
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(13 - 19 October 19) י"ד - כ' תשרי תש"פ
שבוע חג הסוכות

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(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 eðéýìà 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 íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

89

à"èéìù ø"åîãà ÷"ë ìéàåäù ÷øáîä çñåð .ä"á
ìáú éáçøî ìëá 'éù ù"ðàì çåìùì

à"ùðú'ä åðúçîù ïîæ ,úåëåñä âç úàø÷ì

במעשיו השם וישמח בעושיו ישראל דישמח שמחתינו ודזמן טוב יום

שבת. וגוט
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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 eðéýìà 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 íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÔÈ·‰Ï ּבּזהר ּדאיתא הּסּכֹות, חג ּומבאר 1ענין ¿»ƒְְְִִַַַַַָָֹֹֻ

ּבחסידּות  מקֹומֹות ׁשּׁשלׁשת 2ּבכּמה ְְְֲִֶֶַַָֹ

הּסּכֹות  וחג הּׁשבּועֹות חג הּפסח, חג ְֲִֶַַַַַַַַָֻהּמֹועדים

חג  ויעקב. יצחק אברהם אבֹותינּו ּכנגד ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹהם

ועׂשי  "לּוׁשי ׁשאמר אברהם, ּכנגד ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּפסח

ּכנגד 3עּוגֹות" מּתןּֿתֹורה זמן הּׁשבּועֹות חג .ְְֶֶַַַַַָָ

אילֹו ׁשל הּׁשֹופר ּבקֹול היה מּתןּֿתֹורה ּכי ְְִִֵֶַַַָָָָָיצחק,

יצחק  ּכמֹו4ׁשל יעקב, ּכנגד הּסּכֹות וחג . ְְְְֲִֶֶֶַַַָֹֻ

להבין 5ׁשּכתּוב  וצרי סּכתה. נסע ויעקב ְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹֻ

הּפסח  ּבחג ּדהּנה, ליעקב. הּסּכֹות ּדחג ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָֹֻהּׁשּיכּות

ויכֹול" ייתי ּדכפין "ּכל ענין ענין 6הּוא ׁשהּוא , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ

וכן  אבינּו. אברהם ׁשל מּדתֹו אֹורחים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהכנסת

ּמסירתֿ ענין הּוא יצחק עקדת הּׁשבּועֹות, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָּבחג

"נעׂשה  עלֿידי היא הּתֹורה וקּבלת ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָנפׁש,

ׁשהּוא  ל"נׁשמע", "נעׂשה" ּובהקּדמת ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָונׁשמע"

ּולמעלה  הרצֹון' ל'בעל הרצֹון מסירת ְְְְְִִַַַַַָָָָָענין

לכאֹורה 7יֹותר  אבל מסירתֿנפׁש. ענין ׁשּזהּו , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

אבינּו. ליעקב הּסּכֹות ּדחג הּׁשּיכּות להבין ְְְֲִִִַַַַַָָָָֹֻצרי

ּׁשּנתּבאר ÔÈ·‰Ïeב) מה להקּדים צרי זה, ¿»ƒְְְִִִֵֶֶַַָָ

גֹו'8לעיל  קּנֹו יעיר "ּכנׁשר ּבענין ְְְְִִִֵֶֶַָ

אברתֹו" על ּכתיב 9יּׂשאהּו מיּניּה ּולעיל ,10 ְְְִִִֵֵֵֶַָָ

עינֹו", ּכאיׁשֹון יּצרנהּו יבֹוננהּו, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶ"יסֹובבנהּו

ּבדּבּורֿהּמתחיל  הּזקן אדמֹו"ר ּׁשּכתב מה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָוידּוע

ּומּקפת 11"יסֹובבנהּו" סֹובבת הּסּכה ּכי הּסּכֹות, חג על קאי ׁש"ּיסֹובבנהּו" , ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻֻ

ּובחסידּות  ּבּקּבלה הּמבאר לפי ּובפרט האדם, מּקיף.12על ּבחינת היא ׁשּסּכה ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
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) תיקונים כמה שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן זה במאמר (*l"end.(1(.ב רנז, לר"ה )2זח"ג דרושים ג. יד, במדבר לקו"ת

ובכ"מ. א. ו.)3נח, יח, יג.)4וירא יט, יתרו יז.)5פירש"י לג, עניא.)6וישלח לחמא הא פיסקא פסח, של ראה )7הגדה

ואילך. 148 ע' תש"ט סה"מ תקצז. ע' ח"א תער"ב המשך א. צא, אסתר מגילת האזינו,)8תו"א דש"פ קנו יעיר כנשר ד"ה

ואילך). 53 ע' (לעיל תשרי יא.)9י"ג לב, י.)10האזינו לקו"ת )11שם, וראה שצז. ע' שם שסד. ע' תקס"ו אדה"ז מאמרי

ע"ב. ריש סג, לר"ה ובכ"מ.)12דרושים .45 ובהערה הקודמת בהערה שצויינו מקומות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï של הפנימי È‡c˙‡התוכן ,˙Bkq‰ ‚Á מובא¯‰fa1 ¿»ƒƒ¿«««À¿ƒ»«…«

˙e„ÈÒÁa ˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Óe2ÌÈ„ÚBn‰ ˙LÏML החגים ¿…»¿«»¿«¬ƒ∆¿…∆«¬ƒ
„‚k Ì‰ ˙Bkq‰ ‚ÁÂ ˙BÚe·M‰ ‚Á ,ÁÒt‰ ‚Á שלושת ««∆«««»¿««À≈¿∆∆

,Ì‰¯·‡ „‚k ÁÒt‰ ‚Á .·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ eÈ˙B·‡¬≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…««∆«¿∆∆«¿»»
¯Ó‡L באו כשהמלאכים לשרה ∆»«

B‚eÚ˙"לבקרו  ÈNÚÂ ÈLeÏ"3 ƒ«¬ƒ
עגולות  למצות הכוונה ו'עוגות'

בפסח. ‰BÚe·M˙הנאכלות ‚Á««»
,˜ÁˆÈ „‚k ‰¯BzŒÔzÓ ÔÓÊ¿«««»¿∆∆ƒ¿»
ÏB˜a ‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓ Èkƒ««»»»¿
˜ÁˆÈ ÏL BÏÈ‡ ÏL ¯ÙBM‰4 «»∆≈∆ƒ¿»

האמור  "היובל" על רש"י כפירוש

איל... של שופר "הוא תורה, במתן

היה". יצחק של אילו של »¿ÁÂ‚ושופר
BÓk ,·˜ÚÈ „‚k ˙Bkq‰«À¿∆∆«¬…¿

·e˙kL5‰˙kÒ ÚÒ ·˜ÚÈÂ ∆»¿«¬…»«À…»
לחג  רמז זה והרי סוכות ששמו למקום

הסוכות.

‚Ác ˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««»¿«
·˜ÚÈÏ ˙Bkq‰ פנימיות לפי «À¿«¬…

‰ÁÒtהעניינים. ‚Áa ,‰p‰c¿ƒ≈¿««∆«
אבינו אברהם שכנגד ÔÈÚהחג ‡e‰ƒ¿«
של  בהגדה שאומרים «"Ïkפסח כמו
"ÏBÎÈÂ È˙ÈÈ ÔÈÙÎc6, הרעב כל ƒ¿ƒ≈≈¿≈

ויאכל  ‰ÒÎ˙יבוא ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«
Ì‰¯·‡ ÏL B˙cÓ ,ÌÈÁ¯B‡¿ƒƒ»∆«¿»»

eÈ·‡ אורחים בהכנסת שעסק »ƒ
ז"ל.כמסופר  חכמינו ובדברי בתורה

,˙BÚe·M‰ ‚Áa ÔÎÂ שכנגד החג ¿≈¿««»
אבינו, ÁˆÈ˜יצחק ˙„˜Ú המעשה ¬≈«ƒ¿»

שהסכים  אבינו יצחק שעשה המיוחד

לקרבן, להעלותו מנת על אותו שיעקדו

LÙŒ˙¯ÈÒn ÔÈÚ ‡e‰ למען ƒ¿«¿ƒ«∆∆
‰Bz¯‰הקדושֿברוךֿהוא, ˙Ïa˜Â¿«»««»

השבועות בחג ŒÏÚשהייתה ‡È‰ƒ«
"ÚÓLÂ ‰NÚ" È„È שבני ¿≈«¬∆¿ƒ¿«

דבר  את לקיים עצמם את מסרו ישראל

בתורה "NÚ‰"ה' ˙Óc˜‰·e¿«¿»««¬∆
,"ÚÓL"Ï מיוחדת הדגשה ויש ¿ƒ¿«

על  (שקיבלו "נעשה" שהקדימו בכך

והבינו  שידעו (לפני "נשמע" לפני בפועל) ה' דבר את ולקיים לעשות עצמם

ה') רצון ל"נשמע"e‰L‡מהו "נעשה" ‰¯ˆÔBהקדמת ˙¯ÈÒÓ ÔÈÚ ∆ƒ¿«¿ƒ«»»
האדם של האישי הרצון של מוחלט ‰¯ˆÔB'ביטול ÏÚ·'Ïֿלהקדושֿברוך ¿««»»

הרצונות  על ושליט הרצונות את היוצר האדון שהוא BÈ˙¯הוא ‰ÏÚÓÏe7, ¿«¿»≈
כלפי  ביטול יותר, עמוק ביטול ואף

שלמעלה  באלוקות גבוהות דרגות

הרצון' 'בעל הביטול e‰fLמדרגת ∆∆
הוא הללו Œ˙¯ÈÒÓוהמסירּות ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«

LÙ יצחק של עניינו כאמור, שהיא, ∆∆
של  והשייכות הקשר מהו ומובן אבינו

תורתנו. מתן זמן השבועות, לחג יצחק

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏ Ï·‡ מהו ¬»ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
של ‰Bkq˙הטעם ‚Ác ˙eÎiM‰««»¿««À

eÈ·‡ ·˜ÚÈÏ פנימיות עלֿפי ¿«¬…»ƒ
העניינים?

,‰Ê ÔÈ·‰Ïe יעקב ·) של הקשר ¿»ƒ∆
הסוכות  לחג ÌÈc˜‰Ïאבינו CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ

תחילה a˙pM‡¯ולהבין ‰Ó«∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ8 דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈

פרשת  בשבת שנאמר קנו" יעיר "כנשר

תשכ"ט, זו, שנה תשרי, י"ג האזינו,

ÔÈÈÚa של הפנימית המשמעות ¿ƒ¿«
‚B'הכתוב Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk"¿∆∆»ƒƒ

"B˙¯·‡ ÏÚ e‰‡OÈ9ÏÈÚÏe , ƒ»≈«∆¿»¿≈
dÈpÈÓ,הקודם בפסוק ממנו, למעלה ƒ≈
·È˙k10,e‰B·È e‰··BÒÈ" ¿ƒ¿¿∆¿¿¿≈

Úe„ÈÂ ,"BÈÚ ÔBLÈ‡k e‰¯vÈƒ¿∆¿¿ƒ≈¿»«
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ·˙kM ‰Ó«∆»««¿«»≈

ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a הפותח מאמר ¿ƒ««¿ƒ
,e‰··BÒÈ"11"בכתוב ¿¿∆¿

È‡˜ "e‰··BÒi"LמכווןÏÚ ∆¿¿∆¿»≈«
˙··BÒ ‰kq‰ Èk ,˙Bkq‰ ‚Á««Àƒ«À»∆∆

Ì„‡‰ ÏÚ ˙ÙwÓe,בסוכה הנמצא «∆∆«»»»
‰Ïawa ¯‡·n‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ«¿…»««»»

˙e„ÈÒÁ·e12‡È‰ ‰kqL «¬ƒ∆À»ƒ
ÛÈwÓ ˙ÈÁa עוד שיתבאר וכפי ¿ƒ««ƒ
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  ה להבין ענין חג הסוכות"מאמר ד  )ג

 ה ......................................  טה'תשכ" ,וכותהס-חגיום ב' ד

  שי מעשהחסידים ואנה "מאמר ד  )ד

 יז   ................................  טה'תשכ" ,וכותסהמועד -שבת חול

 כח  ......................  ב"נשה'ת ,להקפות שניות יםמברק  )ה

 ל  .............  טה'תשכ"חג הסוכות דת וסעודהר"ד בעת   )ו

 דל  ...................  ה'תשכ"ט ,דחג הסוכות שיחת יום ב'  )ז

 זמ  .............  "טה'תשכ ,מועד סוכותת חול השיחת שב  )ח

 הנ  .......................  שיחת ליל שמחת תורה ה'תשכ"ט  )ט

 תורה תושמח יני עצרתר"ד בעת הסעודות דשמ  )י

 דס  .........................................................  'תשכ"טה

 רכים החודשמב ,בראשית בת פרשתששיחת   )יא

 זס  .............................................  טה'תשכ" ,מרחשון

 ע  ......................"במשיחות ליל שמחת תורה, ה'תשנ  )יב

  חוה"מ סוכות, משיחות יום ב' דר"ה, ליל שבת ו  )יג

 דע  .................................. ליל ויום שמח"ת ה'תשנ"ב

  פא  .........................  יטך כר חג הסוכותשיחות -ילקוט  )יד

המקובל  לכ"ק הרה"ג הרה"ח הרותה יצחק על ויל ילקוט  )טו

 פו  .....................................  סאהן זצ"ל ר' לוי יצחק שניאור

 פז  ..........  סוכותשבת חוה"מ  –ילקוט גאולה ומשיח   )טז

 חפ  ..................  לשבוע חג הסוכותיומי חומש  יורשיע  )יז

 יאק  .....................  לשבוע חג הסוכותעורי תהלים יש  )יח

   מוגה)(א יפר התנשיעורים בס  )יט

 יבק  ...........................................  לשבוע חג הסוכות 

 כאק  ..................  לשבוע חג הסוכותם" יום ויה"ח ול  )כ

 גכק  ..............................  "םברמב יוןלע מיתיו הלכה  )כא

 שיעורי רמב"ם

 כוק  ...................  לשבוע חג הסוכותליום  ג' פרקים –  )כב

 רה   ...................  לשבוע חג הסוכותיום פרק אחד ל –  )כג

 כזר  .......................  לשבוע חג הסוכותות וצספר המ –  )כד

  נביאים וכתובים   )כה

 טרכ  .................................................  טפרק  לתקה ,כגפרק  הרמיי

  הוריותסכת מ – ותמשני  )כו

 לאר  ..........................................................  תיקהור ביא

 טרל  ....................................................  מגילהמסכת  עקביעין   )כז

  עם ביאורים תמידמסכת   )כח

 מר  ......................................................  לבעד דף  כומדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כט

 חרס  ........................................................  "ר הזקןאדמו

  להתפת ווך הלכשולחן ער  )ל

 חסר  ......................................זקןאדמו"ר ה לפי לוח רב יומי

  כתוב "ביום השמיני"להבין מה ש התורטי לקו  )לא

 עאר  ........................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובערי ש  )לב

 עור  ......................................................  מצעימו"ר האאד

  דרך מצותיך –צ י הצ"מאמר  )לג

 רעח  ...............................................  ח צדק""צמאדמו"ר ה

   תורת שמואל תרל"ב  )לד

 רפ  .......................................................  אדמו"ר מוהר"ש

   ץ החייםקונטרס ע  )לה

 רפ  ......................................................  מוהרש"במו"ר אד

  אה'תש" –ם מאמריספר ה  )לו

 פאר  ....................................................  הריי''צו''ר מומאד

  ק"בלה גתש"-ש"בות ה'תחפר השיס  )לז

 רפב  ....................................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  )לח

 רפג.................................................................  מוהריי"צמו"ר אד

 רפד  .......................  קודש-בתש למנחת קריאה התורה  )לט

 פהר  ..............................  לשבוע חג הסוכותזמנים  לוח  )מ

 פזר  ............  ק"שו לחג הסוכותת סדר מצות הדלקת נרו  )מא



zekeqdו bg oipr oiadl

גֹו', ּכנׁשר" גֹו' "יסֹובבנהּו הּכתּובים ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַּומהמׁש

הּסּכֹות) (חג "יסֹובבנהּו" הענינים, ׁשּׁשני ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻמּובן,

ׁש"ּיסֹובבנהּו" ואף ּבזה. זה ּתלּויים ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָּו"ּכנׁשר",

על  קאי יעיר" "ּכנׁשר ּגם הרי הּקּב"ה, על ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקאי

הּסּכה, ׁשענין מּובן זה ּומּכל ְִִֶֶַַַָָָָָֻהּקּב"ה.

"ּכנׁשר". עם אחד ענין הּוא ְְְְְִִֶֶֶֶָָ"יסֹובבנהּו",

‰p‰Â לעיל ּׁשּכתּוב 13נתּבאר מה 14ּבענין ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵֶַַָָ

הּנׁשר  ּדר ּגֹו' מּמּני נפלאּו הּמה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשלׁשה

על  האמצעי, קו - ׁשּבּנׁשר ׁשהעּלּוי ְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּׁשמים,

ּׁש"ּנׁשר" מה - נׁשר ׁשּגם הּוא, הּקּוים ְִֶֶֶֶַַַַַָָׁשאר

העליֹונה, ּבּמרּכבה "ּבּׁשמים", הּוא ְְְִֶֶַַַַָָָָָָונפל,

יֹותר  הּתׁשּובה 15ּולמעלה ׁשעלֿידי הענין וזהּו . ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכזכּיֹות" לֹו נעׂשים הּזדֹונֹות,16"זדֹונֹות ׁשּגם , ְְְֲִִֶַַַֻ

"נעׂשים  כּו', ּונפילה נׁשירה ּבדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָׁשהם

"ּבמקֹום  ּכי יֹותר, למעלה ועֹוד ְְְְְִִֵַָָֻּכזכּיֹות",

אין  ּגמּורים צּדיקים עֹומדים, ְְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשּבעליּֿתׁשּובה

ׁשם" לעמֹוד הּתׁשּובה 17יכֹולים ׁשעלֿידי והינּו , ְְְְְֲִֵֶַַַַָָ

סדר  ּכל מראׁש ּגם ׁשּלמעלה לבחינה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמתעּלים

סדר  ּכל על ההמלכה ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר היא ּבמי 18ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְֲִִִֵַַַַַ

ׁשהּתׁשּובה נמל  וכיון צּדיקים, ׁשל ּבנׁשמֹותיהם  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

היא  הרי הּצּדיקים, מעבֹודת יֹותר למעלה ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָהיא

מה  וזהּו ההׁשּתלׁשלּות. סדר מּכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָלמעלה

אף  ּדוקא), ("ּכנׁשר " קּנֹו" יעיר "ּכנׁשר ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָּׁשּכתּוב

ּבי"ג  הּוא ׁשרׁשן הּמרּכבה חּיֹות ארּבע ְְְְֶֶַַַַָָָָָׁשּכל

ּדיקנא  ּבי"ג 19ּתּקּוני ּכי הרחמים, מּדֹות י"ג ׁשהן ְְֲִִִִִֵֵֶַָָ
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13(.(56 ע' (לעיל 8 שבהערה קנו יעיר כנשר יחֿיט.)14ד"ה ל, כנשר )15משלי ד"ה ואילך. א'תרפט ע' האזינו אוה"ת

ל). ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח קנו ב.)16יעיר פו, ה"ד.)17יומא פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ז.)18ברכות פ"ח, ב"ר

ג. פ"ב, רבה תרע"ח )19רות הנ"ל רד"ה א'תרפה. ע' שם באוה"ת הובא עקב. ס"פ לזח"ג רמ"ז סע"ב. יח, זח"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‚B',להלן  "¯Lk 'B‚ e‰··BÒÈ" ÌÈ·e˙k‰ CLÓ‰Óe .≈∆¿≈«¿ƒ¿¿∆¿¿∆∆

ו"כנשר" "יסובבנהו" הפסוקים שני של ÈMLמהסמיכות ,Ô·eÓ»∆¿≈
ÌÈÈÚ‰,כאן Lk"e¯"האמורים (˙Bkq‰ ‚Á) "e‰··BÒÈ" »ƒ¿»ƒ¿¿∆¿««À¿∆∆

הרחמי  מידת שהוא לעיל הנזכר "כנשר" בדיבורֿהמתחיל מבואר ם),(שעניינו

Û‡Â .‰Êa ‰Ê ÌÈÈeÏz¿ƒ∆»∆¿«
È‡˜ "e‰··BÒi"L מכווןÏÚ ∆¿¿∆¿»≈«

,‰"aw‰ בני את ה'מסובב' שהוא «»»
לכאורה  כן ואם עליהם, וסוכך ישראל

יותר, נעלה שונה, עניין זה הרי

זו  אין ב"כנשר", המרומז מהעניין

כי ÈÚÈ¯"קושיא ¯Lk" Ìb È¯‰¬≈«¿∆∆»ƒ
È‡˜מכווןÏkÓe .‰"aw‰ ÏÚ »≈««»»ƒ»

,‰kq‰ ÔÈÚL Ô·eÓ ‰Ê∆»∆ƒ¿««À»
‡e‰ ,"e‰··BÒÈ" התוכן לפי ¿¿∆¿

"Lk¯"הפנימי ÌÚ „Á‡ ÔÈÚƒ¿»∆»ƒ¿∆∆
של  וברחמים בהגנה עוסקים ושניהם

ישראל. בני על הקדושֿברוךֿהוא

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â13 במאמר ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
הנזכר  קנו' יעיר 'כנשר דיבורֿהמתחיל

·e˙kM ‰Ó ÔÈÚa14 בספר ¿ƒ¿««∆»
אומר, המלך שלמה «…¿LÏL‰משלי,

בעולם דברים e‡ÏÙשלושה ‰n‰≈»ƒ¿¿
'Bb ÈpnÓ הדברים משלושת ואחד ƒ∆ƒ

הוא ‰Lp¯המופלאים C¯c∆∆«∆∆
ÈelÚ‰L ,ÌÈÓMa והיתרון «»«ƒ∆»ƒ

מידת LpaL¯,המיוחד את המסמל ∆«∆∆
ÏÚהרחמים ,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ -«»∆¿»ƒ«

ÌÈew‰ ¯‡L שעיקרו) הימין קו ¿»««ƒ
(שעיקרו  השמאל וקו החסד) מידת

הגבורה) ÌbLמידת ,‡e‰ אפילו ∆«
,ÏÙÂ "¯Lp"M ‰Ó - ¯L∆∆«∆»«¿»«
‰·k¯na ,"ÌÈÓMa" ‡e‰«»«ƒ«∆¿»»

,‰BÈÏÚ‰'נשר 'פני יש שבה »∆¿»
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe15 בדרגות ואפילו ¿«¿»≈

מהמרכבה, שלמעלה האלוקות

שהחידוש  הנזכר במאמר שנתבאר וכפי

'פני  כמו העליונה שבמרכבה הקודש חיות בשאר קיים (שלא 'נשר' של המיוחד

נשאר  וכאילו 'בשמים' הוא הרי למטה מה'נשר' שנפל מה שגם הוא אריה')

כפי ואילו בשמים שרשו שרק מ'אריה' (בשונה חיה למעלה הוא למטה שנפל

הרחמים, מידת האמצעי', 'קו מעלת מפני הוא זה וכל 'בשמים'), אינו וכבר טמאה

ונפל  ש'נשר' מה גם הרחמים, מידת האמצעי, קו ומצד השמאל. וקו הימין קו לגבי

העליון. ומקורו לשורשו מחובר נשאר עדיין העליונה, ממדרגתו

ÔÈÚ‰ e‰ÊÂז"ל חכמינו לדברי הפנימי ‰eLz·‰הטעם È„ÈŒÏÚL ¿∆»ƒ¿»∆«¿≈«¿»
˙BB„Ê" במזיד עשה שהאדם BiÎÊk˙עבירות BÏ ÌÈNÚ לו ונחשבים ¿«¬ƒƒ¿À

טובים" 16Ì‰Lכמעשים ,˙BB„f‰ ÌbL עושה, שאדם C¯„aמעשים ∆««¿∆≈¿∆∆
‰ÏÈÙe ‰¯ÈLנחות רוחני למצב ומתעלים eÎ',למטה, נהפכים ¿ƒ»¿ƒ»

„BÚÂ ,"˙BiÎÊk ÌÈNÚ"«¬ƒƒ¿À¿
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ נעלים אפילו והם ¿«¿»≈

רגילים מצוות ממעשי Èkƒיותר
‰·eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Óa"¿»∆«¬≈¿»
ש"זדונות  כזו ברמה תשובה שעשו

כזכיות" ˆÌÈ˜Ècנעשו ,ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ«ƒƒ
ÌÈ¯eÓb ומצוות בתורה שעוסקים ¿ƒ

שקדמה  ללא רגילה, נפילה בצורה לכך

BÓÚÏ„וירידה  ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡≈¿ƒ«¬
"ÌL17È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â , »¿«¿∆«¿≈

ÌÈlÚ˙Ó ‰·eLz‰ התשובה בעלי «¿»ƒ¿«ƒ
L‡¯Ó Ìb ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·Ïƒ¿ƒ»∆¿«¿»«≈…

של  Ò„¯וההתחלה Ïk»≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ האלוקי האור בו «ƒ¿«¿¿

ונמשך  למטה,יורד ≈¬∆È¯‰Lמלמעלה
‰ÎÏÓ‰‰ֿהקדוש של ההתייעצות ««¿»»

כביכול, Ò„¯ברוךֿהוא, Ïk ÏÚ«»≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ אותו לעשות האם «ƒ¿«¿¿

לא  ¯aאו ¯Ó‡Ók ‡È‰eÈ˙B ƒ¿«¬««≈
Ï"Ê18CÏÓ ÈÓa התייעץ מי עם ¿ƒƒ¿«

אודות  כביכול, הקדושֿברוךֿהוא,

ÏLהבריאה, Ì‰È˙BÓLa¿ƒ¿≈∆∆
‰·eLz‰L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿≈»∆«¿»
˙„B·ÚÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈≈¬«

,ÌÈ˜Ècv‰,לעיל ‰¯Èכמבואר ««ƒƒ¬≈
‡È‰ התשובה ÏÚÓÏ‰עבודת ƒ¿«¿»

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏkÓƒ»≈∆«ƒ¿«¿¿
'מגיע' הוא תשובה עושה וכשיהודי

סדר  מכל שלמעלה אלוקי לאור

גבול. ללא איןֿסוף אור השתלשלות,

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ הנזכר בפסוק ¿∆«∆»
במעלת  מדבר הפנימי הפירוש שלפי

הרחמים, מידת האמצעי, Âc˜‡הקו "¯Lk") "Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk"¿∆∆»ƒƒ¿∆∆«¿»
ישראל  לבני המאירה העליונה הרחמים מידת את לדמות מדייק והכתוב

לנשר  ‰e‡דווקא ÔL¯L ‰·k¯n‰ ˙BiÁ Úa¯‡ ÏkL Û‡ ,(«∆»«¿«««∆¿»»»¿»
‡˜Èc Èewz ‚"Èa19'הזקן 'תיקוני שבו Ô‰Lשלושֿעשרה הביטוי ¿ƒ≈ƒ¿»∆≈

לגבי  הזוהר ‰¯ÌÈÓÁ,משתמש ˙BcÓ ‚"È עניין ואם לכאורה כן ƒ»«¬ƒ
דווקא  לנשר שייך לא ÔÓˆÚ,הרחמים ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èa Èkƒ¿ƒ»«¬ƒ«¿»
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ז h"kyz'd ,zekeqdÎbgc 'a mei

האמצעי  קו הּנׁשר, ּבחינת עצמן, הרחמים ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמּדֹות

ּכּמה  יׁשנן ּברחמים ּדהּנה, יֹותר. למעלה מּגיע -ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבבחינת  מּגיע האמצעי, קו נׁשר, ּובחינת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּדרגֹות,

ׁשּמּטעם  עליֹונה, הּיֹותר ּבחינה רּבים', ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ'רחמים

טמא, עֹוף היֹותֹו עם ׁשּלמּטה, הּנׁשר ּגם הּנה ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָזה,

ז"ל  חכמינּו ּבמדרׁשי ּכּמבאר רחמני, הּוא .20הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֹ

הּתיכֹון" "ּבריח הּוא האמצעי ׁשּקו ְְְִִִֶֶַַַַַָָָוכּידּוע

הּקצה  עד עליֹון הּיֹותר הּקצה מן ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּמבריח

הּיֹותר  לּקצה עד ׁשּנמׁש ׁשהּטעם ּתחּתֹון, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּיֹותר

הּיֹותר  מהּקצה ׁש'ּלֹוקח' זה מּצד הּוא ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּתחּתֹון

"חד  ּוׂשמאל, ימין הּקּוין ׁשּׁשני והינּו, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹעליֹון,

קציר" וחד ּבחיצֹונּיּות 21ארי רק מּגיעים , ְְְֲִִִִִִַַַ

ּבינּוני" "חד - האמצעי וקו מּגיע 21הּכתר. , ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּכתר  עד 22ּבפנימּיּות נמׁש הּוא זה ּומּצד , ְְִִִִִֶֶֶַַַָ

הּוא  ׁשּנמׁש מקֹום ּובכל ּתחּתֹון, הּיֹותר ְְְִֵֶֶַַַָָָָלּקצה

על  הּדגמא ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ׁשּנּוי. ׁשּום ּבלי ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻּבׁשוה

ּודמּות  ּבצלם ׁשהּוא האדם, ּגּוף מּצּיּור ְְִִֶֶֶֶָָָזה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבצלמנּו23ׁשּלמעלה, אדם נעׂשה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָ

ורגל  ימין יד קּוין, ׁשלׁשה ּבֹו ׁשּיׁשנם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכדמּותנּו,

ׂשמאל  ורגל ׂשמאל יד הּימין, קו ׁשהּוא ְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹימין

קו  ׁשהּוא ויסֹוד ּגּוף ראׁש הּׂשמאל, קו ְִֶֶַַַֹֹׁשהּוא
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לג). ע' תרפ"ב (סה"מ תרפ"ב הנ"ל רד"ה ואילך). כג ס"ע תרע"ח יא.)20(סה"מ שם, האזינו פרש"י ב. עקב תנחומא

א).)21 (יז, בהקדמה תרפ"ג )22תקו"ז סה"מ ואילך. תשמב ע' ח"ב ואילך. רכ ע' ח"א תער"ב המשך ב. סה, נח תו"ח ראה

ועוד. ואילך. 152 ע' תש"ז ואילך. קז כו.)23ע' א, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ,¯Lp‰ ˙ÈÁa הימין קו לגבי ויתרון מעלה לו שיש ¿ƒ««∆∆«»∆¿»ƒ

השמאל  ÚÈbÓוקו BÈ˙¯ו'נוגע'- ‰ÏÚÓÏ,הרחמים מידות שאר מכל «ƒ«¿«¿»≈
ומבאר. שממשיך כפי

ÌÈÓÁ¯a ,‰p‰c העליונות המידות בכל B‚¯c˙,כמו ‰nk ÔLÈ ¿ƒ≈¿«¬ƒ∆¿»«»¿»
,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ,¯L ˙ÈÁ·e¿ƒ«∆∆«»∆¿»ƒ
,'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯' ˙ÈÁ·a ÚÈbÓ«ƒ«ƒ¿ƒ««¬ƒ«ƒ

,‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa הדרגה ¿ƒ»«≈∆¿»
עצמה  הרחמים במידת ביותר הגבוהה

,‰Ê ÌÚhnL נמשך שהנשר מאחר ∆ƒ««∆
גבוהה  מידת מדרגה של ביותר

‰Lp¯הרחמים, Ìb ‰p‰ הגשמי ƒ≈««∆∆
ÛBÚ B˙BÈ‰ ÌÚ ,‰hÓlL∆¿«»ƒ¡

,‡ÓË שלא מסתבר היה ולכאורה »≈
טובה, מידה שהיא רחמנות לו תהיה

למעשה  ‰e‡מכלֿמקום È¯‰ הנשר ¬≈
nk·‡¯הגשמי  ,ÈÓÁ«̄¿»ƒ«¿…»

Ï"Ê eÈÓÎÁ ÈL¯„Óa20 ומובא ¿ƒ¿¿≈¬»≈
"ינהגם גם  זה, פסוק על רש"י בפירוש

בני  את מנהיג [הקדושֿברוךֿהוא

הזה  כנשר ובחמלה ברחמים ישראל]

לקינו  נכנס ואינו בניו על רחמני

על  ומטרף מקשקש שהוא עד פתאום,

שוכה  בין לאילן, אילן בין בכנפיו בניו

בהן  ויהא בניו שיעורו כדי לחברתה,

על  בניו. יעורר קנו, יעיר לקבלו. כוח

עליהם  עצמו מכביד אינו ירחף, גוזליו

." נוגע... ואינו נוגע מחפף, אלא

Úe„iÎÂהסוד ÂwLבתורת ¿«»«∆«
ÁÈ¯a" ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ¿ƒ«

ÁÈ¯·n‰ "ÔBÎÈz‰ ומחבר נמשך «ƒ««¿ƒ«
„Ú ÔBÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ˆw‰ ÔÓƒ«»∆«≈∆¿«

,ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ‰ˆw‰ הדרגות בכל CLÓpLומאיר ÌÚh‰L הקו , «»∆«≈«¿∆«««∆ƒ¿»
Á˜Bl'L'האמצעי ‰Ê „vÓ ‡e‰ ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ‰ˆwÏ „Ú ובא ««»∆«≈«¿ƒ«∆∆≈«

ÔÈÓÈונמשך  ÔÈew‰ ÈML ,eÈ‰Â ,ÔBÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ˆw‰Ó שורש ≈«»∆«≈∆¿¿«¿∆¿≈««ƒ»ƒ
והגילוי החסד נאמר Ï‡ÓNeמידת שעליהם והצמצום, הגבורה מידת שורש ¿…

שהם  אליהו' ‡¯CÈב'פתח „Á" הגילוי שם (על ארוך הימין) (קו אחד «¬ƒ
˜ˆÈ¯"וההשפעה) „ÁÂ ומניעת הצמצום שם (על קצר ואחד ¿«¿ƒ
21ÌÈÚÈbÓההשפעה) ו'נגיעה', שייכות להם ‰k˙¯יש ˙eiBˆÈÁa ˜¯ «ƒƒ«¿ƒƒ«∆∆

הספירות). מעשר (שלמעלה עליון' 'כתר של החיצוני בחלק »¿Â˜Âרק
Y ÈÚˆÓ‡‰ שהוא נאמר ÈeÈa"עליו „Á"21 שם (על בינוני אחד »∆¿»ƒ«≈ƒ

והקיצור), האריכות הגבורה, ואת החסד את משלב לו ÚÈbÓשהוא יש «ƒ«
ו'נגיעה' ‰k˙¯שייכות ˙eiÓÈÙa22‰Ê „vÓe שלו , הקשר בגלל ƒ¿ƒƒ«∆∆ƒ«∆

גבול, ובלי האיןֿסוף הכתר', ‰Bi˙¯ל'פנימיות ‰ˆwÏ „Ú CLÓ ‡e‰ƒ¿»««»∆«≈
ÔBzÁz,שלו ההארה למידת גבול CLÓpLואין ÌB˜Ó ÏÎ·e הקצה מן «¿¿»»∆ƒ¿»

ביותר, התחתון הקצה ועד ביותר ÌeLמאיר ‰e‡העליון ÈÏa ‰ÂLa¿»∆¿ƒ
.ÈepLƒ

ב'המשך' הרש"ב הרבי שמבאר וכפי

מב' חלוק האמצעי דקו "וידוע תער"ב:

הא' דברים, בב' ושמאל דימין הקוין

למעלה  ביותר העליון קצה מן שמבריח

רק  אך בכתר כן גם דשרשן הקוין מב'

קו  אבל הכתר, חיצוניות בבחינת

מבחינת  המשכתו שורש האמצעי

קצה  עד ומבריח כו', הכתר פנימיות

המלכות  בחינת דהיינו ביותר התחתון

חכמה  דהנה דאצילות, דרגין כל סוף

בקו  [שהיא ובינה הימין] בקו [שהיא

הוד  עד רק בינה הרי השמאל]

עד  שנמשך ארוך אבא ויסוד אתפשטת,

האמצעי  קו אבל זעירֿאנפין, יסוד

כל  סוף המלכות בחינת עד מבריח

האחרונות  ובבחינות דאצילות דרגין

הוא  ההמשכה דאופן והב' כו'. שבה

ממש, אחת כמהות היא הקו דכללות

[חכמה, חח"ן כמו קוין הב' כמו ולא

מהות  הוא החסד הרי מימין נצח] חסד,

[בינה, בג"ה וכן החכמה מבחינת אחר

כן  שאין מה כו', משמאל הוד] גבורה,

הם  כולם יסוד] תפארת, [דעת, דת"י

שהדעת  והיינו ממש... אחת מהות

ואותה  הכתר פנימיות מבחינת ממשיך

בבחינת  שנמשך הוא ממש ההמשכה

בהא  הא הדברים וב' כו', ויסוד תפארת

משתנית  אינה כן על דוקא הכתר פנימיות מבחינת היא שההמשכה דלפי תליא

כו'". המדריגות בכל ממש המהות בחינת ונמשך

¯‡a˙pL BÓÎeהחסידות Ê‰בתורת ÏÚ ‡Ó‚c‰ קו על שהארת כך ¿∆ƒ¿»≈«À¿»«∆
הארת  ואילו למעלה כמו למטה מאירה איננה ולכן מוגבלת השמאל וקו הימין

בשווה  הקצה) אל הקצה (מן מקום בכל נמשכת האמצעי Ûebקו ¯eivÓƒƒ
‡e‰L ,Ì„‡‰הוא ומכלֿמקום גשמית eÓ„e˙מציאות ÌÏˆa »»»∆¿∆∆¿

,‰ÏÚÓlLכביכול לאלוקות, דמיון יש וצורתו e˙kL·ובדמותו BÓk23 ∆¿«¿»¿∆»
אמר  שהקדושֿברוךֿהוא האדם בריאת לגבי eÓÏˆaבתורה Ì„‡ ‰NÚ«¬∆»»¿«¿≈

Ba ÌLiL ,e˙eÓ„kהאדם Ï‚¯Âבגוף ÔÈÓÈ „È ,ÔÈe˜ ‰LÏL ƒ¿≈∆∆¿»¿…»«ƒ»»ƒ¿∆∆
Â˜ ‡e‰L Ï‡ÓN Ï‚¯Â Ï‡ÓN „È ,ÔÈÓi‰ Â˜ ‡e‰L ÔÈÓÈ»ƒ∆««»ƒ»¿…¿∆∆¿…∆«

„BÒÈÂ Ûeb L‡¯ ,Ï‡ÓO‰קודש ‰‡ÈÚˆÓ,הברית Â˜ ‡e‰L «¿……ƒ∆«»∆¿»ƒ
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zekeqdח bg oipr oiadl

ּבין  ׁשּנּוי יׁש והּׂשמאל הּימין ּבקו הּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהאמצעי,

ּבּקו  מהּֿׁשאיןּֿכן לצּפרנים, ועד לרגלים, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָידים

ׁשּנּויים. ּבֹו אין ויסֹוד, ּגּוף ראׁש ְִִִִֵֶָָֹהאמצעי,

יׁשCÈ¯ˆÂג) האמצעי ּבּקו ּגם ׁשהרי להבין, ¿»ƒְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּגּוף  ּבין וכן לגּוף, ראׁש ּבין ְְִֵֵֵֹׁשּנּוי

זה  ּבאיןֿער הם והּגּוף הראׁש ׁשהרי ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָֹֹלּיסֹוד.

מצר  עלֿידי הּוא ׁשּביניהם החּבּור ׁשּלכן ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלזה,

הּתחּתֹונֹות  וׁשלׁש הּגּוף ּגם וכן ּדוקא, ְְְְֵַַַַַַָָָֹהּגרֹון

ונמצא, ,ּבאיןֿער הם הּיסֹוד) הּוא מהם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹ(ׁשאחד

ּומּכלֿ הּגּוף, לגּבי ּגם ּבאיןֿער הּוא ְְְֲִֵֵֶַַַַָֹׁשהּיסֹוד

ׁשּבּגּוף  ּוכמֹו הראׁש. לגּבי ּבאיןֿער ׁשהּוא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשּכן

והּגּוף  מהּגּוף, למעלה הּוא הראׁש הרי ְְְְֲִֵֵַַַַַָָֹהּגׁשמי,

ּבענין  ּגם הּוא ּכן מהּיסֹוד, למעלה ְְְְְִֵֵַַַַָהּוא

ׁשהם  למעלה, האמצעי ׁשּבּקו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמדרגֹות

ּבּקו  ּגם ׁשהרי ּומּטה, מעלה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָּבהתחּלקּות

זֹו מׁשּתלׁשלֹות ּבֹו ׁשּיׁש הּמדרגֹות הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהאמצעי,

ּוכמֹו ּומּטה, מעלה ּבבחינת הם ואםּֿכן ְְְְִִִִֵֵַַַָָמּזֹו,

הרמּב"ם  ּומּטה 24ׁשּכתב הּמעלה ּבענין ְְְְִֶַַַַַַַָָָָ

הּספירֹות  עׂשר מענין זה ויּובן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּמלאכים.

ּדהּנה  האמצעי. קו הרחמים, ּבמּדת 25ׁשּיׁשנן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

לׁשמּה, ראּויה ׁשּתהיה ּבכדי מּדה, ׁשּכל ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָידּוע

חסדּֿגבּורהֿ חכמהּֿבינהּֿדעת ּבּה להיֹות ְְְִִִֶֶַַָָָָָָצרי

האהבה, ּבמּדת ּוכמ ֹו נצחֿהֹודֿיסֹוד. ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָּתפארת

ׁשהּדבר  אי ההתּבֹוננּות להיֹות צריכה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּתחּלה

ּדבר  ּבמעלת ההתּבֹוננּות אֹו לֹו, טֹוב ְְְֱֲִֶַַַַָָָהּנאהב

הּוא  מתעֹורר זֹו ּומהתּבֹוננּות ּבעצם, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָהּנאהב

הׁשּפעה  לידי ּבא הּוא ואחרּֿכ האהבה, ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָּבמּדת
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ה"ו.)24 פ"ב יסוה"ת ואילך).)25הל' לה ע' תרפ"ב ואילך. כד ע' תרע"ח (סה"מ הנ"ל כנשר ד"ה גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÚÂ ,ÌÈÏ‚¯Ï ÌÈ„È ÔÈa ÈepL LÈ Ï‡ÓO‰Â ÔÈÓi‰ Â˜a ‰p‰ƒ≈¿««»ƒ¿«¿…≈ƒ≈»«ƒ¿«¿«ƒ¿«

,ÌÈ¯tˆÏ שבצפרנים מזו וכלֿשכן שברגלים מזו מרובה שבידים והחיות ¿ƒ»¿«ƒ
ביותר מועטת חיות Ûebשהיא L‡¯ ,ÈÚˆÓ‡‰ Âwa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈««»∆¿»ƒ…

ÌÈÈepL Ba ÔÈ‡ ,„BÒÈÂ עד מלמעלה האמצעי, הקו של החלקים ובכל ƒ≈ƒƒ
וכפי  בשווה, היא החיות למטה,

להלן. ומבאר שמוסיף

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ לעיל האמור את ¿»ƒ¿»ƒ
בכל  היא ההארה האמצעי' שב'קו

האדם  וגוף בשווה דרגה ובכל מקום

לכך, משל Âwaמהווה Ìb È¯‰L∆¬≈«««
ÈepL LÈ ÈÚˆÓ‡‰ ברמת הבדלים »∆¿»ƒ≈ƒ

ÔÎÂהחיות  ,Ûe‚Ï L‡¯ ÔÈa יש ≈…¿¿≈
גם החיות ברמת Ûebהבדלים ÔÈa≈

Ûeb‰Â L‡¯‰ È¯‰L .„BÒiÏ«¿∆¬≈»…¿«
,‰ÊÏ ‰Ê C¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰ בין ≈¿≈¬…∆»∆

שיעור  לאין גדול פער יש לגוף הראש

ללא  שבגוף מזו נעלית שבראש והחיות

והשוואה יחס ‰eaÁ¯כל ÔÎlL∆»≈«ƒ
Ì‰ÈÈaL שתי והגוף, הראש בין ∆≈≈∆

מאד  גדול ביניהם שהפער יישויות

ÔB¯b‰ ¯ˆÓ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈≈««»
,‡˜Âc יש לגוף הראש שבין העובדה «¿»

שבראש  שהחיות מלמדת צר גרון

עוברת  שהיא לאחר רק לגוף עוברת

אכן  כי ומיעוט צמצום של תהליך

מזו  שיעור לאין נחותה שבגוף החיות

LÏLÂשבראש  Ûeb‰ Ìb ÔÎÂ¿≈««¿»…
˙BBzÁz‰ הנחותים החלקים ««¿

‰e‡שבאדם  Ì‰Ó „Á‡L)∆∆»≈∆
Ì‰ („BÒi‰ נמוכה ŒÔÈ‡aבדרגה «¿≈¿≈

C¯Ú,עצמו הגוף ÓÂˆ‡,לעומת ¬…¿ƒ¿»
‡e‰ „BÒi‰L נחותC¯ÚŒÔÈ‡a ∆«¿¿≈¬…

אלא  הראש לגבי רק Èa‚Ïלא Ìb«¿«≈
ÔkLŒÏkÓe ,Ûeb‰ קלֿוחומר «ƒ»∆≈

‡e‰L נחות C¯ÚŒÔÈ‡aה'יסוד' ∆¿≈¬…
L‡¯‰ Èa‚Ï עצמוBÓÎe . ¿«≈»…¿

L‡¯‰ È¯‰ ,ÈÓLb‰ ÛebaL∆«««¿ƒ¬≈»…
Ûeb‰Â ,Ûeb‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈«¿«

,„BÒi‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ביניהם יש כי בגשמיות, הגוף צורת היא וכך ¿«¿»≈«¿
ברוחניות, ופערים ‰B‚¯„n˙הבדלים ÔÈÚa Ìb ‡e‰ Ôk השונות ≈«¿ƒ¿«««¿≈

,‰ÏÚÓÏ ÈÚˆÓ‡‰ ÂwaL,באלוקות‰ÏÚÓ ˙e˜lÁ˙‰a Ì‰L ∆««»∆¿»ƒ¿«¿»∆≈¿ƒ¿«¿«¿»
,‰hÓe נמוכות לדרגות עליונות דרגות בין חלוקה ביניהם לא È¯‰Lשיש «»∆¬≈

אלא  השמאל וקו הימין לקו השייכות בדרגות ‰‡ÈÚˆÓ,רק Âwa Ìb«««»∆¿»ƒ

˙B‚¯„n‰ ‰p‰ והשונות BfÓהרבות BÊ ˙BÏLÏzLÓ Ba LiL ƒ≈««¿≈∆≈ƒ¿«¿¿ƒ
שלפניה, מהדרגה ויורדת באה דרגה שכל כך בנוי הדרגות ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒוסולם

Ì‰'האמצעי ב'קו השונות הדרגות BÓÎeגם ,‰hÓe ‰ÏÚÓ ˙ÈÁ·a ≈ƒ¿ƒ««¿»«»¿
Ì"aÓ¯‰ ·˙kL24ÌÈÎ‡ÏnaL ‰hÓe ‰ÏÚn‰ ÔÈÚa גם ∆»«»«¿«¿ƒ¿«««¿»«»∆««¿»ƒ

ויש  דרגות. הבדלי יש במלאכים

'מעלה' גבוהה, בדרגה שהם מלאכים

נמוכה, בדרגה שהם מלאכים ויש

במציאות  ומדובר שמאחר אלא 'מטה',

ו'מטה' 'מעלה' על מדובר לא רוחנית,

כדברי  אלא גשמי מקום של במובן

ממעלתו  למטה שאמרנו "זה הרמב"ם,

אדם  כמו מקום מעלת אינה חבירו של

כמו  אלא מחבירו למעלה שיושב

גדול  שאחד חכמים בשני שאומרין

למעלה  שהוא בחכמה מחבירו

זה". של ממעלתו

‰Ê Ô·eÈÂ הדרגות חלוקת עניין ¿»∆
'מעלה' בקו והמושגים ו'מטה'

ויובהר  יובן NÚ¯האמצעי ÔÈÚÓ≈ƒ¿«∆∆
˙cÓa ÔLiL ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ∆∆¿»¿ƒ«

ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ,ÌÈÓÁ¯‰ כמבואר »«¬ƒ«»∆¿»ƒ
מעשר  אחת שכל וחסידות בקבלה

(בספירת  העשר מכל כלולה הספירות

שבחכמה, חכמה יש למשל, החכמה,

בכל  וכך הלאה, וכן שבחכמה בינה

שממשיך  כפי הספירות), מעשר אחת

בתורת p‰c25Úe„È‰ומפרט. ¿ƒ≈»«
È„Îaהחסידות  ,‰cÓ ÏkL∆»ƒ»ƒ¿≈

dÓLÏ ‰Èe‡¯ ‰È‰zL יהיו ואכן ∆ƒ¿∆¿»ƒ¿»
עליונה, מידה של התכונות כל בה

da ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ כל של העניין את »ƒƒ¿»
והעניין  התוכן את רק (ולא הספירות

בלבד) פרטית ספירה אותה שהם של

ÎÁŒ„ÒÁ ˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰Ó »¿»ƒ»««∆∆
Œ„B‰ŒÁˆ ˙¯‡ÙzŒ‰¯e·b¿»ƒ¿∆∆≈«

BÓÎe .„BÒÈ למשל˙cÓa ¿¿¿ƒ«
‰lÁzL הכנה ‰‡‰·‰, בתור »«¬»∆¿ƒ»

אהבה  של רגש להתעוררות והקדמה

˙eBa˙‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ השכלית·BË ·‰‡p‰ ¯·c‰L CÈ‡ ¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿¿≈∆«»»«∆¡»
BÏ ולאהוב אליו להתקרב לעצמו, אותו להשיג לו וכדאי המתבונן לאדם

‰‰˙eBa˙אותו, B‡ שכליתÌˆÚa ·‰‡p‰ ¯·c ˙ÏÚÓa מצד «ƒ¿¿¿«¬«»»«∆¡»¿∆∆
אישית , עבורו טוב הדבר כיצד דווקא לאו הדבר, BÊעצם ˙eBa˙‰Óe≈ƒ¿¿

בחכמהֿבינהֿדעת  ‰‡‰·‰שהיא ˙cÓa ‡e‰ ¯¯BÚ˙Ó הזה והרגש ƒ¿≈¿ƒ«»«¬»
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ט h"kyz'd ,zekeqdÎbgc 'a mei

ׁשּבתחילה  ּדקדּׁשה, אהבה ּבמּדת ּוכמֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֻּבפעל.

לי  אלקים ׁש"ּקרבת אי ההתּבֹוננּות ְְְֱִִִִִֵֶַַֹהיא

ּבעצם,26טֹוב" טֹוב הּוא ׁשאלקּות אֹו ,ְֱֶֶֶֹ

הוי' את ל"ואהבּת ּבא הּוא זֹו ְְְְְֲִֵֵַָָָָָּומהתּבֹוננּות

"27אלקי"ּכמֹו לרע ל"ואהבּת ּומּזה 28אֹו , ְְְְֱֲִֵֶֶַָָָֹ

נצחֿ ּבחינת יֹותר, ׁשּלמּטה לבחינה ּבא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּוא

הם  והּמּדֹות הּמֹוחין והּנה, כּו'. ְְְִִִֵֵַַהֹודֿיסֹוד

ּבׂשכל  ׁשעֹוסק ׁשּבׁשעה לזה, זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּבסתירה

התעֹוררּות  אצלֹו להיֹות אפׁשר אי ְְְְְְְְִִִִֶֶָוהתּבֹוננּות,

עלֿידי  מתעּלמים, ׁשהּמחין לאחרי ורק ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹהּמּדֹות,

אזי  מּקיף, ּבבחינת עליו ּומאירים הּגרֹון, ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָמצר

ּגיסא, לאיד וכן הּמּדֹות. התעֹוררּות ְְְְֲִִִִֵֵַַָָנעׂשית

מבלּבלֹות  הן הרי ּבגּלּוי, הן הּמּדֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַׁשּכאׁשר

יעּור" "הּׁשחד ּבענין ּוכמֹו ׁשהּמּדֹות 29לּמֹוחין, , ְְְְִִִֵֶַַַַַַֹ

לּמסקנה  לבא יּוכל ׁשּלא עד הּׂשכל, את ְֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמּטֹות

ׁשהּמֹוחין  ונמצא אליה. לבא ׁשּצרי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹהאמּתית

וחסדּֿגבּורהֿ (חכמהּֿבינהּֿדעת ְְְְִִֶֶַַַָָָָוהּמּדֹות

ּגם  הּוא וכן לזה. זה ּבאיןֿער הם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּתפארת)

נצחֿהֹודֿיסֹוד) (ּבחינת ּבפעל ההׁשּפעה ְְְְְְִִֵַַַַַַָָֹּבענין

ׁשהיא  (חסדּֿגבּורהּֿתפארת), מהּמּדה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּבאה

האהבה  ּדכאׁשר הּמּדה, צמצּום לאחרי רק ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבאה

הׁשּפעת  את לקּבל הּזּולת יּוכל לא ּבתקּפּה, ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹהיא

יבין  לא ההׁשּפעה, את יקּבל אם וגם ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהחסד,

ּבמּדת  ׁשהּוא ּוכמֹו ׁשּבזה. החסד את ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָוירּגיׁש

וכן  הּגבּורה, ּבמּדת ּגם הּוא ּכן והאהבה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהחסד

מּכל  ּכלּולה ׁשהיא הרחמים, ּבמּדת ּגם ְְֲִִִִֶַַַָָָהּוא

חסדּֿגבּורהֿ חכמהּֿבינהּֿדעת ספירֹות ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָהעׂשר

להיֹות  צריכה ׁשּבתחילה נצחֿהֹודֿיסֹוד, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּתפארת
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באלוקות  והדבקות היא ההתקרבות

התבוננות  אֹו בשבילו, טובה

ÌˆÚa ·BË ‡e‰ ˙e˜Ï‡L לאו ∆¡…¿∆∆
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האמורים BÊשכלית  האופנים בשני
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וכוחות  לזולת בהשפעה יותר קשורות
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¯ˆÓ È„ÈŒÏÚ ,ÌÈÓlÚ˙Óƒ¿«¿ƒ«¿≈≈«

ÔB¯b‰ הרעיון את ומעלים שמצמצם «»
ÈÁ·a˙השכלי, ÂÈÏÚ ÌÈ¯È‡Óe¿ƒƒ»»ƒ¿ƒ«
ÛÈwÓ רק באדם מאירים והמוחין «ƒ

אבל  מלמעלה עליו ה'מקיף' כדבר

בפנימיותו, חודר ÈNÚ˙איננו ÈÊ‡¬««¬≈
˙Bcn‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ אבל והרגש, ƒ¿¿«ƒ

ייתכן  לא שכלית, בהתבוננות שקוע והאדם מאירים המוחין שעיקר זמן כל
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‰cn‰ ÌeˆÓˆ שהרגש ולאחר ƒ¿«ƒ»
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zekeqdי bg oipr oiadl

ּכּמבאר  הרחמים, למּדת הּמביאה ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹההתּבֹוננּות

ואחרּֿכ ּבזה, ההתּבֹוננּות ּפרטי אחר ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָּבמקֹום

לידי  ּבא הּוא ּומּזה הּמּדה, להתעֹוררּות ּבא ְְְִִִִֵֶַָָָהּוא

למּדת  הּמביאה ההתּבֹוננּות הּנה ּבפעל, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹהׁשּפעה

מּזֹו, זֹו הפכּיֹות הן עצמ ּה, והּמּדה ְְְֲִִִִֵַַַָָָָהרחמים,

איֿאפׁשר  ּבהתּבֹוננּות עסּוק ׁשהּוא ְְְְְִִֶֶָָָָּובׁשעה

רק  ּבאה הּמּדה והתעֹוררּות כּו', ּבמּדה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשּיתעֹורר 

ּבנֹוגע  ּגם הּוא וכן הּמֹוחין, התעּלמּות ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַלאחרי

הרחמ  מּדת ׁשּמּצד לּזּולת ׁשהיא להׁשּפעה ים, ְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָ

וכאׁשר  ּדוקא, הּמּדה התעּלמּות לאחרי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָּבאה

את  לקּבל הּזּולת יּוכל לא ּבתקּפּה היא ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹהּמּדה

ׁשּמּצד  אֹו ּפנים. מּׁשני ּבאחד והּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָההׁשּפעה.

