l dyteg `l ik

ikd xzalÐ.dxenb yi` zy` dl iedc ,eznei

éîð éëäoiqexi` xza dyteg `d ÐÐ?eznei

!?eid melk mipey`x oiyeciw ikeúéà éàî àìà
øîéîì êìrnyn ikd `xwc `iwec Ð.àä

äùã÷úðå äøæçå äùôåçmr dt`ip m` ,eznei Ð

.xg`ä÷åøá ïá ïðçåé éáøë.zenai zkqna Ð

'åë øîåà àåä íäéðù ìòdcwtin inp dy`c Ð

.diaxe dixt`äá ïéâäåð åéä ø÷ôä âäðîÐ

dzid `le mc`l ,zcgein dzid `lc ,zepfa

.dnvr zxnynäðùîúåøéçì àöém` Ð

,ezectl oic zia edeqpwy e` ,iebd on gxa

epctiyke ,ezectl eze` miqpewc onwl xn`ck

Ðli`ed ,`ed minkg qpwe ,el carzyi `l

`vi ux`l dvegl oke .zevnd on eriwtde

.ux`l dvegl ux`n e`ivedy iptn ,zexigl

e` gweld z` m` ,eqpw in z` yxtn `xnbae

.xkend z`àøîâåðåà.xhy Ðçøáúùëì
.ja wqr il oi` iebd on Ðåñåîð.yxtn onwl Ð

úåøéçì àöé.opax edeqpwe ,dxiknk `iedc Ð

é÷ùðmicarl oilezy zecar oniqe mzeg Ð

.mdix`evaïéñéøàäqix` dyrpy l`xyi Ð

ux`a iebl oipw yi :xaqwe .iebd rwxwa iebl

.xyrn cin riwtdlñéøàyilyl dvgnl Ð

.riaxleúåøéëçjke jka iebd on dlawy Ð

.dpyl oihgúåáà éúá éñéøàå:xnelk Ð

eizea` eidy ,zea`n zcnere dreaw zeqix`

ieb ly eizea`l df rwxwa oiqix` l`xyi ly

dfÐ`l` ,l`xyil iepwk ied `l ikd elit`

df l`xyi xyrnd on xehte ,`ed ieb ly

.ewlgaåì äùòù éô ìò óà.eqenp l`xyil Ð

ïîæipelt onfl jizrxt `l m`" ÐÐhelg `di

."jlïîæà ïîæ àéù÷dl aiyg car iabc Ð

iabe ,dxikn.`id dxikn e`l dcyäéðîéæ àèîã àä.car iabc jd Ðäéðîéæ àèîã ãáò éáâ àìà.`ed `iyw oeyla Ðàôåâì àäcar iab ÐÐozi `l m`y ,etebl onf ea rawc

onf eze` cr elÐiebl car xeknl exq`c ,opaxc `zpwza lflfc oeike .ea carzyn did eiykrne ,iebl helg eteb `diÐdcy iabe .dipnif `hn `lc ab lr s`e ,edeqpwÐrawc

ipelt meil jl rxt` `l m`e ,zexitd lk`z `l eiykr :zexitl onf elÐdipnif `hn elit` ,jkld .jizern rxt`y cr zexit lek`Ð`hn `lca oky lke ,`id dxikn e`l
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ïéàåipy zy` `id m` dpin `wtp i`n `kde :xn`z m`e - mizn ipy zy` da `xew ip`

dxifb ,opaxc oinai ipy zwifc (a,`l zenai) "oig` drax`" wxta opixn` `d ?mizn

mzdc :xnel yie !`kd jiiy `l dfe ,zenaizn cg` zian ze`ad zenai izy exn`i `ny

.`ziixe`c ied - `nlra la` ,opaxc oinai ipy zwif `ied opaxc xn`naäîi` jytp

meync :qxhpewa yxit - 'ek oae`x iyeciw

ediipin id dil `wtqn lirlc i`xen`c `zbelt

dil `hiyt diteb `cqg axc :dywe .oiyeciw eed

gkn ea xfg inp `ped ax xa daxe ,oiyeciw eedc

ixnb i` dil `wtqnc d`xpe !`cqg ax ixac

.irwt i` ,oey`x iyecwåøîâoey`x iyeciw

dnda :(`,f) oiyeciwc `nw wxta opixn`c `de -

,dgwle xfge divg yicwd ,oitzey ipy ly

!ixnb `l - dyicwd `l `d - 'ek divg yicwde

dinc divg eidie drxzy xyt`c mzd ip`y

`dzy xyt` i`c ,`kd la` ,oileg divge ycwd

`l ,aizk "dy` yi` gwi ik"c ,zycewn divg

s`e .irwt e` ,ixnb e` xninl xazqn - dy` ivg

dyw `l - dy` ivg ycwnl incn mzdc ab lr

- zxg` zrc `ki`c `kidc xity iziinc ,icin

dndac :xninl `ki` ,inp i` .dleka ihyt `l

dnda ixdy ,zvw epiipwa xiiyy oitzey ipy ly

- `kd la` .ixnb `l jkitl - ycwd za dzid

.oiyeciw llka dzid `l dgty divg

ìáàm`e - exexgy edf epe` eilr azk m`

xiwtnd :(`,n) lirl xnin` xn`c `d :xn`z

`l diab `ki`c `xeqi`c ,dpwz el oi` - ecar

!xhya dpwz el yic rnyn o`ke .dil ipwn ivn

i`c ,gxaiy cr dil xxgyn `l jgxk lre

dil xqne dil oiafn ikid - xexgyd liig xzl`l

,xiwtnl inc `lc :xnel yie ?ea carzydl iebl

yt izk`e ,eici dyrnl `l` dil ipw `l iebc

,zecleele qpwl dil ipwc `penn l`xyi iab dil

hb el aezkiy xg` cr minkg epnn eriwtd `le

.xexgyàäcar iab :qxhpewa yxit - `tebl

helg eteb `di - edcti `l m`y ,onf el raw

lflfnc oeike .ea carzyn eiykrne ,iebl

`hn `lc ab lr s` ,deqpw - opaxc `zpwza

,ixitl onf dil rawc ixii` dcy iabe .dipnif

myn zexitd lk`i - onfd cr edcti `l m`y

oi` - dipnif `hn elit` jkld ,rxtiy cr jli`e

dipnif `hn `lc crc oeik :dnize .zexit `l` el

?xyrnd on xeht xnel jiiy dn - zexit el oi`

`hn oia ici`e ici` :xninl dil dedc ,cere

dipnf `hn `l hwpcne ,dipnf `hn `l oia dipnf

`la `l` xyrnc `idd `nwezn `lc rnyn -

pnf `hn,`xitl `d `tebl `d :yxtl d`xpe !di

ab lr s` ,car iabc ."`xit `de `teb `d" enk

on eriwtne ,iebd ziaa sebd - dipnf `hn `lc

- dcya la` ,zexigl `vei ikd meyne ,zevnd

iebd zeyxa dcyde ,zexit `l` l`xyil el oi`
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?CLôp äî ,íéúî éðL úLà da àøB÷ éðà ïéàå§¥£¦¥¨¥¤§¥¥¦©©§¨
ïéLec÷ ïáeàøc éLec÷ éà¯åàì ïBòîLc éLec÷ ¦¦¥¦§¥¦¦¦¥§¦§¨

ïéLec÷ ïBòîLc éLec÷ éàå ,ïéLec÷¯ïáeàøc éLec÷ ¦¦§¦¦¥§¦§¦¦¦¥¦§¥
ïéøBç úa déöçå äçôL déöç :øîzéà .ïéLec÷ åàì̈¦¦¦§©¤§¨¦§¨§¤§¨©¦
dLc÷úðå äøæçå ,äøøçzLðå ïáeàøì äLc÷úpL¤¦§©§¨¦§¥§¦§©§§¨§¨§¨§¦§©§¨

ìeò÷t :ïîçð áø øîà àîç øa óñBé áø ,ïBòîL §¦§©¥©¨¨¨©©©§¨¨§
éLec÷ eøîb :ïîçð áø øîà àøéæ ,éaø ïBLàø éLec÷¦¥¦©¦¥¨¨©©©§¨¨§¦¥
,àøazñî éãéc déúååk :àøéæ éaø øîà .ïBLàø¦¨©©¦¥¨§¨¥¦¦¦§©§¨

äLteç àä ,"äLteç àì ék eúîeé àì" :áéúëc¯ ¦§¦Ÿ§¦Ÿ¨¨¨¨¨
,ìàòîLé éaø éác àpúìe :ééaà déì øîà .eúîeé§£©¥©©¥§©¨§¥©¦¦§¨¥

çôLa :øîàcéëä ,éøáò ãáòì úñøBàîä úéðòðk ä §¨©§¦§¨§©£¦©§¤¤§¤¤¦§¦¨¦
øîéîì Cì úéà éàî àlà !?eúîeé äLteç éëc éîð©¦§¦¨¨§¤¨©¦¨§¥©

¯éîð àëä ,dLc÷úðå äøæçå äLteçL¯äLteçL ¤§¨§¨§¨§¦§©§¨¨¨©¦¤§¨
éaø øîà àðéè÷ øa àðeä áø øîà .dLc÷úðå äøæçå§¨§¨§¦§©§¨¨©©¨©§¦¨¨©©¦
déöçå äçôL déöçL úçà äMàa äNòî :÷çöé¦§¨©£¤§¦¨©©¤¤§¨¦§¨§¤§¨
?ïàîk .ïéøBç úa dàNòå äaø úà eôëå ,ïéøBç úa©¦§¨¤©¨©£¨¨©¦§©
øîBà àeä íäéðL ìò :øîàc ,ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøk§©¦¨¨¤§¨§¨©©§¥¤¥
"eàìîe eáøe eøt 'åâå øîàiå íéäìà íúBà Cøáéå"©§¨¤¨¡Ÿ¦©Ÿ¤§§¦§
ø÷ôä âäðî ,àì :÷çöé øa ïîçð áø øîà ?'åâå£©©©§¨©¦§¨¨¦§©¤§¥

.da eâäðäðùîäöeçì Bà íéBâì Bcáò øëBnä ¨£¨©¥©§§¦§¨
õøàì¯.ïéøBç ïa àöéàøîâøëBnä :ïðaø eðz ¨¨¤¨¨¤¦¨©¨©©¥

íéBâì Bcáò¯éøöå ,úeøéçì àöéBaøî øeøçL èb C ©§§¦¨¨§¥§¨¦¥¦§¥©
íéøác äna :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ;ïBLàø¦¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦

íéøeîà¯BðBà åéìò áúk ìáà ,BðBà åéìò áúk àlL £¦¤Ÿ¨©¨¨£¨¨©¨¨
¯áúëc :úLL áø øîà ?BðBà éàî .BøeøçL eäæ¤¦§©£©©¥¤§¨©

eðz .Ea ÷ñò éì ïéà epnî çøázLëì :éëä déì¥¨¦¦§¤¦§©¦¤¥¦¥¤§¨
Bñenð éBb Bì äNòL ïåék ,éBbä ïî åéìò äåì :ïðaø¯ ©¨©¨¨¨¨¦©¥¨¤¨¨¦

àðeä áø øîà ?Bñenð éàî .úeøéçì àöé:äãeäé øa ¨¨§¥©¦£©©¨©§¨
éñéøàå ,úBøéëçäå ,ïéñéøàä :úLL áø áéúî .é÷Lð©§¥§¦©¥¤¨¨¦¦§©¨¦©£¦¥
ét ìò óà ,ìàøNéì eäãN ïkLnL éBâå ,úBáà ézá̈¥¨§¤¦§¥¨¥§¦§¨¥©©¦

Bñenð Bì äNòL¯à÷ìñ éàå ;øNònä ïî äøeèt ¤¨¨¦§¨¦©©£¥§¦¨§¨
áø øîà àlà ?àéä é÷Lð úa äãN ,é÷Lð Czòc©§¨©§¥¨¤©©§¥¦¤¨¨©©

.ïîæ :úLL¯!ïîfà ïîæ àéL÷¯àä :àéL÷ àì ¥¤§¨©§¨§¨©§¨¨©§¨¨
.déðîæ àèî àìc àä ,déðîæ àèîc¯ãáò éab àlà ¦§¨¦§¥¨§¨§¨¦§¥¤¨©¥¤¤

àìc éãéàå éãéà ,àlà ?øîéîì àëéøö déðîæ àèîc¦§¨¦§¥§¦¨§¥©¤¨¦¦§¦¦§¨
.àøéôì àäå ,àôeâì àä :àéL÷ àìå ,déðîæ àèî§¨¦§¥§¨©§¨¨§¨§¨§¥¨
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גיטין. השולח - פרק רביעי דף מג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc oihib(ipy meil)

da àøB÷ éðà ïéàådaiygdl'íéúî éðL úLà'da yiy xnel §¥£¦¥¨¥¤§¥¥¦
oi`y mrhde ,znaiizn dpi` mizn ipy zy`e mdipyl oiyeciw

n ixdy ,mdipy zy` dpi`y meyn ,jk dféLec÷ éà ,CLôp äî©©§¨¦¦¥
,ïéLec÷ ïáeàøc,oixeg za divge dgty divga oiyeciw miqtezy ¦§¥¦¦

ok m`,ïéLec÷ åàì ïBòîLc éLec÷ezy` dzyrp dxxgzypyky ¦¥§¦§¨¦¦
,xg` iyeciw da eqtz `le ,dleka dxenbïBòîLc éLec÷ éàå§¦¦¥§¦§

,ïéLec÷y meyn wx df ixd,ïéLec÷ åàì ïáeàøc éLec÷oi`y ¦¦¦¥¦§¥¨¦¦
dzid diept oerny dycwyke ,dgty divga oiyeciw miqtez

.cala ezy` `ide ,eiyeciw eqtzeúa déöçå äçôL déöç ,øîzéà¦§©¤§¨¦§¨§¤§¨©
ì äLc÷úðå äøæçå äøøçzLðå ,ïáeàøì äLc÷úpL ïéøBçïBòîLáø , ¦¤¦§©§¨¦§¥§¦§©§§¨§¨§¨§¦§©§¨§¦§©

,ïîçð áø øîà àîç øa óñBédxxgzypk,ïBLàø éLec÷ eò÷t ¥©¨¨¨©©©§¨¨§¦¥¦
.ipy iyeciw wx elge ,clepy ohwk `id ixde dteb dpzypyéaø©¦

,ïîçð áø øîà àøéædxxgzypykïBLàø éLec÷ eøîblr ehytzde ¥¨¨©©©§¨¨§¦¥¦
zycewn `id ixde dlek:ezhiyk giken `xif iax .oey`xl wx

áéúëc ,àøazñî éãéc déúååk ,àøéæ éaø øîà(k hi mixac)iM Wi`e' ¨©©¦¥¨§¨¥¦¦¦§©§¨¦§¦§¦¦
'ebe Wi`l ztxgp dgtW `ede rxf zakW dW` z` aMWiàì ¦§©¤¦¨¦§©¤©§¦¦§¨¤¡¤¤§¦Ÿ

,'äLtç àì ék eúîeédgty divg `idy ,dtexg dgty lr `ady §¦Ÿª¨¨
dilr `ad ypri `l ,ixar carl zycewne ,oixeg za divge
`l epiidc ,'dyteg `l ik' ,mrhde ,yi` zy` oick dzina

rnyne .dxenb yi` zy` dpi`e ,dxxgzypäLteç àäm` - ¨§¨
,dilr `a jk xg`e ,dxxgzyp,eúîeémcewy s`y meyn ¨

ixd dxxgzypyk dzr j` ,divg wx el zycewn dzid dxexgy
.eznei okle ,oiyeciwd exnby meyn ,dxenb yi` zy` `id

:`xnbd dgecéiaà déì øîà,dyw jixacl ,`xif iaxléác àpúìe ¨©¥©©¥§©¨§¥
øîàc ìàòîLé éaøyéøáò ãáòì úñøBànä úéðòðk äçôLaaezkd ©¦¦§¨¥§¨©§¦§¨§©£¦©§¤¤§¤¤¦§¦

,xacnénð éëäweqta wiicp eixacl mb m`d -,eúîeé äLteç éëc ¨¦©¦§¦§¨¨
okzi `l ixde ,dzina dilr `ad oiqexi` xg` dxxgzyp m`y
da exnbiy jiiy oi`e ,llk oiyeciw da miqtez oi` ixdy ,jk

.xexgyd xg` oiyeciwøîéîì Cì úéà éàî àlàiac `pz zrcl ¤¨©¦¨§¥©
,dxxgzyp `l ik eznei `ly `ed weqtdn weicdy ,l`rnyi iax

did m`yäLteçLdxxgzyp -äLc÷úðå äøæçå,xg` mr dzpife ¤§¨§¨§¨§¦§©§¨
,eznei `l cala dyteg m` la` ,ezneiénð àëädrcl - ¨¨©¦

`ly weqtd wiicl yi ,oixeg za divge dgty divga xaecny
dgty la` ,dxxgzyp `l ik ezneiäLteçLdxxgzypy - ¤§¨

,äLc÷úðå äøæçå`id ixd dycwzpe dxfgyky meyn ,eznei §¨§¨§¦§©§¨
exnbiy cala dxxgzypy okidl gikedl oi`e .dxenb zycewn

.mipey`xd oiyeciwd da
:oixeg za divge dgty divg lr dyrnàðéè÷ øa àðeä áø øîà̈©©¨©§¦¨

,ïéøBç úa déöçå äçôL déöçL úçà äMàa äNòî ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©£¤§¦¨©©¤¤§¨¦§¨§¤§¨©¦
ïéøBç úa dàNòå daø úà eôëå:zx`an `xnbd .dxxgyy ici lr §¨¤©¨©£¨¨©¦

ïàîkm`d ,edetky el` exaq drc efi` enk -ïa ïðçBé éaøk §©§©¦¨¨¤
øîàc ä÷Bøay,íäéðL ìò,dy`d mbe yi`d lr mbøîBà àeä §¨§¨©©§¥¤¥
(dk ` ziy`xa)'Bâå øîàiå íéäìà íúBà Cøáéå'midl` mdleáøe eøt ©§¨¤¨¡Ÿ¦©Ÿ¤§¨¤¡Ÿ¦§§

'Bâå eàìîeoeike ,diaxe dixta deevn dy` mby ,'ux`d z` ¦§§¤¨¨¤
leki dpi`y:`xnbd dgec .dxxgyl dax z` oitek ,`ypdl d

àì ,÷çöé øa ïîçð áø øîày meyn `l` ,df iptneâäð ø÷ôä âäðî ¨©©©§¨©¦§¨Ÿ¦§©¤§¥¨£
dadnvr dxny `le yi`l zcgein dzid `ly oeiky ,miyp`d ¨

`ypdl lkezy ick dxxgye dpec` z` etk okle ,dnr mipfn eid
:zxnyp didze

äðùî
øëBnäz`Bcáòiprpkdì Bà íéáëBk éãáBòìxbd l`xyiaäöeç ©¥©§§§¥¨¦§¨
õøàìmewnl enr z`vl card z` lcyi gweldy yegl yie , ¨¨¤

,ux`a zeielzd zeevnn rwten card `vnpe ,eixebnàöécard ¨¨
`ede ecearynïéøBç ïa: ¤¦

àøîâ
øëBnä ,ïðaø eðzz`Bcáòiprpkd,íéáëBk éãáBòìdct m` s` ¨©¨¨©¥©§§§¥¨¦

x`eank ,minkg edeaiigy itk ixkpd gweld on xkend eze`
onwl(.cn),àöécardúeøéçìea carzydl i`yx epi` edcetde , ¨¨§¥
,ceréøöåCcardïBLàø Baøî øeøçL èbl`xyid xkend on - §¨¦¥¦§¥©¦

.l`xyi zaa exizdle eay xeqi`d oipw z` riwtdl ick ,edcty
íéøác äna ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàhb jixv cardy el` ¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦

xexgyL ,íéøeîàl`xyid eaxåéìò áúk àlekxeve epiipr lr - £¦¤Ÿ¨©¨¨
ixkpl ezxikn zrya card lyBðBà ,zernyn ea aezky ,xhy -

,card cia eze` ozpe ,xexgyìáàdxiknd zrya m`áúkaxd £¨¨©
åéìòekxevl -BðBàeze` ozpe ,xexgy zernyn ea yiy xhy - ¨¨

,card ciaeäæhb,BøeøçLzl`ey .xg` xhyl wewf epi`e ¤¦§
,`xnbdBðBà éàîgk ozepy xhya aezkd xexgyd oeyl edn - ©

.l`ilnb oa oerny oax zrcl ea xxgzydl carl,úLL áø øîà̈©©¥¤
déì áúëcixkpl eze` xkny drya carl axdéëä,ef oeyla §¨©¥¨¦

epnî çøázLëì,ixkpd gweld on -Ea ÷ñò éì ïéàil `di `l - ¦§¤¦§©¦¤¥¦¥¤§
`id ef oeyl zernyny oeike ,eceary z` wlqn axdy ,ja wqr
lr lgn eaxy xg`l envra card dkf ,axd zeyx weliq

iebd ci zgzn `veiyk xexgy hb jixv epi` jkle ,ecearyeðz :¨
äåì ,ïðaøoec`dåéìò,iprpkd card lr -,íéáëBk ãáBòä ïî ©¨¨¨¨¨¨¦¨¥¨¦

,aegd xear card z` el caryyíéáëBk ãáBò Bì äNòL ïåék- ¥¨¤¨¨¥¨¦
,oec`l e` carlBñenð,el ie`xd ehtynk -àöécardúeøéçì, ¦¨¨§¥

edeqpwy ixkpl exkny enk df ixdy meyn ,ezectl eax aiegne
,`xnbd zl`ey .ezectl minkg'Bñenð' éàî.øa àðeä áø øîà ©¦¨©©¨©

,äãeäé`ede ,micard igwel bdpnl dpeekdyé÷Lð`ede ,mzeg - §¨©§¦
.mdix`eva micarl milezy zecar oniqúLL áø áéúî̈¦©¥¤

'qenip' yxtl xyt` i` dixacae ,'qenip' oeyl dzpyy `ziixan
,`ziixaa epipyy ,`ped axkïéñéøàädcy z` carny l`xyi - ¨£¦¦

dvgn oebk ,reaw xeriya elcby zexitd on lhep exkyae ixkpd
,riax e` yily e`úBøéëçäåixkpn rwxw xkgy l`xyin - §©£¦

zenka rwxwa yeniyd xear el mlyne ,erwxwa zexit lcbne
,`l m` oiae zexit dcyd `ivez m` oia ,y`xn drawpy zexit

úBáà éza éñéøàåly rwxwa miqix` eizea` eidy l`xyi - ©£¦¥¨¥¨
zzin xg`l mipal dyexia ef zeqix` dxare ,ixkpd zea`
dreaw zeqix`a eizea` zwfga cner qix`dy `vnp ,zea`d

,ixkpd iyxeil ef dcyaìàøNéì eäãN ïkLnL íéáëBk ãáBòåxear §¥¨¦¤¦§¥¨¥§¦§¨¥
,ixkpd aeg xear l`xyid cia dcyd z`vnpe ,el aiigzpy aeg

Bì äNòL ét ìò óàl`xyi,Bñenðrwxwd ,mipte`d el` lka ©©¦¤¨¨¦
,øNòîä ïî äøeètlhepy zexitd z` xyrl jixv l`xyid oi`e §¨¦©©£¥

.rwxwd onCzòc à÷ìñ éàåcar oica `ziixad ixac z` yxtl §¦¨§¨©§¨
l dpeekd 'eqenip'y ixkpd on eilr del eaxyé÷Lðoniq epiid - ©§¦

,ezgiwl lr dgkedl gweld dyeryàéä é÷Lð úa äãNm`d - ¨¤©©§¦¦
ezgiwl lr dgkedl oniq da zeyrl dcy gweld jxcøîà àlà .¤¨¨©

,úLL áømielnd bdpnl ,'eqenip' zeziixad oeyl z` yxtl yi ©¥¤
zriaw `ede ,deld iqkp lrïîæz` rxti `l m`y ,aegd oerxtl §©

zl`ey `xnbd .delnl mikiiy okyny eiqkp eidi df onf cr eaeg
ok m` :df yexit lràéL÷oicnïîæoicay `ziixaa epipyy ©§¨§©

,cardïîfà,xyrn oicay `ziixaa epipyy onfd oic lr - ©§©
onfd zriaw ,ixkpd on eilr del eaxy cara `ziixad ixacly
mitek onfd zriaw llba ixdy] delnl card zxiknk zaygp

yn ixkpy dcya `ziixad ixacl eli`e ,[exxgyl axd z`ok
ixdy] delnl dcyd zxiknk zaygp dpi` onfd zriaw ,l`xyil

,`xnbd zayiin .[ieb ly dcy oick xyrndn dxeht dcydàìŸ
,àéL÷y `l` ,dxiknk zaygp dpi` dcal onfd zriaw mpn`àä ©§¨¨

ote`a diepy car oica zwqery `ziixad -déðîæ àèîcxaky - §¨¨¦§¥
xar jkle ,eaeg z` mliy `l l`xyide aegd oerxt onf ribd

j` ,exxgyl axd z` miteke ixkpd zeyxl cardàä`ziixad - ¨
ote`a diepy ,l`xyil cary ixkpdy dcyd oica zwqeryàìc§Ÿ

,déðîæ àèîdxeht `id jkle ixkpd zeyxa oiicr dcydy `vnpe ¨¨¦§¥
,zl`eye zxfeg `xnbd j` .xyrnnàlà`ziixady ,ok m` - ¤¨

l zwqeryéaboicãáòdiepydéðîæ àèîcdf ote`a m`d ,àëéøö ©¥¤¤§¨¨¦§¥§¦¨

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



קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc oihib(ipy meil)

da àøB÷ éðà ïéàådaiygdl'íéúî éðL úLà'da yiy xnel §¥£¦¥¨¥¤§¥¥¦
oi`y mrhde ,znaiizn dpi` mizn ipy zy`e mdipyl oiyeciw

n ixdy ,mdipy zy` dpi`y meyn ,jk dféLec÷ éà ,CLôp äî©©§¨¦¦¥
,ïéLec÷ ïáeàøc,oixeg za divge dgty divga oiyeciw miqtezy ¦§¥¦¦

ok m`,ïéLec÷ åàì ïBòîLc éLec÷ezy` dzyrp dxxgzypyky ¦¥§¦§¨¦¦
,xg` iyeciw da eqtz `le ,dleka dxenbïBòîLc éLec÷ éàå§¦¦¥§¦§

,ïéLec÷y meyn wx df ixd,ïéLec÷ åàì ïáeàøc éLec÷oi`y ¦¦¦¥¦§¥¨¦¦
dzid diept oerny dycwyke ,dgty divga oiyeciw miqtez

.cala ezy` `ide ,eiyeciw eqtzeúa déöçå äçôL déöç ,øîzéà¦§©¤§¨¦§¨§¤§¨©
ì äLc÷úðå äøæçå äøøçzLðå ,ïáeàøì äLc÷úpL ïéøBçïBòîLáø , ¦¤¦§©§¨¦§¥§¦§©§§¨§¨§¨§¦§©§¨§¦§©

,ïîçð áø øîà àîç øa óñBédxxgzypk,ïBLàø éLec÷ eò÷t ¥©¨¨¨©©©§¨¨§¦¥¦
.ipy iyeciw wx elge ,clepy ohwk `id ixde dteb dpzypyéaø©¦

,ïîçð áø øîà àøéædxxgzypykïBLàø éLec÷ eøîblr ehytzde ¥¨¨©©©§¨¨§¦¥¦
zycewn `id ixde dlek:ezhiyk giken `xif iax .oey`xl wx

áéúëc ,àøazñî éãéc déúååk ,àøéæ éaø øîà(k hi mixac)iM Wi`e' ¨©©¦¥¨§¨¥¦¦¦§©§¨¦§¦§¦¦
'ebe Wi`l ztxgp dgtW `ede rxf zakW dW` z` aMWiàì ¦§©¤¦¨¦§©¤©§¦¦§¨¤¡¤¤§¦Ÿ

,'äLtç àì ék eúîeédgty divg `idy ,dtexg dgty lr `ady §¦Ÿª¨¨
dilr `ad ypri `l ,ixar carl zycewne ,oixeg za divge
`l epiidc ,'dyteg `l ik' ,mrhde ,yi` zy` oick dzina

rnyne .dxenb yi` zy` dpi`e ,dxxgzypäLteç àäm` - ¨§¨
,dilr `a jk xg`e ,dxxgzyp,eúîeémcewy s`y meyn ¨

ixd dxxgzypyk dzr j` ,divg wx el zycewn dzid dxexgy
.eznei okle ,oiyeciwd exnby meyn ,dxenb yi` zy` `id

:`xnbd dgecéiaà déì øîà,dyw jixacl ,`xif iaxléác àpúìe ¨©¥©©¥§©¨§¥
øîàc ìàòîLé éaøyéøáò ãáòì úñøBànä úéðòðk äçôLaaezkd ©¦¦§¨¥§¨©§¦§¨§©£¦©§¤¤§¤¤¦§¦

,xacnénð éëäweqta wiicp eixacl mb m`d -,eúîeé äLteç éëc ¨¦©¦§¦§¨¨
okzi `l ixde ,dzina dilr `ad oiqexi` xg` dxxgzyp m`y
da exnbiy jiiy oi`e ,llk oiyeciw da miqtez oi` ixdy ,jk

.xexgyd xg` oiyeciwøîéîì Cì úéà éàî àlàiac `pz zrcl ¤¨©¦¨§¥©
,dxxgzyp `l ik eznei `ly `ed weqtdn weicdy ,l`rnyi iax

did m`yäLteçLdxxgzyp -äLc÷úðå äøæçå,xg` mr dzpife ¤§¨§¨§¨§¦§©§¨
,eznei `l cala dyteg m` la` ,ezneiénð àëädrcl - ¨¨©¦

`ly weqtd wiicl yi ,oixeg za divge dgty divga xaecny
dgty la` ,dxxgzyp `l ik ezneiäLteçLdxxgzypy - ¤§¨

,äLc÷úðå äøæçå`id ixd dycwzpe dxfgyky meyn ,eznei §¨§¨§¦§©§¨
exnbiy cala dxxgzypy okidl gikedl oi`e .dxenb zycewn

.mipey`xd oiyeciwd da
:oixeg za divge dgty divg lr dyrnàðéè÷ øa àðeä áø øîà̈©©¨©§¦¨

,ïéøBç úa déöçå äçôL déöçL úçà äMàa äNòî ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©£¤§¦¨©©¤¤§¨¦§¨§¤§¨©¦
ïéøBç úa dàNòå daø úà eôëå:zx`an `xnbd .dxxgyy ici lr §¨¤©¨©£¨¨©¦

ïàîkm`d ,edetky el` exaq drc efi` enk -ïa ïðçBé éaøk §©§©¦¨¨¤
øîàc ä÷Bøay,íäéðL ìò,dy`d mbe yi`d lr mbøîBà àeä §¨§¨©©§¥¤¥
(dk ` ziy`xa)'Bâå øîàiå íéäìà íúBà Cøáéå'midl` mdleáøe eøt ©§¨¤¨¡Ÿ¦©Ÿ¤§¨¤¡Ÿ¦§§

'Bâå eàìîeoeike ,diaxe dixta deevn dy` mby ,'ux`d z` ¦§§¤¨¨¤
leki dpi`y:`xnbd dgec .dxxgyl dax z` oitek ,`ypdl d

àì ,÷çöé øa ïîçð áø øîày meyn `l` ,df iptneâäð ø÷ôä âäðî ¨©©©§¨©¦§¨Ÿ¦§©¤§¥¨£
dadnvr dxny `le yi`l zcgein dzid `ly oeiky ,miyp`d ¨

`ypdl lkezy ick dxxgye dpec` z` etk okle ,dnr mipfn eid
:zxnyp didze

äðùî
øëBnäz`Bcáòiprpkdì Bà íéáëBk éãáBòìxbd l`xyiaäöeç ©¥©§§§¥¨¦§¨
õøàìmewnl enr z`vl card z` lcyi gweldy yegl yie , ¨¨¤

,ux`a zeielzd zeevnn rwten card `vnpe ,eixebnàöécard ¨¨
`ede ecearynïéøBç ïa: ¤¦

àøîâ
øëBnä ,ïðaø eðzz`Bcáòiprpkd,íéáëBk éãáBòìdct m` s` ¨©¨¨©¥©§§§¥¨¦

x`eank ,minkg edeaiigy itk ixkpd gweld on xkend eze`
onwl(.cn),àöécardúeøéçìea carzydl i`yx epi` edcetde , ¨¨§¥
,ceréøöåCcardïBLàø Baøî øeøçL èbl`xyid xkend on - §¨¦¥¦§¥©¦

.l`xyi zaa exizdle eay xeqi`d oipw z` riwtdl ick ,edcty
íéøác äna ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàhb jixv cardy el` ¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦

xexgyL ,íéøeîàl`xyid eaxåéìò áúk àlekxeve epiipr lr - £¦¤Ÿ¨©¨¨
ixkpl ezxikn zrya card lyBðBà ,zernyn ea aezky ,xhy -

,card cia eze` ozpe ,xexgyìáàdxiknd zrya m`áúkaxd £¨¨©
åéìòekxevl -BðBàeze` ozpe ,xexgy zernyn ea yiy xhy - ¨¨

,card ciaeäæhb,BøeøçLzl`ey .xg` xhyl wewf epi`e ¤¦§
,`xnbdBðBà éàîgk ozepy xhya aezkd xexgyd oeyl edn - ©

.l`ilnb oa oerny oax zrcl ea xxgzydl carl,úLL áø øîà̈©©¥¤
déì áúëcixkpl eze` xkny drya carl axdéëä,ef oeyla §¨©¥¨¦

epnî çøázLëì,ixkpd gweld on -Ea ÷ñò éì ïéàil `di `l - ¦§¤¦§©¦¤¥¦¥¤§
`id ef oeyl zernyny oeike ,eceary z` wlqn axdy ,ja wqr
lr lgn eaxy xg`l envra card dkf ,axd zeyx weliq

iebd ci zgzn `veiyk xexgy hb jixv epi` jkle ,ecearyeðz :¨
äåì ,ïðaøoec`dåéìò,iprpkd card lr -,íéáëBk ãáBòä ïî ©¨¨¨¨¨¨¦¨¥¨¦

,aegd xear card z` el caryyíéáëBk ãáBò Bì äNòL ïåék- ¥¨¤¨¨¥¨¦
,oec`l e` carlBñenð,el ie`xd ehtynk -àöécardúeøéçì, ¦¨¨§¥

edeqpwy ixkpl exkny enk df ixdy meyn ,ezectl eax aiegne
,`xnbd zl`ey .ezectl minkg'Bñenð' éàî.øa àðeä áø øîà ©¦¨©©¨©

,äãeäé`ede ,micard igwel bdpnl dpeekdyé÷Lð`ede ,mzeg - §¨©§¦
.mdix`eva micarl milezy zecar oniqúLL áø áéúî̈¦©¥¤

'qenip' yxtl xyt` i` dixacae ,'qenip' oeyl dzpyy `ziixan
,`ziixaa epipyy ,`ped axkïéñéøàädcy z` carny l`xyi - ¨£¦¦

dvgn oebk ,reaw xeriya elcby zexitd on lhep exkyae ixkpd
,riax e` yily e`úBøéëçäåixkpn rwxw xkgy l`xyin - §©£¦

zenka rwxwa yeniyd xear el mlyne ,erwxwa zexit lcbne
,`l m` oiae zexit dcyd `ivez m` oia ,y`xn drawpy zexit

úBáà éza éñéøàåly rwxwa miqix` eizea` eidy l`xyi - ©£¦¥¨¥¨
zzin xg`l mipal dyexia ef zeqix` dxare ,ixkpd zea`
dreaw zeqix`a eizea` zwfga cner qix`dy `vnp ,zea`d

,ixkpd iyxeil ef dcyaìàøNéì eäãN ïkLnL íéáëBk ãáBòåxear §¥¨¦¤¦§¥¨¥§¦§¨¥
,ixkpd aeg xear l`xyid cia dcyd z`vnpe ,el aiigzpy aeg

Bì äNòL ét ìò óàl`xyi,Bñenðrwxwd ,mipte`d el` lka ©©¦¤¨¨¦
,øNòîä ïî äøeètlhepy zexitd z` xyrl jixv l`xyid oi`e §¨¦©©£¥

.rwxwd onCzòc à÷ìñ éàåcar oica `ziixad ixac z` yxtl §¦¨§¨©§¨
l dpeekd 'eqenip'y ixkpd on eilr del eaxyé÷Lðoniq epiid - ©§¦

,ezgiwl lr dgkedl gweld dyeryàéä é÷Lð úa äãNm`d - ¨¤©©§¦¦
ezgiwl lr dgkedl oniq da zeyrl dcy gweld jxcøîà àlà .¤¨¨©

,úLL áømielnd bdpnl ,'eqenip' zeziixad oeyl z` yxtl yi ©¥¤
zriaw `ede ,deld iqkp lrïîæz` rxti `l m`y ,aegd oerxtl §©

zl`ey `xnbd .delnl mikiiy okyny eiqkp eidi df onf cr eaeg
ok m` :df yexit lràéL÷oicnïîæoicay `ziixaa epipyy ©§¨§©

,cardïîfà,xyrn oicay `ziixaa epipyy onfd oic lr - ©§©
onfd zriaw ,ixkpd on eilr del eaxy cara `ziixad ixacly
mitek onfd zriaw llba ixdy] delnl card zxiknk zaygp

yn ixkpy dcya `ziixad ixacl eli`e ,[exxgyl axd z`ok
ixdy] delnl dcyd zxiknk zaygp dpi` onfd zriaw ,l`xyil

,`xnbd zayiin .[ieb ly dcy oick xyrndn dxeht dcydàìŸ
,àéL÷y `l` ,dxiknk zaygp dpi` dcal onfd zriaw mpn`àä ©§¨¨

ote`a diepy car oica zwqery `ziixad -déðîæ àèîcxaky - §¨¨¦§¥
xar jkle ,eaeg z` mliy `l l`xyide aegd oerxt onf ribd

j` ,exxgyl axd z` miteke ixkpd zeyxl cardàä`ziixad - ¨
ote`a diepy ,l`xyil cary ixkpdy dcyd oica zwqeryàìc§Ÿ

,déðîæ àèîdxeht `id jkle ixkpd zeyxa oiicr dcydy `vnpe ¨¨¦§¥
,zl`eye zxfeg `xnbd j` .xyrnnàlà`ziixady ,ok m` - ¤¨

l zwqeryéaboicãáòdiepydéðîæ àèîcdf ote`a m`d ,àëéøö ©¥¤¤§¨¨¦§¥§¦¨
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xcde"קעב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc oihib(iyily meil)

:sqep ote`a zayiin `xnbd,àîéà úéòa éàådcy iabl `ziixad §¦¨¥¥¨
zxacnaote`Lixkpdå ,BðkLîì úðî ìò äål,oerxitd onf ribd §¤¨¨©§©§©§§§

l`xyid oiicre,BðkLî àìl`xyidy oeik ,xyrnn dxeht okle Ÿ¦§§
.dze` dab `loiicr ixkpde ,oerxitd onf ribdy s` car iable

gk ixkpl ozpy iptn ,exxgyl oec`d z` eqpw ,card z` dab `l
.ezeabl

xnbdoec`d z` eqpw `l ,envrn car dab ixkpd m`y zx`an `
:exxgylBàáb ,ïðaø eðzcard z` ixkpdBáBça,oec`d ly ¨©¨¨§¨§

,ok zrc lr del `l oec`deïB÷éø÷éñ Bç÷lL Bà`a ixkpdy e` - ¤§¨¦§¦
,epbxdi `ly ick card z` el ozpe ,oec`d z` bexdlàöé àìŸ¨¨

cardúeøéçì.qep` didy oeik ,exxgyl axd z` eqpw `l - §¥
,`xnbd dywnåe`abyk ikàì ,BáBçá,edeqpwéäðéîøe`ld - §§Ÿ§¦§¦
,`ziixan dywCìnä úéa eñðàL éøäz`BðøBbly ez`eaz - £¥¤¨§¥©¤¤§

,l`xyiíàeabBáBça,jlnl aiigzpyáéiçmixg` zexit lehil ¦§©¨
øOòìla` ,d`eazd z` xkenk `edy iptn ,ef d`eaz mdaíà §©¥¦
elhpúeøtðàalfba -,.øOòlî øeètaeg xear dlihpy x`eane §©§¨¨¦§©¥

,dxiknk df ,eaega car dab ixkpyk mb ok m`e ,dxiknk zaygp
,`xnbd zvxzn .ezectl oec`d z` eqpw `l recneíúä éðàL- ©¦¨¨

meyn xyrl jixvy ,xyrn dnec epi`déì éLøzLî à÷c`edy - §¨¦§©§¥¥
,zern rextl jixv did ixdy ,epnn eaby aegd oerxtn dpdp
wx eqpw cara la` .dxiknk df oi`y s` ,xyrl eilr jky oeike
.dxiknk dpi` oec`d ly egxek lra card ziiabe ,dxikna
epevxn `ly ixkpl card z` ozpyk s`y dgiken `xnbd

,exxgyl edeqpwøëBnä ,áø øîàc ,òîL àzz` ozepd -Bcáò ¨§©§¨©©©¥©§
íéáëBk ãáBò bðäøôìxhtidl ick ,xwya oenn raezy ixkpl - §©§©§§¥¨¦

,eizelilrnàöécardúeøéçì.exxgyle ezectl aiegn oec`de ¨¨§¥
,`xnbd dgec .epevxn `ly card z` ozpy s` edeqpwy x`eane

íúä,oec`d lr lilrnd ixkpa -déì äåäeilr did -ñéiôìz` ¨¨£¨¥§©¥
,mixg` miqkpa ixkpd,ñéit àìå.edeqpw okle §Ÿ©¥
øëBnä ,áø øîà ,àôebz`íéáëBk ãáBò bðäøôì Bcáòixkpl - ¨¨©©©¥©§§©§©§§¥¨¦
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miwxt dyelyaa cenr cn sc ± iriax wxtoihib

øîåì éöîéú íàådgipdl e` crend mcew zeyrl lekiy crena ezk`ln oeekn iab Ð

a ligzdlndpxnbi `l m`y crenl jenq da ligzdl mvnvc oeike ,crend xg`l cr d

) mzd opze ,dxnebl xzen didie ca`d xac `di crenaepeek m` oleke :(`,bi ohw cren

xnel `vnz m`e ?eixg` epa eqpwiy edn zne oeek :ol `irai`e ,eca`i crena ozk`ln

car `lc ab lr s`e edeqpwc ol heytz `idda

`xeqi`Ðm` la` .`xeqi` carc `d oky lk

deqpw `lc `idda xnel `vnzÐ`d izk`

,`xeqi` dea` car `lc `ed mzdc ,ol `iran

.xeqi` icil `a `le crend mcew zn ixdy

äéðåîîì.eiqkpn ezectl Ðäéúéà àäåcia Ð

.epaäöåå÷úðùoipewxae mivew epnn elhip Ð

dxezd on rwxw zcear ef oi`e ,dzetilÐ`l

.ziriay i`venl rxfze ,edeqpwäáééèð=

.ze`yne zelbra laf dl jilede ,dlacfp

äøééãðdlafl dnda xic ici lr ÐÐzcear

.eze` oiqpewe ,`id rwxwåéøçà åðá åñð÷ àìÐ

opzck ,mlyl aiig `edy ab lr s`e .mlyl

rncnde `nhnd :(a,ap oihib) "oiwfipd"a

bbey ,jqpndeÐ.aiig cifne ,xehtøëéð åðéàù
.zexita zxkip dpi` d`nehd Ð÷æéä äéîù àì

.dxezd on eiqkp aiigl Ðõøàì äöåçìÐ

.l`xyil elit`éëåèðà éðåìôìrnyn Ð

xce clepy rnyn `le ,`ikehp`a clepy

zpn lr egwl `l xninl `ki`e .`ikehp`a

elit`e zexigl `vi `l jkld ,my ekiledl

.xefgl ezrc xnel yi ekiledàéëåèðàáùÐ

.egwl ok zpn lre my ezxicy rnynãåìÐ

.l`xyi ux`aàä"ikehp` ipeltl" :ipzwc Ð

."`ikehp`ay" xn`c cr `vi `läéì úéàãÐ

.l`xyi ux`a zia ikehp` i`dlàäå:ipzwc Ð

`vi "ikehp`l"Ðdil zilc`fitye` la` ,zia

.dil zi`øåæçì åúòãå.laal Ðåäî`ied in Ð

ux`l dvegl df car zxkenk `zzi` jd

) ol `niiwc ,elld oi`eyipalra :(a,dv zeaezk

?`l e` ,zexigl e`vie ,ied gwel ezy` iqkpa

øîàã ïàîì éòáú) Ðmey zqpkna (a,eq zenai

,zlhep ip` ilk :zxne` `id ,dyxibe dlral

il me`nyy enk ,ozep ip` minc :xne` `ede

.daezka oineyipd lfxa o`v iqkpa ,izeixg`a

dze`ne li`ed ,enr oicd :xn`c o`nl `ki`e

oicd :xn`c o`nl `ki`e .ezeixg`a md dry

.dia` zia gay meyn ,dnråîã äãéã éëÐ

e` dlnx`zp m` `dc ,`id dxikn e`le

dyxbzpÐ.edpip dcicàøéôì`edy Ð

.ezk`lnl oda carynäéôåâì äéì åð÷ àìãÐ

dl yxbn e` ziin i`cÐ.dl ixcdàéøåñìÐ

,micar zxiknl `id ux`l dvegke .daev mx`

ecar xkend :(`,g oihib) `nw wxta `ipzck

`ixeqlÐ.ux`l dvegl xkenkúåøéçì àöéÐ

ign ded i`e ,zrcl dlgzn `viy it lr s`e

cardÐlkd :opzck ,dil siik ivn eax ded `l

ipy"a ,oi`iven lkd oi`e l`xyi ux`l oilrn

) "zexifb ipiic.(a,iw zeaezkøåæçì åáø úòãù ïàë`viyk ÐÐexknc oeike ,`vi ok zpn lrÐ.ux`l dvegl ux`n xkenk iedàéðúäå.`zegipa Ðàéøåñì åáø øçà ãáò àöåéÐ

exkne ,`ixeql eax xg` `viy car 'ek car `vi :opiqxb (`pixg` `pyil) !oi`iven lkd oi` :opzde ,dinza ?witp `lc ibq `l :jixte .`ixeql eax xg` z`vl card lr oic :rnyn

d opiqxb ded `zvxz jd inwne .my eax.dikxtc cr `zipzn dlekl iweq`l diway `le ,'ek my eax exkn `ixeql eax xg` car `vei :ikøåæçì åáø úòã íàlr `viyk m` Ð

zpnÐ.`vi xefglåúåà ïéôåë.zexigl e`ivedl Ðéúøú.oic wqty izrny elld mixac ipya Ðàä àãç.ux`l dvegl car zxikn Ðäàöåéå.eizern ciqtd dfe ,cin milral Ð

ø÷éò ìë äøåëî äðéàxak dxekn dne :xnege lwn ÐÐdxekn dpi`y ,eiykr .d`veiÐ.zernd lr `dz dn epnn izrny elld mixac ipya :opr ax xn`we ?xknz `ly oic epi`

éðéáæ éøãäã øîà àãçá.gwell zernd zexfege Ðéøãä àì àãçáå.eizern gweld cai` `l` Ðåäééðî éä àðòãé àìåcai`e ipiaf ixcd `l edcy xkena l`enyl i` :xn`z m`e Ð

axl eli`c ,ibilt i`ce !d`veie dxekn :xn`wc ,dxcd `l inp axl `dc ?axc dilr bilt i`na ,eizernÐzeixg` odl oi`y miqkp dnr epw m`e ,xkn xkndÐdxikna dnr oipwp

rwxwd zerne ,oixfeg oilhlhnd zerne ,oda xefgl oilekie ,dkiyn `la ef dxikna dnr oipwp zeixg` odl oi`y miqkp oi`e ,edpip dpzn zernde ,xkn epi` l`enyle .dkiyn `la ef

Ðlaeid zpya dcy xkn oi`y rcei mc`c ,dpznÐ.dpzn myl zern ozpe xnbeàúééøáá éðú÷ãî.oizrnyc `yixa ,lirl Ðéðù åáø äééð÷,ipiaf xcd i`c .eizern cai`e Ð

diipw oey`x eaxeÐipiaf ixcdc l`eny xn` ediipn `cga opr ax rnyc oeike .ipiaf ixcd `l :`nl` eilr exeqi`y oey`xd z` sekl epl did ?exxgyl ipyl dil dnlÐi`ce

.gweld ciqtd `le ,ixcdc l`eny xn` dcy iab
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?`ziixe`c `xeqi` iedc ,"of` mxv"` (a,cl) "oiycwend ileqt" wxta zexekaa

da yxg - daiihp :l`ppg epiax yxtne ?dpin hiyt ikid zevnn dil rwtn ,`kd oke

aiyg - opaxc `edy it lr s`e .qxhpewd yexitk - dxiicpe .`ziixe`c iedc ,`xizi dyixg

,edine .daiihpn di`x iziine .dveewzpn ith

ip`y car `nlic ?hiyt ikid `kd :dyw izk`

`xeqi`n ith xing zevnn dil rwtnc

ileqt lk" wxta opixn`ck ,`ziixe`c

iabc :mz epiax xne`e !(a,cl my) "oiycwend

itl ,mewn meyan ith xingdl ol zi` ziriay

oihib) "oiwfipd" seqa opixn`ck ,da oilflfn eidy

iziin jkl ,ziriayd lr oiceyg eidy (`,cp

ea yiy xhyae .eixg` epa eqpw `lc dpin xity

,epa elit` mlerl rnync eze` miqpewy ziax

lv` eciwtdy mipyae .deld ea dkf - eqpwc oeik

`di lkd :iqei iax xn`c .miz`n dfe dpn df cg`

mzd - (`,fl `rivn `aa) edil` `aiy cr gpen

- epal xifgn did m`e ,icelc ikid ik edl opiqpw

.dcen did `l

äöåå÷úðùoivew :l`ppg epiax yxit

yxtn oke - da miyelzd

oixeq` - od mixaegn la` .inlyexia

zay) "dpead" wxta opixn`ck ,`ziixe`cn

zetil m` ,oicxf cxfnde oiyler ylezd :(`,bw

`rx`a mzd xhtc it lr s` .`edy lk - rwxwd

`l ziriayc ,ikda inwe`l `kil `kd - dixagc

.dtebl dkixv dpi`y dk`ln meyn xhtin

äöåçìikid :xn`z m`e - zexigl `vi ux`l

z` cai` - diytpn lif` i` ?inc

leki epi` egxk lrac ,oizrnya xn`ck ,ezekf

oi`c (a,iw) zeaezk idlya opixn`ck ,e`ivedl

opiqpw exknyk cinc :xnel yie !oi`iven lkd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc oihib(iyily meil)

ohw crena epipy(:ai)ick crend mcew dk`ln ligzndy ,
wtzqde .d`pda dxeq` ezk`lny edeqpw ,crend jeza dxnebl

,epa z` mb eqpw m`d ,znyk ,dinxi iaxås`éöîéz íàlkez - §¦¦§¥
øîBìyBzëàìî ïåekdxneblad leg,úîe ,ãòBneñð÷ àìz`Bða ©¦¥§©§§¥¥Ÿ¨§§

,åéøçà,ixkpl ecar xken iabl gikedl oi`àøeqéà ãáò àìc íeMî ©£¨¦§Ÿ¨©¦¨
mcew zn ixdy ,xeqi` dyr `l crena ezk`ln oiekndy -

mle` ,crendàëäwtzqdl yi ixkpl ecar xkena -éàîdn - ¨¨©
m`d ,oicddéãéãìenvr xkend z` -,ïðaø eñð÷déúéì àäå- §¦¥¨§©¨¨§¨¥¥

,epiptl epi` `ed ixdeàîìéc Bà`ny -déðBîîìepenn z` -eñð÷ ¦§¨§¨¥¨§
ïðaø,card ziictl careyiydéúéà àäåcia miiw df oenn ixde - ©¨¨§¨¦¥
.oaddéì øîà,dinxi iaxl iq` iaxäeúéðzdaeyz epipy - ¨©¥§¦¨

ziriay zkqna jzl`yl(a"n c"t)dcya dk`ln dyerd iabl
,dhinyd zpyaäãN,l`xyi ux`a l`xyi lyäöåe÷úpL- ¨¤¤¦§©§¨

,dzetil ick mivewd z` dilra dpnn elhpy,úéòéáLadfe ©§¦¦
,opaxc xeqi`,úéòéáL éàöBîì òøfz`le,da rxfi `ly edeqpw ¦¨©§¨¥§¦¦

dcyd m` mle` .daeyg dpi`y dk`ln efy meynäáéihð- ¦©§¨
,laf z`ad ici lr dlacfpäøéicð Bàzenda ici lr dlacfp - ¦©§¨

zegiayny meyn zeaeyg el` zek`lne ,delafiy ick m`iady
minkg edeqpw opaxcn zexeq`y s`e ,drixfl rwxwd z`yàìŸ

ïðéè÷ð ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàå .úéòéáL éàöBîì òøfzzxeqn - ¦¨©§¨¥§¦¦§¨©©¦¥§©¦£¦¨©§¦¨
m` la` ,envr lafnd z` `l` minkg eqpw `ly ,epizea`n `id

dáéèädcyd z` laif -,úîeBðal i`yxdòøBæi`vena cin ¡¦¨¥§§¨
.ziriayàîìàwxy gken -déãéãìdxiard xaer z` -eñð÷ ©§¨§¦¥¨§

,ïðaøj`déøáì,epa z` -.ïðaø eñð÷ àìiabl micnel o`kne ©¨¨¦§¥Ÿ¨§©¨¨
.epa z` eqpw `ly ,ixkpl ecar xken

:oad z` ea eqpw `ly sqep oic d`ian `xnbdïðéè÷ð ,éiaà øîà̈©©©¥©§¦¨
,epcia `ed llk -y mc`úBøäè ànéèmiwyn e` milke` - ¦¥§¨

mixedhúîe ,Bøéáç ìL,`nhndïðaø eñð÷ àìz`åéøçà Bða ¤£¥¥Ÿ¨§©¨¨§©£¨
.eia` zyexin wfipl mlyiy,àîòè éàîy meynøkéð BðéàL ÷féä ©©§¨¤¥¤¥¦¨

,utgd ipic epzyd wx `l` ,utgadéîL àìaygp epi` -,÷féä Ÿ§¥¤¥
åoinelyzd aeigàéä ïðaøc àñð÷jled cg` lk `di `ly ick §§¨¨§©¨¨¦

,okle .exiag ly eizexdh `nhnedéãéãì,envr `nhnd z` - §¦¥
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc oihib(iyily meil)
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dil` l`xyi ux`n `viy,øBæçìzrc z` rciy s` `vi carde ©£
,eaxBúBà ïéôBk ïéà.card z` xxgyl dpewd z` - ¥¦

:rxtnl dlha `l dxiknd card xexgyay zx`an `xnbdøîà̈©
ézøz ìàeîL øîc dépéî úéòîL ,ïðò áøipy l`enyn izrny - ©¨¨¨§¦¦¥§©§¥©§¥

,dkld iwqtàãç`ed cg`d -Cäecar xkendy epizpyn oic - £¨©
.zexigl `vi ux`l ueglCãéàå,ipyd -,øîzéàceäãN øëBnä §¦¨§¦§©©¥¨¥

ìáBiä úðLa,dîöòodilral zecyd zexfeg ef dpyay ¦§©©¥©§¨
dilral xefgl dkixv ef dcy s`y `vnpe ,mipey`xd

,ef dxikna l`enye ax ewlgp ,mipey`xd,øîà áødcydäøeëî ©¨©§¨
dpewläàöBéå.eizern cai` dpewde ,dxiknd xg`l cin ecin §§¨

,øîà ìàeîLedcydøwéò ìk äøeëî dðéàxnege lwe ,[llk-] §¥¨©¥¨§¨¨¦¨
,mipey`xd dilral dxifgn laeid dxknp xaky dcy m` ,`ed
dilra zeyxn dcyd `vz `ly akrn laeidy oky lk
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xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc oihib(iriax meil)

,`xnbd zx`anïðò áøåewitq z` hyt `le ,dfa wtzqd §©¨¨
d z`y meyn ,sqei ax `iady `ziixadndéì òéîL àì àúééøa- §©§¨Ÿ§¦©¥

,rny `léàåwtqd z` heytl xyt`y xn`z m`e -ìàeîLcî §¦¦¦§¥
laeid zpya edcy xkendy xn`y ax lr l`eny wlgpy dnn -
zehiytae ,xwir lk dxekn dpi`y xn`e ,d`veie `id dxekn
oi` ,zernd z` xifgdl jixve llk gwnd lg `ly yxtzn

y meyn ,jkn heytléànîxaeqy oipn -úBòîe äøeëî dðéàc ¦©§¥¨§¨¨
ïéøæBç,llk gwnd lg `ly meynàîìécy dpeekd `ny -dðéà §¦¦§¨¥¨

äøeëî,ef rwxw ziipw ab` oilhlhn zepwl xyt` i`y oiprl §¨
ådúBòîdpewd ozpy,eäðéð äðzî.mxifgdl jixv oi`e §¨©¨¨¦§

l`eny xaeq oipwd lg `ly s` lr eay ,dxwn `xnbd d`iane
:sqkd z` xifgdl jixv oi`yäåäc éãéîepivny itk -Lc÷îà ¦¦©£¨©§©¥

ycwna,BúBçà úà Lc÷îä ,øîzéàc ,BúBçà úàdxeq` `idy ¤£§¦§©©§©¥¤£
,llk da miqtez eiyeciw oi` okle ,eilr,øîà áødúBòîdl ozpy ©¨©¨

oiyeciw mylïéøæBç,ycwnl mze` xifgdl `id dkixv -ìàeîLe §¦§¥
,øîàdäðzî úBòîr md.dxea ¨©¨©¨¨

lirl x`azd(:cn)uegl ecar xkend l`enyly hyt sqei axy
z` dpewl xifgdl jixv xkend oi`e ,zexigl card `vei ux`l

.mliyy zerndïðéñð÷c úéæç éàî ,óñBé áøì éiaà déì øîàdn - ¨©¥©©¥§©¥©¨¥§¨§¦©
eqpwy xnel zi`xç÷Bìì,eizern z` ciqtiydéñð÷ð[qepwp-] §¥©¦§§¥

øëBîì.dpewl eizern z` xifgdl jxhviydéì øîàsqei ax §¥¨©¥
c meyn ,gweld z` miqpewy mrhd ,iia`làlà ápb àøaëò åàì̈©§§¨©¨¤¨

ápb àøBçxegd `l` ,apbd `ed lke`d z` apebd xakrd `l - ¨©¨
,xnelk ,apbd `ed eitcexn levipe gxea `ed ekezly lzekay

.xeknl leki xkend did `l gweld ilel
déì øîàixd ,sqei axl iia`déì àðî àøBç àøaëò åàì éàilel - ¨©¥¦¨©§§¨¨§¨¥

yiy i`cee ,xegd l` daipbd dribn dzid `l ,apeb did xakrdy
did `l ,xken didy ilel ,o`k s`e ,envr xakrd z` s` yeprl
z` qepwl `xaq yiy oeik ,sqei ax el aiyd .zepwl dn dpewl

,mdipy,àøazñîïðéñð÷ íúä àøeqéà àkéàc àëéäxeqi`dy in - ¦§©§¨¥¨§¦¨¦¨¨¨¨§¦©
`ed ,gweld lv` `vnp cardy oeike ,miqpew eze` elv` `vnp

.ciqtnd
uegl l`xyi ux`n car z`ved oipra dyrn d`ian `xnbd

:ux`l÷øòc àcáò àeäägxay car did -,õøàì õøàì äöeçî ©©§¨§¨©¦¨¨¨¤¨¨¤
déøúaà déøî ìæàeil` aeyl etekl ick eixg` eipec` jld - ¨©¨¥©©§¥

,ux`l uegldén÷ì àúàiptl epec` ribd -énà éaøcreazl ick ¨¨§©¥§©¦©¦
,enr ecar aeyiydéì øîà,in` axdéîcà àøèL Cì áBzëð- ¨©¥¦§¨§¨¨©§¥

,eiey z` jl mlyl `ed aiigy xhy jl aezki carddéì áBúëe§¥
àúeøéçc àhéb,xexgy xhy el aezkz dz`e -àì éàåel aezkz ¦¨§¥¨§¦Ÿ
,xexgy xhyàð÷ôîpéî déìE,jnn eze` `ive` ip` -îezyxc ©§©¨¥¦¨¦

,äiLàé éaøa éçà éaøc,àéðúcweqta xn`p(bl bk zeny)eáLé àì' §©¦©¦§©¦Ÿ¦¨§©§¨Ÿ¥§
éì Eúà eàéèçé ït Eöøàa'ìBëé ,'Bâåmby ,yxtp `ny -ãáBòa §©§§¤©£¦Ÿ§¦§¨§¥

,øaãî áeúkä íéáëBk úãBáò ãBáòì àlL åéìò ìaéwL íéáëBk¨¦¤¦¥¨¨¤Ÿ©££©¨¦©¨§©¥
øîBì ãeîìz(fh bk mixac)éìà ìöpé øLà ,åéðBãà ìà ãáò øébñú àì'E ©§©Ÿ©§¦¤¤¤£¨£¤¦¨¥¥¤

,'åéðBãà íòîieb df eipec`n lvipy cary ,weqtd z` yxtne ¥¦£¨
ux`a xebl jiyndl ick ,dl cary dxf dceard z` afry

i `l m`e ,l`xyidcearl aeyiy yegl yi ,ux`a xebl el epz
wx ,ely dxféàî[`id dn-]Búðwz,eipec` mrn lvipy df ieb ly ©©¨¨

eixg`y weqta xn`py dn(fi bk my),'Bâå Eaø÷a áLé Enò'mFwOA ¦§¥¥§¦§§§©¨
.'EPpFY `l Fl aFHA LixrW cg`A xgai xW £̀¤¦§©§©©§¨¤©Ÿ¤

äiLàé éaøì déì àéL÷å,ef `ziixa lréàäzeidl did jixv ike - §©§¨¥§©¦Ÿ¦¨©
Lil` lvPi xW`' aezk,'åéðBãà íòî,epec` dpi` dxf dceard ixd £¤¦¨¥¥¤¥¦£¨

,ok m`edéì éòaéî 'åéáà íòî'.xnel weqtd did jixv -øîà àlà ¥¦¨¦¦¨¥¥¤¨¨©
,äiLàé éaø,eipFc` l` car xiBqz `l' weqtd z` miyxtn jk `l ©¦Ÿ¦¨Ÿ©§¦¤¤¤£¨

`l` ,'eipFc` mrn Lil` lvPi xW`Bcáò øëBîaux`n iprpkd £¤¦¨¥¥¤¥¦£¨§¥©§
l`xyi,øaãî áeúkä õøàì äöeçì,oic zia z` weqtd xidfde §¨¨¨¤©¨§©¥

.zexigl ede`ivei `l` ,ux`l uegay epec` icil edexibqi `ly
äiLàé éaøa éçà éaøì déì àéL÷å,diy`i iax zyxc lréàäike - §©§¨¥§©¦©¦§©¦Ÿ¦¨©

aezk zeidl did jixvéìà ìöpé øLà','Eux`a xb dz` ixd £¤¦¨¥¥¤
,ok m`e ,ux`l uegl e`ivedle jnn eyixtdl mivexe ,l`xyi

déì éòaéî 'Enòî ìöpé øLà'.xnel weqtd did jixv -øîà àlà £¤¦¨¥¥¦§¦¨¥¥¤¨¨©
,äiLàé éaøa éçà éaø`l` ,weqtd z` miyxtn jk `lçøaL ãáòa ©¦©¦§©¦Ÿ¦¨§¤¤¤¨©

,øaãî áeúkä õøàì õøàì äöeçîlvipy ,'Lil` lvPi xW`' edfe ¥¨¨¨¤¨¨¤©¨§©¥£¤¦¨¥¥¤
xidfne ,l`xyi ux`l jil` ribne ux`l uegay eipec` mrn
icil exibqdl eaeyi `l mdil` ribdy oeiky ,oic oia z` weqtd
cardy xg` xexgy xhy el aezkl oec`d axqi m` ,okle .eipec`

.oenn `ll epnn ede`ivei ,einc lr aeg xhy el aezki
`l' weqtd z` yxtl ji` mi`pz zwelgn `xnbd d`iady ab`Ÿ

:df weqta dyxc cer `xnbd d`ian ,'eipc` l` car xiBqz©§¦¤¤¤£Ÿ¨
Cãéà àéðzweqta xn`p ,zxg` `ziixa epipy -(fh bk mixac)àì' ©§¨¦¨Ÿ

ç÷Bìa ,øîBà éaø ,'åéðãà ìà ãáò øébñú[dpew-]ãáòexiagnìò ©§¦¤¤¤£Ÿ¨©¦¥§¥©¤¤©
ì úðîøaãî áeúkä BøøçL,`ly edetkiy oic oia z` xidfne §¨§©§§©¨§©¥

,`xnbd zl`ey .ea carzydléîc éëéäxaecn ote` dfi`a - ¥¦¨¦
,`xnbd daiyn .dpwy cara carzydl oec`l xeq`yáø øîà̈©©

éëä déì áúëc ,÷çöé øa ïîçð,jk carl azky -EçwàLëì ©§¨©¦§¨§¨©¥¨¦¦§¤¤¨£
,[jze` dpw`ykl-],åéLëòî Eì éeð÷ Eîöò éøädpewyk cin okle £¥©§§¨§¥©§¨

.ea carzydl el xeq`e ,rxtnl xexgyd lg eze`
:gxay cara dyrn d`ian `xnbdéáì àcáò déì ÷øò àcñç áø©¦§¨¨©¥©§¨§¥

éàúek,mizekd l` ecar el gxa -eäì çìLax mdl gly - ¨¥¨©§
,`cqgéìäéð deøãä,[il edexifgd-]déì eçìLixd ,dxfg mizekd ©§©¦£¦¨§¥

weqta xn`p,'åéðãà ìà ãáò øébñú àì'jl exifgdl epl xeq`e Ÿ©§¦¤¤¤£Ÿ¨
eäì çìL)weqta xn`p ixd ,`cqg ax(b ak mixac)äNòz ïëå' ¨©§§¥©£¤

à úãáà ìëì äNòz ïëå BúìîNì äNòz ïëå BøBîçìéç,'Eaeig yiy ©£§¥©£¤§¦§¨§¥©£¤§¨£¥©¨¦
,dcia` zayddéì eçìL,mizekdáéúëäåweqta xn`p ixde -àì' ¨§¥§¨§¦Ÿ

,'åéðãà ìà ãáò øébñúdcia` zayda car xifgdl xyt` ji`e,( ©§¦¤¤¤£Ÿ¨
eäì çìL,`cqg axàeäägxay cara xacn epi` df weqt - ¨©§©

`l` ,ux`l uega xg` mewnl ux`l uegay epec`nçøaL ãáòa§¤¤¤¨©
ëe ,õøàì õøàì äöeçîezyxc itl df weqt yexitéaøa éçà éaøã ¥¨¨¨¤¨¨¤§§©¦©¦§©¦

.äiLàé,`xnbd zl`eyeäì çìLc àðL éàîemdl gly recn - Ÿ¦¨©§¨§¨©§
`cqg axäiLàé éaøa éçà éaøãk,`xnbd daiyn .iaxk `leíeMî ¦§©¦©¦§©¦Ÿ¦¨¦

éàø÷ eäì òîLîcmizekde ,weqtd zehyt mizekl rnyn jk - §©§©§§¨¥
.miweqta minkg zeyxcl mirney mpi`

.mizekd icil dribdy dcia`a sqep dyrn d`ian `xnbdéiaà©©¥
éàúek éa àøîç déì ñëøéà,mizekd lv` xeng el ca`p -çìL ¦§©¥£¨¨¥¨¥¨©

eäì,iia`deøcL[edegly-],éìdéì eçìL,mizekdàðnéñ çìL- §©©©¦¨§¥§©¦¨¨
,jly xengdy oniq ozeäì çìL,iia`déñéøk àøåeéçcepha - ¨©§§¦¨¨§¥¥

,dpaldéì eçìL,mizekdzà éðîçðc åàì éàdéì àðøcLî äåä àì , ¨§¥¦¨§©§¨¦©§Ÿ£¨§©©§¨¥
êìäéð`le dz` ciqgy jze` mixikn ep`y ,iia` dz`y ilel - ¦£¨

epi` zzpy oniqdy oeik ,xengd z` jl migley epiid `l ,xwyz
ixdy ,oniqéç eäééñéøk åàì éøîç élek eèàeäðéð ïéøåelk ike - ¨¥£§¥¨§¥©§¦¨¦¦§

.dpal mpha oi` mixengd

äðùî
:mlerd oewiz iptn minkg epwizy dpwz cer zx`an dpyndïéà¥

ïäéîc éãk ìò øúé ïééeáMä úà ïéãBtmicark mxignn xzei - ¦¤©§¦¨¥©§¥§¥¤
,weya mixknpdíìBòä ïewéz éðtîïééeáMä úà ïéçéøáî ïéàå .zian ¦§¥¦¨¨§¥©§¦¦¤©§¦

,iaydìBòä ïewéz éðtîíe`eaiy miieayd lr etvwi `ny - ¦§¥¦¨¨
ze`lylya mexywi gexal mdn repnl icke ,okn xg`l

,miwegc zenewna meaiyeie,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaødaiqd ©¨¦§¤©§¦¥¥
`id miieayd z` migixan oi`y,ïééeáMä úðwz éðtîetvwi `ny ¦§¥©¨©©§¦

x`azi `xnbae ,mixeqiia mxqil ex`ypy miieayd lr mi`ayd
.ewlgp dna

àøîâ
iptn mdinc ickn xzeia miieayd z` micet oi`y ,dpyna epipy

:dfa mlerd oewiz edn zx`an `xnbd ,mlerd oewizeäì àéòaéà¦©§¨§
,daiyid ipa ewtzqd -éàäxzei miieayd z` micet oi`y oicd - ©

mdinc ickn,íìBòä ïewéz éðtîm`dàeä àøeaöc à÷çec íeMî ¦§¥¦¨¨¦£¨§¦¨
,mzectl ick zeipr icil e`iadle xeaivd z` wegcl `ly -Bà
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המשך בעמוד סג

miwxt dyelya` cenr dn sc ± iriax wxtxifp
ïðò áøålirlc `ziixa xn` ediipn ida rci `lc ÐÐheytlc dil riny ded `l

.dpinìàåîùãî éàå,xwir lk dxekn dpi` :xn`c l`enycn heytl :xn`z m`e Ð

`ed xkn e`lc oeik :`nl`Ð.oixfeg zernàîìéã ïéøæåç úåòîå äøåëî äðéàã éàîî
äøåëî äðéà.dpzn zerne ,lirl ziyixtc oiprl Ðúåòî øîà áøoiyeciw ly ÐÐ

oiqtez oiyeciw oi`y rcei mc`c ,oixfeg

.oecwt myl ozpe xnbe ,ezeg`aúéæç éàîÐ

.gwell zqpwc card zxiknaàøåçxeg Ð

iptn levipe ,ekezl qpkp xakrdy lzekd

.eitcexéì àðî àøåçä.daipbd Ðàëéàã àëéä
àøåñéà.gweld cia card dpde ÐäéøúáàÐ

:opiqxb ikd .dwfga eaiydlêðéî äéì àðò÷ôî
.äéùàé éáøá éçà éáøãîêöøàá åáùé àìÐ

.aizk zene` drayaåéðåãà ìàl` Ð

.ely dxf dcearl eaiydl mkipian ede`ivez

.äéùàé éáøì äéì àéù÷å ïðéñøâ éëäøëåîá
õøàì äöåçì åãáòzial aezkd xidfd o`k Ð

exkn m`y ,oicÐ`vi `l` ,gwell epxibqi `l

.zexigléáøá éçà éáøì äéì àéù÷ :ïðéñøâ éëä
.äéùàéäéì éòáéî êîòîjnrn yxtzi xy` Ð

enk ,ux`l dvegl e`ivedl l`xyi ux` on

) "epia`n midl` livd xy`".(`l ziy`xa

õøàì äöåçî çøáùlvpi xy`" epiidc Ð

"jil`Ð.ux`låøøçùì úðî ìòxidfde Ð

ea carzydl `ly edetkiy oic zial aezkd.

åéùëòî êì éåð÷ êîöò éøäike .jgw`ykl Ð

`kdne .rxtnl xxgeyn dil ded dil oiaf

`xiaq xi`n iaxk iaxc (a,bv) zenaia opixn`

.mlerl `a `ly xac dpwn mc` :xn`c ,dil

éàúåë éáìinp `cqg axe ,`id ux`l dveg Ð

.ded laaaåäì çìùzcia` lkl dyrz ok" Ð

."jig`éàø÷ åäì òîùîãikd `xwc dihyt Ð

ixacl oirney opi` ode ,ith edl rnyn

.iaxk edl gly `l ikdl ,minkgúà éðîçðã
`le dz` ciqgy ja ep` oixikn ,xnelk Ð

.xwyzäðùîïééåáù úð÷ú éðôî`xnba Ð

.dl yxtnàøîâàåä àøåáéöã à÷çåã éðôî
l epl oi` Ðzeipr icil e`iadle xeavd wegc

.el` liayaàîìéã åàmieb exqni `lc Ð

oixkeny iptn ,ith eziile eaxbile ediiytp

dpin `wtpe .xweia oze`Ðxiyr a` el yi m`

`le ,daxd minca ezectl dvexy aexw e`

.xeavd lr edlitiéøðéã éôìà øñéìúáÐ

.`ed `xeaivc `wgec meyn :`nl`àëéìã
ãç àìàoewizl yiig `nw `pz .ieay Ð

miieayd lr etvwi `ny ,elek mlerd

.mivixgae ze`lylya mepzie ,`al micizrd

oiieay yi ok m` `l` yiig `l oerny iaxe

oxqiil oi`ayd etvwi `ny ,enr mixg`

.oixeqiaåäééãéá àøãé÷ ïùçázeqibn Ð

xeaq d`exde ,zgzex `idyk odicia dxcwd

.od zeipwcvy ,oda zhley xe`d oi`yãçà
éúàöî óìàî.wicv `edy Ðäéì øîàax Ð

.`xab `eddl yiliräøîà÷ éàî`idd Ð

.`axeràìéúî äðåéëaizkc ,dlynp dpeik Ð

) "iznz izpei"(d mixiyd xiy.éããäì ïøãñÐ

.`qkd ziaa cgi zevrepïéøáåâ éãòel` Ð

.od epilra oi`aydïéøáåâ éòãøäðåÐ

.eid epilra ,`rcxdpay epiyp` ,mil`xyi

epilra eid mdy myk ,xnelkÐel` jk

.mdl cer oikixv ep` oi` ,epilraéãò,el` =

"dxn` `cr" enkÐ) zxne` z`f.(a,bp migqtàëäî åäðé÷çøì.o`kn epewigxiy Ðàøáâ àåääå åäéà.zeterd oeyla oiand yi`d eze`e ,yilir ax Ðàøáî øáòxarn Ð

.cer ebiydl elki `le ,mind
äðùî
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`nrhe .mkg exizd xcpd e` ,mi`ca mixacÐ
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.xifgdl ,mkg zxiwgäæ éðôî àìàepi`y Ð
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xtdl leki lrae ,mkg jixv epi`y xcp iptn `l` .dxcp lr l`yile epic zial jlil ,mkgÐxtdl leki iziidy rcei iziid eli` :xn`i `ly ,olek z` exq`Ð.jiyxbn iziid `l
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ith ilznl `ki`c meyn - ea oixew dl ixn`c `nrh `l` .daizka epi` dxiywa epi`y
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dxez xtq :dil xn` ,eda` iaxc dinwl `z`c
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,onyl mze` oihhxyne mitlwd oipwzny zepnfd

oa oerny oaxk - `axe .`id `zlin dpnfdc oeik
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enk wirtxh ick zelrdl mixwi odincy mixtq

oilitz` i`wc d`xp jkl ?zefefne oilitza
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- zexer ceair mzq la` .i`w onyl `nzqnc

ceairn jixtc xazqn `le !iniiw oilitzl e`l
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.jixt daizknc rnyn
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àúòééè àéää .àøézñéà :úLL áø øîà ?÷éòtøè§¨¨¦£©©¥¤¦§¥¨©¦©©£¨
záäé :dì øîà ,ééaàc dén÷ì éléôúc àúééç éúééàc§©§¥©§¨¦§¦¥§©¥§©©¥£©¨§©©§
eäðéúãL àì÷L àøäéæ àéìnéà ?éøîúa Léø Léø éì¦¥¥§©§¥¦©§¨¦£¨¨§¨§©¦§
élek dtàa eäðéìeæìæì éì éòaà àì :øîà ,àøäða§©£¨£©¨¦¨¥¦§©§¦§§©¨¥

.éàääðùîòø íL íeMî BzLà úà àéöBnä¯àì ©©¦¤¦§¦¥©Ÿ
øãð íeMî ,øéæçé¯ìk :øîBà äãeäé éaø ;øéæçé àì ©£¦¦¤¤Ÿ©£¦©¦§¨¥¨

íéaø Ba eòãiL øãð¯íéaø Ba eòãé àlLå ,øéæçé àì ¤¤¤¨§©¦Ÿ©£¦§¤Ÿ¨§©¦
¯éøvL øãð ìk :øîBà øéàî éaø ;øéæçéúøé÷ç C ©£¦©¦¥¦¥¨¤¤¤¨¦£¦©

íëç¯éøö BðéàLå ,øéæçé àìíëç úøé÷ç C¯.øéæçé ¨¨Ÿ©£¦§¤¥¨¦£¦©¨¨©£¦
øîà .äæ éðtî àlà äæ eøñà àì :øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨Ÿ¨§¤¤¨¦§¥¤¨©
øîàL ãçàa ,ïãéöa äNòî :äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨©£¤§©§¨§¤¨¤¨©

éLøâî éðéà íà íðB÷" BzLàìeøézäå ,dLøâå ,"C §¦§¨¦¥¦§¨§¥§¥§¨§¦¦
.íìBòä ïewéz éðtî ,äpøéæçiL íéîëç Bìàøîâ £¨¦¤©£¦¤¨¦§¥¦¨¨

,"CàéöBî éðà òø íL íeMî" dì øîàL àeäå :ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîà̈©©¥©¦§¦¨©©©§¨§¤¨©¨¦¥©£¦¦¥
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גיטין. השולח - פרק רביעי דף מה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc oihib(iriax meil)

,íìBòä ïewéz éðtîe` ,zeiprl xeaivd z` wegcl `ly ick e` ¦§¥¦¨¨
.mapebl miebd evn`zi `ly ick

àøîâ
oilitz dxez ixtq miakek icaern oigwel oi`y dpyna epipy

,odinc ickn xzeia zefefneéMà áøì àéãea áø déì øîàrnyn , ¨©¥©§¨§©©¦
wxyïéç÷Bì ,ïäéîc éãëa àä ,ïéç÷Bì ïéàc àeä ïäéîc éãk ìò øúé̈¥©§¥§¥¤§¥§¦¨¦§¥§¥¤§¦

,mdndpéî òîL,,íéáëBk ãáBò ãéa àöîpL äøBz øôñreci oi`e §©¦¨¥¤¨¤¦§¨§©¥¨¦
,eazk in,Ba ïéøB÷ax el aiyd .eazk iebd `ny miyyeg oi`e ¦

,iy`àîìécick `l` ,ea `exwl ick mdn migwel oi` ,,æBðâì`ly ¦§¨¦§
.oeifaa iebd icia lhen `di

ïðéè÷ð ,ïîçð áø øîà,dkldl laewn -ïéî BáúkL äøBz øôñ- ¨©©©§¨©§¦¨¥¤¨¤§¨¦
,dxf dceara wec`d xnek,óøOémyl 'd my z` azky i`cey ¦¨¥

y dxez xtqe .dxf dcearíéáëBk ãáBò Báúk,oin epi`yæðbé.xtqe §¨¥¨¦¦¨¥
y dxez,ïéî ãéa àöîð,eazk in reci oi`eæðbé`le sxyi `l ,wtqn ¦§¨§©¦¦¨¥

y dxez xtqe .ea e`xwiíéáëBk ãáBò ãéa àöîð,eazk in reci oi`e ¦§¨§©¥¨¦
dì éøîà[mixne` yi-]æðbéiebd `ny ,,eazkdì éøîàåyie-] ¨§¥¨¦¨¥§¨§¥¨
[mixne`Ba ïéøB÷,icedi eazk `ny ,`witq wtq o`k yiy meyn , ¦

myl `le icedil exkenl ick eazk `ny ,iebd eazk m` elit`e
.dxf dcear

:ieb eazky dxez xtq zeklda cer d`ian `xnbdäøBz øôñ¥¤¨
,íéáëBk ãáBò BáúkLz` ef zexzeqd zeziixa yly epica epipy ¤§¨¥¨¦

.efàãç éðz,zg` `ziixa epipy -Cãéà àéðúå .óøOéepipye - ¨¥£¨¦¨¥§©§¨¦¨
,zxg` `ziixa.æðbéCãéà àéðúå,zxg` `ziixa epipye -.Ba ïéøB÷ ¦¨¥§©§¨¦¨¦

,`xnbd zx`anàéL÷ àì.ef lr ef zeziixadàéðúc àä- Ÿ©§¨¨§©§¨
epipyy `ziixad,óøOézhiyøîàc ,àéä øæòéìà éaøelit`y ¦¨¥©¦¡¦¤¤¦§¨©

zhigyy meyn ,dleqt ieb xear icediãáBò úáLçî íúñ§¨©£¤¤¥
íéáëBk,íéáëBk úãBáòìdliren ,ely dndady oeike ,`id ¨¦©£©¨¦

s`e ,d`pda dxeq`e ,dxf dcear zaexwz dzeyrl ezaygn
okle ,dxf dcear myl ieb zaygn mzq ,dxez xtq zaizk oiprl

.sxyiàéðúc àäåepipyy `ziixade -àpz éàä ,æðbé`pzd zhiy - §¨§©§¨¦¨¥©©¨
dfdàeä,àéðBøLtî àáøc déøa àðeðîä áø éðúcïélôz äøBz øôñ , §¨¥©©§¨§¥§¨¨¦©§§¨¥¤¨§¦¦

øBñîe (ïéî) ïáúkL úBæeæîe,mieb icil l`xyi oenn xqeny -ãáBò §¤§¨¨¦¨¥
íéáëBk,ãáòå,iprpkäMàéúeëå ,ïè÷å ,øîeî ìàøNéå ,,ïéìeñt , ¨¦§¤¤¦¨§¨¨§¦§¦§¨¥¨§¦
øîàpL(h-g e mixac)ízøL÷e',Lipir oiA zthhl Eide Lci lr zF`l ¤¤¡©§©§¨§©¨¤§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤

ízáúëejinqdy jkn miyxece ,'LixrWaE LziA zFfEfn lr §©§¨©§¥¤¦§¨¤
y ,dxiywl daizkd z` weqtdäøéL÷a BðLiL ìkxeywl aeiga - ¨¤¤§¦§¦¨

,oilitz gipdleäáéúëa BðLé,mzaizkl s` xyk -BðéàL ìëå ¤§¦§¦¨§¨¤¥
äøéL÷a,oilitz xyew epi`y -äáéúëa Bðéà,mazekl leqt - ¦§¦¨¥¦§¦¨

.fpbi eleqt zngneàéðúc àäåepipyy `ziixade -Ba ïéøB÷,éàä §¨§©§¨¦©
àpzdfd `pzd zhiy -ïéç÷Bì ,àéðúc ,àeä[mipew-]íéøôñ- ©¨§©§¨§¦§¨¦

dxez ixtqíB÷î ìëa íéáëBk éãáBòä ïîïéáeúk eéäiL ãáìáe , ¦¨§¥¨¦§¨¨¦§¨¤¦§§¦
ïúëìäk,dxez xtq zaizk zekldk -ãçà íéáëBk ãáBòa äNòîe §¦§¨¨©£¤§¥¨¦¤¨

íéøôñ áúBk äéäL ïãéöa,dxez ixtq -ïa ïBòîL ïaø øézäå §¦¨¤¨¨¥§¨¦§¦¦©¨¦§¤
çwéì ìàéìîb[mzepwl-].epnî ©§¦¥¦©¦¤

,`xnbd dywnìàéìîb ïa ïBòîL ïaøådxez xtq zepwl xizdy §©¨¦§¤©§¦¥
wx ike ,miakek caernãeaéòslwdìïîLxtq zyecw myl - ¦¦§¨

dxezéòae ,[jixvn-]ì äáéúkéòa àì ïîL,jixvn epi` -àéðúc ¨¥§¦¨¦§¨Ÿ¨¥§©§¨
,dnyl ceair jixvnyïtéöoilitzd z` dtiv -áäæäìhL Bà , ¦¨¨¨¤¨¨

ïäéìòn oilitzd zia z` dyr -,úBìeñt ,äàîè äîäa øBòitk £¥¤§¥¨§¥¨§
zxFY didY ornl 'ebe Lci lr zF`l Ll dide' weqtdn miyxecy§¨¨§§©¨§§©©¦§¤©
lek`l mixzend mixacn oilitz zeyrl jixvy ,'ebe 'LitA 'd§¦

n o`yr m`e ,jitaàlL ét ìò óàå ,úBøLk ,äøBäè äîäa øBò§¥¨§¨§¥§©©¦¤Ÿ
ïãaéòir `ly -zexerd z` caìïîL.oilitz zyecw myl -ïaø ¦§¨¦§¨©¨

eléôà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLn o`yr m`äøBäè äîäa øBò`ly ¦§¤©§¦¥¥£¦§¥¨§¨
,onylì ïãaòiL ãò ,úBìeñt,ïîLdaizky jxhviy oky lke §©¤§©§¨¦§¨

.ieb zaizk xiykn recne ,dnyl didz
,`xnbd zvxznìàeîL øa äaø øîàoa oerny oax xiykdy dn , ¨©©¨©§¥
xaecn ,l`ilnbBøeñì øæçL øâa`ed rceie ,dxf dcear cearl - §¥¤¨©§

xfg m` ,`xnbd dywn .dnyl daizk jixvyBøeñì,ïkL ìk §¨¤¥

meyn ,leqtl jixvydéì éåäcdyrpy -ïéî,dxf dceara wec`y §¨¥¥¦
,`xnbd zvxzn .dxf dcear myl `id ezaizk lke,éMà áø øîà̈©©©¦

ote`a xaecnäàøé íeMî Bøeñì øæBçLedebxdi `ny `xiy - ¤¥§¦¦§¨
.miebd

zefefne oilitz dxez ixtq miebn zepwl xeq`y epipyy s` lr
hrn zelrdl xzeny `ziixa d`ian `xnbd ,odinc ickn xzeia

:odinca,ïðaø eðz,dyecw ixac miebn mipewykïäéîãa ïéìòîly ¨©¨¨©£¦¦§¥¤
,zefefne oilitz dxez ixtq÷éòtøè éãk ãòmeyn ,miieyn xzei ©§¥§©¨¦

evn`zi `le ,mzeaiag jk lk xkip `l hren xac z`lrday
,`xnbd zl`ey .cer aepbl miebdéàîdf dn -.÷éòtøèdaiyn ©§©¨¦

,`xnbdúLL áø øîàepid wirtxhy ,àøézñéà,dpicn rlq - ¨©©¥¤¦§¦¨
xpic ivg dfy.

dyecw ixaca lflfl `l epnn ecnly dyrn d`ian `xnbd
:miebd ipiraàzòéiè àéääzil`rnyi dieb -àzééç éúééàc ©¦©©§¨§©§¥©§¨

éiaàc dén÷ì éìéôúcoilitz zebef dnk mr ohw wy d`iady - ¦§¦¥§©¥§©©¥
,dpnn mpwiy ick ,iia`ldì øîà,iia`éøîúa Léø Léø éì úáäé ¨©¨¨£©¦¥¥§©§¥

aexne .xnz zxenz oilitz bef lk il mzizl dnikqn z` m`d -
qrkàøäéæ àélnéà,[qx` d`lnzd-]àøäða eäðéúãL àì÷L- ¦©§¨¦£¨¨§¨§¦¦§§©£¨

,xdpa mzkilyde dgwløîà,iia`dtàa eäðéìBæìæì éì éòaà àì ¨©Ÿ¦¨¥¦§©§¦§§©¨
éàä élek.jk ick cr dipta mda lflfl jixv iziid `l - ¥©

äðùî
wtqy zeaiqn ezy` z` yxbnd ipic zex`an ze`ad zeipynd
lr s` ,xg`l z`yipy mcew s` dxifgdl xeq`y ,od zepekp m`

:`ed mlerd oewiz iptn df s`e ,dpekp dpi` daiqdy cvd
àéöBnä[yxbnd-]íeMî BzLà úàiydilr `vòø íL,dzpify ©¦¤¦§¦¥©

øéæçé àìyxbnd oke .oekp epi` rx mydy xxazd m` s` ,dze` Ÿ©£¦
ezy` z`íeMîdxcpy,øãð,zipxcp dy` dvex epi`y xn`eàì ¦¤¤Ÿ

øéæçé.dxcpl gzt mkg `vni m` s` ,dze`,øîBà äãeäé éaø ©£¦©¦§¨¥
zeixra zevext l`xyi zepa eidi `ly ick `ed mrhdy

okle ,mixcpaeíéaø Ba eòãiL øãð ìkoi`e miaxa eze` dxcpy - ¨¤¤¤¨§©¦
okle ,`id zevixt ,dxtd el,øéæçé àìj`íéaø Ba eòãé àlLåyie Ÿ©£¦§¤Ÿ¨§©¦

dvxi m` ,dxtd eløéæçé.dy`l dze`,øîBà øéàî éaømrhdy ©£¦©¦¥¦¥
okle ,ipydn dicli z`e dze` lwlwi `ly ick `edøãð ìk̈¤¤

éøvLíëç úøé÷ç C,eze` xtdl leki lrad oi`e ,exizdl ickàì ¤¨¦£¦©¨¨Ÿ
,øéæçéz` mkgd xiziy rcei did eli`y ,xnel lekiy meyn ©£¦

j` ,dyxbn did `l ,dxcpéøö BðéàLå,íëç úøé÷ç Clrad `l` §¤¥¨¦£¦©¨¨
,eze` xtdl lekiøéæçédid eli`y xnel leki epi`y ,dvxi m` ©£¦

.eze` xtdl did ecia ixdy ,dyxbn did `l mkg epxiziy rcei
øæòìà éaø øîàäæ eøñà àì ,xcp meyn ezy` z` `ivend - ¨©©¦¤§¨¨Ÿ¨§¤

,mkg zxiwg jixvyäæ éðtî àlàxcp meyn `ivend iptn - ¤¨¦§¥¤
epi`y dfy ,eze` xtdl leki lrad `l` ,mkg zxiwg jixv epi`y
`ed lekiy rcei did eli`y xnel lrad leki ,mkg zxiwg jixv
i`ce ,xtdl leki epi`y xcp j` ,dyxbn did `l eze` xtdl

xbn didyoic ziaa ezy` dfazzy dvex mc` oi`y oeik ,dy
z` oic zia dl exiziy cr oiznn did `le ,dixcpl xzid ywal

.dxcpäNòî ,äãeäé éaøa éñBé éaø øîàdidøîàL ãçàa ,ïãéöa ¨©©¦¥§©¦§¨©£¤§¦¨§¤¨¤¨©
íðB÷ ,BzLàìoaxwk d`pda ilr mleray zexitd lk exq`ii -íà §¦§¨¦

éLøâî éðéàC,mlerl oi`eyip epipia `di `ly ote`adLøâåxg`e , ¥¦§¨§¥§¥§¨
,xcpd z` el xizde excp lr mkgl l`yp jkíéîëç Bì eøézäå§¦¦£¨¦

äpøéæçiL,jk xg`íìBòä ïewéz éðtî: ¤©£¦¤¨¦§¥¦¨¨

àøîâ
xeq` rx my e` xcp meyn ezy` z` `ivendy ,dpyna epipy
mrh dne ,xq`p df ote` dfi`a zx`an `xnbd ,dxifgdl

:xeqi`d,ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîàepipyy dn ¨©©¥©©§¥¨©©©§¨
,dxifgdl xeq` xcp e` rx my meyn `ivendyàeäåwx df - §

ote`adì øîàL,oiyexibd zryaòø íL íeMîjiilr `viyéðà ¤¨©¨¦¥©£¦
,CàéöBî¦¥
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc oihib(iriax meil)

,íìBòä ïewéz éðtîe` ,zeiprl xeaivd z` wegcl `ly ick e` ¦§¥¦¨¨
.mapebl miebd evn`zi `ly ick

àøîâ
oilitz dxez ixtq miakek icaern oigwel oi`y dpyna epipy

,odinc ickn xzeia zefefneéMà áøì àéãea áø déì øîàrnyn , ¨©¥©§¨§©©¦
wxyïéç÷Bì ,ïäéîc éãëa àä ,ïéç÷Bì ïéàc àeä ïäéîc éãk ìò øúé̈¥©§¥§¥¤§¥§¦¨¦§¥§¥¤§¦