ׁשּיתּבּטל  ועד יתּבלּבל, ההׁשּפעה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָרּבּוי

ההׁשּפעה, את ּכלל יקּבל ׁשּלא אֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמּמציאּותֹו,

מּובן, זה  ּומּכל להּמׁשּפיע. ּבאיןֿער ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹלהיֹותֹו

יׁש האמצעי, ּבּקו ׁשהיא הרחמים, ּבמּדת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּגם

מה  להבין צרי ואםּֿכן וׁשּנּוי, ְְְְְִִִִִֵַַָָהתחּלקּות

ועד  מראׁשיתֹו האמצעי, ׁשהּקו לעיל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשּנתּבאר

ּבׁשוה. הּוא ְֶָסֹופֹו,

הקו ‡Cד) ׁשּגם אמת ּדהן הּוא, הענין «ְְֱִֵֶֶַַַָָ

(ׁשּנקרא  קו ּבחינת להיֹותֹו ְְְְִִִִֶֶַַָָָהאמצעי,

ענין  ּבֹו יׁש הּוא), ּכן וכׁשמֹו האמצעי, קו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּבׁשם

למּטה, מּלמעלה ׁשּמׁשּתלׁשל ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות

ּדמעלה  מדרגֹות חּלּוקי ּבֹו ּגם יׁשנם זה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּומּצד

ׁשהּוא  ענין, עֹוד ּבֹו יׁש מּכלֿמקֹום ּכּנ"ל, ְִִֵֶַַַָָָָּומּטה

מּכל  ׁשּלמעלה הּכתר, ּפנימּיּות מּבחינת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָנמׁש

ׁשּבֹו, הּכתר ּפנימּיּות ּומּצד ההׁשּתלׁשלּות. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַסדר

ּבחינת  ּכי סֹופֹו, ועד מראׁשיתֹו ּבׁשוה הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָהרי

הּׁשּנּויים, מענין למעלה היא הּכתר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָּפנימּיּות

ּבׁשוה. הּוא ,נמׁש ׁשהּוא מקֹום ּבכל ְְְְִֵֶֶָָָָָולכן

אחר  ּבמקֹום ׁשהּוא 30וכּמבאר הרחמים, ּבענין ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ
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‰p‰ הרחמים במידת גם ƒ≈
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‰cn‰Â ,ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓÏ¿ƒ«»«¬ƒ¿«ƒ»

,dÓˆÚ,שבלב ‰BiÎÙ˙הרגש Ô‰ «¿»≈»¿ƒ
,BfÓ BÊ שאר לגבי לעיל כאמור ƒ

הרגש  ועולם השכל שעולם הספירות

לחלוטין  ונפרדים שונים דברים שני הם

˜eÒÚ ‡e‰L ‰ÚL·e¿»»∆»
a¯LÙ‡ŒÈ‡ ˙eBa˙‰¿ƒ¿¿ƒ∆¿»
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,ÔÈÁBn‰ ˙eÓlÚ˙‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈ƒ¿«¿«ƒ

באריכות לעיל Ìbכמבואר ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«
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.ÌÈt כאשר שבהשפעה והחיסרון »ƒ
יכול  שלו החזק ברגש 'תפוס' המשפיע
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המשפיע  בין הגדול הפער שמפני או
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לדרגות  חלוקה יש האמצעי בקו שהיא הרחמים במידת שגם באריכות
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קו והמושג גם היא שמשמעותו 'קו'

וללא  סוף אין שהיא הארה ולא דק

מוגבלת  להארה מתייחס גבול,

ÔÈÚומצומצמת, Ba LÈ≈ƒ¿«
ÏLÏzLnL ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿∆ƒ¿«¿≈

למדריגה ממדריגה «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰ויורד
‰Ê „vÓe ,‰hÓÏ היא שהארתו ¿«»ƒ«∆

למדריגה  ממדרגה בהשתלשלות
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,Ï"pk,באריכות לעיל כמבואר ««

Ba LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ האמצעי בקו ƒ»»≈
,ÔÈÚ „BÚ בקו קיים ולא לו המיוחד ƒ¿»

הקו  זה עניין ומצד השמאל, וקו הימין

מ'השתלשלות, למעלה הוא האמצעי

ומבאר שממשיך CLÓכפי ‡e‰L∆ƒ¿»
ומתגלה ויורד »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙ובא
,¯˙k‰ ˙eiÓÈt העמוק החלק ¿ƒƒ«∆∆
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˙eÏLÏzL‰‰ למעלה והוא «ƒ¿«¿¿

הספירה  שהיא החכמה מספירת

כשם  ביותר, והעליונה הראשונה

הראש. מעל הוא הגשמי שהכתר

BaL ¯˙k‰ ˙eiÓÈt „vÓeƒ«¿ƒƒ«∆∆∆
בכל  בו נרגשת והיא מקורו שהיא

‰e‡הדרגות, È¯‰ האמצעי הקו ¬≈
ÚÂ„מאיר B˙ÈL‡¯Ó ‰ÂLa¿»∆≈≈ƒ¿«

˙eiÓÈt ˙ÈÁa Èk ,BÙBÒƒ¿ƒ«¿ƒƒ
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ÂLa‰ההארה, ‡e‰ ,CLÓ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÔÎÏÂ הנקודה כי ¿»≈¿»»∆ƒ¿»¿»∆
ביותר. למטה ו'משתלשל' יורד כשהוא בו נמצאת הכתר' 'פנימיות של

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ30 החסידות ‰¯ÌÈÓÁבתורת ÔÈÚa על ¿«¿…»¿»«≈¿ƒ¿«»«¬ƒ
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יי h"kyz'd ,zekeqdÎbgc 'a mei

ועלֿידי  עצמֹו, את ׁשּמרּגיׁש ההרּגׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַענין

את  מרּגיׁש הּוא עצמֹו את ׁשּמרּגיׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַההרּגׁש

ׁשהאדם  ההרּגׁש הרי עליו), (ּומרחם ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָזּולתֹו

הּׂשכל  מענין למעלה הּוא עצמֹו את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָמרּגיׁש

זה  ּובהרּגׁש עצמי), הרּגׁש (ּבחינת ׁשּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַּומּדֹות

עצמֹו הרּגׁש ענין ולכן הּׁשּנּוי, ענין ׁשּי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָאין

חכמהֿ הּבחינֹות ּבכל ּבׁשוה הּוא ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָׁשּברחמים

ונצחֿהֹודֿיסֹוד  חסדּֿגבּורהּֿתפארת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָּבינהּֿדעת

האמצעי  הקו ענין ּבכללּות הּוא וכן ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשּבֹו.

(מה  האמּתית ׁשּמהּותֹו ויסֹוד', ּגּוף ְֲִִִֶֶַַָֹׁשּב'ראׁש

ּבׁשוה, מקֹום ּבכל הּוא העצם) מּבחינת ּבֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָּׁשּיׁש

לעיל  ּׁשּנתּבאר מה קּׁשּוי 31ׁשּזהּו "אין ּבענין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

לדעת" ׁשּבּמח 32אּלא ׁשּבּדעת ׁשההתעֹוררּות , ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

אחת  ּבבת היא קֹודׁש' ּברית אֹות ְְְְִִֶֶַַַַוׁשּב'יסֹוד

ׁשהיתה  ּביעקב ׁשּמצינּו וזהּו כּו'. הּתקף ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹּובאֹותֹו

ׁשלמה  "ׁשלימּו33מּטתֹו ׁשּיעקב, ּדכיון , ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ

ׁשּׁשרׁשֹו34ּדאבהן" האמצעי, הקו מּבחינת הּוא , ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָ

ּבּקו  ׁשּגם אף הּנה הּכתר , ּפנימּיּות ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַּבבחינת

ּומּטה, מעלה מדרגֹות חּלּוקי יׁשנם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאמצעי

נצחֿ חסדּֿגבּורהּֿתפארת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחכמהּֿבינהּֿדעת

למּטה, ׁשהּוא ּכמֹו ּגם מּכלֿמקֹום ְְְִֶַַָָָהֹודֿיסֹוד,

הּׁשלמּות. ּבתכלית הּוא הרי "מּטתֹו", ְְְְֲִִִִֵֵַַַָּבבחינת

ׁשּיׁשנֹו הּכתר ּפנימּיּות ּבחינת ׁשּמּצד מּזֹו, ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָויתרה

ימין  ּבקּוין ּגם ׁשלמּות הּוא ּפֹועל האמצעי, ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּקו

ּב"ׁשלימּו הּׁשני הּפרּוׁש וכּידּוע ְְְְִִֵֵַַַַָֹּוׂשמאל,

האבֹות  ּבכל ׁשלמּות ּפֹועל ׁשּיעקב .35ּדאבהן", ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָֹ

נפלאּו הּמה "ׁשלׁשה ּׁשּכתּוב מה ּגםּֿכן ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹוזהּו

ּבחינת  הּוא "נפלאּו" ּבּׁשמים", הּנׁשר ּדר ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָמּמּני,

כ"ק  ׁשּמבאר ּוכמֹו הּכתר, ּפנימּיּות ְְְִִִֵֶֶֶַַָ'עּתיק',

צדק' ה'צמח ּכמֹו36אדמֹו"ר הּוא ׁש"נפלאּו" ְְְְִֶֶֶֶַַַ
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31(.(55 ע' (לעיל 8 שבהערה קנו יעיר כנשר סע"ב.)32ד"ה נג, פל )33יבמות ויק"ר מב. כו, בחוקותי ה.תו"כ זח"א )34"ו,

ע"ב. ריש קמט, שם (בס"ת). ב א.)35קמז, קמח, תולדות תו"ח א. יא, נח תו"א א'תרצ.)36ראה ע' האזינו אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚהזולת, ‡e‰Lהוא הזולת על לרחמים ‰‰¯Lbשהמקור ∆ƒ¿««∆¿≈

LÈb¯nLהאדם˙‡ LÈb¯nL Lb¯‰‰ È„ÈŒÏÚÂ ,BÓˆÚ ˙‡ ∆«¿ƒ∆«¿¿«¿≈«∆¿≈∆«¿ƒ∆
Lb¯‰‰ È¯‰ ,(ÂÈÏÚ ÌÁ¯Óe) B˙ÏeÊ ˙‡ LÈb¯Ó ‡e‰ BÓˆÚ«¿«¿ƒ∆»¿«≈»»¬≈«∆¿≈
˙BcÓe ÏÎO‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ ˙‡ LÈb¯Ó Ì„‡‰L∆»»»«¿ƒ∆«¿¿«¿»≈ƒ¿««≈∆ƒ

) BaL הבנה על  שמיוסד  דבר זה ואין  ∆
אלא מסויים רגש או »ÈÁa¿ƒ˙שכלית

ÈÓˆÚ Lb¯‰ מהותו מעצם הנובע ∆¿≈«¿ƒ
האדם  Ê‰של Lb¯‰·e שהאדם ), ¿∆¿≈∆

למציאות  ומודע עצמו את מרגיש

שלו ÔÈÚהאישית CiL ÔÈ‡≈«»ƒ¿«
ÈepM‰ בו שקיים מהותי דבר זה אלא «ƒ

BÓˆÚתמיד  Lb¯‰ ÔÈÚ ÔÎÏÂ ,¿»≈ƒ¿«∆¿≈«¿
ÌÈÓÁ¯aL במידת ביטוי לידי הבא ∆¿«¬ƒ

הזולת) (על ÂLa‰הרחמים ‡e‰¿»∆
Œ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ ˙BÈÁa‰ ÏÎa¿»«¿ƒ»¿»ƒ»
˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ ˙Úc««∆∆¿»ƒ¿∆∆

BaL „BÒÈŒ„B‰ŒÁˆÂ בשכל הן ¿≈«¿∆
כתוצאה  שבאה בהשפעה והן ברגש הן

הרחמים ÔÎÂמכך. שבמידת כמו הּוא ¿≈
בכל  בה מתבטא עצמי' ה'הרגש

הוא  כן למטה, עד מלמעלה הדרגות

ÈÚˆÓ‡‰ Â˜‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ¿«««»∆¿»ƒ
,'„BÒÈÂ Ûeb L‡¯'aL אף שעל ∆¿…ƒ

בזה  יש שבהחלט לעיל המבואר

שהפערים  כך כדי ועד דרגות חילוקי

ערוך, באין הם וליסוד לגוף הראש בין

בכולם  מאיר האמצעי הקו מכלֿמקום

כיון  ‰‡ÈzÓ˙בשוה, B˙e‰nL∆«»¬ƒƒ
(ÌˆÚ‰ ˙ÈÁaÓ Ba LiM ‰Ó)«∆≈ƒ¿ƒ«»∆∆
e‰fL ,‰ÂLa ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰¿»»¿»∆∆∆

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó31 במאמר «∆ƒ¿»≈¿≈
הנזכר  קנו' יעיר 'כנשר דיבורֿהמתחיל

‡l‡לעיל ÈeM˜ ÔÈ‡" ÔÈÚa¿ƒ¿«≈ƒ∆»
"˙Ú„Ï32˙e¯¯BÚ˙‰‰L , ¿««∆«ƒ¿¿

„BÒÈ'aLÂ ÁnaL ˙ÚcaL∆«««∆«…«¿∆«¿
˙·a ‡È‰ 'L„B˜ ˙È¯a ˙B‡¿ƒ∆ƒ¿«

'eÎ Û˜z‰ B˙B‡·e ˙Á‡ ולמרות ««¿«…∆
שבראש  המוח בין הערך ריחוק

כי  בשניהם, שווה ההתעוררות ל'יסוד',

נמצאת  שבאדם האמצעי' ה'קו מהות

בשוה. ולמטה למעלה

·˜ÚÈa eÈˆnL e‰ÊÂ ממנו שיצא אבינו מאברהם בשונה דווקא, אבינו ¿∆∆»ƒ¿«¬…
עשו, ממנו שיצא אבינו ויצחק ÓÏL‰ישמעאל B˙hÓ ‰˙È‰L33 וכל ∆»¿»ƒ»¿≈»

צדיקים, היו השבטים עשר "eÓÈÏLשנים ,·˜ÚiL ÔÂÈÎc¿≈»∆«¬…¿ƒ
"Ô‰·‡c34,,האבות ‰‡ÈÚˆÓ,שלימות Â˜‰ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ «¬»»ƒ¿ƒ«««»∆¿»ƒ

,¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a BL¯ML,לעיל ÌbLכמבואר Û‡ ‰p‰ ∆»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆ƒ≈«∆«
,‰hÓe ‰ÏÚÓ ˙B‚¯„Ó È˜elÁ ÌLÈ ÈÚˆÓ‡‰ Âwa יש בו וגם ««»∆¿»ƒ∆¿»ƒ≈«¿≈«¿»«»

הדרגות  חילוקי כל על הספירות כל את

Œ„ÒÁשבהן  ˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»««∆∆
Œ„B‰ŒÁˆ ˙¯‡ÙzŒ‰¯e·b¿»ƒ¿∆∆≈«
BÓk Ìb ÌB˜ÓŒÏkÓ ,„BÒÈ¿ƒ»»«¿

‡e‰L,'האמצעי hÓÏ‰,ה'קו ∆¿«»
B˙hÓ" ˙ÈÁ·a שרומז ביטוי ," ƒ¿ƒ«ƒ»

נמוכות, דרגות היינו ≈¬‰¯Èל'מטה'
˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ לא ¿«¿ƒ«¿≈

שהוא  כפי שלו מהשלימות פחות

הגבוהות. בדרגות 'למעלה'

,BfÓ ‰¯˙ÈÂ שב'קו בלבד זו לא ƒ≈»ƒ
יש  עצמו למעלה האמצעי' שלימות

מזה  יותר אלא למטה, »vnL∆ƒ„כמו
BLiL ¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆∆∆¿

ÈÚˆÓ‡‰ Âwa,שורשו מצד ««»∆¿»ƒ
לעיל, eÓÏL˙כמבואר ‡e‰ ÏÚBt≈¿≈

Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ ÔÈe˜a Ìb שמצד «««ƒ»ƒ¿…
זו, שלימות חסרי הרי »«»¿Úe„iÎÂעצמם

eÓÈÏL"a ÈM‰ Le¯t‰«≈«≈ƒ¿¿ƒ
,"Ô‰·‡c הפירוש על הנוסף «¬»»

האבות') ('שלמות הנזכר הראשון

,·˜ÚiL,האמצעי ÏÚBtקו ∆«¬…≈
˙B·‡‰ ÏÎa ˙eÓÏL35 גם ¿≈¿»»»

ביצחק  וגם הימין, קו אבינו, באברהם

השמאל. קו אבינו,

·e˙kM ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ בדברי ¿∆«≈«∆»
המלך  ‰n‰שלמה ‰LÏL"¿…»≈»

¯Lp‰ C¯c ,ÈpnÓ e‡ÏÙƒ¿¿ƒ∆ƒ∆∆«∆∆
,"ÌÈÓMa בכתוב הפנימי והפירוש «»«ƒ

˙ÈÁa ‡e‰ "e‡ÏÙ"ƒ¿¿¿ƒ«
¯˙k‰ ˙eiÓÈt ,'˜ÈzÚ', «ƒ¿ƒƒ«∆∆

וחסידות  בקבלה שהחלק כמבואר

עליון' 'כתר בבחינת והפנימי העמוק

הפירושים  (ואחד יומין' 'עתיק נקרא

– הוא מבחינת בזה ונבדל נעתק

כלומר  והתגלות, הארה היינו 'יומין',

למעלה  שהוא מפני מכוסה שהוא

בשם  נקראת זו גבוהה ודרגה Î"˜'פלא',מהתגלות) ¯‡·nL BÓÎe¿∆¿»≈
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡36‡Ï" ÔÈÚ BÓk ‡e‰ "e‡ÏÙ"L «¿«∆«∆∆∆ƒ¿¿¿ƒ¿«…
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היא" נפלאת "לא ּבחינת 37ענין על ׁשּקאי , ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

לעיל 38'עּתיק' ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבחינת 39, ּומּצד . ְְְְִִִִֵֵֶַַַָ

ּבחינת  ּגם הּנה האמצעי, ׁשּבּקו הּכתר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּפנימּיּות

הּוא  ּונפילה, נׁשירה  ּבדר ּׁשּבא מה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָ"הּנׁשר"

הּתׁשּובה, ּבענין לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּבּׁשמים",

יעיר  "ּכנׁשר וזהּו ּכזכּיֹות. נעׂשים הּזדֹונֹות ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֻׁשּגם

ּדוקא), ("על" אברתֹו" על יּׂשאהּו ּגֹו' ְְִִֵֶַַַָָָקּנֹו

רמ"ח למעל  על ּדקאי "אברתֹו", מּבחינת ה ְְְְְִִֵֶַַַָָָ

ּדמלּכא  הּמצֹות.40אברין ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַַָָ

מּלמעלה p‰Â‰ה) ׁשּנמׁשכת ׁשההמׁשכה ּכׁשם  ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מּבחינה  היא הּתׁשּובה ְְְִִִֵַַָָעלֿידי

ּכן  אברתֹו", "על הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה

ּבאה  הּתׁשּובה ׁשעבֹודת האדם, ּבעבֹודת ּגם ְֲֲֶַַַַַָָָָָָהּוא

מה  וזהּו מהּדעת. ׁשּלמעלה הּנפׁש עצם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָמּבחינת

ילל 10ּׁשּכתּוב  ּובתהּו מדּבר ּבארץ "ימצאהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹ

יׁשב  לא "אׁשר מקֹום הּוא ׁש"מדּבר" ְְֲִִֶֶַָָָֹיׁשמֹון",

ׁשם" הּוא 41אדם ׁשם" אדם יׁשב ּׁש"ּלא ּומה , ֶַַָָָָָָָֹ

"מדּבר" ּדבחינת ּכן, הּוא ּברּוחנּיּות ׁשּגם ְְְְִִִִִֵֶַַָָלפי

העליֹון'. 'אדם ׁשם" יׁשב לא "אׁשר מקֹום ְֲֶֶַָָָָָָֹהּוא

ו"תהּו "מדּבר" ּבחינת ּגם ולהפ לברר ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹּובכדי

ּדוקא, "ימצאהּו" עלֿידי זה הרי יׁשמֹון", ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָילל

הּדעת  ּבהיסח ּבאה ענין 42ׁשּמציאה והּוא , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

העצם  מּבחינת ׁשּבאה הּתׁשּובה ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָעבֹודת

הּוא  הּתׁשּובה ענין ׁשהרי מהּדעת, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּלמעלה

וענין  חדׁשה, מציאּות ונעׂשה רצֹונֹו את ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָׁשעֹוקר

והּדעת. מהּׂשכל ׁשּלמעלה מּבחינה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה
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יא.)37 ל, וכו')38נצבים הוספות ועם ואילך. תתקמו ע' ח"ב תקס"ה אדה "ז במאמרי הזאת המצוה כי ע"פ ביאור ראה

ואילך. שכד ע' תרל"ח ואילך. רמט ע' תרכ"ו סה"מ ואילך. א'רלה ע' נצבים אוה"ת דש"פ )39– הזאת המצוה כי ד"ה

ואילך). 459 ע' חנ"ג (תו"מ פ"ד תשכ"ח אלול כ"ח סע"א).)40נצבים, (עד, ת"ל ו.)41תקו"ז ב, צז,)42ירמי' סנהדרין

א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‡È‰ ˙‡ÏÙ37,התשובה מצוות אודות בתורה מכוון È‡wLהאמור ƒ¿≈ƒ∆»≈

'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ÏÚ38 בפנימיות ששורשה האמצעי' 'קו שבחינת (וכשם «¿ƒ««ƒ
הוא  כן 'עתיק', לבחינת ושייכת ההשתלשלות מסדר ונעלית 'נפלאת' הכתר

התשובה), מצוות של ומעלתה עניינה ÏÈÚÏגם ¯‡a˙pL BÓk39 ¿∆ƒ¿»≈¿≈
המצוה  'כי דיבורֿהמתחיל במאמר

'לא  נאמר בו הפסוק (תחילת הזאת'

פרשת נפל  בשבת שנאמר היא') את

ראש נצבים  שלפני השבת תשכ"ח,

תשכ"ט. זו, שנה »vÓeƒ„השנה
ÂwaL ¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆∆««

Ìb ‰p‰ ,ÈÚˆÓ‡‰ אפילו »∆¿»ƒƒ≈«
‡aM ‰Ó "¯Lp‰" ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆«∆»

,‰ÏÈÙe ‰¯ÈL C¯„a היינו ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»
שלמטה, התחתונות ‰e‡המדרגות

,"ÌÈÓMa" לעיל כמבואר «»«ƒ
בכל באריכות  מאיר האמצעי שהקו

בשווה, a˙pL‡¯הדרגות BÓÎe¿∆ƒ¿»≈
ÌbL ,‰·eLz‰ ÔÈÚa ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿««¿»∆«

שנעשו ‰BB„f˙אפילו  עבירות «¿
e‰ÊÂבמזיד  .˙BiÎÊk ÌÈNÚ«¬ƒƒ¿À¿∆

e‰‡OÈ 'Bb Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk"¿∆∆»ƒƒƒ»≈
‡˜Âc "ÏÚ") "B˙¯·‡ ÏÚ«∆¿»««¿»
מרחם  שהנשר ואומר מדייק והכתוב

גופו  מעל אותם ונושא גוזליו על

ÈÁaÓ˙ואבריו  ‰ÏÚÓÏ ,(¿«¿»ƒ¿ƒ«
È‡˜c ,"B˙¯·‡",שמכוון ∆¿»¿»≈

ברוחניות, ¯Á"Óבנמשל ÏÚ«
‡kÏÓc ÔÈ¯·‡40,המלך אברי ≈»ƒ¿«¿»

כביכול, ∆e‰L‡הקדושֿברוךֿהוא,
˙Bˆn‰ ÔÈÚ נעלית שהתשובה ƒ¿««ƒ¿

המצוות. מעניין יותר

‰ÎLÓ‰‰L ÌLk ‰p‰Â (‰¿ƒ≈¿≈∆««¿»»
‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL היינו למטה, ∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»

האדם, על ≈¿»È„ÈŒÏÚמהאלוקות
‰·eLz‰ נעלית עבודה שהיא «¿»

של למעלה ,ביותר  הרגילה מהעבודה

המצוות, וקיום התורה È‰ƒ‡לימוד
,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ הכתוב בלשון כנרמז ƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

,"B˙¯·‡ ÏÚ" שהוא כשם הנה השתלשלות, סדר של מה'אברים' למעלה «∆¿»
למטה, מלמעלה האלוקות, ‰‡„Ìמצד ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ Ôk מצד וגם ≈««¬«»»»

המתעלה  נעלית האדם בעבודה מדובר לאלוקות להתקרב למעלה מלמטה

הרגילה, ה' מעבודת ÌˆÚיותר ˙ÈÁaÓ ‰‡a ‰·eLz‰ ˙„B·ÚL∆¬««¿»»»ƒ¿ƒ«∆∆
˙Úc‰Ó ‰ÏÚÓlL LÙp‰ המציאות גדרי מעל עלֿשכלית, עבודה והיא «∆∆∆¿«¿»≈«««

האדם. של הרגילה

e‰ÊÂ עניינה אודות לעיל האמור ¿∆
גם  הוא התשובה מצוות של המיוחד

של  הפנימי e˙kM·התוכן ‰Ó10 «∆»
לפסוק  הקודם יעיר בפסוק "כנשר

a„Ó¯קנו", ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ"ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»
,"ÔBÓLÈ ÏÏÈ e‰˙·e¿…¿≈¿ƒ
¯L‡" ÌB˜Ó ‡e‰ "¯a„Ó"L∆ƒ¿»»¬∆

"ÌL Ì„‡ ·LÈ ‡Ï41, מקום …»«»»»
מיושב, ולא l"M‡שומם ‰Óe«∆…
"ÌL Ì„‡ ·LÈ,בגשמיות‡e‰ »«»»»

,Ôk ‡e‰ ˙eiÁe¯a ÌbL ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»ƒ≈
"¯a„Ó" ˙ÈÁ·c ברוחניות‡e‰ ƒ¿ƒ«ƒ¿»

"ÌL ·LÈ ‡Ï ¯L‡" ÌB˜Ó»¬∆…»«»
'ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡',הקדושֿברוךֿהוא »»»∆¿

אלוקות היינו  גילוי ללא מקום

השכינה. Ï·¯¯והשראת È„Î·eƒ¿≈¿»≈
ולהעלות  מהיפך CÙ‰ÏÂלתקן ¿«¬…

לקדושה  ÈÁa˙הקדושה Ìb«¿ƒ«
,"ÔBÓLÈ ÏÏÈ e‰˙"Â "¯a„Ó"ƒ¿»¿…¿≈¿ƒ
מקדושה  ושממה ריקנות של מקום

"e‰‡ˆÓÈ" È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈ƒ¿»≈
ÁÒÈ‰a ‰‡a ‰‡ÈˆnL ,‡˜Âc«¿»∆¿ƒ»»»¿≈«

˙Úc‰42, חכ ז"ל כמאמר מינו «««
מתפרש  הדעת' 'היסח והמושג בגמרא,

למעלה  של במובן למעליותא, גם

B·Ú„˙מהדעת, ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«¬«
˙ÈÁaÓ ‰‡aL ‰·eLz‰«¿»∆»»ƒ¿ƒ«

ÌˆÚ‰ הנשמה ÏÚÓlL‰של »∆∆∆¿«¿»
,˙Úc‰Ó בגדרי שקשור השכל ≈«««

האדם המציאות  של ≈¬∆È¯‰Lהמוגבלת
¯˜BÚL ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚƒ¿««¿»∆≈

לגמרי  ¯ˆBBומבטל הקודם ‡˙ ∆¿
טוב  לא רצון «¬»¿NÚÂ‰שהיה

‰Ê ÔÈÚÂ ,‰L„Á ˙e‡ÈˆÓ קיצוני כך כל מהפך ÈÁaÓ‰של ‡a ¿ƒ¬»»¿ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ»
˙Úc‰Â ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL שהם השכל פי על משינויים בשונה ∆¿«¿»≈«≈∆¿«««

לגמרי. חדשה' 'מציאות היא התשובה ואילו קיצוניים, ולא הדרגתיים
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מדּבר,CÈLÓÓeו) ּבארץ "ימצאהּו ּבּכתּוב «¿ƒְְְִִֵֶֶַָָָ

יסֹובבנהּו" יׁשמֹון, ילל ְְְְְְִֵֶֹּובתהּו

ּבארץ  ("ימצאהּו הּתׁשּובה ׁשעלֿידי הינּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָגו',

על  ּדקאי "יסֹובבנהּו" לבחינת ּבאים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָמדּבר")

לאחרי  ּבא הּסּכה ענין והרי (ּכּנ"ל), ְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָֻֻסּכה

יּובן  ועלּֿפיֿזה ּביֹוםֿהּכּפּורים. ְְְִִִֶַַַָָהּתׁשּובה

הקו  אבינּו, ליעקב הּסּכה ּדענין ְְְֲִִַַַַַַַָָָֹֻהּׁשּיכּות

עקב' 'יּו"ד הּוא יעקב ּכי ׁשּממׁשי43האמצעי, , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

"מּטתֹו ּבענין וכּנ"ל 'עקב', לבחינת עד ְְְְִִִִֵַַַַַַָָּגם

ההמׁשכה  ׁשהּוא הּסּכה, ענין הּוא וכן ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻׁשלמה",

ּבכל הּכתר למּטה.מּפנימּיּות עד  ספיר ֹות, העׂשר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּבסּכה  הּקּבלה ּבספרי ּׁשּמבאר מה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻוכּידּוע

ספירֹות  העׂשר ּכל ּדהּנה 44נרמזֹות ׁשּסּכה 45. אף , ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

ׁשּזהּו מהּספירֹות, ׁשּלמעלה מּקיף ּבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָהיא

מרּבה  צּלתּה להיֹות צריכה ׁשּסּכה ְְְִִִֶַַַָָָָָֻֻהּטעם

מּצּלתּה מרּבה ׁשחּמתּה וסּכה ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻֻמחמתּה,

צל 46ּפסּולה  ּבחינת צל, הּוא ענינּה סּכה ּכי , ְְְִִִֵֵַָָָָֻ

(ּכמֹו הוי' ׁשמׁש ּבחינת ׁשהיא מהחּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

ּבחינת 47ׁשּכתּוב  והּוא אלקים), הוי' ּומגן ׁשמׁש ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָֹ

הּגלּויֹות, ספירֹות מהעׂשר ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָהּמּקיף

הּמּקיף  המׁשכת הּוא הּסּכה ענין ְְִִִַַַַַַָָָָֻמּכלֿמקֹום

להיֹות  ׁשּצריכים ּגם וזהּו ּדוקא. ְְְְְִִִִִִֶֶַַָּבפנימּיּות
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פ"ב.)43 האצילות) סדר (שער ג שער חיים עץ בערכו. הכינויים) ערכי (שער כג שער מצורע )44פרדס פ' מישרים מגיד

א. רמט, שלו סוכה במסכת של"ה סוכה). ערך יעקב בקהלת הסוכות )45(הובא חג ענין להבין ד"ה ראה – לקמן בהבא

תשי"ד  מרובה שחמתה סוכה ד"ה ואילך. א'תשכד ע' סוכות אוה"ת ואילך. א'רכח ע' ח"ד דברים האמצעי אדמו"ר במאמרי

ואילך). יא ע' תשי"ד סוכה.)46(סה"מ ריש יב.)47משנה, פד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÏÈ e‰˙·e ,¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ" ·e˙ka CÈLÓÓe (Â«¿ƒ«»ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»¿…¿≈

,ÔBÓLÈ ואומר ממשיך È„ÈŒÏÚLוהכתוב ,eÈ‰ ,'Â‚ "e‰··BÒÈ ¿ƒ¿¿∆¿«¿∆«¿≈
ÈÁ·Ï˙עבודת  ÌÈ‡a ("¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ") ‰·eLz‰«¿»ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ«

,(Ï"pk) ‰kÒ ÏÚ È‡˜c "e‰··BÒÈ" בתחילת לעיל כמבואר ¿¿∆¿¿»≈«À»««
הסוכות  לחג רומז ש'יסובבנהו' המאמר

הנמצא  האדם על 'סובבת' הסוכה כי

גם  (ונזכר אותו ומקיפה בסוכה

היא  שסוכה ובחסידות בקבלה המבואר

'מקיף', ‰kq‰בחינת ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿««À»
ŒÌBÈa ‰·eLz‰ È¯Á‡Ï ‡a»¿«¬≈«¿»¿

ÌÈ¯etk‰ הרמז וזהו לו, וכהמשך «ƒƒ
במדבר' בארץ 'ימצאהו לאחר בכתוב,

הכיפורים, ביום התשובה בעבודת

בסוכה. ל'יסובבנהו' באים

˙eÎiM‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»««»
,eÈ·‡ ·˜ÚÈÏ ‰kq‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««À»¿«¬…»ƒ

,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜‰ השאלה ומיושבת ««»∆¿»ƒ
הסוכות שבת  חג מדוע המאמר חילת

אבינו, ליעקב במיוחד Èkƒקשור
'·˜Ú „"eÈ' ‡e‰ ·˜ÚÈ43, «¬…»≈

CÈLÓnL וההארה הגילוי את ∆«¿ƒ
לדרגות  עד האמצעי' 'קו של המיוחדת

ביותר, ÈÁ·Ï˙הנמוכות „Ú Ìb««ƒ¿ƒ«
'·˜Ú' בגוף ביותר התחתון החלק »≈

ביותר  הנמוכות לדרגות הרומז האדם

"B˙hÓברוחניות, ÔÈÚa Ï"pÎÂ¿««¿ƒ¿«ƒ»
יעקב  חלק ÓÏL‰",של שגם ¿≈»

והתחתון  שלם,ה'מטה' ≈¿ÔÎÂשלו
ÔÈÚ ‡e‰ של הפנימי התוכן ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰L ,‰kq‰«À»∆««¿»»
¯˙k‰ ˙eiÓÈtÓ העליונה הדרגה ƒ¿ƒƒ«∆∆

Ú„ביותר, ,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ ÏÎa¿»»∆∆¿ƒ«
‰hÓÏ הספירות.סוף כל È¯ÙÒaותחתית ¯‡·nM ‰Ó Úe„iÎÂ ¿«»¿«»««∆¿…»¿ƒ¿≈

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ Ïk ˙BÊÓ¯ ‰kÒaL ‰Ïaw‰44. ««»»∆¿À»ƒ¿»»»∆∆¿ƒ
עם  עליונות הכי הדרגות של חיבור יש סוכה במצות גם כיצד ומבאר וממשיך

הכי  המחבר הדרגות האמצעי, קו אבינו, יעקב של ענינו בדוגמת תחתונות,

ביותר. ללמטה ביותר למעלה בין

‰p‰c45ÛÈwÓ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰kqL Û‡ יורד , שלא נעלה אור ¿ƒ≈«∆À»ƒ¿ƒ««ƒ
אור  והוא  מלמעלה , 'מקיף' אלא בפנימיות «¿»¿∆ÏÚÓlL‰ומתלבש

˙B¯ÈÙq‰Ó אור ומתלבש שהן למטה שיורד מוגבל בעולמות פנימי ≈«¿ƒ

בפנימיות, 'מקיף'e‰fLובנבראים בחינת היא שהסוכה זה ‰ÌÚhעניין ∆∆«««
kqL,d˙ÓÁÓלהלכה הפנימי  ‰a¯Ó d˙lˆ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ ∆À»¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿À»≈¬»»

מהחלק  מרובה יהיה שלה שהצל כזו בצורה להיות צריך בסכך הסוכה כיסוי

לשמש החשוף ÏeÒt‰שלה d˙lvÓ ‰a¯Ó d˙nÁL ‰kÒÂ46Èk , ¿À»∆«»»¿À»ƒƒ»»¿»ƒ
,Ïˆ ‡e‰ dÈÚ ‰kÒ ואין À»ƒ¿»»≈

אלא  והסתר העלם במובן ל'צל' הכוונה

ÏÚÓlL‰אדרבה Ïˆ ˙ÈÁa¿ƒ«≈∆¿«¿»
‡È‰L ‰nÁ‰Ó החמה˙ÈÁa ≈««»∆ƒ¿ƒ«

·e˙kL BÓk) 'ÈÂ‰ LÓL47 ∆∆¬»»¿∆»
‰ÈÂ'בתהילים  Ô‚Óe LÓL∆∆»≈¬»»
ÌÈ˜Ï‡ ומגן המאירה השמש כלומר, ¡…ƒ

הם  עליה, המכסה ה'נרתיק' השמש,

האור  גילוי שעניינו הוי' לשם משל

צמצום  שעניינו אלוקים ושם האלוקי,

רומזת  החמה אופן ובכל האור, והסתר

למעלה  הוא וה'צל' אלוקות לגילוי

‰ÛÈwnה'צל'e‰Â‡מזה), ˙ÈÁa ¿¿ƒ«««ƒ
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»∆∆¿ƒ

,˙BÈeÏb‰,וחסידות בקבלה כמבואר «¿
קיימות  העליונות הספירות עשר

החל  בעיקר מוגדרת בצורה ופועלות

באופן  אבל ומטה, האצילות מעולם

הן  הגנוזות") ספירות ("עשר 'נעלם'

שלמעלה  באורֿאיןֿסוף גם קיימות

המשכה  כל בעצם כי מהאצילות,

עשר  באמצעות היא מאלוקות והתגלות

שבספירות  אלא הללו הספירות

לא  הספירות בין החלוקה ה'גנוזות'

בהתכללות  והם כך כל ניכרת

כפי  בספירות מאשר יותר והתאחדות

לפני  וגם האצילות, בעולם שהן

אורֿאיןֿסוף  האיר שאז אף הצמצום,

אלא  הספירות, עשר עניין את יש ו'ציור', הגדרה כל ללא שהוא כפי

באופן  היא הספירות בין וההגדרה החלוקה הצמצום שלפני שבאורֿאיןֿסוף

איננו  (אמנם הסוכה של שה'צל' כאן מבואר כך ועל ניכרת, ואינה ונעלם 'גנוז'

אך  הגלויות, ספירות מעשר למעלה הוא אבל) הגנוזות ספירות מעשר למעלה

ÌB˜ÓŒÏkÓ,'מקיף' היא שהסוכה לעיל המבואר ‰kq‰למרות ÔÈÚ ƒ»»ƒ¿««À»
‡˜Âc ˙eiÓÈÙa ÛÈwn‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ לעיל למבואר בהתאם וזאת «¿»«««ƒƒ¿ƒƒ«¿»

נעלים  הכי הענינים המשכת שעניינו האמצעי הקו לענין דומה הסוכה שענין

ביותר. למטה עד
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מּתֹוכּה נראים ּדאף 48ּכֹוכבים ּבגלּוי), ("נראים" ְְְְִִִִִִַָָָ

מּכלֿמקֹום  ּולהעלים, להצל הּוא ענינֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשהּסכ

ּכֹוכבים  ׁשּיהיּו ּבאפן סדקים ּבֹו להיֹות ְְְְְִִִִִִֶֶָָֹצריכים

למעלה  הּוא הּכֹוכבים וענין מּתֹוכֹו, ְְְְְִִִִִַַַָָנראים

הרי  קטּנים, נראים ׁשהם ּדאף החּמה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָמּבחינת

מּצד  ׁשּזהּו הּתכּונה ּבספרי  ּגם הּמבאר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹידּוע

ׁשּגדֹולים  ּכֹוכבים יׁשנם ּבאמת אבל ְְֱֲִִִֶֶֶֶָָָָהרחּוק,

מהארץ  ּגדֹולים 49יֹותר ׁשהם ּומה וׁשמׁש, ירח , ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּברּוחנּיּות  הּוא ׁשּכן לפי זה הרי ּבגׁשמּיּות, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָיֹותר

למעלה  היא ּכֹוכבים  ׁשּבחינת הינּו, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהענינים,

להיֹות  צרי ּגּופא זה ּומּצד כּו', ׁשמׁש ְְִִִִִֶֶֶַַָָמּבחינת

יכֹולים  אינם ּכי ּדוקא, צל עלֿידי המׁשכתם ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאפן

ׁשענין  ונמצא, ּבתקּפם. ׁשהם ּכמֹו ּבגּלּוי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָלהאיר

ּבחינת  ּגם עלֿידֹו ׁשּיאיר הּוא הסּכה ְְִִֶַַַַַָָָֻּסכ

מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶַַַַָהּמּקיף

Ô·eÈÂ ׁשאף הּתׁשּובה, ּבענין ׁשהּוא מּכמֹו ¿»ְְְְִִֶֶַַַָ

ׁשּלמעלה  מסירתֿנפׁש הּוא ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָׁשענינּה

מּכלֿמקֹום  ּכּנ"ל, רצֹונֹו את ׁשעֹוקר ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָמהּׂשכל,

יצרּה" לׁשבת ּבראּה לתהּו "לא ׁשּלכן 50הרי , ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹ

עׂשר  ּבכל  להאיר צריכה ּדת ׁשּובה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָהּמסירתֿנפׁש

הּפנימּיים  ׁשהּכחֹות אּלא הּפנימּיים, ְְִִִִִִֶֶַַַַָֹֹהּכחֹות

לפני  ׁשהיּו מּכמֹו לגמרי אחר ּבאפן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹנעׂשים

מׁשלימה  ׁשהּתׁשּובה מה וזהּו הּתׁשּובה. ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָעבֹודת

הּוא  ׁשענינּה ּדאף ׁשּבּתֹורהּֿומצֹות, הּפגמים ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָאת
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הכ"א.)48 פ"ה סוכה הל' רמב"ם ה"ג. פ"ב סוכה הערת )49ירושלמי וראה שם. ואוה"ת האמצעי אדמו"ר במאמרי כ"ה

בהערה. א'רלא ע' שם האמצעי אדמו"ר במאמרי הועתקה – הצ"צ יח.)50אדמו"ר מה, ישעי' ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי ÌÈ‡¯הטעם ÌÈ·ÎBk ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL ¿∆«∆¿ƒƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ
dÎBzÓ48 לפי הסוכה. בסכך מתוך מכוסה להיות צריכה הסוכה ההלכה, ƒ»

שהכוכבים  כזו במידה אלא מידי ועבה סמיך להיות צריך לא הסכך אבל

הסוכה  מתוך ÈeÏ‚aנראים "ÌÈ‡¯") ואומרים מדייקים ז"ל וחכמינו ƒ¿ƒ¿»
"נראים" להיות צריכים שהכוכבים

בגלוי  נראים שיהיו שצריך ),להורות
‡e‰ BÈÚ CÎq‰L Û‡c¿«∆«¿»ƒ¿»

ÌÈÏÚ‰Ïe Ïˆ‰Ï וכן השמש, על ¿»≈¿«¿ƒ
אור  לסוכה על שמחוץ הכוכבים,

Ba ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿ƒƒƒ¿
eÈ‰iLבסכך  ÔÙ‡a ÌÈ˜„Ò¿»ƒ¿…∆∆ƒ¿

ÔÈÚÂ ,BÎBzÓ ÌÈ‡¯ ÌÈ·ÎBk»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ¿«¿»

,‰nÁ‰ ˙ÈÁaÓ יש בגשמיות ƒ¿ƒ«««»
והמציאות  השמש, על יתרון לכוכבים

של  השתלשלות היא הגשמית

מכך  ונובעת הרוחנית המציאות

על  יתרון לכוכבים יש שברוחניות

ÌÈ‡¯השמש Ì‰L Û‡c לעינינו ¿«∆≈ƒ¿ƒ
ÌÈpË˜,הגדולה השמש ‰¯Èלעומת ¿«ƒ¬≈

È¯ÙÒa Ìb ¯‡·n‰ Úe„È»««¿…»«¿ƒ¿≈
‰eÎz‰ האסטרונומיה חכמת «¿»
e‰fL נראים שהכוכבים העובדה ∆∆

היא ‰¯eÁ˜,קטנים „vÓ בגלל ƒ«»ƒ
לארץ  הכוכבים בין מאד הגדול המרחק

ÌÈ·ÎBk ÌLÈ ˙Ó‡a Ï·‡¬»∆¡∆∆¿»»ƒ
ı¯‡‰Ó ¯˙BÈ ÌÈÏB„bL49, ∆¿ƒ≈≈»»∆

Ì‰L ‰Óe ,LÓLÂ Á¯È»≈«¿∆∆«∆≈
BÈ˙¯הכוכבים  ÌÈÏB„b¿ƒ≈

ÔkL ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆≈
,eÈ‰ ,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁe¯a ‡e‰¿»ƒ»ƒ¿»ƒ«¿

ÌÈ·ÎBk ˙ÈÁaL הרוחני במובן ∆¿ƒ«»ƒ
LÓL ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«∆∆

‡Ùeb ‰Ê „vÓe ,'eÎ עצמו, ƒ«∆»
הכוכבים  של הגדול היתרון בגלל ‰Ì˙ÎLÓדווקא ÔÙ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿…∆«¿»»»

הכוכבים  של האור והארת הסוכה וגילוי Âc˜‡,בתוך Ïˆ È„ÈŒÏÚ בצורה «¿≈≈«¿»
הסוכה  על המצל שבסכך לסדקים מבעד הסוכה בתוך נראים שהכוכבים כזו

אותה, מאד Èkומכסה נעלים שהכוכבים בגלל ÌÈÏBÎÈדווקא ÌÈ‡ ƒ≈»¿ƒ
¯È‡‰Ï בסוכהÌt˜˙a Ì‰L BÓk Èel‚a כמו רק חודר אלא שאורם ¿»ƒ¿ƒ¿∆≈¿»¿»

המעלים. הסכך ÔÈÚLדרך ,‡ˆÓÂ הפנימית הרוחנית והמטרה הכוונה ¿ƒ¿»∆ƒ¿«
‰e‡של  ‰kÒ‰ CÎq האלוקי האור על והסתר העלם של במובן 'צל' לא ¿««À»

להיפך למטה,È‡iL¯אלא כאן האור B„ÈŒÏÚבעולם, רק לא ובאמצעותו ∆»ƒ«»
יכולים  והנבראים שהעולמות למידה בהתאם והמצומצם המוגבל האלוקי

אלא  ‰ÛÈwnלהכיל ˙ÈÁa Ìb מוגבל הבלתי האלוקי האור הוא «¿ƒ«««ƒ
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL עניינו גם שזהו באריכות לעיל שמוסבר וכפי ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

האור  את להביא התשובה, עבודת של ועניינה האמצעי' 'קו אבינו, יעקב של

למטה. גם הכתר') 'פנימיות ('עתיק', השתלשלות' מ'סדר הנעלה האלוקי

Ô·eÈÂ סכך אודות האמור העניין ¿»
עניינו  אבל 'מקיף' שהוא הסוכה

בפנימי, ה'מקיף' את ולהמשיך להוריד

,‰·eLz‰ ÔÈÚa ‡e‰L BÓkÓƒ¿∆¿ƒ¿««¿»
דברים  המשכת של זה עניין שגם

כפי  ביותר, למטה עד ועליונים נעלים

ומבאר, dÈÚLשממשיך Û‡L∆«∆ƒ¿»»
התשובה LÙŒ˙¯ÈÒÓשל ‡e‰¿ƒ«∆∆

של  מוחלטת והתמסרות התבטלות

מסירותֿנפש  וזו לאלוקות האדם

¯˜BÚL ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆∆≈
,Ï"pk BBˆ¯ לעיל ‡˙ כמבואר ∆¿««

קיצוני  מהפך עושה האדם שבתשובה

עלֿשכלי, תהליך ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒשהוא
d‡¯a e‰˙Ï ‡Ï" È¯‰ֿהקדוש ¬≈…¿…¿»»

בכוונה  העולם את ברא לא ברוךֿהוא

אלא  שמם, יהיה ∆∆«LÏ·˙שהעולם
"d¯ˆÈ50,מיושב יהיה שהעולם כדי ¿»»

הקדושֿברוךֿהוא  ה', לעבודת וביחס

יתרחק  שהאדם כדי העולם את ברא לא

לגמרי  מהגשמיות ויפרוש העולם מן

מתוך  ה' את יעבוד שהאדם כדי אלא

העולם  ועם ≈«∆ÔÎlLהעולם
‰·eL˙c LÙŒ˙¯ÈÒn‰ לא «¿ƒ«∆∆ƒ¿»

לדרגות  להתעלות לאדם לגרום נועדה

ולהישאר  מהעולם ולהתרחק גבוהות

היא  אלא העולם מעל 'מקיף' בבחינת

‰ÎÈ¯ˆ כדי למטה נמשכת להיות ¿ƒ»
˙BÁk‰ ¯NÚ ÏÎa ¯È‡‰Ï¿»ƒ¿»∆∆«…

ÌÈiÓÈt‰ לאברי בהתאם שפועלים «¿ƒƒƒ
בפנימיות, בהם ומתלבשים ‰ÌÈiÓÈtהגוף ˙BÁk‰L ‡l‡ מושפעים ∆»∆«…«¿ƒƒƒ

והם  בפנימיות מהתלבשות למעלה היא עצמה שמצד התשובה מעבודת

והם רב בעילוי È¯Ó‚Ïמתעלים ¯Á‡ ÔÙ‡a ÌÈNÚ שיעור לאין נעלה «¬ƒ¿…∆«≈¿«¿≈
eÈ‰L BÓkÓ פנימיים כוחות ‰eLz·‰.אותם ˙„B·Ú ÈÙÏ ƒ¿∆»ƒ¿≈¬««¿»

e‰ÊÂ לה שיש עלֿשכלית מסירותֿנפש היא התשובה שעבודת האמור העניין ¿∆
על ההסבר גם הוא הגלויים, הכוחות על גם ופעולה »Ó‰השפעה

ÌÈÓ‚t‰ ˙‡ ‰ÓÈÏLÓ ‰·eLz‰LוהחסרונותŒ‰¯BzaL ∆«¿»«¿ƒ»∆«¿»ƒ∆«»
,"B˙¯·‡ ÏÚ" ‡e‰ dÈÚL Û‡c ,˙BˆÓe מהעבודה למעלה והיא ƒ¿¿«∆ƒ¿»»«∆¿»

רמ"ח  אינון פיקודין ('רמ"ח 'אברים' הנקראת ומצוות תורה של הרגילה
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טו h"kyz'd ,zekeqdÎbgc 'a mei

את  ממׁשיכה היא מּכלֿמקֹום אברתֹו", ְְִִִֶֶַַָָָָ"על

זה  וענין ּדהׁשּתלּׁשלּות. ּבבחינֹות הּמּקיף ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָּבחינת

ּבּכחֹות  ּגם נמׁשכת להיֹות צריכה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹׁשהּתׁשּובה

חטא, על ּבתׁשּובה רק לא הּוא ְְְִִִִֵַַַָֹהּפנימּיים,

הּתׁשּובה  ּבבחינת ּגם אּלא העֹולם, המֹון ְְְֲִִֶַַַָָָָָּכטעּות

נתנּה" אׁשר האלקים אל ּתׁשּוב .51ּד"והרּוח ְְְֱֲִֶֶַָָָָָֹ

הּוא 52ּדהּנה  ׁשעכׁשו היא, ה'ּנתינה' מעלת , ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

ׁשּי הּנפיחה  ּדבענין ּבי", נפחּתּה "ואּתה ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָּבחינת

ּכי  הפסק, ׁשּי לא ּבנתינה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהפסק,

נֹותן" הּוא יפה ּבעין הּנֹותן ּבחינת 53"ּכל והּוא , ְְְִִֵֵַַַָָָ

"זּולת אלקים ראתה לא ּפקיחא 54"עין עינא , ְֱֲִִִֵֶַָָָָָֹֹ

נאים  לא 55ּדלא ולכן ימין, ׁשּכּלֹו 'עּתיק' ּבחינת , ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ

ּכמֹו ּגם עּתיק, ּבחינת מּצד ּכי הפסק, ּבזה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּי

ּוכׁשם  ּכּנ"ל. ׁשּנּויים ּבֹו אין למּטה, נמׁש ְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשהּוא

הּמּקיף  המׁשכת הּוא ענינּה ְְְִִֶַַַַַָָָָׁשהּתׁשּובה

והענין  ּכּנ"ל. הּסּכה ענין ּגם הּוא ּכן  ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֻּבפנימּיּות,

הּסּכֹות 42ּבזה  ּדחג הּכבֹוד ׁשענני ּכּידּוע , ְְֵֶֶַַַַַַָָָֻ

הּכּפּורים, יֹום ׁשל הּקטרת מענן ְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹנמׁשכים

ּגם  ּוביניהם סממנים, אחדֿעׂשר היּו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּובּקטרת

טמאה  חּיה ּדם ׁשהּוא הפיכת 56מֹור, ענין והּוא , ְְְֲִִֵֶַַַַָָ

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו לקדּׁשה, ְְִֶֶֶֶַַַָָֻֻה'ּלעמתֿזה'
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ז.)51 יב, ב.)52קהלת עב, האזינו לקו"ת ראה – וש"נ.)53בכ"ז א. נג, ג.)54ב"ב סד, קכט,)55ישעי' (אד"ר) זח"ג ראה

ואילך. שה"ש )56סע"ב ד. כב, א. כא, נשא לקו"ת א. צט, אסתר מגילת תו"א ה"ג. פ"א המקדש כלי הל' רמב"ם ראה

סע"א. לב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שתשלים  ומצוות לתורה התשובה של השייכות מהי לכאורה כן ואם אברים')

שלהם  הפגמים ‰È‡את ÌB˜ÓŒÏkÓהתשובה ÎÈLÓÓ‰עבודת ƒ»»ƒ«¿ƒ»
גילוי לידי ‰ÛÈwnומביאה ˙ÈÁa eÏMÏzL‰c˙גם‡˙ ˙BÈÁ·a ∆¿ƒ«««ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¿

ה'מקיף'. לגבי ביותר נחותות בחינות שהם

‰ÎÈ¯ˆ ‰·eLz‰L ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆∆«¿»¿ƒ»
˙BÁka Ìb ˙ÎLÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿∆∆««…

,ÌÈiÓÈt‰'מקיף' להישאר ולא «¿ƒƒƒ
ÏÚבלבד ‰·eL˙a ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«ƒ¿»«

,ÌÏBÚ‰ ÔBÓ‰ ˙eÚËk ,‡ËÁ≈¿¿»¬»»
עבודת  בין שהקשר בטעות הסוברים

רק  הוא הפנימיים לכוחות התשובה

שקשורה  נמוכה בדרגה בתשובה

אלו דבר ‡l‡בכוחות של לאמיתו ∆»
‰·eLz‰ ˙ÈÁ·a Ìb«ƒ¿ƒ««¿»
ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ ·eLz Áe¯‰Â"c¿¿»«»∆»¡…ƒ

"d˙ ¯L‡51 הנשמה חזרת ¬∆¿»»
דבוקה  להיות לשורשה האלוקית

מדובר  שלכאורה ואף באלוקות,

קשורה  שלא נעלית בדרגה בתשובה

נחותים  שהם הפנימיים הכוחות עם

מכלֿמקום  ה'מקיפים', מהכוחות יותר

צריכה  הזו הנעלית התשובה עבודת גם

הפנימיים, בכוחות אף ולהשפיע לפעול

הדבר. טעם את ומבאר וממשיך

‰p‰c52'‰È˙p'‰ ˙ÏÚÓ , ¿ƒ≈«¬««¿ƒ»
˙ÈÁa ‡e‰ ÂLÎÚL ,‡È‰ƒ∆«¿»¿ƒ«

,"Èa dzÁÙ ‰z‡Â",כלומר ¿«»¿«¿»ƒ
הנ  והתגלות המשכת שמה לגבי

היינו  נתנה', 'אשר נאמר מהאלוקות

הנשמה  את 'נותן' שהקדושֿברוךֿהוא

- האדם לגוף הנשמה שירידת מלמד זה הרי 'נתינה' קרוי שהדבר ומאחר

נשמה' 'אלקי ברכת בנוסח אומרים ולכן 'ויפח' הביטוי בתורה נאמר עליה

נעשית  והיא הזמן כל למעשה מתרחשת – בי' נפחתה 'ואתה  השחר בברכות

'עכשיו', ורגע, רגע ‰ÒÙ˜בכל CiL ‰ÁÈÙp‰ ÔÈÚ·c שתהיה וייתכן ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»«»∆¿≈
של  הקשר הרי נפסקת, ה'נפיחה' ואם תיפסק, כך ואחר מסויים בזמן 'נפיחה'

שהיה הנשמה  קירוב מידת ובאותה רמה באותה לא הוא האלוקות עם בגוף

הנשמה  של וההמשכה הגילוי תחילת בין הבדלים שיש ונמצא בתחילה,

נפסקה, ה'נפיחה' אם יותר, מאוחר למצבה ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óממקורה
‰È˙a'מ'נפיחה ÔÈÚaבשונה Ô˙Bp‰ Ïk" Èk ,˜ÒÙ‰ CiL ‡Ï ƒ¿ƒ»…«»∆¿≈ƒ»«≈¿«ƒ

"Ô˙B ‡e‰ ‰ÙÈ53, נתן אדם שכאשר חז"ל אמרו גשמית מתנה לגבי »»≈
להניח  יש המסתעפים, הפרטים על הדבר את נתן האם ספק ויש מתנה

גם  וכך נותן" הוא יפה בעין הנותן, "כל כי הכול לתת היתה שכוונתו

כיון  במיוחד נעלית היא נתינה בלשון שבאה כוח ונתינת המשכה ברוחניות,

יפה". "בעין ניתנת ה'נתינה'e‰Â‡שהיא היא שממנו "ÔÈÚהמקור ˙ÈÁa ¿¿ƒ««ƒ
"E˙ÏeÊ ÌÈ˜Ï‡ ‰˙‡¯ ‡Ï54, מעלתה את להדגיש שכדי גבוהה דרגה …»¬»¡…ƒ»∆

הקדושֿברוךֿהוא  מלבד כי עליה נאמר

ולא  עין לשום התגלתה לא היא בעצמו

לעינו  רק גלוייה והיא אחד לאף נראתה

כביכול, בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא של

בזוהר  נאמר שעליה «≈ÈÚ‡'עין'
ÌÈ‡ ‡Ïc ‡ÁÈ˜t55, פקוחה עין ¿ƒ»¿…»ƒ

והיא מנמנמת 'ÈzÚ˜'שלא ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ
,ÔÈÓÈ BlkL'יומין 'עתיק בחינת על ∆À»ƒ

נאמר  לעיל) כמבואר הכתר', ('פנימיות

עניינה  כל כלומר, שמאל, בה שאין

החסד, למידת השייך וגילוי אור הוא

של  מימד כלל בה ואין הימין, קו

השמאל  לקו השייך והעלם צמצום

a CiL ‡Ï ÔÎÏÂÈk ,˜ÒÙ‰ ‰Ê ¿»≈…«»»∆∆¿≈ƒ
BÓk Ìb ,˜ÈzÚ ˙ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ««ƒ«¿
Ba ÔÈ‡ ,‰hÓÏ CLÓ ‡e‰L∆ƒ¿»¿«»≈

Ï"pk ÌÈÈepL לעיל שהוסבר וכפי ƒƒ««
'קו  של ומהותו עניינו לגבי באריכות

דרגות  חילוקי בו יש שאמנם האמצעי'

מאיר  אורו אבל ו'מטה', ו'מעלה'

ביותר  הלמטה של לדרגות גם ונמשך

בשווה  הדרגות בכל מאיר הוא ולכן

עבודת  של ומהותה עניינה גם וזה

גם  ומשפיעה שמגיעה התשובה

וכפי  האדם של ה'למטה' בדרגות

לעיל. שנתבאר

ÛÈwn‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ dÈÚ ‰·eLz‰L ÌLÎe העליונה הבחינה ¿≈∆«¿»ƒ¿»»«¿»«««ƒ
מ'השתלשלות' ביותר,eiÓÈÙa˙שלמעלה הנמוכות לדרגות ‰e‡עד Ôk ƒ¿ƒƒ≈

,Ï"pk ‰kq‰ ÔÈÚ Ìb.ומבאר שממשיך כפי «ƒ¿««À»««
‰Êa ÔÈÚ‰Â42Úe„ik וחסידות , Ác‚בקבלה „B·k‰ ÈÚL ¿»ƒ¿»»∆«»«∆«¿≈«»¿«

˙Bkq‰ הקדושֿברוךֿהוא 'הושיב' שבהם הכבוד ענני לזכר היא הסוכה והרי «À
ממצרים  בצאתם ישראל בני ומשתלשלים ÌÈÎLÓאת ÔÚÓבאים ƒ¿»ƒ≈¬«

¯NÚŒ„Á‡ eÈ‰ ˙¯Ëw·e ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ˙¯Ëw‰«¿…∆∆«ƒƒ«¿…∆»««»»
‰‡ÓË ‰iÁ Ìc ‡e‰L ,¯BÓ Ìb Ì‰ÈÈ·e ,ÌÈÓÓÒ56‡e‰Â , «¿»ƒ≈≈∆«∆««»¿≈»¿

המקדש  בבית קדושה בעבודה קטורת הקטרת של זו טמאה פעולה חיה מדם

'‰ÊŒ˙ÓÚl'‰ ˙ÎÈÙ‰ ÔÈÚ לעומת' הנקראים הקדושה היפך של דברים ƒ¿«¬ƒ««¿À«∆
האלקים' עשה זה לעומת 'זה הכתוב שם על Ó‰זה' e‰fL ,‰M„˜Ïƒ¿À»∆∆«
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ּבאים  ּומּזה ּכּנ"ל, ּגֹו' מדּבר" ּבארץ ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ"ימצאהּו

הּכבֹוד  ענני ענין ׁשהּוא "יסֹובבנהּו", ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָלבחינת

ֶַָֻׁשּבּסּכה.