,mdndpéî òîL,,íéáëBk ãáBò ãéa àöîpL äøBz øôñreci oi`e §©¦¨¥¤¨¤¦§¨§©¥¨¦
,eazk in,Ba ïéøB÷ax el aiyd .eazk iebd `ny miyyeg oi`e ¦

,iy`àîìécick `l` ,ea `exwl ick mdn migwel oi` ,,æBðâì`ly ¦§¨¦§
.oeifaa iebd icia lhen `di

ïðéè÷ð ,ïîçð áø øîà,dkldl laewn -ïéî BáúkL äøBz øôñ- ¨©©©§¨©§¦¨¥¤¨¤§¨¦
,dxf dceara wec`d xnek,óøOémyl 'd my z` azky i`cey ¦¨¥

y dxez xtqe .dxf dcearíéáëBk ãáBò Báúk,oin epi`yæðbé.xtqe §¨¥¨¦¦¨¥
y dxez,ïéî ãéa àöîð,eazk in reci oi`eæðbé`le sxyi `l ,wtqn ¦§¨§©¦¦¨¥

y dxez xtqe .ea e`xwiíéáëBk ãáBò ãéa àöîð,eazk in reci oi`e ¦§¨§©¥¨¦
dì éøîà[mixne` yi-]æðbéiebd `ny ,,eazkdì éøîàåyie-] ¨§¥¨¦¨¥§¨§¥¨
[mixne`Ba ïéøB÷,icedi eazk `ny ,`witq wtq o`k yiy meyn , ¦

myl `le icedil exkenl ick eazk `ny ,iebd eazk m` elit`e
.dxf dcear

:ieb eazky dxez xtq zeklda cer d`ian `xnbdäøBz øôñ¥¤¨
,íéáëBk ãáBò BáúkLz` ef zexzeqd zeziixa yly epica epipy ¤§¨¥¨¦

.efàãç éðz,zg` `ziixa epipy -Cãéà àéðúå .óøOéepipye - ¨¥£¨¦¨¥§©§¨¦¨
,zxg` `ziixa.æðbéCãéà àéðúå,zxg` `ziixa epipye -.Ba ïéøB÷ ¦¨¥§©§¨¦¨¦

,`xnbd zx`anàéL÷ àì.ef lr ef zeziixadàéðúc àä- Ÿ©§¨¨§©§¨
epipyy `ziixad,óøOézhiyøîàc ,àéä øæòéìà éaøelit`y ¦¨¥©¦¡¦¤¤¦§¨©

zhigyy meyn ,dleqt ieb xear icediãáBò úáLçî íúñ§¨©£¤¤¥
íéáëBk,íéáëBk úãBáòìdliren ,ely dndady oeike ,`id ¨¦©£©¨¦

s`e ,d`pda dxeq`e ,dxf dcear zaexwz dzeyrl ezaygn
okle ,dxf dcear myl ieb zaygn mzq ,dxez xtq zaizk oiprl

.sxyiàéðúc àäåepipyy `ziixade -àpz éàä ,æðbé`pzd zhiy - §¨§©§¨¦¨¥©©¨
dfdàeä,àéðBøLtî àáøc déøa àðeðîä áø éðúcïélôz äøBz øôñ , §¨¥©©§¨§¥§¨¨¦©§§¨¥¤¨§¦¦

øBñîe (ïéî) ïáúkL úBæeæîe,mieb icil l`xyi oenn xqeny -ãáBò §¤§¨¨¦¨¥
íéáëBk,ãáòå,iprpkäMàéúeëå ,ïè÷å ,øîeî ìàøNéå ,,ïéìeñt , ¨¦§¤¤¦¨§¨¨§¦§¦§¨¥¨§¦
øîàpL(h-g e mixac)ízøL÷e',Lipir oiA zthhl Eide Lci lr zF`l ¤¤¡©§©§¨§©¨¤§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤

ízáúëejinqdy jkn miyxece ,'LixrWaE LziA zFfEfn lr §©§¨©§¥¤¦§¨¤
y ,dxiywl daizkd z` weqtdäøéL÷a BðLiL ìkxeywl aeiga - ¨¤¤§¦§¦¨

,oilitz gipdleäáéúëa BðLé,mzaizkl s` xyk -BðéàL ìëå ¤§¦§¦¨§¨¤¥
äøéL÷a,oilitz xyew epi`y -äáéúëa Bðéà,mazekl leqt - ¦§¦¨¥¦§¦¨

.fpbi eleqt zngneàéðúc àäåepipyy `ziixade -Ba ïéøB÷,éàä §¨§©§¨¦©
àpzdfd `pzd zhiy -ïéç÷Bì ,àéðúc ,àeä[mipew-]íéøôñ- ©¨§©§¨§¦§¨¦

dxez ixtqíB÷î ìëa íéáëBk éãáBòä ïîïéáeúk eéäiL ãáìáe , ¦¨§¥¨¦§¨¨¦§¨¤¦§§¦
ïúëìäk,dxez xtq zaizk zekldk -ãçà íéáëBk ãáBòa äNòîe §¦§¨¨©£¤§¥¨¦¤¨

íéøôñ áúBk äéäL ïãéöa,dxez ixtq -ïa ïBòîL ïaø øézäå §¦¨¤¨¨¥§¨¦§¦¦©¨¦§¤
çwéì ìàéìîb[mzepwl-].epnî ©§¦¥¦©¦¤

,`xnbd dywnìàéìîb ïa ïBòîL ïaøådxez xtq zepwl xizdy §©¨¦§¤©§¦¥
wx ike ,miakek caernãeaéòslwdìïîLxtq zyecw myl - ¦¦§¨

dxezéòae ,[jixvn-]ì äáéúkéòa àì ïîL,jixvn epi` -àéðúc ¨¥§¦¨¦§¨Ÿ¨¥§©§¨
,dnyl ceair jixvnyïtéöoilitzd z` dtiv -áäæäìhL Bà , ¦¨¨¨¤¨¨

ïäéìòn oilitzd zia z` dyr -,úBìeñt ,äàîè äîäa øBòitk £¥¤§¥¨§¥¨§
zxFY didY ornl 'ebe Lci lr zF`l Ll dide' weqtdn miyxecy§¨¨§§©¨§§©©¦§¤©
lek`l mixzend mixacn oilitz zeyrl jixvy ,'ebe 'LitA 'd§¦

n o`yr m`e ,jitaàlL ét ìò óàå ,úBøLk ,äøBäè äîäa øBò§¥¨§¨§¥§©©¦¤Ÿ
ïãaéòir `ly -zexerd z` caìïîL.oilitz zyecw myl -ïaø ¦§¨¦§¨©¨

eléôà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLn o`yr m`äøBäè äîäa øBò`ly ¦§¤©§¦¥¥£¦§¥¨§¨
,onylì ïãaòiL ãò ,úBìeñt,ïîLdaizky jxhviy oky lke §©¤§©§¨¦§¨

.ieb zaizk xiykn recne ,dnyl didz
,`xnbd zvxznìàeîL øa äaø øîàoa oerny oax xiykdy dn , ¨©©¨©§¥
xaecn ,l`ilnbBøeñì øæçL øâa`ed rceie ,dxf dcear cearl - §¥¤¨©§

xfg m` ,`xnbd dywn .dnyl daizk jixvyBøeñì,ïkL ìk §¨¤¥

meyn ,leqtl jixvydéì éåäcdyrpy -ïéî,dxf dceara wec`y §¨¥¥¦
,`xnbd zvxzn .dxf dcear myl `id ezaizk lke,éMà áø øîà̈©©©¦

ote`a xaecnäàøé íeMî Bøeñì øæBçLedebxdi `ny `xiy - ¤¥§¦¦§¨
.miebd

zefefne oilitz dxez ixtq miebn zepwl xeq`y epipyy s` lr
hrn zelrdl xzeny `ziixa d`ian `xnbd ,odinc ickn xzeia

:odinca,ïðaø eðz,dyecw ixac miebn mipewykïäéîãa ïéìòîly ¨©¨¨©£¦¦§¥¤
,zefefne oilitz dxez ixtq÷éòtøè éãk ãòmeyn ,miieyn xzei ©§¥§©¨¦

evn`zi `le ,mzeaiag jk lk xkip `l hren xac z`lrday
,`xnbd zl`ey .cer aepbl miebdéàîdf dn -.÷éòtøèdaiyn ©§©¨¦

,`xnbdúLL áø øîàepid wirtxhy ,àøézñéà,dpicn rlq - ¨©©¥¤¦§¦¨
xpic ivg dfy.

dyecw ixaca lflfl `l epnn ecnly dyrn d`ian `xnbd
:miebd ipiraàzòéiè àéääzil`rnyi dieb -àzééç éúééàc ©¦©©§¨§©§¥©§¨

éiaàc dén÷ì éìéôúcoilitz zebef dnk mr ohw wy d`iady - ¦§¦¥§©¥§©©¥
,dpnn mpwiy ick ,iia`ldì øîà,iia`éøîúa Léø Léø éì úáäé ¨©¨¨£©¦¥¥§©§¥

aexne .xnz zxenz oilitz bef lk il mzizl dnikqn z` m`d -
qrkàøäéæ àélnéà,[qx` d`lnzd-]àøäða eäðéúãL àì÷L- ¦©§¨¦£¨¨§¨§¦¦§§©£¨

,xdpa mzkilyde dgwløîà,iia`dtàa eäðéìBæìæì éì éòaà àì ¨©Ÿ¦¨¥¦§©§¦§§©¨
éàä élek.jk ick cr dipta mda lflfl jixv iziid `l - ¥©

äðùî
wtqy zeaiqn ezy` z` yxbnd ipic zex`an ze`ad zeipynd
lr s` ,xg`l z`yipy mcew s` dxifgdl xeq`y ,od zepekp m`

:`ed mlerd oewiz iptn df s`e ,dpekp dpi` daiqdy cvd
àéöBnä[yxbnd-]íeMî BzLà úàiydilr `vòø íL,dzpify ©¦¤¦§¦¥©

øéæçé àìyxbnd oke .oekp epi` rx mydy xxazd m` s` ,dze` Ÿ©£¦
ezy` z`íeMîdxcpy,øãð,zipxcp dy` dvex epi`y xn`eàì ¦¤¤Ÿ

øéæçé.dxcpl gzt mkg `vni m` s` ,dze`,øîBà äãeäé éaø ©£¦©¦§¨¥
zeixra zevext l`xyi zepa eidi `ly ick `ed mrhdy

okle ,mixcpaeíéaø Ba eòãiL øãð ìkoi`e miaxa eze` dxcpy - ¨¤¤¤¨§©¦
okle ,`id zevixt ,dxtd el,øéæçé àìj`íéaø Ba eòãé àlLåyie Ÿ©£¦§¤Ÿ¨§©¦

dvxi m` ,dxtd eløéæçé.dy`l dze`,øîBà øéàî éaømrhdy ©£¦©¦¥¦¥
okle ,ipydn dicli z`e dze` lwlwi `ly ick `edøãð ìk̈¤¤

éøvLíëç úøé÷ç C,eze` xtdl leki lrad oi`e ,exizdl ickàì ¤¨¦£¦©¨¨Ÿ
,øéæçéz` mkgd xiziy rcei did eli`y ,xnel lekiy meyn ©£¦

j` ,dyxbn did `l ,dxcpéøö BðéàLå,íëç úøé÷ç Clrad `l` §¤¥¨¦£¦©¨¨
,eze` xtdl lekiøéæçédid eli`y xnel leki epi`y ,dvxi m` ©£¦

.eze` xtdl did ecia ixdy ,dyxbn did `l mkg epxiziy rcei
øæòìà éaø øîàäæ eøñà àì ,xcp meyn ezy` z` `ivend - ¨©©¦¤§¨¨Ÿ¨§¤

,mkg zxiwg jixvyäæ éðtî àlàxcp meyn `ivend iptn - ¤¨¦§¥¤
epi`y dfy ,eze` xtdl leki lrad `l` ,mkg zxiwg jixv epi`y
`ed lekiy rcei did eli`y xnel lrad leki ,mkg zxiwg jixv
i`ce ,xtdl leki epi`y xcp j` ,dyxbn did `l eze` xtdl

xbn didyoic ziaa ezy` dfazzy dvex mc` oi`y oeik ,dy
z` oic zia dl exiziy cr oiznn did `le ,dixcpl xzid ywal

.dxcpäNòî ,äãeäé éaøa éñBé éaø øîàdidøîàL ãçàa ,ïãéöa ¨©©¦¥§©¦§¨©£¤§¦¨§¤¨¤¨©
íðB÷ ,BzLàìoaxwk d`pda ilr mleray zexitd lk exq`ii -íà §¦§¨¦

éLøâî éðéàC,mlerl oi`eyip epipia `di `ly ote`adLøâåxg`e , ¥¦§¨§¥§¥§¨
,xcpd z` el xizde excp lr mkgl l`yp jkíéîëç Bì eøézäå§¦¦£¨¦

äpøéæçiL,jk xg`íìBòä ïewéz éðtî: ¤©£¦¤¨¦§¥¦¨¨

àøîâ
xeq` rx my e` xcp meyn ezy` z` `ivendy ,dpyna epipy
mrh dne ,xq`p df ote` dfi`a zx`an `xnbd ,dxifgdl

:xeqi`d,ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîàepipyy dn ¨©©¥©©§¥¨©©©§¨
,dxifgdl xeq` xcp e` rx my meyn `ivendyàeäåwx df - §

ote`adì øîàL,oiyexibd zryaòø íL íeMîjiilr `viyéðà ¤¨©¨¦¥©£¦
,CàéöBî¦¥
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xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc oihib(iying meil)

dl xn`y e`øãð íeMîzxcpy,CàéöBî éðàdl xn` `l m` j` ¦¤¤£¦¦¥
,`xnbd zx`an .xg`l z`yipy mcew dxifgdl i`yx ,jkøáñ÷̈¨©

,ongp axéàî àîòèz` yxbndy minkg exn`y mrhd dn - ©§¨©
,xifgi `l xcp e` rx my meyn ezy`àìe÷ì÷ íeMîmiyyegy - ¦¦§¨

e` oekp did `l rx mydy xxazi ,xg`l `ypizy xg` `ny
,z`f rcei did eli`y lrad xn`ie ,mkg ici lr xcpl xzid yiy
zrya s`e ,dyxbn did `l dpn d`n el mipzep eid elit`
did ezrcae ,xcp e` rx my meyn dyxbny xn` oiyexib
,xcpl xzid yie `ed xwy rx mydy xxazi m` dxifgdl

wxe ,md mixfnn ipydn dipae ,lha hbde md zerha eiyexibeéà¦
éëä dì øîà,jk dl xn` m` -dì ì÷ì÷î éöî`ed leki - ¨©¨¨¦¨¥§©§¥¨

el xnel jixvy exn`e ,dxifgdl minkg el exq` okle ,dlwlwl
oiznd `ly oeiky ,jk xnel on`p epi` aeye ,oiyexib mcew z`f

j` ,eilr daiag dpi`y ezrc z` dlib ,z`f wecalàì éàåm`e - §¦Ÿ
,jk dl xn` `ldì ì÷ì÷î éöî àìoi`e ,dze` lwlwl leki epi` - Ÿ¨¥§©§¥¨

.xg`l z`yipy mcew dxifgi m` yyg
.ongp ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi-] ¦¨§¨§¥

,[mixne`,ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîàz` `ivend ¨©©¥©©§¥¨©©©§¨
y minkg epwz ,xcp e` rx my meyn ezy`éøö,dì øîàiL Céåä ¨¦¤Ÿ©¨¡¦

.CàéöBî éðà øãð íeMîe ,CàéöBî éðà òø íL íeMnL úòãBézx`an ©©¤¦¥©£¦¦¥¦¤¤£¦¦¥
,`xnbdøáñ÷,ongp axéàî àîòèminkg exn`y mrhd dn - ¨¨©©§¨©

,xifgi `l xcp e` rx my meyn ezy` z` `ivendyeäé àlL éãk§¥¤Ÿ§
úBéøòa úBöeøt ìàøNé úBða,íéøãðáelkei `ly oze` eqpw okle §¦§¨¥§©£¨¦§¨¦

,oxifgdl lradéøö Ckìäéëä dì øîéîì Cdl xnel jixv okle - ¦§¨¨¦§¥©¨¨¦
zeixra zevext zeidl `ly jkn xqen egwi miypd lky ick ,jk

.dxifgdl minkg exq` xn` `l oiae xn` oia j` ,mixcpe
:zepeyld izyl riiql zeziixa izy d`ian `xnbdàðMéìk àéðz©§¨§¦§¨

àn÷meyn `ed epizpyn mrhy ,oey`xd oeylk `ziixa epipy - ©¨
,lewlw yygàøúa àðMéìk àéðúå,oexg` oeylk `ziixa epipye - §©§¨§¦§¨©§¨

epwze ,mixcpe zeixra zevextl qpw meyn `ed epizpyn mrhy
.ok odl xn`iy minkgéðtî ,øéàî éaø øîà ,àn÷ àðMéìk àéðz©§¨§¦§¨©¨¨©©¦¥¦¦§¥

eøîà äîy minkg,øéæçé àì òø íL íeMî BzLà úà àéöBnä ©¨§©¦¤¦§¦¥©Ÿ©£¦
Cìz ànL ,øéæçé àì øãð íeMîedy`deàöîðå ,øçàì àNpúåxg` ¦¤¤Ÿ©£¦¤¨¥¥§¦¨¥§©¥§¦§§

d jkïéàca íéøác,oekp epi` rx mydy -øîàéå,dyxiby lrad §¨¦©¨¦§Ÿ©
àeä ïkL òãBé éúééä eléà,xcpl xzid yiye oekp epi` rx mydy - ¦¨¦¦¥©¤¥

äðî äàî éì íéðúBð eéä íà eléôà,dze` yxb`y ickéúééä àì £¦¦¨§¦¦¥¨¨¤Ÿ¨¦¦
,dLøâî,ilr daiag dzidy iptnèb àöîðåzerha ozipy,ìèa §¨§¨§¦§¨¥¨¥

äéðáeipyd dlran,ïéøæîî,`id oey`xd zy`y oeikCëéôì ¨¤¨©§¥¦§¦¨
,Bì íéøîBà,òãBé éåä,øéæçé àì òø íL íeMî BzLà úà àéöBnäL §¦¡¥¥©¤©¦¤¦§¦¥©Ÿ©£¦

,øéæçé àì øãð íeMîe.dlwlwiy yyg meyn `ed mrhdy ixd ¦¤¤Ÿ©£¦
àøúa àðMéìk àéðz,oexg` oeylk `ziixa epipy -øæòìà éaø øîà ©§¨§¦§¨©§¨¨©©¦¤§¨¨

eøîà äî éðtî ,éñBé éaøay minkgíL íeMî BzLà úà àéöBnä §©¦¥¦§¥©¨§©¦¤¦§¦¥
,øéæçé àì øãð íeMîe ,øéæçé àì òøickìàøNé úBða eäé àlL ©Ÿ©£¦¦¤¤Ÿ©£¦¤Ÿ§§¦§¨¥

Cëéôì ,íéøãðáe úBéøòa úBöeøtmiypd lky ep` mivexy oeik - §©£¨¦§¨¦§¦¨
xci `le rx my mdilr `vi `le zeripva bedpl exdfi,mixcp e

Bì íéøîBà,lraldì øBîà,dyxbn dz`y drya,úòãBé éåä §¦¡¨¡¦©©
.CàéöBî éðà øãð íeMîe ,CàéöBî éðà òø íL íeMnL¤¦¥©£¦¦¥¦¤¤£¦¦¥

,dpyna epipy,øéæçé àì ,íéaø Ba eòãiL øãð ìk ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¨¤¤¤¨§©¦Ÿ©£¦
.øéæçé íéaø Ba eòãé àlLå:ezhiy z` zyxtn `xnbdéaø øîà §¤Ÿ¨§©¦©£¦¨©©¦
àîòè éàî ,éåì ïa òLBäé[enrh dn-]äãeäé éaøcdxcpyky §ª©¤¥¦©©§¨§©¦§¨

,dxifgdl xeq` okle ,dxzd el oi` miaxaáéúëc,miperabd lv` ¦§¦
,'äãòä éàéNð íäì eòaLð ék ,ìàøNé éða íekä àìå'z` exizd `le §Ÿ¦§¥¦§¨¥¦¦§§¨¤§¦¥¨¥¨

xyt` i`e miaxa eraypy meyn ,mze` bexdl ick mzreay
.ef dreay xizdl

,`xnbd zl`eyïðaøås`y mixaeqe ,dcedi iax lr miwlegd §©¨¨
z` dcrd i`iyp exizd `l recn ,dxzd el yi miaxa xcipy

,dl`ya `xnbd daiyn .mzreayíúäeraypy dreaya - ¨¨
,miperableäééåléò äòeáL äìç éî[mdilr-],ììkixdeøîàc ïåék ¦¨¨§¨¦¨©§§¨¥¨§¨§

eäìmiperabdeàa àìå ,eðàa ä÷Bçø õøàîi`ce ,dwegx ux`n §¥¤¤§¨¨§Ÿ¨
yeäééåléò äòeáL äìééç àì[mdilr-],ììkmdl eraypy oeik Ÿ©§¨§¨¦¨©§§¨

,llk dxzd mikixv eid `le ,mze` enixy zngnàìc éàäå§©§Ÿ
eäðéìè÷,l`xyi ipa mebxd `ly dne -,íMä úMeã÷ íeMîick ©§¦§¦§©©¥

.mzreay lr exar l`xyiy miiebd exn`i `ly
zxxan .xifgi `l miaxa xcedy xcp dcedi iaxly ,dpyna epipy

,`xnbdíéaø änëå`diy ick xecil jixv miyp` dnk ipta - §©¨©¦
,`xnbd daiyn .miaxa xcedy xcpl aygpìL ,øîà ïîçð áøäL ©©§¨¨©§Ÿ¨

,miyp`äøNò ,øîà ÷çöé éaø,mdinrh `xnbd zx`an .miyp` ©¦¦§¨¨©£¨¨
ïîçð áøyìL øîàäLaEfi iM dX`e' daf lv` aezkdn z`f cnel ©©§¨¨©§Ÿ¨§¦¨¦¨

minkg eyxce ,dlecb daf ziyrpy ,'ebe 'miAx mini DnC aFf¨¨¨¦©¦
herinyíéðL ,íéîéxnel aezkd siqede ,mini ipy -,íéaøepiidc ¨¦§©¦©¦

ìL,äLexn`y o`k s`e .dlecb daf ziyrp mini dylyay §Ÿ¨
.dyly ipta epiid ,'miaxa xcedy xcp' minkg÷çöé éaøyøîà ©¦¦§¨¨©

df miaxy,äøNòn z`f cneláéúëcizn cr' ,milbxnd zyxta £¨¨¦§¦©¨©
y minkg eyxce ,'ebe 'z`Gd drxd dcrläãòmeyn ,dxyr df ¨¥¨¨¨¨©Ÿ¥¨

zvra etzzyd `l alke ryedie ,milbxn xyr mipy eidy
.dcr aezkd `xew mdle ,dxyr ex`ype ,milbxn

,dpyna epipyéøvL øãð ìk øîBà øéàî éaø'eëå C`l ,mkg zxiwg ©¦¥¦¥¨¤¤¤¨¦§
exq` `l ,xfrl` iax xn` ,xifgi ,mkg zxiwg jixv epi`ye ,xifgi

:mzwelgn z` zx`an `xnbd .df iptn `l` dføæòìà éaø ,àéðz©§¨©¦¤§¨¨
eøñà àì ,øîBàxcp dxcpy zngn dyxbzdy dy` xifgdl ¥Ÿ¨§

déøöC,mkg zxiwgéðtî àlàxcp dxcpy zngn dyxbzdy ef ¨¦¤¨¦§¥
éøö BðéàLC,`xnbd zl`ey .exizdl ick mkg zxiwgéàîa ¤¥¨¦§©

éâìôéî÷dxaq dfi`a -daiyn .xfrl` iaxe xi`n iax ewlgp ¨¦§§¥
,`xnbdäöBø íãà ,øáñ øéàî éaø[jk lr citwn epi`-]äfaúzL ©¦¥¦¨©¨¨¤¤¦§©¤

ïéc úéáa BzLàjixvy xcpa okle ,dxcp z` dl exiziy ick ¦§§¥¦
rcei did eli`y xnele ,dlwlwl leki exizdl ick mkg zxiwg

,dyxbn did `l dxcp z` dl xizdl mkgd lekiyøæòìà éaøå§©¦¤§¨¨
ïéc úéáa BzLà äfaúzL äöBø íãà ïéà ,øáñ,jixv xcpd m` okle ¨©¥¨¨¤¤¦§©¤¦§§¥¦

exizi mkgdy rcei did eli`y xnel leki epi` ,oic zia zxiwg
exiziy oic zial ezy` jlzy dvex epi`y oeik ,dyxbn did `l

.xcpd z` dl
,dpyna epipy'eëå ïãéöa äNòî äãeäé éaøa éñBé éaø øîàcg`a ¨©©¦¥§©¦§¨©£¤§¦¨§

minkg el exizde ,dyxbe ,jiyxbn ipi` m` mpew ezy`l xn`y
,`xnbd zl`ey .dpxifgiyàðz éàîmcew `pzd dpy dn - ©¨¨

,lrad xcpy mixcpaéðz÷czrk dpeyy -äNòîxcpy xcp oipra §¨¨¥©£¤
zayiin .dy`d dxcpy mixcpa zrk cr epwqr ixd ,lrad

,`xnbdàøqçéî éøeqç,dkld dpyna xqg -éðz÷ éëäåjke - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
,zepyl jixvíéøeîà íéøác änaxcp meyn ezy` z` `ivendy ©¤§¨¦£¦

wx ,dxifgdl xeq`,àéä äøãpLkyi dfay ,dxcp zngn d`ivene §¤¨§¨¦
,dlwlwi jk xg`y yeglìáàm`eäéà øãð,dyxbiy ,lrad - £¨¨©¦

øéæçéoi`y oeik ,dvex m` dyxiby xg` dze` xifgdl leki - ©£¦
,dlwlwiy dfa yeglénð äNòî ,äãeäé éaøa éñBé éaø øîàådidy §¨©©¦¥§©¦§¨©£¤©¦

Løâî éðéà íà íðB÷ BzLàì øîàL ãçàa ,ïãéöaé,C,dLøéâåeøézäå §¦¨§¤¨¤¨©§¦§¨¦¥¦§¨§¥§¥§¨§¦¦
.íìBòä ïewéz éðtî ,äpøéæçiL íéîëç Bì£¨¦¤©£¦¤¨¦§¥¦¨¨
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miwxt dyelya` cenr en sc ± iriax wxtxifp
êàéöåî éðà øãð íåùîxn` `l i`e ,xifgdl opax exq` `edda ÐÐ.xifgdl xzen

øáñ÷.ongp ax Ðàîòèxg`l dlra lr dplwlwi `ly ,`lewlw meyn oizipznc Ð

dxtd el yi xcpdy e` ,oi`ca mixacdy rcei iziid eli` :xn`ie ,xg`l `ypzyÐ ¥

jk iptny ,oiyexib zrya izxn` oke .jiyxbn iziid `l dpn d`n il oipzep eid elit`

jxifgdl izrca did jizyxbyke ,j`iven ip`

dipae ,lha hb `vnpe .mi`ca mixac e`vni m`

mcew el mixne` jkitl .oixfnn ipyd on

aeye .zinler dpxifgz `ly rcei ied :oiyexib

el xeq`y rciy oeiky ,ok xnel on`p epi`

yg `le ,xg`l `ypz `l elit` dxifgdl

mixacd xg` wecale oizndlÐezrca dlib

.eilr daiag dzid `lyì÷ì÷î éöî àì àì éàå
äì.rx my meyn d`iveny xn` `l ixdy Ð

zqipyn dlwlwl ivn `lc oeikeÐel exq` `l

.zqip `ly cr dxifgdlêéøöå'åë øîàéùÐ

oia ,edine .ok dl xn`iy d`ivenl minkg epwz

xn` `l oia xn`Ð.xifgi `làîòè øáñ÷Ð

xifgi `lcÐzepa edi `ly ,`ed qpw meyn

.'ek l`xyiïéàãá íéøáã åàöîðå,rx my ly Ð

xcp oiprl oicd `edeÐ.xzedcåì íéøîåàÐ

dyxbe yg `lc oeike .oiyexib mcewÐ`l ez

eilr daiag `lc dizrc ilbc ,dlwlwl ivn

.i`d ilekäãåäé éáøã àîòè éàîxcp :xn`c Ð

miaxa xcedyÐ.dxtd el oi`íåëä àìåÐ

.aizk miperabaíäì åòáùðedl dede Ð

xcedc meyn e`l i` ,ediizreay` ileyz`l

.miaxaïðáøå.dxtd el yic ixn`c ÐíúäÐ

dxtd elit`c ,`ed dxtd el oi`c meyn e`l

`ld llk ediilr dreay dliig inc ,jixv `l

!dzid zerhaíùä úùåã÷ íåùî`ly Ð

.ozreay lr exar :miebd exn`iíéðù íéîé
äùìù íéáøidliya ,ikd opiyxc daf iab Ð

.dcpäãò) milbxn iab aizkc ,dxyr Ðxacna

"drxd dcrl" (ciÐ.alke ryedi e`viíãà
äæáúúù äöåø.jka citwn epi` ,xnelk Ð

mkg zxiwg jixv ,jkldÐ.dlwlwl ivnéàî
àðú?`ed xcpy mixcpa dipin lirl Ðéðú÷ã ¨©

äùòîmixcpa `l` oiweqr ep` oi` `ld Ð

!`id dxcpyàåä øãð ìáà.dpyxbiy Ðøéæçé
.`lewlwl yginl `kilc ,dvxi m` Ð
éàî

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

éàdidiy `le ,`nlra frl m` ik dpi` ef `yygc d`xp - dl lwlwn ivn ikd dl xn`

ipdn izkec dnkac ab lr s`c ."zpn lr" xn` `l `dc ,mixfnn dipae lha hb ynn

ifef dil ekixhvi` `le oiafe ,(`,hr zeaezk) "eltpy dy`d"c zgxan xhy enk ,zrc ielib

.letk i`pz xi`n iaxl iracn ,ikd xninl `kil `kd - (`,fv my) "zpefip dpnl`" wxtc

`iveiy ,`nlra frll `l` iz` `lc d`xp jkl

z`yip xakc ab lr s` .dxifgdl ick frl dilr

exn` jkl .`ed bbeyc zepfc ,dil `ixy - xg`l

.frl `ivei `l aey `zydc ,xifgi `lc minkg

'ek "rcei iziid eli`" xn`i elit`c :yxit i"yxe

yg `le ,dxifgdl xeq`y rceic oeikc ,on`p epi`

ezrca dlib - mixacd xg` wecale oizndl

i`pz irac xi`n iaxle .eilr daiag dzid `ly

.`kil frl elit` - dizlinl diltk `l ik ,letk

zxiwg jixvy xcp lk :xi`n iax xn`wc `de

`le ,dizlinl diltkca epiid - xifgi `l mkg

liren oi` - di`pzl diltk i`c .di`pzl diltk

.`lewlw `ki` mlerlc ,xifgi `ly dn

àìùixz ipd - 'ek zevext l`xyi zepa edi

,ibilt `nw `pzc `ail` sqei axc ipyil

inp oizipzna ipzwc oeik :xaq `nw `pyilc

dl dnc ,zevixt jiiy oi` mzde ,rx my meyn

`nrh `l` ?dilr rx my oi`iven m` zeyrl

:xaq `xza `pyile .`ed `lewlw meyn

oeikc ,dl lwlwn ivn `l rx my `ivenac

,dyxbl oipr lka ezrc - dyxbn rx my meync

cgc `xazqnc ,mixcpa oke .lha `di elit`

iziinc xity iz` `zyde .ediiexza ied `nrh

`lc ,`nw `pz` xi`n iaxcn `nw `pyilk `ipz

,`lewlw meyn rx my `ivena jiiyc `l` iziin

`xza `pyill :xn`z m`e .`nw `pzl oicd `ede

ol `pn - `zevixt meyn `nrhc ,sqei axc

xcpc ixaqe ,dcedi iaxc dilr opax ibiltc

in opaxe :xn`wc ,dxtd el yi miaxa xcedy

`pyilk `iz` `ibeq jdc :xnel yie ?'ek `liig

xn`wc `d :inp i` .lewlw meyn ediinrhc ,`nw

`l ixn`c xfrl` iaxe xi`n iax epiid - opaxe

,`lewlw meyn `nrh ixaqwc ,'ek jixv exq`

iptn `l` exq` `lc xn`w miaxa xceda elit`e

- `zevixt meyn xeq` miaxa i`c .jixv epi`y

ercic iptn eh` miax ea erci `l xqinl dil ded

.jixv oi`y iptn `le ,miax ea

ïåéë:xn`z m`e - 'eke dwegx ux`n exn`c

ied `de ?dreay `liig in ikd e`la

`l" (k mixac) aizkc ,devnd z` lhal rayp

inlyexia opixn`c ab lr s`e !"dnyp lk digz

:ipngp xa l`eny iax xn` ,iyy wxt ziriayc

cr l`xyi ux`l ryedi gly ze`nbecfext yly

,dpti - zeptl dvex `edy in ;ux`l eqpki `ly

dyri - dngln zeyrl ,milyi - milydl

miperab ,`wixt`l jlde dpit iybxb .dngln

iayei enilyd ike" (i ryedi) xn`py ,enilyd

eyr mikln cg`e miyly ,"l`xyi z` oerab

,ocxid z` exary mcew epiid - eltpe dngln

`l" aizk milydl mivex oi`a jgxk lrc :xnel yie ."ep`a dwegx ux`n" xnele mixrdl ekxved jkle ,milydl oileki eid `ly rnyn - eqpkpyn la` .ux`l eqpki `ly cr :xn`wck

`d ?dcedi iaxc `nrh i`n :xn`z m`e ."dnyp lk digz `l" 'ebe "minrd ixrn wx" 'ebe "jnr milyz `l m`e" ,'ebe "melyl dil` z`xwe" (k mixac) i`xw igkenck "dnyp lk digz

n jgxk lre .devnd z` lhal rayp dil dede 'ebe "jvx`a eayi `l" (bk zeny) aizkd ?ux`a megipd ji` dcedi iaxl :cere !i`ed zerha dreay i`ceixn`ck ,`ed myd lelig mey

(`,dn) lirl opixn`ck ,xiibzdl oi`ac oeik obxedl oileki oi` inp myd lelig `la :xn`z m`e .myd lelig xaca did `l - dxtd el yic `zi` i`c dcedi iax xaqwc :xnel yie !opax

mkz` ecnli `l xy` ornl" dhnln odl eazke :(a,dl dheq) "oixn`p el`" wxta inp opixn`e .'ek dxf dcear cearl `ly eilr laiwy ieba leki "il jze` e`ihgi ot jvx`a eayi `l"

.mdixrn oyxbl oileki eid - obxdl oileki eid `ly idp ,myd lelig e`l i`c :xnel yie !aizk zene` raya `xw `edde ,oze` oilawny - daeyza oixfeg m`y zcnl `d ,'ebe "zeyrl

.ok ixg` m` ik ,xiibzdl e`a `l dry dze`ac :cere

áøip` mkzrc lr `ly mircei eed :l`xyil dyn mdl xn`yk (`,hl zereay) "oipiicd zreay" wxtac ,mipy `l` ira `l miax zrc lrc d`xp - dyly xn` wgvi xa ongp
riayn
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êàéöåî éðà øãð íåùîxn` `l i`e ,xifgdl opax exq` `edda ÐÐ.xifgdl xzen

øáñ÷.ongp ax Ðàîòèxg`l dlra lr dplwlwi `ly ,`lewlw meyn oizipznc Ð

dxtd el yi xcpdy e` ,oi`ca mixacdy rcei iziid eli` :xn`ie ,xg`l `ypzyÐ ¥

jk iptny ,oiyexib zrya izxn` oke .jiyxbn iziid `l dpn d`n il oipzep eid elit`

jxifgdl izrca did jizyxbyke ,j`iven ip`

dipae ,lha hb `vnpe .mi`ca mixac e`vni m`

mcew el mixne` jkitl .oixfnn ipyd on

aeye .zinler dpxifgz `ly rcei ied :oiyexib

el xeq`y rciy oeiky ,ok xnel on`p epi`

yg `le ,xg`l `ypz `l elit` dxifgdl

mixacd xg` wecale oizndlÐezrca dlib

.eilr daiag dzid `lyì÷ì÷î éöî àì àì éàå
äì.rx my meyn d`iveny xn` `l ixdy Ð

zqipyn dlwlwl ivn `lc oeikeÐel exq` `l

.zqip `ly cr dxifgdlêéøöå'åë øîàéùÐ

oia ,edine .ok dl xn`iy d`ivenl minkg epwz

xn` `l oia xn`Ð.xifgi `làîòè øáñ÷Ð

xifgi `lcÐzepa edi `ly ,`ed qpw meyn

.'ek l`xyiïéàãá íéøáã åàöîðå,rx my ly Ð

xcp oiprl oicd `edeÐ.xzedcåì íéøîåàÐ

dyxbe yg `lc oeike .oiyexib mcewÐ`l ez

eilr daiag `lc dizrc ilbc ,dlwlwl ivn

.i`d ilekäãåäé éáøã àîòè éàîxcp :xn`c Ð

miaxa xcedyÐ.dxtd el oi`íåëä àìåÐ

.aizk miperabaíäì åòáùðedl dede Ð

xcedc meyn e`l i` ,ediizreay` ileyz`l

.miaxaïðáøå.dxtd el yic ixn`c ÐíúäÐ

dxtd elit`c ,`ed dxtd el oi`c meyn e`l

`ld llk ediilr dreay dliig inc ,jixv `l

!dzid zerhaíùä úùåã÷ íåùî`ly Ð

.ozreay lr exar :miebd exn`iíéðù íéîé
äùìù íéáøidliya ,ikd opiyxc daf iab Ð

.dcpäãò) milbxn iab aizkc ,dxyr Ðxacna

"drxd dcrl" (ciÐ.alke ryedi e`viíãà
äæáúúù äöåø.jka citwn epi` ,xnelk Ð

mkg zxiwg jixv ,jkldÐ.dlwlwl ivnéàî
àðú?`ed xcpy mixcpa dipin lirl Ðéðú÷ã ¨©

äùòîmixcpa `l` oiweqr ep` oi` `ld Ð

!`id dxcpyàåä øãð ìáà.dpyxbiy Ðøéæçé
.`lewlwl yginl `kilc ,dvxi m` Ð
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éàdidiy `le ,`nlra frl m` ik dpi` ef `yygc d`xp - dl lwlwn ivn ikd dl xn`

ipdn izkec dnkac ab lr s`c ."zpn lr" xn` `l `dc ,mixfnn dipae lha hb ynn

ifef dil ekixhvi` `le oiafe ,(`,hr zeaezk) "eltpy dy`d"c zgxan xhy enk ,zrc ielib

.letk i`pz xi`n iaxl iracn ,ikd xninl `kil `kd - (`,fv my) "zpefip dpnl`" wxtc

`iveiy ,`nlra frll `l` iz` `lc d`xp jkl

z`yip xakc ab lr s` .dxifgdl ick frl dilr

exn` jkl .`ed bbeyc zepfc ,dil `ixy - xg`l

.frl `ivei `l aey `zydc ,xifgi `lc minkg

'ek "rcei iziid eli`" xn`i elit`c :yxit i"yxe

yg `le ,dxifgdl xeq`y rceic oeikc ,on`p epi`

ezrca dlib - mixacd xg` wecale oizndl

i`pz irac xi`n iaxle .eilr daiag dzid `ly
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ezy` z` yxbl,íìBòä ïewéz éðtîyyg `l dfa oi` ixdy ¦§¥¦¨¨

:zevixt `le lewlw

äðùî
yiy sqep ote` zx`an ,zncewd dpynl jyndk ,ef dpyn
ewlgp j` ,dyxiby xg` ezy` z` xifgdl lra lr xeq`l

:exq` df ote`a mb m` mi`pzBzLà úà àéöBnähbaíeMî ©¦¤¦§¦
úéðBìéà,clil die`x dpi`y -øîBà äãeäé éaø,øéæçé àìmeyn , ©§¦©¦§¨¥Ÿ©£¦

rcei did eli`y xn`ie ,clze xg`l `ypiz `ny yegl yiy
dxifgdl ezrca did dyxibyke ,dyxbn did `l clil dlekiy
eiyexib dxifgdl epnn rpnpy oeike ,`id mipa zay xxazi m`
xnebe ,zinler xifgi `ly rciy el mixne` okle ,od zerha

,mixenb oiyexib yxbneíéøîBà íéîëçådf ote`a yegl oi`y ©£¨¦§¦
okle ,lewlwløéæçé.dvex m` ©£¦

m`úòáBz àéäå ,epîéä íéða dì eéäå øçàì úàOéðoey`xd dlran ¦¥§©¥§¨¨¨¦¥¤§¦©©
z`dúaeúkzerh gwn did `le ,zipeli` dpi`y xxazdy oeik , §¨¨

,di`eyipadì øîBà ,äãeäé éaø øîà,oey`xd dlraéúe÷éúLC ¨©©¦§¨¥¨§¦¥
éøeaécî äôéCozil iteqy rcei iziid eli`y ,wezyl jl ahen - ¨¨¦¦¥

daezk mly`y zyxec z`y oeike ,jyxbn iziid `l daezk
.mixfnn jipae ,`ed zerha hbdy `vnp

àøîâ
,zipeli` meyn `ivena opaxe dcedi iax ewlgpy ,dpyna epipy

,`xnbd dywn :dlwlwiy yegl yi m`àøîéîìxn`p ike -éaøc §¥§¨§©¦
àìe÷ì÷ì Lééç äãeäémeyn `ivenl xqe` okle ,lewlwl yyeg - §¨¨¥§¦§¨

,dxifgdl zipeli`àìe÷ì÷ì éLééç àì ïðaøåmiyyeg mpi` - §©¨¨Ÿ©§¥§¦§¨
,dxifgdl mixizn okle ,lewlwleäì ïðéòîL àëtéà àäåixde - §¨¦§¨©§¦¨§

lewlwl yyeg epi` dcedi iaxy ,jetd ote`a mzwelgn eprny
,miyyeg opaxeïðúc,íeMî BzLà úà àéöBnädilr `viyòø íL ¦§©©¦¤¦§¦¥©

,dzpifyøéæçé àì` s` ,dy`l dze`epi` rx mydy xxazi m Ÿ©£¦
,oekpåezy` z` yxbnd okíeMîdxcpy,øãðdvex epi`y xn`e §¦¤¤

,zipxcp dy`øéæçé àìgzt mkg `vni m` s` ,dy`l dze` Ÿ©£¦
.dxcplíéaø Ba eòãiL øãð ìk øîBà äãeäé éaøeze` dxcpy - ©¦§¨¥¨¤¤¤¨§©¦

,dxzd el oi`e ,miaxaøéæçé àì,`id zevixty meyneòãé àlLå Ÿ©£¦§¤Ÿ¨§
íéaø Badvxi m` ,dxzd el yieøéæçé.dy`l dze`àîìà- ©¦©£¦©§¨

,o`k x`ean]yàìe÷ì÷ì éLééç ïðaølewlwl md miyyeg -éaøå ,[ ©¨¨©§¥§¦§¨§©¦

àìe÷ì÷ì Lééç àì äãeäéoi`y xcpa wxe ,lewlwl yyeg epi` - §¨Ÿ¨¥§¦§¨
,`xnbd zvxzn .zevixt meyn xqe` dxzd el,ìàeîL øîà̈©§¥

Cetéà`ivenl xizn dcedi iax ,epizpyn ixac z` jetdl jixv - ¥
.mixqe` opaxe ,dxifgdl zipeli` meyn

,`xnbd dywnéðz÷cî àäåa aezky jkn ixde -àôéñly §¨¦§¨¨¥¥¨
,dpyndúàOéð`id zipeli`y zngn d`viy efdì eéäå ,øçàì ¦¥§©¥§¨¨

úòáBz àéäå ,epîéä íéðaz` oey`xd dlrandúaeúkoeik , ¨¦¥¤§¦©©§¨¨
,di`eyipa zerh gwn did `le ,zipeli` dpi`y xxazdyøîà̈©

dì øîBà ,äãeäé éaø,oey`xd dlraéúe÷éúLéøeaécî äôé CC- ©¦§¨¥¨§¦¥¨¨¦¦¥
`l daezk ozil iteqy rcei iziid eli`y oeik ,wezyl jl ahen

,mixfnn jipae `ed zerha hbde ,jyxbn iziidììkîgken - ¦§¨
,o`knàìe÷ì÷ì Lééç äãeäé éaøczvxzn .lewlwl yyeg - §©¦§¨¨¥§¦§¨

,`xnbdCetéà énð àädfy xnele ,jetdl yi `tiqd z` s` - ¨©¦¥
.lewlwl yyeg epi` dcedi iax eli`e ,minkg ixac

:sqep uexiz zvxzn `xnbdCetéz àì íìBòì ,øîà éiaàl` - ©©¥¨©§¨Ÿ¥
yyeg dcedi iaxe ,minkge dcedi iax zhiy z` jetdz

,dy`d lewlwl epizpynaäãeäé éaøåyyeg epi`y lirl dpyna §©¦§¨
c meyn epiid ,lewlwlàéääa,xcp meyn ezy` z` `ivena - §©¦

y meyn ,dlwlwiy jiiy oi`y xaeqdì øáñå ,øéàî éaøk dì øáñ̈©¨§©¦¥¦§¨©¨
,øæòìà éaøk,`xnbd zyxtnay xcpéøöC,mkg zxiwgdì øáñ §©¦¤§¨¨§¨¦¨©¨

dcedi iax,øæòìà éaøkc` oi`yziaa ezy` dfazzy dvex m §©¦¤§¨¨
dxcp z` mkgd xiziy rcei did eli`y xnel leki epi` okle ,oic

e ,dyxbn did `laxcpéøö BðéàLCleki lrad `l` ,mkg zxiwg §¤¥¨¦
,xtdldì øáñdcedi iax,øéàî éaøkmixcpa dreh epi` lrady ¨©¨§©¦¥¦

`l xtdl xyt`y rcei did eli`y xnel leki epi`e ,xtdl lekiy
.lewlwl my yegl oi`e ,dyxbn did

:iia` ly evexiz lr `xnbd dywn,àáø øîàwx ikeäãeäé éaøc ¨©¨¨§©¦§¨
äãeäé éaøcàdcedi iax ixac zxizq -,àéL÷eli`eïðaøcà ïðaøc ©§©¦§¨©§¨§©¨¨©§©¨¨

minkg ixac zxizq -àéL÷ àìminkg ixac s` ixd ,dyw dpi` - Ÿ©§¨
miyyeg mpi` o`ke ,lewlwl miyyeg lirly ,mixzeqk mi`xp

.lewlwl,àáø øîà àlàmpn`äãeäé éaøcà äãeäé éaøczxizq - ¤¨¨©¨¨§©¦§¨©§©¦§¨
dcedi iax ixacïðépLãk ,àéL÷ àìepi` lirly ,epvxizy itk - Ÿ©§¨¦§©¦¨

eid oiyexibdy oerhl my jiiy `ly meyn lewlwl yyeg
.zerhaïðaøcà ïðaøcminkg ixac zxizq -àéL÷ àìdpi` - §©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨

c meyn ,dywïàîd md in -íéîëçepizpyna mixkfend ©£¨¦
,zipeli` meyn `ivena xifgdl mixiznyøéàî éaø,`edøîàc ©¦¥¦§¨©

i`pz lkayïðéòadidiy mikixv ep` -ìeôk éàðzz` letkiy - §¦¨§©¨
,legi `l jk didi `l m`e ,legi jk didi m`y xn`ie ,eixacàëäå§¨¨

,zipeli` meyn ezy` z` `ivena -ïðé÷ñò éàîaote` dfi`a - §©©§¦¨
,xaecndéàðúì déìôk àìãaxn` `le ,e`pz z` ltk `ly - ¦§Ÿ©§¥¦§¨¥

dpi` m`e ,`id zipeli`y zngn dyxbny dyxiby drya
aeye ,zipeli` dpi` m` s` lg hbd okle ,dyxbn epi` zipeli`

:dlwlwl leki epi`

äðùî
:mlerd oewiz iptn minkg epwzy oic cer zx`an epizpyn

íéáëBk éãáBòì åéða úàå Bîöò úà øëBnä,minrt dylyïéãBt ïéà ©¥¤©§§¤¨¨§§¥¨¦¥¦
BúBà,jka `ed libxy zngn ,eipa z`eøçàì íéðaä úà ïéãBt ìáà£¨¦¤©¨¦§©©

,ïäéáà úúéî:mirxd mdiyrnn ecnlie mieba ernhi `ly ick ¦©£¦¤

àøîâ
micet oi` ,miakek icaerl eipae envr xkendy ,dpyna epipy

:xaecn ote` dfi`a zx`an `xnbd ,eze`éqà áø øîàdn , ¨©©©¦
,miakek icaerl envr xkend z` zectl `ly exn`yàeäådf - §

ote`a wxøënL,zg` mrtäðLå,zipy xkn edecty xg`e - ¤¨©§¨¨
léLåLmicet oi` dzre ,ziyilya xkn ,aey edecty xg`e - §¦¥

icaerl eipae envr z` xkny dipyde dpey`xd mrta j` ,eze`
.mzectl jixv ,miakek

,`xnbd zxtqn :envr xkenl aygpy sqep ote` d`ian `xnbd
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ï÷øét,ize` elk`i `ly ick ize` dct -déì øîà,in` iaxïðz ¦§¨¨©¥§©
,epizpyna epipy -ïéà ,íéáëBk éãáBòì åéða úàå Bîöò øëBnä©¥©§§¤¨¨§§¥¨¦¥

,BúBà ïéãBtíéðaä úà ïéãBt ìáàmrhde ,mdia` zzin xg`l ¦£¨¦¤©¨¦
`ed eipa z` micetyàìe÷ì÷ íeMîicaerd oia eaxrzi `ny - ¦¦§¨

,mirxd mdiyrnn ecnlie miakekàëä ïkL ìëåz` xkny dfa - §¨¤¥¨¨
,i`cell envràìè÷ àkéàcmicnery ,dzin yyg o`k yiy - §¦¨§¨¨

.exya z` lek`l ick ebxedl md
,énà éaøì ïðaø déì eøîàéàäoeik ,ezectl jixv oi` ,dfd yi`d - ¨§¥©¨¨§©¦©¦©

yìéëà÷c déì eæç à÷c ,àeä øîeî ìàøNé[lke`y eze` e`xy-] ¦§¨¥¨§¨¨¥§¨¨¦
eäì øîà ,úBôéøèe úBìéáðxnen `edy mkl oipn ,in` iax §¥§¥¨©§

,qirkdlàîéà`l` qirkdl ok dyer epi`y ,xn`p -ïBáàéúì ¥¨§¥¨
ìéëà÷c àeä.ezectl jixve ,zetixhe zeliapd z` lke` - §¨¨¦

déì eøîà,in` iaxl minkgdàøeqéàå àøézéä àkéàc ïéðîæ àäå ¨§¥§¨¦§¦§¦¨¤¥¨§¦¨
dén÷mbe xzid xya mb eiptl yiy minrty micr ecird ixde - ©¥

,zetixhe zeliap ly xeqi` xyaàøeqéà ìéëàå àøézéä ÷éáLå- §¨¦¤¥¨§¨¦¦¨
dem`e ,xeqi`d xya z` lke`e xzidd xya z` lek`ln afer `e

xya z` sicrdl daiq el oi` ,oea`izl wx zexiar xaer `ed
.e`xea z` qirkdl epevxy zngn ok dyery gkene ,xeqi`d

déì øîà,i`cell envr z` xkny dfl in` iaxìéæ,jl -à÷ àì ¨©¥¦Ÿ¨
ðé÷øôàc éì é÷áLC:jzectl zeyx il mipzep mpi` minkgd - ¨§¥¦§¤§§¦¨

dyrn `xnbd d`ian ,i`cell envr z` xkny dfa dyrnd ab`
:mdn levip ji`e ,mdl envr xkny yiwl yixa

éàãeìì déLôð ïéaæ Lé÷ì Léøick ,miicell envr z` xkn - ¥¨¦©¦©§¥§¨¥
,edelk`iyàzìbìâå àzééç déãäa ì÷Llebir mr wy enr gwl - ¨©©£¥©§¨§ª§¨§¨

,lebird jeza dlebr zxter e` oa`e ,dieh heg lyøîàyix ¨©
,eala yiwléøéîb,md milibx -àøúa àîBécoexg`d meiay - §¦¥§¨©§¨

,elke`l mivexy mc`d z` mibxedy iptléãáò eäééðéî éòác ìk̈§¨¥¦©§¨§¥
déì,el miyer md mdn ywan `edy dn lk -ìeçéìc éëéä ék ¥¦¥¦§¥

déîcà.jtypy enc lr legniy ick -,ok`eàøúa àîBémeia - ©§¥¨©§¨
,ebxedl evxyk ,oexg`ddéì eøîà,miiceldCì àçéð éàîdn - ¨§¥©¦¨¨

.jxear dyrpy dvex dz`eäì øîà,yiwl yixeëðéèî÷à àðéòa ¨©§§¦¨¤§§¦§
eëðéáúBàå,mkz` aiyedle mkz` xeywl dvex ip` -ãç ìëå §§¦§§¨©

àbìôe àzééç déçîà eëéépéîmr ivge dkn mkn cg` lk dk`e - ¦©§¤§£¥©§¨©§¨
,ezywa ze`lnl enikqde ,wydeäðéáúBàå eäðéèî÷mze` xyw - ©§¦§§§¦§

,mze` aiyededéúîLð ÷ôð ,àzééç ãç dééçî ãk ,eäééðéî ãç ìk̈©¦©§©©§¥©©§¨¨©¦§¨¥
d`vi ,zg` dkn yiwl yix eze` dkdyk ,mdn cg` lk -

,eznypì déðé÷øçdépéLseyty lew rinyd eznyp d`viyke - ©§¦¥§¦¥
mixzepd erci `ly ick ,wegv lewk rnyp dide ,dfa df eipiy

,mxag z` bxdydéì øîà,dkedy dfl yiwl yixà÷ éëeçà ¨©¥©¥¨
àzééçc àbìt éab Cì Lt ézkà ,éa úëéiçî,il brel dz` ike - §©§©¦©©¦¨¨©¦©§¨§©§¨

jke ,dkn ivg cer ipnn lawl jl x`yp oiicreälek eäðéìè÷- ©§¦§§
,mlek z` bxdàúàå ÷ôð.mdn `vie - ¨©§¨¨

cer d`ian `xnbd ,yiwl yix mr dyrn `xnbd d`iady ab`
,yiwl yix ly eini lky .ely dbdpdéúLå ìéëà÷ áéúédid - ¨¦¨¨¦§¨¥

ze`veda mvnv `le ,xkzydy dn lk z` dzeye lke`e ayei
,xgnl xi`ydl ick meiddézøa déì äøîà,eza el dxn` -àì ¨§¨¥§©¥Ÿ

déìò àbæîì éãéî úéòa.eilr akyl jx xac jixv jpi` ike -øîà ¨¥¦¦§¦§¨£¥¨©
dì,yiwl yix,ézay oeik ,jixv ipi`éøk éñéøkzynyn ipha - ¨¦¦§¥¦¨¦

.zqkle xkl il
,cer zxtqn `xnbddéLôð çð ék,yiwl yix xhtpyk -àa÷ ÷áL ¦¨©§¥¨©©¨

à÷éøBîc,yiwl yix jk lr xrhvd ,mekxk aw eixg` xi`yd - §¦¨
edéLôpà àø÷weqtd z` envr lr `xw -(`i hn mildz)eáæòå' ¨¨©©§¥§¨§

'íìéç íéøçàì: ©£¥¦¥¨

äðùî
l`xyi ux`a rwxw xkend z` minkg eqpwy x`eai epizpyna

:miakek caerl
eäãN úà øëBnäl`xyi ux`ayepnî àéáîe ç÷Bì ,íéáëBk ãáBòì ©¥¤¨¥§¥¨¦¥©¥¦¦¤

íéøekam`iadle mipey`xd zexitd z` zepwl xkend aiig - ¦¦
,mixekiak,íìBòä ïewéz éðtîi `lyicaerl zerwxw exkn ¦§¥¦¨¨

:epnn dzepwl gxhi xkny in mbe ,miakek

àøîâ
ux`a miakek caer ly epiipw oipra zwelgn d`ian `xnbd

:l`xyia íéáëBk ãáBòì ïéð÷ ïéàL ét ìò óà ,äaø øîàrwxw ¨©©¨©©¦¤¥¦§¨§¥¨¦§
ayòé÷ôäì ìàøNé õøàdze` xehtl -epiipwaéãéîaeig,øNòî ¤¤¦§¨¥§©§¦©¦¥©£¥

øîàpL(bk dk `xwie)zznvl xkOz `l ux`de','õøàä éì ékxnelk ¤¤¡©§¨¨¤Ÿ¦¨¥¦§¦ª¦¦¨¨¤
éì'zkiiy ,'dl -'õøàä úMeã÷,driwtn miakek caerd oipw oi`e ¦§©¨¨¤

ìàøNé õøàa íéáëBk ãáBòì ïéð÷ Lé ìáài`yxy df oiprløBtçì £¨¥¦§¨§¥¨¦§¤¤¦§¨¥©§
øîàpL ,úBøòîe ïéçéL ,úBøBa da(fh ehw mildz)'äì íéîL íéîMä' ¨¦¦§¨¤¤¡©©¨©¦¨©¦©

'íãà éðáì ïúð õøàäå.zexea zxitgl s`e ,mdikxv lkl §¨¨¤¨©¦§¥¨¨
øæòìà éaøåe mipicd ipy lr wlegãáBòì ïéð÷ LiL ét ìò óà ,øîBà §©¦¤§¨¨¥©©¦¤¥¦§¨§¥

éãéî òé÷ôäì ìàøNé õøàa íéáëBkaeigøîàpL ,øNòî(c gi mixac) ¨¦§¤¤¦§¨¥§©§¦©¦¥©£¥¤¤¡©
ziW`x' xyrn iablðâc'Ely obc wxy miyxec ep`e ,jz`eaz - ¥¦§¨§

xyrna aiig l`xyiãáBòì ïéð÷ ïéà ìáà ,íéáëBk ãáBò ïâc àìå§Ÿ§©¥¨¦£¨¥¦§¨§¥
íéáëBky rwxwaìàøNé õøàalkeiy df oiprlúBøBa da øBtçì ¨¦§¤¤¦§¨¥©§¨

øîàpL ,úBøòîe ïéçéL(` ck milidz)õøàä 'äì'oi`e ,'D`FlnE ¦¦§¨¤¤¡©©¨¨¤§¨
.da xetgl zeyx miakek icaerl

,`xnbd zx`anéâìôéî÷ éàîa,xfrl` iaxe dax ewlgp dna -øî §©¨¦§§¥©
xfrl` iax -øáñmiyxecyðâc''E,l`xyi ly ,jly obc wx - ¨©§¨§
,xyrna aiig,íéáëBk ãáBò ïâc àìådxhet rwxwa epiipwy oeik §Ÿ§©¥¨¦

.xyrnnøîedax -,øáñazkp eli`k miyxecyðebéc','E,xnelk ©¨©¦§
l`xyi zeyxa dyrpd 'oebic' dpeknd d`eazd ztiq` xnb

,xyrna aiignïebéc àìåzeyxa dyrpy,íéáëBk ãáBòg oi`eweli §Ÿ¦¥¨¦
.oebicd zra d`eazd lra in `l` ,rwxwd lra in

dì àðéîà àðî ,äaø øîà,ixac z` giken ip` oipn -ïðúcdpyna ¨©©¨§¨£¦¨¨¦§©
d`ta(h"n c"t),è÷lä,dxivwa eltpy mileaiy -äçëMäåxner - ©¤¤§©¦§¨

,dcya gkypyäàtäå,dcyd zepita zx`yend d`eaz -ìL §©¥¨¤
øé÷ôä ïk íà àlà ,øNòîa ïéáéiç ,íéáëBk ãáBò,yexita mze` ¥¨¦©¨¦§©£¥¤¨¦¥¦§¦

,dax xxan .xyrnn xeht xwtdeéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a - ¥¦¨¥
àîéìéàrwxwa xaecny xn`p m` -eäðéèwéìå ,ìàøNécsq` - ¦¥¨§¦§¨¥§¦§¦§

d`ite dgky hwld z`íéáëBk ãáBòok m` ,l`xyil dxkne ¥¨¦
oeyld dyw,'øé÷ôä ïk íà àlà'eàämiipr zepzn lk ixde - ¤¨¦¥¦§¦¨
îéé÷å éø÷tîé.milrad ici lr micnere mixwten -åàì àlà- ¦©§¥§©§¥¤¨¨

rwxwa xaecn i`ceaíéáëBk ãáBòc,d`te dgky hwl gipdy §¥¨¦
,ìàøNé eäðéèwéìåel` zepzn zgpdn xeht miakek caerdy oeike §¦§¦§¦§¨¥

gken ok m` ,xyrna zaiige 'miipr zepzn'k d`eazd oic oi`
yàîòèoeik wx `ed mxeht mrh -øé÷ôäc,mze`àäm` j` - ©§¨§¦§¦¨

áéiç ,øé÷ôä àìcaerd rwxwy gkene ,mxyrl mlke`d l`xyi Ÿ¦§¦©¨
.xyrna zaiig miakek

,`xnbd dgecàìy oeik ,dax ixacl dgked ef oi` -íìBòìxyt` Ÿ§¨
rwxwdy yxtlzøîà à÷ãe ,íéáëBk ãáBò eäðéèwéìå ,ìàøNéc- §¦§¨¥§¦§¦§¥¨¦§¨¨§©§
e ziywdy dneéîéé÷å éø÷tî àämixehte mixwten md ixd - ¨¦©§¥§©§¥

ik ,zegcl yi ,xyrnnìàøNéc àzòcà éø÷tîc éäðmbd - §¦§¦©§¥©©§¨§¦§¨¥
,melhi mil`xyiy ick exwtedyéø÷tî éî íéáëBk ãáBòc àzòcà©©§¨§¥¨¦¦¦©§¥

melhiy ick exwted ike -d`eazd oi`y oeike ,miakek icaer
.xyrna `id zaiig ,zxwten

zaiig miakek caerd rwxwy xfrl` iaxl di`x `xnbd d`ian
:xyrna,òîL àz`ziixaa epipyäãN ç÷lL ìàøNédrexf ¨§©¦§¨¥¤¨©¨¤

äàéáä àlL ãò íéáëBk ãáBòîd`eazd dgnv `l -LéìLlkn ¥¥¨¦©¤Ÿ¥¦¨§¦
,dzginvBì døëîe øæçåmiakek caerl,LéìL äàéáäMîdpwe §¨©§¨¨¦¤¥¦¨§¦

,dgxine d`eazd z` l`xyi,øNòîa úáéiçoeikäáéiçúð øákL ©¤¤§©£¥¤§¨¦§©§¨
m` wxy rnyne .l`xyi zeyxa dzidyk xyrnaäáéiçúð¦§©§¨

l`xyi zeyxaïéàm` j` ,xyrna zaiig xnelk ,ok -àì ¦Ÿ
äáéiçúð`id ,l`xyi zeyxaàìrwxwy gkene ,xyrna zaiig ¦§©§¨Ÿ
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המשך בעמוד ס

miwxt dyelya` cenr fn sc ± iriax wxtxifp
ï÷øéô.ipct =àìå÷ì÷ íåùî`kil odia` iigae .mdiyrnn ecnlie mieba ernhei `ly Ð

.oedea` oedl xhpnc ,ikdl yginlìéëà÷ã àåä ïåáàéúì àîéà`l` ,oin ied `le Ð

xnen la` ,oilrn `l la` micixen opixn`c `ed mipinae .xnenÐinq :mzd opixn`

.xnen o`knàøåñéà ìéëàå.qirkdl zeliap lke` iede ,ok eilr ecird micr Ðàúééç
àúìâìâåe` oa` ly lebire ,riwte xeyw wy Ð

.ekeza zxter lyàøúá àîåéãoibxedyk Ð

.eze`äéîãà ìåçéìã.enc lr legniy Ð

åëðéáúåàå åëðéèî÷éàmkz` xeywl Ð

.mkaiyedleàâìôå àúééçivge dkn xnelk Ð

.dknéúùå ìéëà÷ áéúédn lk ,eini lk Ð

xkzyn didyÐripvdl ,mvnvn did `l

.xgn meiläéìò àâæîìoyil zqk e` xk Ð

.eilréøë éñéøëil `ed irnay oneye ipha Ð

.zqke xkà÷éøåî.mekxk =äðùîéëä
êéøö äðù ìëá .íéøåëá àéáîå ç÷åì :ïðéñøâ
,íéø÷é íéîãá äéúåøéô éøåëéá éåâä ïî ç÷éì

.íéìùåøéì íàéáîåíìåòä ïå÷éú éðôî`ly Ð

mbe ,iebl l`xyi ux`a rwxw xeknl libx `di

xkn m`Ð.zectle dixg` xefgl gixhi

àøîâ'åë ïéð÷ ïéàùrwxw ieb dpw m` Ð

ux`aÐ,dzyecwn driwtdl iepw epiipw oi`

on epnn dpewd l`xyie .xyrna aiigzz `ly

zexitdÐ.xyrl jixvíãà éðáìlkl Ð

.odikxvéåâ ìù ïåâéã àìå êðåâéãogxin m`y Ð

ozk`ln xnb `edy ,gexin zrya ely ode ,ieb

xyrnlÐogwl elit`e ,oxhet iebd gexin

rwxwa elicbd m` la` .oileaya l`xyin

ogxine oileaya l`xyi ogwle ,iebdÐoiaiig

`l ieb cia l`xyi ux` rwxwc ,xyrna

.dzyecw drwtedäàôå äçëù è÷ìonzq Ð

ield `ae" xn`py ,xyrnd on oixehte ,xwtd

) "jnr dlgpe wlg el oi` ik(ci mixacÐina

el yiy el` e`vi ,jnr dlgpe wlg el oi`y

.oixwten od el s` ixdy ,jnr dlgpe wlg oda

xyrna oiaiig ieb ly d`tde dgkyde hwlde

.lif`e dl yxtn `zyde .'ekàîéìéà éîã éëéä
ìàøùéãedpihwle ,edcya l`xyi ogipdy Ð

l`xyil oxkne ieb xfg m`c xn`we ,iebÐaiig

oey`x l`xyi oxiwtd ok m` `l` ,oxyrl

.edcyaéîéé÷å éø÷ôéî àädgkye hwl lkc Ð

.od xwtd d`teéåâã àìàÐ,éåâä äãùî åéäù

.ìàøùéë ïçéðäååäðéè÷éìåoeike .l`xyi iipr Ð

hwle d`t gipdl cwtin `l iebcÐliig `l

ny ediilrmyl ynn ieb oxiwtd ok m` `l` ,`

.mzq gipdl d`t myl `le ,xwtdàì àä
áééç øé÷ôäzaiig iebd dcy :`nl` .xyrna Ð

.xyrnaäãù ç÷ìù ìàøùé,iebd on ,drexf Ð

dxkne xfge ,yily d`iady cr elv` ddyde

.iebløùòîá úáééçon gwle l`xyi `a m` Ð

.ogxine ,zexitd oze`n iebdáééçúð øáëùÐ

oiprl ol `niiwc ,l`xyi cia yily d`iadyk

d`eaz :(a,ai) dpyd y`x zkqna xyrn

.yily xg` mizifeàì äáééçúð àìm` Ð

ieb cia yily d`iadÐ.dxehtàéøåñáÐ

ieb cia oipw yi mye ,opaxcn dcic xyrnc

.riwtdlãéçé ùåáéëlk eid `le ,dyaik cec Ð

.daev mx` `ide ,my l`xyi
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.jkéñéøëyiwl yix :(`,d) migafa opixn`ck ,mpha lr akyl did okxc - ixk

.dywne idern` inx

ç÷åìi`d ilek la` ,epnn gwile xefgl dil opiqpwc ,qxhpewd zqxib ef - mixeka `iane

zenexz yixtdl epnn gwil opiqpw `l

iziin `xnbac :mz epiaxl dyw ,edine .zexyrne

- mlerd oewiz iptnc ,iebl oipw yic `dn di`x

oewiz `nlic ?dil `pn .`l - `ziixe`c ,oi`

epiax xne`e !gwil edeaiigc `d` i`w mlerd

ikde ,e"iea "`iane" opiqxb `l mixtq aexac :mz

`l ,mixeka `ian epnn gweld mc` lk :xn`w

:qxb l`ppg epiaxe .xg` `py `l xken `py

.inlyexia oke 'ek `ian gweldøîàs` dax

:(a,bn) lirl `ipzc `de - 'ek oipw oi`y it lr

on dxeht - eqenip l`xyi dyry it lr s`

,`ixeqa `nwe`l `ki` !oipw yi :`nl` ,xyrnd

`rivn `aa) "l`eyd"c `idde .dinwl ipynck

xyrnc ,iebd on eizea` dcy lawndc (`,`w

lr s` .oipw yi mlerlc :mzd dl igce ,el ozepe

lkn - wivn hwpcn wiicck ,zn` iegicdy it

xninl ivn mlerle ,`kil dxenb di`x mewn

xaqc xi`n x ogky` ,edine .oipw oi` xaqc dax

,(`,`k) dxf dcearc `nw wxt seqa oipw yi

rwtnc meyn - zecy odl oixikyn oi` :xn`c

lk - l`xyi ly `idy onf lkc .zexyrnn edl

drxefd - iebl dpaf ike ,xyrna aiig drxefy in

dn drwtd ef oi` - oipw oi` i`c .oipw yic ,xeht

zia :jixt mzdc .zaiigd rwxw xyrn ieb oi`y

,`id xcd zaeg dfefn :ipyne !dfefnn riwtn inp

iax" wxta xi`n iax xn`c `de .drwtd df oi`e

ly lr ieb lyn oinxez :(a,eq zegpn) "l`rnyi

ikdle ,l`xyi cia elcbyk ixii` mzd - l`xyi

ike .oipw yia `le iebd gexina ediizbelt iwen

`p` :xninl ivn ded - xfrl` iaxl `kd jixt

.xity ipync `l` ,xi`n iaxk ixn`c

øîyexit jezn - ieb oebic `le jpebic xaq

daxlc ,`ilz `da `dc rnyn qxhpewd

- ieb oebic `le "jpebic" yixce ,oipw oi` xn`c

xn`c xfrl` iaxle ,xhet iebd gexin dil zi`

dil zi` - ieb obc `le "jpbc" yixce ,oipw yi

mi`pz dnkc :dywe .xhet epi` iebd gexinc

inp mi`pz mze` lk ok m`e ,iebd gexina ewlgp

iaxe daxc wgec edfe ,oipw oi`e oipw yia ewlgp

:cere !i`pz edpd lkc `zbelta ewlgp xfrl`

(`,fq) "l`rnyi iax" wxta zegpna rnync

.ieb oebic `le - "jpebic" iyxc i`pz edlekc

yixcc `l` ,iebd gexin aiignc o`n elit`e

d`xp jkl .iaizk "jpbc" ixzc herin xg` herin

inp yixce ,`nlr ilekk ez` xfrl` iaxe daxc

"jpbc" aizkcn ,ieb oebic `le "jpebic" xfrl` iax

- "jz`eaz" aizk ded i`c ,"jz`eaz" aizk `le

,ieb z`eaz `le jz`eaz inp xity opiyxc ded

`lcn ,ieb obc `le "jpbc" inp yixc mewn lkne

ikid ik :xn`z m`e .`icda "jpebic" aizk

- iebd gexin aiignc o`nl "jpebic" iab 'iyxcc

inp ikd ,zeaxl `l` herin xg` herin oi`

xazqin `lc :xnel yie !"jpbc" iab yexcp

.ilin lkl herin xg` herin inwe`l

àúòãàiax ibiltc `de - ixwtn in iebc

zkqnc iyy wxtc inlyexia yiwl yixe opgei

.xwtd epi`e ,`ed zerha xwtd - ieb dil liwy ik la` ,l`xyi dil liwy ik - ilin ipd .xwtd :xn` opgei iaxc ,miebl `le l`xyil xiwtda d`t
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xnen la` ,oilrn `l la` micixen opixn`c `ed mipinae .xnenÐinq :mzd opixn`

.xnen o`knàøåñéà ìéëàå.qirkdl zeliap lke` iede ,ok eilr ecird micr Ðàúééç
àúìâìâåe` oa` ly lebire ,riwte xeyw wy Ð

.ekeza zxter lyàøúá àîåéãoibxedyk Ð

.eze`äéîãà ìåçéìã.enc lr legniy Ð

åëðéáúåàå åëðéèî÷éàmkz` xeywl Ð

.mkaiyedleàâìôå àúééçivge dkn xnelk Ð

.dknéúùå ìéëà÷ áéúédn lk ,eini lk Ð

xkzyn didyÐripvdl ,mvnvn did `l

.xgn meiläéìò àâæîìoyil zqk e` xk Ð

.eilréøë éñéøëil `ed irnay oneye ipha Ð

.zqke xkà÷éøåî.mekxk =äðùîéëä
êéøö äðù ìëá .íéøåëá àéáîå ç÷åì :ïðéñøâ
,íéø÷é íéîãá äéúåøéô éøåëéá éåâä ïî ç÷éì

.íéìùåøéì íàéáîåíìåòä ïå÷éú éðôî`ly Ð

mbe ,iebl l`xyi ux`a rwxw xeknl libx `di

xkn m`Ð.zectle dixg` xefgl gixhi

àøîâ'åë ïéð÷ ïéàùrwxw ieb dpw m` Ð

ux`aÐ,dzyecwn driwtdl iepw epiipw oi`

on epnn dpewd l`xyie .xyrna aiigzz `ly

zexitdÐ.xyrl jixvíãà éðáìlkl Ð

.odikxvéåâ ìù ïåâéã àìå êðåâéãogxin m`y Ð

ozk`ln xnb `edy ,gexin zrya ely ode ,ieb

xyrnlÐogwl elit`e ,oxhet iebd gexin

rwxwa elicbd m` la` .oileaya l`xyin

ogxine oileaya l`xyi ogwle ,iebdÐoiaiig

`l ieb cia l`xyi ux` rwxwc ,xyrna

.dzyecw drwtedäàôå äçëù è÷ìonzq Ð

ield `ae" xn`py ,xyrnd on oixehte ,xwtd

) "jnr dlgpe wlg el oi` ik(ci mixacÐina

el yiy el` e`vi ,jnr dlgpe wlg el oi`y

.oixwten od el s` ixdy ,jnr dlgpe wlg oda

xyrna oiaiig ieb ly d`tde dgkyde hwlde

.lif`e dl yxtn `zyde .'ekàîéìéà éîã éëéä
ìàøùéãedpihwle ,edcya l`xyi ogipdy Ð

l`xyil oxkne ieb xfg m`c xn`we ,iebÐaiig

oey`x l`xyi oxiwtd ok m` `l` ,oxyrl

.edcyaéîéé÷å éø÷ôéî àädgkye hwl lkc Ð

.od xwtd d`teéåâã àìàÐ,éåâä äãùî åéäù

.ìàøùéë ïçéðäååäðéè÷éìåoeike .l`xyi iipr Ð

hwle d`t gipdl cwtin `l iebcÐliig `l

ny ediilrmyl ynn ieb oxiwtd ok m` `l` ,`

.mzq gipdl d`t myl `le ,xwtdàì àä
áééç øé÷ôäzaiig iebd dcy :`nl` .xyrna Ð

.xyrnaäãù ç÷ìù ìàøùé,iebd on ,drexf Ð

dxkne xfge ,yily d`iady cr elv` ddyde

.iebløùòîá úáééçon gwle l`xyi `a m` Ð

.ogxine ,zexitd oze`n iebdáééçúð øáëùÐ

oiprl ol `niiwc ,l`xyi cia yily d`iadyk

d`eaz :(a,ai) dpyd y`x zkqna xyrn

.yily xg` mizifeàì äáééçúð àìm` Ð

ieb cia yily d`iadÐ.dxehtàéøåñáÐ

ieb cia oipw yi mye ,opaxcn dcic xyrnc

.riwtdlãéçé ùåáéëlk eid `le ,dyaik cec Ð

.daev mx` `ide ,my l`xyi
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ùéøyiwllk envra lflfn did `l `nzqnc ,ahenl xfgy mcew - i`cell diytp oiaf

.jkéñéøëyiwl yix :(`,d) migafa opixn`ck ,mpha lr akyl did okxc - ixk

.dywne idern` inx

ç÷åìi`d ilek la` ,epnn gwile xefgl dil opiqpwc ,qxhpewd zqxib ef - mixeka `iane

zenexz yixtdl epnn gwil opiqpw `l

iziin `xnbac :mz epiaxl dyw ,edine .zexyrne

- mlerd oewiz iptnc ,iebl oipw yic `dn di`x

oewiz `nlic ?dil `pn .`l - `ziixe`c ,oi`

epiax xne`e !gwil edeaiigc `d` i`w mlerd

ikde ,e"iea "`iane" opiqxb `l mixtq aexac :mz

`l ,mixeka `ian epnn gweld mc` lk :xn`w

:qxb l`ppg epiaxe .xg` `py `l xken `py

.inlyexia oke 'ek `ian gweldøîàs` dax

:(a,bn) lirl `ipzc `de - 'ek oipw oi`y it lr

on dxeht - eqenip l`xyi dyry it lr s`

,`ixeqa `nwe`l `ki` !oipw yi :`nl` ,xyrnd

`rivn `aa) "l`eyd"c `idde .dinwl ipynck

xyrnc ,iebd on eizea` dcy lawndc (`,`w

lr s` .oipw yi mlerlc :mzd dl igce ,el ozepe

lkn - wivn hwpcn wiicck ,zn` iegicdy it

xninl ivn mlerle ,`kil dxenb di`x mewn

xaqc xi`n x ogky` ,edine .oipw oi` xaqc dax

,(`,`k) dxf dcearc `nw wxt seqa oipw yi

rwtnc meyn - zecy odl oixikyn oi` :xn`c

lk - l`xyi ly `idy onf lkc .zexyrnn edl

drxefd - iebl dpaf ike ,xyrna aiig drxefy in

dn drwtd ef oi` - oipw oi` i`c .oipw yic ,xeht

zia :jixt mzdc .zaiigd rwxw xyrn ieb oi`y

,`id xcd zaeg dfefn :ipyne !dfefnn riwtn inp

iax" wxta xi`n iax xn`c `de .drwtd df oi`e

ly lr ieb lyn oinxez :(a,eq zegpn) "l`rnyi

ikdle ,l`xyi cia elcbyk ixii` mzd - l`xyi

ike .oipw yia `le iebd gexina ediizbelt iwen

`p` :xninl ivn ded - xfrl` iaxl `kd jixt

.xity ipync `l` ,xi`n iaxk ixn`c

øîyexit jezn - ieb oebic `le jpebic xaq

daxlc ,`ilz `da `dc rnyn qxhpewd

- ieb oebic `le "jpebic" yixce ,oipw oi` xn`c

xn`c xfrl` iaxle ,xhet iebd gexin dil zi`

dil zi` - ieb obc `le "jpbc" yixce ,oipw yi

mi`pz dnkc :dywe .xhet epi` iebd gexinc

inp mi`pz mze` lk ok m`e ,iebd gexina ewlgp

iaxe daxc wgec edfe ,oipw oi`e oipw yia ewlgp

:cere !i`pz edpd lkc `zbelta ewlgp xfrl`

(`,fq) "l`rnyi iax" wxta zegpna rnync

.ieb oebic `le - "jpebic" iyxc i`pz edlekc

yixcc `l` ,iebd gexin aiignc o`n elit`e

d`xp jkl .iaizk "jpbc" ixzc herin xg` herin

inp yixce ,`nlr ilekk ez` xfrl` iaxe daxc

"jpbc" aizkcn ,ieb oebic `le "jpebic" xfrl` iax

- "jz`eaz" aizk ded i`c ,"jz`eaz" aizk `le

,ieb z`eaz `le jz`eaz inp xity opiyxc ded

`lcn ,ieb obc `le "jpbc" inp yixc mewn lkne

ikid ik :xn`z m`e .`icda "jpebic" aizk

- iebd gexin aiignc o`nl "jpebic" iab 'iyxcc

inp ikd ,zeaxl `l` herin xg` herin oi`

xazqin `lc :xnel yie !"jpbc" iab yexcp

.ilin lkl herin xg` herin inwe`l

àúòãàiax ibiltc `de - ixwtn in iebc

zkqnc iyy wxtc inlyexia yiwl yixe opgei

.xwtd epi`e ,`ed zerha xwtd - ieb dil liwy ik la` ,l`xyi dil liwy ik - ilin ipd .xwtd :xn` opgei iaxc ,miebl `le l`xyil xiwtda d`t
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miwxtקפו dyelyaa cenr fn sc ± iriax wxtoihib
ïéáøåòî ïéìåçå ìáèiebd wlgy ,oileg divge lah divg oi`y dhge dhg lk jl oi` Ð

d`eazd ewlgy xg`l s`e .xehtÐxyrl jixv l`xyie .xyrl jixv iebd on gweld

on yixtny iptn ,eilr xenb lahn `le xenb lah lr epnn `le ,diae dipin ely z`

mly xyrn diae dipin xyrn ik la` .xehtd lr aeigd one aeigd lr xehtdÐ`vnp

xehtd one ,eay aeigd lr eay aeigd on xyrn

.eay xehtd lr eayáééç ìàøùé ìùxg`l Ð

epnn xyrne ,xenb lah l`xyi ly ied ewlgy

xeht ieb lye .dxixa yic ,eilr xg`ne xg` lr

ewlg elit`e ,dxixa oi` `nw `pzle .ixnblÐ

.oicner od `witqaàì àúééøåàãîoi` i`e Ð

dzyecwn driwtdl iebl oipwÐoiprl dl `ied

oeike ,dpkyn eli`k ,l`xyi zeyxa dzyecw

ilah `le `id dilr `inxc devn mixekiac

dlik`a zexit xeq`lÐil aiigin.`iadle gw

oipw oi` xn`c o`nl elit`c ,xyrnl inc `le

Ðxyrnc ,ieb ly ewlg lr xyrl aiigin `l

`inxc devn e`le ,dlik`a dil xq`e liah

`wc ,oxken e` olke` ok m` `l` `id dilr

mixekia la` .dil iyxzynÐ`inxc devn

.`id dilrååä úåð÷ú éúùmlerl ,xnelk Ð

oewiz iptn :ipzwc `de .aiigin `ziixe`cn

mlerdÐepwz biiq meyn `xwirnc meyn

jkitl ,lif`e yxtnck ,`iadle gwil `ly

.dxez oick dcinrdle owzle xefgl ekxved

ïéîéé÷ åäééúùåã÷á éøáñåoiyprp ep` oi` Ð

.xacaíéåâ ãéá ïò÷úùîxfeg did `ly Ð

.dze` dceteåúééìã åðé÷úgxhiy ick Ð

.epctieúåøéôì åäãù øëåîägweld lk`iy Ð

.dilral rwxwd xefgze ,mipy xyr cr zexit

elbyn epiidc ,xn`w bdep laeid oi`y onfae

xarn dligz elby ,cb haye oae`x hayocxid

onfa i`c .milyexi zeaxg cr aixgpq ici lr

bdep laeiyÐixdy ,`id zexitl dxikn mzq

.laeia xefgl dteqéîã óåâä ïéð÷ëlekie Ð

."il dzzp xy` dnc`d ixt ziy`xn" xnel

êúéáìålka zgnye" aizk mixekia iab Ð

.'ebe "aehdåúùà éøåëéábeln rwxwa elcby Ð

.zexitl ezy` el dqipkdyáéúëã íúä éðàù
êúéáìåiieaxl jixhvi`cne ÐÐdpin rny

.sebd oipwk e`l zexit oipwàëäîikid ikc Ð

inc sebd oipwk `kdc opireny`cÐoicd `ed

.`nlraåúùà äúîù òîùå,`ed dyxie Ð

.rwxwd seb dpweøá éñåé éáøã íåùî øåæâéì
àðéðç,cg`a d`ade dgiwl opira :xn`c Ð

rnyn `w ,cg`a d`ade dgiwl iral inp ikde

.olêøãá çéìù úîå`ed o`iade xfge Ð

.envraáîàøå÷ åðéàå àéxnel xyt` i`e Ð

mehnehe dy`d :opzc ,`xew epi` oey`x gily zn `l elit`c ,xg` gily e`iady

gilyde qepibexcp`eÐ."il dzzp xy`" xnel oileki oi`y ,oi`xew `le oi`ian
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ìáèlah divg oi`y dhge dhg lk jl oi` :qxhpewa yxit - dfa df oiaxern oilege

xenb lahn `le ,xenb lah lr epnn `le ,diae dipin xyrl jixve .oileg divge

diae dipin yixtn ik la` .aeigd lr xehtd one xehtd lr aeigd on yixtny iptn ,eilr

owtqa - ewlg elit`e .eay xehtd lr eay xehtd one ,eay aeigd lr eay aeigd on xyrn -

i`c onwl xn`c :dywe .dxixa oi`c ,micner od

ewlgy mig`de ,inc sebd oipwk e`l zexit oipw

cg `l` mixeka iziinc zgkyn `l - od zegewl

el yi - dxixa oi` xn`c o`nl elit` `d .cg xa

`edy xzende ,mixekaa aiignc ,ea wlg i`cea

wxta opixn`ck ,dil yicwn ivn - oileg

`lc xnel wgece !(a,`t `xza `aa) "dpitqd"

jxhvi `ly ,ozkldk mixeka iziinc zgkyn

llk iziin `lc rnyn `pyilc ,xn`w yicwdl

iab (a,gn zexeka) "xeka yi" wxta :cere .xn`w

`nlr ilekc xn`w ,yng ivg `le mirlq yng

dvgn - ewlgy oig`d :xn`c ,iq` axc edl zi`

zegewl i` la` ,rnyn .zegewl dvgne oiyxei

ivg elit`e yng xn`c o`nl elit` ,oixeht - od

oi`c d`xp jkl !`kil yng ivg elit`c ,yng

ribd `ny - dxixa oi`c oeikc ,df lahl dpwz

i`e ,dnk opirci `le ,eivg e` ieb ly ewlg lk el

x`yde ,ewlgn xyrn `ny - diae dipin xyrn

leki ,edine .ezvwn e` ,`kti` e` ,ieb ly ewlg

mb yixtie ,xg` mewnn eilr yixtiy - opwzl

cr ,lwlewn oexg` oexg`e ,xg` mewnn eilr

zexyrnd lke ,hrn m` ik x`yi `ly

.ielle odkl mpzi zenexzdeêúéáìåcnln

on `de :xn`z m`e - ezy` ixeka `ian mc`y

`l` ,ezy` iqkpa zexit lral oi` dxezd

zxifb jgxk lr ok m` ,`id `nlra opaxc `zpwz

zexit zepzepy miyp jxc :xnel yie !`ed aezkd

df oiprke .`xw ixii` `peeb i`d ike ,odilral

`pngx azk i` :(`,c) oiyeciw yixa opixn`

dyrnlr s`e ,dipin `pfzin `wc - dia`l dici

`l` .eza zepefna aiig epi` `ziixe`cnc ab

.dze` of `edy `ed `zlinc `gxe`c

äúîi`n :xn`z m`e - `l dzn `l oi`

dnc ,"jzial"c `pzk xn`c opgei iaxc ?`iyew

ik ,dzna dnwe`l `ki`c :xnel yie !bilt jytp

dzkf `lya dznc jdc ipyile :xn`z m`e .jd

`ziixac :xnel yie !lral diqkp zexit dy`d

:cere .lral zexit opax oewzc xza s` ipzw
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nïéleçå ìáèd,äæa äæ ïéáøBòîdhige dhig lke ,'dxixa oi`'y oeik ¤¤§¦§¨¦¤¨¤
,aiig divge xyrnn xeht divg ef dcyayïBòîL ïaø .éaø éøác¦§¥©¦©¨¦§

øîBà ìàéìîb ïawlgdy xxazd ewlgyke ,'dxixa yi'yìL ¤©§¦¥¥¤
díéáëBk ãáBòy oileg `edøeèt,xyrnnåwlgd lkìLdìàøNé ¥¨¦¨§¤¦§¨¥

áéiç.xyrna ©¨
,`xnbd dgikenéâéìt àì ïàk ãò,dpi` mzwelgn -øîc àlà- ©¨Ÿ§¦¥¤¨§©

l`ilnb oa oerny oaxøáñy'äøéøa Lé'okide lahd okid xxazne ¨©¥§¥¨
,oilegdøîeiax -øáñy,'äøéøa ïéà'df miaxern oilegde lahde ©¨©¥§¥¨

,dfaàîìò éleëc ìáàmiakek caerd ly ewlg lkd ixacl - £¨§¥¨§¨
y gkene ,xyrnn xehtìàøNé õøàa íéáëBk ãáBòì ïéð÷ Lé¥¦§¨§¥¨¦§¤¤¦§¨¥

.øNòî ãiî òé÷ôäì§©§¦©¦©©£¥
,`xnbd dgecénð àëärwxwa xaecn ef `ztqeza mb - ¨¨©¦

yøáñ÷å ,àéøeñay `pzdLeaékici lr dyrpyãéçéici lr `le §§¨§¨¨©¦¨¦
l`xyi lkdéîL àìk dxezdn aygp epi` -Leaékz` aiygnd Ÿ§¥¦

oipw ,xyrna d`eazd zaiig opaxcny s`e ,l`xyi ux`k `ixeq
.dfk lw aeig riwtn miakek caerd

xnbd d`ian:xfrl` iax ixacl di`x `,ïéáà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©¨¦
òîL àz,epizpynnøëBnäz`ç÷Bì ,íéáëBk ãáBòì eäãNz` ¨§©©¥¨¥§¥¨¦¥©

miakek caerdn zexitdàéáîemze`,íìBòä ïewéz éðtî íéøekéa ¥¦¦¦¦§¥¦¨¨
y rnyneïéà ,íìBòä ïewéz éðtî`iadl aiig xnelk ,ok - ¦§¥¦¨¨¥

j` ,mixekiaàúééøBàcî`edàìcaerd oipwy rnyne ,jka aiig ¦§©§¨Ÿ
zx`yp rwxwd dzid m`y ,rwxwd zyecw z` riwtn miakek

.mixekia dpnn `iadl dxezdn aiig did dyecw
,`xnbd dgec,éMà áø øîàon `ed mixekia `iadl eaeig zn`a ¨©©©¦

`ed ,'mlerd oewiz iptn' oeyl dpynd dazky mrhde ,dxezd
y oeikeåä úBðwz ézL,mixekia z`ad ly df oipra eid -àøwéòî §¥©¨£¥¦¨¨

,dligza -àúééøBàcî éúééî eåä`ian zerwxwd ixken eid -mi £©§¦¦§©§¨
ux`d zyecwy dax zrcke ,`ziixe`cn maeigk mixekia

mpn` .miakek caer cia `idyk s` zx`ypeæçc ïåéke`xy - ¥¨§¨
minkgéðaæîe éøwî à÷czerwxw mixken mc` ipay dxewy - §¨¦§¥§©§¥

meyn ,miakek icaerléøáñcs`y oeiky mixeaq miyp`d eidy - §¨§¥
zerwxwd ,dxiknd xg`ïîéé÷ eäééúMeã÷a,ozyecwa zecner - ¦§¨©§©§¨

okl ,jk lr yper oi`e mxkenl xeqi` oi`eäì eðéwzepwiz - ©¦§
xacl xcbe biiq meyn minkgezéì àìcmixekia e`iai `ly - §Ÿ©§

erpnie rwxwd zxikna xeqi` yiy erciy ick ,el` zerwxwn
mpn` .dxkenlneæçc ïåékminkg e`xy -déì ébñ àìc ïàîc- ¥¨§¨§©§Ÿ©¦¥

,witqn oenn el oi`y inyïaæîicaerl eizerwxw z` xken - §©¥
,miakekåmixekia dpnn `ian epi`y zngnïò÷zLî à÷- §¨¦§©§¨

zerwxwd zex`ypãéadezéìc eäì eðéwz øãä ,íéáëBk éãáBò- §©§¥¨¦¨©©¦§§©§
xkend gxhiy ick ,dxezd oick mixekia e`iaiy epwize exfg
iptn' dpynd oeyle .miakek icaerd cin rwxwd z` zectl
la` ,dpey`xd dpwzd z` elhia recn xe`ia `ed ,'mlerd oewiz

.dax ixacke ,dxezdn `ed aeigd xwir
oipw'k aygp 'zexit oipw' m`d dl`ya zwqer d`ad `ibeqd
dtewzl rwxwa yeniy zekf mc`l yiyk m`d ,xnelk ,'sebd

.elyk rwxwd seb z` miaiygn ep` znieqn
zyxt' zxin` ,'d`ixw'd `id mixekia z`ad zevnn wlg

da xn`py oeike .ycwnd zial mz`ad zra 'mixekia(i ek mixac)

wx ,''d iN dYzp xW` dnc`d ixR ziW`x z` iz`ad dPd dYre'§©¨¦¥¥¥¦¤¥¦§¦¨£¨¨£¤¨©¨¦
.ef dyxt `exwl leki el zkiiy dnc`dy mc`