מּדת e‰ÊÂז) אבינּו, ליעקב ׁשּי הּסּכֹות ׁשחג ¿∆ְֲִִֶַַַַַָָֹֻ

מּדת  ּכי האמצעי, ׁשּבּקו ְֲִִִִֶֶַַַַָָָהרחמים

רּבים' 'רחמים ּבחינת הם יעקב ׁשל ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹהרחמים

ּבּתניא  וכּמבאר מהׁשּתלׁשלּות, ּבענין 57ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ

וּיבּך" קֹולֹו את למקֹור 58"וּיּׂשא למעלה ּדהינּו , ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָ

הרחמים' 'אב הּנקרא העליֹונים ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָהרחמים

הּנה  רּבים', 'רחמים המׁשכת ּומּצד ְְֲִִִִֵַַַַַָָּומקֹורם,

ונפל  ּׁש"ּנׁשר" מה ׁשּגם ּבּׁשמים", הּנׁשר ּדר"ְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּכזכּיֹות, נעׂשים הּזדֹונֹות ׁשּגם "ּבּׁשמים", ְְֲִִִֶַַַַַָֻהּוא

עֹומדים, ׁשּבעליּֿתׁשּובה "ּבמקֹום יֹותר, ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָּולמעלה

ׁשּזהּו ׁשם", לעמֹוד יכֹולים אין ּגמּורים ְְֲִִִִֵֶֶַַָצּדיקים

ּגם  וזהּו מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבחינת

ּדהינּו מּתֹוכּה", נראים ׁש"ּכֹוכבים הּסּכה ְְְְִִִִִֶַַַָָָֻענין

הוי' ׁשמׁש מּבחינת ׁשּלמעלה ּכֹוכבים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּבחינת

ּכי  קטּנים , נראים הם ׁשּמּכלֿמקֹום אּלא ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּכּנ"ל.

הּקטן  המאֹור הּירח, צבא "מי 59הם ּבחינת , ְְִִֵֵַַַַַָָָָָ

הּוא" קטן ּכי יעקב הּקטן"60יקּום הּוא "ּדוד ,61, ֲִִַַָָָָָָֹ

ּבביאת  העתידה הּגאּולה ּתהיה ּדוד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשעלֿידי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו ודוד 62מׁשיח ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

לעֹולם. להם נׂשיא ְְִִֶַָָָעבּדי

∑

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

יא.)58פמ"ה.)57 כט, טז.)59ויצא א, ב.)60בראשית ס, חולין וראה ב. ז, שם.)61עמוס חולין וראה יד. יז, שמואלֿא

כה.)62 לז, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ï"pk 'Bb "¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ" ·e˙kM לעיל כמבואר ∆»ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»««

ישוב,שהפסוק  למקום הרוחני, במובן שממה מקום מדבר, הפיכת על רומז 

השכינה, והשראת קדושה של ÈÁ·Ï˙מקום ÌÈ‡a ‰fÓeƒ∆»ƒƒ¿ƒ«
‰kqaL „B·k‰ ÈÚ ÔÈÚ ‡e‰L ,"e‰··BÒÈ"'ה'סובבים ¿¿∆¿∆ƒ¿««¿≈«»∆«À»

היושבים  על וסוככים ומקיפים

בסוכה.

e‰ÊÂ (Ê באריכות שהתבאר לאחר ¿∆
מובן  האמצעי' 'קו של המיוחד עניינו

CiLהטעם  ˙Bkq‰ ‚ÁL∆««À«»
ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓ ,eÈ·‡ ·˜ÚÈÏ¿«¬…»ƒƒ«»«¬ƒ
˙cÓ Èk ,ÈÚˆÓ‡‰ ÂwaL∆««»∆¿»ƒƒƒ«

·˜ÚÈ ÏL ÌÈÓÁ¯‰ רק אינה »«¬ƒ∆«¬…
מהספירות  חלק שהם סתם 'רחמים'

אלא  התפארת) ÈÁa˙(מידת Ì‰≈¿ƒ«
‰ÏÚÓlL 'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯'«¬ƒ«ƒ∆¿«¿»
¯‡·nÎÂ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿«¿…»

‡Èza57 בעבודת העוסק מה, בפרק ««¿»
על  רחמים התעוררות עלֿידי ה'

נאמר ושם הכתוב ÔÈÚaהנשמה, ¿ƒ¿«
אבינו  ביעקב ‡˙האמור ‡OiÂ"«ƒ»∆

"j·iÂ BÏB˜58‰ÏÚÓÏ eÈ‰c , «≈¿¿¿«¿¿«¿»
ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓÁ¯‰ ¯B˜ÓÏƒ¿»«¬ƒ»∆¿ƒ
'ÌÈÓÁ¯‰ ·‡' ‡¯˜p‰«ƒ¿»»»«¬ƒ

) Ì¯B˜Óe:שם בתניא לשונו וזה ¿»
לרחל  יעקב וישק הכתוב שאמר "וזהו

כנסת  היא רחל כי ויבך. קולו את וישא

ויעקב  הנשמות. כל מקור ישראל

הרחמים  מדת שהיא העליונה במדתו

רבים  רחמים המעורר הוא שבאצילות

למקור  למעלה קולו את וישא עליה.

הרחמים  אב הנקרא העליונים הרחמים

משם  ולהמשיך לעורר ויבך ומקורם.

ועל  הנשמות כל על רבים רחמים

מגלותן  להעלותן ישראל כנסת מקור

אורֿאיןֿסוף  העליון ביחוד ולייחדן

¯ÌÈa',ברוךֿהוא), ÌÈÓÁ¯' ˙ÎLÓ‰ „vÓe התגלות יש כאשר ƒ««¿»««¬ƒ«ƒ
גבול, ללא Ó‰רחמים ÌbL ,"ÌÈÓMa ¯Lp‰ C¯c" ‰p‰ƒ≈∆∆«∆∆«»«ƒ∆««

,"ÌÈÓMa" ‡e‰ ÏÙÂ "¯Lp"M זו בחינה של האלוקי האור כי ∆»«¿»««»«ƒ
למעלה, כמו למטה BiÎÊk˙,מאיר ÌÈNÚ ˙BB„f‰ ÌbL כמבואר ∆««¿«¬ƒƒ¿À

באריכות, BÈ˙¯,לעיל ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
‰·eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Óa"¿»∆«¬≈¿»
ÔÈ‡ ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ,ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ≈

,"ÌL „BÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ,כלומר ¿ƒ«¬»
בלבד  זו טובים לא הלא שמעשיהם

כמו  טובים למעשים נחשבים בעבר

מתעלים  התשובה שבעלי אלא מצוות,

הצדיקים  ממדרגת שלמעלה לדרגה

‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«»∆¿«¿»
.˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿

‰kq‰ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿««À»
,"dÎBzÓ ÌÈ‡¯ ÌÈ·ÎBk"L∆»ƒƒ¿ƒƒ»
ÌÈ·ÎBk ˙ÈÁa eÈ‰c¿«¿¿ƒ«»ƒ
'ÈÂ‰ LÓL ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«∆∆¬»»

Ï"pk שלמעלה אור זה וגם ««
לעיל. כמבואר «∆‡l‡מהשתלשלות,

ÌB˜ÓŒÏknL גודל מעלתם למרות ∆ƒ»»
Ì‰ הכוכביםÈk ,ÌÈpË˜ ÌÈ‡¯ ≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ

¯B‡Ó‰ ,Á¯i‰ ‡·ˆ Ì‰≈¿»«»≈««»
ÔËw‰59 המאור שהיא לשמש ביחס «»»

דווקא  היא הקטנות זה ולעניין הגדול,

ישראל  על שכתוב כמו ויתרון, מעלה

למעליותא  'קטן' המלך דוד ועל בכלל

Èk ·˜ÚÈ Ìe˜È ÈÓ" ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»«¬…ƒ
"‡e‰ ÔË˜60‡e‰ „Âc" , »»»ƒ

"ÔËw‰61„Âc È„ÈŒÏÚL , «»»∆«¿≈»ƒ
‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»»¬ƒ»
·B¯˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»

·e˙kL BÓk ,LnÓ62„Â„Â «»¿∆»¿»ƒ
Èc·Ú המשיח למלך ÈN‡והכוונה «¿ƒ»ƒ

.ÌÏBÚÏ Ì‰Ï»∆¿»
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,zekeq crendÎleg zay .c"qa
h"kyz'd*

‰Á‰)(‰‚ÂÓ È˙Ï·
ÌÈ„ÈÒÁ לפניהם מרּקדים היּו מעׂשה 1ואנׁשי ¬ƒƒְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

כּו' אֹור ׁשל זה 2ּבאבּוקֹות ׁשענין , ְֲִֶֶֶַָ

הּסּכֹות  חג על ּבית 3קאי ׂשמחת על ּובפרט ,* ְְִִֵֵַַַַַָָֻ

היּו מעׂשה ואנׁשי החסידים ׁשאז ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹואבה,

לראֹות  ּבאין היּו ּכּלֹו העם וכל כּו', ְְְְִִִַָָָָָֻמרּקדים

ּברמּב"ם  ּכּמבאר מהּלׁשֹון 4ולׁשמע, והּנה, . ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֹ

ׁשּיׁש5ּבּגמרא  מּוכח ּבפניהם", מרּקדים "היּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

רק  הרּקּוד היה ּגיסא, מחד ענינים. ׁשני ְְִִִִֵֵַַָָָָָָּכאן

העם  ּכל ּוׁשאר מעׂשה", ואנׁשי "חסידים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָאצל

ּגיסא, לאיד אבל ּכּנ"ל. וׁשֹומעין, רֹואין רק ְְְֲִִִִַַַָָָָהיּו

ּבעם. ּגם ּפעל  ׁשּזה מּוכח  "ּבפניהם", ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהּלׁשֹון

ׁשּנאמר  מקֹום ׁשּבכל הּידּוע לפי ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָּובפרט

ּבפנימּיּותם  היא הּכּונה מּובן 6"ּבפניהם" הרי , ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ויתירה  העם. ׁשל ּבפנימּיּותם ּפעלה זֹו ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֻׁשּפעּלה

הּמּובאת  (והיא ּבּמׁשניֹות הּגירסא לפי ְְְְִִִִִֵַַַָָמּזֹו,

הּוא  "לפניהם" ּדפרּוׁש "לפניהם", ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָּבּמאמרים)

מהם  ּבבחינה x`t(7למעלה ׁשּפעלה הינּו זי), ְְֵֶַָ©ְְֲִִֵֶַָָָ

סּוגים, ׁשני רק חׁשיב ׁשּבּמׁשנה אף והּנה, מּפנימּיּותם**. ּגם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּלמעלה

סּוג  ׁשּכל סּוגים, וכּמה ּכּמה היּו ּבפרטּיּות הרי מעׂשה", ו"אנׁשי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ"חסידים"

סּוגים  ּכל נכללים ׁשמּכלֿמקֹום אּלא ׁשם, ּברמּב"ם ּכּמבאר ּכללי, סּוג ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּוא

ּבכלל  סּוגים אּלּו ׁשני ּבין וההפרׁש מעׂשה". ו"אנׁשי "חסידים" סּוגים ּבׁשני ּות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָ

רׁש"י  ּכפרּוׁש הינּו ׁש"חסידים" הּוא, ׁשּמּזה 8אּלּו מעּקרֹו, חסיד הוי חסיד ּכל ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּד"ילכּו ּבאפן היא ועבֹודתם ׁשּנּוי, ּבּה ׁשאין ּבאפן היא עבֹודתם ׁשּכללּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹמּובן
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ואכ"מ) א. מג, בבלי הי"א. פ"ג סוכה ובירוש' בתו"כ (וצ"ע ימים" שבעת אלקיכם ה' לפני "ושמחתם שנאמר הי"ב: פ"ח לולב הל' רמב"ם (*

ועצ"ע  בפיה"מ. ועי' הסוכות". חג בימי כו' "מרקדין הי"ד: .3ושם

הגירסאות. ב' לתווך יש שעלֿפיֿזה – לפנימיותם נמשך זו ומבחינה (**

) להגיהו שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל זה מאמר (*l"end.(1( כהגירסא (דלא "לפניהם" היא במשניות שהגירסא לקמן ראה

חסידות. במאמרי הובא וכן "בפניהם"), שבגמרא: סע"א).)2במשנה נא, (סוכה מ"ד פ"ה חי"ז )3סוכה לקו"ש גם ראה

ואילך. 267 הי"ד.)4ע' פ"ח לולב שם.)5הל' רע"ג.)6סוכה כד, וישלח תו"א (בהוצאה )7ראה א תיא, משפטים תו"ח ראה

א'תטז. ע' ריש ח"ג תער"ב המשך ב). רעח, ח"ב – א.)8החדשה נג, סוכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
סוכה: במסכת במשנה נאמר המקדש בבית השואבה בית שמחת אודות על

Ì‰ÈÙÏ ÌÈ„w¯Ó eÈ‰ ‰NÚÓ ÈL‡Â ÌÈ„ÈÒÁ1˙B˜e·‡a ¬ƒƒ¿«¿≈«¬∆»¿«¿ƒƒ¿≈∆«¬
‡B¯לפידים  ÏL אש'eÎ2È‡˜ ‰Ê ÔÈÚL Á‚מכוון , ÏÚ ∆∆ƒ¿»∆»≈««
˙Bkq‰3Ê‡L ,‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓN ÏÚ Ë¯Ù·e בעת *, «Àƒ¿»«ƒ¿«≈«≈»∆»

לשאיבת  בקשר עושים שהיו השמחה

בחג  המזבח על המים לניסוך המים

ÈL‡Âהסוכות ÌÈ„ÈÒÁ‰«¬ƒƒ¿«¿≈
ÏÎÂ ,'eÎ ÌÈ„w¯Ó eÈ‰ ‰NÚÓ«¬∆»¿«¿ƒ¿»

Blk ÌÚ‰'חסידים' שאינם ההמון »»À
מעשה' B‡¯Ï˙ו'אנשי ÔÈ‡a eÈ‰»»ƒƒ¿

ÚÓLÏÂ של והריקודים השמחה את ¿ƒ¿…«
מעשה', ו'אנשי «…¿»nk·‡¯ה'חסידים'

Ì"aÓ¯a4 של המפורט בתיאור »«¿«
במקדש. השואבה בית שמחת

‡¯Óba ÔBLl‰Ó ,‰p‰Â5eÈ‰" ¿ƒ≈≈«»«¿»»»
,"Ì‰ÈÙa ÌÈ„w¯Ó בפני היינו ¿«¿ƒƒ¿≈∆

העם, ÈLכל Ô‡k LiL ÁÎeÓ»∆≈»¿≈
,‡ÒÈb „ÁÓ .ÌÈÈÚ אחד מצד ƒ¿»ƒ≈«ƒ»

Ïˆ‡ ˜¯ „ew¯‰ ‰È‰»»»ƒ«≈∆
,"‰NÚÓ ÈL‡Â ÌÈ„ÈÒÁ"¬ƒƒ¿«¿≈«¬∆

ÌÚ‰ Ïk ¯‡LeלאeÈ‰ רוקדים ¿»»»»»
ÔÈÚÓBLÂאלא ÔÈ‡B¯ כיצד ¯˜ «ƒ¿¿ƒ

רוקדים, מעשה' ואנשי ה'חסידים

"pk,‡ÒÈb C„È‡Ï Ï·‡ .Ï מצד ««¬»¿ƒ»ƒ»
מרקדים ÔBLl‰Óשני, שהיו ≈«»

‰fL ÁÎeÓ ,"Ì‰ÈÙa"ƒ¿≈∆»∆∆
ה"חסידים  של והשמחה הריקודים

מעשה" לכך ÏÚtואנשי והייתה »«
ÈÙÏהשפעה Ë¯Ù·e .ÌÚa Ìb«»»ƒ¿»¿ƒ
Úe„i‰החסידות ÏÎaLבתורת «»«∆¿»

"Ì‰ÈÙa" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«ƒ¿≈∆
Ì˙eiÓÈÙa ‡È‰ ‰ek‰6È¯‰ , ««»»ƒƒ¿ƒƒ»¬≈

‰ÏÚt BÊ ‰lÚtL Ô·eÓ»∆¿À»»¬»
‰ÌÚוהשפיעה  ÏL Ì˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»∆»»

על  חזקה השפעה לכך שהייתה היינו

בפנימיותם. שנגעה השפעה העם,

‡Ò¯Èb‰ ÈÙÏ ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

(ÌÈ¯Ó‡na ˙‡·en‰ ‡È‰Â) ˙BÈLna אלא "בפניהם" גורסים שלא «ƒ¿»¿ƒ«≈««¬»ƒ
"Ì‰ÈÙÏ",העם כל על חזקה יותר השפעה על מלמד זה Le¯Ùcהרי ƒ¿≈∆¿≈

Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ "Ì‰ÈÙÏ"7ÈÊ ¯‡Ù) במובן 'לפניהם' כלומר ƒ¿≈∆¿«¿»≈∆«≈
להם  קודם Lשל eÈ‰ מעשה), ואנשי החסידים של על ÏÚt‰השמחה «¿∆»¬»

כולו  Ìbהעם ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·aƒ¿ƒ»∆¿«¿»«
**Ì˙eiÓÈtÓ עמוקה נקודה ƒ¿ƒƒ»

סתם. מ'פנימיות' למעלה ביותר,

·ÈLÁ ‰LnaL Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆«ƒ¿»¬ƒ
ÌÈ‚eÒ,מונה  ÈL ˜«̄¿≈ƒ

,"‰NÚÓ ÈL‡"Â "ÌÈ„ÈÒÁ"¬ƒƒ¿«¿≈«¬∆
˙eiË¯Ùa È¯‰ יותר לפרט ‰eÈאם ¬≈ƒ¿»ƒ»

‚eÒ ÏkL ,ÌÈ‚eÒ ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»ƒ∆»
ÈÏÏk ‚eÒ ‡e‰ כמה יש עצמו שבו ¿»ƒ

ÌL,פרטים, Ì"aÓ¯a ¯‡·nk«¿…»»«¿«»
ÌÈÏÏÎ ÌB˜ÓŒÏkÓL ‡l‡∆»∆ƒ»»ƒ¿»ƒ

˙eÏÏÎa el‡ ÌÈ‚eÒ Ïk באופן »ƒ≈ƒ¿»
"ÌÈ„ÈÒÁ"כללי ÌÈ‚eÒ ÈLaƒ¿≈ƒ¬ƒƒ

Ù‰‰Â ."‰NÚÓ ÈL‡"ÂL¯ ¿«¿≈«¬∆¿«∆¿≈
‡elההבדל  ÌÈ‚eÒ ÈL ÔÈa של ≈¿≈ƒ≈

מעשה' ו'אנשי ‰e‡,'חסידים'
Le¯Ùk eÈ‰ "ÌÈ„ÈÒÁ"L∆¬ƒƒ«¿¿≈

È"L¯8זו משנה על Ïkבגמרא «ƒ»
ÈÂ‰ „ÈÒÁהואB¯wÚÓ „ÈÒÁ »ƒ¬≈»ƒ≈ƒ»

eÏÏkL˙מתחילה, Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆¿»
Ì˙„B·Ú'חסידים' ÔÙ‡aשל ‡È‰ ¬»»ƒ¿…∆

ÈepL da ÔÈ‡L קיצוני ומהפך ∆≈»ƒ
למצב, ‰È‡ממצב Ì˙„B·ÚÂ«¬»»ƒ

Ï‡ ÏÈÁÓ eÎÏÈ"c ÔÙ‡a¿…∆¿≈¿≈«ƒ∆
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חיל" אל מהּֿׁשאיןּֿכן 9מחיל ּגּופא. ּבקדּׁשה ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

מעׂשה  על קאי ׁשּבפׁשטּות מעׂשה", ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָ"אנׁשי

ימי  ּבׁשׁשת היא ּבעּקרּה זֹו עבֹודה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָהּמצֹות,

יֹום  ׁשאין הּׁשּנּוי, על מֹוכיח עצמֹו וזה ְְִִֵֶֶַַַַַהחֹול,

יֹומא  "ּכל ּוכהּלׁשֹון הּׁשני, ליֹום ּדֹומה ְִֵֶֶַַַָָָָאחד

עבידּתיּה" עביד הּפרּוׁש10ויֹומא לפי ּובפרט . ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָ

ּכפּיה  על מֹורה על 11ׁש"מעׂשה" "מעּׂשין ּוכמֹו , ְְְֲִִֶֶֶַַַַָ

ענין 12הּצדקה" ּגם ּבעבֹודתם ׁשּיׁש הינּו, , ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

וידּוע  זה. על למלחמה ׁשּצריכים ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּכפּיה,

"חסידים  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבּדרּוׁשים ּבזה ְְֲִִִִִִִֶַַַַָהּדּיּוקים

ּדּבּורֿהּמתחיל  ּבּמאמר ּובפרט מעׂשה", ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָואנׁשי

עת"ר  מּׁשנת מעׂשה" ואנׁשי ודּבּור13ֿ"חסידים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַ

אדמֹו"ר  מו"ח מכ"ק הּזה ענין 14הּמתחיל מהּו : ְְְִִִֶַַַַַַ

ענין  מהּו וגם ּדוקא. מעׂשה" ואנׁשי ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָ"חסידים

להיֹות  יכֹולה הּׂשמחה ׁשהרי ּדוקא, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ"מרּקדין"

"מרּקדין" ּומהּו ודּבּור, והּׂשגה ּבהבנה ְְְְֲִִַַַַַָָָָּגם

אֹור". ׁשל "אבּוקֹות ענין מה וגם ְְְֲִֶַַַַָּדוקא.

ּדּבּורÔ·eÈÂֿב) לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

קּנֹו" יעיר "ּכנׁשר 15הּמתחיל ְְִִִֶֶַַָ

תרמ"א  מּׁשנת ההּלּולא ּבעל ׁשל ,16מהּמאמר ְֲִִֵֶַַַַַַָָ

ּגֹו' יעיר" רּבים'.17ׁש"ּכנׁשר 'רחמים ענין הּוא ְְֲִִִִֶֶֶַַַָ

ּבי"ג  וכּלן ּבּמרּכבה, חּיֹות ארּבע ׁשּיׁשנן ְְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָֻוהגם

ּדיקנא  מּכלֿמקֹום 18ּתּקּוני הרחמים, מּדֹות י"ג , ְֲִִִִִֵַָָָָ

והינּו יֹותר, למעלה הּוא "נׁשר" ְְְְְִֵֶֶַַַָּבחינת

הרחמים  מּדֹות י"ג ׁשל  רּבים' 'רחמים ְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָׁשּבבחינת
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בסופה.)9 ברכות וראה ח. פד, ב.)10תהלים צד, סה"מ )11זח"ג ואילך. תשסא ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי

ובכ"מ. קצב. ע' ואילך. קכד ע' קכא. ע' אדם).)12תרע"ח כל (ד"ה סרמ"ח יו"ד לטור יוסף בית ב. ח, בתרא בבא מרדכי

ל.)13 ע' עת"ר 37.)14סה"מ ע' תש"ד ואילך).)15סה"מ 53 ע' (לעיל תשרי י"ג האזינו, תר"ם )16דש"פ יונתי המשך

מד. יא.)17ע' לב, כנשר )18האזינו רד"ה א'תרפה. ע' האזינו באוה"ת הובא עקב. ס"פ לזח"ג רמ"ז סע"ב. יח, זח"א ראה

לג). ע' תרפ"ב (סה"מ תרפ"ב הנ"ל רד"ה ואילך). כג ס"ע תרע"ח (סה"מ תרע"ח קנו יעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ÏÈÁ9ועלייה Ùeb‡התקדמות ‰M„˜a.עצמהÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó »ƒƒ¿À»»«∆≈≈

È‡˜ ˙eËLÙaL ,"‰NÚÓ ÈL‡" היא ב'מעשה' ÏÚהכוונה «¿≈«¬∆∆¿«¿»≈«
BÊ ‰„B·Ú È¯‰ ,˙Bˆn‰ ‰NÚÓהמצוות עשיית ‰È‡של d¯wÚa «¬≈«ƒ¿¬≈¬»¿ƒ»»ƒ

,ÏBÁ‰ ÈÓÈ ˙LLa בפועל לעשות ניתן שלא רבות מצוות יש שהרי ¿≈∆¿≈«
BÓˆÚבשבת  ‰ÊÂ העובדה עצם ¿∆«¿

בימים  נעשים המצוות שמעשי

דווקא  ÏÚמסויימים ÁÈÎBÓƒ««
‰ÓBc „Á‡ ÌBÈ ÔÈ‡L ,ÈepM‰«ƒ∆≈∆»∆

ÔBLl‰Îe ,ÈM‰ ÌBÈÏ בספר ««≈ƒ¿«»
È·Ú„הזוהר ‡ÓBÈÂ ‡ÓBÈ Ïk"»»¿»¬ƒ

"dÈz„È·Ú10 עובד ויום יום בכל ¬ƒ¿≈
ה' עבודת את היינו עבודתו, את

עבודה  שהיא בפרט, ליום המיוחדת

הימים. בשאר מהעבודה שונה

Le¯t‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ«≈
"L‰iÙk ÏÚ ‰¯BÓ "‰NÚÓ11 ∆«¬∆∆«¿ƒ»

לעשות  האדם את ומכריחים שכופין

לרצונו, בניגוד "ÔÈOÚÓדבר BÓÎe¿¿«ƒ
"‰˜„v‰ ÏÚ12, לפי כי שפירושו ««¿»»

צדקה  לתת אדם על לכפות ניתן הדין

Ì˙„B·Úa LiL ,eÈ‰ בעבודת «¿∆≈«¬»»
מעשה' "אנשי של ÔÈÚה' Ìb«ƒ¿«

‰iÙk‰ עצמם את לכפות שעליהם «¿ƒ»
ה', את לעבוד ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒכדי

‰ÓÁÏÓÏ בתוכם Ê‰.פנימית ÏÚ ¿ƒ¿»»«∆
ÌÈ˜eic‰ Úe„ÈÂ השאלות ¿»««ƒƒ

הלשון  דיוק על ∆«Êa‰המבוססות
ÌÈLe¯ca חסידות Œ¯eacמאמרי «¿ƒƒ
ÏÈÁ˙n‰ זו הפותחים משנה בדברי ««¿ƒ

,"‰NÚÓ ÈL‡Â ÌÈ„ÈÒÁ"¬ƒƒ¿«¿≈«¬∆
Œ¯eac ¯Ó‡na Ë¯Ù·eƒ¿»««¬»ƒ
ÈL‡Â ÌÈ„ÈÒÁ" ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¬ƒƒ¿«¿≈

"‰NÚÓ הרש"ב הרבי MÓ˙של «¬∆ƒ¿«
¯"˙Ú13‰f‰ ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„Â¿ƒ««¿ƒ«∆

¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"ÎÓ14 הרבי ƒ«¿
תש"ד  משנת ÔÈÚהריי"צ, e‰Ó :«ƒ¿«

‡˜Âc "‰NÚÓ ÈL‡Â ÌÈ„ÈÒÁ" מרקדים היו הם דווקא ומדוע ¬ƒƒ¿«¿≈«¬∆«¿»
השואבה? בית בשמחת

‰ÏBÎÈ ‰ÁÓO‰ È¯‰L ,‡˜Âc "ÔÈ„w¯Ó" ÔÈÚ e‰Ó Ì‚Â¿««ƒ¿«¿«¿ƒ«¿»∆¬≈«ƒ¿»¿»

‡˜Âc "ÔÈ„w¯Ó" e‰Óe ,¯ea„Â ‰‚O‰Â ‰·‰a Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿««¬»»¿«»»¿ƒ«¿«¿ƒ«¿»
והרי  בריקוד, ביטוי לידי הבאה שמחה של המיוחד והעניין התוכן מה כלומר,

עליו? ובדיבור הענין בהבנת גם להיות יכולה השמחה

ÔÈÚ ‰Ó Ì‚Â של הפנימי ‡B¯"התוכן ÏL ˙B˜e·‡" שהחסידים ¿««ƒ¿«¬∆
בידיהם  מחזיקים היו מעשה ואנשי

לעיל? כנזכר הריקוד, בעת

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆¿«¿ƒ«
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM במאמרŒ¯eac ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ

"Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk" ÏÈÁ˙n‰15 ««¿ƒ¿∆∆»ƒƒ
תשרי  י"ג האזינו, פרשת בשבת שנאמר

תשכ"ט, זו, ÏLשנה ¯Ó‡n‰Ó≈««¬»∆
‡Ïel‰‰ ÏÚa מהר"ש הרבי «««ƒ»

(בשנת  תשרי י"ג ביום שנסתלק

˙¯Ó"‡תרמ"ג) ˙MÓ16, ƒ¿«
'Bb "¯ÈÚÈ ¯Lk"L17 האמור ∆¿∆∆»ƒ

הקדושֿברוךֿהוא, על האזינו בשירת

כך  על מדבר הכתוב פשוטו ולפי

על  ומסוכך מגן שהקדושֿברוךֿהוא

העניין, פנימיות ולפי ישראל, בני

על  המרחם הנשר אודות כאן האמור

¯ÌÈa'גוזליו  ÌÈÓÁ¯' ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¬ƒ«ƒ
באלוקות. ÔLiLלמעלה Ì‚‰Â«¬«∆∆¿»

,‰·k¯na ˙BiÁ Úa¯‡ נאמר «¿«««∆¿»»
העליונה  שבמרכבה יחזקאל בנבואת

– (מלאכים) הקודש' 'חיות ארבע יש

ואריה  נשר שור, הקבלה Âאדם, פי ¿על
ÔlÎהם הארבע Èewzכל ‚"Èa À»¿ƒ≈

‡˜Èc18, שהם הזקן תיקוני י"ג ƒ¿»
הקבלה, בלשון BcÓ˙כינוי ‚"Èƒ

ÌÈÓÁ¯‰'ה ("ה', בתורה האמורות »«¬ƒ
חסד  ורב אפים ארך וחנון, רחום אֿל

עוון  נושא לאלפים חסד נוצר ואמת,

המבואר  שעלֿפי ונקה") וחטאה ופשע

מעשר  למעלה הם וחסידות בקבלה

השתלשלות', ו'סדר «ŒÏkÓƒהספירות
ÌB˜Ó ארבע כל כללי שבאופן אף »

הרחמים, מידות י"ג בעניין קשורות הקודש' ‰e‡'חיות "¯L" ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ,יותר גבוהה בדרגה הרחמים עניין eÈ‰Âהיינו ¿«¿»≈¿«¿

ÔÈ‡L ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È ÏL 'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯' ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ««¬ƒ«ƒ∆ƒ»«¬ƒ∆≈»
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יט h"kyz'd ,zekeq crendÎleg zay

ריקם  חֹוזרֹות הּוא 19ׁשאינן הּנׁשר ּגּופא ּבזה , ְֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּביֹותר  רּבים' 'רחמים ּבחינת 20ּבחינת ּומּצד . ְְְֲִִִִִֵַַַַַ

הּנׁשר  ּדר" הּנה אּלּו, רּבים' ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַ'רחמים

מּכל21ּֿבּׁשמים" ונפל, ׁש"ּנׁשר" ּכמֹו ׁשּגם הינּו , ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשלמה  אמר זה ועל "ּבּׁשמים". הּוא ְְִֶַַַַָָָֹֹמקֹום

הּנׁשר  ּדר ּגֹו' מּמּני נפלאּו הּמה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ"ׁשלׁשה

מּכל 21ּבּׁשמים" החכם היה ׁשּׁשלמה ּדאף , ְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

הּנה 22אדם  וההסּברים, הּבאּורים ּכל את וידע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ענין  והּוא נפלא. היה זה ענין ּבעיניו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּגם

ונפל) ּׁשּנׁשר (מה הּזדֹונֹות ׁשּגם ְְְֶֶַַַַַַָָָהּתׁשּובה,

ּכזכּיֹות  נעׂשה 23נעׂשים הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ועד , ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֻ

ּדתֹורה  העבֹודה עלֿידי מאׁשר למעלה ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהעּלּוי

ּדמלּכא  אברין רמ"ח ּבחינת מה 24ּומצֹות, ׁשּזהּו , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

אברתֹו", על יּׂשאהּו ּגֹו' קּנֹו יעיר "ּכנׁשר ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָּׁשּכתּוב

ּׁשּקֹורין  מה וזהּו "אברתֹו". מּבחינת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָלמעלה

ׁשאז  ּכיון לסּכֹות, ּכסה ּבין האזינּו ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּפרׁשת

הענינים  ּכל על וכּפרה מחילה הּסליחה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָנמׁשכת

אז  קֹורין ולכן הּׁשנה, ּכל ּבמׁש ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהחסירּו

אברתֹו". על יּׂשאהּו ּגֹו' קּנֹו יעיר ְְִִִֵֶֶֶַָָָ"ּכנׁשר

י p‰Â‰ג) ּד"ּכנׁשר הּפעּלה ׁשּפֹועל אפן עיר" ¿ƒ≈ְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֻ

הּוא  אברתֹו" על "יּׂשאהּו ענין ְְִִֵֶֶַַָָאת

ּגֹו'. ּכנפיו" "יפרׂש הּכתּוב ּבהמׁש ׁשּכתּוב ְְְְְִֵֶֶַָָָָֹּכמֹו

ההּלּולא  ּבעל ׁשל ּבּמאמר ׁש"ּכנפיו"25ּומבאר ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ
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ב.)19 יז, ל).)20ר"ה ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח קנו יעיר כנשר ד"ה ואילך. א'תרפט ע' שם אוה"ת ל,)21ראה משלי

יא.)22יחֿיט. ה, ב.)23מלכיםֿא פו, סע"א).)24יומא (עד, ת"ל כנשר )25תקו"ז ד"ה גם וראה מה. ע' שם יונתי המשך

תשמ"ו.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì˜È¯ ˙B¯ÊBÁ19, בגמרא ז"ל חכמינו Ùeb‡כדברי ‰Êaעצמו¯Lp‰ ¿≈»»∆»«∆∆

¯˙BÈa 'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯' ˙ÈÁa ‡e‰20'הקודש 'חיות משאר יותר ¿ƒ««¬ƒ«ƒ¿≈
כאמור. הרחמים, בעניין קשורות הן '¯ÌÈÓÁשאף ˙ÈÁa „vÓeƒ«¿ƒ««¬ƒ

"ÌÈÓMa ¯Lp‰ C¯c" ‰p‰ ,el‡ 'ÌÈa¯21, במשלי הכתוב כלשון «ƒ≈ƒ≈∆∆«∆∆«»«ƒ
מספר  כי המלך שלמה אומר שם

הוא  מהם ואחד ממנו נפלאו דברים

בשמים, הנשר שהמיוחד ‰eÈדרך «¿
הוא Lp"L¯"בנשר BÓk ÌbL∆«¿∆»«
ÏÙÂ ה'רחמים שמידת היינו למטה, ¿»«

שהיא  כפי שגם בכך מיוחדת רבים'

בדרגות  למטה, ומאירה נמשכת

ביותר, ‰e‡תחתונות ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»
"ÌÈÓMa" עניין אותו היא עדיין «»«ƒ

למעלה  כמו ותוקף חוזק ואותו

Ê‰'בשמים'. ÏÚÂ ותכונה מעלה על ¿«∆
הרחמים  במידת רק שישנה זו מיוחדת

'נשר', ÓÏL‰הרבים, ¯Ó‡»«¿……
‰n‰ ‰LÏL" המיוחדים הדברים ¿…»≈»

אשר  Bb'בעולם ÈpnÓ e‡ÏÙƒ¿¿ƒ∆ƒ
הוא מהם ‰Lp¯ואחד C¯c∆∆«∆∆

"ÌÈÓMa21‰ÓÏML Û‡c , «»«ƒ¿«∆¿……
Ì„‡ ÏkÓ ÌÎÁ‰ ‰È‰22Ú„ÈÂ »»∆»»ƒ»»»¿»«

ÌÈ¯aÒ‰‰Â ÌÈ¯e‡a‰ Ïk ˙‡∆»«≈ƒ¿«∆¿≈ƒ
וה  הרוחניים גם הדברים, נעלים לכל

Ê‰ביותר, ÔÈÚ ÂÈÈÚa Ìb ‰p‰ƒ≈«¿≈»ƒ¿»∆
למטה  גם נמצאת הרחמים שמידת

שהיא  כפי ונפלו, ש'נשרו' בדברים

'בשמים', למעלה, ««‰È‰נמצאת
.‡ÏÙƒ¿»

למבואר  (בהמשך ומבאר וממשיך

דיבורֿהמתחיל  במאמר זה בעניין

במאמר  וכן הנזכר קנו' יעיר 'כנשר

חג  עניין 'להבין דיבורֿהמתחיל

זה  מיוחד שעניין תשכ"ט) זו, שנה הסוכות דחג ב' ביום שנאמר הסוכות'

התשובה: בעבודת קיים הרחמים במידת שמצינו

‡e‰Â למעלה כמו היא הרחמים מידת למטה בירידה שגם זה ÔÈÚדבר ¿ƒ¿«
˙BB„f‰ ÌbL ,‰·eLz‰ במזיד שנעשו ÏÙÂעבירות ¯LpM ‰Ó) «¿»∆««¿«∆»«¿»«

ביותר  נחות אשר )למקום עד מתהפכים הם התשובה ÌÈNÚ«¬ƒעלֿידי
˙BiÎÊk23,המצוות יתירה ÚÂ„כמעשה אלא מצוות כמו שנעשים רק ולא ƒ¿À¿«

‰ÈelÚמזו  ‰NÚ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL האדם של וההתקרבות ∆«¿≈«¿»«¬»»ƒ
BˆÓe˙,לאלוקות  ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ¯L‡Ó ‰ÏÚÓÏ,שהם ¿«¿»≈¬∆«¿≈»¬»¿»ƒ¿

ומצות, תורה kÏÓc‡ענייני ÔÈ¯·‡ Á"Ó¯ ˙ÈÁa24, הזוהר כדברי ¿ƒ«≈»ƒ¿«¿»
המלך', 'אברי הם האדם, גוף אברי כמספר רמ"ח הוא שמספרן שמצוותֿעשה

לאיברים, המצוות של הדמיון משמעות (ועל כביכול הקדושֿברוךֿהוא,

ממשיכה  העין – מהנפש חיות ממשיכים שהאיברים כשם כי בחסידות מוסבר

את  האוזן הראייה, כוח את מהנפש

כך  האיברים, בשאר וכן השמיעה כוח

אורֿאיןֿסוף  את ממשיכות המצוות

לכל  כי הספירות, בעשר ברוךֿהוא

לה), המיוחד וגילוי אור יש מצווה

¯Lk" ·e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»¿∆∆
ÏÚ e‰‡OÈ 'Bb Bp˜ ¯ÈÚÈ»ƒƒƒ»≈«
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ,"B˙¯·‡∆¿»¿«¿»ƒ¿ƒ«

"B˙¯·‡",האיברים מעל כלומר, ∆¿»
היא  התשובה שעבודת כך על לרמז

הרגילה. המצוות מעבודת למעלה

˙L¯t ÔÈ¯BwM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ»»«
eÈÊ‡‰ כנשר' הכתוב מופיע שבה «¬ƒ
קנו' Òk‰יעיר ÔÈa עליו השנה, ראש ≈∆∆

ליום  בכסה שופר בחודש 'תקעו נאמר

Ê‡Lחגנו' ÔÂÈk ,˙BkÒÏ בתקופה ¿À≈»∆»
השנה של מלמעלה ÎLÓ˙זו ובאה ƒ¿∆∆

ÏÚ ‰¯tÎÂ ‰ÏÈÁÓ ‰ÁÈÏq‰«¿ƒ»¿ƒ»¿«»»«
CLÓa e¯ÈÒÁ‰L ÌÈÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»ƒ∆∆¡ƒ¿∆∆

‰M‰ Ïk והכפרה הסליחה ועלֿידי »«»»
על  באים והפגמים החסרונות, נשלמים

"Lk¯תיקונם, Ê‡ ÔÈ¯B˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ»¿∆∆
ÏÚ e‰‡OÈ 'Bb Bp˜ ¯ÈÚÈ»ƒƒƒ»≈«

"B˙¯·‡ עניינה על המלמד פסוק ∆¿»
ועל  הרחמים מידת של המיוחד

התשובה. עבודת של המיוחדת מעלתה

‰lÚt‰ ÔÙ‡ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈…∆«¿À»
˙‡ ÏÚBtL "¯ÈÚÈ ¯Lk"c¿¿∆∆»ƒ∆≈∆
"B˙¯·‡ ÏÚ e‰‡OÈ" ÔÈÚƒ¿«ƒ»≈«∆¿»
.'Bb "ÂÈÙk N¯ÙÈ" ·e˙k‰ CLÓ‰a ·e˙kL BÓk ‡e‰ לפי ¿∆»¿∆¿≈«»ƒ¿…¿»»

נמשלה  ישראל בני על הקדושֿברוךֿהוא של שההגנה כך על מדובר פשוטו,

כנפיו  את שפורש כך עלֿידי אברתו' 'על אותם ונושא גוזליו על המרחם  לנשר

עבודת  על מדבר שהכתוב העניינים פנימיות ולפי אותם. ומגביה ולוקח

כנפיו' 'יפרוש עניין ומצוות, תורה של הרגילה העבודה על ומעלתה התשובה

ומבאר. שממשיך כפי התשובה, עבודת לאופן רומז

¯Ó‡na ¯‡·Óeמהר"ש הרבי ׁשל ‰‰Ïel‡הנזכר ÏÚa25 ¿…»««¬»ֶ«««ƒ»
"ÂÈÙk"L,באלוקות למעלה הרוחנית, ‰ÌÈÏkבמשמעות ˙ÈÁa Ì‰ ∆¿»»≈¿ƒ««≈ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

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

dyrn iyp`e miciqg

חיל" אל מהּֿׁשאיןּֿכן 9מחיל ּגּופא. ּבקדּׁשה ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

מעׂשה  על קאי ׁשּבפׁשטּות מעׂשה", ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָ"אנׁשי

ימי  ּבׁשׁשת היא ּבעּקרּה זֹו עבֹודה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָהּמצֹות,

יֹום  ׁשאין הּׁשּנּוי, על מֹוכיח עצמֹו וזה ְְִִֵֶֶַַַַַהחֹול,

יֹומא  "ּכל ּוכהּלׁשֹון הּׁשני, ליֹום ּדֹומה ְִֵֶֶַַַָָָָאחד

עבידּתיּה" עביד הּפרּוׁש10ויֹומא לפי ּובפרט . ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָ

ּכפּיה  על מֹורה על 11ׁש"מעׂשה" "מעּׂשין ּוכמֹו , ְְְֲִִֶֶֶַַַַָ

ענין 12הּצדקה" ּגם ּבעבֹודתם ׁשּיׁש הינּו, , ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

וידּוע  זה. על למלחמה ׁשּצריכים ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּכפּיה,

"חסידים  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבּדרּוׁשים ּבזה ְְֲִִִִִִִֶַַַַָהּדּיּוקים

ּדּבּורֿהּמתחיל  ּבּמאמר ּובפרט מעׂשה", ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָואנׁשי

עת"ר  מּׁשנת מעׂשה" ואנׁשי ודּבּור13ֿ"חסידים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַ

אדמֹו"ר  מו"ח מכ"ק הּזה ענין 14הּמתחיל מהּו : ְְְִִִֶַַַַַַ

ענין  מהּו וגם ּדוקא. מעׂשה" ואנׁשי ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָ"חסידים

להיֹות  יכֹולה הּׂשמחה ׁשהרי ּדוקא, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ"מרּקדין"

"מרּקדין" ּומהּו ודּבּור, והּׂשגה ּבהבנה ְְְְֲִִַַַַַָָָָּגם

אֹור". ׁשל "אבּוקֹות ענין מה וגם ְְְֲִֶַַַַָּדוקא.

ּדּבּורÔ·eÈÂֿב) לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

קּנֹו" יעיר "ּכנׁשר 15הּמתחיל ְְִִִֶֶַַָ

תרמ"א  מּׁשנת ההּלּולא ּבעל ׁשל ,16מהּמאמר ְֲִִֵֶַַַַַַָָ

ּגֹו' יעיר" רּבים'.17ׁש"ּכנׁשר 'רחמים ענין הּוא ְְֲִִִִֶֶֶַַַָ

ּבי"ג  וכּלן ּבּמרּכבה, חּיֹות ארּבע ׁשּיׁשנן ְְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָֻוהגם

ּדיקנא  מּכלֿמקֹום 18ּתּקּוני הרחמים, מּדֹות י"ג , ְֲִִִִִֵַָָָָ

והינּו יֹותר, למעלה הּוא "נׁשר" ְְְְְִֵֶֶַַַָּבחינת

הרחמים  מּדֹות י"ג ׁשל  רּבים' 'רחמים ְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָׁשּבבחינת
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בסופה.)9 ברכות וראה ח. פד, ב.)10תהלים צד, סה"מ )11זח"ג ואילך. תשסא ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי

ובכ"מ. קצב. ע' ואילך. קכד ע' קכא. ע' אדם).)12תרע"ח כל (ד"ה סרמ"ח יו"ד לטור יוסף בית ב. ח, בתרא בבא מרדכי

ל.)13 ע' עת"ר 37.)14סה"מ ע' תש"ד ואילך).)15סה"מ 53 ע' (לעיל תשרי י"ג האזינו, תר"ם )16דש"פ יונתי המשך

מד. יא.)17ע' לב, כנשר )18האזינו רד"ה א'תרפה. ע' האזינו באוה"ת הובא עקב. ס"פ לזח"ג רמ"ז סע"ב. יח, זח"א ראה

לג). ע' תרפ"ב (סה"מ תרפ"ב הנ"ל רד"ה ואילך). כג ס"ע תרע"ח (סה"מ תרע"ח קנו יעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ÏÈÁ9ועלייה Ùeb‡התקדמות ‰M„˜a.עצמהÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó »ƒƒ¿À»»«∆≈≈

È‡˜ ˙eËLÙaL ,"‰NÚÓ ÈL‡" היא ב'מעשה' ÏÚהכוונה «¿≈«¬∆∆¿«¿»≈«
BÊ ‰„B·Ú È¯‰ ,˙Bˆn‰ ‰NÚÓהמצוות עשיית ‰È‡של d¯wÚa «¬≈«ƒ¿¬≈¬»¿ƒ»»ƒ

,ÏBÁ‰ ÈÓÈ ˙LLa בפועל לעשות ניתן שלא רבות מצוות יש שהרי ¿≈∆¿≈«
BÓˆÚבשבת  ‰ÊÂ העובדה עצם ¿∆«¿

בימים  נעשים המצוות שמעשי

דווקא  ÏÚמסויימים ÁÈÎBÓƒ««
‰ÓBc „Á‡ ÌBÈ ÔÈ‡L ,ÈepM‰«ƒ∆≈∆»∆

ÔBLl‰Îe ,ÈM‰ ÌBÈÏ בספר ««≈ƒ¿«»
È·Ú„הזוהר ‡ÓBÈÂ ‡ÓBÈ Ïk"»»¿»¬ƒ

"dÈz„È·Ú10 עובד ויום יום בכל ¬ƒ¿≈
ה' עבודת את היינו עבודתו, את

עבודה  שהיא בפרט, ליום המיוחדת

הימים. בשאר מהעבודה שונה

Le¯t‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ«≈
"L‰iÙk ÏÚ ‰¯BÓ "‰NÚÓ11 ∆«¬∆∆«¿ƒ»

לעשות  האדם את ומכריחים שכופין

לרצונו, בניגוד "ÔÈOÚÓדבר BÓÎe¿¿«ƒ
"‰˜„v‰ ÏÚ12, לפי כי שפירושו ««¿»»

צדקה  לתת אדם על לכפות ניתן הדין

Ì˙„B·Úa LiL ,eÈ‰ בעבודת «¿∆≈«¬»»
מעשה' "אנשי של ÔÈÚה' Ìb«ƒ¿«

‰iÙk‰ עצמם את לכפות שעליהם «¿ƒ»
ה', את לעבוד ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒכדי

‰ÓÁÏÓÏ בתוכם Ê‰.פנימית ÏÚ ¿ƒ¿»»«∆
ÌÈ˜eic‰ Úe„ÈÂ השאלות ¿»««ƒƒ

הלשון  דיוק על ∆«Êa‰המבוססות
ÌÈLe¯ca חסידות Œ¯eacמאמרי «¿ƒƒ
ÏÈÁ˙n‰ זו הפותחים משנה בדברי ««¿ƒ

,"‰NÚÓ ÈL‡Â ÌÈ„ÈÒÁ"¬ƒƒ¿«¿≈«¬∆
Œ¯eac ¯Ó‡na Ë¯Ù·eƒ¿»««¬»ƒ
ÈL‡Â ÌÈ„ÈÒÁ" ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¬ƒƒ¿«¿≈

"‰NÚÓ הרש"ב הרבי MÓ˙של «¬∆ƒ¿«
¯"˙Ú13‰f‰ ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„Â¿ƒ««¿ƒ«∆

¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"ÎÓ14 הרבי ƒ«¿
תש"ד  משנת ÔÈÚהריי"צ, e‰Ó :«ƒ¿«

‡˜Âc "‰NÚÓ ÈL‡Â ÌÈ„ÈÒÁ" מרקדים היו הם דווקא ומדוע ¬ƒƒ¿«¿≈«¬∆«¿»
השואבה? בית בשמחת

‰ÏBÎÈ ‰ÁÓO‰ È¯‰L ,‡˜Âc "ÔÈ„w¯Ó" ÔÈÚ e‰Ó Ì‚Â¿««ƒ¿«¿«¿ƒ«¿»∆¬≈«ƒ¿»¿»

‡˜Âc "ÔÈ„w¯Ó" e‰Óe ,¯ea„Â ‰‚O‰Â ‰·‰a Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿««¬»»¿«»»¿ƒ«¿«¿ƒ«¿»
והרי  בריקוד, ביטוי לידי הבאה שמחה של המיוחד והעניין התוכן מה כלומר,

עליו? ובדיבור הענין בהבנת גם להיות יכולה השמחה

ÔÈÚ ‰Ó Ì‚Â של הפנימי ‡B¯"התוכן ÏL ˙B˜e·‡" שהחסידים ¿««ƒ¿«¬∆
בידיהם  מחזיקים היו מעשה ואנשי

לעיל? כנזכר הריקוד, בעת

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆¿«¿ƒ«
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM במאמרŒ¯eac ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ

"Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk" ÏÈÁ˙n‰15 ««¿ƒ¿∆∆»ƒƒ
תשרי  י"ג האזינו, פרשת בשבת שנאמר

תשכ"ט, זו, ÏLשנה ¯Ó‡n‰Ó≈««¬»∆
‡Ïel‰‰ ÏÚa מהר"ש הרבי «««ƒ»

(בשנת  תשרי י"ג ביום שנסתלק

˙¯Ó"‡תרמ"ג) ˙MÓ16, ƒ¿«
'Bb "¯ÈÚÈ ¯Lk"L17 האמור ∆¿∆∆»ƒ

הקדושֿברוךֿהוא, על האזינו בשירת

כך  על מדבר הכתוב פשוטו ולפי

על  ומסוכך מגן שהקדושֿברוךֿהוא

העניין, פנימיות ולפי ישראל, בני

על  המרחם הנשר אודות כאן האמור

¯ÌÈa'גוזליו  ÌÈÓÁ¯' ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¬ƒ«ƒ
באלוקות. ÔLiLלמעלה Ì‚‰Â«¬«∆∆¿»

,‰·k¯na ˙BiÁ Úa¯‡ נאמר «¿«««∆¿»»
העליונה  שבמרכבה יחזקאל בנבואת

– (מלאכים) הקודש' 'חיות ארבע יש

ואריה  נשר שור, הקבלה Âאדם, פי ¿על
ÔlÎהם הארבע Èewzכל ‚"Èa À»¿ƒ≈

‡˜Èc18, שהם הזקן תיקוני י"ג ƒ¿»
הקבלה, בלשון BcÓ˙כינוי ‚"Èƒ

ÌÈÓÁ¯‰'ה ("ה', בתורה האמורות »«¬ƒ
חסד  ורב אפים ארך וחנון, רחום אֿל

עוון  נושא לאלפים חסד נוצר ואמת,

המבואר  שעלֿפי ונקה") וחטאה ופשע

מעשר  למעלה הם וחסידות בקבלה

השתלשלות', ו'סדר «ŒÏkÓƒהספירות
ÌB˜Ó ארבע כל כללי שבאופן אף »

הרחמים, מידות י"ג בעניין קשורות הקודש' ‰e‡'חיות "¯L" ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ,יותר גבוהה בדרגה הרחמים עניין eÈ‰Âהיינו ¿«¿»≈¿«¿

ÔÈ‡L ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È ÏL 'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯' ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ««¬ƒ«ƒ∆ƒ»«¬ƒ∆≈»
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מּבחינת  למעלה ׁשהם הּכלים ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָהם

מה'רׁשימּו'. הּוא הּכלים ׁשּׁשרׁש ְְִִִֵֵֶֶַַָֹהּלבּוׁשים,

ׁשּנכּתב  הּמאמר (ּככל נמרץ ּבקּצּור ׁשם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּומבאר

ענינים  ׁשני יׁש ׁשּב'רׁשימּו' אחד,26ּבקּצּור) . ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ

והּׁשני  הּצמצּום, מּלפני ּבלבד רׁשם רק ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַֹׁשהּוא

ׁשהיה  הּצמצּום קדם ּכמֹו האיןֿסֹוף רׁשם ְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהּוא

ּומבאר, החלל. מקֹום ּכל את ממּלא ְְְֵֵֵֶֶַָָָָאיןֿסֹוף

'ּגרמֹוהי' ּבין לחּלק ׁשּי ּבלבד הרׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּבענין

מה'ּכלים' העלּיה הּוא הּתׁשּובה וענין ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָל'חּיֹוהי',

מהּֿׁשאיןּֿכן  ('חּיֹוהי'), ל'אֹורֹות' ְְִִֵֵֶַַַ('ּגרמֹוהי')

מקֹום  ּכל את ממּלא ׁשהיה ּכמֹו האיןֿסֹוף ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָֹּברׁשם

ל'חּיֹוהי'. 'ּגרמֹוהי' ּבין לחּלק ׁשּי לא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹהחלל,

נאמר  זֹו ּבחינה וחייתם,27ועל רּוח ּבכם ונתּתי ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָ

מי. ׁשל נאמר ׁשּלא סתם, ְֱִֶֶֶַַָֹ"רּוח"

ÔÈÚ‰Â מּלפני ּבלבד הרׁשם ענין ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשּמּמּנּו ה'רׁשימּו' ענין הּוא ְְְִִִִֶֶַַָהּצמצּום

וכּמבאר  ההׁשּתלׁשלּות. סדר ּכל אחרּֿכ ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹנמׁש

ואנׁשי  "חסידים ּדּבּורֿהּמתחיל  הּמאמר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָּבהמׁש

עת"ר  מּׁשנת ארּבעה 28מעׂשה" ּבזה ׁשּיׁש ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ

יׁשנה  "לעֹולם מענין הראׁשֹון, מׁשל ְְְְִִִִֵֶַָָָָָמׁשלים.