øîzéà,yxcnd ziaa xn`p -øëBnäz`,úBøéôì eäãNepiide ¦§©©¥¨¥§¥
wx dizexit z` lke` gwelde xkend ly zx`yp rwxwdy

,znieqn dtewzl,øîà ïðçBé éaøgweldàéáîzexitn mixekia ©¦¨¨¨©¥¦
el`ås`àøB÷e ,mixekia zyxt,øîà Lé÷ì Léøgweldàéáî §¥¥¨¦¨©¥¦

mixekiaàøB÷ Bðéàå. §¥¥
,mzwelgn z` `xnbd zx`an,àøB÷å àéáî øîà ïðçBé éaøoeik ©¦¨¨¨©¥¦§¥

yïéð÷dúBøétgwell yiyéîc óebä ïéð÷klekie ,dnec `ed - ¦§©¥§¦§©©¨¥
iN dYzp xW` dnc`d ixR ziW`x z` iz`ad dPd' xnel gweld¦¥¥¥¦¤¥¦§¦¨£¨¨£¤¨©¨¦

e .''d,àøB÷ Bðéàå àéáî øîà Lé÷ì Léøy oeikïéð÷k åàì úBøét ïéð÷ ¥¨¦¨©¥¦§¥¥¦§©¥¨§¦§©
,éîc óebäxW`' xnel leki epi` el zkiiy dnc`d oi`y oeike ©¨¥£¤
.'iN dYzp̈©¨¦

déáéúéàdywd -Lé÷ì Léøì ïðçBé éaøzyxta xn`p ,`ziixan ¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦
mixekia(`i ek mixac)Lidl` 'd Ll ozp xW` aFHd lka YgnUe'§¨©§¨§¨©£¤¨©§¡Ÿ¤

oeyldn minkg eyxce ,'LzialEàéáî íãàL ãnìî ,'Eúéáìe'z` §¥¤§¥¤§©¥¤¨¨¥¦
éøekéaly zexitdBzLàelcby zexit epiide ,['ezia' diexwd] ¦¥¦§

z` lke` `ede ezy` el dqipkdy 'beln' iqkp ly rwxwa
,dizexitås`àøB÷jiiy rwxwd seb ixde ,mixekia zyxt §¥

,'zexit oipw' wx `id ezy` iqkpa lrad ly zekfde ,ezy`l
aygp ely zexitd oipwy gken `exwle `iadl leki `edy jkne

.sebd oipwk
déì øîà,eziiyewl uexiz opgei iaxl yiwl yixíúä éðàL- ¨©¥©¦¨¨

oeik ,zexit dpewd gwel lk oicn lrad oic dpeyáéúëceiabl ¦§¦
weqtd'Eúéáìe'gwel la` ,`exwle `iadl i`yx `edy cnlnd §¥¤

.`xew epi`e `ian ,df weqt eiabl xn`p `ly libx
éøîàc àkéàå,jk exn`p uexizde `iyewdy exn`y yi -déáéúéà §¦¨§¨§¥¥¦¥

dywd -,ïðçBé éaøì Lé÷ì ïa ïBòîL éaøyxcweqtdn `ziixaa e ©¦¦§¤¨¦§©¦¨¨
,àøB÷å BzLà éøekéa àéáî íãàL ãnìî ,'Eúéáìe'dkxvedy jkne §¥¤§©¥¤¨¨¥¦¦¥¦§§¥

wxy rnyn ,df xac cnll dxezdíúämy -àeädf oic xn`py ¨¨
oeik `xew lradyàîìòa ìáà ,'Eúéáìe' áéúëczenewn x`ya - ¦§¦§¥¤£¨§¨§¨

`ed ,zexit oipw wx mc`l yiyàìepi` zexit oipwy oeik ,`xew Ÿ
.sebd oipwk

déì øîà,eziiyewl uexiz yiwl yixl opgei iaxénð éãéc àîòè ¨©¥©§¨¦¦©¦
àðéîà÷ àëäîenky ,dnvr ef dyxcn izcnl ixacl mrhd mb - ¥¨¨¨£¦¨

lka jk ,sebd oipwk aygp zexit oipwy dxezd o`k dycigy
.sebd oipwk zexit oipw mewn

déáéúéày mc` ,`ziixan opgei iaxl yiwl yix dywd -àa äéä ¥¦¥¨¨¨
Cøcaycwnd zialBãéa BzLà éøekéáe,'d iptl maixwdlòîLå ©¤¤¦¥¦§§¨§¨©

BzLà äúnLy `ed oicd ,rwxwd seb z` dpnn yxieàéáîz` ¤¥¨¦§¥¦
mixekiadås`àøB÷m` wxy rnyne ,mixekia zyxtäúîezy` §¥¥¨

ïéàm` la` ,`exwl `ed leki xnelk ,ok -,àì ,äúî àìleki epi` ¥Ÿ¥¨Ÿ
oipwk epi` zexit oipwy gkene ,zexit oipw el yiy s`e ,`exwl

.sebd
zn`a ,`xnbd zvxznc ïécä àeä`xewe lrad `ianáb ìò óà ©¦§©©©

äúî àìc,ezy`eezy`y ote`adéì àëéøèöà äúîjxved - §Ÿ¥¨¥¨¦§§¦¨¥
y oeik ,`exwl lrad leki f` s`y ycgl `pzdCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨

àðéîàepizrca milrn epiid -øBæâéì,`xwi `l ezy` dzn m`y £¦¨¦§
íeMîdxwna mb `exwl milelryéaø øîàc .àðéðç øa éñBé éaøc ¦§©¦¥©£¦¨§¨©©¦

,àðéðç øa éñBéotbd lray mixekia iaprïøbLå ïøöaycwnd zial ¥©£¦¨§¨¨§¦§¨
úîe ,çéìL ãéad,Cøca çéìLmiaprd z` gwle otbd lra jlde §©¨¦©¥¨¦©©¤¤

milrady `ed oicd ,ycwnd zial mlrde gilyd zny mewndn
àéáîycwnd zial miaprd z`àøB÷ Bðéàå,mixekia zyxt my ¥¦§¥¥

øîàpL(a ek mixac)zç÷ìå'`iaY xW` dnc`d ixR lM ziW`xn ¤¤¡©§¨©§¨¥¥¦¨§¦¨£¨¨£¤¨¦
' wx xnel dxezd dlkiy oeike ,'Lvx`núàáäåziy`xn jvx`n ¥©§§§¥¥¨

miyxec ,'Ygwle' dxn`a dgiwl oeyl dtiqede ,'dnc`d ixt lk§¨©§¨
mixekia zyxt mi`xew oi`y jknàäzL ãòdäçé÷ìzexitd ly ©¤§¥§¦¨

dcydnådäàáäycwnd zial zexitd lyamc`,ãçàepiide §£¨¨§¤¨
m`iai `ede mgwi `edy milraamixekiad zgiwl o`k eli`e ,

jxca ezy` dznyk s`y xnel mewn dide .gily ici lr dzid
mby exaqie ,gily oicl epic z` miyp`d enciy oeik ,`xwi `l
zngn wxe ,dig ezy`y onfa dligza `exwl ie`x did `l lrad
gilyyk s`y xnel e`eaie ,`exwl i`yx `ed jxca dzny
zyxt `exwl milrad lkei dniiq milrade d`add z` ligzd

,mixekiaïì òîLî à÷,ef dxifbl mewn oi`y `ziixad drinyd - ¨©§©¨
oipwk zexit oipwy zngn `xew did ezy` dzny mcew s`y oeik
lk dzid `ly gily ici lr mixekia z`adl dnec df oi`e ,sebd

.milrad ici lr d`add
m`d yiwl yixe opgei iax ea ewlgpy xg` dxwn d`ian `xnbd

:sebd oipwk zexit oipw
eäééîòèì eãæàådcy dpewd oica ewlgpy yiwl yixe opgei iax - §©§§©§©§

ekld ,`xew epi`e `iany e` `xewe mixekia `ian m`d ,zexitl
.xg` oecipa ezhiyl cg` lkøîzéàc,yxcnd ziaa xn`p - §¦§©
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc oihib(iyiy meil)

nïéleçå ìáèd,äæa äæ ïéáøBòîdhige dhig lke ,'dxixa oi`'y oeik ¤¤§¦§¨¦¤¨¤
,aiig divge xyrnn xeht divg ef dcyayïBòîL ïaø .éaø éøác¦§¥©¦©¨¦§

øîBà ìàéìîb ïawlgdy xxazd ewlgyke ,'dxixa yi'yìL ¤©§¦¥¥¤
díéáëBk ãáBòy oileg `edøeèt,xyrnnåwlgd lkìLdìàøNé ¥¨¦¨§¤¦§¨¥

áéiç.xyrna ©¨
,`xnbd dgikenéâéìt àì ïàk ãò,dpi` mzwelgn -øîc àlà- ©¨Ÿ§¦¥¤¨§©

l`ilnb oa oerny oaxøáñy'äøéøa Lé'okide lahd okid xxazne ¨©¥§¥¨
,oilegdøîeiax -øáñy,'äøéøa ïéà'df miaxern oilegde lahde ©¨©¥§¥¨

,dfaàîìò éleëc ìáàmiakek caerd ly ewlg lkd ixacl - £¨§¥¨§¨
y gkene ,xyrnn xehtìàøNé õøàa íéáëBk ãáBòì ïéð÷ Lé¥¦§¨§¥¨¦§¤¤¦§¨¥

.øNòî ãiî òé÷ôäì§©§¦©¦©©£¥
,`xnbd dgecénð àëärwxwa xaecn ef `ztqeza mb - ¨¨©¦

yøáñ÷å ,àéøeñay `pzdLeaékici lr dyrpyãéçéici lr `le §§¨§¨¨©¦¨¦
l`xyi lkdéîL àìk dxezdn aygp epi` -Leaékz` aiygnd Ÿ§¥¦

oipw ,xyrna d`eazd zaiig opaxcny s`e ,l`xyi ux`k `ixeq
.dfk lw aeig riwtn miakek caerd

xnbd d`ian:xfrl` iax ixacl di`x `,ïéáà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©¨¦
òîL àz,epizpynnøëBnäz`ç÷Bì ,íéáëBk ãáBòì eäãNz` ¨§©©¥¨¥§¥¨¦¥©

miakek caerdn zexitdàéáîemze`,íìBòä ïewéz éðtî íéøekéa ¥¦¦¦¦§¥¦¨¨
y rnyneïéà ,íìBòä ïewéz éðtî`iadl aiig xnelk ,ok - ¦§¥¦¨¨¥

j` ,mixekiaàúééøBàcî`edàìcaerd oipwy rnyne ,jka aiig ¦§©§¨Ÿ
zx`yp rwxwd dzid m`y ,rwxwd zyecw z` riwtn miakek

.mixekia dpnn `iadl dxezdn aiig did dyecw
,`xnbd dgec,éMà áø øîàon `ed mixekia `iadl eaeig zn`a ¨©©©¦

`ed ,'mlerd oewiz iptn' oeyl dpynd dazky mrhde ,dxezd
y oeikeåä úBðwz ézL,mixekia z`ad ly df oipra eid -àøwéòî §¥©¨£¥¦¨¨

,dligza -àúééøBàcî éúééî eåä`ian zerwxwd ixken eid -mi £©§¦¦§©§¨
ux`d zyecwy dax zrcke ,`ziixe`cn maeigk mixekia

mpn` .miakek caer cia `idyk s` zx`ypeæçc ïåéke`xy - ¥¨§¨
minkgéðaæîe éøwî à÷czerwxw mixken mc` ipay dxewy - §¨¦§¥§©§¥

meyn ,miakek icaerléøáñcs`y oeiky mixeaq miyp`d eidy - §¨§¥
zerwxwd ,dxiknd xg`ïîéé÷ eäééúMeã÷a,ozyecwa zecner - ¦§¨©§©§¨

okl ,jk lr yper oi`e mxkenl xeqi` oi`eäì eðéwzepwiz - ©¦§
xacl xcbe biiq meyn minkgezéì àìcmixekia e`iai `ly - §Ÿ©§

erpnie rwxwd zxikna xeqi` yiy erciy ick ,el` zerwxwn
mpn` .dxkenlneæçc ïåékminkg e`xy -déì ébñ àìc ïàîc- ¥¨§¨§©§Ÿ©¦¥

,witqn oenn el oi`y inyïaæîicaerl eizerwxw z` xken - §©¥
,miakekåmixekia dpnn `ian epi`y zngnïò÷zLî à÷- §¨¦§©§¨

zerwxwd zex`ypãéadezéìc eäì eðéwz øãä ,íéáëBk éãáBò- §©§¥¨¦¨©©¦§§©§
xkend gxhiy ick ,dxezd oick mixekia e`iaiy epwize exfg
iptn' dpynd oeyle .miakek icaerd cin rwxwd z` zectl
la` ,dpey`xd dpwzd z` elhia recn xe`ia `ed ,'mlerd oewiz

.dax ixacke ,dxezdn `ed aeigd xwir
oipw'k aygp 'zexit oipw' m`d dl`ya zwqer d`ad `ibeqd
dtewzl rwxwa yeniy zekf mc`l yiyk m`d ,xnelk ,'sebd

.elyk rwxwd seb z` miaiygn ep` znieqn
zyxt' zxin` ,'d`ixw'd `id mixekia z`ad zevnn wlg

da xn`py oeike .ycwnd zial mz`ad zra 'mixekia(i ek mixac)

wx ,''d iN dYzp xW` dnc`d ixR ziW`x z` iz`ad dPd dYre'§©¨¦¥¥¥¦¤¥¦§¦¨£¨¨£¤¨©¨¦
.ef dyxt `exwl leki el zkiiy dnc`dy mc`

øîzéà,yxcnd ziaa xn`p -øëBnäz`,úBøéôì eäãNepiide ¦§©©¥¨¥§¥
wx dizexit z` lke` gwelde xkend ly zx`yp rwxwdy

,znieqn dtewzl,øîà ïðçBé éaøgweldàéáîzexitn mixekia ©¦¨¨¨©¥¦
el`ås`àøB÷e ,mixekia zyxt,øîà Lé÷ì Léøgweldàéáî §¥¥¨¦¨©¥¦

mixekiaàøB÷ Bðéàå. §¥¥
,mzwelgn z` `xnbd zx`an,àøB÷å àéáî øîà ïðçBé éaøoeik ©¦¨¨¨©¥¦§¥

yïéð÷dúBøétgwell yiyéîc óebä ïéð÷klekie ,dnec `ed - ¦§©¥§¦§©©¨¥
iN dYzp xW` dnc`d ixR ziW`x z` iz`ad dPd' xnel gweld¦¥¥¥¦¤¥¦§¦¨£¨¨£¤¨©¨¦

e .''d,àøB÷ Bðéàå àéáî øîà Lé÷ì Léøy oeikïéð÷k åàì úBøét ïéð÷ ¥¨¦¨©¥¦§¥¥¦§©¥¨§¦§©
,éîc óebäxW`' xnel leki epi` el zkiiy dnc`d oi`y oeike ©¨¥£¤
.'iN dYzp̈©¨¦

déáéúéàdywd -Lé÷ì Léøì ïðçBé éaøzyxta xn`p ,`ziixan ¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦
mixekia(`i ek mixac)Lidl` 'd Ll ozp xW` aFHd lka YgnUe'§¨©§¨§¨©£¤¨©§¡Ÿ¤

oeyldn minkg eyxce ,'LzialEàéáî íãàL ãnìî ,'Eúéáìe'z` §¥¤§¥¤§©¥¤¨¨¥¦
éøekéaly zexitdBzLàelcby zexit epiide ,['ezia' diexwd] ¦¥¦§

z` lke` `ede ezy` el dqipkdy 'beln' iqkp ly rwxwa
,dizexitås`àøB÷jiiy rwxwd seb ixde ,mixekia zyxt §¥

,'zexit oipw' wx `id ezy` iqkpa lrad ly zekfde ,ezy`l
aygp ely zexitd oipwy gken `exwle `iadl leki `edy jkne

.sebd oipwk
déì øîà,eziiyewl uexiz opgei iaxl yiwl yixíúä éðàL- ¨©¥©¦¨¨

oeik ,zexit dpewd gwel lk oicn lrad oic dpeyáéúëceiabl ¦§¦
weqtd'Eúéáìe'gwel la` ,`exwle `iadl i`yx `edy cnlnd §¥¤

.`xew epi`e `ian ,df weqt eiabl xn`p `ly libx
éøîàc àkéàå,jk exn`p uexizde `iyewdy exn`y yi -déáéúéà §¦¨§¨§¥¥¦¥

dywd -,ïðçBé éaøì Lé÷ì ïa ïBòîL éaøyxcweqtdn `ziixaa e ©¦¦§¤¨¦§©¦¨¨
,àøB÷å BzLà éøekéa àéáî íãàL ãnìî ,'Eúéáìe'dkxvedy jkne §¥¤§©¥¤¨¨¥¦¦¥¦§§¥

wxy rnyn ,df xac cnll dxezdíúämy -àeädf oic xn`py ¨¨
oeik `xew lradyàîìòa ìáà ,'Eúéáìe' áéúëczenewn x`ya - ¦§¦§¥¤£¨§¨§¨

`ed ,zexit oipw wx mc`l yiyàìepi` zexit oipwy oeik ,`xew Ÿ
.sebd oipwk

déì øîà,eziiyewl uexiz yiwl yixl opgei iaxénð éãéc àîòè ¨©¥©§¨¦¦©¦
àðéîà÷ àëäîenky ,dnvr ef dyxcn izcnl ixacl mrhd mb - ¥¨¨¨£¦¨

lka jk ,sebd oipwk aygp zexit oipwy dxezd o`k dycigy
.sebd oipwk zexit oipw mewn

déáéúéày mc` ,`ziixan opgei iaxl yiwl yix dywd -àa äéä ¥¦¥¨¨¨
Cøcaycwnd zialBãéa BzLà éøekéáe,'d iptl maixwdlòîLå ©¤¤¦¥¦§§¨§¨©

BzLà äúnLy `ed oicd ,rwxwd seb z` dpnn yxieàéáîz` ¤¥¨¦§¥¦
mixekiadås`àøB÷m` wxy rnyne ,mixekia zyxtäúîezy` §¥¥¨

ïéàm` la` ,`exwl `ed leki xnelk ,ok -,àì ,äúî àìleki epi` ¥Ÿ¥¨Ÿ
oipwk epi` zexit oipwy gkene ,zexit oipw el yiy s`e ,`exwl

.sebd
zn`a ,`xnbd zvxznc ïécä àeä`xewe lrad `ianáb ìò óà ©¦§©©©

äúî àìc,ezy`eezy`y ote`adéì àëéøèöà äúîjxved - §Ÿ¥¨¥¨¦§§¦¨¥
y oeik ,`exwl lrad leki f` s`y ycgl `pzdCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨

àðéîàepizrca milrn epiid -øBæâéì,`xwi `l ezy` dzn m`y £¦¨¦§
íeMîdxwna mb `exwl milelryéaø øîàc .àðéðç øa éñBé éaøc ¦§©¦¥©£¦¨§¨©©¦

,àðéðç øa éñBéotbd lray mixekia iaprïøbLå ïøöaycwnd zial ¥©£¦¨§¨¨§¦§¨
úîe ,çéìL ãéad,Cøca çéìLmiaprd z` gwle otbd lra jlde §©¨¦©¥¨¦©©¤¤

milrady `ed oicd ,ycwnd zial mlrde gilyd zny mewndn
àéáîycwnd zial miaprd z`àøB÷ Bðéàå,mixekia zyxt my ¥¦§¥¥

øîàpL(a ek mixac)zç÷ìå'`iaY xW` dnc`d ixR lM ziW`xn ¤¤¡©§¨©§¨¥¥¦¨§¦¨£¨¨£¤¨¦
' wx xnel dxezd dlkiy oeike ,'Lvx`núàáäåziy`xn jvx`n ¥©§§§¥¥¨

miyxec ,'Ygwle' dxn`a dgiwl oeyl dtiqede ,'dnc`d ixt lk§¨©§¨
mixekia zyxt mi`xew oi`y jknàäzL ãòdäçé÷ìzexitd ly ©¤§¥§¦¨

dcydnådäàáäycwnd zial zexitd lyamc`,ãçàepiide §£¨¨§¤¨
m`iai `ede mgwi `edy milraamixekiad zgiwl o`k eli`e ,

jxca ezy` dznyk s`y xnel mewn dide .gily ici lr dzid
mby exaqie ,gily oicl epic z` miyp`d enciy oeik ,`xwi `l
zngn wxe ,dig ezy`y onfa dligza `exwl ie`x did `l lrad
gilyyk s`y xnel e`eaie ,`exwl i`yx `ed jxca dzny
zyxt `exwl milrad lkei dniiq milrade d`add z` ligzd

,mixekiaïì òîLî à÷,ef dxifbl mewn oi`y `ziixad drinyd - ¨©§©¨
oipwk zexit oipwy zngn `xew did ezy` dzny mcew s`y oeik
lk dzid `ly gily ici lr mixekia z`adl dnec df oi`e ,sebd

.milrad ici lr d`add
m`d yiwl yixe opgei iax ea ewlgpy xg` dxwn d`ian `xnbd

:sebd oipwk zexit oipw
eäééîòèì eãæàådcy dpewd oica ewlgpy yiwl yixe opgei iax - §©§§©§©§

ekld ,`xew epi`e `iany e` `xewe mixekia `ian m`d ,zexitl
.xg` oecipa ezhiyl cg` lkøîzéàc,yxcnd ziaa xn`p - §¦§©

mc`øëBnäz`eäãN ©¥¨¥
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xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc oihib(ycew zay meil)

âäBð ìáBiäL ïîæa,laeia zxfeg rwxwde,øîà ïðçBé éaøgweld ¦§©¤©¥¥©¦¨¨¨©
àéáîmixekiaàøB÷å,mixekia zyxt,øîà Lé÷ì Léøgweldàéáî ¥¦§¥¥¨¦¨©¥¦

,àøB÷å àéáî øîà ïðçBé éaø :àøîâä úøàáî .àøB÷ Bðéàåoeik §¥¥©¦¨¨¨©¥¦§¥
y xaeqyïéð÷dúBøét,gweld lyéîc óebä ïéð÷k,dnec `ed - ¦§©¥§¦§©©¨¥

ixR ziW`x z` iz`ad' xnel lekie ,rwxwd lrak aygp gwelde¥¥¦¤¥¦§¦
'iN dYzp xW` dnc`d,àøB÷ Bðéàå àéáî øîà Lé÷ì Léøoeik ¨£¨¨£¤¨©¨¦¥¨¦¨©¥¦§¥¥

y xaeqy,éîc óebä ïéð÷k åàì úBøét ïéð÷.gweld ly rwxwd oi`e ¦§©¥¨§¦§©©¨¥
:`xnbd zxne`àëéøöewelgl yiwl yixe opgei iax ekxved - §¦¨

oeik ,mixwnd ipya yexitaàéääa øîzéà éàcmiwlgp eid m` - §¦¦§©§©¦
wxy mixne` epiid ,zexitl edcy xkena wxàéääadf dxwna - §©¦

Lé÷ì Léø øîà÷oeik ,`xew epi`yúéçð à÷ éëcgweld cxiyk - ¨¨©¥¨¦§¦¨¨¦
,dcylúéçð à÷ àøéôc àzòcàwx dkfiy ok zrc lr cxi - ©©§¨§¥¨¨¨¦

t` rwxwd z` zepwl zrc lr `le ,zexita,hren onfl eliìáà£¨
Cäalaeid onfa rwxw dpewa -úéçð à÷ déôeâc àzòcàccxiy - §©§©©§¨§¥¨¨¦

,laeid cr rwxwd seba dkfiy ok zrc lrdéì éãBî àîéàxn`p - ¥¨¥¥
dcen yiwl yixyïðçBé éaøìleki `ede rwxwa gweld dkfy §©¦¨¨

.`exwlàäa øîzéà éàåonfa rwxw dpewa wx miwlgp eid m` - §¦¦§©§¨
wxy mixne` epiid ,laeidïðçBé éaø øîà÷ àäa`ian dpewdy §¨¨¨©©¦¨¨

,laeid cr rwxwd seba zekfl ezpeeky oeik ,`xeweCäa ìáà- £¨§©
,zexitl edcy xkenaLé÷ì Léøì déì éãBî àîéàoeik ,`xew epi`y ¥¨¥¥§¥¨¦

jkl ,zexita wx zekfl ezpeekyàëéøöyixe opgei iax ekxved - §¦¨
zexit oipwy gikedl dvex `xnbd .mixwnd ipya welgl yiwl

:sebd oipwkòîL àzmixekiaa dpynn(`"in `"t)epipyy ,äðBwä ¨§©©¤
å ïìéàz` mb dpwBò÷ø÷,eaiaqe oli`d zgzy rwxw -àéáî ¦¨§©§¨¥¦

mixekia dpewd,àøB÷åleki laeia xefgz rwxwdy s`y gkene §¥
,`xnbd dgec .`exwl gweldïðé÷ñò éàîa àëäzwqer ef dpyn - ¨¨§©©§¦¨

äöåø àøîâä .ò÷ø÷á óåâä ïéð÷ ç÷åìì ùéå ,âäBð ìáBiä ïéàL ïîæa¦§©¤¥©¥¥
òîL àz :øçà íå÷îî çéëåäìmixekiaa dpynn(e"n `"t),äðBwä ¨§©©¤

,Bøéáç ìL eäãN CBúa úBðìéà éðLokle ,rwxwd seba dkef epi` §¥¦¨§¨¥¤£¥
àéáîmixekia gweldàøB÷ Bðéàåy rnyn .àädpewd la` - ¥¦§¥¥¨

ìLäL,oaiaqy rwxwa mb dkfy ,zepli`,àøB÷å àéáîs` §Ÿ¨¥¦§¥
,`xnbd dgec .laeia xefgz rwxwdyénð éëäxaecn o`k mb - ¨¦©¦

,âäBð ìáBiä ïéàL ïîæa`xnbd .sebd oipw gwell yi lkd ixacle ¦§©¤¥©¥¥
:sqep ote`a el` zeipynn zei`xd z` dgecàzLäåzrk -øîàc §©§¨§¨©

,àcñç áødyú÷Bìçîrwxw dpewa yiwl yixe opgei iax ly ©¦§¨©£¤
wx `id zexitl,éðL ìáBéal`xyi e`ay ipyd laeidn xnelk §¥¥¦

rwxw lky oey`xd laeia elbxedy oeiky ,d`lde l`xyi ux`l
dfae ,rwxwd seb z` zepwle xeknl epeekzd `l ,dilral zxfeg

`xew epi`e ,sebd oipw gwell oi`y yiwl yix xaeqìáBéa ìáà£¨§¥
ïBLàølìkä éøácgweldàéáîmixekia,àøB÷åoeikàì ézkàc ¦¦§¥©Ÿ¥¦§¥§©©¦Ÿ

eäéézòc Cîñdf itle .zerwxwd exfgiy mzrca eknq `l oiicr - ¨©©§©§
àéL÷ àìoeik ,`xew gweldy zeipyna x`eandn zeywdl oi` - Ÿ©§¨

yàäzewqer el` zeipyn -,ïBLàø ìáBéaeàäwqer yiwl yix - ¨§¥¦¨
éðL ìáBéaïéð÷ ìù äæ ïåãéðá íéàðú å÷ìçð íàä úøøáî àøîâä . §¥¥¦

:óåâä ïéð÷ë úåøéô.` .l`xyi ux` zerwxwa zelra ibeq ipy yi
dyixede ux`d zwelga mc`d laiwy dcy `ide ,'dfeg` dcy'
zxfege exiagn mc` dpwy dcy `ide ,'dpwn dcy' .a .eipal
`le 'dfeg` dcy' yicwndy ,mdipia welig yie .xkenl laeia
dze` le`bl leki yicwnd oi` ,xafbd dxkne ,laeid iptl dl`b
dyicwdy 'dpwn dcy' eli`e .mipdkl zwlgzn `id laeiae ,aey
milral laeia zxfeg ,xafbd dxkne ,dl`b `le gweld

:`xnbd zl`ey :dexkny mipey`xdéàpúk àîéìewlgp m`d - ¥¨§©¨¥
dpyna epipyy ,sebd oipwk zexit oipw m` mi`pz(:ek oikxr),ïépî¦©¦

ç÷Bìì[dpew-],åéáàî äãN,'dpwn dcy' ecia `id ixdedLéc÷äå §¥©¨¤¥¨¦§¦§¦¨
,eia` iigaåéáà úî Ck øçàå,oad dyxieL ïéépîdzràäzdcyd §©©¨¥¨¦¦©¦¤§¥

åéðôìoad lv` -'äfeçà äãN'k,mipdkl laeia zxfegyãeîìz §¨¨¦§¥£¨©§
øîBì(ak fk `xwie)e'Búfçà äãOî àì øLà Búð÷î äãN úà íà ©§¦¤§¥¦§¨£¤Ÿ¦§¥£ª¨

dpi` ixd 'ezpwn dcy' `id m`y heyt dxe`kle ,''dl WiCwi©§¦
wxy miyxec ep` `l` ,epicnll weqtd `a dne ,'ezfeg` dcy'

äéeàø dðéàL äãNdyicwdy dryaúBéäìmlerl,'äfeçà äãN' ¨¤¤¥¨§¨¦§§¥£¨
,'dpwn dcy'k dpicäúöédcyL Bædzid dyicwdykäéeàø ¨§¨¤§¨

úBéäìelv`'äfeçà äãN','dpwn dcy'k dpic oi`y ,eia` zeniyk ¦§§¥£¨
,mipdkl laeia z`veie 'dfeg` dcy'k `l`éaøå äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨§©¦

øéàî éaø .ïBòîLe wleg,øîBàiiga dcyd z` oad yicwd m`y ¦§©¦¥¦¥
dxknpy oeik ,eia` zny ixg` s` 'dpwn dcy'k dpic x`yp eia`
z`e ,el dxkny eia` zngn laeia eil` zxfege ,eia` ici lr el
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המשך בעמוד נא

miwxt dyelya` cenr gn sc ± iriax wxtxifp
âäåð ìáåéäù ïîæá.laeia sebd xfeg ixdy ,zexitl rwxw zxikn lk Ðàøéôã àúòãà

úéçð.zg` dry elit` `rx`l diipwnl `zrc` e`le Ðåäãù êåúá úåðìéà éðù äðå÷ä
åøéáç ìùivn `lc ,`xew epi` jkld .rwxw dpw `lc (`,`t) `xza `aaa ol `niiwc Ð

."il zzp xy` dnc`d ixt" xninläùìù àäodipiae odizgz rwxw dpwc ol `niiwc Ð

.elqe dxe` `lnkàøå÷å àéáîab lr s`e Ð ¥

.laeia `xcdcú÷åìçîiaxe yiwl yixc Ð

.opgeiéðù ìáåéáelbxed xaky ,l`xyi epny Ð

zerwxw xifgdlÐyiwl yix xn`w `idda

i`cec xkenc dizrc `knqc ,`xew epi`e `ian

] .dpxifgiy geha dfe ,dil `xcd.[ïåùàø ìáåéá
.ïåùàø ìáåéá àúééðúî éðä ìëéàðúëoipw Ð

.`l i` inc sebd oipwk i` zexitäæåçà äãùÐ

dxkne ,laeid mcew dl`b `le dyicwd m`

xg`l xafibÐ`idyke ,cer zl`bp dpi`

xafbd on dgweld cin laeia d`veiÐ

) xn`py ,mipdkl zwlgzn`l m`e" (fk `xwie

.'ebe "ez`va dcyd dide" 'ebe "dcyd z` l`bi

dxkne ,dl`b `le dyicwdyk ,dpwn dcye

laeia d`vei `idyk ,xafbdÐmilral zxfeg

zpya" xn`py ,yicwnl dexkny mipey`xd

n edpw xy`l dcyd aeyi laeid.'ebe "ez`

äùéã÷äå åéáàî äãù ç÷åìì ïééðî,eia` iiga Ð

.dpwn dcy ecia dceraåéáà úî êë øçàåÐ

.dfeg` el ziyrpeäãùë åéðôì àäúù ïééðî
äæåçàd`veiy ,xafbd dxkne dl`b `l m` Ð

.laeia mipdklåúæåçà äãùî àì øùà`xw Ð

.`ed `xiziäéåàø äðéàù äãùdrya Ð

.mlerl dfeg` dcy el zeidl ,dyicwdyäúöé
'åë åæ,dyicwd jk xg`e eia` zn oky lke Ð

.dfeg` dzid xak ycwd zryacøéàî éáø
øîåàzngn el zxfege ,dfeg` dcy dpi` ef Ð

`z` ik `xwe .el dxkny eia`Ðeia` znl

:opiqxb ikd .`z` dyicwd jk xg`eéáøì åìéàå
äùéã÷ä êë øçàå åéáà úî ïåòîù éáøå äãåäé

.'åë éâìôéî÷ àäá åàì éàî àø÷ êéøö àì`le

.oeict xza ilf`c e`l `l` :`kd opiqxb

.dl opiqxb (a,ci) oikxr zkqnaeàëéøö àì
àø÷zn jk xg`e dyicwd ,`xw `kixv i`c Ð

?edl `pn eia`úåøéô ïéð÷el diepw dzidy Ð

,`ed zexit oipwe ,eia` zny drya eia`n

.bdep laeid ixdyéîã óåâä ïéð÷ëziin ike Ð

eia`Ð.dfeg` dil `ied `le ,icin zixi `l

`xw diiaxc e`l i` ,jkldÐ`pin` ded `l

eia` znl `xw jixhv`e ,dfeg` dcyk iedizc

.dyicwd jk xg`eéîã óåâä ïéð÷ë åàìike Ð

eia` zinÐxg`e eia` zn jkld ,`teb zixi

.'ek jkéîã óåâä ïéð÷ëxg`e eia` znc ecene Ð

dyicwd jkÐ.`xw `kixvåçëùà àø÷ àëäå
ùåøãåzn jk xg`e dyicwd s` dpin iieaxl Ð

xg`e eia` zn `l` iaxn `lc ,ok m`c .eia`

.dyicwd jkåúæåçà àì øùà àø÷ áåúëìÐ

."dcyn" aezkl `leïä úåçå÷ì,dxixa oi`c Ð

.odiwlg etilgdy enk iedeìáåéá ïéøéæçîåÐ

dyexi xn`c oeike .laei zevn meyn

oipw dil zi` m` ,dgiwl `ied zwlgznd

e`l laei zryay dgiwl lk epiidc ,zexit

.`xewe `ian oi`e ,inc sebd oipwkúçëùî àì
dwlgp `ly dyexia `l` `xewe `ian Ð

`ly ,cg xa cg epiidc ,ryedi inia dltpyn

ryedi cr rxtnl zexecd lkle eia`le el eid

.dyexi ewlgiy ,cg` yi`l mipa ipy
øôñîá
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àìdil zi` dcedi iaxc ,`ed `nlra `iegic - inc sebd oipwk zexit oipw `nlr ilekc

.inc sebd oipwk e`lc minei e` mei oic iab (`,v `nw `aa) "laegd"a

éà?epilbxe epici ep`vn ji` ep`e :mz epiax dywd - 'ek zexit oipw opgei iax xn`c e`l

,(a,el zenai) "ulegd" yixa opixn`ck ,inc sebd oipwk e`lc yiwl yixk ol `niiwc

seqac ,dxixa oi` `ziixe`cac inp ol `niiwe

axe `irye` iaxk opiwqt (`,gl) dvia zkqn

.ipica dizeek (`,bi zeaezk) ol `niiwc ,ongp

mig`d :(a,an) oiyecwc ipy wxt yixa opixn`e

dpwp - zezyn zegt ,zegewlk od ixd - ewlgy

`aa) "ziad z` xkend"a inp opiwqte .gwn

oira xkenc ,df lr df jxc odl oi`c (`,dq `xza

opiwqtc `de .od zegewl `nl` - xken drx

dlha xn`c axk (`,fw my) "xek zia" wxta

meyn `l` ,eed oiyxeic meyn e`l - zwelgn

- ax xn`wc oiyxeie .zeixg`a zegewlk eedc

aexae .oiyxeik xnelk `l` ,ynn oiyxei e`l

.(`,h) `nw `aac `nw wxta ikd opiqxb mixtq

i` dil `wtqne ewelgi xn`c iq` ax edine

wxta gkenck ,ynn oiyxei epiid - eed oiyxei

ivg `le yng iab (`,gn zexeka) "xeka yi"

ewlgy oig`d :opgei iax xn` iq` iaxe ,yng

- `d :inp i` .iq` ax epiid e`l - od zegewl

wxta mixcpa opiwqtc `de .diaxc - `d ,dicic

oitzeya awri oa xfril` iaxk (a,en) "oitzeyd"

e`l - xvgl qpkil xzenc ,dfn df d`pd excpy

wxta gkenck ,dxixa meyn dinrhc ,dinrhn

xeziec meyn `l` ,(a,`p `nw `aa) "dxtd"

,(a,fp `xza `aa) "mizad zwfg"a `piaxk ,`ed

`idda `wecc :xnel yie .d`pd xcena xzene

,dzin xg`le meidn epal azekda - dcegl

meyn ,inc sebd oipwk e`lc yiwl yixk ol `niiw

edl jixvn ikdc .lign ileg` `xa iabl `a`c

yixc ilin ixzl (a,elw my) "oilgep yi" wxta

ol `niiw - `nlra la` ,mzdce `kdc yiwl

:`ax `kd xn`wc ab lr s`e .inc sebd oipwkc

`axl - yiwl yixl dil iriiqn `zipzne `xw

eici `vn `l - ok `l m`c ,ikd dil `xiaq `l

oiyecwc ipy wxta od zegewl xaq `axc ,eilbxe

xn`w (`,gn `rivn `aa) "adfd" wxtae .(a,an)

`xw :dxezd on zyxetn dkiyn iab inp `ax

ab lr s` ,yiwl yixl dil iriiqn `zipzne

.(`,el zenai) zlzn xa opgei iaxk i`w `axc

oixifgnc dil zi` opgei iax `wecc :xnel yi cere

lr s` :ixaq mi`xen` x`y la` ,laeia dfl df

xn`c `ed xknc ,oixifgn oi` - od zegewlc ab

`zyde .`l - dpzne dyexi ,xcdilc `pngx

df oixifgnc opgei iaxl :xn`z m`e .xity iz`

edlekc ,dfeg` dcy zgkyn `l ez - laeia dfl

decti mbe ,mipdkl wlgzz `le ,dpwn dcy eed

miynga mixery xneg rxf zia `le ,dieeya

el xefgz ef zgzc oeik :xnel yie !sqk lwy

dcy `l` ,dpwn dcy da opixw `l - zxg`

.dfeg`
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קפט miwxt dyelya` cenr gn sc ± iriax wxtxifp
âäåð ìáåéäù ïîæá.laeia sebd xfeg ixdy ,zexitl rwxw zxikn lk Ðàøéôã àúòãà

úéçð.zg` dry elit` `rx`l diipwnl `zrc` e`le Ðåäãù êåúá úåðìéà éðù äðå÷ä
åøéáç ìùivn `lc ,`xew epi` jkld .rwxw dpw `lc (`,`t) `xza `aaa ol `niiwc Ð

."il zzp xy` dnc`d ixt" xninläùìù àäodipiae odizgz rwxw dpwc ol `niiwc Ð

.elqe dxe` `lnkàøå÷å àéáîab lr s`e Ð ¥

.laeia `xcdcú÷åìçîiaxe yiwl yixc Ð

.opgeiéðù ìáåéáelbxed xaky ,l`xyi epny Ð

zerwxw xifgdlÐyiwl yix xn`w `idda

i`cec xkenc dizrc `knqc ,`xew epi`e `ian

] .dpxifgiy geha dfe ,dil `xcd.[ïåùàø ìáåéá
.ïåùàø ìáåéá àúééðúî éðä ìëéàðúëoipw Ð

.`l i` inc sebd oipwk i` zexitäæåçà äãùÐ

dxkne ,laeid mcew dl`b `le dyicwd m`

xg`l xafibÐ`idyke ,cer zl`bp dpi`

xafbd on dgweld cin laeia d`veiÐ

) xn`py ,mipdkl zwlgzn`l m`e" (fk `xwie

.'ebe "ez`va dcyd dide" 'ebe "dcyd z` l`bi

dxkne ,dl`b `le dyicwdyk ,dpwn dcye

laeia d`vei `idyk ,xafbdÐmilral zxfeg

zpya" xn`py ,yicwnl dexkny mipey`xd

n edpw xy`l dcyd aeyi laeid.'ebe "ez`

äùéã÷äå åéáàî äãù ç÷åìì ïééðî,eia` iiga Ð

.dpwn dcy ecia dceraåéáà úî êë øçàåÐ

.dfeg` el ziyrpeäãùë åéðôì àäúù ïééðî
äæåçàd`veiy ,xafbd dxkne dl`b `l m` Ð

.laeia mipdklåúæåçà äãùî àì øùà`xw Ð

.`ed `xiziäéåàø äðéàù äãùdrya Ð

.mlerl dfeg` dcy el zeidl ,dyicwdyäúöé
'åë åæ,dyicwd jk xg`e eia` zn oky lke Ð

.dfeg` dzid xak ycwd zryacøéàî éáø
øîåàzngn el zxfege ,dfeg` dcy dpi` ef Ð

`z` ik `xwe .el dxkny eia`Ðeia` znl

:opiqxb ikd .`z` dyicwd jk xg`eéáøì åìéàå
äùéã÷ä êë øçàå åéáà úî ïåòîù éáøå äãåäé

.'åë éâìôéî÷ àäá åàì éàî àø÷ êéøö àì`le

.oeict xza ilf`c e`l `l` :`kd opiqxb

.dl opiqxb (a,ci) oikxr zkqnaeàëéøö àì
àø÷zn jk xg`e dyicwd ,`xw `kixv i`c Ð

?edl `pn eia`úåøéô ïéð÷el diepw dzidy Ð

,`ed zexit oipwe ,eia` zny drya eia`n

.bdep laeid ixdyéîã óåâä ïéð÷ëziin ike Ð

eia`Ð.dfeg` dil `ied `le ,icin zixi `l

`xw diiaxc e`l i` ,jkldÐ`pin` ded `l

eia` znl `xw jixhv`e ,dfeg` dcyk iedizc

.dyicwd jk xg`eéîã óåâä ïéð÷ë åàìike Ð

eia` zinÐxg`e eia` zn jkld ,`teb zixi

.'ek jkéîã óåâä ïéð÷ëxg`e eia` znc ecene Ð

dyicwd jkÐ.`xw `kixvåçëùà àø÷ àëäå
ùåøãåzn jk xg`e dyicwd s` dpin iieaxl Ð

xg`e eia` zn `l` iaxn `lc ,ok m`c .eia`

.dyicwd jkåúæåçà àì øùà àø÷ áåúëìÐ

."dcyn" aezkl `leïä úåçå÷ì,dxixa oi`c Ð

.odiwlg etilgdy enk iedeìáåéá ïéøéæçîåÐ

dyexi xn`c oeike .laei zevn meyn

oipw dil zi` m` ,dgiwl `ied zwlgznd

e`l laei zryay dgiwl lk epiidc ,zexit

.`xewe `ian oi`e ,inc sebd oipwkúçëùî àì
dwlgp `ly dyexia `l` `xewe `ian Ð

`ly ,cg xa cg epiidc ,ryedi inia dltpyn

ryedi cr rxtnl zexecd lkle eia`le el eid

.dyexi ewlgiy ,cg` yi`l mipa ipy
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àìdil zi` dcedi iaxc ,`ed `nlra `iegic - inc sebd oipwk zexit oipw `nlr ilekc

.inc sebd oipwk e`lc minei e` mei oic iab (`,v `nw `aa) "laegd"a

éà?epilbxe epici ep`vn ji` ep`e :mz epiax dywd - 'ek zexit oipw opgei iax xn`c e`l

,(a,el zenai) "ulegd" yixa opixn`ck ,inc sebd oipwk e`lc yiwl yixk ol `niiwc

seqac ,dxixa oi` `ziixe`cac inp ol `niiwe

axe `irye` iaxk opiwqt (`,gl) dvia zkqn

.ipica dizeek (`,bi zeaezk) ol `niiwc ,ongp

mig`d :(a,an) oiyecwc ipy wxt yixa opixn`e

dpwp - zezyn zegt ,zegewlk od ixd - ewlgy

`aa) "ziad z` xkend"a inp opiwqte .gwn

oira xkenc ,df lr df jxc odl oi`c (`,dq `xza

opiwqtc `de .od zegewl `nl` - xken drx

dlha xn`c axk (`,fw my) "xek zia" wxta

meyn `l` ,eed oiyxeic meyn e`l - zwelgn

- ax xn`wc oiyxeie .zeixg`a zegewlk eedc

aexae .oiyxeik xnelk `l` ,ynn oiyxei e`l

.(`,h) `nw `aac `nw wxta ikd opiqxb mixtq

i` dil `wtqne ewelgi xn`c iq` ax edine

wxta gkenck ,ynn oiyxei epiid - eed oiyxei

ivg `le yng iab (`,gn zexeka) "xeka yi"

ewlgy oig`d :opgei iax xn` iq` iaxe ,yng

- `d :inp i` .iq` ax epiid e`l - od zegewl

wxta mixcpa opiwqtc `de .diaxc - `d ,dicic

oitzeya awri oa xfril` iaxk (a,en) "oitzeyd"

e`l - xvgl qpkil xzenc ,dfn df d`pd excpy

wxta gkenck ,dxixa meyn dinrhc ,dinrhn

xeziec meyn `l` ,(a,`p `nw `aa) "dxtd"

,(a,fp `xza `aa) "mizad zwfg"a `piaxk ,`ed

`idda `wecc :xnel yie .d`pd xcena xzene

,dzin xg`le meidn epal azekda - dcegl

meyn ,inc sebd oipwk e`lc yiwl yixk ol `niiw

edl jixvn ikdc .lign ileg` `xa iabl `a`c

yixc ilin ixzl (a,elw my) "oilgep yi" wxta

ol `niiw - `nlra la` ,mzdce `kdc yiwl

:`ax `kd xn`wc ab lr s`e .inc sebd oipwkc

`axl - yiwl yixl dil iriiqn `zipzne `xw

eici `vn `l - ok `l m`c ,ikd dil `xiaq `l

oiyecwc ipy wxta od zegewl xaq `axc ,eilbxe

xn`w (`,gn `rivn `aa) "adfd" wxtae .(a,an)