קצרה" ּבדר לתלמידֹו הּוא 29אדם זה ׁשּקּצּור , ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָ

הּוא  הּׁשני ּומׁשל האריכּות. מּכל הרׁשם ְֲִִִֵֶַָָָָָֹּכמֹו

ּופנקסאֹות  ּדפּתראֹות הּבנין, ּומׁשל 30מרׁשם . ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ
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ובכ"מ.)26 א'של. ע' א'רסט. ע' ח"ג  תער"ב המשך רה. ע' תר"ס קצג. ע' תרנ"ט סה"מ גם ו.)27ראה לז, ד"ה )28יחזקאל

ואילך. פי"ב האמצעי לאדמו"ר היחוד שער גם וראה לה). ע' עת"ר (סה"מ עצרת השמיני סג,)29ביום חולין ב. ג, פסחים

ואילך. שסג ע' ח"א הצ"צ לאדמו"ר ד. עו, האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי וראה בתחילתו.)30ב. ב"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העליונים שבהם  האורות ופועלים מאירים ודרכם ה'כלים'Ì‰L'מתלבשים' ∆≈

ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏÌÈLe·l‰ שדרכם ˙ אמצעים ה'לבושים', הם, שגם ¿«¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ
כיוון  היא מהלבושים למעלה הם שהכלים לכך והסיבה מתגלים, האורות

'eÓÈL¯'‰Ó ‡e‰ ÌÈÏk‰ L¯ML לאחר וחסידות, בקבלה כמבואר ∆…∆«≈ƒ≈»¿ƒ
אור  של 'סילוק' שהיה הראשון הצמצום

מהאין  והאיר חזר גבול, הבלי סוף אין

לקו  שנמשל ומצומצם מועט אור סוף

האין  שאור למרות לכך, ובנוסף דק,

ממנו  נשאר 'נסתלק', גבול הבלי סוף

כך  ועל מסוים, רושם היינו 'רשימו',

על  ה'כלים' של שהיתרון כאן מבואר

הכלים  ששורש מכך נובע ה'רשימו'

האין  האור של הרושם ב'רשימו', הוא

הצמצום. לאחר גם שנשאר סוף

ÌL ¯‡·Óe של הנזכר במאמר ¿»≈»
מהר"ש (ÏÎkהרבי ı¯Ó ¯ev˜a¿ƒƒ¿»¿»

(¯ev˜a ·zÎpL ¯Ó‡n‰««¬»∆ƒ¿«¿ƒ
ÈL LÈ 'eÓÈL¯'aL∆»¿ƒ≈¿≈

ÌÈÈÚ26˜¯ ‡e‰L ,„Á‡ . ƒ¿»ƒ∆»∆«
ÌeˆÓv‰ ÈÙlÓ „·Ïa ÌL…̄∆ƒ¿«ƒƒ¿≈«ƒ¿
האור  כמו גבול ובלי איןֿסוף ואינו

הצמצום, לפני ÈM‰Â¿«≈ƒשהאיר
‡e‰L זהו אבל רושם רק אמנם ∆

Ì„˜ BÓk ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÌL…̄∆»≈¿…∆
ÛBÒŒÔÈ‡ ‰È‰L ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆»»≈
ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó Ïk ˙‡ ‡lÓÓ¿«≈∆»¿∆»»
למציאות  מקום נתינת כל הייתה ולא

ונבראים. עולמות ≈«¿Óe·‡¯,של
„·Ïa ÌL¯‰ ÔÈÚaL בעניין ∆¿ƒ¿«»…∆ƒ¿«

שהוא  העובדה ה'רשימו', של הראשון

מרושם  יותר ולא בלבד «»CiLרושם
'È‰BÓ¯b' ÔÈa ˜lÁÏ¿«≈≈«¿ƒ

,'È‰BiÁ'Ï בקבלה מבואר כלומר, ¿«ƒ
ב'סדר  ביותר והנעלה הראשון (העולם האצילות שבעולם וחסידות

חד', וגרמוהי איהו חד, וחיוהי ש'איהו בגלוי מאירה האלוקות השתלשלות')

אחד  דבר הם 'גרמוהי', הכלים וגם 'חיוהי' האורות, שגם כזו במידה כלומר

ביחס  כי כאן מבואר כך ועל נפרדת, מציאות ולא עצמה האלוקות עם ממש

והכלים  האורות בין לחלוקה מקום יש בלבד רושם שהוא ב'רשימו' זה עניין

('È‰BÓ¯b') 'ÌÈÏk'‰Ó ‰iÏÚ‰ ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚÂ שמצמצמים ¿ƒ¿««¿»»¬ƒ»≈«≈ƒ«¿ƒ
האור  את ('È‰BiÁ')ומגבילים '˙B¯B‡'Ï,האור והתגלות המשכת שהם ¿«ƒ

Ïk ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L BÓk ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÌL¯a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿…∆»≈¿∆»»¿«≈∆»

,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó לעיל הנזכר ב'רשימו' השני lÁÏ˜העניין CiL ‡Ï ¿∆»»…«»¿«≈
Ó‡¯ולהבדיל  BÊ ‰ÈÁa ÏÚÂ .'È‰BiÁ'Ï 'È‰BÓ¯b' ÔÈa27 ≈«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»∆¡«

ÈÓ ÏL ¯Ó‡ ‡lL ,Ì˙Ò "Áe¯" ,Ì˙ÈÈÁÂ Áe¯ ÌÎa Èz˙Â¿»«ƒ»∆«ƒ¿ƒ∆«¿»∆…∆¡«∆ƒ
ומצידו  הגדרות בשום מוגדר שלא סוף האין האלוקי האור עצם על מדובר כי

ו'כלים', 'אורות' בין לחלוקה מקום אין

כאן  נאמר לא ולכן ו'גרמוהי', 'חיוהי'

גדרים, לה אין כי מדובר, "רוח" באיזו

להלן. עוד שיבואר וכפי

ÔÈÚ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿«
ÌeˆÓv‰ ÈÙlÓ „·Ïa ÌL¯‰»…∆ƒ¿«ƒƒ¿≈«ƒ¿
העובדה  ב'רשימו', הראשון העניין

סוף  האין מהאור 'רושם' רק שהוא

הצמצום, ÔÈÚשלפני ‡e‰ƒ¿«
CLÓ epnnL 'eÓÈL¯'‰»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿»
¯„Ò Ïk CkŒ¯Á‡««»»≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ סוף האין אור שכן «ƒ¿«¿¿
סילוק, בדרך צמצום עבר אמנם עצמו

שקיימות  הדרגות וכל האורות כל אבל

באות  השתלשלות' 'סדר בכל כך אחר

איננה  שההמשכה אלא ממנו ונמשכות

סוף  אין הוא כי ישירות, סוף מהאין

'סדר  ואילו גבול ובלי אמיתי

ומצומצם, מוגבל הוא השתלשלות'

סוף. האין של מה'רשימו' אלא

¯Ó‡n‰ CLÓ‰a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿∆¿≈««¬»
ÌÈ„ÈÒÁ" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ¬ƒƒ
¯"˙Ú ˙MÓ "‰NÚÓ ÈL‡Â28 ¿«¿≈«¬∆ƒ¿«

‰Êa LiL הוא שה'רשימו' זה בעניין ∆≈»∆
דרכו  זאת ועם סוף אין מהאור רושם רק

האין  האור של המשכה יש ובאמצעותו

ÌÈÏLÓ.סוף  ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ
ÔÈÚÓ ,ÔBL‡¯‰ ÏLÓ מאמר »»»ƒ≈ƒ¿«

הנכונה  הדרך לגבי בגמרא ז"ל חכמינו

התלמיד  עם הרב C¯„aבלימוד B„ÈÓÏ˙Ï Ì„‡ ‰LÈ ÌÏBÚÏ"¿»ƒ¿∆»»¿«¿ƒ¿∆∆
אותו ,29˜ˆ¯‰" ללמד שברצונו הדברים תוכן את לתלמידו יאמר כלומר, ¿»»

באריכות  ולא קצרות ‰¯ÌLבמילים BÓk ‡e‰ ‰Ê ¯evwL בלבד ∆ƒ∆¿»…∆
˙eÎÈ¯‡‰ ÏkÓ של רושם הוא הקיצור אבל קיצור רק כאן יש שאמנם כך ƒ»»¬ƒ

האריכות. את גם מכיל ולמעשה האריכות כל

˙B‡Ò˜Ùe ˙B‡¯zÙc ,ÔÈa‰ ÌL¯Ó ‡e‰ ÈM‰ ÏLÓe30 »»«≈ƒ≈…∆«ƒ¿»ƒ¿¿»ƒ¿¿»
רישומים  אבל הנייר על רישומים רק הם שאמנם הבנין ותבנית תכנית רישומי

כולו. הבנין את בתוכם מכילים אלה
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כי h"kyz'd ,zekeq crendÎleg zay

ּוכמֹו ּדבר, איזה על וסימן מאֹות הּוא ְְְִִִֵֵֶַָָָׁשליׁשי

ׁשהן  ואֹותּיֹות ּתבֹות עליהן ׁשּיׁשנן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶָָהלכֹות

ּובׁשלׁשה ההלכֹות. על הרי סימנים אּלּו, מׁשלים ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָֹ

רׁשם  ׁשהּוא הּדבר עם וׁשּיכּות ער לֹו יׁש ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהרׁשם

ׁשּמרּמז  הרמז מענין הּוא הרביעי ּומׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּמּנּו.

ׁשהּוא  ּכמֹו ׁשהענין ענין, איזה על ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָּבאצּבעֹו

ּבדר רק ּובא ההעלם, ּבתכלית הּוא ּברמז ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָנמצא

הרמז, הּוא [ׁשעבּורֹו החכם ׁשאפילּו ועד ְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָָרמז,

הענין 31ּכמאמר  את ּתֹופס ּברמיזא] לחּכימא ּדי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

ארּבעה  הם אּלּו מׁשלים וארּבעה רמז. ּבדר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָרק

רׁשם  ׁשהּוא ּכפי  ה'רׁשימּו' ּבבחינת ְְְִִִִִֶֶַַָֹאֹופּנים

אחרּֿכ נמׁש ׁשּמּמּנּו הּצמצּום, מּלפני ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָּבלבד

ענין  מהּֿׁשאיןּֿכן ההׁשּתלׁשלּות. סדר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּכל

קדם  ּכמֹו האיןֿסֹוף רׁשם ׁשהּוא ּכפי ְְְִִֵֶֶֶָָֹֹה'רׁשימּו'

הּוא  החלל, מקֹום ּכל את ממּלא ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָהּצמצּום

יֹותר. נעלה ְֲִֵֶַָענין

ּבאּורים e‡·e¯ד) ׁשני ׁשּיׁש ידּוע ּדהּנה הענין, ≈ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ה'רׁשימּו' ּדברי 32ּבענין ואּלּו ו"אּלּו , ְְְְְְִִִֵֵֵַָ

חּיים" יׁשנם 33אלקים הענינים ׁשּׁשני והינּו , ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּבחינת  הּוא ּב'רׁשימּו' אחד ענין ְְְְִִִִִֶַָָָּבמציאּות.

הּצמצּום, ׁשּלפני  ׁשּבאֹורֿאיןֿס ֹוף ְְְִִִֵֵֶֶַָהאֹותּיֹות

הּצמצּום  ענין ּדהּנה, הּצמצּום. אחר ּגם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַׁשּנׁשארּו

ּבצמצּום  ׁשהּכּונה וכּידּוע הּבריאה, ּבׁשביל ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּוא

(ׁשהרי  חסֿוׁשלֹום עצמֹו הּצמצּום ּבׁשביל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָאינֹו

ּכּונת  אּלא ּתכלית), ׁשּום אין עצמֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָּבּצמצּום

לפי  והינּו הּבריאה, ּבׁשביל היא ְְְְְְִִִִִִַַַָהּצמצּום

מקֹום  ּכל את ממּלא אֹורֿאיןֿסֹוף היה ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכאׁשר

התהּוּות  להיֹות אפׁשר היה לא ְְְִִֶֶַָָָָָֹהחלל,

ׁשּיהיה 34העֹולמֹות  ּכדי הּצמצּום היה ולכן , ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
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ובכ"מ.)31 ב. לח, א. לז, שלח לקו"ת ב. רפ, סע"ב. רכט, בזח"ג רע"מ כב. משלי מדרש תרצ"ב )32ראה ר"ה המשך ראה

.(73 ע' ה'שי"ת ואילך. עד ע' תרצ"ב (סה"מ ל פרק ה'שי"ת לב. ב.)33פרק יג, (שער )34עירובין א שער חיים עץ ראה

ב. ענף ויושר) עגולים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÎÏ‰ BÓÎe ,¯·c ‰ÊÈ‡ ÏÚ ÔÓÈÒÂ ˙B‡Ó ‡e‰ ÈLÈÏL ÏLÓe»»¿ƒƒ≈¿ƒ»«≈∆»»¿¬»

˙B·z Ô‰ÈÏÚ ÔLiL מילים.˙BÎÏ‰‰ ÏÚ ÌÈÓÈÒ Ô‰L ˙Bi˙B‡Â ∆∆¿»¬≈∆≈¿ƒ∆≈ƒ»ƒ««¬»
,el‡ ÌÈÏLÓ ‰LÏL·e רישומי תלמידו, עם הרב בלימוד האריכות קיצור ƒ¿…»¿»ƒ≈

ההלכות, וסימני הבניין eÎiLÂ˙תבנית C¯Ú BÏ LÈ ÌL¯‰ È¯‰ יחס ¬≈»…∆≈≈∆¿«»
¯ÌLמסויים  ‡e‰L ¯·c‰ ÌÚƒ«»»∆…∆
epnÓ של קיצור הוא הקיצור כי ƒ∆

תבנית  אכן הוא הבנין רושם האריכות,

סימני  של האותיות או והמילים הבנין

אלו. להלכות סימן אכן הם ההלכות

‡e‰ ÈÚÈ·¯‰ ÏLÓe מסוג משל »»»¿ƒƒ
Ên¯nLאחר  ÊÓ¯‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»∆∆∆¿«≈

,ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ ÏÚ BÚaˆ‡a מבלי ¿∆¿»«≈∆ƒ¿»
מרמז  הוא מה על וגלוי ברור סימן לתת

יש  בהם המשלים לשלושת בניגוד ולכן

דברים  לאותם ה'רשימו' בין ויחס ערך

יש  כאשר כאן עליהם, 'רשימו' שהם

שונה  זה הרי האצבע, בתנועת רמז רק

Óˆ‡כיוון ‡e‰L BÓk ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿∆ƒ¿»
ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ ÊÓ¯a כי ¿∆∆¿«¿ƒ«∆¿≈

על  כלום כמעט מגלה לא הרמז כאמור

ÚÂ„הדבר, ,ÊÓ¯ C¯„a ˜¯ ‡·e»«¿∆∆∆∆¿«
‡e‰ B¯e·ÚL] ÌÎÁ‰ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ∆»»∆¬

,ÊÓ¯‰ מסוגל הוא בחכמתו כי »∆∆
הרמז  מתוך גם הדבר מהות על לעמוד

¯Ó‡Ók31 ז"ל Ècחכמינו ¿«¬««
‡ÊÈÓ¯a ‡ÓÈkÁÏ(מספיק) די ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»

ברמז] ¯˜לחכם ÔÈÚ‰ ˙‡ ÒÙBz≈∆»ƒ¿»«
.ÊÓ¯ C¯„a¿∆∆∆∆

Ì‰ el‡ ÌÈÏLÓ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿»ƒ≈≈
ÌÈpÙB‡ ‰Úa¯‡ שונים˙ÈÁ·a «¿»»«ƒƒ¿ƒ«

'eÓÈL¯'‰ שלפני סוף אין מאור »¿ƒ
Ïa·„הצמצום  ÌL¯ ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆…∆ƒ¿«

ÌeˆÓv‰ ÈÙlÓ האור את בו ואין ƒƒ¿≈«ƒ¿
עצמו, סוף CLÓאין epnnL∆ƒ∆ƒ¿»

¯„Ò Ïk CkŒ¯Á‡««»»≈∆
˙eÏLÏzL‰‰.והמצומצם המוגבל «ƒ¿«¿¿

'eÓÈL¯'‰ ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«»¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÌL¯ ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆…∆»≈
‰È‰L ÌeˆÓv‰ Ì„˜ BÓk¿…∆«ƒ¿∆»»

ÌB˜Óהאיןֿסוף  Ïk ˙‡ ‡lÓÓ¿«≈∆»¿
,ÏÏÁ‰,אחרת למציאות מקום נתינת BÈ˙¯מבלי ‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ וכפי ∆»»ƒ¿»«¬∆≈

להלן. עוד שיבואר

Úe„È ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e החסידות „) ÈLבתורת LiL ≈»ƒ¿»¿ƒ≈»«∆≈¿≈
'eÓÈL¯'‰ ÔÈÚa ÌÈ¯e‡a32ÌÈ˜Ï‡ È¯·c el‡Â el‡"Â , ≈ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ¿≈¿≈ƒ¿≈¡…ƒ

"ÌÈiÁ33, הם שתיהן בהלכה, דעות  שתי יש שכאשר ז"ל חכמינו כמאמר «ƒ
שונים, ביאורים שני התורה בפנימיות מסויים בעניין יש כאשר כך ה', דבר

ואמיתיים  נכונים ¿»¿eÈ‰Âשניהם
ÌLÈ ÌÈÈÚ‰ ÈML∆¿≈»ƒ¿»ƒ∆¿»

.˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ
‡e‰ 'eÓÈL¯'a „Á‡ ÔÈÚƒ¿»∆»»¿ƒ

˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÁa אמצעי המילים, ¿ƒ«»ƒ
≈¿∆ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡aLהביטוי 

Ìb e¯‡LpL ,ÌeˆÓv‰ ÈÙlL∆ƒ¿≈«ƒ¿∆ƒ¿¬«
ÌeˆÓv‰ ¯Á‡ האור כלומר, «««ƒ¿

'נסתלק' אכן עצמו סוף האין האלוקי

גילוי  כל אבל הצמצום, עלֿידי ונעלם

(כשם  'אותיות' עלֿידי הם והארה

שלו  והרגשות שהרעיונות כדי שבאדם

היינו  ב'אותיות', להשתמש עליו יתגלו

עצמו  שהאור לאחר וגם מילים)

הוא  שדרכן ה'אותיות' ונעלם, צומצם

שממשיך  כפי נשארו, עדיין התגלה

ומבאר.

ÔÈÚ ,‰p‰c של והמטרה הכוונה ¿ƒ≈ƒ¿«
ÏÈ·La ‡e‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿ƒ

,‰‡È¯a‰ אפשרות שתהיה כדי «¿ƒ»
מוגבלים  ונבראים עולמות של לבריאה

Úe„iÎÂ וחסידות ek‰L‰בקבלה ¿«»«∆««»»
והתכלית  ‡BÈהמטרה ÌeˆÓˆa«ƒ¿≈

BÓˆÚ ÌeˆÓv‰ ÏÈ·La למען ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿
כשלעצמו  וההעלם »ŒÒÁההסתר

BÓˆÚ ÌeˆÓva È¯‰L) ÌBÏLÂ¿»∆¬≈«ƒ¿«¿
˙ÈÏÎz ÌeL ÔÈ‡ ואין ומטרה, ≈«¿ƒ

כשלעצמו  בהסתר ‡l‡תועלת ,(∆»
ÏÈ·La ‡È‰ ÌeˆÓv‰ ˙ek«»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ

,‰‡È¯a‰ להעלים כדי לא כלומר, «¿ƒ»
ולגלות  להאיר כדי אלא ולהסתיר

Œ¯B‡ ‰È‰ ¯L‡kL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«¬∆»»
ÌB˜Ó Ïk ˙‡ ‡lÓÓ ÛBÒŒÔÈ‡≈¿«≈∆»¿

,ÏÏÁ‰ הצמצום לפני Ï‡היינו ∆»»…
˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰»»∆¿»ƒ¿ƒ¿«

˙BÓÏBÚ‰34, מוגבלים עולמות כי »»
גבול, בלי סוף אין מאור ישירות להתהוות יכולים ‰ÌeˆÓvלא ‰È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»«ƒ¿
‰‡È¯a‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰iL È„k של בריאה לאפשר כדי ¿≈∆ƒ¿∆∆¿»ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»
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dyrnכב iyp`e miciqg

ׁשּכּונת  וכיון הּבריאה. ענין להיֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָאפׁשר

ּכׁשהיה  ּגם לכן הּבריאה, ּבׁשביל היא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּצמצּום

נׁש והינּו,הּצמצּום, ה'רׁשימּו', אֹותּיֹות ארּו ְְְְְֲִִִִַַָ

ׁשּקדם  אּלא הּצמצּום, קדם ּגם היּו אּלּו ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשאֹותּיֹות

הּצמצּום, ועלֿידי נּכרֹות, היּו לא ְְְְִִִֵַַַָָֹהּצמצּום

נּכרֹות. הן האֹותּיֹות אזי האֹור, ְְֲִִִֵֵֶַַָָָּכׁשּנתעּלם

ּגבּול  יׁשנֹו ׁשּכאׁשר זה, על הּבאּור ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָוכּידּוע

ּכלל  ּבער אינֹו ׁשהּגבּול להיֹות הּנה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָּובליּֿגבּול,

אין  הּבליּֿגב ּול, ּגּלּוי מּצד הּנה לכן ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָלּבליּֿגב ּול,

אזי  הּבליּֿגבּול, ּכׁשּנתעּלם ורק ּכלל, נּכר ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָהּגבּול

האֹור  הּוא ּב'רׁשימּו' הּׁשני וענין הּגבּול. ְְְְִִִִֵַַָָָָנּכר

ּבהם  ׁשהאיר הּבליּֿגבּול מאֹור ּבאֹותּיֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנׁשאר

האֹותּיֹות  ׁשל האֹור רק לא והינּו, הּצמצּום. ְְְְִִִֵֶַַַָָֹלפני

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ּתסּתּלק 35עצמן, אנּת וכד ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ

הּכלים  חּיּות ׁשהּוא נׁשמתא, ּבלא ּכגּופא ְְְִִֵֶַַָָָָכּו'

ּבדגמת  מּמׁש, האֹור ענין ּגם אּלא ְְְְִֶַַַַַָָָָֻעצמם,

ׁשּבבחינת  ּדכׁשם הּגּוף. את ׁשּמחּיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנׁשמה

האֹור  ּובחינת  עצמם, הּכלים חּיּות יׁשנּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּכלים

ּבאֹותּיֹות  ּגם עלּֿדרֿזה הּנה ּבהם, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּמתלּבׁש

ּבחינֹות  ׁשּתי יׁשנן הּכלים) (ׁשרׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָה'רׁשימּו'

הּמתלּבׁש והאֹור עצמן, האֹותּיֹות ׁשל האֹור ְְְִִֵֵֶַַַָָָָאּלּו,

ּכיון  ּבאֹותּיֹות, הּמתלּבׁש האֹור ּגם והּנה, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבהן.

אליהן. ׁשּי הּוא הרי ּבפנימּיּותן, מתלּבׁש ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא

ּבבחינת  ׁשהּוא אֹור ּבחינת ּבהן יׁש לזה, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָונֹוסף
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ואילך.)35 ד קסה, דא"ח) (עם סידור וראה ב). (יז, בהקדמה תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  והגילוי האור את ולהכיל לקבל יכולים (שאינם מוגבלים ועולמות נבראים

להתק  יוכלו לא בהם יאיר שאם מוגבל בלתי סופי אין יים).אור

,‰‡È¯a‰ ÏÈ·La ‡È‰ ÌeˆÓv‰ ˙ekL ÔÂÈÎÂ אור לגלות כדי ¿≈»∆«»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
מוגבלים, נבראים ייבראו ידו שעל ‰ÌeˆÓv,מצומצם ‰È‰Lk Ìb ÔÎÏ»≈«¿∆»»«ƒ¿

הוא  נתעלם, אכן עצמו סוף אין והאור

עדין  אלא לגמרי התעלם ¬¿e¯‡Lƒלא
,eÈ‰Â ,'eÓÈL¯'‰ ˙Bi˙B‡ƒ»¿ƒ¿«¿

el‡ ˙Bi˙B‡L לאחר שנשארו ∆ƒ≈
‰ÌeˆÓv,הצמצום Ì„˜ Ìb eÈ‰»«…∆«ƒ¿

eÈ‰ ‡Ï ÌeˆÓv‰ Ì„wL ‡l‡∆»∆…∆«ƒ¿…»
˙B¯k ומה עצמה בפני כמציאות ƒ»

סוף  האין האור רק הוא ניכר שהיה

‰ÌeˆÓv,עצמו, È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ¿
¯B‡‰ ÌlÚ˙pLk אינו ושוב עצמו ¿∆ƒ¿«≈»

וניכר, ‰‡Bi˙B˙גלוי ÈÊ‡ שדרכן ¬«»ƒ
אלא  הצמצום לפני האור והאיר התגלה

כעת  ניכרות, היו לא ≈‰Ôשאז
,‰Ê ÏÚ ¯e‡a‰ Úe„iÎÂ .˙B¯kƒ»¿«»««≈«∆
לפני  ניכרות היו שלא האותיות מדוע

הצמצום, לאחר ניכרות כן הצמצום

ŒÈÏ·eכיוון  Ïe·b BLÈ ¯L‡kL∆«¬∆∆¿¿¿ƒ
Ïe·b זה לצד זה נמצאים ושניהם ¿

אחד  מצד כאשר בענייננו, כמו ביחד,

שני  ומצד גבול בלי סוף אין אור מאיר

כלי  לו משמשות שאמנם אותיות לו יש

הגבלה  גם הן מהותן מעצם אבל ביטוי

שאמנם  באדם הדיבור אותיות (כמו

השכל  לגילוי ביטוי כלי משמשות

עומק  את מצמצמות גם אבל והרגש

הרגש), עצמת ואת ≈p‰ƒ‰השכל
C¯Úa BÈ‡ Ïe·b‰L ˙BÈ‰Ïƒ¿∆«¿≈¿≈∆

,Ïe·bŒÈÏaÏ ÏÏk הגבול אלא ¿»«¿ƒ¿
יחס  כל ללא מהבליֿגבול רחוק

Èelbוהשוואה, „vÓ ‰p‰ ÔÎÏ»≈ƒ≈ƒ«ƒ
Ïe·bŒÈÏa‰,ועצום רב גילוי ‰Ïe·bשהוא ÔÈ‡ המצומצםÏÏk ¯k «¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿»

לבליֿגבול  לחלוטין בטל הוא אלא עצמה בפני ÌlÚ˙pLkכמציאות ˜¯Â ,¿«¿∆ƒ¿«≈
Ïe·bŒÈÏa‰,ניכר ואינו בגלוי מאיר ‰Ïe·bואינו ¯k ÈÊ‡,בענייננו וכן «¿ƒ¿¬«ƒ»«¿

שהן  האותיות בגלוי, האיר גבול הבלי סוף האין האור כאשר הצמצום, לפני

נתעל  גבול הבלי סוף האין שאור ולאחר ניכרות היו לא שהן גבול האותיות ם,

ה'רשימו'. עניין והן ניכרות הצמצום, לאחר גם שנשארו גבול

¯B‡Ó ˙Bi˙B‡a ¯‡LpL ¯B‡‰ ‡e‰ 'eÓÈL¯'a ÈM‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«≈ƒ»¿ƒ»∆ƒ¿»»ƒ≈
ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ Ì‰a ¯È‡‰L Ïe·bŒÈÏa‰ הצמצום קודם כלומר, «¿ƒ¿∆≈ƒ»∆ƒ¿≈«ƒ¿

הביטוי  כלי הן האותיות שהרי גבול, והבלי סוף האין האור באותיות האיר

זאת  ועם יותר ויאיר יוסיף לא גבול הבלי שהאור לכך גרם והצמצום שלו,

מהאותיות  לגמרי נתעלם לא ונתעלם, ש'נסתלק' ואף באותיות זה מאור נשאר

לאחר  באותיות שנשאר האור הוא ה'רשימו' זה, ביאור ולפי בהם שהאיר

ÔÓˆÚהצמצום. ˙Bi˙B‡‰ ÏL ¯B‡‰ ˜¯ ‡Ï ,eÈ‰Â והאור החיות ¿«¿…«»∆»ƒ«¿»
ומציאות, קיום לאותיות יש ידו e˙kM·שעל ‰Ó C¯cŒÏÚ35 ב'פתח «∆∆«∆»

הספירות  כללות לגבי »¿ÎÂ„אליהו'
'eÎ ˜lzÒz z‡,אתה כאשר «¿¿ƒ¿«≈

תסתלק  בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא

הם  אזי חיות, להם תשפיע ולא מהם

חיות  ללא Ïa‡יישארו ‡Ùe‚k¿»¿»
,‡˙ÓL,נשמה ללא גוף כמו ƒ¿»»

,ÌÓˆÚ ÌÈÏk‰ ˙eiÁ ‡e‰L∆««≈ƒ«¿»
לאחר  באותיות נשאר בלבד זה ולא

לאחר ‡l‡הצמצום  מזה, יותר ∆»
באותיות  נשאר ÔÈÚהצמצום Ìb«ƒ¿«

,LnÓ ¯B‡‰ האיר הצמצום שלפני »«»
iÁnL‰בגלוי, ‰ÓLp‰ ˙Ó‚„À¿««¿»»∆¿«»

Ûeb‰ ונותנת ‡˙ בו שמאירה ידי על ∆«
להלן. ומבאר שמוסיף וכפי חיות, לו

ÌÈÏk‰ ˙ÈÁ·aL ÌLÎcƒ¿≈∆ƒ¿ƒ««≈ƒ
(של  ה'אורות' מתלבשים בהם ב'כלים'

שונים  פרטים שני יש הספירות) עשר

ÌÓˆÚ ÌÈÏk‰ ˙eiÁ dLÈ∆¿»««≈ƒ«¿»
לכלים  יש שמכוחה האלוקית החיות

נוסף  דבר בהם ויש ומציאות, קיום

Ì‰a LaÏ˙n‰ ¯B‡‰ ˙ÈÁ·e¿ƒ«»«ƒ¿«≈»∆
(למשל, הכלים באמצעות ומאיר

כלי בס  וגם אור גם יש החכמה פירת

החיות  האחד עניינים, שני יש ובכלי

שהוא  והשני כלי בתור שלו והמציאות

החכמה), לאור ŒC¯cŒÏÚכלי ‰p‰ƒ≈«∆∆
'eÓÈL¯'‰ ˙Bi˙B‡a Ìb ‰Ê∆«¿ƒ»¿ƒ
ÈzL ÔLÈ (ÌÈÏk‰ ÈL¯L)»¿≈«≈ƒ∆¿»¿≈

,el‡ ˙BÈÁa היא אחת בחינה ¿ƒ≈
¯B‡‰ והחיות˙Bi˙B‡‰ ÏL »∆»ƒ

ÔÓˆÚ,קיימות האותיות שנייה Âשמכוחו Ô‰aבחינה LaÏ˙n‰ ¯B‡‰ «¿»¿»«ƒ¿«≈»∆
האותיות. באמצעות ומאיר

Ìb ,‰p‰Â אפילו,˙Bi˙B‡a LaÏ˙n‰ ¯B‡‰ קשור אינו שלכאורה ¿ƒ≈«»«ƒ¿«≈»ƒ
ומכוחו  האותיות ערך לפי המצומצם עצמן האותיות של האור כמו לאותיות

שלהם, המציאות באותיותÔÂÈk‡e‰Lהיא המתלבש LaÏ˙Óהאור ≈»∆ƒ¿«≈
Ô‰ÈÏ‡ CiL ‡e‰ È¯‰ ,Ô˙eiÓÈÙa בצורה באותיות וההתלבשות ƒ¿ƒƒ»¬≈«»¬≈∆

לאותיות. ששייך אור להיות לו גורמת ÊÏ‰,פנימית ÛÒBÂ האור מלבד ¿»»∆
פנימית, בהתלבשות באותיות המתלבש והאור עצמן Ô‰aשבאותיות LÈ≈»∆

שלישית בחינה Ô‰ÈÏÚ,באותיות ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡e‰L ¯B‡ ˙ÈÁa¿ƒ«∆ƒ¿ƒ««ƒ¬≈∆
מלמעלה  'מקיף' בדרך אלא פנימית התלבשות ללא באותיות  המאיר אור
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כג h"kyz'd ,zekeq crendÎleg zay

ּבבחינת  ׁשהּוא ּכיון ּומּכלֿמקֹום עליהן, ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמּקיף

ׁשּי הּוא  הרי עלּֿכלּֿפנים, עליהן ֲֲִִֵֵֶַַַָָָמּקיף

ּגם  למעלה ׁשהּוא האֹור ׁשּיׁשנֹו ועד ְְְְִֶֶֶַַַָָָלאֹותּיֹות.

ׁשּי זה אֹור ּגם ּומּכלֿמקֹום מּקיף, ְִִִִֶַַַַָָָמּבחינת

ּבחינה  הּוא זה וכל ה'רׁשימ ּו'. אֹותּיֹות ְְְְִִִִִֶַָָָלבחינת

מּלפני  ּבלבד רׁשם ׁשהּוא ׁשּב'רׁשימּו', ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹהראׁשֹונה

סדר  ּכל אחרּֿכ נמׁש ׁשּמּמּנּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהּצמצּום,

ּד'חּיֹוהי' ּדרגֹות חּלּוקי ּבזה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָההׁשּתלׁשלּות,

ו'כלים'. 'אֹורֹות' ְְְִִֵַו'גרמֹוהי',

ÌÓ‡ האיןֿסֹוף רׁשם ׁשהּוא ה'רׁשימּו' ענין »¿»ְְִִֵֶֶַָָֹ

ּכל  את ממּלא ׁשהיה הּצמצּום קדם ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹּכמֹו

ענין  ּכל ׁשּי לא זֹו ּבבחינה הּנה החלל, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹמקֹום

אֹורֿאיןֿסֹוף ההתחּלק  ּדהּנה, והּׁשּנּויים. ּות ְְְְִִִִֵֵַַַ

מּכל  ּבֹו יׁש החלל, מקֹום את ממּלא ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהיה

האֹור, עצם לבחינת עד ׁשּבאֹור, ְְִִִִֶֶֶַַָָָָהענינים

'אֹור  והתּפּׁשטּות', 'עצם ענין מּכל ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה

ענין  ׁשהרי ׁשּלזּולתֹו', ו'אֹור לעצמֹו' ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָׁשהבּדילֹו

הּוא  ּו'לזּולתֹו', 'לעצמֹו' והתּפּׁשטּות', ְְְְְְִֶֶַַָ'עצם

הּוא  האֹור עצם מהּֿׁשאיןּֿכן הּגּלּויים, ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבבחינת

החּלּוקים  ּבֹו ׁשּי לא ולכן הּגּלּוי. מּגדר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלמעלה

האֹור  ׁשּבחינת והינּו, ו'גרמֹוהי'. ְְְְְְִִִֶַַַַָּד'חּיֹוהי'

ּד'לעצמֹו' ּדרגֹות חּלּוקי ּבֹו יׁש ּגּלּוי, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָׁשּבגדר

אחרֿ נׁשּתלׁשלּו אּלּו ּדרגֹות ּומּׁשּתי ְְְְְְִִֵֵַַַָָּו'לזּולתֹו',

מהּֿׁשאיןֿ ו'כלים', ּד'אֹורֹות' הּבחינֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶַַַּכ

ענין  ּגדר מּכל למעלה ׁשהּוא האֹור עצם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכן

ּו'לזּולתֹו', ּד'לעצמֹו' הּגדרים ּבֹו ׁשּי לא ְְְְְִִַַַַָָָֹהּגּלּוי,

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
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להגבלה  שייכות לו ואין מהאותיות מובדל זה שאור לומר מקום והיה

מאיר  אלא בפנימיות בהן מתלבש איננו שהרי האור את מגבילות שהאותיות

מלמעלה, 'מקיף' בדרך רק דבר ÌB˜ÓŒÏkÓeבהן של ÔÂÈkלאמיתו ƒ»»≈»
,ÌÈtŒÏkŒÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡e‰L מאיר זה שאור מאחר ∆ƒ¿ƒ««ƒ¬≈∆«»»ƒ

'מקיף' בדרך לפחות ≈¬‰¯Èבאותיות,
‡e‰ כבר„ÚÂ .˙Bi˙B‡Ï CiL«»»ƒ¿«

האור  על האותיות השפעת היא כך כדי

BLiL באותיות¯B‡‰ עוד הנעלה ∆∆¿»
האור  Ìbיותר, ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«

ÌB˜ÓŒÏkÓe ,ÛÈwÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒƒ»»
מאיר  זה אור גם סוף שסוף כיוון

דבר של לאמיתו הרי »Ìbבאותיות,
‰Ê ¯B‡'מ'מקיף שלמעלה האור ∆

˙Bi˙B‡ ˙ÈÁ·Ï CiL«»ƒ¿ƒ«ƒ
'eÓÈL¯'‰ מושפע זה נעלה אור וגם »¿ƒ

ה'רשימו'. לאותיות מהשייכות

‰Ê ÏÎÂ הבחינות על לעיל האמור כל ¿»∆
ב'רשימו' הקיימות ‰e‡השונות

‰BL‡¯‰ ‰ÈÁa¿ƒ»»ƒ»
,'eÓÈL¯'aL זה e‰L‡עניין ∆»¿ƒ∆

,ÌeˆÓv‰ ÈÙlÓ „·Ïa ÌL…̄∆ƒ¿«ƒƒ¿≈«ƒ¿
עצמו  הצמצום שלפני האור לא אך

epnnL זה CLÓמ'רשימו' ∆ƒ∆ƒ¿»
CkŒ¯Á‡ צמצומים של סדרה לאחר «««

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk שבו »≈∆«ƒ¿«¿¿
מדרגה  ומשתלשל נמשך האלוקי האור

Êa‰לדרגה, LiL כפי האלוקי  באור ∆≈»∆
ב'סדר  מצומצם באופן נמשך שהוא

B‚¯c˙השתלשלות' È˜elÁƒ≈¿»
'˙B¯B‡' ,'È‰BÓ¯‚'Â 'È‰BiÁ'c¿«ƒ¿«¿ƒ

'ÌÈÏÎ'Â יש וה'כלים' ה'אורות' ובין ¿≈ƒ
מבוארים  (שחלקם רבים הבדלים

לעיל).

'eÓÈL¯'‰ ÔÈÚ ÌÓ‡ העניין »¿»ƒ¿«»¿ƒ
העובדה ב'רשימו', ∆e‰L‡השני

Ì„˜ BÓk ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÌL…̄∆»≈¿…∆
,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó Ïk ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L ÌeˆÓv‰'שה'רשימו זה עניין «ƒ¿∆»»¿«≈∆»¿∆»»

האור  הצמצום, קודם שהאיר גבול והבלי סוף האין האור של רושם הוא

מקום  נתינת הייתה ולא המציאות כל את מילא הוא בגלוי שהאיר שבשעה

אחרת, מציאות ÔÈÚלבריאת Ïk CiL ‡Ï BÊ ‰ÈÁ·a ‰p‰ƒ≈ƒ¿ƒ»…«»»ƒ¿«
ÌÈÈepM‰Â ˙e˜lÁ˙‰‰ מקום נתינת בכלל אין זו בחינה לגבי כי «ƒ¿«¿¿«ƒƒ

ומבאר. שממשיך כפי האלוקי, האור לעצם שמחוץ למציאות

,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ,‰p‰c לפני ¿ƒ≈≈∆»»¿«≈∆¿∆»»
B‡aL¯,הצמצום, ÌÈÈÚ‰ ÏkÓ Ba LÈ העניינים כל את יש זה באור ≈ƒ»»ƒ¿»ƒ∆»

נעלים, הכי העניינים גם ÏÚÓlL‰שבאור, ,¯B‡‰ ÌˆÚ ˙ÈÁ·Ï „Ú«ƒ¿ƒ«∆∆»∆¿«¿»
¯B‡'Â 'BÓˆÚÏ BÏÈc·‰L ¯B‡' ,'˙eËMt˙‰Â ÌˆÚ' ÔÈÚ ÏkÓƒ»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ¿«¿¿

,'B˙ÏeÊlL אור יש אור, של מקור 'מאור', לכל וחסידות בקבלה כמבואר ∆¿»
דרגות  וכמה היבטים כמה יש זה ובעניין ממנו חוץ ומאיר  ממנו המתפשט

בין  החלוקה – והתפשטות' 'עצם כאן המפורטים העניינים שלוש וביניהם

מהעצם  אחר עניין כמובן שהוא ממנו המתפשט והאור האור, מקור העצם,

שיש  השמש ואור בשמש למשל, (כמו,

בלשון  עצמה, השמש בין לחלק

השמש', כדור 'גוף בחסידות הרגילה

השמש  שאיננו ממנה המתפשט לאור

הוא  גם לעצמו' שהבדילו 'אור עצמה),

המאיר  אור אלא עצמו העצם איננו

בהארה  מדובר זאת ועם ממנו

כי  עצמו למאור קרובה והתפשטות

לעצמו  הבדיל שהמאור באור מדובר

הנפרד  לזולת והארה גילוי לצורך ולא

שלזולתו' מ'אור בשונה ממנו,

ומהותו  ערכו לפי מותאם שמלכתחילה

מהעצם  יציאה כבר שהוא הזולת של

שכל  כאן מבואר כך ועל עצמו,

בין  המבדילים הללו העניינים שלושת

בכל  ומתפשט, המאיר לאור המאור

ב'עצם  מקום להם אין עניינו, לפי אחד

'ÌˆÚהאור' ÔÈÚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«∆∆
'BÓˆÚÏ' ,'˙eËMt˙‰Â¿ƒ¿«¿¿«¿
˙ÈÁ·a ‡e‰ ,'B˙ÏeÊÏ'e¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈÈelb‰ ומתגלה המאיר באור «ƒƒ
עצמו, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמהמאור
¯B‡‰ ÌˆÚ של והמהות העצמיות ∆∆»

בתור  לא עצמו, מצד שהוא כפי האור

והתפשטות, ÏÚÓÏ‰הארה ‡e‰¿«¿»
Èelb‰ ¯„bÓ אור שהוא ואף ƒ∆∆«ƒ

מכל  עצמו, המאור איננו ולכאורה

האור' ב'עצם שמדובר מאחר מקום

הרי  והארה, גילוי שעניינו באור ולא

לו  שיש גילוי המושג מכל למעלה הוא

משלו. והגבלות Ï‡גדרים ÔÎÏÂ¿»≈…
Ba CiL'האור ‰ÌÈ˜elÁב'עצם «»«ƒƒ

'È‰BÓ¯‚'Â 'È‰BiÁ'c רק הקיימים מושגים שהם וכלים' 'אורות' היינו ¿«ƒ¿«¿ƒ
האור'. ב'עצם לא אך ולהאיר לגלות מהמאור היוצא ¿»¿eÈ‰Â,באור

Èelb ¯„‚aL ¯B‡‰ ˙ÈÁaL למאור,לאחרים מחוץ המאיר אור והוא ∆¿ƒ«»∆¿∆∆ƒ
,'B˙ÏeÊÏ'e 'BÓˆÚÏ'c ˙B‚¯c È˜elÁ Ba LÈ המאיר שבאור כאמור ≈ƒ≈¿»¿¿«¿¿»

לזולתו' שהבדילו ו'אור לעצמו' שהבדילו 'אור יש הזולת אל ומתגלה

˙BÈÁa‰ ÈzL CkŒ¯Á‡ eÏLÏzL el‡ ˙B‚¯c ÈzMÓeƒ¿≈¿»≈ƒ¿«¿¿«««¿≈«¿ƒ
'ÌÈÏÎ'Â '˙B¯B‡'c(עצמו המאור אל יותר (הקרוב לעצמו' שהבדילו 'אור ¿¿≈ƒ

למציאות  התייחסות יותר לו (ויש לזולתו' שהבדילו ו'אור האורות שורש הוא

הכלים, שורש הוא עצמו) למאור ‰‡B¯שמחוץ ÌˆÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆∆»
ÌÈ¯„b‰ Ba CiL ‡Ï ,Èelb‰ ÔÈÚ ¯„b ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿««ƒ…«»«¿»ƒ
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dyrn iyp`e miciqg

ׁשּכּונת  וכיון הּבריאה. ענין להיֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָאפׁשר

ּכׁשהיה  ּגם לכן הּבריאה, ּבׁשביל היא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּצמצּום

נׁש והינּו,הּצמצּום, ה'רׁשימּו', אֹותּיֹות ארּו ְְְְְֲִִִִַַָ

ׁשּקדם  אּלא הּצמצּום, קדם ּגם היּו אּלּו ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשאֹותּיֹות

הּצמצּום, ועלֿידי נּכרֹות, היּו לא ְְְְִִִֵַַַָָֹהּצמצּום

נּכרֹות. הן האֹותּיֹות אזי האֹור, ְְֲִִִֵֵֶַַָָָּכׁשּנתעּלם

ּגבּול  יׁשנֹו ׁשּכאׁשר זה, על הּבאּור ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָוכּידּוע

ּכלל  ּבער אינֹו ׁשהּגבּול להיֹות הּנה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָּובליּֿגבּול,

אין  הּבליּֿגב ּול, ּגּלּוי מּצד הּנה לכן ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָלּבליּֿגב ּול,

אזי  הּבליּֿגבּול, ּכׁשּנתעּלם ורק ּכלל, נּכר ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָהּגבּול

האֹור  הּוא ּב'רׁשימּו' הּׁשני וענין הּגבּול. ְְְְִִִִֵַַָָָָנּכר

ּבהם  ׁשהאיר הּבליּֿגבּול מאֹור ּבאֹותּיֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנׁשאר

האֹותּיֹות  ׁשל האֹור רק לא והינּו, הּצמצּום. ְְְְִִִֵֶַַַָָֹלפני

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ּתסּתּלק 35עצמן, אנּת וכד ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ

הּכלים  חּיּות ׁשהּוא נׁשמתא, ּבלא ּכגּופא ְְְִִֵֶַַָָָָכּו'

ּבדגמת  מּמׁש, האֹור ענין ּגם אּלא ְְְְִֶַַַַַָָָָֻעצמם,

ׁשּבבחינת  ּדכׁשם הּגּוף. את ׁשּמחּיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנׁשמה

האֹור  ּובחינת  עצמם, הּכלים חּיּות יׁשנּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּכלים

ּבאֹותּיֹות  ּגם עלּֿדרֿזה הּנה ּבהם, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּמתלּבׁש

ּבחינֹות  ׁשּתי יׁשנן הּכלים) (ׁשרׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָה'רׁשימּו'

הּמתלּבׁש והאֹור עצמן, האֹותּיֹות ׁשל האֹור ְְְִִֵֵֶַַַָָָָאּלּו,

ּכיון  ּבאֹותּיֹות, הּמתלּבׁש האֹור ּגם והּנה, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבהן.

אליהן. ׁשּי הּוא הרי ּבפנימּיּותן, מתלּבׁש ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא

ּבבחינת  ׁשהּוא אֹור ּבחינת ּבהן יׁש לזה, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָונֹוסף
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ואילך.)35 ד קסה, דא"ח) (עם סידור וראה ב). (יז, בהקדמה תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  והגילוי האור את ולהכיל לקבל יכולים (שאינם מוגבלים ועולמות נבראים

להתק  יוכלו לא בהם יאיר שאם מוגבל בלתי סופי אין יים).אור

,‰‡È¯a‰ ÏÈ·La ‡È‰ ÌeˆÓv‰ ˙ekL ÔÂÈÎÂ אור לגלות כדי ¿≈»∆«»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
מוגבלים, נבראים ייבראו ידו שעל ‰ÌeˆÓv,מצומצם ‰È‰Lk Ìb ÔÎÏ»≈«¿∆»»«ƒ¿

הוא  נתעלם, אכן עצמו סוף אין והאור

עדין  אלא לגמרי התעלם ¬¿e¯‡Lƒלא
,eÈ‰Â ,'eÓÈL¯'‰ ˙Bi˙B‡ƒ»¿ƒ¿«¿

el‡ ˙Bi˙B‡L לאחר שנשארו ∆ƒ≈
‰ÌeˆÓv,הצמצום Ì„˜ Ìb eÈ‰»«…∆«ƒ¿

eÈ‰ ‡Ï ÌeˆÓv‰ Ì„wL ‡l‡∆»∆…∆«ƒ¿…»
˙B¯k ומה עצמה בפני כמציאות ƒ»

סוף  האין האור רק הוא ניכר שהיה

‰ÌeˆÓv,עצמו, È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ¿
¯B‡‰ ÌlÚ˙pLk אינו ושוב עצמו ¿∆ƒ¿«≈»

וניכר, ‰‡Bi˙B˙גלוי ÈÊ‡ שדרכן ¬«»ƒ
אלא  הצמצום לפני האור והאיר התגלה

כעת  ניכרות, היו לא ≈‰Ôשאז
,‰Ê ÏÚ ¯e‡a‰ Úe„iÎÂ .˙B¯kƒ»¿«»««≈«∆
לפני  ניכרות היו שלא האותיות מדוע

הצמצום, לאחר ניכרות כן הצמצום

ŒÈÏ·eכיוון  Ïe·b BLÈ ¯L‡kL∆«¬∆∆¿¿¿ƒ
Ïe·b זה לצד זה נמצאים ושניהם ¿

אחד  מצד כאשר בענייננו, כמו ביחד,

שני  ומצד גבול בלי סוף אין אור מאיר

כלי  לו משמשות שאמנם אותיות לו יש

הגבלה  גם הן מהותן מעצם אבל ביטוי

שאמנם  באדם הדיבור אותיות (כמו

השכל  לגילוי ביטוי כלי משמשות

עומק  את מצמצמות גם אבל והרגש

הרגש), עצמת ואת ≈p‰ƒ‰השכל
C¯Úa BÈ‡ Ïe·b‰L ˙BÈ‰Ïƒ¿∆«¿≈¿≈∆

,Ïe·bŒÈÏaÏ ÏÏk הגבול אלא ¿»«¿ƒ¿
יחס  כל ללא מהבליֿגבול רחוק

Èelbוהשוואה, „vÓ ‰p‰ ÔÎÏ»≈ƒ≈ƒ«ƒ
Ïe·bŒÈÏa‰,ועצום רב גילוי ‰Ïe·bשהוא ÔÈ‡ המצומצםÏÏk ¯k «¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿»

לבליֿגבול  לחלוטין בטל הוא אלא עצמה בפני ÌlÚ˙pLkכמציאות ˜¯Â ,¿«¿∆ƒ¿«≈
Ïe·bŒÈÏa‰,ניכר ואינו בגלוי מאיר ‰Ïe·bואינו ¯k ÈÊ‡,בענייננו וכן «¿ƒ¿¬«ƒ»«¿

שהן  האותיות בגלוי, האיר גבול הבלי סוף האין האור כאשר הצמצום, לפני

נתעל  גבול הבלי סוף האין שאור ולאחר ניכרות היו לא שהן גבול האותיות ם,

ה'רשימו'. עניין והן ניכרות הצמצום, לאחר גם שנשארו גבול

¯B‡Ó ˙Bi˙B‡a ¯‡LpL ¯B‡‰ ‡e‰ 'eÓÈL¯'a ÈM‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«≈ƒ»¿ƒ»∆ƒ¿»»ƒ≈
ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ Ì‰a ¯È‡‰L Ïe·bŒÈÏa‰ הצמצום קודם כלומר, «¿ƒ¿∆≈ƒ»∆ƒ¿≈«ƒ¿

הביטוי  כלי הן האותיות שהרי גבול, והבלי סוף האין האור באותיות האיר

זאת  ועם יותר ויאיר יוסיף לא גבול הבלי שהאור לכך גרם והצמצום שלו,

מהאותיות  לגמרי נתעלם לא ונתעלם, ש'נסתלק' ואף באותיות זה מאור נשאר

לאחר  באותיות שנשאר האור הוא ה'רשימו' זה, ביאור ולפי בהם שהאיר

ÔÓˆÚהצמצום. ˙Bi˙B‡‰ ÏL ¯B‡‰ ˜¯ ‡Ï ,eÈ‰Â והאור החיות ¿«¿…«»∆»ƒ«¿»
ומציאות, קיום לאותיות יש ידו e˙kM·שעל ‰Ó C¯cŒÏÚ35 ב'פתח «∆∆«∆»

הספירות  כללות לגבי »¿ÎÂ„אליהו'
'eÎ ˜lzÒz z‡,אתה כאשר «¿¿ƒ¿«≈

תסתלק  בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא

הם  אזי חיות, להם תשפיע ולא מהם

חיות  ללא Ïa‡יישארו ‡Ùe‚k¿»¿»
,‡˙ÓL,נשמה ללא גוף כמו ƒ¿»»

,ÌÓˆÚ ÌÈÏk‰ ˙eiÁ ‡e‰L∆««≈ƒ«¿»
לאחר  באותיות נשאר בלבד זה ולא

לאחר ‡l‡הצמצום  מזה, יותר ∆»
באותיות  נשאר ÔÈÚהצמצום Ìb«ƒ¿«

,LnÓ ¯B‡‰ האיר הצמצום שלפני »«»
iÁnL‰בגלוי, ‰ÓLp‰ ˙Ó‚„À¿««¿»»∆¿«»

Ûeb‰ ונותנת ‡˙ בו שמאירה ידי על ∆«
להלן. ומבאר שמוסיף וכפי חיות, לו

ÌÈÏk‰ ˙ÈÁ·aL ÌLÎcƒ¿≈∆ƒ¿ƒ««≈ƒ
(של  ה'אורות' מתלבשים בהם ב'כלים'

שונים  פרטים שני יש הספירות) עשר

ÌÓˆÚ ÌÈÏk‰ ˙eiÁ dLÈ∆¿»««≈ƒ«¿»
לכלים  יש שמכוחה האלוקית החיות

נוסף  דבר בהם ויש ומציאות, קיום

Ì‰a LaÏ˙n‰ ¯B‡‰ ˙ÈÁ·e¿ƒ«»«ƒ¿«≈»∆
(למשל, הכלים באמצעות ומאיר

כלי בס  וגם אור גם יש החכמה פירת

החיות  האחד עניינים, שני יש ובכלי

שהוא  והשני כלי בתור שלו והמציאות

החכמה), לאור ŒC¯cŒÏÚכלי ‰p‰ƒ≈«∆∆
'eÓÈL¯'‰ ˙Bi˙B‡a Ìb ‰Ê∆«¿ƒ»¿ƒ
ÈzL ÔLÈ (ÌÈÏk‰ ÈL¯L)»¿≈«≈ƒ∆¿»¿≈

,el‡ ˙BÈÁa היא אחת בחינה ¿ƒ≈
¯B‡‰ והחיות˙Bi˙B‡‰ ÏL »∆»ƒ

ÔÓˆÚ,קיימות האותיות שנייה Âשמכוחו Ô‰aבחינה LaÏ˙n‰ ¯B‡‰ «¿»¿»«ƒ¿«≈»∆
האותיות. באמצעות ומאיר

Ìb ,‰p‰Â אפילו,˙Bi˙B‡a LaÏ˙n‰ ¯B‡‰ קשור אינו שלכאורה ¿ƒ≈«»«ƒ¿«≈»ƒ
ומכוחו  האותיות ערך לפי המצומצם עצמן האותיות של האור כמו לאותיות

שלהם, המציאות באותיותÔÂÈk‡e‰Lהיא המתלבש LaÏ˙Óהאור ≈»∆ƒ¿«≈
Ô‰ÈÏ‡ CiL ‡e‰ È¯‰ ,Ô˙eiÓÈÙa בצורה באותיות וההתלבשות ƒ¿ƒƒ»¬≈«»¬≈∆

לאותיות. ששייך אור להיות לו גורמת ÊÏ‰,פנימית ÛÒBÂ האור מלבד ¿»»∆
פנימית, בהתלבשות באותיות המתלבש והאור עצמן Ô‰aשבאותיות LÈ≈»∆

שלישית בחינה Ô‰ÈÏÚ,באותיות ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡e‰L ¯B‡ ˙ÈÁa¿ƒ«∆ƒ¿ƒ««ƒ¬≈∆
מלמעלה  'מקיף' בדרך אלא פנימית התלבשות ללא באותיות  המאיר אור
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dyrnכד iyp`e miciqg

נאמר  זֹו ּבחינה ועל וכלים'. 'אֹורֹות ענין ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָֹׁשרׁש

מי, ׁשל נאמר ולא וחייתם", רּוח ּבכם ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ"ונתּתי

האֹור. עצם ּבחינת על קאי ְִִֵֶֶַַָָּכי

האדם,p‰Â‰ה) ּבעבֹודת יׁשנם הענינים ּכל ¿ƒ≈ְְֲִִֶַַָָָָָָָ

אֹופּנים. ׁשלׁשה ּבכללּות ּבּה ְְִִֵֶַָָָֹׁשּיׁש

ּדאתהּפכא, העבֹודה ּדאתּכפיא, ְְְְְְֲֲִִַַָָָָָָהעבֹודה

אֹופּנים  ׁשני יׁשנם עצמּה העבֹודה 36ּובאתהּפכא . ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

על  החסדים התּגּברּות ענין הּוא ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָּדאתּכפיא

על  הּקדּׁשה הּׂשמאל, על הּימין ְְְִַַַַַַָָֹֻהּגבּורֹות,

ּדאתהּפכא  והעבֹודה ׁשני 37'לעּמתֿזה'. ּבּה יׁש ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻ

לנהֹורא' חׁשֹוכא ּב'אתהּפכא אחד אפן ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹאֹופּנים.

ואז  ,החׁש ּבמקֹום האֹור המׁשכת ענין ְְְְִִֶַַַַָָָֹהּוא

הּוא  הּׁשני ואפן האֹור. מּצד היא החׁש ְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹהפיכת

ּגם  יׁש ועלּֿדר ֿזה לאֹור. נהּפ עצמֹו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשהחׁש

ּבתׁשּובה  אפן יׁש אּלּו. אֹופּנים ׁשלׁשה ְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹּבתׁשּובה

ּכׁשגגֹות  נעׂשים זדֹונֹות ּולמעלה 23ׁשעלֿידֹו , ְְְְֲִִֶַַַָָָ

הּדמיֹון), (ּבכ"ף ּכזכּיֹות נעׂשים ׁשּזדֹונֹות ְְְְֲִִִִֶֶַַָֻמּזה,

מּמׁש לזכּיֹות נהפכים ׁשּזדֹונֹות מּזה, .38ּולמעלה ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֻ

חׁשֹוכא  ּב'אתהּפכא ענין יׁשנֹו ּדהּנה ּבזה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָוהענין

ׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ׁשהּוא ּפני 39לנהֹורא' ּבאֹור ְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

הּנּדֹון  מאיׁש זה על הּמׁשל ּכּידּוע חּיים, ִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמל

חּיים, לֹו נמׁש אזי ּבּמל ּפֹוגׁש ׁשּכאׁשר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָלמות,

ּכי  ,נהפ עצמֹו ׁשהחׁש ּבאפן אינֹו זה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹוענין

ׁשהּמל ּבאפן אינּה מהּמל החּיים ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהמׁשכת

כּו' הּמקטרגים טענת את ּומהּפ ּבדינֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַמעּין

זה), ּכל על ּכלל חֹוׁשב אינֹו הּמל ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָ(ׁשהרי

ּבמקֹום  ּגם חּיּות נמׁש הּמל ׁשּמּצד ְְִִִִִֶֶֶַַַַָּכיֿאם

ׁשהּוא  ּבאתהּפכא אפן יׁש אמנם כּו'. ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹהּמות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÌÈÏÎÂ ˙B¯B‡' ÔÈÚ L¯L ,'B˙ÏeÊÏ'e 'BÓˆÚÏ'c מושגים שהם ¿¿«¿¿»…∆ƒ¿«¿≈ƒ

האור' ב'עצם ולא הזולת אל ובהארה בגילוי כשמדובר רק מקום להם שיש

מכדי  נעלה הוא מהותו מעצם כי הללו ההגדרות מכל למעלה הוא שכאמור

עצמו. למאור מחוץ ולהאיר "Èz˙Âלהתגלות ¯Ó‡ BÊ ‰ÈÁa ÏÚÂ¿«¿ƒ»∆¡«¿»«ƒ
‡ÏÂ ,"Ì˙ÈÈÁÂ Áe¯ ÌÎa»∆«ƒ¿ƒ∆¿…

¯Ó‡ רוחÏÚ È‡˜ Èk ,ÈÓ ÏL ∆¡«∆ƒƒ»≈«
¯B‡‰ ÌˆÚ ˙ÈÁa לה שאין ¿ƒ«∆∆»

דרגות. חילוקי בה ואין הגדרות

ÌÈÈÚ‰ Ïk ‰p‰Â שקיימים ‰) ¿ƒ≈»»ƒ¿»ƒ
באלוקות  זה ÌLÈלמעלה מעין גם ∆¿»

‰'ובדוגמתם ˙„B·Úa של הרוחנית «¬«
˙eÏÏÎa da LiL ,Ì„‡‰»»»∆≈»ƒ¿»

‡ÌÈpÙB.כללי באופן  ‰LÏL¿…»«ƒ
אחד ÈÙk˙‡c‡אופן ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿«¿»

והתגברות  הרע כפיית מתוך ה' עבודת

שני  אופן «¬«‰B·Ú„‰עליו,
‡Ît‰˙‡c הפיכת של ה' עבודת ¿ƒ¿«¿»

לאור, והחושך לטוב הרע

ÈL ÌLÈ dÓˆÚ ‡Ît‰˙‡·e¿ƒ¿«¿»«¿»∆¿»¿≈
ÌÈpÙB‡36 יש הכול שבסך ונמצא «ƒ

יותר  ומפרט וממשיך אופנים, שלושה

האופנים, שלושת של ומהותם בעניינם

כדלהלן.

‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ הרע כפיית »¬»¿ƒ¿«¿»
עליו  ÔÈÚוהתגברות ‡e‰ƒ¿«

ÏÚ ÌÈ„ÒÁ‰ ˙e¯ab˙‰ƒ¿«¿«¬»ƒ«
˙B¯e·b‰ שורש הוא שמהם «¿

ובריבוי  האלוקות על וההעלם הצמצום

הקדושה, והיפך רע גם נהיה צמצומים

התגברות הוא ‰ÔÈÓiוכן החסד שהרי «»ƒ
הימין  ‰Ï‡ÓOבקו ÏÚ שהרי ««¿…

וכן  השמאל, בקו היא הגבורה

'Œ˙nÚÏהתגברות  ÏÚ ‰M„w‰«¿À»«¿À«
'‰Ê היפך שהיא אחרא הסטרא ∆

'זה  בקהלת הכתוב (כלשון הקדושה

האלוקים'). עשה זה לעומת

‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰Â37 עבודת ¿»¬»¿ƒ¿«¿»
לאור  והחושך לטוב הרע הפיכת של ה'

ÌÈpÙB‡ ÈL da LÈ שמפרט כפי ≈»¿≈«ƒ
B‰Ï¯‡'מיד. ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡'a „Á‡ ÔÙ‡ לאור החושך הפיכת …∆∆»¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰והתגלות˙ÎÈÙ‰ Ê‡Â ,CLÁ‰ ÌB˜Óa ¯B‡‰ ƒ¿««¿»«»ƒ¿«…∆¿»¬ƒ«
CLÁ‰ לאור ‰‡B¯,מחושך „vÓ ‡È‰ עצמו החושך לא כלומר, «…∆ƒƒ«»

עליו. מאיר שהאור מכך כתוצאה הוא המהפך אלא ‰ÈMמתהפך ÔÙ‡Â¿…∆«≈ƒ

BÓˆÚב'אתהפכא' CLÁ‰L ‡e‰ עצמו שלו המהות Ct‰מצד ∆«…∆«¿∆¿«
.¯B‡Ï¿

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ אחד אופן ה', בעבודת האמורים האופנים לשלושת בדומה ¿«∆∆∆
ב'אתהפכא' אופנים ושני LÏL‰ב'אתכפיא' ‰·eL˙a Ìb LÈ≈«ƒ¿»¿…»

el‡ ÌÈpÙB‡.ומפרט שממשיך כפי «ƒ≈
ÔÙ‡ LÈ ודרגהŒÏÚL ‰·eL˙a ≈…∆ƒ¿»∆«

˙BB„Ê B„È במזיד שנעשו עבירות »¿
ÌÈNÚ נחשבים˙B‚‚Lk23, «¬ƒƒ¿»

בשוגג, שנעשו «¿»¿ÏÚÓÏe‰כעבירות
,‰fÓ דרגה יותר, נעלה אופן יש ƒ∆

בתשובה  יותר ¿∆BB„fL˙נעלית
Û"Îa) ˙BiÎÊk ÌÈNÚ«¬ƒƒ¿À¿»

(ÔBÈÓc‰ נעשות הזדונות כלומר, «ƒ¿
לזכיות  הופכות לא אבל זכיות כמו

fÓ‰,ממש, ‰ÏÚÓÏe והאופן ¿«¿»ƒ∆
בדרגה  תשובה בתשובה, השלישי

כך  לידי מביאה יותר עוד נעלית

˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰ ˙BB„fL∆¿∆¡»ƒƒ¿À
LnÓ38.ממש מצוות מעשי כמו «»

המיוחד  העניין את ומבאר וממשיך

השלישית, בדרגה שב'אתהפכא'

ביותר: הנעלית

ÔÈÚ BLÈ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈∆¿ƒ¿»
'‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡'a¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
·e˙kL ‰Ó C¯cŒÏÚ ‡e‰L39 ∆«∆∆«∆»

ÌÈiÁ,במשלי  CÏÓ Èt ¯B‡a¿¿≈∆∆«ƒ
LÈ‡Ó ‰Ê ÏÚ ÏLn‰ Úe„ik«»««»»«∆≈ƒ
L‚Bt ¯L‡kL ,˙ÂÓÏ ÔBcp‰«ƒ¿»∆∆«¬∆≈
ÌÈiÁ BÏ CLÓ ÈÊ‡ CÏna«∆∆¬«ƒ¿»«ƒ

למוות, דינו גזר את «¿ÔÈÚÂ¿ƒומבטלים
BÓˆÚ CLÁ‰L ÔÙ‡a BÈ‡ ‰Ê∆≈¿…∆∆«…∆«¿

המות דין ‰ÎLÓ˙גזר Èk ,CÙ‰∆¡»ƒ«¿»«
n‰Ó ÌÈiÁ‰ÔÙ‡a dÈ‡ CÏ ««ƒ≈«∆∆≈»¿…∆

Ct‰Óe BÈ„a ÔiÚÓ CÏn‰L∆«∆∆¿«≈¿ƒ¿«≈
'eÎ ÌÈ‚¯Ë˜n‰ ˙ÚË ˙‡∆«¬««¿«¿¿ƒ
לחיים  ממוות דינו פסק את ומשנה

·LBÁ BÈ‡ CÏn‰ È¯‰L)∆¬≈«∆∆≈≈
Ì‡ŒÈk ,(‰Ê Ïk ÏÚ ÏÏk אלא ¿»«»∆ƒƒ

Ìb ˙eiÁ CLÓ CÏn‰ „vnL∆ƒ««∆∆ƒ¿»««
'eÎ ˙Ân‰ ÌB˜Óa ונמצא שינוי. חל לא עליו שנגזר הדין בפסק אבל ƒ¿«»∆

התהפך  עצמו שהחושך בדרגה לא אבל 'אתהפכא' כאן יש אכן זה שבאופן

לאור.

‡Ît‰˙‡a ÔÙ‡ LÈ ÌÓ‡ יותר נעלה אופן C¯cŒÏÚשהוא ‡e‰L »¿»≈…∆¿ƒ¿«¿»∆«∆∆
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כה h"kyz'd ,zekeq crendÎleg zay

ּׁשּכתּוב  מה את 40עלּֿדר ל אלקי הוי' וּיהפ ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשּבבחינה  ,אלקי הוי' אהב ּכי לברכה ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהּקללה

הּוא  וכן לברכה, נהפכה עצמּה הּקללה הרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָזֹו

ׁשהחׁש לנהֹורא', חׁשֹוכא 'אתהּפכא ּבענין ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹּגם

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לאֹור, נהפ הענן 41עצמֹו ויהי ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָ

והּלילה  ׁשהחׁש הינּו, הּלילה, את וּיאר ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוהחׁש

וּיֹורהּו ּבענין ּגם הּוא [וכן לאֹור נהפכּו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָעצמם

הּמים  וּימּתקּו עץ ּבמדרׁשי 42הוי' ּכדאיתא , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ

ז"ל  ׁשהּוא 43חכמינּו הרּדּופני היה זה ׁשעץ ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁש"וּימּתקּו ּפעל ּומּכלֿמקֹום חּיים, סם ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהיפ

ֿועלּֿדר ּבניסן, הּוא זה ׁשענין אּלא, ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָהּמים"].

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו ּבתׁשרי, ּגם הּוא ּבענן 44זה ּכי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

עצמֹו ׁשהענן ּדאף ּבעצמּותי, "אראה" ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאראה,

ּדם  היה ׁשּבּקטרת ּובפרט ,חׁש ׁשל ענין ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹהּוא

טמאה  חּיה ׁשהיא 'ידֹוע' ׁשּׁשמּה מּכל 45חּיה ,ֿ ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

"אראה" נעׂשה עצמֹו הּקטרת מענן הּנה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמקֹום

ּדׁשם  הּברּור ּבין ההפרׁש ּכללּות ּגםּֿכן וזהּו ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָּגֹו'.

הּוא  מ "ה ּדׁשם ׁשהּבר ּור ּב"ן, ּדׁשם והּברּור ְְְֵֵֵֵֶַַַַַמ"ה

נעׂשה  האֹור ּגּלּוי ׁשעלֿידי יׁשר', 'אֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּבבחינת

ּבקדּׁשת  וההתּכּללּות הּברּור מּמילא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻּבדר

'אֹור  ּבבחינת הּוא ּב"ן ּדׁשם והּברּור ְְְֱִִֵֵַַַָֹהאלקּות,

ּדׁשם  ׁשהּברּור והגם כּו'. ויגיעה ּבעבֹודה ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָחֹוזר'

מּכלֿמקֹום  עליֹון, ּכח עלֿידי ּגםּֿכן הּוא ְְִֵֵֶַַַַָָֹּב"ן

ּבבחינת  ׁשהּוא מּפני חֹוזר', 'אֹור ּבבחינת ְְְִִִִִֵֵֶַַהּוא
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ו.)40 כג, כ.)41תצא יד, כה.)42בשלח טו, שם.)43שם כהונה ובמתנות ג פ"נ, ג. פכ"ג, ב.)44שמו"ר טז, ראה )45אחרי

א. צט, אסתר מגילת תו"א סרט"ז. או"ח טור א. סה, סנהדרין פירש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kM ‰Ó40בתורה‰ÏÏw‰ ˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ CÙ‰iÂ «∆»««¬…¬»»¡…∆¿∆«¿»»

‰ÏÏw‰ È¯‰ BÊ ‰ÈÁ·aL ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ E·‰‡ Èk ‰Î¯·Ïƒ¿»»ƒ¬≈¿¬»»¡…∆∆ƒ¿ƒ»¬≈«¿»»
‰Î¯·Ï ‰ÎÙ‰ dÓˆÚ'אתהפכא' מאשר יותר גדול חידוש כמובן וזה «¿»∆∆¿»ƒ¿»»

נותר  למות הנידון שלמעשה האמורה בדוגמה (וכמו מתבטל אמנם הרע שבה

(גזר  לטוב הופך איננו אבל בחיים)

מתבטל), לא בעניין ÔÎÂהדין כמו ¿≈
לברכה  הקללה Ìbהפיכת ‡e‰«

‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡' ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¬»
BÓˆÚ CLÁ‰L ,'‡¯B‰Ïƒ¿»∆«…∆«¿
·e˙kL BÓÎe ,¯B‡Ï CÙ‰41 ∆¡»¿¿∆»

סוף  ים קריעת לגבי È‰ÈÂ«¿ƒבתורה
˙‡ ¯‡iÂ CLÁ‰Â ÔÚ‰∆»»¿«…∆«»∆∆
CLÁ‰L ,eÈ‰ ,‰ÏÈl‰«»¿»«¿∆«…∆

ÌÓˆÚ ‰ÏÈl‰Â עניינם שמצד ¿««¿»«¿»
האור  היפך הם ¿∆∆eÎÙ‰ומהותם

ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ] ¯B‡Ï¿¿≈«¿ƒ¿«
ישראל  בני שכאשר בתורה הכתוב

הם  במרה שהמים כך על התלוננו

אזי  ‰ÈÂ'מרים, e‰¯BiÂ רבנו למשה «≈¬»»
ÌÈn‰ e˜zÓiÂ ıÚ42‡˙È‡„k , ≈«ƒ¿¿«»ƒƒ¿ƒ»

Ï"Êכמובא  eÈÓÎÁ ÈL¯„Óa43 ¿ƒ¿¿≈¬»≈
זה  פסוק Ê‰על ıÚL ידו שעל ∆≈∆

המים  ‰¯ÈÙecנמתקו ‰È‰»»«¿»ƒ
‡e‰Lמטבעו,ÌÈiÁ ÌÒ CÙÈ‰ ∆≈∆««ƒ

e˜zÓiÂ"L ÏÚt ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»»«∆«ƒ¿¿
"ÌÈn‰'ל'אתהפכא דוגמה זו והרי «»ƒ

לאור  נהפך עצמו החושך ].שבה
‰Ê ÔÈÚL ,‡l‡ כלל בדרך ∆»∆ƒ¿»∆

עצמו  שהחושך כזו בדרגה 'אתהפכא'

לאור  ÔÒÈaהופך ‡e‰ זמן שהוא ¿ƒ»
כפי  למטה, מלמעלה אלוקות גילוי של

סוף, ים ובקריעת מצרים ביציאת שהיה

,È¯L˙a Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿ƒ¿≈
מלמטה  לה' התקרבות של זמן שהוא

עבודת  האדם, עבודת עלֿידי שגם הוא והחידוש האדם, מצד למעלה,

לאור  עצמו החושך הפיכת 'אתהפכא' להיות יכולה Ó‰התשובה, e‰fL∆∆«
·e˙kM44ֿהקדושֿברוך ובמקדש, במשכן השכינה השראת לעניין בתורה ∆»

אומר ÔÚaהוא Èk הקטורת מהקטרת העולה (העשן) ‡¯‡‰הענן ƒ∆»»≈»∆
היא,אתגלה  È˙eÓˆÚa,והכוונה הקטורת "‡¯‡‰" שהקטרת היינו ≈»∆¿«¿ƒ

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו עצמותו גילוי פועלת »¿Û‡cבמשכן
CLÁ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ BÓˆÚ ÔÚ‰L עננים של על כטבעם המסתירים ∆∆»»«¿ƒ¿»∆…∆

השמים, 'ÚB„È'בהירות dÓML ‰iÁ Ìc ‰È‰ ˙¯ËwaL Ë¯Ù·eƒ¿»∆«¿…∆»»»«»∆¿»»«

‰‡ÓË ‰iÁ ‡È‰L45, של רכיב היה עצמה הקטורת שבעבודת היינו ∆ƒ«»¿≈»
הקדושה, אור על ומסתיר המעלים דבר הקדושה, ‰p‰היפך ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ≈
'Bb "‰‡¯‡" ‰NÚ BÓˆÚ ˙¯Ëw‰ ÔÚÓ האלוקות עצמות גילוי ≈¬««¿…∆«¿«¬»≈»∆

לאור. נהפך עצמו שהחושך באופן ל'אתהפכא' מובהקת דוגמה זו וגם

˙eÏÏk ÔkŒÌb e‰ÊÂ כללי באופן ¿∆«≈¿»
L¯Ù‰‰ ההבדל¯e¯a‰ ÔÈa «∆¿≈≈«≈

,Ô"a ÌLc ¯e¯a‰Â ‰"Ó ÌLc¿≈«¿«≈¿≈«
אותיות  במילוי כתוב הוי' שם כאשר

ה"א  וא"ו, ה"א, יו"ד, היינו אל"ף,

היא  הללו האותיות של הגימטרייא

כתוב  הוי' שם וכאשר ,(45) מ"ה

ה"ה, יו"ד, היינו ה"א, אותיות במילוי

האותיות  של הגימטרייא ה"ה ו"ו,

כאן  מבואר כך ועל (52) ב"ן היא הללו

הטוב  (הפרדת 'בירור' בין הבדל שיש

לקדושה) אותו להעלות כדי מהרע

שם  של והארה גילוי ידי על הנפעל

גילוי  ידי על הנפעל ל'בירור' מ"ה

ב"ן, שם של ÌLcוהארה ¯e¯a‰L∆«≈¿≈
¯B‡' ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰"Ó«ƒ¿ƒ«

,'¯LÈ,וחסידות בקבלה כמבואר »»
ומתגלה  הנמשך האלוקי האור

– אופנים בשני בא ובנבראים בעולמות

המאיר  האלוקי האור הוא ישר', 'אור

עד  עליונים מעולמות למטה, מלמעלה

הוא  חוזר' ו'אור התחתון, הזה לעולם

האדם  מעבודת כתוצאה שנמשך האור

שכאשר  כאן מבואר כך ועל למטה

זה  הרי מ"ה, שם ידי על הוא הבירור

ישר' 'אור Èelbבדרך È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ
‡ÏÈnÓ C¯„a ‰NÚ ¯B‡‰»«¬∆¿∆∆ƒ≈»
צורך  ללא האור, מגילוי כתוצאה

האדם  מצד ויגיעה ≈»‰e¯a¯בעבודה
הגשמיים הדברים ¿»¿eÏlk˙‰‰Â¿«ƒ˙של

שלהם ‰e‡וההתעלות Ô"a ÌLc ¯e¯a‰Â ,˙e˜Ï‡‰ ˙M„˜aƒ¿À«»¡…¿«≈¿≈«
'¯ÊBÁ ¯B‡' ˙ÈÁ·a כרוך והוא האדם מעבודת כתוצאה הנמשך ƒ¿ƒ«≈

‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Úaהאדם האור eÎ'של את וממשיכה המעוררת שהיא «¬»ƒƒ»
חוזר'. 'אור בדרך מלמעלה

kŒÌb ‡e‰ Ô"a ÌLc ¯e¯a‰L Ì‚‰Â,ÔBÈÏÚ Ák È„ÈŒÏÚ Ô על «¬«∆«≈¿≈««≈«¿≈…«∆¿
לא  זה בירור גם לכאורה כן ואם מלמעלה אלוקי אור של והארה התגלות ידי

האדם  עבודת עלֿידי ÊBÁ¯'בא ¯B‡' ˙ÈÁ·a ‡e‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ אור ƒ»»ƒ¿ƒ«≈
האדם, עבודת עלֿידי ונמשך Ákשמתעורר ˙ÈÁ·a ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿ƒ«…«
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dyrnכו iyp`e miciqg

מּצד  הּוא לאֹור החׁש הפיכת וענין נעלם. ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹֹּכח

קדם  ּכמֹו האיןֿסֹוף רׁשם ׁשהּוא ה'רׁשימּו' ְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹענין

כּו'. ּגּלּוי מּגדר ׁשּלמעלה ְְְִִִֶֶֶַַָהּצמצּום

ּכנפיו e‰ÊÂו) יפרׂש ּגֹו' קּנֹו יעיר "ּכנׁשר ¿∆ְְְִִִֶֶָָָֹ

ׁשּמּצד  אברתֹו", על יּׂשאהּו ְִִִֵֵֶֶַַָָָיּקחהּו,

הּנה  ּגֹו', יעיר" ּד"ּכנׁשר רּבים' 'רחמים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּבחינת

ונפל  ׁש"ּנׁשר" מה ׁשּגם ּבּׁשמים", הּנׁשר ּדר"ְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּבאפן  והּוא "ּבּׁשמים", הּוא כּו') הּזדֹונֹות ְְְְִִֶַַַַָֹ(ענין

לעיל  ׁשּכתּוב ּוכמֹו לאֹור, נהפ עצמֹו ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהחׁש

רׁש"י 46מיּניּה ּופרׁש עינֹו", ּכאיׁשֹון "יּצרנהּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶַ

והינּו ממּנּו, יֹוצא ׁשהּמאֹור ׁשּבעין הּׁשחֹור ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּוא

לאֹור  נהפכת עצמּה ּבענין 47ׁשהּׁשחרּות וכּנ"ל , ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַָ

מתּגּלה  זה ענין והּנה, ּגֹו'. אראה" ּבענן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ"ּכי

ּגֹו', "יסֹובבנהּו" ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו הּסּכֹות, ְְְְֶֶֶֶַַַָֻּבחג

לעיל  סּכה 48ונתּבאר על קאי .49ׁש"יסֹובבנהּו" ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻ

ּבהמׁש ּׁשּכתּוב למה אחרּֿכ ּבאים ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָּומּזה

א-ל  עּמֹו ואין ינחּנּו ּבדד "הוי' ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָהּכתּובים

ׁשמיניֿעצרת 50נכר" על קאי זה ׁשענין , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

נאמר וׂשמחתּֿתֹור  זה ׁשעל לבּד51ה, ל יהיּו ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָ

ּבלחֹודֹוהי  ּומלּכא יׂשראל ,אּת לזרים .52ואין ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָ

ׁשּבחג  הּׂשמחה הקּדמת עלֿידי ּבא זה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָוכל

"ּבחּג "וׂשמחּת הּׂשמחה 53הּסּכֹות, ּובפרט , ְְְְְִִֶַַַַָָָָֻ

רּוח  ׁשֹואבין היּו ׁשּמּׁשם הּׁשֹואבה, ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּבׂשמחת

ה'צמח 54הּקדׁש אדמֹו"ר כ"ק מאמר וכּידּוע , ְְֲֶֶַַַַַַַַָֹ

עד 55צדק' סֹוף, אין עד מּזה לׁשאב ׁשאפׁשר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

הּקדׁש' 'רּוח זה ׁשאין לפי והינּו הּמׁשיח, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּביאת
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י.)46 לב, שצו.)47האזינו ע' שסג. ס"ע תקס"ו אדה"ז במאמרי יסובבנהו ד"ה ב')48ראה דיום הסוכות ענין להבין ד"ה

.(107 ע' ;101 ע' (לעיל פ"ו פ"ב; הסוכות שצז.)49דחג ע' שסד. ע' שם אדה"ז מאמרי יב.)50ראה ה,)51שם, משלי

כג. פט"ו, שמו"ר וראה ב.)52יז. רח, שם אֿב. סד, זח"א לשמע"צ) (בנוגע וראה א. לב, ח"ג הזוהר ראה )53לשון פ'

יד. ה"א.)54טז, פ"ה סוכה תשרי.)55ירושלמי טז יום" ב"היום הועתק .162 ס"ע תרצ"ז השיחות ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÏÚ.'ישר 'אור בדרך מלמעלה שבא האור כמו בגלוי מאיר ÔÈÚÂואינו ∆¿»¿ƒ¿«

¯B‡Ï CLÁ‰ ˙ÎÈÙ‰,הגבוהה בדרגה 'אתהפכא' בדרך ה' עבודת עלֿידי ¬ƒ««…∆¿
לעיל, ‰'¯eÓÈL'כמבואר ÔÈÚ „vÓ ‡e‰'ב'רשימו זה e‰L‡עניין ƒ«ƒ¿«»¿ƒ∆

Èelb ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ÌeˆÓv‰ Ì„˜ BÓk ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÌL…̄∆»≈¿…∆«ƒ¿∆¿«¿»ƒ∆∆ƒ
'eÎ כל מדרגה שבא אור מאיר וכאשר

יש  גילוי, מגדר שלמעלה נעלית כך

יותר  ואין וההגבלות הגדרים של ביטול

החושך  גם ולכן והסתרות העלמות

העלם  הוא שלו הגדרים שמצד עצמו

אור. להיות הופך והסתר,

e‰ÊÂ (Â בפסוק הפנימי הפירוש ¿∆
N¯ÙÈ 'Bb Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk"¿∆∆»ƒƒƒ¿…
ÏÚ e‰‡OÈ ,e‰ÁwÈ ÂÈÙk¿»»ƒ»≈ƒ»≈«

,"B˙¯·‡ בתחילת לעיל וכמובא ∆¿»
על  מדבר הכתוב פשוטו לפי המאמר,

ומסוכך  מגן שהקדושֿברוךֿהוא כך

העניין, פנימיות ולפי ישראל, בני על

על  המרחם הנשר אודות כאן האמור

רבים' 'רחמים בחינת הוא גוזליו

המבואר  ולפי באלוקות, למעלה

מעלת  אודות זה ה'אתהפכא'במאמר

יש  לאור, נהפך עצמו שהחושך באופן

הכתוב את ÈÁa˙לפרש „vnL∆ƒ«¿ƒ«
¯Lk"c 'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯'«¬ƒ«ƒ¿¿∆∆
¯Lp‰ C¯c" ‰p‰ ,'Bb "¯ÈÚÈ»ƒƒ≈∆∆«∆∆
"¯Lp"L ‰Ó ÌbL ,"ÌÈÓMa«»«ƒ∆««∆»«

'eÎ ˙BB„f‰ ÔÈÚ) ÏÙÂ עבירות ¿»«ƒ¿««¿
'נפילה' כמובן שהם גדולה במזיד

ביותר  "ÌÈÓMa",למטה ‡e‰ («»«ƒ
כזו  בדרגה התשובה בעבודת (כי

ממש) לזכיות הופכות עצמן הזדונות

BÓˆÚ CLÁ‰L ÔÙ‡a ‡e‰Â¿¿…∆∆«…∆«¿
·e˙kL BÓÎe ,¯B‡Ï CÙ‰∆¡»¿¿∆»

dÈpÈÓ ÏÈÚÏ46 קודם ממנו, למעלה ¿≈ƒ≈
זה  בפסוק ÔBLÈ‡kלכן e‰¯vÈ"ƒ¿∆¿¿ƒ

,"BÈÚ על שומר הקדושֿברוךֿהוא ≈
ביותר, וחביב יקר דבר שהוא העין אישון על ששומרים כפי ישראל בני

¯B‡n‰L ÔÈÚaL ¯BÁM‰ ‡e‰ È"L¯ L¯Ùe הראייה‡ˆBÈ ≈≈«ƒ«»∆»«ƒ∆«»≈
dÓˆÚ ˙e¯ÁM‰L eÈ‰Â ,epÓÓ העלם חושך, מסמלת כלל שבדרך ƒ∆¿«¿∆««¬«¿»

B‡Ï¯והסתר  ˙ÎÙ‰47'Bb "‰‡¯‡ ÔÚa Èk" ÔÈÚa Ï"pÎÂ , ∆¡∆∆¿¿««¿ƒ¿«ƒ∆»»≈»∆

לאור. הופך להסתיר, הוא עניינו כלל שבדרך עצמו שהענן

‰Ê ÔÈÚ ,‰p‰Â הכיפורים וביום השנה בראש התשובה ידי על שנפעל ¿ƒ≈ƒ¿»∆
‰lb˙Ó בגלוי e˙kM·ומאיר ‰Ó e‰fL ,˙Bkq‰ ‚Áa בפסוקים ƒ¿«∆¿««À∆∆«∆»

ÏÈÚÏאלה  ¯‡a˙Â ,'Bb "e‰··BÒÈ"48 המתחיל דיבור במאמר ¿¿∆¿¿ƒ¿»≈¿≈
בחג  שנאמר הסוכות' חג עניין 'להבין

תשכ"ט  זו, שנה הסוכות

"e‰··BÒÈ"L מכווןÏÚ È‡˜ ∆¿¿∆¿»≈«
‰kÒ49 אור על מורה זה לשון (כי À»

של  עניינה וזה מלמעלה הסובב 'מקיף'

הנזכר). במאמר גם כמבואר הסוכה,
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כז h"kyz'd ,zekeq crendÎleg zay

מקֹומֹות  ּבכּמה (הּמבאר מלכּות ),56ׁשּבבחינת ְְְְְִִֶַַַַָָֹ

מּנבּואה  למּטה אבל מּבתֿקֹול, למעלה ְְְְֲִִֶַַַָָָָׁשהּוא

ּברמּב"ן  הּקדׁש'58ּובבחיי 57(ּכּמבאר 'רּוח אּלא ,( ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

ּבבחינת  להיֹותֹו מּנבּואה, ּגם למעלה הּוא ְְְְְִִִִֶַַַַָָהּזה

הּוא 59החכמה  ּד'קדׁש' הּקדׁש', 'רּוח ענין ׁשּזהּו , ְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

חכמה  הּקדׁש'60ּבחינת 'רּוח הּנה יֹותר ּולמעלה , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ועלֿידי  החכמה. ׁשרׁש הּכתר, ּבבחינת הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּזה

ּכמאמר  הּׁשנה, ּכל על ׂשמחה נמׁשכת זֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָׂשמחה

ז"ל  מּימיו,61רּבֹותינּו ׂשמחה ראה לא הּׁשֹואבה ּבית ׂשמחת ראה ׁשּלא מי ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ׂשמחה  נמׁשכת זֹו ׂשמחה עלֿידי הּנה הּׁשֹואבה, ּבית ׂשמחת ׁשראה מי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל

ראׁשם" על עֹולם "ׂשמחת ׁשּנעׂשה ועד הּׁשנה, ּכל העתידה 62על ּבּגאּלה , ְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ְְְְִִֵֵַַַָָעלֿידי
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ב.)56 עדר, א. רמד, דא"ח עם סידור ב. מג, מקץ תו"א ל.)57ראה כח, ו.)58תצוה יג, ראה פ' ח. ח, צו שם. תצוה

לז).)59 ס"ע תרס"ט (סה"מ תרס"ט ושאבתם סד"ה תלז. ס"ע ח"א נ"ך אוה"ת (ברע"מ).)60ראה ב מג, ח"ב זהר ראה

ואילך.)61 א נא, סוכה וגמרא יא.)62משנה נא, שם י. לה, ישעי'

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·n‰)56 החסידות ÏÚÓÏ‰בתורת ‡e‰L ,( «¿…»¿«»¿∆¿«¿»

ÏB˜Œ˙aÓ,למטה אדם לבני מלמעלה התגלות של עניין היא ‡·Ïשאף ƒ«¬»
Ô"aÓ¯a ¯‡·nk) ‰‡e·pÓ ‰hÓÏ57ÈÈÁ··e58 הדרגות לגבי ¿«»ƒ¿»«¿…»¿«¿«ƒ¿«≈

הנבואה  לעניין ביחס מלמעלה גילויים של ‰L„w'השונות Áe¯' ‡l‡ ,(∆»««…∆
‰f‰ השואבה בית משמחת ששואבין «∆

,‰‡e·pÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«ƒ¿»
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·a B˙BÈ‰Ï59, ƒ¿ƒ¿ƒ««»¿»

נעלית  והכי הראשונה הספירה שהייתה

הספירה  שהיא מהמלכות (בשונה

נמוכה) והכי ÔÈÚהאחרונה e‰fL∆∆ƒ¿«
,'L„w‰ Áe¯' נקראת זו דרגא ולכן ««…∆

'קודש' ÈÁa˙בשם ‡e‰ 'L„˜'c¿…∆¿ƒ«
‰ÓÎÁ60,,הסוד בתורת כמבואר »¿»

Áe¯' ‰p‰ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈ƒ≈«
‰f‰ 'L„w‰ שהיו זו גבוהה בדרגה «…∆«∆

השואבה  בית בשמחת ‰e‡שואבין
‰ÓÎÁ‰ L¯L ,¯˙k‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««∆∆…∆«»¿»

עצמה. מהחכמה שלמעלה

BÊ ‰ÁÓN È„ÈŒÏÚÂ חג של ¿«¿≈ƒ¿»

בפרט, השואבה בית שמחת ושל בכלל Ïkהסוכות ÏÚ ‰ÁÓN ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿»«»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‰M‰61 בית שמחת של במעלתה שהפליגו «»»¿«¬««≈

ואמרו  ¯‡‰השואבה ‡Ï ‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓN ‰‡¯ ‡lL ÈÓƒ∆…»»ƒ¿«≈«≈»…»»
,ÂÈÓiÓ ‰ÁÓN,גיסא לאידך מובן ÁÓN˙ומזה ‰‡¯L ÈÓ Ï·‡ ƒ¿»ƒ»»¬»ƒ∆»»ƒ¿«

È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,‰·‡BM‰ ˙Èa≈«≈»ƒ≈«¿≈
˙ÎLÓ BÊ ‰ÁÓN לו‰ÁÓN ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»

‰NÚpL „ÚÂ ,‰M‰ Ïk ÏÚ«»«»»¿«∆«¬»
ישעיה  בנבואת הכתוב כלשון

ÌÏBÚ ˙ÁÓN" תמידית שמחה ƒ¿«»
לעולם  שקיימת »ÏÚונצחית

"ÌL‡¯62‰„È˙Ú‰ ‰l‡ba , …»«¿À»»¬ƒ»
,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ שתבוא «¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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אגרות קודש
 ב"ה,  י"ח תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מו"ה דוד אברהם שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א תשרי...

לפלא שאינו מזכיר במכתביו האחרונים, אם נפגש עוה"פ באותם הקרובים שי' שפגשם מאז 

- מצות בפועל. הרי תקותי חזקה  - קירוב לחב"ד אף שחסר אצלם  בכפר חב"ד ושפעל עליהם יחס 

שמצליח בפעולה ומזמן לזמן - בהוספה בכמות ובאיכות, וימלא עד"ז במכתבו הבא, ומבלי לחכות עד 

שיהי' איזה ענין שנדמה יהי' לו שעוד פעם נמצא במצור וכו'.

בודאי מנצל השפעתו בהנוגע להכתות בם מורה ובהנוגע בתוככי המושב, שבשני המקומות גם 

יחד בודאי עוסק במרץ גדול, שהרי הענין חשוב למאד. אף שמובן ששונה אופן הפעולה, ז.א. שבהכתה 

תגובת  מראש  ולשער  להתבונן  יש  המקום,  לתושבי  בהנוגע  משא"כ  תפקידם,  בתוכן  היא  הפעולה 

ענין ההוראה לתלמידים בשביל  וכן להזהר מלתת מקום לעלילה שמזניחים  וכו' שבמקום,  השוחט 

תעמולה בין המבוגרים, והכל לפי תנאי המקום והאישים. ובטח יתייעץ עם עוד מאנ"ש הנמצאים שם 

ויודעים תנאי המקום. מובן שגם ההתייעצות צ"ל באופן חשאי, וק"ל, וד"ל.

בברכת הצלחה במלאכתו מלאכת שמים ובפ"ש סגל המורים-ות שי'.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו,

 א. קווינט

המזכיר



כח
82

à"èéìù ø"åîãà ÷"ë çìùù ÷øáîä çñåð

à"ááåú ÷"äàá ,÷"äéò íéìùåøéá úåéðù úåô÷äì

ה'תשנ"ב הסוכות, חג ערב ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד

אמן, תוב"ב קדשנו עיר בירושלים

השמחיםבתוככי ישראל בני עמנו כל

שליט"א – שהם מקום בכל תורה בשמחת

מקפת בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה, שהשמחה בזמן

ונצחי, אמיתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים עמנו כל את ומאחדת

מלך במקדש זו לשמחה מיוחד ותוכן הנצחי,תוקף דעמנו הנצחית מלוכה עיר

יחדיו, לה שחוברה עיר השלימה, ירושלים

בשלימותה, מלך, של פלטרין הקדושה, ארצנו כל בתוככי

קדוש גוי לעמנו עולם, בנחלת בתורתושניתנו ככתוב עולם, מאלקי עולם, עם

– הנצחית

הקדושה. תורתנו ושלימות העם ושלימות הארץ שלימות

נביא וכהבטחת ותפקידה, ליעודה ממש בקרוב ירושלים שתשוב רצון, ויהי

ישעי' ה'.הגאולה ודבר תורה תצא ממנה אשר

והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ידיובמהרה על

צדקנו. משיח

וחותם בסיום רבינו משה וברכת תפילת ישראל, כלל בתוככי בכאו"א, ותקויים

שבתהלים: צדי"ק éäéמזמור Y åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò åðé÷ìà 'ä íòåð éäéå

,íëéãé äùòîá äðéëù äøùúù ïåöø

åäððåë åðéãé äùòîåבגאולה בימינו, במהרה שיבנה השלישי, המקדש בבית –

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

בשמחתכםֿשמחתינו, המשתתף

ובתפלה רב בכבוד וחותם

אמיתי ושלום ושמחה תורה לשנת

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

:äëåìî øéò êìî ùã÷î."דודי "לכה פיוט

:åéãçé äì äøáåçù øéò.לחברים ישראל כל עושה שהיא עיר ה"ו): פ"ג (חגיגה ובירושלמי ג. קכב, תהלים

ואילך). תעט (ע' שם אור) (יהל לתהלים אוה"ת וראה

:ùåã÷ éåâ.ו יט, יתרו

:'éòùé . . úçèáäëå.ג ב, ישעי'

:'éòùé äìåàâä àéáðזח"ב א. מט, ישעי' עה"פ ומצו"ד פרש"י ראה – ישועה מלשון "ישעי'" כשמו

ואילך. 343 ע' חי"ח לקו"ש וראה א'נט. ע' ריש ב כרך נ"ך אוה"ת סע"ב. קעט,

:äîéìùäùå úéúéîàä äìåàâעה"פ ממכילתא ב, קטז, פסחים – ונאמר ה"ג (תוד"ה גלות אחרי' שאין

תצט). רמז ישעי' יל"ש א. טו, בשלח

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

:éùéìùä ùã÷îä úéáá Y åäððåë åðéãé äùòîå.עה"פ תהלים מדרש

83

à"èéìù ø"åîãà ÷"ë çìùù ÷øáîä çñåð

à"ááåú ÷"äàá ,(ãåòå ç"äð) ã"áç øôëá úåéðù úåô÷äì

ה'תשנ"ב הסוכות, חג ערב ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד

אשר וכו') חב"ד הר (נחלת חב"ד בכפר

צדקנו משיח ידי על תובב"א, הקדושה בארצנו

השמחים ישראל בני אחינו כל בתוככי

שליט"א – שהם מקום בכל תורה בשמחת

בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה, שהשמחה בזמן

אמיתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים עמנו כל את ומאחדת מקפת

ונצחי,

עיני תמיד אשר בשלימותה, הקדושה בארצנו זו לשמחה מיוחד ותוכן תוקף

שנה. אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך השם

פלא עושה השם והשגחת בגלוי, הקדושה שתהי' רצון, הנראהויהי בטוב

והנגלה,

הארץ עמי כל העםוראו שלימות התורה בשלימות – שמו גדול בישראל כי

הארץ. ושלימות

והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ידיובמהרה על

צדקנו. משיח

וחותם בסיום רבינו משה וברכת תפילת ישראל, כלל בתוככי בכאו"א, ותקויים

שבתהלים: צדי"ק éäéמזמור Y åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò åðé÷ìà 'ä íòåð éäéå

,íëéãé äùòîá äðéëù äøùúù ïåöø

åäððåë åðéãé äùòîåבגאולה בימינו, במהרה שיבנה השלישי, המקדש בבית –

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

בשמחתכםֿשמחתינו, המשתתף

ובתפלה רב בכבוד וחותם

אמיתי ושלום ושמחה תורה לשנת

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

:äðù . . ãéîú.יב יא, עקב

:àìô äùåò íùä.טו עז, תהלים – הכתוב לשון ע"פ

:õøàä éîò ìë åàøå.י כח, תבוא – הכתוב לשון

:åîù ìåãâ ìàøùéá.ב עו, תהלים – הכתוב לשון

:äîéìùäùå úéúéîàä äìåàâעה"פ ממכילתא ב, קטז, פסחים – ונאמר ה"ג (תוד"ה גלות אחרי' שאין

תצט). רמז ישעי' יל"ש א. טו, בשלח

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

:éùéìùä ùã÷îä úéáá Y åäððåë åðéãé äùòîå.עה"פ תהלים מדרש



כט
82

à"èéìù ø"åîãà ÷"ë çìùù ÷øáîä çñåð

à"ááåú ÷"äàá ,÷"äéò íéìùåøéá úåéðù úåô÷äì

ה'תשנ"ב הסוכות, חג ערב ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד

אמן, תוב"ב קדשנו עיר בירושלים

השמחיםבתוככי ישראל בני עמנו כל

שליט"א – שהם מקום בכל תורה בשמחת

מקפת בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה, שהשמחה בזמן

ונצחי, אמיתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים עמנו כל את ומאחדת

מלך במקדש זו לשמחה מיוחד ותוכן הנצחי,תוקף דעמנו הנצחית מלוכה עיר

יחדיו, לה שחוברה עיר השלימה, ירושלים

בשלימותה, מלך, של פלטרין הקדושה, ארצנו כל בתוככי

קדוש גוי לעמנו עולם, בנחלת בתורתושניתנו ככתוב עולם, מאלקי עולם, עם

– הנצחית

הקדושה. תורתנו ושלימות העם ושלימות הארץ שלימות

נביא וכהבטחת ותפקידה, ליעודה ממש בקרוב ירושלים שתשוב רצון, ויהי

ישעי' ה'.הגאולה ודבר תורה תצא ממנה אשר

והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ידיובמהרה על

צדקנו. משיח

וחותם בסיום רבינו משה וברכת תפילת ישראל, כלל בתוככי בכאו"א, ותקויים

שבתהלים: צדי"ק éäéמזמור Y åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò åðé÷ìà 'ä íòåð éäéå

,íëéãé äùòîá äðéëù äøùúù ïåöø

åäððåë åðéãé äùòîåבגאולה בימינו, במהרה שיבנה השלישי, המקדש בבית –

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

בשמחתכםֿשמחתינו, המשתתף

ובתפלה רב בכבוד וחותם

אמיתי ושלום ושמחה תורה לשנת

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

:äëåìî øéò êìî ùã÷î."דודי "לכה פיוט

:åéãçé äì äøáåçù øéò.לחברים ישראל כל עושה שהיא עיר ה"ו): פ"ג (חגיגה ובירושלמי ג. קכב, תהלים

ואילך). תעט (ע' שם אור) (יהל לתהלים אוה"ת וראה

:ùåã÷ éåâ.ו יט, יתרו

:'éòùé . . úçèáäëå.ג ב, ישעי'

:'éòùé äìåàâä àéáðזח"ב א. מט, ישעי' עה"פ ומצו"ד פרש"י ראה – ישועה מלשון "ישעי'" כשמו

ואילך. 343 ע' חי"ח לקו"ש וראה א'נט. ע' ריש ב כרך נ"ך אוה"ת סע"ב. קעט,

:äîéìùäùå úéúéîàä äìåàâעה"פ ממכילתא ב, קטז, פסחים – ונאמר ה"ג (תוד"ה גלות אחרי' שאין

תצט). רמז ישעי' יל"ש א. טו, בשלח

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

:éùéìùä ùã÷îä úéáá Y åäððåë åðéãé äùòîå.עה"פ תהלים מדרש
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à"èéìù ø"åîãà ÷"ë çìùù ÷øáîä çñåð

à"ááåú ÷"äàá ,(ãåòå ç"äð) ã"áç øôëá úåéðù úåô÷äì

ה'תשנ"ב הסוכות, חג ערב ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד

אשר וכו') חב"ד הר (נחלת חב"ד בכפר

צדקנו משיח ידי על תובב"א, הקדושה בארצנו

השמחים ישראל בני אחינו כל בתוככי

שליט"א – שהם מקום בכל תורה בשמחת

בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה, שהשמחה בזמן

אמיתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים עמנו כל את ומאחדת מקפת

ונצחי,

עיני תמיד אשר בשלימותה, הקדושה בארצנו זו לשמחה מיוחד ותוכן תוקף

שנה. אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך השם

פלא עושה השם והשגחת בגלוי, הקדושה שתהי' רצון, הנראהויהי בטוב

והנגלה,

הארץ עמי כל העםוראו שלימות התורה בשלימות – שמו גדול בישראל כי

הארץ. ושלימות

והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ידיובמהרה על

צדקנו. משיח

וחותם בסיום רבינו משה וברכת תפילת ישראל, כלל בתוככי בכאו"א, ותקויים

שבתהלים: צדי"ק éäéמזמור Y åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò åðé÷ìà 'ä íòåð éäéå

,íëéãé äùòîá äðéëù äøùúù ïåöø

åäððåë åðéãé äùòîåבגאולה בימינו, במהרה שיבנה השלישי, המקדש בבית –

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

בשמחתכםֿשמחתינו, המשתתף

ובתפלה רב בכבוד וחותם

אמיתי ושלום ושמחה תורה לשנת

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

:äðù . . ãéîú.יב יא, עקב

:àìô äùåò íùä.טו עז, תהלים – הכתוב לשון ע"פ

:õøàä éîò ìë åàøå.י כח, תבוא – הכתוב לשון

:åîù ìåãâ ìàøùéá.ב עו, תהלים – הכתוב לשון

:äîéìùäùå úéúéîàä äìåàâעה"פ ממכילתא ב, קטז, פסחים – ונאמר ה"ג (תוד"ה גלות אחרי' שאין

תצט). רמז ישעי' יל"ש א. טו, בשלח

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

:éùéìùä ùã÷îä úéáá Y åäððåë åðéãé äùòîå.עה"פ תהלים מדרש



ל

.h"kyz'd ,zekeqd bgc zecerqd zra c"x .c"qa
מוגה  בלתי פרטית רשימה

zekeqd bgc '` lil
המנהגים ‡. בספר מ"ש אודות שאל דחג 1הרש"ג טובים ימים בשני בדבש המוציא פרוסת שטובלים

הענין, באמצע הוא המועד חול דלכאורה, תיתי, מהיכי – המועד בחול אבל רבה, ובהושענא הסוכות
שליט"א, אדמו"ר כ"ק והשיב באמצעיתו? גם כן עושים לא למה בדבש, טובלים ובסופו שבתחלתו וכיון

סעודה  קביעות של חיוב אין .2שבחוה"מ

בהדסים ·. להרבות חב"ד מנהג אודות שאל נזכר 3הרש"ג זה שענין שליט"א אדמו"ר כ"ק (ואמר
הרמב"ם  בדברי הוספה 4כבר – ד' שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר מסויימים? במספרים ההוספה טעם מהו ,(

דשם  הגימטריא – כ"ו הרחמים, מדות י"ג – י"ג אלכסון, גבולי י"ב – י"ב (ג'), המקורי המספר על
בפע"ח  (והוסיף:) ד"הדס"),5הוי'. הגימטריא ס"ט, – הכולל ועם "חיים". (בגימטריא ס"ח מספר גם נזכר

זה  מספר שמעתי לא אדמו"ר מו"ח  מכ"ק .6אבל

ההדסים  להחליף המנהגֿהידור אודות שאל ההדסים 7הרש"ג מחליף הי' מהוריי"צ אדמו"ר האם ,
– לפעמים המועד, בחול מחליף שהי' שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר רבה. בהושענא או המועד בחול

חלקם. רק – ולפעמים כולם,

סוכות ‚. בערב בצדקה להרבות המנהג אודות הזכיר ראיתי 8הרש"ג לא שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר ,
כן  ינהג אדמו"ר מו"ח בצדקה 8שכ"ק להרבות שהמנהג כיון יותר, גדול ופלא לחנוכה, בנוגע ועד"ז .

בשו"ע  .8נזכר

דמהימנותא" "צלא ענין גם דמהימנותא"9[נזכר ל"מיכלא כו'].),10(ביחס המקיף שהו"ע

יוהכ"פ  במוצאי הסוכה בעשיית להתעסק להתחיל המנהג פעם כשהזכרתי אמר: לי 11ואח"כ אמר ,
זה. על בעצמו הקפיד לא לפועל אבל וכיו"ב, מסמר לקבוע אדמו"ר  מו"ח כ"ק

המנהג  אודות שאל שליט"א,12הרש"ג אדמו"ר כ"ק ואמר יוהכ"פ, במוצאי מיד המינים ד' לקנות
זה. על שמקפידים שמע שלא

אדה"ז „. בשו"ע מ"ש הזכיר המסובים שי 13א' בסוכה בישיבתו לכוין אדם כל כדי ש"צריך בה ושב
שהמקור  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר מצרים", ליציאת זכר בסוכה לישב שצונו הקב"ה מצות לקיים

הב"ח  בדברי שכן 14הוא ומוסיף סוכה", מצות כוונת ידע לא אם כתיקונה המצוה קיים ש"לא בכתבו ,
ותפילין. לציצית בנוגע גם הוא

להקב"ה  ש"ישעבד הכוונה שמלבד – הזקן רבינו בדברי חידוש עוד יש לתפילין שבנוגע ולהעיר,
הקב"ה "שצונו לכוין צריך יתברך", לעבודתו לבו ומחשבות תאות וגם במוח שהיא ד'aezklהנשמה

וכו'" אלו .15פרשיות
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(1.67 ע'
וש"נ.2) ס"י. סקפ"ח או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.3) קסג. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
ה"ז.4) פ"ז לולב הל'
פ"א.5) הלולב שער
(6.65 ס"ע המנהגים ספר גם ראה
וש"נ.7) רסב. ע' שם היומן רשימת גם ראה
ס"ב 8) דאשתקד הסעודות) (בעת דחה"ס א' ליל ר"ד ראה

וש"נ. .(96 ע' חנ"א מנחם (תורת

א.9) קג, זח"ג ראה
ב.10) קפג, זח"ב
וש"נ.11) קסא. ע' שם היומן רשימת ראה
וש"נ.12) ס"ה. פס"ח יוהכ"פ הל' גבריאל בנטעי מובא
(בעת 13) דחה"ס א' ליל ר"ד גם וראה סתרכ"ה. או"ח

וש"נ. .(59 ע' חמ"ה מנחם (תורת ס"ג תשכ"ו הסעודה)
שם.14)
(15.57 ע' חנ"ב מנחם תורת גם וראה סי"א. סכ"ה או"ח

וש"נ.



לי h"kyz'd ,zekeqd bgc zecerqd zra c"x

שליט"א  אדמו"ר כ"ק אמר תפילין, אודות להמוזכר תפילין"!...16בהמשך אין דאך זיך קאך "איך :ָָ

התומ"צ, לשמירת להתקרב התחיל שעי"ז פלוני, עם תפילין דהנחת הפעולה אודות סיפר המסובים א'
וכו' בזהר 17כשרות שאיתא שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר שבהם 18. הרצועות כמו הם התפילין שרצועות

כלב  (הנקרא היצה"ר את בחסידות 19קושרים המבואר גם והזכיר כו'.20). הספירות הם שרצועות

ב"מחנות"‰. בהיותו אם מרוסיא, לאחרונה שיצא המסובים א' את שאל שליט"א אדמו"ר כ"ק
אמר: בשלילה, וכשהשיב סוכה, מצות לקיים אפשרות לו היתה ַ("לאגער")

שמיני  פ' בלקו"ת .21איתא במערה כשהי' .ש"רשב"י במעשה לקיים יכול הי' לא מצה . אכילת .
. כו'".בפסח עליונים יחודים לייחד הלב "בכוונת רוחנית עבודה ע"י זאת ופעל כו'", וסוכה .