`xw :dxezd on zyxetn dkiyn iab inp `ax

ab lr s` ,yiwl yixl dil iriiqn `zipzne

.(`,el zenai) zlzn xa opgei iaxk i`w `axc

oixifgnc dil zi` opgei iax `wecc :xnel yi cere

lr s` :ixaq mi`xen` x`y la` ,laeia dfl df

xn`c `ed xknc ,oixifgn oi` - od zegewlc ab

`zyde .`l - dpzne dyexi ,xcdilc `pngx

df oixifgnc opgei iaxl :xn`z m`e .xity iz`

edlekc ,dfeg` dcy zgkyn `l ez - laeia dfl

decti mbe ,mipdkl wlgzz `le ,dpwn dcy eed

miynga mixery xneg rxf zia `le ,dieeya

el xefgz ef zgzc oeik :xnel yie !sqk lwy

dcy `l` ,dpwn dcy da opixw `l - zxg`

.dfeg`
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miwxt dyelyaa cenr gn sc ± iriax wxtoihib

úåàåáú éðù øôñîá'ebe "laeid xg` mipy xtqna" aizkck ,irzyn laeid zryae Ð

.dpy lk ly ze`eaz `l` ,xekn rwxwd seb oi` :`nl`úøæåçä äãùá 'åë ìèåð øåëá
ìáåéá åéáàìiiga dxfgc i`c .odia` dxkny zngn mig`l zxfegd dcya ,xnelk Ð

a`dÐeia`l wfgen dil dede ,gwell iepw did `l rwxwd sebc opireny`e .`hiyt

inc sebd oipwk i`c .ezen iptlÐdil ded

) aizkc ie`xa lhep xekad oi`e ,ie`xmixac

"el `vni xy` lka" (`kÐ.ecia wfgenaêéøö
äàùøämc` mey mr oecl `a m` ,ezy`n Ð

d`yxd `kil i`c .rwxwd sebaÐ:l"` ivn

e`l zexit oipwc ,z` icic mixac lra e`l

.`ed sebd oipwkúéçð àìãoi`y ,`xitl oecl Ð

mr dprh el oi`y ,zexita melk enr oecl el

.llk zexita yi`d eze`

çìåùä êìò ïøãä

äðùîïäì ïéîù ïé÷æéðäinc oiaebe ,owfip Ð

.owfipúéãéòágepy .wifnd iqkpay Ð

`le ,zicir rwxwn hren zeabl mc`l el

oewiz iptn edleke .zixeaifn daxd zeabl

.`xnba yxtnck ,mlerdúìéëàì ïéàéöåî ïéà
úåò÷ø÷ çáùìå úåøéôdxkne dcy lfebd Ð

lfbp `ae ,zexit dzyre dgnve drxfe ,xg`l

mlyn epi`e ,gweld on dizexit mr d`abe

lr gweld xfeg Ð d`ivid m` ik gwell

,micareyn miqkpn rwxwd inc daebe ,xkend

,dxikn xhy el azke ,zeixg`a el dxkny

miqkpn Ð zexitd z`e .xhya deln `id ixde

yxtn `xnbae .micareynn `le oixeg ipa

gweld dgiayd m` ,zerwxw gayl oke .`nrh

.dxiice lafa daiih e` zepli` zrihpa

@äàéöî àöåîäåmixne` milrae ,dxifgne Ð

.rayi `l Ð dlek xifgd `lyïå÷éú éðôî
íìåòä.i`w edlek` Ðàøîâïðéîééù ÷æéðãá

wifn ly zixeaif dzid m`y ,`ziixe`cn Ð

zicirkzixeaifn `l` edabn epi` Ð wfip ly

.elyïì òîùî÷,mlerd oewiz iptn ,opaxcn Ð

.opiniiy wifnac ,wifdln oixdfp ediyáèéî
åäãùgliy m`y rnyn `zyd .wfip ly Ð

exiag dcya d`q zia ly dbexr dlk`e exira

el ozepe ,wfipd dcy lkay dti dbexr oiny Ð

:jixt onwle .dyegk ef dzid elit`e ,dinc

!?dpny mlyn dyegk lk`áåúëä àá àìÐ

.wifdy dnn xzei mlyl ,eilr xingdlàìà
ïé÷æðì úåáâì.`edy zenk ewfp inc xeriy Ðïî

úéãéòäel rextl dvexe ,zern el oi` m`y Ð

dlern rwxwn el ozil jixv Ð `neya rwxw

.elyùã÷äì øîåçå ì÷å.yxtn onwl Ðäðîù íìùî äùåçë ìëà.dinza Ðïéá äâåøò
úåâåøòä.ef lv` ef zeaxern zepnye zeyegk oda eide Ðïðéòãé àìå.efi` Ðàéöåîä

äéàøä åéìò åøáçî`nw `aaa ,`id `ziixe`ce .wtqd z` xxal micr `iadl eilr Ð

) "mdil` ybi mixac lra in" :(a,en)zeny.mdil` di`x yibi Ð (ck
àëä

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

ïé÷æéðä"gleyd"a lirl `pzc meyn `l` ,oihib lv` oiwfp oipr oi` - zicira odl oiny

d`pz `le `xza `aaa `pzc heyt hbe .`kd dil `pz ,mlerd oewizc ilin

.mzd `pz ,oiyrp cvik zexhy ilina mzd ixii`c meyn - oizlikna `kd

úáåúëådvex yi`dy dnn xzeic meyn :`nrh yxtn `xnba - zixeaifa dy`

xn`c o`nlc :dywe .`ypdl dvex dy`d `yil

zeaezkc `nw wxta dl silic ,`ziixe`c daezk

xdenk df `diy "zelezad xdenk"n (`,i)

`ziixe`cn - dfk zelezad xdene zelezad

i`dn dpic minkg eriwtd i`n`e ,zicira dpic

- zipepiaa dpic xn`c ,inp xi`n iaxe ?`nrh

"it lr s`" wxta ,`ziixe`c daezk xaqw

eriwtdc `nrhc :xnel yie !(`,ep zeaezk)

iab (`,hn oihib) `xnba xn`ck ,dpic minkg

d`p dcy exiagl mc` d`xi `ly - aeg lra

minkg eyg inp ikd ,epeel`e uetw` xn`ie

dabze ,dpyxbiy ick ephipwz `ny - dy`a

`yil dvex yi`dyn xzeic `nrhe .daezk

`lc meyn `l` ied `l - `ypdl dvex dy`

,zlc zlirp meyn zipepiaa aeg lray enk `niz

.zipepiaa `dz `pig meyn inp dy`

ïéàab lr s`e - 'ek oicareyn miqkpn oirxtp

- `ziixe`c e`l `ceary xn`c o`nlc

iab `l mlerd oewiz `la inp `ziixe`cn

`ceary xn`c o`nl elit`e ,icarynn

on zixeaifa epic aeg lra mewn lkn - `ziixe`c

- mlerd oewiz meyn e`l i` ,mewn lkn .dxezd

meyn ,zipepiaa icarynn elit` daeb did

oewiz meyn xity xn`w ikdl ,zlc zlirp

.mlerdïéàlraa - 'ek minezi iqkpn oirxtp

opixn`ck ,zlc zlirpl opiyiig `lc ,`gip aeg

dizrc` deln wiqn `lc (`,p oihib) `xnba

zicira `ziixe`cn opicc ,oiwfip la` .del zinc

`xnbae ?minezi meyn opic minkg eriwtd ji` -

`axle .oiwfip od elit` ,zixeaifa inzinc xn`

wfipc zicir dzidy oebk dl iwenc ,`gip

ibiltc `xhef xnle iia`le .'ek wifnc zixeaifk

e`l `ceary ixaqc xninl `ki` - dilr

aeg lra oia opax belt `l :inp i` .`ziixe`c

.oiwfpl

øîàl`rnyi iaxl `l` `kixv `l iia`

dywd - 'ek wfipca `ziixe`cn xn`c

iax ibiltc iia`l rnyn `kdc :mz epiax

,wifnca e` wfipca opiniiy i` `aiwr 'xe l`rnyi

`nw `aa) "qpekd" wxtae .onwl `icda `pz oke

!eay xiieyna oecipa ediizbelt iia` iwen (`,hp

opiniiy i` ibiltc ab lr s`c :yxtl d`xpe

iia`l dil rnyn mewn lkn ,wifnca e` wfipca

jezn rnyn - aezkd `a `l :`aiwr iax xn`wcn ,ibilt inp eay xiieyna oecipac

zicir oiprl `l` ,zxn`y enk wifnd lr xingdl aezkd `a `l :xnel dvx jky ezaeyz

xingn did `l - dicegl zicira `l` ,eay xiieyna oecipa ibilt `l i`e .aezkd `a cal

wifnca xn`c `aiwr iax daxc` `l` ,`aiwr iaxn ith xac meya wifnd lr l`rnyi iax

l`rnyi iaxc dizlina ith irh ikdle .jenqa yxt`y enk ,ith xingn - opiniiyixacn

iax ly ezaeyz jeznc ?dpny mlyn dyegk lk` l`rnyi iaxle :xn`wc ,`aiwr iax

.epyxitck ,wifdy dnn xzei wifnd lr xingdl aezkd `ay l`rnyi iaxn rnyy rnyn `aiwréáøålk` `l` ,dpny mlyn dpny lk` `nlya :yexit - 'ek dpny lk` l`rnyi

diqpwl `l inp - dyegk lk`yk ok m` ,wifdy dnn xzei mlyl dil opiqpw `le ,dwifdy enk dpny `l` mlyn epi` dpny lk`ac oeik :eyexit ikd inp i` ?dpny mlyn i`n` dyegk
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äMà úaeúk óà :øîBà¯ïéòøôð ïéà .úéðBðéáa ¥©§©¦¨§¥¦¥¦§¨¦

,ïéøBç éða íéñëð LiL íB÷îa íéãaòeLî íéñëpî¦§¨¦§§¨¦§¨¤¥§¨¦§¥¦
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גיטין. השולח - פרק רביעי דף מח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc oihib(ycew zay meil)

øtñîa'éðLúàeáúøkîé,'Cìayegi rwxwd lr melyzdy epiide §¦§©§¥§Ÿ¦§¨¨
ixd ,rwxwd jxr itl `le laeid cr ex`ypy ze`eazd zenk itl

.dizexit `l` dpewl zipwp rwxwd oi`y
okeàúéðúî,yiwl yixl zriiqn `ziixa -àéðúcøBëaìèBðét ©§¦¨§©§¨§¥¦

íéðLeia` zyexiaäãNaúøæBçägweldnåéáàììáBéalgy §©¦§¨¤©¤¤§¨¦©¥
`l ,laeid cr gwell jiiy did rwxwd seb m` .a`d zen xg`l
mipy it lhep epi` xeka ixdy ,mipy it da lhep xekad did
oipwy gkene ,ezen zrya eia` cia miwfgen eid `ly miqkpa

.sebd oipwk aygp epi` gweld ly zexitd
øîà,éiaàïðéè÷ðy dkldl epizea`n zxeqn -ìòaoecl dvexy ¨©©©¥©§¦¨©©

xrxrny mc` mréñëðaBzLà,ely mdy oreheéøöCazk lawl §¦§¥¦§¨¦
äàLøämilra epi` lrady iptn ,dnewna oecl ezy`n gk ieti - ©§¨¨

.sebd oipwk epi` zexit oipwe zexitd lr `l`
,iia` siqeneàìåïøîàd`yxd jixv lrady epxn` `le - §Ÿ£¨¨

,ezy`nàlàote`aàìcúéçðéøétàlr dprh xrxrnl oi`y - ¤¨§Ÿ¨¦©¥¥
d,zexitìáàúéçðéøétà,ely zexitdy mb oreh xrxrnd m` - £¨¨¦©¥¥

BbéîéòzLîcàðécéøétàlr oicl enr cxei lrady jezn - ¦§¦§¨¥¦¨©¥¥
,mdilr milra `edy zexitdéòzLîàðécàôebàoecl leki `ed - ¦§¨¥¦¨©¨

:ezy`n d`yxd `ll rwxwd seb lr s` enr

çìåùä êìò ïøãä

ïé÷æéðä ¯ éùéîç ÷øô

äðùî
iptn minkg zepwza ewqry mcewd wxta zeipynl jyndk
oewiz iptn epwzpy zetqep zepwza epizpyn zwqer ,mlerd oewiz

.mlerd
:dpey`x dpwzïé÷æépäly rwxwdn mwfp z` zeabl mi`ay ©¦¨¦

,zerwxw ibeq dnk wifnl yie ,wifndïäì ïéîLmekq z` oic zia ¨¦¨¤
wfpd mekq z` miaeb ,jkl m`zdae ,wfpdarwxwúéãéòly §¦¦

,dxkenl lwy zicirn rwxw hrn lawl wfipl gpy iptn ,wifnd
.dxkenl dywy zixeaifn rwxw daxd `le

:dipy dpwzáBç ìòáely rwxwn eaeg z` zeabl `ay deln - ©©
mlyl yi dnk miny oic zia ,zerwxw ibeq dnk dell yie deld

aegd cbpkarwxw,úéðBðéa.eaeg z` deld mlyn dpnne §¥¦
:ziyily dpwzäMà úaeúëed`ay dpnl` e` dyexb dy` - §©¦¨

,zerwxw ibeq dnk el yie dlra zerwxwn dzaezk z` zeabl
daezkd cbpk mlyl yi dnk miny oic ziaarwxw,úéøeaéæ §¦¦

.dzaezk z` dy`d zlawn dpnneúaeúk óà øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥©§©
äMàdcbpk mlyl yi dnk minyy ,aeg lra oick dpicarwxw ¦¨§

,úéðBðéa.zixeaifn `le dzaezk z` dy`d zlawn dpnne ¥¦
melyz e` ,d`eld ,aeg raezdy ,minkg epwiz :ziriax dpwz

,exiagn ,daezk e` ,wfpïéòøôð ïéàz` raezl minlyn oi` - ¥¦§¨¦
eaegíéãaòeLî íéñëpî,gweld lv` mi`vnpyeíB÷îaavna - ¦§¨¦§§¨¦§¨
dfkïéøBç éða íéñëð LiLdiabl miieptd -.aiigd lv`eléôàå ¤¥§¨¦§¥¦©£¦

aiigd lv`y zerwxwdúéøeaéæ ïäzicir rwxw yi gweld ciae ¥¦¦
el dribny e` ,wfip `edy oebk zicir dribn raezle ,zipepia e`

.zixeaifdn miaeb ,deln `edy oebk ,zipepia
ibeq dnk eipal yixed `ede zn aiigd xy`k :ziying dpwz

,zerwxwïéàoic ziaïéîBúé éñëpî ïéòøôð,aegd melyz xear ¥¦§¨¦¦¦§¥§¦
ïî àlàrwxwdúéøeaéfä.eyxiy ¤¨¦©¦¦

gwelde xg`l dze` xkne exiagn dcy lfby mc` :ziyy dpwz
mr zgayend rwxwd z` `ived lfbpd .rwxwd z` giayd
z` raeze olfbd xkenl gweld xfeg dzre ,gweld cin zexitd
zgayde zexitd xear melyz oke ,dcyd zxenz mliyy sqkd

,mlyl sqk oi` olfbl m` .rwxwdïéàéöBî ïéàxkny miqkpn ¥¦¦
el ribnd z` oey`xd gwell mlyl ick xg` gwell olfbd

dxenzaúìéëàìdúBøét,dcyd mr dab lfbpdyå`lìçáL ©£¦©¥§¦§©
dúBò÷ø÷.gweld giaydyåokmi`iven oi`úBðaäå äMàä ïBæîì ©§¨§¦§¨¦¨§©¨

,oixeg ipa miqkp jk jxevl xi`yd `le zny in lyíéñëpî¦§¨¦
ïéãaòeLî.gweld lv` mi`vnpy §§¨¦

epwzp ,el`d zepwzd lk,íìBòä ïewéz éðtî.mc`d ipa zlrezl ¦§¥¦¨¨
:ziriay dpwzäàéöî àöBnäåca`nd orehe ,ca`nl dxifgde §©¥§¦¨

`vende el xifgd `l `vendy mixac xtqn dllk d`ivndy
dcen zreay raydl jixv `vend did oicd itl .yigkn

`vendy minkg epwize ,melk envrl gwl `ly ,zvwnaàìŸ
íìBòä ïewéz éðtî ,òáMé: ¦¨©¦§¥¦¨¨

àøîâ
eizerwxw zicirn daeb wfipdy ,dpey`xd dpwza dpc `xnbd
epwiz minkgy zxne` dpynd recn ,`xnbd zl`ey :wifnd ly

zicirn ewfp z` daeb wfipy,íìBòä ïewéz éðtîn `ldàúééøBàc ¦§¥¦¨¨§©§¨
áéúëc ,àéäeznda ly lbxe oy iwfp oipra(c ak zeny),eäãN áèéî' ¦¦§¦¥©¨¥

'ílLé Bîøk áèéîezicirdn wfipl mlyl wifnd lry ,xnelk , ¥©©§§©¥
`nw `aa zkqna exn`e .eizerwxway(.d)micnel df weqtny

.zicirn daeb wfipdy ,lbxe oy wx `le oiwifp x`y lkl
,`xnbd daiynàëéøö àì éiaà øîàdpynd dxaic `l -àlà ¨©©©¥Ÿ§¦¨¤¨

ìzrcïðéîééL ÷féðãa àúééøBàcî øîàc ,ìàòîLé éaødxez oicn - §©¦¦§¨¥§¨©¦§©§¨¦§¦¨¨§¦©
yiy zicir rwxwl deyd rwxw ,eiqkpn mlyl wifnd jixv
zeaeh zerwxw el yie ,zixeaif rwxw `id wifnd lv`y s` ,wfipl

.xzeiïì òîLî à÷y epizpyn,íìBòä ïewéz éðtîickexdfiy ¨©§©¨¦§¥¦¨¨
,df z` df ewifi `lyminkg epwizy÷éfîãa ïðéîééLjixvy - ¨§¦©¦§©¦

d.ely daehd rwxwdn mlyl wifn
,`xnbd zxxanìàòîLé éaø éàîiax ly epic z` epipy okid - ©©¦¦§¨¥

.l`rnyi,àéðúclbxe oy iwfp oipra weqta xn`p(c ak zeny),'iM §©§¨¦
,xg` dcUA xraE 'ebe mxk F` dcU Wi` xraiáèéîe eäãN áèéî ©§¤¦¨¤¤¤¦¥¦§¥©¥¥©¨¥¥©

'ílLé Bîøk,eyexite,÷féð ìL Bîøk áèéîe ÷féð ìL eäãN áèéî ©§§©¥¥©¨¥¤¦¨¥©©§¤¦¨
.ìàòîLé éaø éøácoi` l`rnyi iax itly ,zrk dpiad `xnbd ¦§¥©¦¦§¨¥

eilr dnk `l` ,mlyl wifnd lr dnn epicnll weqtd zpeek
my dlk`e exiag dcyl dqpkp mc` ly eznda m`y .mlyl
zetqep zebexr dcy dze`a eide ,`edy lk lceba dbexrn zexit
dxign z` oic zia miny ,dlk` dndady dbexrdn zegaeyn
dndady dbexr ly lceb eze`a ,xzeia zgaeynd dbexrd ly
,dizexit ila dey `id dnke dizexit mr dey `id dnk ,dlk`
dbexr dlk` dndady s` ,wfipl mlyl wifnd jixv yxtdd z`e

.zgaeyn zegtàáé÷ò éaøe l`rnyi iax lr wlegàa àì ,øîBà ©¦£¦¨¥Ÿ¨
áeúkä'ebe 'EdcU ahin'dnn xzei mlyl wifnd lr xingdl ©¨¥©¨¥
,wifdyàlàyiy epicnll weqtd zpeekïé÷féðì úBaâìmekq z` ¤¨¦§§¦¨¦

wfpdúéãéòä ïî.wifnd zerwxwayøîBçå ì÷åmb bedpl yi jky ¦¨¦¦§©¨¤
melyza.Lc÷äì§¤§¥

iax itl ,weqta lirl xn`py yexitd lr dywn `xnbd
:l`rnyiìàòîLé éaøìexeyd m` mpn`ìëàdbexräðîL- §©¦¦§¨¥¨©§¥¨
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc oihib(ycew zay meil)
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.dizexit `l` dpewl zipwp rwxwd oi`y
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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1

2

3

dkld ixe`ia
íéðåðéáá íéàé÷á [à הם כוכבים אלו בקיאים אנו אין -

גדולים. הם ואלו בינונים,
íéðåðéáá íéàé÷á [á שכתבו יש שמחשבים 3- שבזמננו

מעלות  לפי הכוכבים צאת זמני לוחות ומדפיסים
המדוייק  הזמן לדעת ונקל מהאדם השמש התרחקות
רבינו  חשבון על לסמוך אפשר ומקום, מקום לכל

היא  השבת שצאת שבת) הכנסת (סדר הסידור בפסקי
ישראל  בארץ האמיתית השקיעה אחרי דקות עשרים
לשאר  לחשבו (ועפי"ז שוים והלילה שהיום בימים

מקומות).
קטנים  כוכבים ליציאת ממתינים למעשה .4אמנם

zetqede mipeiv
צאת 1) ועד החמה שמשקיעת ס"א: רסא סי' לעיל ראה

לילה, ספק יום ספק והוא השמשות בין נקרא הכוכבים
אשם  חייב עשה ואם התורה מן מלאכה בו לעשות ואסור

תלוי.
סופרים  מדברי שאיסורו דבר עשיית לענין שם וראה

ביןֿהשמשות.
(2ÌÈÂÈ· ÌÈ·ÎÂÎ ˙‡ÈˆÈ ÔÓÊ והאויר בטהרתו כשהרקיע :

מהאצטגנינין  הראות לזכי בינונים כוכבים ג' אז נראים זך
אורם  ובגודל ... ברקיע כולם הכוכבים גוף בגודל הבקיאים
גופם  בגודל בינונים הם להם הנראים ג' שאלו ויודעים
שקיעה  לפני לעולם נראים אינם והם ... באורם וגם ברקיע

האמיתית.
ÌÈË˜Â ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ·ÎÂÎ ˙‡ÈˆÈ ÔÓÊ מהם בגדולים משא"כ :

האמיתית  שקיעה לפני לפעמים שנראים באורם או בגופם
עד  נראים אינן באורם או בגופם מהם והקטנים זך כשהאויר
האמיתית  שקיעה אחר שעה משליש יותר מה זמן לאחר
לשליש  מקודם מאד קטנים כוכבים לפעמים שנראים ומה
במדינותינו) זה ערך (וכפי ישראל בארץ השקיעה אחר שעה
נראים  עינינו שלמראית אלא ברקיע גדולים באמת הם

קטנים...
‰ÚÈ˜˘‰Ó ˙Â˜„· ÌÈÂÈ· ÌÈ·ÎÂÎ ˙‡ÈˆÈ ÔÓÊ ישראל בארץ :

שעה  בשליש הוא כמעט החורף בכל וגם השוים בימים
לילה  ודאי הוא האמיתית שקיעה אחר השוות משעות
בלוחות) המופיעה הנראית השקיעה לאחר דקות 24 (שהוא
בימים  בינונים כוכבים ג' צאת זמן (רוסיה) אלו ובמדינות ...
האמיתית  שקיעה אחר בקירוב שעה חצי בכמו הוא השוים
בליל  הנראית שקיעה אחר בקירוב ששיים חלקי ל"ד שהן
של  (שבמרחשון כמעט החורף בכל וכן זך שהאויר צח
כוכבים  ג' אז שנראים מתשרי מעט פוחת החמה חדשי
על  מעט עודף ובטבת הנראית שקיעה אחר שעה בכחצי
חוזר  ובניסן כבמרחשון, מעט ופוחת חוזר ובאדר תשרי
שבת). הכנסת סדר הסידור (פסקי תשרי). עם בשוה להיות
˙ÈÒ„‰‰ ‰ÚÈ˜˘‰Ó ˙ÂÏÚÓ· ÌÈÂÈ· ÌÈ·ÎÂÎ ˙‡ÈˆÈ ÔÓÊ:

וחצי  חמש יורדת כשהחמה הוא בינונים כוכבים יציאת

קטנים כוכבים וזמן האופק, תחת כשהחמה מעלות הוא
ביאור  עם שבת הכנסת (סדר מעלות וחצי שש יורדת

בסידור). רבינו חשבון פי על ,47 הערה הרשדב"ל
ביאור 3) עם - שבת הכנסת ב'סדר בהרחבה הדיעות

הזקן  רבינו סידור שבסופו, ובמכתבים 45 הערה הרשדב"ל'
.34ֿ35 הערות שבת הכנסת סדר - והערות ציונים עם

צפוניים 4) במקומות השוכנות בקהילות כן אם אלא
בהם) הנהוג השעון מחמת צרפת כמדינת מקומות (ובפרט
והמתנה  מאוחרת, מאוד בשעה בהם יוצאת שהשבת
שבני  וגורמת שעה מרבע למעלה מוסיפה קטנים לכוכבים
אין  לכך - הבדלה או קידוש בציבור, תפילה יפסידו הבית
ארבע  ממתינים (אלא קטנים לכוכבים (בקיץ) ממתינים
ליל  של ערבית לתפלת מקילים ובפרט שבת), לתוספת דקות

שבת.
כוכבים  בין הזמן מחושב רבים שבלוחות להעיר עוד
השמש  (ירידת השוים בימים דקות לכ10 לקטנים בינונים
שם  שבת הכנסת סדר בהרחבה ראה לאופק, מעבר 8,30
בשבתות  בנ.י. להמתין יש זו שיטה ע"פ ,(25 הערה
השקיעה, לאחר דקות חמישים הקיץ) כל (וממילא הארוכות
התייחס  ו'ערב) אגרת (חי"ז אדמו"ר כ"ק במכתב אמנם
הזקן  רבנו דין פסק ידוע הנה מוצש"ק... זמן בנדון לכך:
(פוסק  ערוך והשולחן דתורה) בנסתר (פוסק התניא בעל
כל  במשך שוה האמור המתנה זמן שאין דתורה) בנגלה
הזקן  לרבנו שבת הכנסת סדר עיין המקומות, ובכל השנה
מתאים  החשבון לדעת יש מקום בכל שלכן בסידורו, הנדפס

עצמה. השנה בזמן חילוק בזה וגם שלו, להאופק
חמשים  לערך לחכות הוא בנ.י. כאן, נוהגים שראיתי מה
בזה, אחראי שאיני מובן אבל השקיעה, לאחרי רגעים
שבבית  אלא במוצש"ק, המאחר מעלת ידוע הרי ובכלל
לעמוד, יכולים הצבור שרוב באופן להיות צריך הכנסת
והרי  דין ע"פ בהאסור לא אבל להידור בהנוגע שזהו ופשוט

ע"כ. המצות. כל כנגד ששקולה שבת גדולה
‰˘ÚÓÏ להתפלל נהגו נהגו אדמו"ר כ"ק של הכנסת בבית

שיטת  פי (על השקיעה לאחר דקות 43 שבת במוצאי בקיץ
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:Balî¦¦
א  סעיף שבת במוצאי ערבית דין רצג סימן ב חלק

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך

1

2

3

dkld ixe`ia
úáùä úàéöéá [â שבת לתוספת דקות ארבע להוסיף נהגו -6.

zetqede mipeiv
לענין  (אמנם דקות 50 המתינו ולא בסידורו) אדה"ז כ"ק
- בזה מנהג שהתקבל במקום להחמיר יש מלאכה עשיית

שם). שבת הכנסת סדר ראה
Ò"·עד"ז5) „Î¯˙ 'ÈÒ· וצריך יוה"כ: מוצאי לענין

כמ"ש  בכניסתו כמו ביציאתו הקודש על החול מן להוסיף
תר  הכוכבים.בסי' צאת אחר מעט שימתינו דהיינו "ח

‰Â„ÈÒ¯עד"ז È˜ÒÙ· אנו שאין ולפי שבת: הכנסת סדר
שמע  קריאת לענין בקיץ להחמיר צריך לכך בהם בקיאים
שבת  ובמוצאי השקיעה אחר שלימה שעה עד ערבית של

הקדש. על מחול מעט אח"כ להוסיף
שבין 6) הזמן הוא השבת תוספת ששיעור כתב בשוע"ר

לא  אך רצופים, ג' שנראים הזמן לבין קטנים כוכבים יציאת
התוספת  לענין ס"ב תרכד ובסי' רצופים, נקרא מה ציין
זה, שיעור אפילו הזכיר לא לעיל) (הובא כיפור יום במוצאי
הכוכבים  צאת זמן חישב (שם שבת) הכנסת (סדר ובסידור

קטנים)) כוכבים יציאת הזכיר (ולא מהשקיעה דקות לפי
הקדש  על מחול מעט אח"כ להוסיף שבת ובמוצאי כתב:

דקות). מספר הזכיר (ולא
אם  שהמסופק כתב סק"א בבדה"ש צג סימן השלחן ובקצות
שהוא  שבת תוספת שיעור רק להמתין לו יש רצופים הם
דקות  ארבע והיינו שבת בערב ההוספה (ע"ד מינוטין ד' כמו

לאופק). מתחת מעלות וחצי שש יורדת שהשמש לאחר
וכתב  זו, סברא על הקשה ס) (סי' צבי ארץ שבשו"ת ולהעיר

מכך. בפחות שדי
לקמן7) Ê"ËÒראה Ëˆ¯ 'ÈÒ אפילו לעשות רוצה ואם :

אומר  הכוס על או בתפלה שיבדיל קודם גמורה מלאכה
להיכר  ומלכות שם בלא לחול קודש בין המבדיל ברוך
לטעום  שאין שם וראה מלאכה. ועושה המלך ללוות בעלמא

הכוס. על הבדלה קודם כלום

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

היחיד ‡ מרשות חפץ כשעוקר אלא חייב אינו התורה מן
באחת  העומד אבל להפך או הרבים ברשות ומניחו
בידו  וחפץ השנייה לרשות ידו ופשט אלו רשויות משתי
הניח  וזה זו מרשות עקר שזה שם העומד חבירו ממנו ונטלו
בעשותה  הארץ מעם שנאמר פטורים שניהם השנייה ברשות
אותה  ועשה יחיד מקצתה את העושה ולא כולה את העושה
כן  לעשות אסורים אבל פטורין אותה ועשו שנים חייב
לעשות  מהם ואחד אחד כל יבאו שמא גזרה סופרים מדברי

בשבת: שלימה מלאכה

לרשות · ידו ופשט הרשויות משתי באחת עומד היה
בו  שעומד לרשות והוציא מידו החפץ ונטל חבירו
הוא  הרי בידו מונח והוא הואיל בארץ הניחו לא אפילו
בארץ  עומד הוא והגוף הגוף אחר נגררת שהיד בארץ כמונח
בתוכה  שהחפץ וידו הרבים ברשות עומד הוא אם (ואפילו
שכן  חייב זה הרי פטור מקום שהוא טפחים מי' למעלה היא
והיה  כתפיהם על הארון נושאים שהיו קהת בני משא היה

מהארץ): טפחים מי' למעלה כולו הארון

איסור ‚ משום ומותר פטור ממנו החפץ שניטל זה אבל
משום  התורה מן אסור אבל כלום עשה לא שהרי שבת
לרשות  מרשות להוציאו חפץ לו ונותן חבירו את שמכשיל

מונח  היה החפץ ואם מכשול תתן לא עור לפני על ועובר
בעצמו  ליטלו יכול היה לו נותנו היה לא אם שאף בענין
אסור  סופרים מדברי אבל התורה מן עור לפני על עובר אינו
שנתבאר  כמו בכרמלית ואפילו נכרי הוא אפילו לו ליתנו
איסור  עוד יש ובישראל שם שנתבאר מטעם שכ"ה בסי'
אסור  ולכן עבירה לעוברי שמסייע מפני סופרים מדברי
ליטלו  המומר יכול אפילו איסור דבר למומרין להושיט

בעצמו:

החשוד „ לישראל בשבת מלאכה כלי להשאיל אסור וכן
לשאול  לו המצוי כלי הוא אפילו בשבת מלאכה לעשות
מותר  היתר מלאכת בו שיעשה לתלות יש ואם אחר במקום
אסור  מצוי אינו אם אבל המצוי כלי הוא אם להשאילו
אם  אבל שלום דרכי משום בו יש כן אם אלא לו להשאילו
לו  להשאילו אסור היתר מלאכת בו שיעשה לתלות אין

במקו  שלום.אפילו דרכי משום בו שיש ם

תצלח  לו לומר אסור איסור במלאכת שעוסק מי וכן
במלאכה  עוסק לכל כן לומר ארץ שדרך פי על אף מלאכתך
אסור  לישראל מכלֿמקום שלום דרכי משום לעכו"ם ואפילו

עבירה: עוברי ידי שמחזיק משום
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חבירו ‰ ביד והניח בידו וחפץ שניה לרשות ידו כשפשט
וחבירו  והנחה עקירה שעשה חייב הוא שם העומד
אפילו  סופרים מדברי ואסור שבת איסור משום ומותר פטור

עבירה: לעוברי שמסייע משום בכרמלית

Â והניח הרבים ברשות וחבירו ברה"י עומד הוא ואם
שהוא  מעשרה למעלה גבוהה והיא חבירו ביד החפץ
יד  אין עצמו חבירו שלגבי שאף פטורים שניהם פטור מקום
העומד  גופו אחר שנגררת לפי פטור מקום לו נחשבת שלו
אדם  לגבי מכלֿמקום שנתבאר כמו הרבים רשות קרקע על

מעשרה. למעלה פטור מקום הוא גופו גם אחר

אם  אלא סופרים מדברי כן לעשות אסורים מכלֿמקום אבל
במקום  ומניחו מעשרה מעלה דרך החפץ מוליך חבירו כן
הרי  בארץ מניחו אם אבל מעשרה למעלה הגבוה פטור
הרבים  לרשות היחיד מרשות הוצאה שניהם ידי על נעשית
אפילו  סופרים מדברי איסור בזה ויש פטור מקום דרך

שמ"ו. בסי' כמ"ש בכרמלית

הרי  מעשרה למטה שהוא פטור במקום מניחו אם ואפילו
דרך  פטור למקום היחיד מרשות טלטול שניהם ע"י נעשה
דבריהם  של איסור ג"כ בזה שיש ואפשר הרבים רשות אויר
רשות  אויר דרך היחיד לרשות היחיד מרשות במטלטל כמו

שיתבאר. כמו הרבים

זה  הרי היחיד רשות לאיזו מעשרה מעלה דרך מוליכים ואם
מקום  לו נחשבת ידו אין עצמו לגבי שהרי התורה מן חייב
עקר  הרי ללכת גופו וכשעקר גופו אחר נגררת שהיא פטור

היחיד. ברשות אח"כ והניחו הרבים מרשות החפץ

נחשבים  גופו שאר או ידו אין אחרים לגבי שגם אומרים ויש
בעלי  שאר וכן עצמו לגבי נחשבים שאין כמו פטור מקום
הרי  אלא מעשרה גבוהים הם אפילו פטור מקום אינם חיים
עומדים  אם וכן עליה עומדים שהם הרבים רשות כקרקע הם
בכרמלית  או הרבים ברשות כרמלית שהוא דבר גבי על
אם  אבל הרבה גבוהים הם אפילו כרמלית הם הרי ממש
פטור  מקום הם פטור מקום שהוא דבר גבי על עומדים

הכל: לדברי

Ê לחוץ איבריו משאר אחד או ידיו ופשט בפנים העומד
הכל  לדברי פטור מקום הן מעשרה למטה הן אפילו
להכניס  לו שמותר לענין עצמו האדם אותו לגבי אפילו
אחר  נגררת ידו שאין הרבים ברשות המונח חפץ ידו לתוך
ברשויות  והן הואיל כמוהו היחיד רשות להיות גופו
הואיל  בתוכה שהיא הרבים כרשות אינו וגם מוחלקות
פטור. מקום הוא לפיכך היחיד ברשות העומד בגופו ואגודה

מרשות  לידו חפץ ליתן לאחר ואפילו לו שאסור (ומה
ממקום  שמכניס פי על אף היחיד לרשות שיכניסנו הרבים
יבא  שמא גזירה משום הוא זה איסור היחיד לרשות פטור
היחיד  ברשות והנחה הרבים מרשות עקירה בעצמו לעשות
לרשות  הרבים מרשות הכנסה לגרום סופרים מדברי שאסור

שמ"ו). בסי' שנתבאר כמו פטור מקום דרך אפילו היחיד

ידו  נחה אם אפילו היחיד מרשות בידו חפץ הוציא אם אבל

פטור  במקום הנחה חשובה זו אין הרבים רשות באויר תחלה
על  שהנחה לפי חייב הרבים ברשות החפץ הניח אח"כ ואם
ממקום  עליה שהונח לחפץ אלא הנחה חשובה אינה היד
והושיטה  זו ברשות בתחלה עליה שהיה חפץ אבל אחר
ליד  הנחה כאן חשובה זו הושטה שאין כיון ב' לרשות
חשובה  שאינה הדין הוא באויר כאן תלויה היא שהרי עצמה
גופו  לעמידת דומה אינה היד שהושטת שבה להחפץ הנחה
שעל  להחפץ גם הנחה חשובה זו עמידה לפוש שכשעומד
קרקע  גבי על ונח עומד עצמו שהגוף לפי ידו שעל או גופו

באויר. ונחה תלויה שהיא לבדה ידו בהושטת משא"כ

לגמרי  היא הרי אחרת לרשות הפשוטה שידו אומרים ויש
רשות  אם היחיד רשות היחיד רשות אם רשות כאותה
אע"פ  אבריו משאר לאחד הדין והוא הרבים רשות הרבים

אחרת. ברשות העומד בגוף שאגודים

אינו  בידו וחפץ לרשות מרשות ידו שהפושט ומה [הגה"ה:
חבירו  ליד או קרקע גבי על החפץ הוא שיניח עד חייב
על  אף פטור הוא אף ממנו נטלו חבירו אם אבל שם העומד
לגמרי  רשות כאותה חשובה שהיא בידו מונח שהחפץ פי
הנחה  עדיין היתה שלא לפי זהו לרשות מרשות הוציא והרי
חשובה  אינה ביד החפץ שהנחת רשות באותה זה לחפץ

שנתבאר]. כמו מתחלה בה והיה הואיל הנחה

באותה  לארץ סמוך טפחים מג' למטה ידו שלשל אם לפיכך
ה  רשות שהיא בין לשם שהכניסה שהיא רשות בין יחיד

פחות  שכל בארץ החפץ הניח שלא אע"פ חייב הרבים רשות
עצמה  בארץ ידו נחה וכאילו כארץ הוא לארץ סמוך מג'

לגמרי. רשות כאותה היא וידו

הרבים  לרשות היחיד מרשות פשוטה ידו אם הכל (ולדברי
פטור). מקום היא מעשרה למעלה

מרשות  התינוק להוציא בשבת במילה להתיר יש ולכן
ואחת  בפנים נשים שתי שיעמדו ידי על לכרמלית היחיד
פטור  מקום שהן מעשרה למעלה לחוץ ידיה תושיט מהן
לחוץ  ותושיטנו מבפנים התינוק תטול והשניה לד"ה
והרי  מעשרה למעלה לחוץ הפשוטות האשה ידי על ותניחנו
ממקום  ידיה על הונח שהתינוק כיון פטור במקום הנחה זו
אשה  ידי על התינוק את עצמה היא אפילו תניח ואח"כ אחר
שיש  מעשרה למעלה ג"כ שהן בחוץ העומדת אחרת
שנתבאר  כמו אחר אדם לגבי פטור מקום שהן אומרים
בכרמלית  זה בענין להקל דבריהם על לסמוך ויש למעלה
המיקל  אחר הלך סופרים שבדברי סופרים מדברי שאיסורו
היחיד  מרשות לטלטל לגמרי מתירין שיש כיון ועוד

שמ"ו. בסי' שנתבאר כמו פטור מקום דרך לכרמלית

בפנים  העומדת ידי מעל תטול לא בחוץ העומדת (אבל
וכשנוטלת  פטור מקום חשובות ידיה אין עצמה לגבי שהרי
שנתבאר  כמו בארץ הניחתו כאילו זה הרי בידיה התינוק
היחיד  מרשות הוצאה שלשתן ע"י כאן נעשית והרי למעלה
להחמיר  ויש בזה אוסרים ויש פטור מקום דרך לכרמלית
מתירין  אין מצוה צורך ומשום שם שנתבאר כמו כדבריהם

של"א). בסי' שנתבאר כמו ישראל ע"י קל איסור שום
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חבירתה  ידי על ותניחנו בחוץ העומדת תחזור ואח"כ
והכל  אמות מד' פחות בפחות חבירתה ידי על וחבירתה
בעוד  לפוש אחת תעמוד שמא לגזור ואין מעשרה למעלה
שנתבאר  כמו בארץ הניחתו כאלו זה והרי ידיה על התינוק
הוצאה  אלא כאן נעשית לא כן תעשה אם שאף לפי  למעלה
כל  לגזור לנו ואין פטור מקום דרך לכרמלית היחיד מרשות

לגמרי. אותה מתירים שיש כיון זו בהוצאה כך

תחזור  היחיד רשות שהיא הכנסת בית חצר לפני וכשיגיעו
למעלה  לחוץ ידיה ותושיט בפנים ותעמוד אחת אשה
פטור  מקום שהן ידיה על תניחנו בחוץ והעומדת מעשרה
לרשות  היחיד מרשות התינוק שהעבירו ונמצא הכל לדברי
אפילו  מותר שהוא מעשרה למעלה פטור מקום דרך היחיד
שאין  אחד אדם של הם הרשויות שתי אם הרשות לדבר

כלל. עירוב צריך

בסי' כמ"ש אסור לערב אפשר ואי שנים של הן אם אבל
הכנסת  בית בחצר דר אדם שום אין אם כאן אף ולכן שנ"ג
אסור  הרי שם דר אדם אם אבל שנתבאר דרך על מותר
והעירוב  מעורבת שאינה אחר מחצר דבר שום לשם להביא

לטלטל  כשאסור כלום מועיל אינו הכנסת במבוי שבבית
בעולם  היתר שום אין לפיכך שס"ו בסי' שיתבאר כמו
עוקר  בזה ואפילו ישראל ע"י הכנסת לבית התינוק להביא
שאינה  חצר של זה איסור ועל של"א בסי' כמ"ש מניח וזה
כרת  במקום דבריהם חכמים שהעמידו אמרו מעורבת
הנכרי  ע"י הסכין להביא אפשר אי אם למחר המילה לדחות
עירוב  בלי ישראל ידי על להביאו תקנה שום שאין לפי
צורך  משום בזה שמתיר מי כיש ולא לערב שצריך במקום

מצוה:

Á הרבים ורשות היחיד לרשות היחיד מרשות הזורק
אבל  הרבים ברשות הנחה היתה שלא כיון פטור באמצע

ברשות  הנחה לעשות יבא שמא גזרה סופרים מדברי אסור
אמורים  דברים במה אסור כרמלית דרך ואפילו הרבים
שהוא  מעשרה מעלה דרך אבל מעשרה מטה דרך בזורק

שנ"ג: בסי' שיתבאר ע"ד לכתחלה מותר פטור מקום

Ë היחיד מרשות המעביר אבל בזורק אמורים דברים במה
מעשרה  למעלה אפילו הרבים רשות דרך היחיד לרשות
ברשות  לפוש יעמוד שמא סופרים מדברי אסור טפחים
כמו  טפחים מי' למעלה שהמשוי פי על אף ויתחייב הרבים
מדברי  אסור וכן אסור כרמלית דרך ואפילו למעלה שנתבאר
רשות  דרך לכרמלית מכרמלית לזרוק או להעביר סופרים

היחיד:

È ברשות העומד אבל ברגליו) (ומעביר בזורק זה וכל
אחרת  היחיד לרשות זו היחיד מרשות ומושיט היחיד
הבולט  זיז כגון ביניהן מפסיק הרבים רשות ואורך  שבצדה
רשות  שהוא ד' ורחב עשרה גבוה הרבים לרשות מהכותל
הרבים  רשות ואורך בצדו בולט כמוהו אחר וזיז היחיד
ומקום  מעשרה למעלה שהוא פי על אף ביניהם מפסיק
חייב  הושיט ואם לזה מזה להושיט אסור אעפ"כ הוא פטור
זו  אחר זו עגלות שתי במשכן הלוים עבודת היתה שכך
והיו  ביניהם מפסיק הרבים רשות ואורך הרבים ברשות
מפני  אותן זורקין היו לא אבל לזו מזו הקרשים מושיטים
עשרה  גבוהות שהיו היחיד רשות היו והעגלות כובדן
כגון  ביניהם מפסיק הרבים רשות רוחב אם אבל ד' ורחבות
שאחד  זה כנגד זה אלא אחת בדיוטא זה בצד זה שאינם

הר  רשות של זה שבצד מכותל מכותל יוצא והשני בים
מזה  המושיט ביניהם הרבים רשות ורוחב שכנגדו שבצד
לכתחלה  ואפילו במשכן היתה לא זו שהושטה פטור לזה
מעלה  דרך שמושיט כיון שנ"ג בסי' שיתבאר ע"ד מותר

פטור: מקום שהוא מעשרה

התורה: מן חייב הוצאה איזה על שמז סימן ב חלק
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תיקון תיקון תיקון תיקון  שלשלשלשל עניןעניןעניןענין שהואשהואשהואשהוא ---- """"עבודהעבודהעבודהעבודה"""" לשוןלשוןלשוןלשון יתכןיתכןיתכןיתכן כיצדכיצדכיצדכיצד

חחחח""""ו ו ו ו  לזולתולזולתולזולתולזולתו צריךצריךצריךצריך שאינושאינושאינושאינו הקבהקבהקבהקב""""הההה,,,, לגבילגבילגבילגבי ---- ושירותושירותושירותושירות

במפרשי עבודה "[ כמבואר תפלה, זו - סתם "

" התורה המשנה על עומד, העולם דברים שלשה על

חסדים  גמילות ועל העבודה ש ועל היא עבודה "" "

תקנוה) קרבנות (שבמקום התפלה הזה ובזמן קרבנות,

" בשם ."עבודה נקראת

הרמב  כותב ""וכך שלו המצוות בספר שצונו ם הוא

ציווי  שהוא . . אלקיכם ה' את ועבדתם . . לעבדו

ש "לתפלה  הרי תפלה.עבודה ", זו סתם "

" לשון פירוש יבאר המאמר של א "עבודה בפרק

התפלה  כיצד יבאר ואילך ב ומפרק ה', עבודת לגבי

וה  התיכונה הנקודה עבודת חיות "היא עניני כל של "

ת]."השי 

á÷òéá ïåà èéáä àì[בישראל עמל ראה [ולא
.'åë

ראה  ולא גו' הביט "לא הלשון כפל להבין יש
הביט  "לא נאמר יעקב דגבי הענין מהו גם, גו'".