– סוכות. לקראת אתרוגים להכניס לראשונה רוסיא ממשלת התירה שהשנה לציין יש (והוסיף:)
רשמי. באופן הדבר נעשה השנה אבל רגילים, לפירות כמו לאתרוגים בהתייחסם עין, העלימו רק אשתקד
הגוי  גם – המינים?!... שאר היכן – גוי – ה"קונסול" שאל האתרוגים, את הביאו שכאשר כך, כדי ועד

מינים!... ד' שצ"ל כבר יודע

.Â ה"אושפיזין אודות תש"א הסוכות בחג מהוריי"צ אדמו"ר דברי את הזכיר המסובים א'
לא 22החסידיים" שבודאי שליט"א, אדמו"ר כ"ק העיר מהר"ש", "אדמו"ר ובהזכירו שמותיהם. ומנה ,

זיידע"). ("דער אאזמו"ר כדרכו: אלא "מהר"ש", בלשון אמר

.Ê:ואמר שליט"א, אדמו"ר מכ"ק לו נודעת יתירה שחיבה הרגצ'ובי הגאון אודות דובר

וחמישים  מאה במשך דוגמתה מצינו שלא התורה בלימוד געוואלדיקע") ("א נפלאה דרך לו ַַהיתה
שנה! מאתיים בתורה או ענין בכל מוצא שהי' – שלו הלימוד בדרך החידוש אבל הרבה, היו בקיאים, –

התורה  עניני שאר לכל ושייך שנוגע כללי) ענין (או .23"כלל"

ווארט") ("א "אימרה" מוצא ענין לכל שבנוגע צדק, הצמח אצל – החסידות בתורת ַָודוגמתו
כו'. האמצעי מאדמו"ר הזקן, מאדמו"ר

שהי' מא' שמעתי שליט"א: אדמו"ר כ"ק סיפר בחייו, עוד שנדפסו הרגצ'ובי כתבי אודות כשנזכר
רקים, עמודים ב' שנשארו לו ואמר לרגצ'ובי המדפיס התקשר הכתבים הדפסת שבעת מעשה, בשעת

("ווא  רגע המתן הרגצ'ובי: לו כתבים!...ואמר עוד אביא מיד ווארט"), רט ַַ

שענין  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר וזהירות, חומרות של באופן הנהגתו אודות הזכיר המסובים א'
וב"ה. לב"ש בנוגע לתניא בהקדמה כמבואר הגבורה, ממדת נשמתו שרש עם קשור זה

התורה" "שר התואר עליו שנאמר נזכר צדק 24כן מהצמח ברכה לקבל שזכה וכן  ,25.
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ק).16) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה אדר בדר"ח מכתב גם ראה
.157 ע' .135 ע' .54 ע' שם מנחם תורת

(17.289 ע' חנ"א מנחם תורת גם ראה
בהקדמה 18) תקו"ז ואילך. ב רפב, (ברע"מ). א רלח, ח"ג

א). יב, א. ט, א. (ג,
שם.19) רע"מ ו. פכ"ב, ב"ר ראה
ע'20) עקב באוה"ת הובא ב. רלו, שם א. רנז, זח"ג ראה

ועוד. ואילך. תרכח
א.21) יח,
הסעודות 22) בעת דאשתקד דחה"ס א' ליל ר"ד גם ראה

וש"נ. .(96 ס"ע חנ"א מנחם (תורת בסופה
(23– וש"נ. .90 הערה 270 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה

(171 ע' חנ"ד מנחם בתורת (נסמן בחסידות מהמבואר גם ולהעיר
במצוה  ש"העוסק הטעם וזהו המצוות, מכל כלולה מצוה שכל

ב  לא – וש"נ) סע"א. כה, (סוכה המצוה" מן שאינו פטור גלל
בה. שעוסק במצוה נכללת זו מצוה שגם בגלל אלא בה, מחוייב

ח"א 24) אג"ק גם וראה .6 הערה 315 ע' חי"ט לקו"ש ראה
בתחלתו.

(25.7 ע' חמ"ז מנחם תורת גם וראה .108 ע' תש"ב סה"ש
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zekeqd bgc '` mei
.Á אבל תורה", של "יינה  ע"י לשמוח יכולים שהבחורים השואבה בית לשמחת בנוגע אמר הרש"ג

תורה; ללמוד יכולים בעליֿבתים גם – גיסא מחד שליט "א: אדמו"ר כ"ק ואמר הבעליֿבתים? יעשו מה
"ושמחת  יו"ט, דשמחת הענין וכללות השואבה בית לשמחת ענין אינו תורה" של "יינה – גיסא ומאידך

כפשוטו.26בחגך" ביין שצ"ל ,

ב', בליל שמתחילה השואבה בית שמחת לפני הסוכות, דחג א' בליל השמחה ענין מהו שאל הרש"ג
יו"ט  דשמחת הענין כללות ישנו א' שבליל שליט"א, אדמו"ר כ"ק .27ואמר

.Ë מהוריי"צ אדמו"ר מענה והזכיר עול, קבלת מצד השמחה ענין להיות יכול אם שאל על 28הרש"ג
עו  קבלת ענינים: בב' היא דשמע"צ שהעבודה בחסידות המבואר אודות הם השאלה דלכאורה ושמחה, ל

הפכים. ב' שמאחדת התורה ענין מצד שזהו – הפכיים

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר

ענין  שהוא לשמח"ת, בעיקר אלא) לשמע"צ, כ"כ (לא שייך התורה ענין דלכאורה, בזה, לעיין יש
אחד). ביום הם ושמח"ת שמע"צ ישראל ובארץ הקפות, עורכים שמע"צ בליל שגם (אף בפ"ע

תרס"ו  בהמשך מבואר הרי – השאלה לעצם להיות 29ובנוגע יכול עול קבלת שמצד נאמן, עבד בענין
הקב"ע, שענין לפי והיינו משמחה), למעלה הוא תענוג (שהרי שמחה ועאכו"כ התענוג, ענין גם אצלו
על  רק (לא הנפש כחות כל על לשלוט כחו גדול הקב"ה, של עולו עליו ומקבל מציאותו את שמבטל

המעשה). כח

ענין  מצד שזהו הנ"ל בשיחה ומשנ"ת והבהיר:) שליט"א אדמו"ר כ"ק הוסיף המזון ברכת (לאחרי
נאמן. עבד בדרגת שאינו למי בנוגע  זה הרי – התורה

.È"עליכם ד"תמליכוני בענין החידוש מהו שאל המסובים השנה 30א' בכל שישנו המלכות ענין לגבי
גו'" "מלכותך יום) בכל (ג"פ לדוד" ב"תהלה שאומרים כמו שליט"א,31כולה, אדמו"ר כ"ק ואמר ,

שישנו  (והסביר, העולמות לחיצוניות בנוגע רק הוא השנה שבכל עולמים" כל מלכות ד"מלכותך שהענין
כו'). חיצוניות רק זהו אבל כו', מדרשות ובתי תורה תלמודי ישיבות, ישנם "עולם",

.‡È מהוריי"צ אדמו"ר שאמר מה סיפר המסובים "עינים 27א' לו שיש שמי ל"אושפיזין", בנוגע
ומי  רואה, – שרואה מי ממהֿנפשך: – דלכאורה ושאל, לראותם! יכול אויגן"), ("ליכטיקע מאירות"

שרואה? מי שיש לידע לו נוגע מה – רואה שאינו

שרואה  מי שישנו החידוש שהדגיש (לאחרי שליט"א אדמו"ר כ"ק המציאות,32ואמר בעצם ולא ,
כשיודעים  געשמאקער") ("ס'איז נעים יותר רואים): שלא אלא מקום, בכל ישנה העצמות מציאות ַשהרי

שרואה!... מהמסובים מישהו שישנו
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יד.26) טז, ראה פ'
דאשתקד 27) הסעודות) (בעת דחה"ס א' יום ר"ד גם ראה

וש"נ. .(97 ע' חנ"א מנחם (תורת ס"ה
(28.6 ע' תש"ב סה"ש
ואילך.29) שט ע'
וש"נ.30) סע"א. טז, ר"ה

יג.31) קמה, תהלים
אייזיק 32) ר' בשם הלל ר' שמביא הידוע המאמר גם והזכיר

כמו  הגבוהות נשמות "שלפני הזקן, מרבינו ששמע ָמהאמיל
כאן  שגם – ז) ע' שמות הרמון (פלח כלל" הבית נחרב לא רשב"י

כלל. הסתיר לא החורבן שענין הראי', בענין הוא החידוש



לג h"kyz'd ,zekeqd bgc zecerqd zra c"x

zekeqd bgc '` mei
.Á אבל תורה", של "יינה  ע"י לשמוח יכולים שהבחורים השואבה בית לשמחת בנוגע אמר הרש"ג

תורה; ללמוד יכולים בעליֿבתים גם – גיסא מחד שליט "א: אדמו"ר כ"ק ואמר הבעליֿבתים? יעשו מה
"ושמחת  יו"ט, דשמחת הענין וכללות השואבה בית לשמחת ענין אינו תורה" של "יינה – גיסא ומאידך

כפשוטו.26בחגך" ביין שצ"ל ,

ב', בליל שמתחילה השואבה בית שמחת לפני הסוכות, דחג א' בליל השמחה ענין מהו שאל הרש"ג
יו"ט  דשמחת הענין כללות ישנו א' שבליל שליט"א, אדמו"ר כ"ק .27ואמר

.Ë מהוריי"צ אדמו"ר מענה והזכיר עול, קבלת מצד השמחה ענין להיות יכול אם שאל על 28הרש"ג
עו  קבלת ענינים: בב' היא דשמע"צ שהעבודה בחסידות המבואר אודות הם השאלה דלכאורה ושמחה, ל

הפכים. ב' שמאחדת התורה ענין מצד שזהו – הפכיים

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר

ענין  שהוא לשמח"ת, בעיקר אלא) לשמע"צ, כ"כ (לא שייך התורה ענין דלכאורה, בזה, לעיין יש
אחד). ביום הם ושמח"ת שמע"צ ישראל ובארץ הקפות, עורכים שמע"צ בליל שגם (אף בפ"ע

תרס"ו  בהמשך מבואר הרי – השאלה לעצם להיות 29ובנוגע יכול עול קבלת שמצד נאמן, עבד בענין
הקב"ע, שענין לפי והיינו משמחה), למעלה הוא תענוג (שהרי שמחה ועאכו"כ התענוג, ענין גם אצלו
על  רק (לא הנפש כחות כל על לשלוט כחו גדול הקב"ה, של עולו עליו ומקבל מציאותו את שמבטל

המעשה). כח

ענין  מצד שזהו הנ"ל בשיחה ומשנ"ת והבהיר:) שליט"א אדמו"ר כ"ק הוסיף המזון ברכת (לאחרי
נאמן. עבד בדרגת שאינו למי בנוגע  זה הרי – התורה

.È"עליכם ד"תמליכוני בענין החידוש מהו שאל המסובים השנה 30א' בכל שישנו המלכות ענין לגבי
גו'" "מלכותך יום) בכל (ג"פ לדוד" ב"תהלה שאומרים כמו שליט"א,31כולה, אדמו"ר כ"ק ואמר ,

שישנו  (והסביר, העולמות לחיצוניות בנוגע רק הוא השנה שבכל עולמים" כל מלכות ד"מלכותך שהענין
כו'). חיצוניות רק זהו אבל כו', מדרשות ובתי תורה תלמודי ישיבות, ישנם "עולם",

.‡È מהוריי"צ אדמו"ר שאמר מה סיפר המסובים "עינים 27א' לו שיש שמי ל"אושפיזין", בנוגע
ומי  רואה, – שרואה מי ממהֿנפשך: – דלכאורה ושאל, לראותם! יכול אויגן"), ("ליכטיקע מאירות"

שרואה? מי שיש לידע לו נוגע מה – רואה שאינו

שרואה  מי שישנו החידוש שהדגיש (לאחרי שליט"א אדמו"ר כ"ק המציאות,32ואמר בעצם ולא ,
כשיודעים  געשמאקער") ("ס'איז נעים יותר רואים): שלא אלא מקום, בכל ישנה העצמות מציאות ַשהרי

שרואה!... מהמסובים מישהו שישנו
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יד.26) טז, ראה פ'
דאשתקד 27) הסעודות) (בעת דחה"ס א' יום ר"ד גם ראה

וש"נ. .(97 ע' חנ"א מנחם (תורת ס"ה
(28.6 ע' תש"ב סה"ש
ואילך.29) שט ע'
וש"נ.30) סע"א. טז, ר"ה

יג.31) קמה, תהלים
אייזיק 32) ר' בשם הלל ר' שמביא הידוע המאמר גם והזכיר

כמו  הגבוהות נשמות "שלפני הזקן, מרבינו ששמע ָמהאמיל
כאן  שגם – ז) ע' שמות הרמון (פלח כלל" הבית נחרב לא רשב"י

כלל. הסתיר לא החורבן שענין הראי', בענין הוא החידוש

h"kyz'd ,zekeqd bgc zecerqd zra c"x

zekeqd bgc 'a lil
.·È שיש שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר הזקן, רבינו של הניגונים עשרת אודות שאל המסובים א'

הניגונים  בספר ולכן, הניגונים, עשרת בכלל הם אם נתברר לא אבל הזקן לרבינו שמיוחסים ניגונים
הזקן  לרבינו מיוחס הוא שגם (י "א) אחד ניגון עוד .33ניתוסף

.‚È בחסידות הרש"ג מבואר בשני 34: בחו"ל המאיר ההארה ש"אותה גלויות, של שני יו"ט בענין
לקבל  יכולים אינם כו') ההגשמה (מצד "שבחו"ל אלא מקורו", אל לקורבתו אחד, ביום בא"י מאיר ימים,

שני". יום צ"ל אלא בא"י, שמקבלים כמו אחד ביום ההארה

שליט"א  אדמו"ר זה כ"ק בספר מצאתיו לא ולעתֿעתה נערב", אור בספר מ"הרמ"ק הובא זה ענין :35.
דעתו הרש"ג  אם שתלוי לא"י, שבא חו"ל בן או לחו"ל, שבא א"י לבן בנוגע ההלכה להבין צריך עפ"ז :
לקב 36לחזור  שאפשר מקום זהו אם – נמצא שבו למקום ששייך ענין זה הרי דלכאורה, ביום , ההארה ל
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שליט"א  אדמו"ר נמצא כ"ק הוא שם אדם, של (ורצונו) שמחשבתו שבמקום ידוע של 37: מציאותו שכן, ,
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בא"י. שנמצא כמו זה הרי לחזור,
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יו"ט  בהם לעשות צריכים ואעפ"כ, ומעשרות, בתרומות חייבים אלו שמקומות – פלא דבר זה והרי
גלויות! של שני

.„È אחר "אמן" לענות מנהגנו שאין המסובים), שאלות על (במענה אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק
הנוסח  והן טוב"), שכולו ליום ("ינחילנו יו"ט של הנוסח הן אומרים ל"הרחמן", ובנוגע חיינו"; "ובטובו

הנופלת") דוד סוכת את לנו ("יקים הסוכות חג .43של

.ÂË אדמו"ר כ"ק וענה השואבה, בית בשמחת לשמוח כדי משקה ללקיחת היתר אודות שאל הרש"ג
שמספרים 44שליט"א  גרונם 45, הוא 46אודות וגם כלל, משקה לקחו לא שהשומעים באופן מתוועד שהי' ,

לשתות  סיים לא ולפעמים אחת, ("קעלעשיק") כוסית מונחת היתה השולחן על הרבה; לקח לא בעצמו
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בתחלתו).33) הניגונים (מפתח מג ע' ח"א הניגונים ספר ראה
(הוצאת 34) דרמ"צ וראה ג. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת
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ב.38) מט, נצבים
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.(6 ע' חנ"ד מנחם
צונג"...44) פארן ניט מיר "ציט ַבאמרו:
(45.126 הערה 352 ע' חל"ו מנחם בתורת הנסמן ראה
תקכג.46) ע' היומן רשימת – מנחם תורת – אודותיו ראה

וש"נ.



לד

zekeqd bgc 'a mei
.ÊË תרצ"ז הסוכות דחג ב' ליל בשיחת מ"ש המנהגים בספר נזכר לא מדוע שאל שבאמירת 47הרש"ג ,

המנהגים  שספר שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר הראש. מעל הטלית את מורידים יום בכל כאלקינו" "אין
שני  חלק לאור יצא ובעזה"י המנהגים, כל להכניס הספיקו ולא בחפזון, .48נערך

.ÊÈ מהולל "מלך הברכה לסיים לו מותר האם בהלל, א' תיבה שדילג מי שאל: המסובים א'
שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר בתשבחות",

מברכים "אין .xenblהרי אחת תיבה ידלג ("שמא ההלל" את "לקרוא אלא ההלל", לא את (ו)הרי .
כולו") (ולא 49גמרו דילג אם גם לאחרי' מברך לתורה שהעולה התורה, בקריאת כמו זה הרי וא"כ, .

פסוקים  ג' ששמע כיון אחד, פסוק  .50שמע)

י"ח  יצא לא כו' שדילג מי ומ"מ, מגילה, מקרא על מברכים אסתר במגלת שגם דומה 51ואף אינו –
הלילא" זו ש"קרייתא (אף אסתר למגלת בגמרא 52הלל (כדאיתא אנשים כמה ע"י נתחבר שהלל כיון ,(

פסחים  אסתר.53במסכת מגלת משא"כ ,(

•
.h"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר  כ"ק

למעלה.‡. מלמטה – התפלה וקו למטה, מלמעלה – התורה קו קוין: ב' בכללות ישנם בנ"י אצל

מלמטה  שלהיותה התפלה, לקו בנוגע מבעי לא – עילוי אחר בעילוי לפעול יכולים מהם אחד [ובכל
כמ"ש  יותר, נעלית לדרגא ולהתעלות להוסיף יכול שנתעלה, לאחרי גם הנה אל 1למעלה, מחיל "ילכו

כדי  הכנה של בענין צורך יש בזה גם שהרי למטה, מלמעלה שהיא התורה לקו בנוגע גם אלא חיל",
ארצה" מוצב "סולם התפלה, ענין ע"י שזהו למהוי, כדבעי תהי' למטה ].2שההמשכה

לה" "לאפשא חדשים, ענינים להוסיף תמיד צריך שבתורה – ביניהם החילוק ,3וכללות

מאה – פעמים, ריבוי בתורה אחד ענין לימוד ע"י תורה תלמוד מצות י"ח לצאת אפשר אי ולכן,
ואחת  החיוב 4פעמים עיקר אבל התורה, ברכת לפנ"ז לברך וצריך התורה, ללימוד זה גם נחשב בודאי ;

כמבואר  חכמות), שאר בלימוד (גם כו'" כמוהו יחוד שאין נפלא "יחוד נעשה [שעי"ז תורה דתלמוד
דוק 5בתניא  הוא בתורה ] חדשים ענינים שמוסיף באופן –א

כמ"ש  שינויים, ללא ביום), (וג"פ יום בכל בשוה הוא התפלה נוסח אדרבה: הרי – בתפלה משא"כ
.6הרמב"ם  כחו "לפי מתפלל אחד כל הי' ותיקנו שבתחילה הגדולה כנסת אנשי שעמדו עד יכלתו", כפי .

. ואמצעיות הודי', אחרונות ושלש לה', שבח ראשונות "שלש בנ"י: לכל אחד הדברים נוסח כל שאלת .
כו'" ואיש איש חפצי .7לכל
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(47.163 ע' תרצ"ז סה"ש
(48.51 ס"ע חנ"ד מנחם תורת גם ראה
ס"ב.49) סתפ"ח או"ח אדה"ז שו"ע
ס"ג.50) סקל"ז או"ח שו"ע ראה
ס"ו.51) סתר"צ שם
א.52) יד, מגילה
א.53) קיז,
בסופן.1) ומו"ק ברכות וראה ח. פד, תהלים

ריש 2) שו, ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא
א). (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב.

וש"נ.3) ה"א. פ"א לאדה"ז ת"ת הל' וראה ב. יב, זח"א
פט"ו.4) תניא ב. ט, חגיגה ראה
וש"נ.5) .185 הערה 284 ע' חנ"ג מנחם תורת וראה פ"ה.
ה"בֿג.6) פ"א תפלה הל'
ה"ד.7) שם
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h"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

לניצוצים  בנוגע החידוש ענין שישנו לפי – יום בכל שוה נוסח להיות יכול שבתפלה הדבר וטעם
כו' חדשים ניצוצים מתבררים יום שבכל .8המתבררים,

על  גם לחזור וצורך ענין יש מ"מ, לה", "לאפשא דוקא, חידוש של ענין צ"ל שבתורה אף אמנם,
"זרע  שלימה, שנה כבר עברה האחרונה בפעם זה על שדובר שמאז ובפרט לפנ"ז, נאמרו שכבר דברים

וחורף" וקיץ וחום וקור הדברים.9וקציר על לחזור מקום שיש בודאי  הרי ,

ובכן:·.

כמ"פ  בחג 10דובר נוספת שמחה יש יו"ט, בכל שישנו לשמחה" ד"מועדים הענין כללות על שנוסף
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מהמדידות  מישראל אחד כל את יוציא שהקב"ה – כפשוטו למטה גם ה"מרחב" שיומשך ובאופן
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה אל הגלות מן היציאה – לראש ולכל שלו, וההגבלות

ובשלימות. בהידור כפשוטה, השואבה בית שמחת גם תהי' ואז

***

הסוכו „. הפסח בחג שבחג (כשם השבועות ובחג הפסח בחג מצינו שלא מיוחדים ענינים ישנם ת
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הסוכות".

של השייכות ע"ד הסוכות דחג ראשון יום בהפטרת המובא הענין כל miebdוכמו "והי' הסוכות: לחג
. בשנה שנה מידי ועלו ירושלים על הבאים הגוים מכל הסוכות"הנותר חג את לחוג .20.
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שייכות  לגוי אין כלל, בדרך ואדרבה: הענינים, בשאר ולא דוקא, הסוכות לחג בנוגע מצינו זה [וענין
ענין  עבורו זה הרי עלי', נצטווה שלא מצוה ומקיים מוסיף גוי שכאשר כך, כדי ועד התומ"צ, לעניני

החיים  היפך ].21של

מוחלפת  תהא לא הזאת שהתורה כיון הרי לבוא, לעתיד רק יהי' זה שענין לומר 22ואף אפשר אי ,
עכשיו. גם היא הסוכות לחג הגוים של שהשייכות ועכצ"ל, בתורה, שינוי יהי' שלעת"ל

מקרא, של בפשוטו גם זה ענין מצינו ואכן

אבי"ע – עולמות ד' כנגד סוד, דרוש רמז פשט חלקים לד' נחלקת שהתורה שאע"פ ,23ובהקדים,
אחת" "תורה היא כשם 24הרי הפשט, בחלק גם להשתקף מוכרח שבתורה, הסוד שבחלק ענין כל ולכן, ,

העשי' בעולם להשתקף מוכרח האצילות שבעולם ענין –שכל

העולם  אומות שבעים כנגד פרים, שבעים מקריבים היו הסוכות הפרים 25שבחג שהקרבת ובאופן ,
במדרש  כדאיתא כו', וקיום חיות אוה"ע אצל פעלה הסוכות הי'26בחג מה יודעים אוה"ע היו "אילו

כו'". לשומרו כדי אותו מקיפים היו  קסטריות להם, יפה המקדש

כמ"ש  – קיים ביהמ"ק שאין בזמן גם ישנו זה התפלה 27וענין שע"י שפתינו", פרים "ונשלמה
ביהמ"ק  לבנין באים שעי"ז ועד ה"פרים", הקרבת ע"י נעשים שהיו הענינים כל את פועלים ("שפתינו")

. לפניך נעשה ש"שם לבוא, רצונך"לעתיד כמצות .13.

מישראל:‰. אחד כל בעבודת וענינו

מישראל  אחד שבכל ה"גוי" גם ישנו כמו"כ כפשוטם, גוים שישנם בקרבך"28כשם אשר זר "אל –29,
עממין  ז' כנגד שהם הרעים, מדות ז' – יותר .30ובפרטיות

מ"ת 31ועז"נ  (בשעת ולשון" עם מכל בחרת דברים 32"ובנו שני על רק נופל הבחירה שענין וכיון ,(
השוואה  לה שאין הנשמה, על קאי לא הבחירה שענין מובן, הרי מהם, בא' לבחור צורך יש שאז שווים,

גוי  של מהגוף לגמרי שונה יהודי של הגוף גם שהרי הגוף, על לא ואפילו כו', נה"ב עם אלא 33כלל ,
"הגוף – הגוף של לחומריות בנוגע העולם"ixnegdרק אומות לגופי בחומריותו ענין 34הנדמה ישנו –

בחרת"). ("ובנו מלמעלה הבחירה

ב"עולם  גם כך העולם, אומות לשבעים בנוגע הסוכות חג של הפעולה ישנה גדול" שב"עולם וכשם
האדם" זה עליכם"35קטן ד"תמליכוני הענין נפעל שבו לר"ה בהמשך הנה חג 36, של הפעולה גם ישנה ,

כו' החומריות לבירור בנוגע .37הסוכות

***

.Â לבוא צריכים התורה עניני כל (שהרי הסוכות חג של היו"ט תוכן את יותר בעומק להבין כדי
(כתורת  תוכנו על  שמורה היו"ט, של בשמו להתבונן יש כו'), הדברים בעומק גם והשגה בהבנה

).38המגיד 
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לבית" השדה מן תבואתך אוסף שאתה "זמן האסיף", "חג בשם נקרא הסוכות חג משא"כ 39ובכן: ,
באבי'" בו מתמלאת "שהתבואה האביב", ב"חודש שהוא הפסח הקציר"40חג "חג שהוא השבועות, וחג ,

וביכורים) הלחם שתי מביאים .41(שבו

בזה: והענין

כמאמר  האמונה, ענין עם שקשור הזריעה, ענין שע"י ההכנה לאחרי בא הפסח בחי 42חג "מאמין :
הזריעה  בענין בפועל ביטוי לידי בא האמונה שענין היינו, וזורע", .43העולמים

***

.Ê.הסוכות ענין להבין ד"ה מאמר

***

.Á זה על שדובר ולמרות שבסוכה, והצפיפות הדוחק על בהתמרמרות דיבר שליט"א אדמו"ר [כ"ק
יקח  לא בעצמו שהוא שעד וכנראה, כו'. בכך מה של בענינים רק ומתעסקים הי', כלא זה הרי כמ"פ,

הדבר. יתוקן לא בידים, הענין את

"זיך  ב"מסירתֿנפש", צורך יש שלי, החידושים את לשמוע שבשביל היתכן אמר: הדברים ובין
בכך, חפץ לא אחד ואף יהודי, של הגוף ביסורי תועלת שום שאין (אף כו' ולהצטופף להדחף ַמאטערן",
חסידות  מאמר וללמוד במנוחה בביתו לישב יכול שהי' בשעה בה – בכך) חפצים אין מלמעלה וגם
שיספיקו  והלואי חדשים, חסידות ספרי תשעהֿעשר נדפסו שלאחרונה (ובפרט וכיו"ב תורה" ב"לקוטי

השנה). במשך ללמדם

מסתיימת  שבלאה"כ כיון להדחף, מה שאין (ואמר, לקצר ברצונו והצפיפות הדוחק שבגלל וסיים,
וד']. ג' בפרק באגה"ת, ענין יבאר אעפ"כ אבל ההתוועדות), כבר

*

.Ë 44בנוגע. לו מזיק הצומות שריבוי ש"מי פ"ג באגה"ת לו למ"ש אסור אלה, בדורותינו כמו .
אלה שבדורותינו בפשטות, הדברים משמעות הנה כו'", בתעניות ע"י mixqgלהרבות שנפעלים הענינים

פרוק" בצדקה ד"חטאך העצה שישנה (ואע"פ ענינים 45התעניות אותם פועלים לא הצדקה ע"י מ"מ, ,
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באמת  כיון46אבל –d"awdyמהוהcinz בשעהיוה"א בארוכה (כמבואר ליש מאין הבריאה את
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ובפרש"י.39) כב לד, תשא
ובפרש"י.40) טו כג, משפטים
ובפרש"י.41) טז שם,
א.42) לא, שבת – אמונת בתוד"ה הובא – ירושלמי
(43) השיחה המשך כל ).l"endחסר
שליט"א 44) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסי"ג עד מכאן

ואילך. 192 ע' חל"ט ללקו"ש בהוספות ונדפס (באידית),
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה ניתוספו זו במהדורא

כד.45) ד, דניאל

ואילך 46) ס"ה בראשית ש"פ שיחת ראה – הענין לשלימות
51 ס"ע ח"ז לקו"ש גם וראה ואילך). 239 ע' חנ"ד מנחם (תורת

ואילך.
בראשית.47) ר"פ ורמב"ן פרש"י
ד.48) א, ויקרא
פ"ב.49) אגה"ת ראה
רפמ"א.50) תניא גם וראה (במשנה). סע"א לז, סנהדרין

אדם  ש"נברא ממה זה חיוב שם) (בסנהדרין שלמדו וממה
נברא  "בשבילי בענין חז"ל שכוונת מוכח, יחידי", (הראשון)



h"kyz'dלח ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

תפקידו, את מלמלא ממנו שתמנע  בעולם מציאות שתהי' שייך לא הרי – תפקידו למלא jtidיוכל
העולם". נברא ד"בשבילי

דורות. כמה של ובמשך ישראל, לכלל בנוגע במכ"ש זה הרי ליחיד, בנוגע אמורים הדברים ואם
תאפשר שלא כזו מציאות ברא שהקב"ה לומר  אפשר שאי מובן, אלה"lklובמילא ש"בדורותינו בנ"י

לו". ד"ונרצה הענין את

.Èגם תתבאר בשבת עפ"ז להיות שחל ר"ה של יו"ט ד"ה חסידות בדרושי דברי 51הקושיא על
.52הגמרא  בי' דגזור הוא ש"רבנן בשבת, שחל בר"ה בשופר תוקעין שאין .בהטעם שמא ד'. יעבירנו .

רמה  "מצוה שהיא שופר מצות ובפרט – דאורייתא עשה מצות חז"ל דחו איך הרבים": ברשות אמות
מאד" בה 53ונשאה תלויות כוונות והרבה זה 54, חשש בשביל שבר"ה 55– החסידות, תורת מכריחה ומזה ?

בשבת להיות jxevשחל oi` בית חורבן (לאחרי נמשכים תק"ש, ע"י שנמשכים שהענינים כיון בתק"ש,
עצמו. מצד בשבת ראשון)

התורה" מן דבר לעקור חכמים ביד כח ש"יש כלל ישנו מובן: אינו הקושיא 56ולכאורה מהי וא"כ, ,
"איך 57"איך  או לעקור"?58דחו", חכמים ביד כח הי'

בשבת  גם ואם לתומ"צ, ח"ו שתפריע מציאות בבריאה להיות יכולה שלא – כנ"ל הוא הביאור אך
יתפרש  אז שהרי  יעבירנו", "שמא לחשוש שיצטרכו יתכן לא הקס"ד), (לפי תק"ש דמצות החיוב ישנו

באופןd"awdyהדבר הבריאה את עכצ gxkdayקבע הדבר, יתכן שלא  (וכיון דתק"ש המצוה  "ל שתחסר 
יעבירנו"). "שמא לחשוש שאין

החסידות  תורת מכריחה בשופר, יתקעו לא בשבת שחל שבר"ה וגזרו לכך, חששו שחז"ל ומזה
כנ"ל. בתק"ש, צורך אין בשבת שחל שבר"ה

.‡È זה הרי שבחיצוניות אע"פ הנה בשבת, שחל בר"ה בשופר תוקעים שאין לטעם שבנוגע וכשם
צורך  אין שבשבת לפי זה הרי בפנימיות הנה יעבירנו"), ("שמא אחרים לענינים להפריע שיכול לפי

בעניננו: גם הוא כן – בתק"ש

. לו מזיק הצומות שריבוי אע"פ "מי הנה – בתעניות" להרבות לו ש"אסור אלה" בדורותינו כמו .
בבריאה  קבע שהקב"ה גופא מזה הרי לו, להזיק יכול הצומות שריבוי לפי זה הרי שבחיצוניות
ש"ישער  הצומות במספר (ודי צומות בריבוי צורך שאין מוכח, להתענות, יוכלו לא אלה" ש"בדורותינו

ש  כקודם i`ceaבנפשו ית' לפניו וחביב ומרוצה ה' לפני לרצון "שיהי' הענין כי, כלל"), לו יזיק לא
ע"י49החטא" קטן ieaix(שנמשך מספר ע"י נמשך זה הרי משיח, שלפני אלה" "בדורותינו הנה תעניות),

צדקה. וע"י תעניות של יותר

על  הצומות מספר כפי צדקה ריבוי ליתן אפשרות להם שאין לאלו בנוגע גם הוא שכן מובן, ומזה
שכיון – לזה dlrnlnyחטאיהם זקוקים שאינם הוכחה זה הרי זה, ומצב במעמד אותם .59העמידו
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וגם  כולו, העולם לכל אלא) בעולם, לחלקו רק (לא היא העולם"
ש  העליונים, העולמות רמב"ם mlekלכל (ראה בעבודתו תלויים

פ"ג תשובה (ראה הל' פעל  מעשיו שע "י  אדה "ר  דוגמת  – ה "ד )
תשכ"ה  נח ש"פ (משיחת העולמות בכל ג) פט, מסעי לקו"ת

.((204 ע' חמ"א מנחם (תורת
ור 51) דלקמן. בהערות תשרי נסמנו סה"מ מנחם תורת גם אה

וש"נ. נא. ע' יז. ע'
ב.52) כט, ר"ה
בתחלתו.53) תרס"ו המשך
א.54) נו, ר"ה דרושי לקו"ת

והלא 55) כו' ראו "מה הלשון: שם תרס"ו ובהמשך בלקו"ת
ג) רמ, – דא"ח (עם בסידור אבל כו'", להדיוטים הוא החשש

epi` מוכח שמזה כו'", להדיוטים הוא החשש "והלא מסיים
כו'", החשש "והלא בלקו"ת ומ"ש בלאה"כ, גם היא שהקושיא

בכדי רק בתחלתו,wfglהוא תש"ג ר"ה ובהמשך הקושיא. את
yxetn" :cere."'כו זאת

ובכ"מ.56) א. טז, ברכות – וחותם תוד"ה
ועוד.57) תש"ג. תרס"ה. תרנ"ט. ר"ה של יו"ט רד"ה
שם.58) סידור
(59znbecae.עיי"ש ג. צח, מג"א בתו"א המבואר
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.·È:בזה ענין ועוד

הוא  דעה 60הדין שיש [ועד עולה" הקריב כאילו עולה בתורת העוסק "כל "כאילו"61: רק לא שזה
אל  הדמיון), ענין(בכ"ף  אותו פועל זה שבזמן ynnא דכיון עולה"], כו' צריך "אינו שלכן קרבנות, כמו

בלבד  הקריאה ואפילו – העסק לכן, קרבנות, להקריב אפשר אי קיים ביהמ"ק הקרבנות 62שאין בתורת –
קרבנות. הקרבת במקום הוא

צומות  ריבוי להתענות אפשרות אין שכאשר קרבנות, שבמקום (וצדקה) לתעניות בנוגע גם מובן ומזה
בענינים  – "קריאה" של באופן אפילו או "עסק" של באופן – בתורה לימוד ע"י הנה צדקה), ריבוי (וליתן

ב"ה" העליון רצון "התגלות נעשית מתענה 49אלו, הי' הדמיון) בכ"ף "כאילו" מאשר יותר (או כאילו ,
מהאריז"ל  תשובה בתקוני המפורשים הצומות מספרי .63כל

.‚È:"התשובה "אגרת בלימוד שישנו העילוי גודל מובן מהנ"ל

אליהם, להגיע כ"כ בנקל שאין מדריגות כמה ישנם שבתשובה כיון

ש"דרך – בפ"ז לקמן הזקן רבינו אומר תתאה לתשובה בנוגע ואפילו עילאה, תשובה מדריגת (כמו
כ"כ) בנקל אינם שלכאורה דברים", ב' הם תתאה תשובה לבחי' והישר –האמת

התורה  פנימיות של בתושב"כ שנתבארו כפי תשובה" "הלכות – התשובה" "אגרת לימוד ע"י הנה
באגה"ת. המבוארים המדריגות בכל התשובה בעבודת עסקו "כאילו" זה הרי –

בתורה  פס"ד שישנו כיון לזה: המדריגות 64ונוסף לכל יביא הלימוד הרי מעשה", לידי מביא "תלמוד
.lretaשבתשובה

ל  אלה דורותינו בין חילוק אין הרי – ללימוד דבנוגע בזה, ניתוסף ועוד שהרי (ואדרבה, הקודמים
דדורות כהחיוב גם להחליף עומד בתקפו פעולתו וא"כ חידש), ותיק שתלמיד וק"ל.mddמה .

רז"ל  כפסק – הנה מוסיף 65ועי"ז הזקן שרבינו [וכפי "מיד מובן 66– שמזה וסליחה, למחילה (בנוגע
ישראל") "גואל מברכים לסלוח" המרבה "חנון ברכת לאחרי שמיד הזקן רבינו וכדברי לגאולה, בנוגע גם

"skiz"ממש.67ומיד בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ע"י נגאלין", הן [

***
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h"kyz'dמ ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

רק  שזהו (אע"ג א'" ליום לו נחשבים יום חצאי ש"ב' בלבד", היום חצות אחר "עד תענית של צומות)
תענית). מיחשב בירושלמי ורק זה", "לענין

להבין: וצריך

בשו"ע  תעניות"71איתא לארבעים להשוותם יש רצופים לילות ושני ימים "שני של הפסקה שתענית
(שעל חלוש אדם הרמ"א, לדעת רצופים").df(וגם ימים בב' לי' "סגי כאן) באגה"ת מדובר

גם  להביא צריך הי' – הצומות מספר השלמת להקל האופנים כל מבאר הזקן שרבינו כיון ולכאורה:
לארבעי  נחשבת רצופים מעל"ע ב' של שתענית מדברי האופן כדמוכח לבריאות, יותר קל (שזהו תעניות ם

הנ"ל)? הרמ"א

סופר  החתם כתב קבלה", דברי  דבריו ש"כל ברוקח שנזכרו תשובה של לתעניות שבנוגע 72ואע"פ

במקום  מקובלים: בספרי כמ"ש (או יום מ' במקום היא הפסקה שתענית בשו"ע מ"ש על לסמוך שאין
לתעניות  שבנוגע שם אומר עצמו החת"ס הרי – כלל" הראשונים מן סמך לו אין זה ש"דבר כיון יום), כ"ו
מדובר  שבאגה"ת וכיון אמרו". והם אמרו ש"הם לפי הנ"ל, העצה על לסמוך יכולים המקובלים שהוסיפו

"ל  הצומות בדברי lkאודות רק הוא הצומות של לרובם והמקור כו'", החמורים מעוונות ועון עון
הנ"ל? עצה הביא לא למה מובן: אינו הנ"ל, המקובלים

ממי) ידוע (אינו הגהה מצאתי ישן שס"ל 73בתניא מוכח, הנ"ל, ענין הביא לא הזקן שרבינו שמזה ,
הפוסקים  מעל"ע.74כדעת ב' של הפסקה תענית להתענות אסור הדורות, חלישות מצד אלה, שבימינו

הפסקה  תענית להתענות שמותר שס"ל והרמ"א המחבר על יחלוק הזקן שרבינו לומר קשה .75אבל,

.ÂËהקושיא הרי – שבאגה"ת הענינים בהמשך מעיינים כאשר ליתא:dligzklnאבל

הצומות שריבוי "מי לפנ"ז למ"ש בהמשך בא נפש") בעל כל "ומ"מ (בד"ה כאן elהמדובר wifn..
. בתעניות להרבות לו שהואאסור מי ומכ"ש חלישות . מחמת כי בכפלים, ונענש שחוטא תורה בעל

. נפש בעל "כל ממשיך: זה ועל כראוי". בה לעסוק יוכל לא כו'".התענית להשלים עצמו על יחמיר .

עצות מחפש לכן לו, מזיק הצומות שריבוי מי אודות כאן שמדבר ["לדחותן elwiyוכיון התענית את
אחר  "עד להתענות פעמים) ג' (ולתשלום כו'", נ"ה לפני שעות כג' מעט "לאכול כו'"; הקצרים לימים

התורה לעסק יפריע ולא גופו, לבריאות יזיק שלא היום"], .ie`xkחצות

– רצופים ימים ב' של הפסקה תענית של הענין את כאן להביא מקום שאין בפשטות, מובן והרי
התורה; לעסק ומפריעה כלל) לסכנה לחשוש שאין בזה (אפילו הגוף לבריאות מזיקה כזו שתענית כיון

היא  – יום) כ"ו (או יום מ' של לתענית שוה רצופים ימים ב' שתענית הנ"ל הדין ע"י שבאה הקולא
לימים כו'.mixg`,mdayבנוגע  להזיק יכול זה הרי  גופא אלו ימים בב' אבל להתענות. יצטרך לא

בנוגע  זה ענין להביא מקום אין ולכן יותר. קל יהי' עצמו התענית ביום דגם האופנים מביא ובאגה"ת
כאן  באגה"ת המבואר .76לענין
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ס"ד.71) שם או"ח
הגליון.72) על שם בשו"ע נדפס – סקע"ג או"ח בשו"ת
ע'73) תשל"ד) (קה"ת לתניא הגהות בלקוטי לאח"ז נדפסה

נח.
תח"י 74) ואינו סרנ"ב, ח"ב הלק"ט לשו"ת מצויין זו בהג"ה

בו. לראות עתה
ס"י 75) שם אדה"ז בשו"ע והובא הרמ"א כתב תרכד בסו"ס

א"ע, יסתור שלא וכדי – לסכנה". לחוש "יש ימים) ב' צום (על
בפשטות: החילוק י"ל

ליוהכ  בנוגע בכל א) שוה וכו' דיומא דספיקא הטעם הרי "פ
"רוב  שם: בשו"ע אדה"ז מל' (להעיר מהם דלכמה וכיון – בנ"י
בנוגע  בטל הטעם, רז"ל וביטלו לסכנה", לחוש "יש כו'") הצבור

לכולם.

הבחרות  (בימי א' פעם יתענה באם – לעצמו בנוגע גם ב)
ד  החומרא נוקט ה"ה כו'), בריא עי"ז mrhכשהוא ובמילא הנ"ל,

בו  הרי הזקנה שבימי חייו, ימי משך כל להתענות עצמו פס"ד
לסכנה. חשש יש בעצמו

יכול  הב' דיום ורגע רגע בכל – (דנדו"ד) בהפסקות ג)
כלום  בכך ואין תעניות לט זמן לאחר ולהתענות תעניתו להפסיק

)daxc`e.בו יחזור באם יוה"כ במחרת משא"כ היא), חומרא –
משא"כ  כ"כ, ירעב ולא בסלו פת לו יש בהפסקות – עפי"ז ד)

ביוהכ"פ.
ואכ"מ. בזה. ועוי"ל

דמהרמ"א76) ל"ק , דבלאה"כ י"ל (סתקס"ח לכאורה שם
שהם  במקום – תעניות מ' מחליפה הנ"ל דהפסקה מוכח ס"ד)
משא"כ  כו'. צער" להאי צער האי משוינן ואז להצטער "כדי
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h"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

*

.ÊË 77לאחרי. נפש בעל ש"כל אומר הזקן .שרבינו להשלים עצמו על יחמיר לכל . הצומות מספר .
לפדות  רק (לא בלבד" שמים בידי ואפילו עכ"פ, מיתה עליהם שחייבין החמורים מעוונות ועון עון
ד"פ  – פעמים ב' ועוד שלם, תענית הצומות) מספר (של אחת פעם – ממש בפועל לצום אלא בצדקה,

שגם היינו, בהן", כיוצא עונות לשאר "וכן מוסיף: היום), חצות אחר חיוב x`yעד עליהם שאין עוונות
הר  "מיתה, הם מיתה dnecaבהן",veik`י עליהם שחייבין החמורים מן 78לעוונות עין העלמת [כמו

"שהן בפ"ז לקמן אומר שעליהם ועוד, עבירות ynnהצדקה, על התעניות גם ולכן וש"ד"], וג"ע כע"ז
בפועל. להתענות אלא בצדקה, לפדותם אין שמים), בידי מיתה לא אפילו מיתה, חיוב בהם שאין (אף אלו

נפשו  מרת יודע לב "כל הנה בפועל, עליהם להתענות שצריכים בהן" כיוצא עונות ש"שאר ומפרש
פניו). אלפני גם ולא אלפניו רק דקאי הסגנון פשטות (כ"מ בהצדקה" וחפץ

מובן: ואינו

עבירות א) על שהרי אותם, שעשה (וזוכר) "יודע" שהאדם עבירות אודות שמדובר הדבר פשוט
כוונת  מהי וא"כ, צדקה). יתן לא (ואפילו יתענה לא אודותם, ידע לא שמלכתחילה או עליהם ששכח

נפשו"? מרת יודע לב כל "אשר במ"ש הזקן רבינו

שזוכר ש"יודע", עבירות על רק להתענות שצריך לחדש הזקן רבינו שכוונת לומר ze`ceea[ואין
כי: – בוודאות זוכר שאינו עבירות על ולא אותם, שעשה

שהרי א) כאן, המבואר עצמו" על ד"יחמיר לענין נוגעת אינה (א) – עבר אם ספק אודות השאלה
צורך  אין שבהם לעבירות בנוגע או נפש", "בעל שאינו (כיון להחמיר רוצה אינו אם גם היא זו שאלה
כו'" עצמו על ד"יחמיר בענין גם (ב) הצדקה. ע"י התעניות לפדות רוצה אלא דוקא, להתענות להחמיר)
מדוע  וא"כ, מיתה". עליהם שחייבין החמורים ל"עוונות בנוגע ספק כשיש זו שאלה להתעורר יכולה

בהן"? כיוצא ל"עונות בנוגע – גופא  ובזה כו'", ד"יחמיר לענין בנוגע דוקא הזקן רבינו זאת כתב

"ב) הלשון מתאים לא זה פירוש שיש lkלפי אלו אודות מדבר גופא כאן דאדרבא: – כו'" יודע לב
" אומר  למה וא"כ, להחמיר), צריך אין שמספק אומר זה (ועל יודעים ואינם ספק כו'"?].lkלהם יודע לב

ב ב) הוא הידיעה "genמקום אומר ולמה .al בפסוק זה לשון אמנם מצינו – מובן,79יודע"? אבל ,
שנוגע  עכצ"ל יודע", "לב הלשון כאן שכתב וכיון פסוקים, של לשונות סתם מעתיק לא הזקן שרבינו

ד" הענין כאן דוקא.alלו יודע"

יודעג) "לב הלשון דיוק להבין צריך eytpגם zxn עבירות שעבר הידיעה כאן נוגע דלכאורה, – "
"יודע הדיוק ומהו eytpאלו, zxn?"

נפש ד) "בעל אודות כאן שמדבר הענין בתחילת אמר כבר הרי – בהצדקה" "וחפץ מוסיף מה לשם
ה' קרבת eytpהחפץ owzl?"בהצדקה "וחפץ להוסיף צריך ולמה כו'",

.ÊÈ:בזה והביאור

שיכולים  ענינים יש מיתה) עליהם שחייבים החמורים לעונות בדומה (שהם בהן" כיוצא ב"עונות
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המספר  הרי דאגה"ת ובנדון וצע"ק). (עיי"ש. נדר ימים כשמספר
דספ"ב  בהתעניות ועד"ז מב, ב"פ שצ"ל מפני הוא תעניות דפ"ד
רפ"א) התשובה (מס' במ"ח אבל התשובה). מס' מ"ח (ראה
בהפסקות". – התעניות – לעשותם למהר ש"יכול בפי' מקדים

ואכ"מ.
שליט"א 77) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסי"ח עד מכאן

ניתוספו  זו במהדורא ואילך. 197 ע' שם בלקו"ש ונדפס (באידית),
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה

הוא 78) בהן" כיוצא עונות לשאר ב"וכן שכוונתו לפרש אין
ז"ל  הוצאת כיוצא שהן מיתה עליהם שחייבין החמורים לעונות

"כיוצא (א) כי לפנ"ז, נקט odaשמיירי ומקודם רבים, לשון הוא "
מקודם כותב הרי (ב) ז"ל. הוצאת – אחד חטא yexita"lklרק

רק נקט ז"ל והוצאת כו'", ועון אין nbecl`עון וא"כ "כגון", –
כו'. עונות בשאר חידוש שום

יו"ד.79) יד, משלי



h"kyz'dמב ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

עוע"ז" כאילו הכועס "כל בפ"ז לקמן אומר זה (שעל כעס למשל כמו בהיתר, גם שלפעמים 80להיות ,(
עליהם" לכעוס "חייב ואדרבה: עבירה, זה בהית 81אין הי' הכעס אם ספק להתעורר יכול ובמילא או . ר

באיסור.82באיסור  הי' הדבר אם יודע שהלב – כו'" יודע לב כל ש"אשר הזקן רבינו אומר זה ועל .

באופן  שהי' לו שנדמה ואע"פ בדבר, שנוגע ובפרט טעות, לו שתהי' יתכן הרי השאלה: נשאלת אך
ידיעתו? על לסמוך יכול איך וא"כ, באיסור, הכעס הי' דבר של לאמיתו הנה המותר,

" הזקן: רבינו מדגיש זה עם alועל הקשור הרגש אלא השכל, ידיעת זו שאין – נפשו" מרת יודע
בלב  שנאחזת שבנפש העצמית טעות 83הנקודה שייך לא זו ובנקודה ,84.

ליוהכ"פ  בנוגע לדינא שמצינו ביוהכ"פ 85וכפי הוא דכן ומגו תשובה, עם קשור יוהכ"פ גם [והרי
לאכול", שא"צ אומרים רופאים ו"מאה לאכול", אני "צריך אומר החולה שכאשר הלכות] בעוד גם נמשך
"שהלב  כיון החולה, על סומכים בשכלו, יודע אינו והחולה בחכמה, בקיאים הם שהרופאים למרות הנה

נפשו". מרת יודע

.ÁÈ:לשאול יכולים ועדיין

עצם  נאחז (שבו שהלב מובן ובזה מוחשי. ענין שהוא אכילה, של בענין הוא ליוהכ"פ בנוגע הדין
יודע  האלקית נפש שמצד אע"פ הנה רוחני, ענין אודות שמדובר בנדו"ד, משא"כ זאת. מרגיש הנפש)
מעונות  בהם" "כיוצא שהוא לחטא ועד בחטא, נכשל (שלכן אצלו בהעלם היא שנה"א כיון הרי הוא,

ידיעתו? על לסמוך יכולים איך מיתה), עליהם שחייבין

" הזקן: רבינו אומר זה יהודיlkועל לב שכל היינו, כו'", יודע זאת.לב מרגיש

הרמב"ם  עבירה",86וכפסק לעשות או מצוה לבטל הרע יצרו "שתקפו מי אפילו מישראל, אחד שכל
ש  צורך שיש המצות".miebועד כל לעשות "רוצה מעשה בעת הנה המצוה, לקיים יכפוהו

ש  "ed`אלא אומר המצוה, לעשות כשמסכים הכפי', לאחרי אפילו ולכן זאת, יודע אני",dvexאינו
"חפץ  אני";87ולא

התשובה ש"עיקר בתשובה, כשמתעורר ,ala"88אבל

שלימה"– תשובה ש"עשה קודם ואפילו ה'", לפני לרצון "שיהי' הענינים שעשה קודם ,49אפילו
לכסלה, עוד ישוב לבל בלבו גמר רק אלא

שאינו  ובפרט ית'. לפניו וחביב מרוצה להיות ומשתדל שלימה, תשובה עשה שכבר בנדו"ד, ומכ"ש
פרוק" בצדקה ב"חטאך המובחר"45מסתפק מן מעולה בתשובה ה' אל להשיבה נפשו "לתקן ורוצה ,–
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ובהערות 80) שם לאגה"ת הצ"צ בהגהות ראה – לזה המקור
גם  וראה קמט). ע' ריש לט. ס"ע לתניא והערות (קיצורים שם

.33 הערה 20 ע' חי"ז לקו"ש
ה"ה 81) פ"ד ת"ת הל' (וברמב"ם סי"א. סרמ"ו יו"ד שו"ע

"לרגוז"). –
" ה"ג פ"ב דעות הל' הרמב"ם למ"ש סותר עצמו d`xiואי"ז

והוא כועס אודות `epiשהוא שמדבר שם, דעות בהל' כי כועס",
ת"ת בניו בהל' משא"כ שיראה . רק מספיק ציבור, או וב"ב

תלמידים אודות לרגוז)y`"`שמדבר (או לכעוס חייב להטעותם,
ממש.

"חייב ת"ת הל' בסוף אדה"ז אין ze`xdlומ"ש רוגז", עליהם
כי  – שם) דעות הל' (כברמב"ם לכעוס ולא להראות רק כוונתו
על  הוכחה) שום הבאת (ובלי יחלוק לא הזקן שרבנו פשוט
הוא  אדה"ז של שהשו"ע שמכיון אם, כי והמחבר, הרמב"ם

" כותב המחבר), בני (הקדמת בטעמיהן" כי ze`xdl"הלכות ,"
שהתלמידים בכדי הוא לרגוז שצריך רוגז e`xiהטעם שהוא

שיכול ה `xeqלהטעותם,(והיכא אדה"ז ונקט לרגוז), mrhלו

מנחם zilkzוה  (תורת תשכ"ח פינחס ש"פ (משיחת ד"לרגוז"
וש"נ)). ואילך. 322 ע' חנ"ג

רק dfוספק82) שייך וכדומה) שכחה שמצד ספק (משא"כ
עליהם  שחייבים החמורים בעונות ולא בהן", כיוצא עונות ב"שאר

כמובן. מיתה,
ח"א 83) תער"ב (המשך תער"ב חדשיכם ובראשי ד"ה ראה

ע' תרפ"ז (סה"מ פ"ז פט) (קונטרס תרפ"ז היהודים וקבל נט). ע'
קיז).

עצמו 84) על "יחמיר בענין כו'" לב כל "אשר כותב ולכן
של בענין רק דלא – סט"ז) לעיל (ראה אלא aeigכו'" יטעה לא

כו'. לחומרא בנוגע גם
רסתרי"ח.85) או"ח אדה"ז שו"ע א. פג, יומא
ספ"ב.86) גירושין הל'
ד.87) כח, שה"ש לקו"ת ראה – לחפץ רצון בין ההפרש

רסג. סי' אה"ע הצ"צ שו"ת גם וראה ובכ"מ. ב. צו, דרמ"צ וש"נ.
"שיגמור 88) פ"א: לעיל גם וראה ב). (לו, פכ"ט ח"א תניא
eala."



מג h"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

עוע"ז" כאילו הכועס "כל בפ"ז לקמן אומר זה (שעל כעס למשל כמו בהיתר, גם שלפעמים 80להיות ,(
עליהם" לכעוס "חייב ואדרבה: עבירה, זה בהית 81אין הי' הכעס אם ספק להתעורר יכול ובמילא או . ר

באיסור.82באיסור  הי' הדבר אם יודע שהלב – כו'" יודע לב כל ש"אשר הזקן רבינו אומר זה ועל .

באופן  שהי' לו שנדמה ואע"פ בדבר, שנוגע ובפרט טעות, לו שתהי' יתכן הרי השאלה: נשאלת אך
ידיעתו? על לסמוך יכול איך וא"כ, באיסור, הכעס הי' דבר של לאמיתו הנה המותר,

" הזקן: רבינו מדגיש זה עם alועל הקשור הרגש אלא השכל, ידיעת זו שאין – נפשו" מרת יודע
בלב  שנאחזת שבנפש העצמית טעות 83הנקודה שייך לא זו ובנקודה ,84.