עמל". ראה "ולא נאמר ישראל וגבי און",

ו"ישראל". "יעקב" ענין תחילה לבאר ויש

úðéçá ,äìòîì úåâøãîå úåðéçá 'á ùé äðä
.ìàøùé úðéçáå á÷òé
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יעקב  בהם שנקרא השמות דשני בזוהר איתא
בחינות  שתי כנגד הם - ו"ישראל" "יעקב" - אבינו
והאירו  שנמשכו שלמעלה, האלקי באור ומדריגות
ומאירות  נמשכות הן כן וכמו אבינו, יעקב בנשמת
ישראל  בני כל נקראים ולכן ישראל, נשמות בכל

אלו. שמות בשני

,íãàá 'ä úãåáòá úåðåù úåðéçá 'á ïë íâ íäù
.ïá úðéçáå ãáò úðéçá

האלקי  באור והמדריגות הבחינות שתי כאשר
למטה  נמשכות - ו"ישראל" "יעקב" - שלמעלה
בחינות  שתי מהן נולדו ישראל, בנשמות להאיר
הקב"ה, את האדם עבודת באופן שונות ומדריגות

"בן". ובחינת "עבד" בחינת

בתורה  מתוארים ישראל שבני לכך הטעם וזהו
שני  כי למקום, ו"בנים" ה' "עבדי" תוארים, בשני
לשני  מתאימים - ו"בן" "עבד" - הללו התוארים

נ  ישראל שבני "יעקב"השמות - בהם קראו
ו"ישראל".

ù"îë ,ãáò úðéçá àåä á÷òé úðéçá ,åðééä
àåä ìàøùé úðéçáå ,"éãáò á÷òé éìà òîù"

."ìàøùé éøåëá éðá" ù"îë ,ïá úðéçá
והמדריגות  הבחינות שתי הם מה להבין [וצריך

" בחינת - ה' בעבודת עבדי הללו "יעקב ובחינת בני "

ישראל  מרומזים "בכורי אלו עבודה אופני ב' ואיך ,

ישראל]. בני של ובתוארים בשמות

ïéðòå ùåøéô äìçú íéã÷äì êéøö ,äæ ïéáäìå
åðçðàù äãåáò ïåùì åðéöîù äî åðééäã ,ãáò
,íëé÷ìà 'ä úà íúãáòå ù"îë ,'úé åì íéãáåò
áéúëå ,êé÷ìà 'ä úà úãáò àì øùà úçú

.'ä úà åãáò ,íëááì ìëá åãáòìå
ענין  כללות תחילה ולבאר להקדים ויש
בתורה  שנקראת הקב"ה, את עובדים שאנו העבודה
מעשה  של משמעות בה שיש - "עבודה" בלשון

לאדונו. עבד

,úåøéùå ïå÷éú ïéðò àåä äãåáò ïåùì äðäå
áøä éøäù ,øáã åì ï÷úîå åáøì úøùî ãáòäù

.äæ úåøéùå ïå÷éúì êéøö
תיקון  הוא - ("עבדות") "עבודה" לשון פירוש
"על  לאדונו העבד כי "עבודין"; עורות כמו דבר,
שאין  דבר לו מתקן הוא לו, שמשרת השירות ידי

לתיקון  צריך שהרב וכיון בעצמו", לתקן ביכולתו
שחסר  דבר משלים שהעבד נמצא זה, ושירות

לאדונו.

'úé àåäù ,ä"á÷ä éáâì ïë øîåì êééù êéàå
éë ,å"ç åúìåæì êéøö åðéàå "åäìåëã åîéìù"

.áéúë ìëä êîî
"תיקון" של ענין הוא עבודה שלשון כיון
זה  לשון שייך איך ביאור צריך כן אם ושירות,
צריך  ואינו דכולהו" "שלימו שהוא הקב"ה, כלפי
בא  הכל ואדרבה, ח"ו, דבר לו חסר ולא לזולתו

הכל". ממך "כי שכתוב כמו ית', ממנו

.'åë åì ïúú äî ú÷ãö íà áéúë àìî àø÷îå
ית' עבורו מתקנים אנו מה להבין צריך גם
מה  צדקת "אם בכתוב מפורש והלא בעבודתינו,
כלל, מקום תופסת עבודתנו שאין היינו לו", תתן
איך  וא"כ למעלה, כלום מוסיפה שאינה ומכלֿשכן
שהוא  "עבודה", לשון הקב"ה לגבי לומר שייך

כאמור. ושירות, תיקון של ענין

ä"á÷ä äåàúð øîàîä òåãé äðäã ,ïéðòä êà
.íéðåúçúá äøéã åì úåéäì

עובדים  שאנו ה"עבודה" ענין מהו להבין כדי
הקב" הידוע,את המדרש מאמר את להקדים יש ה,

בתחתונים, דירה לו להיות נתאווה שהקב"ה
התחתון. הזה בעולם תשכון ית' ששכינתו פירוש,

ובית  המשכן על המדרש קאי פשוטו לפי
לבנות  ישראל לבני ציוה שהקב"ה היינו המקדש,
דירה  לו שתהי' כדי המקדש בית ואת המשכן את
ושכנתי  מקדש לי "ועשו כמ"ש בתחתונים,
הוא  המדרש בדברי הפנימי הפירוש אך בתוכם".
בכל  אלקות גילוי שיהי' (כביכול) נתאווה שהקב"ה
בריאת  של והתכלית הכוונה וזוהי כולו, העולם
זה  וענין בפרט], האדם ובריאת [בכלל, העולם
"התגלות  שתהי' לבוא, לעתיד בשלימות יקויים
את  ה' כבוד וימלא כו' יחדיו בשר כל וראו כבודו

הארץ". כל

ישראל  בני של ה"עבודה" ענין מובן ובזה
ית'), עבורו דברֿמה "מתקנים" הם (אשר להקב"ה
תכלית  עיקר הרי הללו, המדרש דברי לפי כי
וקיום  התורה בלימוד אדמות עלי האדם עבודת
לכבודו  אלא עצמו, האדם בשביל אינה המצוות
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את  ועושים מתקנים הם עבודתם ידי שעל ית',
ית'. לשכינתו לדירה העולם

" ענין לבאר יש בוריו על הענין דירה [להבנת

"בתחתונים  שהרי - יותר בעומק כל " מלא ודאי

ובתחתונים  בעליונים כבודו ו "הארץ פנוי ", אתר לית

עבודת "מיני' ידי על נתחדש מה להבין יש כן ואם ,

ישראל  שבני לומר שניתן זה, בענין ישראל בני

דברֿמה ית'מתקנים .עבורו

שממשיך:] וזהו

úîàá äðä éë[כתיב]ïéàù ,éúéðù àì 'éåä éðà
,íìåòä àøáðù íãå÷ ïéá 'úé åìöà éåðéù íåù
úåááøå íéôìà äîë ãáìá åîùå àåä äéäù
áøçéù øçà äéäé ïëå ,íìåòä úàéøá íãå÷ äðù
,åîåé÷å íìåòä úàéøá ïîæá äúò íâå ,íìåòä
åîë ,áéùç àìë ùîî àìåë 'úé äéî÷ äðä

.ùîî íìåòä àøáðù íãå÷
כוונת  פשוטו לפי שניתי". לא ה' "אני כתיב
ולדוגמא: שינוי, בעל איננו שהקב"ה היא הכתוב
ופעמים  כועס "פעמים שהקב"ה לומר אפשר אי
אחד  הוא זה ודבר - משתנה" "הי' כן שאם שמח",

האמונה. מיסודי

שבריאת  להשמיענו בא הכתוב יותר בעומק אך
(גם) שינוי שום גורמת איננה העולמות כל

בזה  היינו הקב"ה, של הוא באחדותו ית' שהוא
מלבדו. מציאות שום ואין היחידה המציאות

שום  קיים הי' לא העולם בריאת שקודם וכמו -
נברא  שלא עד - חז"ל (ובלשון ית' מלבדו דבר
שית  לאחרי וכן בלבד") ושמו הוא "הי' העולם
יהי' העולם, יחרב שאז עלמא, דהוי שנין אלפי
העולם  בריאת בזמן עתה "גם כן כמו לבדו, הוא

חשיב". כלא ממש כולא ית' קמי' הנה וקיומו,

ומבלעדי  אחרון ואני ראשון "אני פירוש [וזהו
שנברא  קודם - ראשון אני "פירוש, אלקים", אין
המשיח  ימות שיכלו לאחר - אחרון ואני העולם;
כמו  בלבד ושמו הוא יהי' שאז הבא, העולם וחיי
פירוש  "מבלעדי", וגם העולם; שנברא קודם שהי'
הכל  שיהי' מה ובין . . שהי' מה בין באמצעות
"אלקים" ואין בלבד ושמו הוא כאילו ית' לפניו

והסתר"].

גם  ית', אצלו שהוא כפי האמת, שלפי היינו

שום  אין עלמא) דהוי שנין אלפי שית (במשך עתה
שנברא  "קודם כמו כי ומלבדו, בלעדו מציאות
הזה  המקום כל ממלא יתברך הוא הי' העולם
ית'", לפניו עתה גם הוא כן כמו - העולם בו שברא
וריק  פנוי מקום שום (אין מיני' פנוי אתר לית כי

ית'). ממנו

ה' "אני הכתוב של הפנימית המשמעות וזוהי
בין  ית' באחדותו שינוי שום שאין - שניתי" לא

העולם. שנברא אחר ובין העולם שנברא קודם

הרי  ית', אצלו שהוא כפי האמת, שלפי [ומאחר

הקב  שבפועל נמצא ממנו, פנוי מקום נמצא "אין ה

כן,דר "ו  ואם הכלל; מן יוצא בלי ומקום מקום בכל "

" ענין מהו להבין לו עבודת צריך לעשות ישראל בני "

" בתחתונים ית' ?"דירה

ומבאר:] הולך זו לשאלה ובמענה

áùçð íìåòä åðìöà ìáà ,à÷åã äéî÷ åäæ ÷ø
êëìù ,úå÷ìà øéúñîå ,åîöò éðôá øáãå ùéì
íéìòîù ,íìòää íù ìò ,"íìåò" íùá àø÷ð

.åøéúñîå úå÷ìà
שנברא  לאחר עתה, גם האמת לפי שאכן אף
אין  ית' לגביו כי ית', אצלו שינוי שום אין העולם,
המקום  כל "ממלא והקב"ה בלעדו, מציאות שום
הדבר  אין מכלֿמקום כנ"ל, העולם" בו שברא הזה
את  ומסתיר מעלים העולם כי לעינינו, נראה
מלשון  - "עולם" לשון פירוש (שזהו ית' אלקותו
נראה  וההסתר ההעלם ומחמת והסתר), "העלם"
הם  שבעולם הנבראים וכל אנחנו כאילו לעינינו

מאלקות. נפרד עצמו", בפני ודבר "יש מציאות

ä"á÷ä äåàúðù ,àåä íìåòä úàéøá úéìëúå
.íéðåúçúá äøéã åì úåéäì

מה דירה וזהו לו להיות הקב"ה שנתאווה
רצה  שהקב"ה הוא, הענין פירוש "בתחתונים".
(שמצד  הנבראים של ותחושתם בידיעתם שגם
תתגלה  אלקות) על ומסתירים מעלימים הם עצמם
הוא  ית' שהוא היינו ית', אצלו שהוא כמו האמת

חשיב. כלא קמי' וכולא ומיוחד יחיד

הקב"ה  ברא שבשבילו והמכוון התכלית וזהו
העולם. את

חז  בלשון מודגש זה ""[וענין ,"בתחתונים דירהל

ומבאר:] שהולך כפי
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øúåéä íìåòä àåä äæä íìåòä éë ,ùåøéô
ìåôë êùçäå øúåé åá íìòääù ,ïåúçú

.ìôåëîå
עליונים  רוחניים, עולמות ריבוי ברא הקב"ה
ית' לו להיות נתאוה שהקב"ה זה אבל ותחתונים,
הגשמי  הזה לעולם היא הכוונה "בתחתונים", דירה
ביותר, תחתון "העלם") (מלשון עולם שהוא דוקא,
של  גדר קיים העליונים בעולמות שאפילו הגם כי
בשם  נקראים הם גם (שהרי ית' אורו על "העלם"
ובלשון  - והסתר) "העלם" מלשון "עולמות",
מאור  "ירידה הם העליונים עולמות שגם התניא
להעלם  כלל בערך אינו מכלֿמקום - ית'" פניו
כפול  חושך "שהוא הזה, העולם של והסתר
שהן  אחרא וסטרא קליפות מלא שהוא עד ומכופל,
הישות  תכלית עוד", ואפסי אני לומר ממש ה' נגד

מאלקות. והפירוד

כלומר:

שהם  העולמות אפילו הנה רוחניים, בעולמות
מכירים  הם גם הרי מאלקות, ונפרדים "יש" מציאות
ית' שהוא בהקב"ה תלוי' שמציאותם ומרגישים
הזה  בעולם אבל אותם; ומחי' ומקיים בראם
שבעולם  שהנבראים כך כדי עד הוא ההעלם הגשמי,
הקב"ה, ידי על שנבראו כלל מרגישים אינם הזה
ויאמר  לקדושה מנגד שיהי' נברא להיות שיכול ועד

עוד". ואפסי "אני

שגם  כביכול, הקב"ה, של "תאוותו" היתה וזו
הזה  בעולם הנבראים של והרגשה ובהכרה בידיעה
ביותר  הגדול ה"העלם" ישנו שבו הגשמי,
של  האמת תתגלה ביותר, החזקה וה"ישות"

חשיב". כלא קמי' ד"כולא ית', אלקותו

äìòî êééù ïéà éë ,"íéðåúçúá" ùåøéô åäæå
.å"ç íå÷î øãâá åðéàù ä"á÷ä éáâì äèîå

"תחתונים" לשון יובן חז"ל ובזה שנקטו
כלפי  דלכאורה ב"תחתונים"), דירה לו (להיות
שהרי  - "תחתונים" לשון כלל שייך לא הקב"ה
לא  ית' לפניו וממילא מקום, בגדר אינו הקב"ה
(שהם  ו"תחתון" "עליון" המושגים שייכים

מקום). לגדר השייכים מושגים

לדבר: משל [קצת

ההגיון  מצד המחוייבת שכלית סברא לגבי

ד  הסברא למשל, (כמו, מחבירו "והסברא המוציא

הראי' ""עליו נמצאת שהיא לומר שייך לא - רק ) לא

הבית  במרתף גם אלא הבית של עליונה ..."בקומה

שנמצאת  שנאמר מקום בגדר אינה שכלית סברא כי

מצד  ואמיתית נכונה היא הסברא למטה. או למעלה

אמת  היא ממילא ובדרך ההגיון, מבחינת עצמה,

הסברא  אבל עלי'; שחושבים מקום בכל ומחוייבת

" בגדר אינה ו עליון עצמה ."תחתון ""

וק  ובמכלֿשכן - זה דרך שייך "ועל לא - ו

מקום  בכל נמצא ית' שהוא מה העובדה את להגדיר

" גם בלשון אלא בעליונים רק לא נמצא שהוא

מקום]."בתחתונים  בגדר אינו ית' שהוא כיון ,

נתאווה  ש"הקב"ה" הפירוש מהו שכן, ומאחר
ב"תחתונים"? לדור

íìòää éåáéø íöåò ,øîåì äöø "íéðåúçú" àìà
íìåòä àåäå ,'åë íéáø íéîåöîö éãé ìò øúñäå

.ìôùä
הכוונה  אין שב"תחתונים" הוא, הביאור אלא
"תחתונים" לגדר לא (ואפילו במקום לתחתונים
"תחתונים" בלשון הכוונה אלא וחשיבות), במעלה
הנוצר  מהאלקות, והפירוד הישות רגש לגדר היא

האלקית. האמת על וההסתרים ההעלמות ידי על

כלומר:

נקראת  חשיב כלא קמי' שכולא האלקית האמת
של  וההרגשה והידיעה העליונה"; ה"ידיעה
"ידיעת  נקראת "יש" מציאות שהם הנבראים

התחתונים".

העולם  על בעיקר קאי "תחתונים" לשון ולכן
הם  והפירוד הישות שבו השפל, הגשמי הזה
"אני  האומר נברא להיות שיכול עד בתכלית,
מה"ידיעה  בתכלית היפך - (כנ"ל) עוד" ואפסי
באה  זו וישות - חשיב כלא קמי' דכולא העליונה"
וההסתרים  וההעלמות הצמצומים ריבוי מצד

הזה. שבעולם

úåìâúäå "äøéã" úðéçá äéäé à÷åã íùå
àåäù åîë ,ïë íâ åðìù äòéãéá 'úé åúå÷ìà
àìë äéî÷ àìåëã ,äðåéìò äòéãéá äìòîì

.áéùç
"בתחתונים": דדירה הענין עומק וזהו

עצמם  (שמצד ב"תחתונים" שגם הוא ית' רצונו
והם  אלקות על לגמרי ומסתירים מעלימים הם
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גלוי' ית' אלקותו תהי' - הישות) ומורגשת בתכלית
ב"ידיעתו  כביכול, שהיא, כמו שלהם", ב"ידיעה

העליונה".

שאין  הקב"ה של שבאחדותו זו אמת כלומר,
חשיב  כלא קמי' כולא (כי ית' מלבדו מציאות שום
שלנו", ותחושה ב"ידיעה גם נרגשת תהי' ממש),
("למטה  העליונה" ב"ידיעתו כביכול שהיא כפי

למעלה"). כמו

כמו  בתחתונים", "דירה הלשון דיוק גם וזהו
רק  לא הוא ה"דירה" ענין כי למשל, האדם, בדירת
נמצא  האדם עצם שהרי - נמצא הוא ששם המקום
ומהותו  שעצמותו המקום אלא - הילוכו מקום בכל

בה". מתגלה האדם של

הוא  לדירתו מחוץ נמצא כשאדם כלומר:
שאחרים  רוצה שהוא מה את רק לחוץ "מגלה"
נשארות  ועצמותו ומהותו פנימיותו אבל יראו,
מכוסה  לעצמו, בדירתו כשהוא ורק עצמו; בתוך
ועצמותו  מהותו כל "מתגלית" שם רואה, כל מעין

האמיתית.

של  שהאמת הקב"ה, נתאוה בנמשל: הוא וכך
ית' ועצמותו מהותו מצד שהיא כפי האלקות
דווקא  תתגלה ממש, חשיב כלא קמי' שכולא
גשמיים, נבראים של בידיעתם - ב"תחתונים"

הישות. בתכלית הם עצמם שמצד

בתחתונים". "דירה ענין וזהו

íâä ,íìåòä úàéøáá ïååëîä úéìëú äéä äæìå
êëù ÷ø ,äæì äåàúðù íòèä åðì âùåî ïéàù
äðååëä äéä úàæì äæ ìë íò êà ,åðåöøá äìò

.éàãåá
"דירה  לו להיות כביכול הקב"ה של "תאוותו"
בריאת  של והמכוון התכלית היא בתחתונים"
שכלי, והסבר טעם שום זה על שאין אף - העולם
כלל  מקום תפיסת אין ית' שלגביו מאחר שהרי
שהנבראים  זה גם הרי - מלבדו מציאות לשום
תופס  אינו ית' בידיעתו שהיא כפי האמת את יכירו
הזה  שהדבר לומר שייך ו"אין אצלו, כלל מקום
עלה  ש"כך אלא תענוג"]. מזה שיקבל כדאי הוא
נחת  להיות "נתאוה"] - חז"ל [כלשון ית' ברצונו
ב"ה  איןֿסוף ה' אור שיאיר . . ית' לפניו רוח
הזה  עולם כל של והסטראֿאחרא החושך במקום
מכלֿמקום  אך שכלי טעם זה על שאין היינו כולו",

הבריאה. כוונת זוהי

כי  וכו", הקב"ה "נתאווה הלשון דיוק וזהו
בלי  שעושים דבר על גם משמש "תאוה" הלשון
לשון  (על הזקן אדמו"ר כפתגם שכלי, והסבר טעם
שנתאוה, "מאחר - כו'") הקב"ה "נתאוה המדרש

) קושיא" שואלים אין תאוה על תאוה הנה א "אויף
ניט"). קשיא קיין איז

` wxt awria oe` hiad `l d"c
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בעבודה Ô·ÂÈÂ(יד) הנ"ל האדם רוח בבחי' כ"ז
אדם  בחי' דהנה בתפל' ולב שבמוח
וכמ"ש  במוח אלקי הדעת בבחי' הוא ביותר הפנימי
בו  יש זה ודעת לדעת. הראת אתה כו' היום וידעת
וכמ"ש  הפכיים שונים אופנים בכמה אלקות התפעלות

י  חדרים חדרים ובדעת ל"ב הוא חדרים פי' מלאו
ובדעת  פרטים הפכיים לכמה שמתחלקי' שבמוח
שכל  שיש רואים שאנו וכמו דוקא כא' הכל מתכללים
ערך  לפי חד כל והיינו כך מתפעל וזה כך מתפעל
רואים  אנו הרי ועכ"ז דעות ריבוא ס' ויש דעתו
הפכים  בכמה אלקות השגות התפעלות יהי' א' שבאדם
יהיו  יחדו במוח ומרירות חדוה בהתפעלות כמו יחד

(כמו  כא' ושוב רצוא בחי' כמו לזה עוזר וזה תמים
ההפכיי' שני שבאמצעות ואנה אנה שמניע במים השט
ב' חיבור באמצעות הרי הפורח עוף וכן ישוט יחד
למטה  בכנף שמנענע מה והיינו יחד הפכים כוחות
פני  וכן יעופף) ובשתים כמ"ש דוקא יפרח ולמעלה
וכך  דוקא יחד המרכבה שמגביהים שור ופני אריה
הכוללם  הדעת ע"י במוח בחו"ג הפכיי' כחות בשיתוף
חיצוני  אדם בציור כנ"ל אדם נק' ואז יוכללו שבו יחד
דבחי' הב' והמדרגה וד"ל דוקא יחד כולם בין שהוא
בדעת  הנ"ל ע"ד ג"כ והיינו חג"ת שהוא בלב הוא אדם
ידוע  דהנה לבבך אל והשבות מ"ש והוא שבמוח
בחי' יש בהן וגם שבלב המדות הן אדם בחי' דעיקר
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וכו' ומרירות כחדוה בחו"ג הלב התפעלות התחלקות
אל  שבמוח הידיע' המשיך כאשר והוא כא' מתכללים
לל"ב  מתחלק ששם ואע"פ אלקי הדעת מבחי' הלב
נק' (ולכך הלב אל ונמשכים ומתכללים חוזרים חדרים
בלב  יחד וקבוצתם שבמוח) שבילין מל"ב שמקבל לב
בלב  אדם נק' להיות אמיתית ההתכללות עיקר הוא
מה  דבר לאיזה שבלב במדות בחוש שנראה (וכמו
כל  שמתקבצים בו וחיותו נפשו דכל גשמיים בעסקי'
שיאהוב  כמו ישכנו בלב יחד דאהוי"ר הפכים חלקי
לקרב  וכמ"כ היפוכו מלעשות וישנא וכך כך לעשות
יושלם  יחד שניהם ובאמצעות ולפזר לקמץ ולרחק
וזהו  כו') ופורח בשט הנ"ל (כמשל שבלב הרצון
שבלב  בעבודה וכמ"כ המוח מהתפעלות יותר העיקר
כמ"ש  בלב הוא אלקות גילוי עיקר הרי בתפלה
אין  כי על ממ"ש לזה וראי' דווקא לבבך אל והשבות
הרעות  מצאוני הלב בקרב שהוא דוקא בקרבי אלקי
מן  נמשך לא אם במוח שאלקי דגם משמע האלה
הרעות  ויוכלו עדיין בקרבי אלקי זה אין בלב המוח
עדיין  באפו נשמ' אשר האדם מן חדלו (וכמו להשיגו
(שנק' במעשה אדם בחי' הוא באדם הג' והמדרגה כו')
גם  דהנה ממש בפועל המצוות במעשה והוא נה"י)
מכמה  ההתכללות שהוא דוקא אדם בחי' יש במעש'

כו' עוזר א' וכל יושלם כולם שבין כנ"ל יחד הפכים
ולפזר  לקמץ הפכיים עצמה במעשה רואים שאנו כמו
העסק  אל הטוב דבר לאהוב דהיינו ולשנוא לאהוב
יתכללו  כא' ושניהם לעסק המזיק דבר היפוכו ולשנוא
בהן  דכתיב במצוות וכך המעשה טוב תוכן להשלים

א  כמ"ש אדם האדם בחי' אותם יעשה אשר המצות לה
שנק' (אלא אברי' רמ"ח נק' פקודין דרמ"ח וכידוע
מצות  כמו דחו"ג הפכים כמה בהן יש חיצוני) אדם
הנפש  במרירות הרע ובערת ומצות בחסד הוא צדקה
להיפך  ויש בשמחה עבודה ויש הפכים ב' כו' להרגיז
להמשיך  ת"ת מצות הוא שבמעש' מוחין בחי' וגם
הוא  וכללותו דוק' המעשה בבחי' והכל בחכמה אא"ס
משא  בעסק וכמו ברע ולמאוס הטוב לשמור הפכים ב'
חיי  עי"ז למצוא הטוב שהוא במעשה שידבק ומתן
כך  הגשמיים חייו וגורע המזיק ברע וימאס פרנסתו
חיי  בהם וחי האדם אותם יעשה אשר המצות אלה
והן  חו"ג בחי' בהן יש בחיים ובחרת וכמ"ש נשמתו
יחד  כולם חיבור שבאמצעות עד כא' בהתכללות באים
גילוי  שנמשך במעשה אדם הנק' וזהו בהם וחי דוקא
האלקים  את כו' דבר סוף א' שע"ז מעשה בסוף אלקות
האדם  כל זה כי ממש בפועל שמור ומצותיו ירא

וד"ל: ולב שבמוח
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â דהנה הוא והענין דשכינתא, נעל נק' מט"ט
של  מתפלותי' לקונו כתרים קושר מט"ט ארז"ל
תפילה  דהנה תפלה, בחי' הוא זה כתר דהנה ישראל,
שהוא  כו' חדש רצון המשכת שהוא רצון יהי בחי' הוא
דוקא, התפלה אותי' מבחי' נמשך והוא כתר בחי'
התפלה  מאותי' נעשה ואיך דומם הם אותי' דלכאורה
שהם  אף אותי' דהנה הוא הענין אך כו', לקונו כתרים
הנפש  בעצם למעלה הוא האותי' שרש מ"מ דומם
המשכיל  כח דהיינו חכ' מבחי' גם שלמעלה ממש
שמדבר  צח"מ שדומם ידוע דהנה כתר, בחי' שהוא
והחכ' וכמ"ש חכ' בחי' הוא שחי מכולם, למעלה הוא
מדבר  של המעלה והנה כתר, בחי' הוא ומדבר תחי'

בו שיש כו',הוא דומם רק הם אותי' והנה אותיות,
ששרש  ודאי אלא כ"כ, מדבר של המעלה מהו וא"כ
כתר, בחי' שהוא הנפש בעצמות למעלה הם האותיות
ע"י  אך למטה, שירד רק כתר בחי' הוא מדבר וע"כ
לקונו, כתרים בחי' נעשו עי"ז לשרשן האותי' שמעלין

כדי  אך כו'. כתר מבחי' הוא האותי' ששרש לפי
וכדי  גשמי הוא האדם דבור שהרי לשרשן שיתעלו
את  מעלה שהוא מט"ט ע"י זהו למעלה שיתעלו
הוא  שלהם שהדבור רוחני' הם המלאכי' כי התפלות.
התפלה  מזדככת המקבל המלאך וע"י שלנו, מח' כמו
מעל  גבוה והנה ההוא, המלאך ע"י לרוחני' מגשמי'
גפיף  והוא מט"ט משכן שבו העליון עולם עד כו' גבוה
ומוחין  הראש מן שלמעלה כתרי' קושר והוא לה ונשיק
היא  התפלה הנה כי חדשות, אותיות ממשיך ועי"ז כו'
נמשך  שכבר שכמו רצון, בחי' שיתהווה יה"ר, בקשת
אין  התורה עפ"י מחייבת החכ' הנה בחכ' רצה"ע
ע"י  אבל ח"ו יסורים גורם שהעון עון בלא יסורים
ושם  חכ' מבחי' שלמעלה רצה"ע נמשך יה"ר התפילה
ששרש  לפי והיינו כו', פשעיך ורבו פשוטים רחמים
ומוחין  חכ' מבחי' למעלה העליון בכתר הוא האותי'
דבר  כל ולהשיג להשכיל שא"א הגילוי שראשית אלא
בחי' אינן עצמן האותי' אבל אותיות ע"י כ"א מושכל
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רי c"ag i`iyp epizeax zxezn

האותי' מהות ענין להשיג המושג לשכל שא"א שכל
הוא  הזה והלבוש השכל לבוש שהן אלא בעצמותם
להלביש  למטה ונתפשט שירד העליון חיצוני' מבחי'
וזהו  ודבור, מח' אותי' להיות עוד ירד ומשם השכל את
הוא  שההילוך לפי והיינו דשכינת', נעל נק' שמט"ט
את  מעלה שהוא מט"ט ע"י נעשה זה וההילוך נעל ע"י
בחי' הוא הילוך כי דשכינתא נעל נק' ע"כ האותי'
בחי' שהוא ת"י בגי' הוא קדוש והנה הקדוש, המשכת
שבכתר, האותי' המשכת דהיינו שבכתר, נימין ת"י
כו', הנ"ל קדוש לבחי' כלים שהם קדושה נק' ונש"י

הנשמות  שיאמרו עד קדוש אומרי' המלאכי' שאין וזהו
דוקא  הוא הקדושה המשכת עיקר כי למטה דוקא
גם  יכולים שאח"כ רק נה"ב, בירור ע"י לנשמות
קדוש  מבחי' מקבלים ג"כ שהם קדוש לומר המלאכי'
דהיינו  ע"י דוקא נעשה נה"ב שבירור לפי והיינו כו',
ברעש  שהאופנים איך כו' אור יוצר של התבוננות ע"י
גם  וע"כ כו' ההילוך את גורמין שהם נמצא כו', גדול
מהלכים  לך ונתתי וזהו נש"י, ע"י מהלכי' נעשי' הם
ג"כ  שהם העומדים, בפנימיות דהיינו העומדים בין

כו'. מהלכים נעשים

jlz ikxca m` ze`av 'd xn` dk

e"hxz jzelrda zay ,d"ra
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a"lxz - l`eny zxez

‰˘Ú התיבה את תעשה קינים גופר עצי תיבת לך
קולין  במד"ר ואמרו ומחוץ, מבית אותה וכפרת
אף  המצורע את מטהר הזה הקן מה אר"י ומדורין,
לתיבת  מצורע טהרת שייך מהו וצ"ל מטהרתך. תיבתך
תיבת  מהו תמים צדיק בנח שנאמר מה צ"ל ועוד נח,
הי' ולמה נח של התיבה ענין מהו צ"ל ועוד תמים.
יקרא  כי כמ"ש העוף מדור הוא קן כי והענין לה. צריך
במאו"א  ואיתא לה, קן ודרור קנו, יעיר כנשר צפור, קן
שכינתא  בינה או לחכ' מדור שהיא בינה הוא דקן
חכ' כי מהשתלשלות למעלה הוא הפי' ולשני עילאה,
הוא  עילאה ושכינתא מהשתלשלות, למעלה הוא בעצם
וטהרת  כתר, הוא וקדש חו"ב הוא קדשים קד"ק, היכל
בבינה  ע"ק התגלות צפור קן ע"י דוקא הוא המצורע

תטהרו. הוי' לפני וכמ"ש
È„Î·Â בגוף הנשמה ירידת תחלה צ"ל זה להבין

טהורה  בי שנתת נשמה כי עצומה ירידה שהיא
נפחת  עד יצרת בראת אתה ואח"כ עילאה מטהירו היא
הנק' כל כתיב דהנה חיים. נשמת באפיו ויפח כמ"ש בי
בראתיו  מל', הוא ולכבודי האצי', עולם הוא בשמי
הוא  דיבור באדם למשל כמו ודיבור מח' הוא יצרתיו
אלא  לדיבור א"צ בפ"ע שהרי לזולתו ההעלם גילוי
הוא  לזולת שיתגלה ובכדי כלל, אדם ידע לא שממח'
עצמו  לגבי העצמי ההעלם גילוי הוא ומח' דיבור, ע"י
שהרי  המחשבה אותיות ג"כ יש המבריק בברק אפי' כי
שידע  ובכדי השכל אמיתית ידע לא השכל מבריקת

חושך  ובורא אור יוצר וזהו מחשבה, ע"י הוא בעצמו
בשם  נק' לכן גילוי שהוא דיבור כמו הוא יצירה כי
בשם  נק' לאצי' יותר קרוב שהוא בריאה אבל אור,
שלגבי  מח' כמו אלא בעצם חושך אינו אך חושך,
אצל  שהוא כמו השכל שהרי הגילוי עיקר הוא עצמו
הוא  דיבור ע"י שמגלים ומה לגלות יכול אינו עצמו
בהעלם  הוא הזולת שלגבי מפני אלא המעט, מן מעט
אור  שליוצר בכהאריז"ל איתא ולכן חושך, בשם נק'
ותש"ר  בתש"ר, חושך ולבורא בתש"י למשמש צריך

והנשמה  מתש"י, הרבה בטהירו גבוה בתחילה היתה
עולם  שהוא הבריאה מעבר דרך ירדה ואח"כ עילאה
עשיתיו  המלאכים, עולם הוא ויצרתיו בכלל, הנשמות
לגבי  ויצי' ליצי' ערוך אין ועשי' הגלגלים, עולם
ירדה  וא"כ אצי', לגבי ערוך אין בי"ע וכללות בריאה,
מזה  הגדול הסתר ועוד גדול, הסתר ועוד הסתר, דרך
ונתלבשה  לגמרי, והעלם ההסתר מקום עד ההסתר,
היתה  ובתחלה לגמרי, ומסתיר המעלים ונה"ב בגוף
שכל  לפניו עמדתי אשר ה' חי כמ"ש באהוי"ר עומדת
כל  הרי למטה ובירידתה לפניו, העמידה היתה מהותה
התבוננות  ע"י כשפועל וגם סכנה, בחזקת הדרכים
בעבור  ועובר חולף להיות יכול הרי אהוי"ר
לגבי  ערוך אין האהוי"ר היות בעת וגם ההתבוננות,
גדולה  ירידה ה"ז וא"כ למעלה, לה שהי' האהוי"ר
צורך  הירידה אך מלפניו, כזאת היתה ולמה ועצומה

העלי'. מהו להבין וצריך עלי',

zaiz jl dyr
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c"agרב i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

äæ çëåהביטול úåîöòשל ãöî ìàøùé úåîùðá àåä
,'åë úòãå íòèî äìòîìù íùôðמצד זה אין כלומר

נפשם, עצם מצד זה אלא וכדומה ùéהתבוננות ïë ìòå
,'åë ìåèéáä úðéçá íöòá íäáהיראה מצד באה שהיא

דוקא.
úé÷ìà äâùäå úåððåáúä éãé-ìò àåä äø÷éò äáäàäå
על אלא  מאודך" "בכל של האהבה  על כאן  מדובר (לא

שכלית) åë'.אהבה  éîéðô øåà úðéçá åäæù כיון -
זה הרי  התבוננות, ֿ ידי על היא האהבה שהתעוררות
בין  התחלקות של באופן הבא פנימי  לאור יותר שייך

לשני . אחד
åäæåהפסוק ìàåùכוונת êé÷ìà 'ä äî ìàøùé äúòå

ãçàå ãçà ìëá úåéäì ìåëé äæã äàøéì íà éë êîòî
ìë àì éøä äâùäá äéåìúù äî äáäàä úãîã ,ìàøùéî

,äæì êééù ãçàå ãçàמונע הרי כלל משיג  שאינו  דזה
בהשגה , תלויה  שהרי לאהבה, להגיע äæáממנו  ùéå

åúìåëéáù äîë äâùää ïôåàá úåâéøãî é÷åìéç äáøä
,'åë âéùäì שלו האהבה וממילא הרבה שמשיג  אחד יש 

האהבה וממילא מעט שמשיג  אחד ויש  יותר, עליונה
יותר. נמוכה שלו

ואחד אחד כל הרי שבנפש העצמי  מכח שזהו  יראה אבל
אצל קיימת הנפש  עצמות  שהרי כו ', לזה להגיע יכול

בשווה .75כולם
íéìë íéëéøö äæìù úåéîéðô äâùäî øúåé ì÷ðá äæ íâå
ãöî ìåèéáä ïë-ïéàù-äî ,'åë éìëä úåëëãæäá äòéâéå

.'åë øúåé ì÷ðá äæ éøä äîùðä íöòאהבה כלומר, –
יגיעה הרבה דורשת  בהשגה, ותלויה פנימי  אור שהיא
מקיף כח  שהיא יראה אך וכו', ולהתבונן הכלי  את לזכך
הכלי , בזיכוך תלויה  ולא  בשווה כולם אצל נמצאת הרי 

לעוררה. יותר נקל וממילא
åøîàù åäæåבגמרא,àéä éúøèåæ àúìî דבר זו שיראה

ìàøùé,קטן, ìëá ïë àåä úîàáã,משה אצל רק ולא
ïéà åøîàå,כן –,'åë äùî éáâìאצל רק שזה בגלל לא 

אלא ãçàåמשה, ãçà ìëáù úòãä úðéçá àåäù
'åë ìàøùéî, יהודי כל אצל הקיימת משה  בחינת -åîë

íéðåðéá ìù øôñá øàáúðùמ"ב פרק ìáàבתניא  ,
äæì àåáì ãçàå ãçà ìëì ì÷ðá úîàáמתורצת ובזה

הראשונה. הקושיה
úåøáâúä íéðô-ìë-ìò äéäé àìùë àåä ø÷éòäå)
ú÷éøô åîëå éîöòä çëä ìò íéìòîù øúåéá úåéøîåçä

.(àðååâ éàäëå ïìöéì-àðîçø ìåòאצל בנקל זה אמנם, –
ומעכב המונע את מסיר שהאדם בתנאי  אך אחד, כל
מתגברת היא שכאשר ביותר, החומריות  התגברות שזהו
של העבודה והיא להתגלות, הזו ליראה קשה

עול). מפריקת (ההיפך עול בקבלת  "אתכפייא"
úåëøá äàîä ïéðòåהפסוק על זה ענין דורשת שהגמרא

ישראל", ïåöøä,"ועתה úåìâúä äéäéù àåä כלומר
כדי אך שהוא, כמו הרצון המשכת היא עצמה היראה
מאה עלֿידי  זה הרי התגלות של באופן יהיה שזה

ברכות.
ïåöøä êùîð úåöîä éãé-ìòù ìéòì øàáúðù åîëå
úåöîä úëøá ïéðòå ,'åë ïééãò íìòäá àåä ìáà ïåéìòä

,'åë úåöîä éãé-ìò ïåöøä éåìéâ äéäéù àåä שענין
הדבר. של הגילוי  הוא הברכה

êùîðù åðééä ïåöøä úåìâúä àåä úåöîä éãé-ìò øùàëå
.'åë íöòá àåäù åîë éîéðô úðéçááאומרים כאשר –

אור  להיות הופך שהוא הכוונה אין  מתגלה שהרצון
שהוא כפי שנשאר אלא הכלים, לפי ומתצמצם  פנימי

מתגלה. הוא זאת ולמרות  בעצמיותו
åäæåדורשת äàîשהגמרא àìà äî éø÷ú ìàולכאורה

"מאה", ולא "מה " כתוב הרי - נ"ע הרבי שהקשה כפי -
òãåðë,אלא øúë úðéçá àåä äàîãכל כולל כתר כי

פעמים ויו"ד מיו"ד, כלול מהם אחד וכל ספירות היו"ד
מאה הם àåä,76יו"ד  äàî àìà äî éø÷ú ìàåבא

- (הכתר) מקיף האור  המשכת על é÷îלרמוז øåàäùó
.øçà íå÷îá øàáúðù åîëå 'åë úåéîéðô úðéçáá øéàé
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כפי )75 מסותרת, עצמית אהבה אף יהודי לכל שיש אף
האהבה  גילוי הנה יחֿיט), פרקים אמרים (לקוטי בתניא שמבואר

העצמית. היראה כן שאין מה והשגה, התבוננות ידי על הוא
וזה  ג, פרק העבודה בקונטרס שנתבאר למה זאת לקשר יש ואולי
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ok 'idiy jiiy epi`e 'ek jaal l` zeayde meid zrcie y"nke zrcd
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חשון )76 כ"ב שנה", מאה שרה חיי "ויהיו ד"ה מאמר ראה

שם. ובהנסמן התשנ"א
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äæ ìëåהמקיף האור äàøéäשימשך úîã÷ä éãé-ìò àåä
.'åë åúåîöò úçðäå ìåèéá úðéçáá קשר יש ולכן  -

המאה לענין יראה, על המדבר הפסוק פשט  בין תוכני
הכתר. המשכת -

åäæåהפסוק של הפנימי  ìàøùéפירושו äúòå'ה מה
מעמך שואל ìëאלקיך úìåëéá äæù äàøéì íà éë 'åë

ùôðáù íéôé÷îä úåçë úðéçáî ìàøùéî ãçàå ãçà
,'åë äåùá íìåëáù,כולם אצל ושייך שווה זה ולכן 

עבודה דורש שזה הרצון התגלות של ענין יש  זאת ובכל
האדם, דורשיםåמצד שחכמים מה äîזהו  éø÷ú ìà

éåìéâ úåéäì úåëøá äàî êøáì íãà áééçã äàî àìà
.'åë úåéîéðôá éåìéâá øéàéù ïåöøä

.øåöé÷
,äâøãä éìá êùîð ïåöøä úåîöòù éðôî àåä äæ ìëå
ñôúð úåéäì úåçëä íò úåãçàúäá åðéà äæ íåùîå
úåìâúä éãé-ìòù äîå) ïåòøéâå úôñåú åá ìåòôì íäá
íäá ñôåú ïåöøäå ,(âåðòúäî àåä ,äöåøî àåä úåçëä

,äåùá íìåëá àåä ïëìå ,íäéìò ìåòôì
úðéçáá åðéà ïéîìò ìë ááåñä óåñ-ïéà øåà ïë åîëå
áåéçá íé÷åìéçå ,úå÷ìçúä ùé äøåúá ïëìå ,úå÷ìçúä
ìëäå ,úå÷ìçúä éìá àåä úåöîã ïåöøäå ,ãåîéìä
ø÷éòå ,úåéùòî úåöîá äëùîääå äåùá äæá íéáééç

.êãàî ìëá úîã÷ä éãé-ìò àåä éåìéâä
.äàøéì íà éë 'åë ìàøùé äúòå ÷åñô øàáúé äæáå

:íåëéñ
האור  של עניינו את הקודמים במאמרים שביאר [לאחר
האור  של עניינו  את  לבאר מתחיל זה במאמר הפנימי]
מכח הוא  לזה והמשל עלמין. כל הסובב אור - המקיף
הכוחות כשאר  במציאות הבא פרטי כח שאינו הרצון,
ולכן  הנפש, הטיית הוא עניינו אלא הפנימיים,
למעלה הוא וכן רושם , שום נשאר לא הרצון בהסתלקות 

העליון. הרצון  בהסתלקות  –
בהתלבשות הבאים  הפנימיים מהכוחות בשונה והנה,
השכל השפעת כמשל – זמן  בשהיית היא והשפעתם

ולכן ל ובאברים בכוחות  מתלבש  אינו הרצון תלמיד,
נמשך הרצון לזה, ונוסף  ושהייה. סדר ללא השפעתו
בכוחו  ולכן והכרח, שליטה  של ובאופן עצמותו בכל
ולהניע הכוחות, את ביותר לגלות או  לגמרי להעלים

הרצון. פי  על האברים 
אינו  ולכן  בעצמותו, נמשך הרצון  כי  זה , לכל והסיבה
נתפס אינו  אך בהם תופס הוא  האברים, עם מתאחד
בא שאינו  הסובב באור בנמשל וכן  מהם , ומתפעל
אצל בשווה שהוא למצוות ברצון  וכנראה בהתחלקות ,

התחלקות. יש בתורה ואילו  כולם,

awr zyxt zay
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העליון. דיבור ונקרא בלבד, הארה שהיא המלכות, מספירת – וחיותם העולמות התהוות
היא  ההתהוות שכל מהתבוננות פנימי. לבוש – מחשבה חיצוני, לבוש – באדם דיבור

לאדם. היראה באה מזה העולם, והיה שאמר ברוך אחת, מאמירה רק

ÔÈÚ‰Â העֹול התהּוּות ּדהּנה ׁשּלהם הּוא, והחּיּות מֹות ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּמלכּות, ספירת מּבחינת ְְְְִִִִֶַַַַָהיא
הּנה  עֹולמים ׁשּכל עֹולמים", ּכל מלכּות מלכּות"ְְְִִִֵֶַַָָָָ
ׁשעלה  ּדלהיֹות והינּו מלכּות, מּבחינת הּוא ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָהתהּוּותם

אנא  יתּבר ּוברצֹונֹו ּבלא ד ּבמחׁשבּתֹו מל ואין ,אמל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּכל  אמנם והּנבראים. העֹולמֹות התהּוּות נעׂשה לזאת ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָֹעם,
"מלּוכה", ּבׁשם נקראת ולכן לבד, הארה מן רק הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָזה
מה  זה רק הרי הּמדינה על הּמל מׁשל, ּדר על ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו
נעׂשּו להיֹות למעלה, מּזה ּדהּדגמא עליהם, נקרא ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּׁשּׁשמֹו

הארה  מן רק ׁשּזהּו נקרא, ׁשמֹו מל אזי ּכל, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבחפצֹו
כּו', מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו ּדזהּו ּדהארה, ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָוהארה
הארה, ׁשהיא מלכּות מּבחינת הּוא העֹולמֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּדהתהּוּות
הארה  ׁשהם וכבֹוד ׁשם ּבחינת רק הּוא ּגּופא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּובזה
הּבחינה  הּנה ולכן ּדהארה, ּדהארה והארה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָּדהארה,
העֹולמֹות  את ּומחּיה המהּוה הּמלכּות ּבספירת ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָוהּמדרגה
ּדר ועל העליֹון, ּדּבּור ּבחינת ּבׁשם נקרא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּנבראים
ׁשאינֹו זאת לבד הּנה הּדּבּור הּנה הּנפׁש, ּבכחֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמׁשל
הּנה  הּנפׁש, לבּוׁש רק הּוא אם ּכי ּדנפׁש העצמּיים ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמּכחֹות
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ׁשּזהּו חיצֹוני לבּוׁש הּוא הּנפׁש ּבלבּוׁשי ּגם הּנה זאת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹלבד
אּלא  אינּה ּכן ּגם ּדמחׁשבה למחׁשבה, ּדּבּור ּבין ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָההפרׁש
הּנפׁש, עם ׁשּמיחד ּפנימי לבּוׁש הּוא אבל הּנפׁש, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֻלבּוׁש
חיצֹוני  לבּוׁש הּוא הּדּבּור אבל ּבלבד, לעצמֹו רק ְְְְְֲִִִִַַַַָוהּוא
אינֹו לעצמֹו ּכי הּזּולת, ּבׁשביל הּוא הּדּבּור ענין ְְְְְִִִִִֵַַַַַָּוכללּות
זה  מּכל אׁשר הּזּולת, ּבׁשביל אּלא ואינֹו הּדּבּור אל ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָצרי
חיצֹונית  מהארה רק היא ההתהּוּות ענין ּדכל ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָיּובן
ּבזה  יתּבֹונן האדם ּכאׁשר ולזאת ּבלבד, מלכּות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּדבחינת
ּכל  סֹוף עד ּדרּגין ּכל מראׁש ההתהּוּות ּדכללּות ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹאי

ועניניהם ה ּדרּגין  הּנבראים ּפרטּיּות ּפרטי ּכל עם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ההׁשּגחה  ּבענין וכּנ"ל העליֹונה, ההׁשּגחה ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָּבפרטּיּות

מהּנאצלים הע  הּמּקפת ּפרטית הׁשּגחה ׁשהיא ליֹונה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
זה  ּדכל ּוׁשפלים, קּלים הּיֹותר היצּורים עד ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהראׁשֹונים
ּכל  נבראּו אחת ּובאמירה לבד, ּדהארה מהארה רק ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהיא
והלא  העֹולם, נברא מאמרֹות ּדבעׂשרה ְְֲֲֲִַַַָָָָָָָָֹהעֹולמֹות,
היא  הּבריאה ּדכללּות להּבראת, יכֹול אחד ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹּבמאמר
ּבעׂשרה  ונפרטּו אלקים", ּברא ּד"בראׁשית אחד ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבמאמר
הּקדֹוׁש ּברא ּביגיעה ולא ּבעמל "לא ּוכמאמר ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָֹֹמאמרֹות,
ׁשאנּו וזהּו ּפיו", ורּוח ּבמאמר אּלא עֹולמֹו, את הּוא ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָּברּו
היא  ההתהּוּות ּדכל העֹולם", והיה ׁשאמר ּברּו" ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָאֹומרים
אחת  "ּבמחׁשבה איתא ּובּזהר ּבלבד, אחת ְְֲֲִִִַַַַַַַַַָָָָֹּבאמירה

הּקדּומה  מחׁשבה ׁשּזהּו וידּוע העֹולמֹות", ּכל ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָנבראּו
אּתמר  ּובּה הּכל, ּדכל ו הּכֹוללת מראׁש", הּדרֹות "קרא ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹ

מראיהם  הּנבראים עניני ּפרטּיּות ּפרטי ּכל  עם ודֹור ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּדֹור
ּדבר  ּכל הּכללית ּבּמחׁשבה ּכלּול היה הּכל ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹּומעׂשיהם
ּכל  סֹוף עד ּומּביט "צֹופה ּוכמאמר ּפרט, ּבדר ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָודבר

ּדא"ק  האמירה ּבחינת והיא ּכאׁשר ז הּדֹורֹות", הּנה , ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ
הּיראה, נעׂשה הּדעת ּבהעמקת זה ּבכל יתּבֹונן ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהאדם
ּכחֹו ורב מּגדּלתֹו היא הּמל יראת הּנה ּבגׁשמּיּות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻּוכמֹו
אנׁשי  ּובכל ּבכלל הּמדינה עניני ּבכל ולעׂשֹות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹלפעל
ּגדֹולֹות  ּפעּלֹות לפעל ׁשּבכחֹו ּדמּזה והינּו ּבפרט, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹֻהּמדינה
ּורכּוׁשם, הּמדינה אנׁשי קניניו עניני ּבכל לבד לא ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹונעלֹות,
וגם  ּוקנסֹות ּגזרֹות לגזר מּמׁש, חּייהם ּבעניני ּגם אם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּכי
נֹופלת  אימתֹו זה ידי על הּנה אסּורים, להּתיר טֹוב ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹלפעל
אֹו הּמל הּנה הּתֹורה ּפי על ולכן הּמדינה, ּבני ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל
אֹו להמית ּובידם ּבּמׁשּפט נפׁשֹות ּדיני הּדנים ּומֹוׁשל ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָׂשר
כּו' ׁשּנתן ּברּכת עליהם מבר אֹותן ּכׁשרֹואה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלהחיֹות,

ודם) לבׂשר למעלה,(מּכבֹודֹו מּזה והּדגמא , ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֻ
ּבהתהּוּות  יתּבר ויכלּתֹו ּכחֹו ּברב ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָֹֹּדמההתּבֹוננּות
ּבענין  ּדעּתֹו ּכׁשּמעמיק ּובפרט והּנבראים, ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָהעֹולמֹות
ּבמאמר  רק היא ההתהּוּות וׁשּכללּות ּפרטית ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָההׁשּגחה

האדם. על הּיראה נֹופלת מּזה הּנה ,יתּבר ּפיו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָורּוח
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המדריגות.ה. כל סוף עד המדריגות כל האצילות.ז.נאמר.ו.מראש מעולם גם נעלית עילאית, דרגה

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

.Î,ברורה בשפה הענינים בכל דנה חב"ד חסידות
ענין  אודות חסידות מדברת וכך ברורים. בדיבורים
אלפים  חמשת מחכה נשמה בגוף. הנשמה ירידת
לעולם  להישלח זוכה שהיא עד שנים מאות וכמה

גשמי. בגוף הארצי
אומר  קיימא 82הזוהר הוה ונשמתא נשמתא "כל

היינו  קדישא מלכא קדישא". מלכא קמי' בדיוקנאה
וכידוע  הנשמות, מעמד שם האצילות, עולם של ז"א
סוף. אין עולמות בכלל עדיין היא דאצילות שז"א
ז"א  של סוף אין בעולם עומדת שהיא כפי והנשמה
היא  ויראה באהבה שעבודתה בודאי דאצילות,
ז"א  של סוף אין בעולם ובהיותה נעלית. במדריגה
שתזכה  עד ארוכות שנים הנשמה מחכה דאצילות
מזה  בגוף. להתלבש כדי התחתון לעולם להישלח
ואיזה  בגוף, הנשמה ירידת מעלת להבין צריכים בלבד

מי  גדול כלומר משקל זו, ירידה על למעלה חסים
שתפעל  מהירידה, שמצפים הגדולה, הנעלית העליה

בכלל. התחתון ובעולם בפרט בגוף הנשמה
.‡Î השמחה מהתוועדויות באחת תרנ"ו, קיץ

אבי  אמר שלנו התנאים של המשתה ימי בשבעת
על  ה"להתענג עם יהיה מה לחיים: אמירת בשעת
הדוחה  שוטה חסיד קיים אותו. דוחים למתי הוי'",
שנה. ועשרים מאה ללאחרי הוי'" על ה"להתענג את
על  א) הענינים: משני אחד על היא תקוותו

עם 83ה"בפלגות  לאשתעשעא אתי קוב"ה ליליא
ה"צדיקים  על ב) דעדן. בגינתא יושבים 84צדיקיא

השכינה". מזיו ונהנין בראשיהם ועטרותיהם
"שוטה" עם יחד ו"חסיד" שוטה, חסיד הוא אך,
חסיד, להיות יכול אינו שוטה מתאים. שידוך כלל אינו

שוטה. להיות יכול שאינו ובודאי בודאי הרי וחסיד
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ב.82) רלג, ב. רכז, סע"א. צ, זח"א וראה מקומו מצאתי לא לע"ע
וצ"ע. ב קד, ב. סא, זח"ג

ב.83) קעח, ב. קלו, ב. פב, א. עב, זח"א
א.84) יז, ברכות
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ללאחר  הוי'" על ה"להתענג את שדוחה מי ברם,
הוא  שוטה. חסיד בודאי הוא שנה, ועשרים מאה
הוי'". על "להתענג של הענין רוצה הוא שהרי חסיד
הוי'". על "להתענג של הענין כל כלל יודע אינו מתנגד
שהקב"ה  עליו", "להתענג הוא יודע שמתנגד מה
"להתענג  של הענין אך שלו, התורה בחידושי מתענג
את  דוחה שהוא ומפני בלבד, חסידים יודעים הוי'" על
הרי   שנה ועשרים מאה ללאחר הוי'" על ה"להתענג
מהחסיד. גדול השוטה שוטה, חסיד ואצל שוטה. הוא

.·Î פרשת שבת בסעודת אבי ששח בשיחה
לרבי  כשמלאו תק"ן, שבשנת סיפר, תרנ"א, תרומה

כשמלאו  תקנ"א, בשנת או שנה, עשרה שש האמצעי
את  לידיו הרבי מסר שנה, עשרה שבע האמצעי לרבי
אצל  אז ש"ישבו" האברכים של וההדרכה החינוך
שהצעד  האמצעי לרבי הרבי ואמר בליאזנא. הרבי
חסידים  לעשות הוא חסידית והדרכה בחינוך הראשון
ברזל  של מחיצה מהווה שטות שכן שוטים, יהיו שלא
יש  ש"שוטה" האימרה, אבי הסביר אז חסידות. כלפי

א  פירושים: שני טיפש.לו כמשמעו פשוטו  שוטה (
וגם  טפשות גם אלה, דברים ושני פרא.  שוטה ב)

ולחסידים. לחסידות זוג אינם פראות,
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תרצ"ו  כסלו כ"ח ב"ה,

ורשא 

תהלה  לשם הנודע הרה"ג ידידי אל

שי' ישראל מוהר"ר אי"א וו"ח

וברכה. שלום

שי' מוהרר"י והנעלה הנכבד  הרה"ח ידידי צלחה בבוא

עבודת  הסתדרות מהתח[ל]ת לשמוע שמחתי הורוויץ

של  המשותפת ומהעבודה הראוי בסדר חב"ד אגודת

היחידה  מהתמסרותו וביחוד יחיו התמימים הרבנים

יתברך  השם ויהי' חילו יישר האגודה, בהנהלת להעבודה

וברוחניות. בגשמיות לו המצטרך בכל בעזרו

בקרוב  תי' לזוג' שלימה רפואה ישלח יתברך השם

חופה  לתורה שיחיו ילידיהם ויגדלו ויאמצה ויחזקה

טובים. ומעשים

בגו"ר  ומברכו הדו"ש ידידו

יצחק. יוסף
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

נמסרה לי בקשת ברכה בהנוגע לבנם... שי' ולהנהגתו, ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של 

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ליראת שמים להנהגה כדבעי ולבנין בית בישראל על יסודי 

התורה והמצוה, אלא שמובן מעצמו, א( אשר מה שכותבים שעשו ככל העצות ועד עתה עוד כו', הרי 

בענינים כמו אלו צריך לעשות ולחזור ולעשות אשר בכל עשי' ועשי' מקרבים הענינים אשר מבקשים 

עליהם ובפרט שאלו הם הדברים היוצאים מן הלב. ב( מוכרח הדבר שיהיו בבטחון גמור וחזק בהשי"ת 

המפליא לעשות שסוף סוף יהפך לבב בנם לעבודתו ית' כיון שאי אפשר באופן אחר ובל ידח ממנו נדח. 

ובטחונם החזק ועבודתם את השי"ת גם בזה מתוך שמחה אף שמרירות מהולה בה ימהרו את השינוי, 

ויה"ר שיהי' זה בעגלא דידן.

בברכה.



אגרות קודשרו

 ב"ה,  י"ז שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אודות מצבו בהישיבה ואת אשר עבר עליו בעבר ואופני התיקון 

בזה.

התורה  פנימיות  ובלימוד  הנגלה  בלימוד  והתמדה  שקידה  להרבות  צריך  לראש  לכל  והנה 

נשמתא דאורייתא לימוד החסידות, ולתיקון ענין שכותב אודותו אשר חיות דקדושה מתלבשת בענינם 

דקליפה ר"ל, - הרי צריך להשתדל ביותר וביותר להוסיף חיות בלימודו הנ"ל ולהשפיע גם על חבריו 

שיתוסף בהם חיותם בלימודם הם, ולא לשים לב לפיתויי היצר הרע המבלבל את האדם במחשבות 

שונות ומשונות ומחשבות של ענינים שהם זרים להם, וכשירצה את כל זה באמת יצליחו השי"ת.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  י"ח שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לתמהוני נודעתי מסדר היום שלו, אשר איננו כדבעי בהנוגע לשמירת נכסיו של הקב"ה הוא 

הגוף )עיין שו"ע רבנו הזקן הלכות נזקי גוף ונפש סעיף ד'. וברמב"ם הל' רוצח פ"א הלכה ד', ופירוש 

הרדב"ז שם הל' סנה' פי"ח ה"ו(. ובפרט ע"פ המבואר במאמרים ובכמה שיחות, אשר בריאות הגוף 

גם  זה,  חלוש  בדורנו  ובפרט  דוקא.  עמו  תעזוב  דעזוב  העבודה  סדר  להיות  וצריך  השם  מדרכי  הוא 

כפשוטו בגשמיות )ראה אגה"ת ריש פרק ג'( - שרואים בחוש אשר חלישות הגוף מבלבלת לכל לראש 

- אשר לכן ברובא דרובא  וכן בלימוד התורה ואפילו בקיום המצות  לעבודת השם בעבודת התפלה, 

הסיגופים מביאים יותר הפסד מאשר שכר. ובודאי למותר להאריך בדבר המבואר.

על  שעות  וכמה  כמה  עד  עצמו  את  ירעיב  לא  הנה  זה,  מכתבי  בקבלתו  אשר  חזקה  ותקותי 

היום, אלא ישתה דבר המחזק את הגוף וגם יאכל מיני מזונות בבקר ואפילו קודם התפלה. וכבר ידוע 

פתגם רבוה"ק והוראתם, אז מען דארף עסין צוליב דאוונען ניט דאוונען צוליב עסן. וכוונתם היתה 

ג"כ בפשטות, שאם הוא רעב בשעת התפלה, הרי אי אפשר, לאנשים כערכנו - שלא תהי' לזה נגיעה 

בהתבוננות בתפלה והאריכות בה, משא"כ כשיאכל לפני התפלה יסולק בלבול זה, וביכולתו - אם רק 

ברצונו - לעבוד עבודתו ביותר טוב ובאופן נעלה.

ובתור תיקון על אשר נהג עד כמה באופן אחר, הרי ישפיע גם בסביבתו, אשר כל אלו שאינם 

בריאים ועפמ"ש באגרת התשובה הנ"ל, לא ירעיבו את עצמם, ויתפללו בבקר וגם ילמדו אז נשמה בגוף 

שאינו מבלבל, והשי"ת יצליחו.

בברכה.
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éìà àa Bøúé:dnr äéðá éðLe EzLàå Eæàöiå ¦§−¨´¥¤®§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«©¥¥̧

eìàLiå Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½©¦§£¬
ì eärøì-Léà:äìäàä eàáiå íBìLçøtñéå ¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨©§©¥³

äòøôì ýåýé äNr øLà-ìk úà Bðúçì äLî¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§©§´Ÿ
äàìzä-ìk úà ìûøNé úãBà ìr íéøöîìe§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ

:ýåýé íìviå Cøca íúàöî øLà(ìàøùé)ècçiå £¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§Ÿ̈«©¦´©§
ìûøNéì ýåýé äNr-øLà äáBhä-ìk ìr Bøúé¦§½©µ¨©½̈£¤¨¨¬§Ÿ̈−§¦§¨¥®

:íéøöî ãiî Bìévä øLàéCeøa Bøúé øîàiå £¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦©Ÿ»¤»¦§¼¨´
ãiîe íéøöî ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬¦§©−¦¦©´
:íéøöî-ãé úçzî írä-úà ìévä øLà äòøt©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©©¦§¨«¦

àéék íéýìûä-ìkî ýåýé ìBãâ-ék ézrãé äzr©¨´¨©½§¦¦«¨¬§Ÿ̈−¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìr eãæ øLà øácááéïúç Bøúé çwiå ©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«©¦©º¦§¸Ÿ¥¬

| ìëå ïøäà àáiå íéýìûì íéçáæe äìò äLî¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ
éðôì äLî ïúç-ír íçì-ìëàì ìûøNé éð÷æ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬

:íéýìûä̈«¡Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr ak mgpn zxez)

ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ '‰ ÏB„b Èk ÈzÚ„È ‰zÚ(יא (יח, «»»«¿ƒƒ»ƒ»»¡…ƒ
ּתֹורה. למּתן הכנה היתה יתרֹו ׁשל ׁשהֹודאתֹו ּבּזהר, ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנאמר

ולא  ׁשּנתּגּיר', 'ּגר הּלׁשֹון ּבדּיּוק החיד"א ּדברי ידּועים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּנה

ּבֹו יׁש ׁשּמתּגּיר וגֹוי לעֹולם, יתּגּיר לא ּגֹוי ּכי ׁשּנתּגּיר', ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ'ּגֹוי

זה  ניצֹוץ יֹוצא ּוכׁשּמתּגּיר ּבמקֹומֹו, ׁשּלא ׁשּנפל קדּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻניצֹוץ

עליו  הּתֹורה, לקּבלת הֹול יהּודי ׁשּכאׁשר ּומּכאן, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלחרּות.

ׁשל  ניצֹוץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל קרי: 'יתרֹו', את ּגם אּתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלקחת

אליו. הּׁשּי ְֵַַָָָֻקדּׁשה

éðùâéì äLî áLiå úøçnî éäéåírä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨®̈
:áørä-ãr ø÷aä-ïî äLî-ìr írä ãîriå©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

ãéírì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨®̈
írì äNò äzà øLà äfä øácä-äî øîàiå©ÀŸ¤¨«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈
éìr ávð írä-ìëå Ecáì áLBé äzà recîE ©À©©¨³¥Æ§©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−

:áør-ãr ø÷a-ïîåèàáé-ék Bðúçì äLî øîàiå ¦¬Ÿ¤©¨«¤©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ
:íéýìû Løãì írä éìàæèøác íäì äéäé-ék ¥©²¨−̈¦§¬¡Ÿ¦«¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ

ézrãBäå eärø ïéáe Léà ïéa ézèôLå éìà àá̈¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−¥´¥¥®§«©§¦²
:åéúøBz-úàå íéýìûä éwç-úàæéïúç øîàiå ¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«©²Ÿ¤Ÿ¥¬

:äNò äzà øLà øácä áBè-àì åéìà äLî¤−¥®̈ŸÆ©¨½̈£¤¬©−̈Ÿ¤«
çéCnr øLà äfä írä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®

:Ecáì eäNr ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«
èéäéä Cnr íéýìû éäéå Eöréà éì÷a òîL äzr©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦®̈¡¥¯

-úà äzà úàáäå íéýìûä ìeî írì äzà©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤
:íéýìûä-ìà íéøácäë-úà íäúà äzøäæäå ©§¨¦−¤¨«¡Ÿ¦«§¦§©§¨´¤§¤½¤

Cøcä-úà íäì zrãBäå úøBzä-úàå íéwçä©«ª¦−§¤©®Ÿ§«©§¨´¨¤À¤©¤¸¤Æ
:ïeNré øLà äNrnä-úàå dá eëìéàëäzàå ¥´§½̈§¤©©«£¤−£¤¬©«£«§©¨´

éLðà íéýìû éàøé ìéç-éLðà írä-ìkî äæçú¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²©§¥¬
éøN íéôìà éøN íäìr zîNå òöá éàðN úîà¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ¨¥´

:úøNr éøNå íéMîç éøN úBàîáë-úà eèôLå ¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§´¤
éìà eàéáé ìãbä øácä-ìk äéäå úr-ìëa íräE ¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³©¨ŸÆ¨¦´¥¤½
éìrî ì÷äå íä-eètLé ïèwä øácä-ìëåE §¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®§¨¥Æ¥«¨¤½

:Czà eàNðåâëEeöå äNrz äfä øácä-úà íà §¨«§−¦¨«¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´
Bî÷î-ìr äfä írä-ìk íâå ãîr zìëéå íéýìû¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−

:íBìLá àáé̈¬Ÿ§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz haya e"h zgiy)

‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ ,˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ(יג יח, (רש"י «¿ƒƒ»√»»≈«ƒƒ»»

הרׁש"ב, הרּבי אביו, אל אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק נכנס ְְִִִֶַַַַַַַָָָּפעם

אביו: לֹו הׁשיב עּתה? ּומה ּוׁשאלֹו: ּכּפּור, י ֹום ְְִִִֵֵַַָָָָּבמֹוצאי

מען ּדארף עכׁשו ËL¯Ú'איצטער ּבמיחד =) טאן' ּתׁשּובה ְְִֶֶַ∆¿¿ְְְִַָָָָֻ

נעלה  למּצב ׁשהּגיע מי ׁשּגם והינּו, ּבתׁשּובה). לחזר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹיׁש

ּברׁש"י: נרמז הּדבר וכהּנה. ּכהּנה להֹוסיף צרי ה' ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

את  'לׁשּפט יׁש ּכּפּור יֹום ׁשל הּתׁשּובה עבֹודת למחרת ְְְֲֳִִֵֶֶַַַָָָֹּגם

"את  ּבבחינת והּמצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום להֹוסיף היינּו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהעם',

יעׂשּון". אׁשר הּמעׂשה ואת ּבּה ילכּו ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָהּדר



iyingרח ,iriax ,iyily - hi - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùãëøLà ìk Nriå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬
:øîàäëìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå ¨¨«©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½

éøN íéôìà éøN írä-ìr íéLàø íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¨¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´
:úøNr éøNå íéMîç éøN úBàîåëeèôLå ¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§¬
Lwä øácä-úà úr-ìëa írä-úàïeàéáé ä ¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ§¦´

:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«
æë:Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéåô ©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr f mgpn zxez)

BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic Ïk(יג יח, (רש"י »«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ
היא ּבּתֹורה ודעה סברא ּדברי ‡Ó˙ּכל ואּלּו "אּלּו , ְְִֵַָָָָָ¡∆ְִֵֵֵָ

ÌÈ˜Ï‡אמת היא הלכה אבל ׁשּיכת BzÓ‡Ïחּיים"; היא ּכי , ¡…ƒֱֲֲִִֶַָָָ«¬ƒִִֶֶַ

אדם ‰ÈÂ'לׁשם ּדהּנה, ּכמֹותֹו". ׁשהלכה עּמֹו, "והוי' ּכמאמר , ְֵ¬»»ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ

יּתכן  אבל חּיים, אלקים ּדברי טֹובה, סברא לֹומר יכֹול ְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹׁשנּון

ׁשּתפרי יֹותר, טֹובה ׁשנּיה, סברא ּתתעֹורר מּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלאחר

נצחי. הּוא הלכה ּפסק מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִֵֵֶַַָָָאֹותּה;

éòéáøèéàìûøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî õøàî¥¤´¤¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

áeðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−
:øää ãâð ìûøNé íL-ïçiå øaãnaâäLîe ©¦§®̈©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«¤¬

øää-ïî ýåýé åéìà àø÷iå íéýìûä-ìà äìr̈−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¸̈¥¨³§Ÿ̈Æ¦¨¨´
îàú äk øîàìéðáì ãébúå á÷ré úéáì ø ¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNéãíéøöîì éúéNr øLà íúéàø ízà ¦§¨¥«©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦
íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìr íëúà àOàå̈«¤¨³¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−

:éìàäéì÷a eòîLz rBîL-íà äzrå ¥¨«§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½
-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa-úà ízøîLe§©§¤−¤§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨

:õøàä-ìk éì-ék íénräåéì-eéäz ízàå ¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤§©¤¯¦«§¦²
øLà íéøácä älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®¥µ¤©§¨¦½£¤¬

:ìàøNé éða-ìà øaãz§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(i zxaeg zeniyx)

ÌÈ¯ˆÓÏ È˙ÈNÚ ¯L‡ Ì˙È‡¯ Ìz‡(ד (יט, «∆¿ƒ∆¬∆»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ
ּדברים . ּבׁשלׁשה לּברית נכנסּו יׂשראל –ÏÈÓ‰ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹƒ»

הּנפׁש על הּמסּתיר הּמס הסרת הּטמאה, מן ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּיציאה

הּביטל.ÏÈ·Ë‰האלקית. אֹותּיֹות טבילה לקדּׁשה, הּכניסה – ֱִָֹ¿ƒ»ְְְִִִִֵַַַָָָֻ

Ôa¯˜ּכאּלּו זה ׁשהרי ׁשּלמעלה, ּבאׁש והתּכּללּות עלּיה – »¿»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּכאן: אף לרמז יׁש זה לפי ודמֹו. חלּבֹו È˙ÈNÚמקריב ¯L‡ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ¬∆»ƒƒ
ÌÈ¯ˆÓÏ.הּקלּפה הכנעת –ÌÎ˙‡ ‡O‡Â.לקדּׁשה הּכניסה – ¿ƒ¿»ƒְְִַַַָָ»∆»∆¿∆ְְִַַָָֻ

ÈÏ‡ ÌÎ˙‡ ‡È·‡Â.איןֿסֹוף ּבאֹור יחּוד – »»ƒ∆¿∆≈»ְִֵ

,éòéáø
éùéîçæíNiå írä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨®̈©¨´¤

eäeö øLà älàä íéøácä-ìk úà íäéðôì¦§¥¤À¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈
:ýåýéçîàiå åcçé írä-ìë eðriå-øLà ìk eø §Ÿ̈«©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤

írä éøác-úà äLî áLiå äNrð ýåýé øac¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈
:ýåýé-ìàèéëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹
éìà àaéøaãa írä òîLé øeára ïðrä ára E ¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´

-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé Ea-íâå Cnr¦½̈§©§−©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤
:ýåýé-ìà írä éøácéäLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ

eñaëå øçîe íBiä ízLc÷å írä-ìà Cì¥´¤¨½̈§¦©§¨¬©−¨®̈§¦§−
:íúìîNàéíBia | ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå ¦§Ÿ¨«§¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´
ìMä:éðéñ øä-ìr írä-ìë éðérì ýåýé ãøé éL ©§¦¦À¥¥¯§Ÿ̈²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

áéíëì eøîMä øîàì áéáñ írä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
úBî øäa râpä-ìk eäö÷a râðe øäa úBìr£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬

:úîeéâéäøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì ¨««Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ
CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà äøié¦¨¤½¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ

:øäá eìré änä ìáiäãéøää-ïî äLî ãøiå ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«©¥¤̄¤²¦¨−̈
:íúìîN eñaëéå írä-úà Lc÷éå írä-ìà¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈©§©§−¦§Ÿ¨«

åèì íéðëð eéä írä-ìà øîàiåìLíéîé úL ©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®
:äMà-ìà eLbz-ìàæèéLéìMä íBiá éäéå ©¦§−¤¦¨«©§¦Á©¸©§¦¦¹

ãák ïðrå íé÷øáe úì÷ éäéå ø÷aä úéäa¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹§¨³̈¨¥Æ
àî ÷æç øôL ì÷å øää-ìrírä-ìk ãøçiå ã ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈

:äðçna øLàæéúàø÷ì írä-úà äLî àöBiå £¤¬©©«£¤«©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬
:øää úézçúa eávéúiå äðçnä-ïî íéýìûä̈«¡Ÿ¦−¦©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

çéýåýé åéìr ãøé øLà éðtî Blk ïLr éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§Ÿ̈−
øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLrk BðLr ìriå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈

:ãàîèéäLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå §«Ÿ©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´
:ìB÷á epðré íéýìûäå øaãé§©¥½§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr gi mgpn zxez)

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ '‰ „¯È ÈLÈÏM‰ ÌBia Èk(יא (יט, ƒ««¿ƒƒ≈≈¿≈≈»»»
‰˙È‰ ‡Ï ,„Á‡ Ì„‡ elÙ‡ ÌÈ¯ÒÁ Ï‡¯NÈ eÈ‰ el‡ƒ»ƒ¿»≈¬≈ƒ¬ƒ»»∆»…»¿»

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ . . ·È˙Îc ,Ô‰ÈÏÚ ˙ÈÏ‚ ‰ÈÎM‰ רבה (דברים «¿ƒ»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈≈»»»

ח) ז,

אם אֹומר: ÌÈ˙eÁtaLהוי ˙eÁt‰ היה לא יׂשראל ׁשּבעם ֱִֵֵ«»∆«¿ƒְְִֵֶַָָָֹ

– רּבֹוא ׁשּׁשים למנין חסר ׁשהיה אֹו ונׁשמע', 'נעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹומר

היה ¯eaלא ‰LÓ יׂשראל ּכל ׁשּכן, הּתֹורה! את לקּבל יכֹול ָָֹ…∆«≈ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
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אחד  אבר ׁשל ּובריאּותֹו אחד, ּגּוף ׁשלימה', אחת 'קֹומה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהם

האברים. לכל ְִֵַַָָָנֹוגעת

éùùëøää Làø-ìà éðéñ øä-ìr ýåýé ãøiå©¥¤̄§Ÿ̈²©©¬¦©−¤´Ÿ¨®̈
:äLî ìriå øää Làø-ìà äLîì ýåýé àø÷iå©¦§¨̧§Ÿ̈¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

àë-ït íra ãrä ãø äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¥−¨¥´¨®̈¤
:áø epnî ìôðå úBàøì ýåýé-ìà eñøäéáëíâå ¤«¤§³¤§Ÿ̈Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«§©¯

õøôé-ït eLc÷úé ýåýé-ìà íéLbpä íéðäkä©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§Ÿ̈−¦§©¨®¤¦§¬Ÿ
:ýåýé íäaâëìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå ¨¤−§Ÿ̈«©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´

eða äúãrä äzà-ék éðéñ øä-ìà úìrì írä̈½̈©«£−Ÿ¤©´¦®̈¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ
øää-úà ìaâä øîàì:BzLc÷åãëåéìà øîàiå ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈§¦©§«©¸Ÿ¤¥¨³

íéðäkäå Cnr ïøäàå äzà úéìrå ãø-Cì ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ¦¨®§©«Ÿ£¦´
:ía-õøôé-ït ýåýé-ìà úìrì eñøäé-ìà íräå§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¦§¨¨«

äëíäìà øîàiå írä-ìà äLî ãøiå:ñ ©¥¬¤¤−¤¨®̈©−Ÿ¤£¥¤«
ëàälàä íéøácä-ìk úà íéýìû øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤

:øîàìñ *áýåýé éëðàéäìàéúàöBä øLà EE ¥«Ÿ¨«Ÿ¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´«¥¦ÁÁ
:íéãár úéaî íéøöî õøàîâEì-äéäé àì ¥¤̧¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´§Á

:éðt-ìr íéøçà íéýìûãìñô El-äNrú àì ¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´¤´¤
øLàå ìrnî | íéîMa øLà äðeîz-ìëå |§¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á
:õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàä¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤

äéëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º
éäìà ýåýéíéða-ìr úBáà ïBr ã÷t àp÷ ìà E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸¨¯©¨¦²
lL-ìr:éàðNì íéraø-ìrå íéLåãñç äNòå ©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨®§³Ÿ¤¤̧¤Æ

ìe éáäàì íéôìàì:éúBöî éøîLñæàOú àì ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²
éäìà ýåýé-íL-úàýåýé äwðé àì ék àåMì E ¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©®̈§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½

:àåMì BîL-úà àOé-øLà úàôçøBëæ ¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¨Á
:BLc÷ì úaMä íBé-úàèãárz íéîé úLL ¤¸©©¹̈§©§À¥´¤¨¦´©«£Ÿ»
:Ezëàìî-ìë úéNråé| úaL éréáMä íBéå §¨¦´¨¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹©¨´

éäìà äåäéì| äzà äëàìî-ìë äNrú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´
ðáeøLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå Ecár Ezáe-E ¦§´Â¦¤©§§¸©«£¨«§¹§¤§¤À§¥«§Æ£¤´

éørLa:Eàé-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék ¦§¨¤½¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤
ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä-úàå íéîMä©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈

íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä íBia çðiå©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬
:eäLc÷éå úaMäñáééáà-úà ãak-úàå E ©©−̈©«§©§¥«©¥¬¤¨¦−§¤

éîé ïeëøàé ïrîì Enàýåýé-øLà äîãàä ìr E ¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬
éäìà:Cì ïúð Eñâé:çöøz àìñàì ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«−Ÿ
:óàðzñ:áðâz àìñãr Erøá äðrú-àì ¦§¨«−Ÿ¦§«Ÿ«Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷LñãéErø úéa ãîçú àìñãîçú-àì ¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ

ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå Erø úLà¥´¤¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ
:Erøì øLàô £¤¬§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(192 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ‡(ב (כ, »…ƒ¡…∆
היה סיני הר Á‡k„מעמד Ï‡¯NÈ ÏÎÏהיּו ו"אּלּו , ֲִַַַַָָ¿»ƒ¿»≈¿∆»ִָ

למּתן  זֹוכים היּו לא אחד" אדם אפּלּו חסרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראלים

ּבלׁשֹון  נאמרּו הּדּברֹות ׁשעׂשרת הּטעמים אחד ,לאיד ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורה.

ׁשּנאמרּו מּׁשּום הּוא BÓˆÚיחיד ÈÙa „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÏויׁש . ְִִֶֶֶָ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿ְֵ

ּבאפן אּלּו ענינים ׁשּׁשני ּבהתאם È˙˙לֹומר, הם הּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶַָֹ¿ƒ«ְְֵֵֶַָ

הּדברים ּתֹורה.ezpLלׁשני Bˆn‰Â˙ּבמּתן ‰¯Bz‰נּתנּו - ְְִִֵַָ∆ƒ¿ְַַָ«»¿«ƒ¿ְִ

לּכל. הּׁשוה ּבאפן אחת, ּכמציאּות יׂשראל ‰Bz¯‰לכל „enÏ ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹƒ«»
ערּכֹו. לפי ואחד אחד לכל נּתן –ְְְְִִֶֶֶַָָָ

éòéáùåè-úàå úìBwä-úà íéàø írä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤
àøiå ïLr øää-úàå øôMä ìB÷ úàå íãétlä©©¦¦À§¥Æ´©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§

:÷çøî eãîriå eòðiå íräæèäLî-ìà eøîàiå ¨¨Æ©¨ª½©©«©§−¥«¨«Ÿ©«Ÿ§Æ¤¤½
eðnr øaãé-ìàå ärîLðå eðnr äzà-øac©¤©¨¬¦−̈§¦§®̈¨§©§©¥¬¦¨²

:úeîð-ït íéýìûæé-ìà írä-ìà äLî øîàiå ¡Ÿ¦−¤¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©
íéýìûä àa íëúà úBqð øeáráì ék eàøéz¦¨¼¼¦À§©«£Æ©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®
ézìáì íëéðt-ìr Búàøé äéäz øeáráe©«£À¦«§¤¯¦§¨²©§¥¤−§¦§¦¬

:eàèçúçéLbð äLîe ÷çøî írä ãîriå ¤«¡¨«©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´
ä-ìà:íéýìûä íL-øLà ìôørñèéøîàiå ¤¨«£¨¤½£¤−̈¨«¡Ÿ¦«©³Ÿ¤

ízà ìûøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®©¤´
:íënr ézøac íéîMä-ïî ék íúéàøëàì §¦¤½¦µ¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«¬Ÿ

eNrú àì áäæ éýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−
:íëìàëåéìr zçáæå él-äNrz äîãà çaæî ¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈

éúìr-úàéîìL-úàå Eðàö-úà EEø÷a-úàå E ¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®
éìà àBáà éîL-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëaE §¨©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−

ïåéìò íòèá (*
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ézëøáe:Eáë-àì él-äNrz íéðáà çaæî-íàå ¥«©§¦«§¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ
äéìr zôðä Eaøç ék úéæb ïäúà äðáú¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨

:äììçzåâëéçaæî-ìr úìrîá äìrú-àìå ©§©«£¤«¨§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®
:åéìr Eúåør äìbú-àì øLàttt £¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«

BBBBBBBBBBBB

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§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr a jxk zegiy ihewl)

EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙BÏBÚ ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ(כא (כ, ¿»«¿»»»∆∆¿∆¿»∆

הּזקן: אדמֹו"ר ‡„Ó‰ּפרׁש ÁaÊÓ,ּבּטּול ׁשל מזּבח – ְֵֵֵַַָƒ¿«¬»»ְִִֵֶַ

עליה. ּדׁשין ׁשהּכל זֹו EÈ˙BÏBÚּכאדמה ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ– ֲִֶֶַַָָָָָֹ¿»«¿»»»∆∆

.ׁשּל העלּיֹות EÈÓÏLאת ˙‡Â אין והּנה, .ׁשּל הּׁשלמּות – ְֲִֶֶָ¿∆¿»∆ְְְִֵֵֵֶַ

ּכעלּיה  מגּדירה ׁשהּתֹורה למה אּלא ל'יׁשּות', ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּכּונה

 ֿ הּבעל ּתֹורת ּובדגמת 'לזּבח'. יׁש זה את ואף ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻוכׁשלימּות,

ּברּום È˙ÈeLׁשםֿטֹוב: ׁשהם ּדברים ּגם אצלי, ׁשוה הּכל - ֵƒƒƒְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּכן Èc‚Ïהּמעלה, העליֹון ‰' רצֹון ּבקּיּום אּלא חפץ אינּני - ֲֵֶַַָ¿∆¿ƒְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

אחר. ּדבר ּבׁשּום ְְֵַָָֹולא

øéèôîèééða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´
ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà ìûøNé¦§¨¥®©¤´§¦¤½¦µ¦©¨©½¦¦©−§¦

:íënrëáäæ éýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú àì ¦¨¤«¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈
:íëì eNrú àìàëél-äNrz äîãà çaæî ¬Ÿ©«£−¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼

éúìr-úà åéìr zçáæåéîìL-úàå Eðàö-úà EE §¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−
éîL-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå§¤§¨¤®§¨©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½

éìà àBáàézëøáe E:Eáëíéðáà çaæî-íàå ¨¬¥¤−¥«©§¦«§¦¦§©³£¨¦Æ
-àì él-äNrzEaøç ék úéæb ïäúà äðáú ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯©§§²

:äììçzå äéìr zôðäâëúìrîá äìrú-àìå ¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ
:åéìr Eúåør äìbú-àì øLà éçaæî-ìrttt ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«

.ïîéñ á"ãðåé ,íé÷åñô á"ò

ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

‰Ó„‡ ˙LÁp‰ ÁaÊÓ ÏÏÁ ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L(כא כ, (רש"י ∆»»¿«≈∆¬«ƒ¿««¿…∆¬»»
– חּוץ ּכלּפי ה': ּבעבֹודת רמז ּכאן האדם יׁש צרי ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבבחינת  הּמלעיגים, מּפני יבֹוׁש ולא ּונחיׁשּות, עז ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַֹֹלגּלֹות

עליו  – ּובפנימּיּותֹו ּבתֹוכֹו אבל למעלּיּותא. ערף ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹקׁשה

'מלא ּכעפר ‡„Ó‰'להיֹות ונפׁשי ּבבחינת ּובהכנעה, ּבבּטּול , ְִֵָ¬»»ְְְְְְְִִִִַַַָָָָ

ּתהיה. ְִֶַֹלּכל

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦
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Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ו שבט, בו כותב שאין לו קישור ללימודו כי המחשבות מבלבלות אותו.

הנה ידוע אשר לכל אחד מישראל יש לו אות בתורה וכל עניני בן בת ישראל נמשכים על ידי 

התורה, שלכן אי אפשר שלא יהי' לו קישור לתורה תורת חיים אלא שהיצר הרע מלך זקן וכסיל מעלים 

ומסתיר על האמת, והעצה היא לזה מה שארז"ל אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, וכשיתייגע 

בלימודו בהתמדה ושקידה יצליחו השי"ת ובטח יהי' לימודו בטהרה ע"י עבודת התפלה ומקוה טהרה 

ולימוד נשמתא דאורייתא פנימיות התורה תורת החסידות.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו בערים שונות בעולם ריד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:3806:3508:3808:3709:1309:1210:0810:0817:0817:1417:3617:4116:5317:51באר שבע )ח(

06:4006:3708:3808:3709:1409:1310:0810:0817:0717:1317:3217:3816:4217:48חיפה )ח(

06:3706:3408:3708:3609:1209:1110:0610:0617:1017:1617:3317:3816:3517:49ירושלים )ח(

06:3906:3608:3808:3809:1409:1310:0810:0817:0717:1317:3417:4016:5217:50תל אביב )ח(

07:3307:2609:0108:5909:4809:4510:3610:3416:4016:5017:1717:2616:3017:39אוסטריה, וינה )ח(

06:2406:3009:1209:1709:5610:0011:0911:1220:4120:3721:1121:0620:1921:19אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:3007:2409:0309:0109:4809:4510:3610:3516:4816:5717:2317:3216:3817:45אוקראינה, אודסה )ח(

07:0707:0008:3508:3309:2209:1910:1010:0816:1516:2416:5217:0016:0517:14אוקראינה, דונייצק )ח(

07:1907:1208:4708:4509:3409:3110:2110:2016:2516:3417:0217:1016:1517:24אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:5107:4309:1309:1110:0209:5910:4910:4716:4416:5417:2317:3216:3417:46אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:4407:3709:0609:0409:5509:5210:4210:4016:3616:4617:1517:2416:2617:38אוקראינה, קייב )ח(

07:5307:4709:2809:2710:1210:1011:0111:0017:2017:2917:5218:0017:0918:13איטליה, מילאנו )ח(

06:2206:2308:5208:5309:2209:2310:2510:2618:3018:3118:5318:5418:1319:03אקוואדור, קיטו )ח(

06:0506:1108:5208:5709:3309:3710:4510:4820:0720:0320:3520:3119:4620:43ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:4106:4909:2909:3510:1710:2111:3211:3521:1321:0821:4621:4120:5121:54ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2007:1609:0809:0709:4709:4610:3910:3817:1717:2417:4817:5417:0518:06ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1307:0808:5808:5709:3809:3710:3010:2917:0317:1017:3517:4116:5117:53ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:1307:0908:5908:5709:3909:3710:3010:2917:0417:1117:3517:4216:5217:54ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:5307:4809:3509:3410:1710:1511:0711:0617:3517:4318:0818:1517:2418:27ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1507:1309:1809:1709:5309:5210:4810:4717:5317:5818:1918:2417:3918:34ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5406:5008:5008:5009:2709:2610:2110:2017:1517:2017:4317:4917:0117:59ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0807:0609:1509:1509:4809:4810:4510:4517:5818:0318:2418:2817:4418:38ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1007:0508:5408:5309:3509:3310:2610:2516:5717:0517:2917:3616:4617:48ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:3607:3209:2209:2110:0210:0110:5410:5317:2817:3517:5918:0617:1618:18ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1107:0508:5308:5209:3509:3310:2510:2416:5517:0317:2717:3416:4317:46ארה״ב, שיקגו )ח(

06:1706:2008:5608:5909:2909:3110:3510:3719:1219:1119:3719:3518:5319:45בוליביה, לה-פס )ח(

08:3108:2409:5109:4810:4110:3811:2711:2517:1817:2817:5718:0717:0818:21בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:3008:2309:5109:4810:4110:3711:2711:2517:1917:3017:5818:0817:1018:22בלגיה, בריסל )ח(

05:3905:4408:2208:2608:5709:0010:0510:0819:0219:0019:2419:2118:4319:32ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:2905:3308:1108:1408:4608:4809:5409:5618:4418:4319:1019:0818:2519:18ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:5107:4309:0909:0610:0009:5610:4510:4316:3616:4717:1417:2416:3017:39בריטניה, לונדון )ח(

08:0707:5809:1909:1610:1210:0810:5610:5416:3516:4717:1717:2816:3017:43בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:0107:5209:1609:1310:0810:0410:5310:5116:3816:4917:1817:2816:2917:43גרמניה, ברלין )ח(

08:1008:0309:3309:3110:2210:1911:0911:0717:0517:1517:4317:5216:5518:07גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:3505:4008:1908:2308:5508:5810:0410:0719:1019:0819:3019:2718:5019:38דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1507:1309:2909:2910:0110:0110:5910:5918:2618:3018:5118:5518:1119:04הודו, מומבאי )ח(

07:1007:0909:2409:2509:5609:5610:5410:5518:2318:2718:4818:5118:0819:01הודו, פונה )ח(

07:2007:1308:5008:4809:3609:3310:2410:2316:3216:4117:0817:1616:2117:30הונגריה, בודפשט )ח(

07:1807:1409:0309:0209:4309:4210:3410:3417:0717:1417:3817:4516:5517:57טורקיה, איסטנבול )ח(

07:3607:3209:2609:2510:0510:0310:5710:5617:3917:4518:0918:1517:2618:26יוון, אתונה )ח(

07:3907:3309:1109:0909:5609:5410:4410:4316:5417:0317:3017:3816:4417:51מולדובה, קישינב )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רטו לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
07:1207:1109:2609:2709:5809:5810:5610:5618:2318:2718:4818:5218:0819:01מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:1105:2007:5908:0608:5408:5910:1110:1520:1020:0420:4820:4119:4720:56ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5406:5208:5908:5909:3309:3210:2810:2917:3717:4218:0418:0817:2318:19נפאל, קטמנדו )ח(

07:1507:1609:4309:4510:1410:1511:1611:1719:1819:2019:4219:4319:0119:52סינגפור, סינגפור )ח(

07:2907:2108:4508:4209:3709:3310:2210:2016:0716:1816:4816:5815:5817:13פולין, ורשא )ח(

05:5906:0208:3608:3909:0809:1010:1310:1518:4118:4119:0519:0418:2319:14פרו, לימה )ח(

08:1208:0609:4609:4410:3010:2811:1911:1817:3417:4318:0918:1717:2318:30צרפת, ליאון )ח(

08:3108:2409:5809:5510:4510:4211:3211:3117:3617:4618:1118:2017:2618:34צרפת, פריז )ח(

06:1106:1208:3808:3909:0809:0910:0910:1018:0518:0718:2918:3017:4918:39קולומביה, בוגוטה )ח(

07:4207:3709:2109:2010:0410:0210:5410:5317:2017:2817:5017:5817:0918:10קנדה, טורונטו )ח(

07:2407:1808:5908:5709:4309:4110:3210:3116:5016:5817:2317:3116:3917:44קנדה, מונטריאול )ח(

06:5006:4608:4508:4409:2209:2010:1510:1517:0517:1217:3417:4016:5317:51קפריסין, לרנקה )ח(

09:0108:5110:0710:0411:0210:5811:4611:4317:1617:2818:0018:1117:0818:27רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:3808:2809:4109:3810:3810:3411:2111:1816:4917:0117:3017:4216:4117:58רוסיה, מוסקבה )ח(

07:5707:5009:2709:2510:1310:1011:0111:0017:1017:1917:4617:5417:0018:08רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:0207:5509:3209:3010:1810:1511:0611:0517:1917:2817:5017:5917:0918:12שוויץ, ציריך )ח(

06:4606:4609:0509:0609:3609:3710:3510:3618:1418:1718:3818:4117:5918:50תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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