ליוהכ"פ  בנוגע לדינא שמצינו ביוהכ"פ 85וכפי הוא דכן ומגו תשובה, עם קשור יוהכ"פ גם [והרי
לאכול", שא"צ אומרים רופאים ו"מאה לאכול", אני "צריך אומר החולה שכאשר הלכות] בעוד גם נמשך
"שהלב  כיון החולה, על סומכים בשכלו, יודע אינו והחולה בחכמה, בקיאים הם שהרופאים למרות הנה

נפשו". מרת יודע

.ÁÈ:לשאול יכולים ועדיין

עצם  נאחז (שבו שהלב מובן ובזה מוחשי. ענין שהוא אכילה, של בענין הוא ליוהכ"פ בנוגע הדין
יודע  האלקית נפש שמצד אע"פ הנה רוחני, ענין אודות שמדובר בנדו"ד, משא"כ זאת. מרגיש הנפש)
מעונות  בהם" "כיוצא שהוא לחטא ועד בחטא, נכשל (שלכן אצלו בהעלם היא שנה"א כיון הרי הוא,

ידיעתו? על לסמוך יכולים איך מיתה), עליהם שחייבין

" הזקן: רבינו אומר זה יהודיlkועל לב שכל היינו, כו'", יודע זאת.לב מרגיש

הרמב"ם  עבירה",86וכפסק לעשות או מצוה לבטל הרע יצרו "שתקפו מי אפילו מישראל, אחד שכל
ש  צורך שיש המצות".miebועד כל לעשות "רוצה מעשה בעת הנה המצוה, לקיים יכפוהו

ש  "ed`אלא אומר המצוה, לעשות כשמסכים הכפי', לאחרי אפילו ולכן זאת, יודע אני",dvexאינו
"חפץ  אני";87ולא

התשובה ש"עיקר בתשובה, כשמתעורר ,ala"88אבל

שלימה"– תשובה ש"עשה קודם ואפילו ה'", לפני לרצון "שיהי' הענינים שעשה קודם ,49אפילו
לכסלה, עוד ישוב לבל בלבו גמר רק אלא

שאינו  ובפרט ית'. לפניו וחביב מרוצה להיות ומשתדל שלימה, תשובה עשה שכבר בנדו"ד, ומכ"ש
פרוק" בצדקה ב"חטאך המובחר"45מסתפק מן מעולה בתשובה ה' אל להשיבה נפשו "לתקן ורוצה ,–
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ממש.
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כי  – שם) דעות הל' (כברמב"ם לכעוס ולא להראות רק כוונתו
על  הוכחה) שום הבאת (ובלי יחלוק לא הזקן שרבנו פשוט
הוא  אדה"ז של שהשו"ע שמכיון אם, כי והמחבר, הרמב"ם

" כותב המחבר), בני (הקדמת בטעמיהן" כי ze`xdl"הלכות ,"
שהתלמידים בכדי הוא לרגוז שצריך רוגז e`xiהטעם שהוא

שיכול ה `xeqלהטעותם,(והיכא אדה"ז ונקט לרגוז), mrhלו

מנחם zilkzוה  (תורת תשכ"ח פינחס ש"פ (משיחת ד"לרגוז"
וש"נ)). ואילך. 322 ע' חנ"ג

רק dfוספק82) שייך וכדומה) שכחה שמצד ספק (משא"כ
עליהם  שחייבים החמורים בעונות ולא בהן", כיוצא עונות ב"שאר

כמובן. מיתה,
ח"א 83) תער"ב (המשך תער"ב חדשיכם ובראשי ד"ה ראה

ע' תרפ"ז (סה"מ פ"ז פט) (קונטרס תרפ"ז היהודים וקבל נט). ע'
קיז).

עצמו 84) על "יחמיר בענין כו'" לב כל "אשר כותב ולכן
של בענין רק דלא – סט"ז) לעיל (ראה אלא aeigכו'" יטעה לא

כו'. לחומרא בנוגע גם
רסתרי"ח.85) או"ח אדה"ז שו"ע א. פג, יומא
ספ"ב.86) גירושין הל'
ד.87) כח, שה"ש לקו"ת ראה – לחפץ רצון בין ההפרש

רסג. סי' אה"ע הצ"צ שו"ת גם וראה ובכ"מ. ב. צו, דרמ"צ וש"נ.
"שיגמור 88) פ"א: לעיל גם וראה ב). (לו, פכ"ט ח"א תניא
eala."

h"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

") רע של הענינים נוגעים שמצדה שבלב, העצמית הנקודה אצלו –zxnמתעוררת בפנימיותו נפשו")
"al" – בפנימיות רוצה הנפש הצדקת ואת בהצדקה",utgeיודע",

העצם. עם הקשורים בענינים טעות שייך שלא כיון עליו, לסמוך יכולים ולכן

*

.ËÈ בזהר 89בפרק מ"ש הזקן רבינו מביא בתחלתו תתאה 90ד' תשובה מדריגות: ב' יש שבתשובה
בזהר  מ"ש גם מביא לזה ובהמשך עילאה. ושואל 91ותשובה כו'", בריתו לפוגם מועלת תשובה ש"אין

בר"ח  "ופי' ומתרץ: התשובה"? בפני עומד דבר לך שאין מאד, תמוה דבר "והוא זה: הזהר 92על שכוונת
כו'". עילאה תשובה כ"א תתאה תשובה מועלת שאין

להבין: וצריך

זה  שבשביל – היא כו'" בריתו לפוגם מועלת תשובה "שאין הזהר דברי בהבאת הזקן רבינו כוונת
הר"ח), (כפירוש עילאה בתשובה צורך יש

בתשו"ע  צורך יש (שלכן באורייתא" "דיתעסק ענינה עילאה שתשובה להסברה לו נוגע זה [וענין
נפקת", דמחכמה באורייתא "דיתעסק הוא זה על התיקון לכן במוח, שפוגם דכיון הברית, פגם לתיקון

פ"ט) ],93כדלהלן

ולהקשות  כו'", מועלת תשובה "שאין הזהר מאמר תחילה [להביא כזו באריכות הצורך מהו וא"כ,
"וגם  בקיצור: לכתוב יכול שהי' בשעה בה הר"ח], פי' להביא לאח"ז ורק כו'", מאד תמוה דבר ש"הוא

כו'"? תשו"ע כ"א ז"ל ומוציא בריתו  לפוגם מועלת תשו"ת שאין זוה"ק עפ"י בר"ח מ"ש

.Î:בזה והביאור

הזקן  רבינו כוונת – מועלת עילאה שתשובה אע"פ – כו'" מועלת תשובה "שאין הזהר מאמר בהבאת
"שאין בזהר נאמר שלכן תתאה, תשובה היא סתם שתשובה סתם daeyzלהורות שתשובה כיון מועלת",

מועלת.(ש  אינה תשו"ת) היא

תתאה? תשובה היא סתם שתשובה להשמיענו הזקן לרבינו נוגע מה

לעיל  נתבאר "94ובכן: כיצד להבהיר הזקן רבינו רוצה c`nשבאגה"ת aexw"cg` lkl להגיע מישראל
עילאה  תשובה השאלה: להתעורר יכולה עילאה, בתשובה צורך יש הברית פגם שלתיקון וכיון לתשובה.

"קרוב איך וא"כ, כ"כ, בנקל שאינה נעלית, מדריגה דפגם c`nהיא החטא לתקן מישראל אחד לכל "
הברית?

בריתו, לפוגם מועלת אינה שתשו"ת הר"ח) פי' (לפי נאמר שבו זהר שבאותו הזקן רבינו מביא ולכן
(הנקראת  תשו"ת שגם עכצ"ל החטאים, כל על מכפרת שתשובה וכיון סתם. תשובה בשם תשו"ת קורא

הברית  פגם על אפילו מכפרת סתם) תשובה בזהר95בשם ומ"ש .oi`y לפוגם מועלת (תתאה) תשובה
שבירת  ולפעול רשע"), ("אויס רשע להיות שיחדל כדי אבל הפגם, לתיקון בנוגע רק זה הרי – בריתו

ה'" לעבוד להתחיל "א"א זו מחיצה שישנה זמן (שכל שבשמים לאביו בינו המפסקת ברזל של )96מחיצה
תתאה. תשובה ע"י גם נעשה זה הרי –
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שליט"א 89) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסכ"א עד מכאן
זו  במהדורא ואילך. 201 ע' שם חל"ט בלקו"ש ונדפס (באידית),

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה ניתוספו
א.90) קכב, זח"ג ראה
ב.91) ריט, זח"א ראה
היות).92) עם (ד"ה פי"ז שעה"ק

(93193 ע' חנ"ד מנחם (תורת סי"ט שמח"ת יום שיחת ראה
ואילך).
ע'94) ;83 ע' חנ"ד מנחם (תורת סל"ז סכ"ט; האזינו ש"פ

.(90
סע"א).95) (יב, פ"ז מח"א להעיר
פי"ז.96) ח"א תניא



h"kyz'dמד ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

.‡Î:בזה ענין ועוד

את כוללת שהיא מוכח, סתם, תשובה בשם נקראת תתאה שתשובה שבתשובה lkמזה .97הבחינות

הפס 98[וכמשנת"ל  ד' הזקן אודות רבינו שמביא שבתשובה, הבחינות ד' כל נרמזים שבהם 99וקים

למרוד לכסלה עוד ישוב "לבל לתשובה בחינת ezeklnaבנוגע תתאה, דה' התשובה שגם כיון – ית'"
האותיות]. ד' שבכל התשובה בחינות את כוללת מלכות,

בזה: והביאור

מציאותו  ביטול מעצמו, יציאה אדרבה) אלא ומציאות, התפשטות של תנועה (לא היא התשובה תנועת
גם  היא זו (ותנועה וגו'"100הקודמת דרכו רשע "יעזוב שבתשובה: התחתונה (ולצאת 101הדרגא לעזוב –

היא התשובה שתנועת וכיון לתשו"ע.lehiaמ)דרכו). תשו"ת בין לחלק שייך לא ,

הידוע  הנה 102וע"ד והתפשטות, מציאות שענינה כיון שבאהבה, ליראה, אהבה שבין ההפרש בענין
תתאה  יראה בין לחלק אפשר אי ביטול, שענינה כיון יראה, משא"כ בפ"ע. ענין היא שבה מדריגה כל

בשוה, בשניהם היא – הביטול תנועת – היראה מהות עצם כי עילאה, ליראה

שמתיירא הרצועה, יראת אלא שלמעלה, מהעונשים יראה רק (ולא העונש יראת שאפילו c"eayועד
היראה היא מהותה ואמיתית פנימיותה הנה וביטול, יראה של תנועה להיותה אותו), יראת d"awdnיכה –

zennexdשמתיירא לו נדמה ונה"ב, הגוף, של והסתר ההעלם שמצד אלא .yperdn103.

הרמב"ם  אותו 86[וכפסק מכריחים שגוים בגלל זאת שעושה בחשבו מצוה מקיים יהודי שכאשר
המצוות]. כל לעשות הנשמה רצון מצד היא בפנימיות המצוה שעשיית התורה פוסקת לעשותה,

בתשובה  גם הוא עד"ז ביראה, מצד 104וכמו תשובה ואפילו שבתשובה, התחתונה המדריגה שגם ,
הנשמה  עצם שמצד התשובה – ואמיתתה פנימיותה ייענש), שלא בכדי בתשובה (ששב העונש 105יראת

נתנה" אשר האלקים אל תשוב "והרוח – להקב"ה ונה"ב 106ששבה הגוף של הקליפה שמצד אלא .
העונש. יראת מצד תשובה שעושה לו נדמה הנשמה, על שמסתירה

(בהעלם  נעשה ידה על שגם מובן, הרי שבתשובה, הדרגות כל את כוללת תתאה תשובה שגם וכיון
גם  יהי' החטא שתיקון בכדי הוא (בגילוי) עילאה בתשובה והצורך הברית. פגם על התיקון ובפנימיות)

בגלוי.

ועצ"ע. בדא"פ. י"ל כן
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נקראת 97) שצדקה הטעם ב) (מח, פל"ז בח"א המבואר וע"ד
מצוה  בכל (כי המצות כל נכללים שבה לפי סתם מצוה בשם

– ובצדקה החיונית, מנפש אחד כח רק נפשו zellkמתעלה כח
החיונית).

"מפני  סתם מצוה נקראת שצדקה הטעם שם בתניא מהמבואר
מעשיותxwirשהיא dplekהמצות lr dlere הוא שעד"ז מובן ,"

.100 הערה לקמן וראה לתשו"ת. בנוגע גם
ואילך).98) 41 ע' חנ"ד מנחם (תורת ואילך סי"ד וילך ש"פ
פ"א.99) לעיל

הרי 100) הגילויים, ענין ישנו לא זו שבבחי' מכיון ואדרבה:
לגמרי  יוצא הוא התשובה שע"י ביותר, הוא ה"ביטול" דוקא בה
הוא  שהתשובה מכיון בתשו"ע, (משא"כ הקדום ממהותו ומתבטל
(והביטול) התשובה בעת גם הרי העליון, אור גילוי הרגש מצד

הרגש התערבות בה קרוב mc`dיש תרע"ג שובה ד"ה וראה .(
נפש  דבחי' שהתשובה ואילך), קמו ע' ח"א תער"ב (המשך לסופו

עיי"ש. ונשמה. רוח דבחי' מהתשובה יותר למעלה מגעת

ז.101) נה, ישעי'
ביאוה"ז 102) ד. קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א ראה

.(18 (ע' פ"ג העבודה קונטרס אֿב. פא, אמור לאדהאמ"צ
(10384 ע' תש"ח (סה"מ פ"ו תש"ח ויחלום ד"ה ראה

לא. ע' לאזניא אתהלך גם וראה ואילך).
שופר 104) ד"ה – היראה על היא התשובה שעיקר ולהעיר

סה"מ  גם וראה ואילך). 8 ע' תרצ"ט (סה"מ ויו"ד פ"ט חצר"ת
ואילך. רעז ע' ח"א תקס"ב

שה 105) שם, שובה ד"ה שבה ראה הבחינות בכל – תשובה
אלא  הכתר. בחי' דוגמת היהדות, נקודת עצם מצד היא –
– רוח דבחי' דעשי', כתר בחי' מצד היא נפש דבחי' שתשובה
הכתר  שבבחי' וכיון דבריאה. כתר – נשמה ודבחי' דיצירה, כתר
זמ"ז), הכתרים השתל' בענין (כידוע אחד מהותם הבחינות כל
תורת  גם (ראה אחד מהותם – שבתשובה הבחינות שכל נמצא

.(60 ע' חנ"ד מנחם
ובכ"מ.106) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת



מה h"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

.‡Î:בזה ענין ועוד

את כוללת שהיא מוכח, סתם, תשובה בשם נקראת תתאה שתשובה שבתשובה lkמזה .97הבחינות

הפס 98[וכמשנת"ל  ד' הזקן אודות רבינו שמביא שבתשובה, הבחינות ד' כל נרמזים שבהם 99וקים

למרוד לכסלה עוד ישוב "לבל לתשובה בחינת ezeklnaבנוגע תתאה, דה' התשובה שגם כיון – ית'"
האותיות]. ד' שבכל התשובה בחינות את כוללת מלכות,

בזה: והביאור

מציאותו  ביטול מעצמו, יציאה אדרבה) אלא ומציאות, התפשטות של תנועה (לא היא התשובה תנועת
גם  היא זו (ותנועה וגו'"100הקודמת דרכו רשע "יעזוב שבתשובה: התחתונה (ולצאת 101הדרגא לעזוב –

היא התשובה שתנועת וכיון לתשו"ע.lehiaמ)דרכו). תשו"ת בין לחלק שייך לא ,

הידוע  הנה 102וע"ד והתפשטות, מציאות שענינה כיון שבאהבה, ליראה, אהבה שבין ההפרש בענין
תתאה  יראה בין לחלק אפשר אי ביטול, שענינה כיון יראה, משא"כ בפ"ע. ענין היא שבה מדריגה כל

בשוה, בשניהם היא – הביטול תנועת – היראה מהות עצם כי עילאה, ליראה

שמתיירא הרצועה, יראת אלא שלמעלה, מהעונשים יראה רק (ולא העונש יראת שאפילו c"eayועד
היראה היא מהותה ואמיתית פנימיותה הנה וביטול, יראה של תנועה להיותה אותו), יראת d"awdnיכה –

zennexdשמתיירא לו נדמה ונה"ב, הגוף, של והסתר ההעלם שמצד אלא .yperdn103.

הרמב"ם  אותו 86[וכפסק מכריחים שגוים בגלל זאת שעושה בחשבו מצוה מקיים יהודי שכאשר
המצוות]. כל לעשות הנשמה רצון מצד היא בפנימיות המצוה שעשיית התורה פוסקת לעשותה,

בתשובה  גם הוא עד"ז ביראה, מצד 104וכמו תשובה ואפילו שבתשובה, התחתונה המדריגה שגם ,
הנשמה  עצם שמצד התשובה – ואמיתתה פנימיותה ייענש), שלא בכדי בתשובה (ששב העונש 105יראת

נתנה" אשר האלקים אל תשוב "והרוח – להקב"ה ונה"ב 106ששבה הגוף של הקליפה שמצד אלא .
העונש. יראת מצד תשובה שעושה לו נדמה הנשמה, על שמסתירה

(בהעלם  נעשה ידה על שגם מובן, הרי שבתשובה, הדרגות כל את כוללת תתאה תשובה שגם וכיון
גם  יהי' החטא שתיקון בכדי הוא (בגילוי) עילאה בתשובה והצורך הברית. פגם על התיקון ובפנימיות)

בגלוי.

ועצ"ע. בדא"פ. י"ל כן
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נקראת 97) שצדקה הטעם ב) (מח, פל"ז בח"א המבואר וע"ד
מצוה  בכל (כי המצות כל נכללים שבה לפי סתם מצוה בשם

– ובצדקה החיונית, מנפש אחד כח רק נפשו zellkמתעלה כח
החיונית).

"מפני  סתם מצוה נקראת שצדקה הטעם שם בתניא מהמבואר
מעשיותxwirשהיא dplekהמצות lr dlere הוא שעד"ז מובן ,"

.100 הערה לקמן וראה לתשו"ת. בנוגע גם
ואילך).98) 41 ע' חנ"ד מנחם (תורת ואילך סי"ד וילך ש"פ
פ"א.99) לעיל

הרי 100) הגילויים, ענין ישנו לא זו שבבחי' מכיון ואדרבה:
לגמרי  יוצא הוא התשובה שע"י ביותר, הוא ה"ביטול" דוקא בה
הוא  שהתשובה מכיון בתשו"ע, (משא"כ הקדום ממהותו ומתבטל
(והביטול) התשובה בעת גם הרי העליון, אור גילוי הרגש מצד

הרגש התערבות בה קרוב mc`dיש תרע"ג שובה ד"ה וראה .(
נפש  דבחי' שהתשובה ואילך), קמו ע' ח"א תער"ב (המשך לסופו

עיי"ש. ונשמה. רוח דבחי' מהתשובה יותר למעלה מגעת

ז.101) נה, ישעי'
ביאוה"ז 102) ד. קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א ראה

.(18 (ע' פ"ג העבודה קונטרס אֿב. פא, אמור לאדהאמ"צ
(10384 ע' תש"ח (סה"מ פ"ו תש"ח ויחלום ד"ה ראה

לא. ע' לאזניא אתהלך גם וראה ואילך).
שופר 104) ד"ה – היראה על היא התשובה שעיקר ולהעיר

סה"מ  גם וראה ואילך). 8 ע' תרצ"ט (סה"מ ויו"ד פ"ט חצר"ת
ואילך. רעז ע' ח"א תקס"ב

שה 105) שם, שובה ד"ה שבה ראה הבחינות בכל – תשובה
אלא  הכתר. בחי' דוגמת היהדות, נקודת עצם מצד היא –
– רוח דבחי' דעשי', כתר בחי' מצד היא נפש דבחי' שתשובה
הכתר  שבבחי' וכיון דבריאה. כתר – נשמה ודבחי' דיצירה, כתר
זמ"ז), הכתרים השתל' בענין (כידוע אחד מהותם הבחינות כל
תורת  גם (ראה אחד מהותם – שבתשובה הבחינות שכל נמצא

.(60 ע' חנ"ד מנחם
ובכ"מ.106) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת

h"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

.·Î הפסוק 107בהמשך את הזקן רבינו מביא משם 108הפרק "חלק ומפרש: וגו'", עמו הוי' חלק "כי
ב"ה". הוי'

ומהי  הוי', משם חלק הוא ה'" ד"חלק הפשוט הפירוש הרי – בזה מחדש מה מובן: אינו ולכאורה
ב"ה"? הוי' משם "חלק בהוספה כוונתו

"חלק  הכתוב דיוק להדגיש זו בהוספה שכוונתו לומר חלק ied'ואין סתם (לא הם שבנ"י עמו",
משם חלק אלא) ,ied'מהקב"ה,

מ"ויפח"– הוא הנשמות שמקור להלן המבואר לענין נוגעת זו דנפח109שהדגשה "מאן ,ekezn
על110נפח" מורה הוי' ש"שם כיון ב"ה, הוי' משם חלק הם שבנ"י להדגיש צריך ולכן ,zeinipt"החיות

שם) שממשיך –(כפי

מ  "חלק לומר מספיק הי' זה בשביל חלקiedכי, "כי הפסוק כשמביא שהרי ב"ה", ''d ומבאר עמו"
מ  שנקראת ied'"חלק האלקות ממדרגת חלק אלא) מהקב"ה, חלק סתם (לא היא שהכוונה כבר ברור ב"ה",

דוקא. הוי'

"חלק א'mynוממ"ש הוא הוי' (א) מובן: ואינו השם. ענין את להדגיש שכוונתו ברור ב"ה", הוי'
מ zeny111מז' "חלק בפירושו הזקן רבינו מחדש מה וא"כ, ,my המבואר להענין נוגע מה (ב) ב"ה"? הוי'

" להדגיש זה הוי'"?myבפרק

שהם ישראל מעלת לבאר כדי היא עמו" הוי' חלק "כי הפסוק הבאת יותר: חזקה zeiniptnוקושיא
ואפי  הנבראים, ככל (לא נוגע החיות מה וא"כ, אלקים), שם – החיות מחיצוניות שהם מלאכים, לו

מ  "חלק בלבד?myלהדגיש הארה היינו ש"שם" ב"ה", הוי'

.‚Î:נוספת קושיא בהקדים ויובן

בתניא  הזקן רבינו כבר מביא – נפח" מתוכי' דנפח ו"מאן מ"ויפח", הוא ישראל נשמות שמקור הענין
ד"ויפח", שהענין כיון ולכאורה, עמו". הוי' חלק "כי הפסוק מביא אינו ושם רפ"ב), (בח"א לפנ"ז
בפסוק  כאן באגה"ת מתחיל (שלכן עמו" הוי' חלק "כי הפסוק על מיוסד הפנימיות, מבחי' הם שנשמות

בפעם גם זה פסוק להביא צריך הי' כו'"), ויפח "כדכתיב מביא לאח"ז ורק רפ"ב)dpey`xdזה, (ח"א
הפנימיות? מבחי' הם שנשמות שמבאר

חלק היא בישראל השנית "ונפש מתחיל: שם ח"א בתניא יותר: חזקה ממש",`dwelוקושיא ממעל
והוי'dfועל שונים, שמות ב' הם ו"הוי'" "אלוקה" מובן: ואינו כו'". באפיו ויפח "כמ"ש – ראי' מביא

העצם  ושם המיוחד שם הוא הוי' ששם כידוע מאלוקה, למעלה הענינים:112הוא ב' מתאימים איך וא"כ, .
"אלוקה"? הוא ש"ויפח" מבאר ובח"א "הוי'", הוא הנשמות) נלקחים (שממנו ש"ויפח" מבאר באגה"ת

.„Î:בזה והביאור

נמחקים  שאינם שמות מז' א' שהוא כפי (א) מדריגות: ב' בכללות יש השמות 111ב"הוי'" שבין אלא ,
וכידוע  שם. מבחינת למעלה שהוא כפי (ב) המיוחד. שם הוא בו 113גופא שאין הוי' שם מדריגת שיש
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שליט"א 107) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסכ"ה עד מכאן
ניתוספו  זו במהדורא ואילך. 207 ע' שם בלקו"ש ונדפס (באידית),

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
ט.108) לב, האזינו
ז.109) ב, בראשית
ב"לקוטי 110) קצרות" והערות הגהות ב"מ"מ, נסמן

לו). (ע' רפ"ב לתניא פירושים"

סע"א.111) לה, שבועות
ה"ז.112) פ"ב ע"ז הל' כס"מ א. ס, סנהדרין א. לח, סוטה

פכ"ח. מ"ב עיקרים ואילך. פס"א ח"א מו"נ שי"ט. פרדס
שער 113) הראשון חלק גיקטליא) (להר"י אגוז גנת ראה

שפד. ע' תרנ"ט בסה"מ ונתבאר א. ה, בשל"ה הובא א). (ד, ההוי'
תלא. ע' תרס"ו המשך



h"kyz'dמו ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

בכתוב  הזקן רבינו מפרש מ ולכן "חלק עמו" הוי' (לא my"חלק חלק הם שנשמות היינו, ב"ה", הוי'
מ  אלא) שם, מבחי' שלמעלה שהוא כפי בהוי' הוי'.myממדריגה

"חלק  גם כי, – כאן באגה"ת המבואר לענין סותר אינו פ"ב בח"א המבואר שהענין מובן ועפ"ז
לתניא  בהגהותיו הצ"צ שמבאר כפי ביותר, נעלית דרגא על מורה ממעל" ד"חלק",114אלוקה הפירוש

מ" חלק פירושו עמו" הוי' "חלק גם גיסא, ולאידך וד"ממעל"; שבב'myד"אלוקה" ונמצא, הוי'".
ד" הענין את מקשר שם בהגהותיו שהצ"צ (וכפי מדריגה אותה אודות מדובר ממעל"wlgהמקומות אלקה

ד" הענין עמו").wlgעם הוי'

הפסוק  מביא שבאגה"ת הטעם גם מובן בלשון 108ועפ"ז משתמש ובח"א עמו", הוי' חלק "כי
הפסוק 115הפסוק  את מביא לכן (כדלהלן), הוי' דשם הענין לו שנוגע כיון באגה"ת, ממעל": אלוקה "חלק

מ  "חלק מפרש – בכוונה טעות תהי' שלא ובכדי עמו". הוי' חלק בח"א my"כי משא"כ ב"ה"; הוי'
אלוקה  "חלק בלשון משתמש הפנימיות, מבחי' הם שנשמות רק) אלא הוי', דשם הענין (לא לו שנוגע

ממעל".

.‰Î מע למעלה שהיא החיות פנימיות על מורה הוי' ש"שם שאומר לאחרי הפרק, מבחי'בהמשך לה
מצד  רק (לא היא הוי' לשם הנשמות של שהשייכות ומבאר כו'", הענין "וביאור מתחיל: האותיות",

zellk.'הוי שם של האותיות ד' כל ישנם שבנשמות לפי גם) אלא פנימיות, על שמורה הוי', שם

הבאים  בפרקים להמבואר הקדמה בתור בא זה שם 116וענין אותיות ד' בכל פוגמים החטא שע"י ,
עם קשור מעשה (שכל החטא מעשה ע"י הרי האותיות, ד' כל ישנם ישראל שבאיש דכיון כחות lkהוי',

האותיות.117נפשו  ד' כל את מוריד ה"ה ,(

מ  "חלק להדגיש לו נוגע בבחי'myולכן רק שייך הפגם שענין כיון ב"ה", האותיות;myהוי' בד' ,
פגם. שייך לא שם, מבחי' שלמעלה הוי' בעצם משא"כ

מ  (שלמעלה בהעצמות מושרשות ישראל שנשמות מדובר myוכיון שכאן להדגיש צריך לכן הוי'),
מ  "חלק שהם כפי הענין הנשמה myאודות עצם מצד משא"כ כו'; הפגם בחינת שייך שם שדוקא הוי'",

בך" ודבוקה "חבוקה היא הרי כו' החטא בשעת אפילו הנה ית', בעצמותו .118המושרשת

.ÂÎ,שלום ובדרכי נועם בדרכי שיהי' חב"ד, צעירי של הכינוס אודות גם הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק
ליובאוויטש. שם וקידוש שמים שם קידוש מזה ַויהי'

על  לעמוד ישאר אחד כל אלא ידחפו, שלא להכריז, שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה המזון ברכת [לאחרי
מעריב. לתפלת מקומו

ח  באם וקודם כי ידחפו, לא אזי – ברכה" של "כוס שאחלק רוצים אם אמר: ברכה של כוס לוקת
ידחפו!...]. לא ובמילא לחלק, אחר למישהו אמסור ידחפו,
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ואילך.114) עב ס"ע לתניא והערות קיצורים
ב.115) לא, איוב
שב 116) ,98 שבהערה וילך ש"פ שיחת וראה חטא lkספ"ז.

ב  האותיות.lkפוגמים ד'
שם.117) כנ"ל
ספכ"ד.118) תניא וראה דחה"ס. ג' דיום הושענות נוסח
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בכתוב  הזקן רבינו מפרש מ ולכן "חלק עמו" הוי' (לא my"חלק חלק הם שנשמות היינו, ב"ה", הוי'
מ  אלא) שם, מבחי' שלמעלה שהוא כפי בהוי' הוי'.myממדריגה

"חלק  גם כי, – כאן באגה"ת המבואר לענין סותר אינו פ"ב בח"א המבואר שהענין מובן ועפ"ז
לתניא  בהגהותיו הצ"צ שמבאר כפי ביותר, נעלית דרגא על מורה ממעל" ד"חלק",114אלוקה הפירוש

מ" חלק פירושו עמו" הוי' "חלק גם גיסא, ולאידך וד"ממעל"; שבב'myד"אלוקה" ונמצא, הוי'".
ד" הענין את מקשר שם בהגהותיו שהצ"צ (וכפי מדריגה אותה אודות מדובר ממעל"wlgהמקומות אלקה

ד" הענין עמו").wlgעם הוי'

הפסוק  מביא שבאגה"ת הטעם גם מובן בלשון 108ועפ"ז משתמש ובח"א עמו", הוי' חלק "כי
הפסוק 115הפסוק  את מביא לכן (כדלהלן), הוי' דשם הענין לו שנוגע כיון באגה"ת, ממעל": אלוקה "חלק

מ  "חלק מפרש – בכוונה טעות תהי' שלא ובכדי עמו". הוי' חלק בח"א my"כי משא"כ ב"ה"; הוי'
אלוקה  "חלק בלשון משתמש הפנימיות, מבחי' הם שנשמות רק) אלא הוי', דשם הענין (לא לו שנוגע

ממעל".

.‰Î מע למעלה שהיא החיות פנימיות על מורה הוי' ש"שם שאומר לאחרי הפרק, מבחי'בהמשך לה
מצד  רק (לא היא הוי' לשם הנשמות של שהשייכות ומבאר כו'", הענין "וביאור מתחיל: האותיות",

zellk.'הוי שם של האותיות ד' כל ישנם שבנשמות לפי גם) אלא פנימיות, על שמורה הוי', שם

הבאים  בפרקים להמבואר הקדמה בתור בא זה שם 116וענין אותיות ד' בכל פוגמים החטא שע"י ,
עם קשור מעשה (שכל החטא מעשה ע"י הרי האותיות, ד' כל ישנם ישראל שבאיש דכיון כחות lkהוי',

האותיות.117נפשו  ד' כל את מוריד ה"ה ,(

מ  "חלק להדגיש לו נוגע בבחי'myולכן רק שייך הפגם שענין כיון ב"ה", האותיות;myהוי' בד' ,
פגם. שייך לא שם, מבחי' שלמעלה הוי' בעצם משא"כ

מ  (שלמעלה בהעצמות מושרשות ישראל שנשמות מדובר myוכיון שכאן להדגיש צריך לכן הוי'),
מ  "חלק שהם כפי הענין הנשמה myאודות עצם מצד משא"כ כו'; הפגם בחינת שייך שם שדוקא הוי'",

בך" ודבוקה "חבוקה היא הרי כו' החטא בשעת אפילו הנה ית', בעצמותו .118המושרשת

.ÂÎ,שלום ובדרכי נועם בדרכי שיהי' חב"ד, צעירי של הכינוס אודות גם הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק
ליובאוויטש. שם וקידוש שמים שם קידוש מזה ַויהי'

על  לעמוד ישאר אחד כל אלא ידחפו, שלא להכריז, שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה המזון ברכת [לאחרי
מעריב. לתפלת מקומו

ח  באם וקודם כי ידחפו, לא אזי – ברכה" של "כוס שאחלק רוצים אם אמר: ברכה של כוס לוקת
ידחפו!...]. לא ובמילא לחלק, אחר למישהו אמסור ידחפו,
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ואילך.114) עב ס"ע לתניא והערות קיצורים
ב.115) לא, איוב
שב 116) ,98 שבהערה וילך ש"פ שיחת וראה חטא lkספ"ז.

ב  האותיות.lkפוגמים ד'
שם.117) כנ"ל
ספכ"ד.118) תניא וראה דחה"ס. ג' דיום הושענות נוסח

.h"kyz'd ,zekeq crend leg zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

שנוגעים ‡. הענינים את למצוא יש בתורה היום מקריאת הנה – סוכות המועד חול לשבת בנוגע
היום. כל על ונמשכת נוגעת בבוקר התורה שקריאת כמ"פ וכמדובר זה, ליום

היום; כל על נמשכים זה ביום שמקיימים שהמצוות במצוות, גם הוא כן בתורה שהוא שכשם ולהעיר,
והן  היום, סדר מצד הן המצוות, לענין באים ואח"כ מהתורה, מתחילים לראש שלכל הוא, הסדר אבל,

כמארז"ל  הענין, תוכן תלמוד 1מצד בהל' הזקן רבינו שמבאר (וכפי מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול
יכול 2תורה  לאח"ז ורק התורה, ענין תחילה צ"ל ולכן מהתורה, נמשך המצוות ענין שכללות היינו, ,(

המצוות. ענין להיות

– לפנ"ז שעושים מצוות כמה ויש היום, בהמשך היא התורה שקריאת באופן הוא היום שסדר [ואף
בתורה. היום להתחלת כבר נחשב בתורה, הקריאה תהי' היום שבמשך שיודעים גופא הא הרי

של  בתנועה שעמדו עי"ז דמ"ת הענין את פעלו שבנ"י מ"ת, זמן השבועות, לחג בנוגע שמצינו וע"ד
לנשמע  נעשה בהקדימם נעשה 3מס"נ גופא המס"נ שענין אף – שבתורה המס"נ כח את המשיכו ועי"ז ,

התורה]. ניתנה לא עדיין והרי דמס"נ, ה"רז" נתגלה שבה התורה ע"י

העליון): לאדם בנוגע גם מובן (ומזה התחתון לאדם בנוגע שרואים כפי – בזה הענין וכללות

תחילה  הי' זה שענין לאחרי רק זה הרי מתוקן, באופן יהי' שהמעשה כדי הנה – האדם למעשה בנוגע
בנוגע במחשבתו, וכן למהוי. כדבעי יהי' שהמעשה ובאופן בפועל, למעשה גם נמשך להיות יכול שאז

להיות  יכול ולאח"ז המחשבה, ענין צ"ל שתחילה – להזולת הדיבור והן לעצמו, הדיבור הן לדיבור,
הראוי. כפי המעשה ענין יבוא שמזה ועד בדיבור, נמשך

מעשה  שיהי' שכדי – המצוות למעשה בנוגע הוא כן בכלל, למעשה בנוגע אמורים שהדברים וכשם
(מחשבה), שבתורה והשגה ההבנה ענין כללות שזהו והדיבור, המחשבה ענין תחילה צ"ל כדבעי, המצוה

המשנה  מדברי כמובן והשגה, הבנה תוספת שפועל הדיבור ענין בהם 4וכן נקנית שהתורה שמהדברים
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וגו'" כראשונים אבנים לוחות שני לך "פסל למשה הקב"ה אמר זה את 10ועל רבינו משה פעל ועי"ז ,
כדברך" ד"סלחתי המרגלים)11הענין לחטא בנוגע בתורה נאמר זה שפסוק (אע"פ ביוהכ"פ –12.

ומגוג  גוג מלחמת בענין – סוכות המועד חול שבת של ההפטרה באה לזה שהנקודה 13ובהמשך ,
המלחמה). של הנצחון (שזהו משיח של ענינו – שלה הפנימית

רצוי. בלתי ענין והפיכת ביטול – וההפטרה התורה קריאת של ההשתוות נקודת את רואים וכאן

בשו"ע ‚. הזקן רבינו כותב – המועד חול דשבת להפטרה בנוגע המועד 14והנה, בחול שחל "בשבת :
היבשות  העצמות מפטירין פסח לפי 15של ומגוג, גוג במלחמת מפטירין סוכות המועד חול של ובשבת ,

בתשרי". ומגוג גוג ומלחמת בניסן, להיות עתידה המתים שתחיית

בזה  :16והענין

עדיין נגמר לא ניסן שבחודש – הוא לתשרי ניסן בין ברכתו החילוק רק רואים אלא התבואה, גידול
שתהי' לזריעה, בנוגע מלמעלה כח הנתינת שזוהי וכו', ברכה גשמי שיהיו החדשים ששת על הקב"ה של

כמ"ש  שערים", "מאה הצמיחה שתהא באופן ה' ברכת ויברכהו 17בה שערים מאה גו' וימצא גו' "ויזרע
תשרי, חודש משא"כ מאה"); שאמדוה אחת על ועשתה – למעשרות – ("שאמדוה לאחרי ה'" שבא

ומיקבך" מגרנך "באספך – למעלה מלמטה האדם יכולה ,18עבודת והפירות התבואה שאסיפת ומובן,
כו'. והנטיעה הזריעה היתה שבו ובמקום לאחרי רק להיות

ישראל: ימי לדברי בנוגע גם הוא זה וחילוק

בנ"י  שהרי המטה, והכנת עבודת ללא העליון, חסד מצד למטה, מלמעלה הגילוי הי' – ניסן בחודש
לכך, מוכנים היו לא עצמם מצד

שיגאלו"– כדי בהם להתעסק מצות בידם היו "לא אבל בלבד, האמונה ענין אלא אצלם הי' לא ,19כי
. מילה ודם פסח דם מצוות, שתי להם ש"נתן לאחרי שנאמר וגם דמים"20. בשני בדמיך, ,19מתבוססת

בארוכה  פעם (כמדובר ליצי"מ בערך שאינה עבודה זו –)21הרי

האלקים  את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך רבינו למשה לומר הוצרך שהקב"ה כך, כדי ועד
הזה" ההר שיצאו 22על לישראל יש זכות "מה טעם מצא לא דקדושה, חכמה רבינו, משה שאפילו כיון ,

ההר 23ממצרים" על התורה לקבל עתידים שהרי זו, הוצאה על לי יש גדול "דבר הקב"ה: לו שאמר עד ,
ממצרים" שיצאו חדשים שלשה לסוף לענין 23הזה בסתירה שאינה – ברורה בידיעה הקב"ה שידע (כפי

המציאות).24הבחירה  תהי' שכך –

ניסן שחודש ניסןdzr[ואף לחודש דומה למטה,oey`xdאינו מלמעלה גילוי רק הי' שאז יצי"מ, בעת ,
כולה  השנה כל של העבודה לאחרי בא ניסן חודש שגם עתה, ניסן 25משא"כ חודש שבכל ידוע הרי –

עליון  אור מלמעלה עבודת 26נמשך ע"י לפעול שיכולים למה בערך ואינו המטה, בעבודת תלוי שאינו
שם]. מגעת אתעדל"ת שאין ביותר נעלה אור להיותו המטה,
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וגו'" כראשונים אבנים לוחות שני לך "פסל למשה הקב"ה אמר זה את 10ועל רבינו משה פעל ועי"ז ,
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בתשרי". ומגוג גוג ומלחמת בניסן, להיות עתידה המתים שתחיית
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עדיין נגמר לא ניסן שבחודש – הוא לתשרי ניסן בין ברכתו החילוק רק רואים אלא התבואה, גידול
שתהי' לזריעה, בנוגע מלמעלה כח הנתינת שזוהי וכו', ברכה גשמי שיהיו החדשים ששת על הקב"ה של
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ישראל: ימי לדברי בנוגע גם הוא זה וחילוק

בנ"י  שהרי המטה, והכנת עבודת ללא העליון, חסד מצד למטה, מלמעלה הגילוי הי' – ניסן בחודש
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שיגאלו"– כדי בהם להתעסק מצות בידם היו "לא אבל בלבד, האמונה ענין אלא אצלם הי' לא ,19כי
. מילה ודם פסח דם מצוות, שתי להם ש"נתן לאחרי שנאמר וגם דמים"20. בשני בדמיך, ,19מתבוססת

בארוכה  פעם (כמדובר ליצי"מ בערך שאינה עבודה זו –)21הרי

האלקים  את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך רבינו למשה לומר הוצרך שהקב"ה כך, כדי ועד
הזה" ההר שיצאו 22על לישראל יש זכות "מה טעם מצא לא דקדושה, חכמה רבינו, משה שאפילו כיון ,

ההר 23ממצרים" על התורה לקבל עתידים שהרי זו, הוצאה על לי יש גדול "דבר הקב"ה: לו שאמר עד ,
ממצרים" שיצאו חדשים שלשה לסוף לענין 23הזה בסתירה שאינה – ברורה בידיעה הקב"ה שידע (כפי

המציאות).24הבחירה  תהי' שכך –

ניסן שחודש ניסןdzr[ואף לחודש דומה למטה,oey`xdאינו מלמעלה גילוי רק הי' שאז יצי"מ, בעת ,
כולה  השנה כל של העבודה לאחרי בא ניסן חודש שגם עתה, ניסן 25משא"כ חודש שבכל ידוע הרי –

עליון  אור מלמעלה עבודת 26נמשך ע"י לפעול שיכולים למה בערך ואינו המטה, בעבודת תלוי שאינו
שם]. מגעת אתעדל"ת שאין ביותר נעלה אור להיותו המטה,

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

כ.11) יד, שלח
וש"נ.12) .10 הערה 570 ע' חכ"ד לקו"ש ראה
לח.13) קאּפיטל ַיחזקאל
וש"נ.14) סט"ז. סת"צ או"ח
לז.15) קאּפיטל ַיחזקאל
(תורת 16) בתחלתה תשכ"ד חוהמ"ס שבת שיחת גם ראה

ואילך). 53 ע' חל"ח מנחם
(ובפרש"י).17) יב כו, תולדות
יג.18) טז, ראה פ'
ו.19) יב, בא ופרש"י מכילתא

ו.20) טז, יחזקאל
(21259 ע' .8 ובהערה 235 ע' חנ"ב מנחם תורת גם ראה

.94 ובהערה
יב.22) ג, שמות
עה"פ.23) פרש"י
(249 ע' חל"ו לקו"ש וש"נ. רמ. ע' חי"ח אג"ק גם ראה

ע' וש"ס הרמב"ם על הדרנים .225 ע' ח"ח מנחם תורת ואילך.
.14 הערה קד

ואילך.25) קנד ע' ניסן סה"מ מנחם תורת גם ראה
סי"ד.26) אגה"ק תניא ראה

h"kyz'd ,zekeq crend leg zay zgiy

לאחרי  בא תשרי חודש שכן, למעלה, מלמטה הוא ענינו כל אדרבה: הרי – תשרי חודש משא"כ
לי" ודודי ועי"ז) למעלה, (מלמטה לדודי "אני ר"ת אלול, חודש הסליחות,27הקדמת בימי לסיומו עד ,

האסיף" "חג הסוכות, לחג ועד ויוהכ"פ, ר"ה באים העבודה 28ולאח"ז עניני כל אסיפת נעשית שבו ,
השמחה  ענין אז ישנו שלכן גלוי, ובאופן לסוכות, יוהכ"פ שבין הימים וד' ויוהכ"פ, עשי"ת .29דר"ה,

סוכות: חוה"מ לשבת פסח חוה"מ דשבת ההפטרה בין החילוק גם הוא לכך ובהתאם

העצמות  מפטירין פסח חוה"מ בשבת לכן למטה, מלמעלה הגילוי הוא ניסן חודש של שענינו כיון
את  וראה ונביא כהן (שהי' יחזקאל של עבודתו מצד היתה לא היבשות העצמות תחיית כי, – היבשות

כמ"ש 30המרכבה  בהשוואה), הם ורע שטוב (ממקום מלמעלה המשכה של באופן אלא בכם 31), "ונתתי
עפר" שוכני ורננו "הקיצו – המתים בתחיית הקב"ה שיתן הרוח בדוגמת וחייתם", לעתיד 32רוח שתהי' –

ניסן; בחודש לבוא,

מפטירין  סוכות חוה"מ בשבת לכן למעלה, מלמטה העבודה הוא תשרי חודש של שענינו וכיון
אלא  וכו', זיין כלי ליקח צריך שלכן המטה, עבודת עם קשור המלחמה ענין כי, – ומגוג גוג במלחמת

נזכיר" אלקינו ה' בשם ואנחנו בסוסים ואלה ברכב ש"אלה באופן גו'"33שזהו כח לך הנותן הוא "כי ,34,
עוזרו" ש"הקב"ה אלא המטה, עבודת שהיא התומ"צ, בקיום האדם עבודת כללות .35וכמו

מזה:„. וההוראה

שבאחד  לר"ה באים לאח"ז ורק בתשרי, שבאחד השנה ראש בא לראש שלכל – הוא השנה סדר
למלכים" "ר"ה שהוא מודגש 36בניסן ובזה בתשרי); באחד הוא מישראל אחד כל עם שקשור ר"ה (ואילו

הוא dlrnlשהעיקר dhnln dceard"הזה החיל את לי עשה ידי ועוצם "כחי לומר שאסור אלא ,37דוקא,
המטה. בעבודת גם צורך יש לזה ובנוסף מלמעלה, ניתנים שהכחות לידע אם כי

יחי'" באמונתו ש"צדיק בכך להסתפק שאין חב"ד, שיטת זוהי יחי'"38והרי אלא יחי' תקרי "אל ,39, ְְִֶַ
כל  הוא היגיעה ענין (והרי בעצמו שיתייגע אחד כל בעבודת צורך יש הבינונים אלא עבודת עם 40ענין (
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ממצרים"– אבותינו נגאלו האמונה ש"בזכות ביצי"מ, וכמו חכמים, באמונת צורך יש ,41בודאי
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דמהימנותא" "צילא שהו"ע הסוכות, בחג האמונה ענין מודגש ענין 44וכמו"כ גם צ"ל לזה נוסף אבל ;
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***

ונעשים"‰. נזכרים האלה ד"הימים לענין לענינים 46בנוגע בנוגע הנה התומ"צ, עניני בכל שישנו
רצוי, בלתי ענין הי' שבעבר ברמז מזכירים רק אלא כו', ונשנים שחוזרים באופן זה אין הבלתיֿרצויים

ילכו" "פני היום: בקריאת – ולדוגמא לטוב. וההפיכה התיקון על היא ההדגשה עיקר .47ואילו
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כב.28) לד, תשא טז. כג, משפטים
(בתחלתו).29) תרנד רמז אמור יל"ש ראה
למרכבה 30) דיחזקאל המרכבה בין החילוק אודות גם נזכר

ואילך). 20 ע' חל"ח לקו"ש גם וראה ב. יג, חגיגה (ראה דישעי'
ו.31) לז, יחזקאל
יט.32) כו, ישעי'
ח.33) כ, תהלים
י 34) ח, ח.עקב
וש"נ.35) ע"ב. ריש נב, סוכה
בתחלתה.36) ר"ה

יז.37) שם, עקב
ובכ"מ.38) פל"ג. תניא בסופה. מכות וראה ד. ב, חבקוק
(39.133 ע' תש"ד סה"ש ב. קמא, א. קלא, ח"א לקו"ד ראה

ועוד.
פל"ה.40) תניא ראה
ועוד.41) לא. יד, בשלח מכילתא
ב.42) ב, ירמי'
לט.43) יב, בא פרש"י
א.44) קג, זח"ג ראה
(45) הסיום ).l"endחסר
כח.46) ט, אסתר
יד.47) לג, תשא
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למלחמה  בנוגע לא היא בזה הכוונה שעיקר – ומגוג גוג במלחמת להפטרה בנוגע גם מובן ומזה
כו'. המלחמה לנצחון בנוגע אלא עצמה,

.Â"בה עצב "אין שהרי השבת, ביום ביותר מודגש זה "וקראת 48וענין – התענוג הו"ע ענינו וכל ,
עונג" .49לשבת

המועד: חול בשבת יתירה ובהדגשה

נאמר  החול לימות שבנוגע – ויו"ט לשבת החול ימות בין החילוק תעבוד 50ובהקדם ימים "ששת
בין  "אין – גופא ויו"ט לשבת ובנוגע ויו"ט. בשבת משא"כ העולם, ישוב מצד מלאכתך", כל ועשית

בלבד" נפש אוכל אלא לשבת בכל 51יו"ט שאסור לשבת, החול ימות בין "ממוצע" הוא יו"ט הנה –
ואילו  נפש), באוכל שלו לצורך בהתאם – בו הדבר תלוי (ובמילא נפש אוכל ממלאכת חוץ המלאכות

עשוי'" מלאכתו כל כאילו בעיניו יהא "אלא נפש, אוכל במלאכת גם אסור אמת 52שבת שתורת וכיון ,
עשוי'". מלאכתו ש"כל – באמת הוא כן הרי כן, אומרת

חז"ל  אמרו הרי המלאכה, מענין למעלה הוא השבת שיום אע"פ שבת 53אמנם, בערב שטרח "מי
השבת  שביום ונמצא, החול, ימות של מהטירחא היא השבת יום של שהאכילה והיינו, בשבת", יאכל

דשבת. האכילה נעשית שעי"ז החול, ימות של והמלאכה הטירחא נכללת שבו חלק יש

"חול אלא סתם, חול אינם שלו החול ימות שגם – המועד חול בשבת מיוחד עילוי יש ",crendובזה
קודש" מלאכה.54"מקרא של לענין כלל שייכות לו שאין כך, ,

טובים, ענינים רק אלא בלתיֿרצוי, ענין כלל שייך לא המועד, חול בשבת נמצאים שכאשר מובן, ומזה
כו'. תענוג שפועלים

Ê. נהמא" של באופן אינם מלמעלה שנמשכים הענינים כאשר דוקא הוא העונג ענין אמיתית אמנם,
חז"ל 55דכיסופא" ובלשון דוקא, המטה עבודת ע"י אלא של 56, קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם :

מלמעלה  שמקבל קבים" בה"תשעה גם שלימות ניתוסף (ועי"ז ).57חבירו"

ואומר  בע"ש המתפלל "כל הנה עשוי'", מלאכתך ש"כל שאע"פ – השבת ביום גם מודגש זה וענין
. בראשית"ויכולו במעשה להקב"ה שותף נעשה יש 58. בראשית שבמעשה ונקודה נקודה שבכל היינו, ,

הקב"ה  עם שותפות העובד .59לאדם

פסח: המועד חול בשבת – בלתיֿרצוי ענין ברמז בהפטרה להזכיר המועד חול בשבת קבעו ולכן
היבשות"); "עצמות שהיו מזכירים מ"מ הרי וחייתם", רוח בכם "ונתתי שנאמר (דאף היבשות" "העצמות

מעלת מודגשת שבזה – ומגוג גוג מלחמת סוכות: המועד חול mc`dובשבת zcear הענין בהפיכת
לטוב. הבלתיֿרצוי

גם  אלא למעלה, מלמטה שענינו תשרי, שבחודש סוכות המועד חול בשבת רק לא – גופא [ובזה
עבודת  של ענין גם בו צ"ל מ"מ, למטה, מלמעלה שענינו שאף ניסן, שבחודש פסח המועד חול בשבת
המתים  לתחיית בנוגע וכן ממצרים", אבותינו נגאלו האמונה "בזכות שדוקא האמונה, ענין שזהו – המטה

. התורה מן המתים תחיית אין ש "האומר בניסן"), להיות .(ש"עתידה המתים בתחיית כפר  יהי'. לא .
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סה"ז.48) פ"ב ברכות ירושלמי וראה כב. יו"ד, משלי ע"פ
ב. כג, מו"ק – מ"ד בתוד"ה הובא

יג.49) נח, ישעי'
ט.50) כ, יתרו
וש"נ.51) (במשנה). ב לו, ביצה
סכ"א.52) סש"ו או"ח אדה"ז שו"ע עה"פ. ופרש"י מכילתא

וש"נ.
סע"א.53) ג, ע"ז

וש"נ.54) בהגה"ה. רסרמ"ב שם אדה"ז שו"ע ראה
ע"ד.55) ריש ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ובכ"מ.
א.56) לח, ב"מ
ועוד.57) .119 ע' חל"ג לקו"ש גם ראה
וש"נ.58) רסרס"ח. שם אדה"ז שו"ע ע"ב. ריש קיט, שבת
וש"נ.59) .50 ע' ריש חנ"ב מנחם תורת גם ראה
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המתים" בתחיית חלק נביא 60לו ע"י שהובטח דבר להשתנות יכול איך (דלכאורה הדבר וטעם כי,61, – (
המטה]. עבודת בענין חסר האמונה ללא

גדר  פורצת ששמחה ועד השמחה, בענין יותר עוד ניתוסף מבטלת,62ועי"ז ולא דייקא, פורצת –
זאת  פורצת שהשמחה אלא גדר, של מציאות שיש .45היינו,

***

.Á.'כו מעשה ואנשי חסידים ד"ה מאמר  ואמר לנגן צוה

***

.Ë דר"ה העבודה עניני כל את אוספים האסיף", "חג הסוכות, שבחג (ס"ג) לעיל להמדובר בהמשך
הרחבה. ביתר מלמעלה ההמשכה גם נעשית שאז מובן הרי – ויוהכ "פ

– בפשטות לראש ולכל ברוחניות, צדקה והן בגשמיות צדקה הן הצדקה, ענין – הוא לזה והכלי
מהקב"ה  שמקבל בהשפעות אחרים גם משתף הוא אלא לעצמו, מהקב"ה ההשפעה בקבלת מסתפק שאינו

כו'" העניים שאר עם ולאלמנה ליתום לגר "להאכיל –63.

וגו'" לפנים הפנים ש"כמים ממדידה 64וכיון שלמעלה באופן תהי' מלמעלה שההמשכה כדי הנה ,
בכ"מ  כמבואר מהגבלה, שלמעלה באופן להיות למטה הצדקה נתינת גם צריכה הבל"ג 65והגבלה, שע"י

דלמעלה. האמיתי הבל"ג המשכת פועלים דלמטה

תשובה  הן התשובה, ענין מצד רק לא – והגבלה ממדידה שלמעלה באופן צ"ל הצדקה שענין וזהו
כמ"ש  חטאים, מהגבלה 66על שלמעלה באופן בזה להרבות שצריך פרוק", בצדקה עבודת 67"וחטאך והן ,

נתנה" אשר האלקים אל תשוב ש"הרוח באופן כלי 68התשובה בתור גם אלא דלמעלה, הבל"ג לבחי' ,
והגבלה. ממדידה שלמעלה באופן מלמעלה להשפעה

הצדקה  לענין בנוגע הסוכות בחג מיוחדת הדגשה מצינו כל 69ולכן על זה ענין נמשך הסוכות ומחג ,
כולה  .70השנה

***

.È בגמרא וכמסופר מצוות, וכמה ענינים כמה ישנם הסוכות שבחג בית 71אע"פ לשמחת בנוגע
ישנה  מ"מ, ענינים, בכו"כ היום רוב במשך עסוקים שהיו כיון בעינינו", שינה ראינו ש"לא השואבה,

התורה. ללימוד בנוגע מיוחדת הדגשה

מ"מ, ריח, בו ויש טעם בו שיש האתרוג, הוא שבהם שהמובחר שאע"פ המינים, לד' בנוגע וכמו
. לולב נטילת על אלא מברכינן מכולן""לא גבוה ובמינו הואיל שיצא 72. צריך לולב של "שדרו ולכן, ,

. טפח ההדס בו"מן לנענע כדי התורה 73. ענין על מורה ריח, בו ואין טעם בו שיש לולב, והרי ,74.
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סע"א.60) צ, סנהדרין
ה"ד.61) פ"י יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
ועוד.62) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
הי"ח.63) פ"ו יו"ט הל' רמב"ם
יט.64) כז, משלי
וש "נ.65) .152 הערה 75 ע' ח"ל  מנחם תורת ראה
כד.66) ד, דניאל
ס"י.67) אגה"ק פ"ג. אגה"ת תניא ראה

ובכ"מ.68) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
(תורת 69) ס"ג הסעודות) (בעת דחה"ס א' ליל ר"ד ראה

וש"נ. .(94 ס"ע חנ"ד מנחם
(70) השיחה והמשך סיום ).l"endחסר
א.71) נג, סוכה
ב.72) לז, שם
ב.73) לב, שם
יב.74) פ"ל, ויק"ר
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.‡È"קבע תורתך ד"עשה באופן להיות צריכה יהודי של שהנהגתו – בזה .75והענין

לימוד  הוא ענינם שעיקר אוהל, יושבי יששכר, בין החילוק ישנו בנ"י שבכללות שאע"פ – ובהקדמה
מצוה  שהרי המצוות, ענין – יותר ובכללות הצדקה, הו"ע ענינם שעיקר עסק, בעלי לזבולון, התורה,

צדקה  על קאי קיום 76סתם וכללות הצדקה ענין והן התורה ענין הן בנ"י כל אצל להיות צריך מ"מ, ,
המצוות.

תלמידי  כמו דיששכר, לקו השייכים לאלו רק לא נאמר קבע" תורתך "עשה הציווי שגם זאת, ועוד
לתלמידי  ובנוגע עראי", "ומלאכתך נאמר קבע" תורתך ל"עשה בהמשך כי, בנ"י, לכל גם אלא הישיבות,
לקו  ששייכים לאלו בנוגע הוא שהחידוש ועכצ"ל, עראי", ד"מלאכתך הענין אפילו שייך לא הישיבות

עראי". ומלאכתך קבע תורתך ד"עשה באופן להיות צריכה הנהגתם שגם דזבולון,

ואז  קבע", תורתך ד"עשה באופן צ"ל זה הרי ביום, רגעים ט"ו במשך תורה כשלומד גם כלומר:
כולו  היום כל על אלו מרגעים וכו',77יומשך השקאה הראוי', העבודה שע"י הגרעין, זריעת ובדוגמת ,

לחם" יצא ממנה "ארץ – הצמיחה ענין פירות,78נעשה נושא אילן צומח בכמות, קטן שמגרעין ועד ,
הוי'" ויברכהו שערים מאה גו' ש"וימצא .17ועד

ד"יום  מההגבלה החל והגבלות, מדידות כו"כ שישנם שלמרות היתכן הטענה: על המענה גם וזהו
ישבותו" לא הוי'79ולילה הוי'", ד"ויברכהו הענין שישנו כיון – קבע" תורתך "עשה ממנו דורשים ,

כאחד  ויהי' הוה הי' פירושו הוי' שהרי והגבלה, ממדידה שלמעלה שזהו"ע שגם 80דייקא, והיינו, ,
ויהי' הוה הי' נעשים ועי"ז הבל"ג, בחי' נמשך ויהי', הוה דהי' .cg`kבהגבלה

שגם  לו, אומרים – קשה והשנה קשה שהארץ רואה הוא ואדרבה, זאת, רואה שאינו טוען וכאשר
קשה" והשנה קשה "שהארץ ההיא", בשנה גו' ההיא ועד 17"בארץ המצב, שיתהפך ה' ברכת פועלת ,

שערים" "מאה .17שמוצא

ענין  ישנו (שלכן יותר גדולה שמחה נעשית לאור, נהפך שהחושך האתהפכא, ענין מצד ואדרבה:
גדר  שפורצת גופא, השמחה בענין וכמו דוקא), הסוכות בחג של 62השמחה מציאות שישנה והיינו, ,

הגדרים. כל את השמחה פורצת ואעפ"כ גדרים,

.·È כנ"ל) הלולב של ענינו שזהו התורה, לענין בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה שבו – הסוכות ומחג
כולה. השנה כל על זה ענין נמשך – ס"י)

לולב  הלכות בסוף הרמב"ם בדברי שמצינו כפי לתורה, במיוחד שייך השמחה ענין שגם ולהעיר,
שנאמר  ה', לפני לשמוח אלא והגדולה הכבוד ש"אין ה', בעבודת השמחה מעלת גודל והמלך 81בביאור

טו"ד  שמצד הנהגה זו שאין כיון זאת, הבינה לא שאול בת שמיכל [אף וגו'" ה' לפני ומכרכר מפזז דוד
דקדושה  בגלל82אפילו היתה ה'" לפני ומכרכר "מפזז שהי' דוד הנהגת והרי ,[oex`dשזהו"ע ,dxezd.

אדמו"ר  כ"ק ע"י שהוגהה בשיחה נכלל – לוחות ושברי הלוחות בו שהיו הארון ע"ד הענין [המשך
ונדפסה  ואילך].83שליט"א, 252 ע' חכ"ו בלקו"ש

.‚È וללמוד ספק מידי לצאת יש – הסוכות בחג התורה לימוד ענין הדגשת ע"ד להאמור ובהמשך
קוראים  לא סוכות המועד חול שבשבת אע"פ שכן, זה), על שעוררו (כפי השבוע בפרשת רש"י פירוש
ברכה: בפ' רש"י פירוש אודות עתה ידובר ולכן חת"ת. בשיעורי זו פרשה לומדים מ"מ, השבוע, פרשת 
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(75.347 ע' חי"ז לקו"ש וראה ה"ז. פ"ג ת"ת הל' רמב"ם
וש"נ.

ב).76) (מח, פל"ז תניא ראה
תורת 77) גם וראה ואילך. 339 ס"ע תרצ"ט סה"ש ראה

וש"נ. .272 ע' חל"ד מנחם
ה.78) כח, איוב

כב.79) ח, נח
רס"ה.80) אדה"ז שו"ע פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג

ובכ"מ. א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא
טז.81) ו, שמואלֿב
(82.26 ובהערה 59 ע' חי"ד מנחם תורת גם ראה
תשמ"ה.83) פורים שיחת בשילוב
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.‡È"קבע תורתך ד"עשה באופן להיות צריכה יהודי של שהנהגתו – בזה .75והענין

לימוד  הוא ענינם שעיקר אוהל, יושבי יששכר, בין החילוק ישנו בנ"י שבכללות שאע"פ – ובהקדמה
מצוה  שהרי המצוות, ענין – יותר ובכללות הצדקה, הו"ע ענינם שעיקר עסק, בעלי לזבולון, התורה,

צדקה  על קאי קיום 76סתם וכללות הצדקה ענין והן התורה ענין הן בנ"י כל אצל להיות צריך מ"מ, ,
המצוות.

תלמידי  כמו דיששכר, לקו השייכים לאלו רק לא נאמר קבע" תורתך "עשה הציווי שגם זאת, ועוד
לתלמידי  ובנוגע עראי", "ומלאכתך נאמר קבע" תורתך ל"עשה בהמשך כי, בנ"י, לכל גם אלא הישיבות,
לקו  ששייכים לאלו בנוגע הוא שהחידוש ועכצ"ל, עראי", ד"מלאכתך הענין אפילו שייך לא הישיבות

עראי". ומלאכתך קבע תורתך ד"עשה באופן להיות צריכה הנהגתם שגם דזבולון,

ואז  קבע", תורתך ד"עשה באופן צ"ל זה הרי ביום, רגעים ט"ו במשך תורה כשלומד גם כלומר:
כולו  היום כל על אלו מרגעים וכו',77יומשך השקאה הראוי', העבודה שע"י הגרעין, זריעת ובדוגמת ,

לחם" יצא ממנה "ארץ – הצמיחה ענין פירות,78נעשה נושא אילן צומח בכמות, קטן שמגרעין ועד ,
הוי'" ויברכהו שערים מאה גו' ש"וימצא .17ועד

ד"יום  מההגבלה החל והגבלות, מדידות כו"כ שישנם שלמרות היתכן הטענה: על המענה גם וזהו
ישבותו" לא הוי'79ולילה הוי'", ד"ויברכהו הענין שישנו כיון – קבע" תורתך "עשה ממנו דורשים ,

כאחד  ויהי' הוה הי' פירושו הוי' שהרי והגבלה, ממדידה שלמעלה שזהו"ע שגם 80דייקא, והיינו, ,
ויהי' הוה הי' נעשים ועי"ז הבל"ג, בחי' נמשך ויהי', הוה דהי' .cg`kבהגבלה

שגם  לו, אומרים – קשה והשנה קשה שהארץ רואה הוא ואדרבה, זאת, רואה שאינו טוען וכאשר
קשה" והשנה קשה "שהארץ ההיא", בשנה גו' ההיא ועד 17"בארץ המצב, שיתהפך ה' ברכת פועלת ,

שערים" "מאה .17שמוצא

ענין  ישנו (שלכן יותר גדולה שמחה נעשית לאור, נהפך שהחושך האתהפכא, ענין מצד ואדרבה:
גדר  שפורצת גופא, השמחה בענין וכמו דוקא), הסוכות בחג של 62השמחה מציאות שישנה והיינו, ,

הגדרים. כל את השמחה פורצת ואעפ"כ גדרים,

.·È כנ"ל) הלולב של ענינו שזהו התורה, לענין בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה שבו – הסוכות ומחג
כולה. השנה כל על זה ענין נמשך – ס"י)

לולב  הלכות בסוף הרמב"ם בדברי שמצינו כפי לתורה, במיוחד שייך השמחה ענין שגם ולהעיר,
שנאמר  ה', לפני לשמוח אלא והגדולה הכבוד ש"אין ה', בעבודת השמחה מעלת גודל והמלך 81בביאור

טו"ד  שמצד הנהגה זו שאין כיון זאת, הבינה לא שאול בת שמיכל [אף וגו'" ה' לפני ומכרכר מפזז דוד
דקדושה  בגלל82אפילו היתה ה'" לפני ומכרכר "מפזז שהי' דוד הנהגת והרי ,[oex`dשזהו"ע ,dxezd.

אדמו"ר  כ"ק ע"י שהוגהה בשיחה נכלל – לוחות ושברי הלוחות בו שהיו הארון ע"ד הענין [המשך
ונדפסה  ואילך].83שליט"א, 252 ע' חכ"ו בלקו"ש

.‚È וללמוד ספק מידי לצאת יש – הסוכות בחג התורה לימוד ענין הדגשת ע"ד להאמור ובהמשך
קוראים  לא סוכות המועד חול שבשבת אע"פ שכן, זה), על שעוררו (כפי השבוע בפרשת רש"י פירוש
ברכה: בפ' רש"י פירוש אודות עתה ידובר ולכן חת"ת. בשיעורי זו פרשה לומדים מ"מ, השבוע, פרשת 
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(75.347 ע' חי"ז לקו"ש וראה ה"ז. פ"ג ת"ת הל' רמב"ם
וש"נ.

ב).76) (מח, פל"ז תניא ראה
תורת 77) גם וראה ואילך. 339 ס"ע תרצ"ט סה"ש ראה

וש"נ. .272 ע' חל"ד מנחם
ה.78) כח, איוב

כב.79) ח, נח
רס"ה.80) אדה"ז שו"ע פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג

ובכ"מ. א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא
טז.81) ו, שמואלֿב
(82.26 ובהערה 59 ע' חי"ד מנחם תורת גם ראה
תשמ"ה.83) פורים שיחת בשילוב

h"kyz'd ,zekeq crend leg zay zgiy

הפסוק  מפרש 84על – חול" טמוני ושפוני יינקו ימים שפע כי צדק זבחי יזבחו שם יקראו הר "עמים
. יאספו המורי' להר – יקראו הר ישראל, שבטי של – "עמים כי רש"י: צדק. זבחי ברגלים יזבחו ושם .

טמוני  כסוי – חול טמוני ושפוני בתורה. לעסוק פנאי להם ויהא וזבולון, יששכר – יינקו ימים שפע
כמ"ש  הי', וזבולון יששכר של ובחלקו החול, ומן הים מן היוצאים לבנה וזכוכית וחלזון טרית חול,

מגילה  תגרי 85במסכת זבולון, של פרקמטיא ע"י יקראו, הר עמים "ד"א רש"י: מוסיף ואח"כ וכו'".
. ארצו אל  באים העולם .אומות אומרים והם ומה . זו אומה של יראתה מה  ונראה ירושלים  עד נלך .

. רואים והם צדק".מעשי', זבחי יזבחו שם שנאמר שם, ומתגיירין .

להבין: וצריך

("ד"א")?א) נוסף בפירוש צורך יש אלא זה, בפסוק אחד פירוש מספיק לא למה

"עמים"ב) שהפירוש לחדש רש"י של הכרחו מהו וא"כ, העולם, אומות על קאי מקום בכל – "עמים"
ישראל"? שבטי של "עמים הוא כאן

.ג) יקראו הר עמים "ד"א פירוש, עוד מוסיף שרש"י כו'",כיון ארצו אל באים העולם אומות תגרי .
של  "עמים לפרש הכרח לרש"י יש אם גם הרי – מקום כבכל העולם, אומות על "עמים" קאי זה שלפי

זאת לפרש לו הי' ישראל", אומות שבטי על קאי ש"עמים" מקום כבכל הא' בפירוש ולפרש הב', בפירוש
העולם?

הידוע,ד) ההר הוא סתם ש"הר" בגלל אחר), הר (ולא המורי'" "הר על קאי ש"הר" מפרש רש"י
העקדה  בפרשת נאמר ש"עמים 86שעליו רש"י של הכרחו מהו אבל (לעמו); יראה" ה' שבו) (הידוע, "בהר

"יקראו"? ולא יאספו", הר "עמים לומר הכתוב הוצרך עפ"ז דלכאורה, רגלים, עולי על קאי יקראו" הר

שלפניו ה) לפסוק בהמשך בא וגו'" יקראו הר "עמים בצאתך 87הפסוק זבולון שמח אמר "ולזבולון
ל"יששכר בהמשך באהליך": ל"זבולון ויששכר ובהמשך גו'", יקראו הר "עמים נאמר – באהליך"

זבולון  הכתוב הקדים הראשון שבפסוק כיון ולכאורה: גו'". יינקו ימים שפע "כי נאמר – בצאתך"
על  (שקאי יקראו" הר ל"עמים זבולון) על (שקאי גו'" יינקו ימים "שפע גם להקדים לו הי' ליששכר,

יששכר)?

"יששכרו) יינקו", ימים "שפע על רש"י מפרש ויהאoeleafeמדוע ,mdl– בתורה" לעסוק פנאי
לזבולון? ולא ליששכר, שייך בתורה לעסוק הפנאי דלכאורה,

וזכוכית ז) וחלזון ד"טרית הענינים פרטי כל חול" טמוני "שפוני בפירוש להביא רש"י הוצרך מדוע
להעתיק  רש"י של ענינו אין הרי מגילה, במסכת נזכרו שכולם דאף – החול)" ומן הים מן (היוצאים לבנה
"כולן  בגמרא: כמפורש ה"חלזון", רק נוגע זה ובפסוק מקרא, של פשוטו לפרש אם כי הגמרא, דברי

חלזון"? ע"י (לזבולון) לך צריכין

פירושו.ח) מביא שמהם המקומות את מציין אינו כלל שבדרך אף מגילה, למסכת רש"י מציין מדוע
משנה  רש"י ואילו לבנה", זכוכית זו חול טרית, זו טמוני חלזון, זה "שפוני נאמר מגילה שבמסכת ובפרט
עוזיאל: בן יונתן מתרגום להביא צריך רש"י הי' וא"כ, לבנה", וזכוכית וחלזון "טרית וכותב הסדר את

רש"י? שבפירוש כהסדר כו'", וחלזונא טריתא מן "ויתפרנקון

לקמן  שיתבאר וכפי הכתובים, מפשטות המוכרח באופן להיות צריכים הענינים שכל כמ"פ .88וכמדובר

***

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

יט.84) לג,
א.85) ו,
ובפרש"י.86) יד כב, וירא

יח.87) לג,
(88) לע"ע לידינו הגיע לא – ).l"endהביאור
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.„È שיעורים שיקבעו הראוי מן הי' – התשובה אגרת לימוד אודות לאחרונה להמדובר בהמשך
אחד... לאף הדבר איכפת לא לפועל אבל כו', בע"פ ולשנן אגה"ת, ללמוד

ולפועל, כן, לעשות צריכים בודאי היו כאן וא"כ, אגה"ת, ללמוד שיעורים קבעו לים שמעבר ולהעיר,
זה. בענין מאומה עושים לא כאן דוקא להיפך: זה הרי

הצ"צ  פתגם ע"פ לתרץ כי 89ואין – טרוקן") איז ים דעם ("ארום יובש שורר לים בסמיכות ַשדוקא 
ה"ים"!... ערך לפי שלא הוא ה"יובש"

בפועל. אגה"ת לימוד ע"ד לעורר בכדי התשובה, באגרת ענין על עתה נתעכב אופן, ובכל

.ÂË ונדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – נחלתו" חבל "יעקב בענין פ"הֿו באגה"ת הביאור
ואילך  215 ע' ח"ט .90בלקו"ש
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ע'89) תש"ב סה"ש .25 ע' "ומעין" לקונטרס "מבוא" ראה
.232 ע' חמ"ח מנחם תורת גם וראה .110

זו.90) שנה תשרי חודש משיחות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc - cinz(ipy meil)

,`ziixaaìMî ïéúçBt ïéàïéøaæb øNò äL,dxfrd lr mipennd ¥£¦¦§Ÿ¨¨¨¦§¨¦
ïéìkøîà äòáMîe.mixafbd lr mipenndïéúçBt ïéà ,øîBà ïúð éaø ¦¦§¨£©§¨¦©¦¨¨¥¥£¦

ìMîìL ãâðk ïéøaæb øNò äLíéøòL øNò äL.ycwnd ziaa eidy ¦§Ÿ¨¨¨¦§¨¦§¤¤§Ÿ¨¨¨§¨¦
eid mixry dnk ef dpyn itl zrcl `apyk ,`xnbd zyxtn

,dxfraìcelld mixry xyr dylyn cxed -äMîçmixryøäc ©£¦¨§©
úéaä,ziad xd ly -äøæòc àéðîz eäì eLtmdl ex`ype - ©©¦©§§©§¨©£¨¨

.dxfr ixry dpenyeåä àéðîz øîàc àpz àkéà àîìàgken - ©§¨¦¨©¨§¨©§©§¨¨
.dxfra eid mixry dpenyy xaeqd `pz yiy ,dfnàkéàå[yie-] §¦¨

mbøîàc àpzyäòáLzkqna `pzd `ede ,dxfra eid mixry ©¨§¨©¦§¨
zecn(c"n `"t).lirl `aedyåy xnel yi oky oeikàkéàmbàpz §¦¨©¨
øîàcwxy [xaeqd-]äMîçmixryeåä`pzd `ede .dxfra [eid-] §¨©£¦¨¨

mixney eid miieldy xn`y ,zecn zkqna dpey`xd dpynd ly
.dxfr ixry dynga

`lye dcear zrya dpedk icban d`pdd oic z` zxxan `xnbd
mipdkdy :epzpyna epipy .dcear zryaéãâáa íéðLé eéä àìŸ¨§¥¦§¦§¥

.Lã÷wxy ,rnyn dpynd ixacn :`xnbd zwiicnäðéLicbaa Ÿ¤¥¨
dpedkàeäxacdàìc,mda giti `ny yegl yiy meyn ,xzed §Ÿ

.ycw icbal `ed i`pbeìáàaCeléäeide ,xeqi` oi` dpedkd icbaa £¨¦
íéëläî.dcear mewna `ly s`e ,dcear zrya `ly s` mda §©§¦
,ok m`edpéî úòîLy ,dfn cenll jl yi -eðzéð äpeäë éãâa ¨§©¦¨¦§¥§¨¦§
úBðäéìïäa.dcear mewnae zrya `ly mb ,mdn zepdil xzen - ¥¨¨¤

:`xnbd dgecéøîày xnel yi mlerl ,daiyid ipa exn` -àeä ¨§¦
énð Celéä eléôàc ïécä[ok mb-]àì,xzedéðz÷c àäådne - ©¦©£¦¦©¦Ÿ§¨§¨¨¥

y dpynd dazky,íéðLé eéä àì,mikldn eid `ly dazk `le Ÿ¨§¥¦
`edàôéñ àðúéîì éòác íeMîoipr seqa aezkl `pzd dvxy - ¦§¨¥§¦§¨¥¨
,dfàlà'eidïúBà ïéçépîe ïéìt÷îe ïéèLBt[ycwd icba z`-]úçz ¤¨§¦§©§¦©¦¦¨©©

'ïäéLàøycwd icba oica wqer df oicy oeike ,oeyil e`ayk ¨¥¤
df mrhn ,dpiyd zryaénð àLéø éðz÷,dligza mb `pzd azk - ¨¨¥¥¨©¦

yíéðLé eéä àì`ly mda jldl mb xeq` ok`y s` ,ycwd icbaa Ÿ¨§¥¦

`l` ,mda giti `ny meyn mrhd oi` la` .dcear mewne zrya
zepdil dpedk icba epzip `le ,dcear mewne zry df oi`y iptn

.mdn
,jziigca zlred dn oiicre :`xnbd dywnàéL÷ à÷ dôeb àäå- §¨¨¨©§¨

ixde,xzen jelidy gikedle ok zeywdl yi dnvr `tiqdn
,`tiqa aezk ixdy,ïäéLàø úçz ïúBà ïéçépîeok m`edpéî òîL ©¦¦¨©©¨¥¤§©¦¨

y dfn gken -,íäa úBðäéì eðzéð äpeäë éãâarecn ok `l m`y ¦§¥§¨¦§¥¨¨¤
:`xnbd zvxzn .ezpya mdilr ey`x gipdl xzenàîéàxen` - ¥¨

wx `l` ,mdiy`x zgz ynn migipn eid `ly ,dpynd zpeeka
kãâð[ci lr-].íäéLàø ¤¤¨¥¤

cvae ,ey`x zgz ycwd icba z` gipdl xeq`y epyxity oeik
:oilitz iabl oic jkn dgiken `xnbd ,xzen ey`x,àtt áø øîà̈©©¨¨

dpéî òîLicba z` gipdl dpynd dxizdy dfn gikedl yi - §©¦¨
oiprl mby ,dpiyd zrya mdiy`x cva dpedkdãvä ïî ,ïéléôz§¦¦¦©©

ïééøL,oyi `edy drya ey`x cva mgipdl xzen -ïðéLééç àìå ¨§¨§Ÿ¨§¦©
eäééìò ìéôðå øcðbéî àîìcjeza lblbzi `ny miyyeg oi`e - ¦§¨¦©§©§¨¦£©§

.dfl miyyeg oi` dpedkd icbaay myk ,mdilr letie ,ezpy
icba z` egipdy dpynd zpeek oi`y dgikene day `xnbd
icbaay mi`lkn d`pd oiprl dpce ,ynn mdiy`x zgz dpedkd

:`xnbd dtiqen .dpedkdàøazñî énð éëäxazqn ok` jk - ¨¦©¦¦§©§¨
cdpedkd icba z` egipdy dpynd zpeekïäéLàø ãâðëynn `le §§¤¤¨¥¤

itl .mzgzúøîà éàcegipdy xn`z m`y -ïäéLàø úçz,ynn §¦¨§©©©¨¥¤
éäðmeyn dpedkd icban epdp ji` dywi `ly mpn` s`d - §¦

xn`py itl ,dlirnïäa úBðäéì eðzéðc,dcear zrya `ly mb §¦§¥¨¨¤
la`déì ÷etézxeq`l yi ,df xeqi` `la mb `ld -zepdil ¦¥

,dcear zrya `ly dpedkd icbanàøeqéà íeMî[xeqi`-] ¦¦¨
,íéàìëcxnv `edy zlkzn ieyr did dpedkd icbaay hpa`dy §¦§©¦

.d`pda xeq`e fphry `ede ,ozyt `edy yyne
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זו.90) שנה תשרי חודש משיחות

.h"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

אמר:]‡. ואח"כ בחגך". "ושמחת הניגון לנגן התחיל ואח"כ היין, על קידש שליט"א אדמו"ר [כ"ק

אדמו"ר  מו"ח כ"ק הוראת שישנה בעצמו,1אע"פ לקדש אלא קידוש, י"ח לצאת שלא לשמח"ת בנוגע
אחר. באופן כבר נהגו שבהסכמתו אלא עוד ולא והטבעיים, העתים נשתנו הרי

יוכלו  הם שגם כך, כולם, את י"ח ויוציא מהם, א' יקדש – קידשו שלא כאלו עדיין ישנם אם ולכן,
יי"ש. או יין על לחיים באמירת בהתוועדות, להשתתף

*

הוראת ·. בתור פתאומי, באופן דבר עושה שאדם הנהגה יש הנהגות: ב' האדם אצל ישנם בכלל
כו'. הכנה לאחרי שבאה הנהגה ויש קודמת; הכנה ללא שעה,

מסודר  באופן זה הרי שאז – וכו' בזה מתבונן שתחילה הכנה, ע"י שנעשה בדבר מעלה שיש ומובן,
ענין  שזהו – הכנה ללא פתאום שנעשה בדבר מעלה גם יש גיסא, לאידך אבל לגמרי; בו וחודר יותר,
לפי  מוגבל באופן היא עשייתו והשגה, בהבנה התבוננות של הכנה לאחרי שנעשה דבר שכן, יותר, נפשי
וקשור  יותר, ("הארציק") לבבי רגש מתוך היא עשייתו הכנה, ללא שנעשה דבר משא"כ שכלו, ַהגבלת

שבלב  הנפש עצם עם הגבלות.2יותר לו אין ובמילא ,

כללי  חודש שהוא תשרי בחודש ועאכו"כ השנה, בכל התומ"צ לקיום בנוגע גם ישנם אלו הנהגות וב'
גו'" חדשים ראש לכם הזה ש"החודש [דאף השנה כל בנוגע 3על רק זה הרי ניסן, חודש על נאמר

הוא  תשרי חודש הנה ורגעים, שעות וימים, לשבועות לפרטים, להתחלקות בנוגע אבל החדשים, לכללות
המגיד  (כתורת בשמו [כמודגש השנה כל על כללי יום שהוא מר"ה החל והכללי], מורה 4הראשון שהשם

" – זה) בשם שנקרא הדבר תוכן השנה y`xעל תחילת ולא שהוא 5השנה", האדם, ראש בדוגמת להיותו ,
הענינים  שכל לר"ה, בנוגע ועד"ז אותם, ומחי' הגוף עניני כל את כולל הוא אלא הגוף, התחלת רק לא

הנ"ל. הנהגה אופני ב' ישנם בו שגם – בר"ה] כלולים השנה כל של כו' והעבודות

הידוע  חגינו"6וע"פ "ליום בהתגלות באים ד"בכסה" באופן שהם ר"ה חג 7שעניני שמחתנו", ב"זמן ,
וכידוע  ושמח"ת, שמע"צ בשמע"צ 8הסוכות, פועלים המרירות, קו ע"י בר"ה שפועלים הענינים שכל

כדלקמן. אלו, ענינים ב' ישנם שמחתנו" ב"זמן שגם מובן, הרי – השמחה קו ע"י ושמח"ת

בזה:‚. והענין

כמארז"ל  ההכתרה, ענין – בר"ה העיקריים עליכם"9מהענינים שתמליכוני כדי מלכיות לפני "אמרו
הכללי  במכתב בר"ה).10(וכמשנ"ת עיקרי ענין שזהו

בשופר"ועו  היום "מצות שהרי שופר, תקיעת – בר"ה עיקרי ענין היום 11ד ופנימיות שעיקר והיינו, ,
השופר. הו"ע
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תש"ט1) תש"ד; שמח"ת ליל שיחות (סה"ש ראה בתחלתם
שמח"ת  ליל שיחת גם וראה .(281 ע' תש"ט ;32 ע' ריש תש"ד

וש"נ. .(96 ע' ריש חמ"א מנחם (תורת בתחלתה תשכ"ה
ע'2) חל"א לקו"ש גם וראה פל"ה. ח"א תער"ב המשך ראה

וש"נ. .121 ע' חנ"ד מנחם תורת .49 הערה 75
ב.3) יב, בא
(סי"ד).4) בתחלתו או"ת
ובכ"מ.5) ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

ובכ"מ.6) ואילך. סע"ג נד, שם ראה
ד.7) פא, תהלים
ח"ב 8) קונטרסים (סה"מ פכ"ו תרצ"ה השמע"צ ביום ד"ה

תורת  גם וראה שמע"צ. תשרי, כב יום" ב"היום נעתק – א). שלט,
שנג. ע' היומן רשימת – מנחם

וש"נ.9) סע"א. טז, ר"ה
ואילך).10) רמט ע' חכ"ה (אג"ק תשכ"ח הסליחות מימי
א.11) כז, ב. כו, שם



h"kyz'dנו ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

תק"ש  משא"כ היום, משקידש מתחיל ההכתרה שענין בזמן, החילוק על (נוסף שביניהם ומהחילוקים
השחר  מעלות רק ):12מתחיל

בהענין  הכרה אצלו שתהי' כדי שכן, כו', והשגה בהבנה ההתבוננות הקדמת לאחרי בא ההכתרה ענין
ההתבוננות  ע"י ההכנה שתגדל וככל כו', הבורא בגדלות תחילה להתבונן צורך יש עליכם", ד"תמליכוני
ההכנה  לאחרי שבאה דר"ה העבודה וזוהי יותר. נעלה באופן עליכם" ד"תמליכוני ההכתרה גם תהי' כו',

הסליחות). ימי – בסיומו (ובפרט אלול חודש של

בהכנה, צורך אין זה שעל שופר, דתקיעת שזהו"ע – הכנה ללא שבאה דר"ה העבודה גם ישנה אך
בשופר" כשרים הקולות "כל בהבנה 13שהרי מהתבוננות שלמעלה – פשוט קול – פשיטות של והו"ע ,

וכידוע  מצד 14והשגה, אבא... אבא אויסגעשריי") הארציקער ("א הלב מעומק הצעקה הוא השופר ַַשענין
מהות  להיות להתכלית מגיע  הבן כאשר גם אשר, לאביו, בן כמו להקב"ה בנ"י של העצמית ההתקשרות
לנש"י, בנוגע ועאכו"כ אביו", אהבת בשביל נפשו למסור "יכול אז גם הנה ברֿמצוה, כשנעשה בפ"ע,

אלקיכם" לה' אתם "בני15"בנים אלא בן, סתם רק גופא,16ישראל"ixeka(ולא בבן מיוחדת מעלה שזוהי ,
. ש"הנשמה בכור), שאינו (יחיד) בן להיות יכול ממנ שהרי נפרדת אינה חד". כולא "רק כלל", ית' ,17ו

בזה, התבוננות להיות אמנם יכולה – והשגה. מהבנה שלמעלה העצמית ההתקשרות נרגשת בודאי הרי
והשגה. מהבנה שלמעלה עצמי הו"ע אבא" "אבא הצעקה הנה אז, גם אבל

הרמב"ם  ממ"ש גם .18ולהעיר בר"ה (השוכחים ש"תק"ש משנתכם ישינים עורו כלומר בו יש רמז .
. כו') הזמן בהבלי האמת הישן,את את להעיר רוצים שכאשר בגשמיות, כמו זה והרי בתשובה", וחזרו .

קלה, נגיעה או טורקע") ("א דחיפה ע"י בשמו, הקריאה ע"י אם – זאת עושים אופן באיזה נפק"מ ַאין
עצמי. ענין – מפרטים שלמעלה ענין שזהו והיינו, משנתו, שיתעורר ובלבד

טובה „. וחתימה כתיבה בברכת גם לכך (ובהתאם בעבודה מעלה אמנם שיש – בזה הענין וכללות
רוצים  אלא בכך, מסתפקים אינם בנ"י אבל, והשגה, הבנה ומצד החשבון מצד שבאה מלמעלה) שנמשכת

נחלתנו" את לנו "יבחר – והשגה מהבנה שלמעלה ממקום ולהמשיך ד"אבינו"19להגיע הענין שזהו ,
והשגה. מהבנה שלמעלה העצמית ההתקשרות על שמורה "מלכנו", לפני עוד שאומרים

הבעש"ט  הפסוק 20וכתורת העני 21על של שהמבוקש שיחו", ישפוך הוי' ולפני יעטוף כי לעני "תפלה
" – גופא ובזה עצמו, הוי' אלא מעלה, של ב"ד באמצעות לא היינו, שיחו", ישפוך הוי' ש"לפני  iptlהוא

הוי' משם –למעלה ועד דהוי', הפנימיות היינו, .22הוי'",

וכדאיתא  טובה, וחתימה כתיבה שנמשכה בנ"י בטוחים מעלה של ב"ד שמצד אף הנה לכך, ובהתאם
רוצים 23בטור  אלא בכך, מסתפקים לא מ"מ, כו'", נס להם יעשה שהקב"ה "יודעין ר"ה בערב שכבר

חז"ל  ובלשון עצמו, לאף 24בהקב"ה זקוק לא הוא כו'"; ואיפרכין "דוכסין ולא מלכא", נסיב "אנא :
בעצמו! הקב"ה את רק רוצה הוא הפתחים... לשומר לא גם אחד,

אע"פ ‰. שכן, אחד, יו"ט הם הרי (שבאמת ושמח"ת שמע"צ הסוכות, בחג אלו קוין ב' ישנם וכמו"כ
עצמו" בפני "רגל הוא "25ששמע"צ בשם שנקרא מזה הרי ,ipiny והו"ע בהמשך שבא מוכח, עצרת",

הסוכות  ימי שבעת עם ):26אחד
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וש"נ.12) רסתקפ"ח. או"ח אדה"ז שו"ע וראה א. כח, שם
ב.13) כז, שם
וש"נ.14) .5 ע' ח"ב מנחם תורת ראה
א.15) יד, ראה פ'
כב.16) ד, שמות
ד.17) סב, שם לקו"ת
ה"ד.18) פ"ג תשובה הל'
ה.19) מז, תהלים
שמח"ת 20) ליל שיחת גם וראה סצ"ז. טוב שם כתר

וש"נ. .(142 ס"ע חנ"א מנחם (תורת ס"ד דאשתקד
א.21) קב, שם
ובכ"מ.22) ואילך. ג כו, אחרי לקו"ת ראה
סוסתקפ"א.23) או"ח
ח.24) פ"ג, איכ"ר
וש"נ.25) רע"א. מח, סוכה
לחג 26) ההמשך מודגש שבתושב"כ ההנחה: ברשימת

כמבואר  עצמו", בפני "רגל היותו מודגש ובתושבע"פ הסוכות,
מה  אדמו"ר ר"ש.במאמר



נז h"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

כמ"ש  והשגה, הבנה של ענין עם קשור – הסוכות גו'27חג תשבו erci"בסוכות ornl,"'וגו דורותיכם
כמ"פ  גם 28וכמדובר להתקיים (שיכולה עצמה המצוה על בהוספה שבאה כוונה של ענין רק זה שאין

וציצית) בתפילין (כמו עצמה המצוה מקיום חלק היא הכוונה אלא המצוות, בכל כמו הכוונה), .29ללא
תשבו "בסוכות זאת: עבידתי'"zrayועוד עביד ויומא יומא ש"כל באופן ענין 30ימים", שזהו והיינו, ,

דוקא. והשגה הבנה עם שקשור פרטים, התחלקות בו שיש

טעמים  כמה בספרים שמצינו כפי – וההשגה ההבנה ענין עם קשורה מינים ד' נטילת מצות וגם
לכם" ד"ולקחתם המצוה שעצם זאת, ועוד וכיו"ב. דוקא, אלו מינים ד' נבחרו למה זו, במצוה 31ורמזים

והשגה  הבנה עם שקשור פרטים, בהתחלקות שנמשך ענין שזהו והיינו, מיוחדים, פרטים כו"כ עם קשור 
כנ"ל. דוקא,

"מצות  אלא מיוחד, וענין פרט עם הקשורה מצוה אין – ושמח"ת שמע"צ – האחרונים בימים אבל
בשמחה" השמחה,32היום הו"ע היום של העיקרי שהענין היינו, בשופר"), היום "מצות (כמו

בחגך" "ושמחת הציווי כללות מצד שלפנ"ז בימים השמחה כמו אינה זו בשר 33ושמחה עם הקשורה ,
לא 34ויין  הרי ויין, בשר צ"ל ושמח"ת בשמע"צ שגם אף שכן, דוקא, וההשגה ההבנה ענין על שמורה ,

היא שהשמחה בכך הוא ושמח"ת דשמע"צ החידוש ושמח"ת; דשמע"צ החידוש הוא dcicnnבזה dlrnl
dlabde'כו וההסתרים ההעלמות את להסיר כדי רק זה הרי ויין, בשר כשיש וגם הצועק 35, ובדוגמת .

"אבא  הצעקה מתבטאת בזה לא אבל והשגה, הבנה של ענין בזה להיות שיכול (בתק"ש), אבא" "אבא
אבא".

שעיקר  תושבע"פ לא – תורה ספר לוקחים ושמח"ת: שמע"צ של השמחה באופן מתבטא זה וענין
יכולים  שאין כך, במעיל, מכוסה שהס"ת כפי ודוקא תושב"כ, ס"ת, דוקא אלא והשגה, הבנה ענינה
היותר  החלק שהוא שברגל, לעקב ועד הרגל, עם דוקא אלא הראש, עם לא – עמה ורוקדים בה, לקרות

והשגה  הבנה שענינו הראש, גם כולל הגוף, כל הגבהת נעשית ידו על ודוקא שבגוף, .36תחתון

אינם הס"ת עם והריקודים שהשמחה זאת, ובשאר ixg`lועוד מנהגנו, לפי – (ביום התורה קריאת
עושים  אלא הקריאה, בתוכן ההתבוננות מצד היא שהשמחה לומר מקום יש שאז בלילה), גם – קהילות

והשגה.mcewזאת הבנה עם הקשור ענין זה שאין מודגש שבזה התורה, קריאת

הפיוט  וכנוסח השמחה, ענין על והשגה בהבנה טעם אמנם להיות בשמחת 37יכול שמח "אברהם :
השמחה היא זה בגלל לא אבל וכו'", שמח משה וכו' שמח יצחק באמצע elyתורה, רק אומרים זה פיוט ;

לה' אתם "בנים – הקב"ה של בנו היותו מצד היא בשמח"ת יהודי של שמחתו עיקר ואילו היום,
והשגה.15אלקיכם" מהבנה שלמעלה עצמית התקשרות של שזהו"ע ,

.Â:מזה וההוראה

שבאים  בענינים הן – הנ"ל הקוין בב' מישראל אחד כל של עבודתו להיות צריכה השנה כל במשך גם
מענין  החל והשגה, הבנה של מההגבלות שלמעלה ענינים והן כו', ההכנה לאחרי והשגה, הבנה ע"י

כו' עול .38הקבלת

בכבודך" כולו העולם על "מלוך הבקשה שתקויים פועלים אזי האמור, באופן היא העבודה ,39וכאשר
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מבֿמג.27) כג, אמור
וש"נ.28) .95 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
סתרכ"ה.29) ס"ח. לטואו"ח ב"ח ראה
ע"ב.30) ריש צד, ח"ג סע"א. רה, ח"א זהר
מ.31) שם,
ריש 32) תש"ג (סה"ש ס"ב ותש"ה תש"ג שמח"ת שיחת ראה

.(58 ע' תש"ה ,8 ע'
יד.33) טז, ראה פ'

וש"נ.34) א. קט, פסחים ראה
בהערות 35) ובהנסמן סשצ"ב, סק"ז. טוב שם כתר ראה

לשם. וציונים
מנחם 36) (תורת ס"ב דאשתקד שמח"ת ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(141 ע' חנ"א
תורה.37) דשמחת ושמחו" "שישו
(38) קצת ).l"endחסר
ר"ה.39) תפלת נוסח

h"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

תק"ש  משא"כ היום, משקידש מתחיל ההכתרה שענין בזמן, החילוק על (נוסף שביניהם ומהחילוקים
השחר  מעלות רק ):12מתחיל

בהענין  הכרה אצלו שתהי' כדי שכן, כו', והשגה בהבנה ההתבוננות הקדמת לאחרי בא ההכתרה ענין
ההתבוננות  ע"י ההכנה שתגדל וככל כו', הבורא בגדלות תחילה להתבונן צורך יש עליכם", ד"תמליכוני
ההכנה  לאחרי שבאה דר"ה העבודה וזוהי יותר. נעלה באופן עליכם" ד"תמליכוני ההכתרה גם תהי' כו',

הסליחות). ימי – בסיומו (ובפרט אלול חודש של

בהכנה, צורך אין זה שעל שופר, דתקיעת שזהו"ע – הכנה ללא שבאה דר"ה העבודה גם ישנה אך
בשופר" כשרים הקולות "כל בהבנה 13שהרי מהתבוננות שלמעלה – פשוט קול – פשיטות של והו"ע ,

וכידוע  מצד 14והשגה, אבא... אבא אויסגעשריי") הארציקער ("א הלב מעומק הצעקה הוא השופר ַַשענין
מהות  להיות להתכלית מגיע  הבן כאשר גם אשר, לאביו, בן כמו להקב"ה בנ"י של העצמית ההתקשרות
לנש"י, בנוגע ועאכו"כ אביו", אהבת בשביל נפשו למסור "יכול אז גם הנה ברֿמצוה, כשנעשה בפ"ע,

אלקיכם" לה' אתם "בני15"בנים אלא בן, סתם רק גופא,16ישראל"ixeka(ולא בבן מיוחדת מעלה שזוהי ,
. ש"הנשמה בכור), שאינו (יחיד) בן להיות יכול ממנ שהרי נפרדת אינה חד". כולא "רק כלל", ית' ,17ו

בזה, התבוננות להיות אמנם יכולה – והשגה. מהבנה שלמעלה העצמית ההתקשרות נרגשת בודאי הרי
והשגה. מהבנה שלמעלה עצמי הו"ע אבא" "אבא הצעקה הנה אז, גם אבל

הרמב"ם  ממ"ש גם .18ולהעיר בר"ה (השוכחים ש"תק"ש משנתכם ישינים עורו כלומר בו יש רמז .
. כו') הזמן בהבלי האמת הישן,את את להעיר רוצים שכאשר בגשמיות, כמו זה והרי בתשובה", וחזרו .

קלה, נגיעה או טורקע") ("א דחיפה ע"י בשמו, הקריאה ע"י אם – זאת עושים אופן באיזה נפק"מ ַאין
עצמי. ענין – מפרטים שלמעלה ענין שזהו והיינו, משנתו, שיתעורר ובלבד

טובה „. וחתימה כתיבה בברכת גם לכך (ובהתאם בעבודה מעלה אמנם שיש – בזה הענין וכללות
רוצים  אלא בכך, מסתפקים אינם בנ"י אבל, והשגה, הבנה ומצד החשבון מצד שבאה מלמעלה) שנמשכת

נחלתנו" את לנו "יבחר – והשגה מהבנה שלמעלה ממקום ולהמשיך ד"אבינו"19להגיע הענין שזהו ,
והשגה. מהבנה שלמעלה העצמית ההתקשרות על שמורה "מלכנו", לפני עוד שאומרים

הבעש"ט  הפסוק 20וכתורת העני 21על של שהמבוקש שיחו", ישפוך הוי' ולפני יעטוף כי לעני "תפלה
" – גופא ובזה עצמו, הוי' אלא מעלה, של ב"ד באמצעות לא היינו, שיחו", ישפוך הוי' ש"לפני  iptlהוא

הוי' משם –למעלה ועד דהוי', הפנימיות היינו, .22הוי'",

וכדאיתא  טובה, וחתימה כתיבה שנמשכה בנ"י בטוחים מעלה של ב"ד שמצד אף הנה לכך, ובהתאם
רוצים 23בטור  אלא בכך, מסתפקים לא מ"מ, כו'", נס להם יעשה שהקב"ה "יודעין ר"ה בערב שכבר

חז"ל  ובלשון עצמו, לאף 24בהקב"ה זקוק לא הוא כו'"; ואיפרכין "דוכסין ולא מלכא", נסיב "אנא :
בעצמו! הקב"ה את רק רוצה הוא הפתחים... לשומר לא גם אחד,

אע"פ ‰. שכן, אחד, יו"ט הם הרי (שבאמת ושמח"ת שמע"צ הסוכות, בחג אלו קוין ב' ישנם וכמו"כ
עצמו" בפני "רגל הוא "25ששמע"צ בשם שנקרא מזה הרי ,ipiny והו"ע בהמשך שבא מוכח, עצרת",

הסוכות  ימי שבעת עם ):26אחד
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וש"נ.12) רסתקפ"ח. או"ח אדה"ז שו"ע וראה א. כח, שם
ב.13) כז, שם
וש"נ.14) .5 ע' ח"ב מנחם תורת ראה
א.15) יד, ראה פ'
כב.16) ד, שמות
ד.17) סב, שם לקו"ת
ה"ד.18) פ"ג תשובה הל'
ה.19) מז, תהלים
שמח"ת 20) ליל שיחת גם וראה סצ"ז. טוב שם כתר

וש"נ. .(142 ס"ע חנ"א מנחם (תורת ס"ד דאשתקד
א.21) קב, שם
ובכ"מ.22) ואילך. ג כו, אחרי לקו"ת ראה
סוסתקפ"א.23) או"ח
ח.24) פ"ג, איכ"ר
וש"נ.25) רע"א. מח, סוכה
לחג 26) ההמשך מודגש שבתושב"כ ההנחה: ברשימת

כמבואר  עצמו", בפני "רגל היותו מודגש ובתושבע"פ הסוכות,
מה  אדמו"ר ר"ש.במאמר



h"kyz'dנח ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

יקיימו  נח שבני עי"ז ויושר, צדק ע"פ שיתנהג בעולם ופועלים בעולם, זאת ומגלים ממשיכים שבנ"י כיון
העולם. בכל שלום שפועלים ועד עליהם, שנצטוו המצוות

"ונתתי  אזי וגו'", תלכו "בחוקותי שכאשר – מישראל כאו"א של הפרטיים לחייו בנוגע וכמו"כ
בעתם" רויחי.40גשמיכם ומזוני חיי בבני ,

***

.Ê ופרט כלל של באופן הם הענינים שכל בצומח,41ידוע כמו הבריאה, בכללות שרואים וכפי ,
ומדבר, בחי הוא וכן הפרטים, כל אח"כ באים ומזה נקודה, של באופן שהוא הגרעין ישנו שתחילה

הפרטים. כל מזה באים ואח"כ בכללות, הטיפה ישנה שתחילה

בתורה) תחילה ישנו זה שענין בגלל היא, בעולם, הוא שכן לכך הסיבה (ואדרבה: בתורה הוא וכן
בעשרת  שכלולים כפי המצוות תרי"ג כל של הכלל גם וישנו התורה, מצוות תרי"ג פרטי כל שישנם –

. פירש סעדי' ש"רבינו כפי בו"הדברות, התלויות מצוות ודבור דבור לכל .42.

לך" יהי' ולא "אנכי הראשונים דברות בשני שכלולים כפי – יותר רבינו 43ובכללות שמבאר כפי ,
שס"ה 44הזקן  כל כולל לך יהי' ולא מ"ע, רמ"ח כל כולל אנכי דבור כי כולה, התורה כל כללות ש"הם

הגבורה" מפי לבד לך יהי' ולא אנכי שמענו "ולכן וממשיך, יש 45מל"ת", אם ממהֿנפשך: דלכאורה –
יהי' ולא אנכי רק ולא עשה"ד, כל הגבורה מפי לשמוע צריכים היו – בעצמו הקב"ה של בדיבורו צורך
הר  על ה' ש"וירד בכך די אלא עצמו, מהקב"ה לשמוע צורך אין הדברות שאר בכל ואם בלבד; לך

לעולם"46סיני" יאמינו בך ("וגם במשה להאמין מפי 47כדי לשמוע הוצרכו למה – עמו דיבר שהקב"ה (
כולה". התורה כל כללות שהם "מפני – הוא הענין אך לך?! יהי' ולא אנכי הגבורה

הבעש"ט  כמאמר – יותר וענין 48ובכללות "אנכי". עשה"ד: של הראשונה בתיבה נכללת התורה שכל
הענינים  כל (כמו דתורה בנגלה גם מצינו שבת 49זה במסכת הגמרא כדברי – "אנא 50) ר"ת ש "אנכי"

והן  תושב"כ הן כולה, התורה כל על אלא עשה"ד, על רק לא קאי זה ענין והרי יהבית", כתבית נפשי
תושבע"פ.

ד"אנכי", הענין כללות את שכוללת "אנכי", דתיבת הראשונה א' באות נכלל זה הרי – יותר ובכללות
כולה. התורה וכל עשה"ד,

אדמו"ר, מו"ח כ"ק פעם שאמר וכפי

ולאח"ז – בפ"ע, הא"ב תחילה שלומדים באופן והנקודות האל"ףֿבי"ת לימוד שיטת למעלת בנוגע
בקיצור  שיהי' באופן הלימוד סדר את לשנות המשכילים שרצו כפי (ולא א" א' מ"קמץ החל ָהנקודות,
ניתוסף  כזה באופן לומדים כאשר שדוקא במוחש ורואים האותיות, קדושת עם קשור זה שענין זמן),

שמים  .51ביראת

כו' ומתלבנים מתבררים הדברים כשכל המשיח, ביאת שלפני שבזמן הפדגוגיא 52ולהעיר, חכמי גם ,
יותר, מצליח דנא, מקדמת נהוג שהי' כפי כזה, באופן הלימוד שדוקא האמת, אל הגיעו החינוך) (תורת

זמן. בקיצור הוא אחר באופן שהלימוד –אע"פ
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בחוקותי.40) ר"פ
וש"נ.41) .318 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה
יב.42) כד, משפטים פרש"י
וֿז.43) ה, ואתחנן בֿג. כ, יתרו
רפ"כ.44) תניא
וש"נ.45) רע"א. כד, מכות
כ.46) יט, שם

ט.47) שם,
חמ"ח 48) מנחם תורת גם וראה ד. כג, יוסף פורת בן ראה

וש"נ. .429 ע'
וש"נ.49) .26 הערה 5 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
הע"י).50) (לגירסת א קה, שבת
וש"נ.51) .142 ע' חט"ז מנחם תורת ראה
יו"ד.52) יב, דניאל ע"פ



נט h"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

כולה  התורה כל את שכולל אלקיך", הוי' ד"אנכי הא' עם קשור א" א' ד"קמץ .53שהלימוד ָ

העבודה, ואופני עניני ב' אודות לעיל להאמור בנוגע גם מובן והתקשרות ומזה והשגה, הבנה מצד
– שמחתנו לזמן ובנוגע דתק"ש; והענין ההכתרה, ענין – לר"ה [בנוגע והשגה מהבנה שלמעלה עצמית

(כידוע  ההתכללות ענין שמצד – ושמח"ת] דשמע"צ והשמחה מינים, ד' ונטילת הסוכות מצוה 54חג שכל
המצוה" מן פטור במצוה "העוסק שלכן המצוות, מכל אופנים 55כלולה ב' ישנם גופא ענין בכל הנה (

כדלקמן. הנ"ל,

.Á:לר"ה בנוגע תחילה לבאר ויש

נעשה  ההכתרה שענין כיון הרי – והשגה הבנה עם שקשור שזהו"ע שנת"ל ההכתרה לענין בנוגע
מודגשת  שבזה ד"אבינו", הענין גם בזה יש עליכם"), ("תמליכוני ד"מלכנו" הענין מלבד הנה בנ"י, ע"י

והשגה. מהבנה שלמעלה העצמית ההתקשרות

קול  שהיא התקיעה על נוסף הרי – והשגה מהבנה שלמעלה שזהו"ע שנת"ל דתק"ש לענין ובנוגע
והגבלה  ומדידה ציור, כבר בהם יש אלא פשיטות, של באופן שאינם ותרועה, שברים גם ישנם פשוט,

כו'. והשגה הבנה עם כבר קשור הציור ענין והרי וכו', קולות ג' וג"פ קולות, ג' –

.Ë– ("צובראכנקייט") השבירה לענין ד"תרועה" השייכות לבאר יש שעפ"ז ולהעיר, להוסיף ָויש
שבירה  מלשון גם הוא "תרועה" כו',56שהרי השכל של והגבלה מדידה ציור, של ענין כשנעשה כי, –

משא"כ  כו'; השבירה ע"י והיינו ישות, של ענין יהי' שלא ("באווארענען") ולהבטיח להזהיר צורך יש ַָאזי
זה. על להזהיר אפילו צורך אין – הגבלות ממדידות שלמעלה פשוט קול שענינה בתקיעה,

העבודה: סדר נרמז תק"ש שבענין להעיר, ועוד

הציור  שהו"ע ותרועה, שברים גם צ"ל ולאח"ז עול, הקבלת שהו"ע התקיעה, בענין היא ההתחלה
והשגה. דהבנה

צ"ל  ולאח"ז אני), מבין (ולא אני" "מודה – עול הקבלת בענין היא היום שהתחלת יום, בכל וכמו
וההשגה. ההבנה ענין

השכל, של וההשגה ההבנה לאחרי גם כי, תקיעה, ותוקעים חוזרים תרועה השברים לאחרי גם אמנם,
עול. הקבלת הו"ע שהתכלית לידע צריך

לבוא  דלעתיד התקיעה עם גם הקשורה הכיפורים, יום של גדולה לתקיעה שבאים ביום 57ועד "והי' –
וגו'" והנדחים גו' האובדים ובאו גדול בשופר יתקע שמו"58ההוא ש"צמח משיח, ע"י שייכת 59, שביאתו ,

תורה" בשמחת שמח "דוד וכן תורה", בשמחת צמח יבוא "בא לשמח"ת: מלך 37במיוחד דוד "ועבדי –
. לעולם"עליהם להם נשיא ממש.60. בקרוב ויגאלנו יבוא ,

***

.È,הסוכות (חג שמחתנו" ב"זמן גם הנה – ההתכללות לענין בנוגע (ס "ז) לעיל להמדובר בהמשך
הנ"ל: העבודה אופני ב' ישנם גופא ושמח"ת) שמע"צ

בה  ויש גו'", ידעו "למען והשגה, הבנה עם קשורה סוכה שמצות אע"פ הנה – הסוכות לחג בנוגע
ענין  מצד כי, והשגה, מהבנה שלמעלה ענין גם בה יש מ"מ, ס"ה), (כנ"ל ימים ז' פרטים, התחלקות
מצרים", מארץ אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי דורותיכם ידעו "למען וההשגה, ההבנה
דוקא, תשרי בחודש הסוכות חג נקבע ואעפ"כ ממצרים, בנ"י יצאו שבו ניסן בחודש הסוכות חג צ"ל הי'
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(53.144 ע' תש"ג סה"ש קמו. ע' ח"ז שלו אג"ק ראה
(54.171 ע' חנ"ד מנחם בתורת נסמן
וש"נ.55) סע"א. כה, סוכה
ובכ"מ.56) ד. נה, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

ובכ"מ.57) רע"ג. ס, שם ראה
יג.58) כז, ישעי'
יב.59) ו, זכרי'
כדֿכה.יח 60) לז, זקאל



h"kyz'dס ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

סוכה  לעשות בשכל מקום אין הגשמים,61שבו מפני לא וגם הקיץ), (כבימות מהשמש למחסה לא –
ה  שאין סוכה פסולה שהרי בה להכנס יכולים היפך 62גשמים והשגה, מהבנה שלמעלה ענין שזהו כך, ,

השכל.

כמו  רק ולא בלבד, מקיף של ענין זה הרי והשגה, הבנה עם קשורה סוכה שמצות שאע"פ זאת, ועוד
בשאר  ועד"ז הרגל, של ללבוש הגוף של הלבוש דומה ואינו הגוף, אברי מדת לפי שהוא דלבוש, המקיף

בגדים  י"ח שיש שבת בהלכות שמצינו (כפי בשוה,63הלבושים והרגל הראש את שמקיף באופן אלא ,(
צריך  – בעולם חלקו שזהו"ע – שולחנו שגם דעה שיש ועד האדם, של ורובו ראשו כוללת הסוכה שהרי

בשוה  ורובו ראשו עם יחד בסוכה נכלל רק 64להיות שייך וההשגה ההבנה שענין בשעה בה – זה וכל ,
והשגה. מהבנה שלמעלה ענין גם בסוכות שיש מוכח ומזה לרובו. לא אבל לראשו,

פרטים  התחלקות בו ויש והשגה, הבנה של ענין שזהו שאע"פ מינים, ד' נטילת למצות בנוגע ועד"ז
הבנה  של ענין שזהו כיון (דלכאורה, התבוננות בהקדמת צורך שיש באופן זה אין מ"מ, ס"ה), (כנ"ל
"מדאגבהי' אלא המצוה), קיום י"ח יצא לאח"ז ורק בזה, להתבוננות זמן משך להקדיש צריך והשגה,

בי'" כו'.65נפיק מפרטים שלמעלה עצמי ענין גם בזה שיש לפי והיינו, ,

יו"ט  לשמחת בנוגע שמצינו כפי הגבלה, של ענין גם יש ושמח"ת שבשמע"צ – גיסא לאידך וכן
כו' שלוחים שולחים היו מהשמחה).66שב"ד כתוצאה בלתיֿרצויים ענינים יהיו שלא (להבטיח

כוסיות  ג' – משקה שתיית על ההגבלה ישנה תשכ"ט ושמח"ת בשמע"צ גם הנה זה ,67ובגלל

אדעתא – ד"קאי בדרגא הם ארבעים גיל שלאחרי אלו כי, ארבעים, מגיל למטה שהם אלו עבור
מ 68דרבי'" יקבלו ולא כו'..., –רות

שלוחים")... אויס זיי ("מאכן ה"שלוחים" את לבטל – לזה ראשיֿישיבות,והעצה לרבנים, ליתן והיינו, ַ
ישנם  זאת, עושים שלא זמן וכל ההגבלות, יתבטלו ובמילא כו', בהרחבה משקה ומשפיעים משגיחים

וכו'. ההגבלות

*

.‡È,הסוכות בחג שישנו החינוך ענין אודות גם להזכיר יש – תלמידים אודות כבר שמדברים כיון
הושבתי". ש"בסוכות עי"ז החינוך ענין התחיל ממצרים היציאה לאחרי שכן,

ד"הושבתי", הענין עם – המקיף שהו"ע סוכה, של השייכות מהי מובן: אינו שלכאורה – ובהקדים
בפנימיות?! התיישבות של שהו"ע

לחינוך: בנוגע הוראה בזה שיש – הוא הענין אך

פרא  ד"עיר באופן אותו ברא למה – וכו' תומ"צ יקיים שיהודי הקב"ה של רצונו אם הטוענים: ישנם
יולד" טעניתא"69אדם "אקדמי' שהיצה"ר ובאופן היצ"ט?!70, בא שמיד באופן ולא ,

אצלו  הוא שהיצה"ר לו נראה שלכאורה שאע"פ – הושבתי" ד"בסוכות מהענין ההוראה באה זה ועל
ואילו  בלבד, מקיף ("בסוכות"), סוכה של ענין שזהו הקב"ה אומר ("הושבתי"), התיישבות של באופן

היצ"ט. של בקולו לשמוע – היא הכוונה תכלית
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סתרכ"ה.61) טואו"ח ראה
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א.63) קכ, שבת ראה
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שבחג  העיקריות מהמצוות (שהיא מינים ד' נטילת ממצות החינוך לענין בנוגע הוראה יש ועד"ז
המינים  בד' שמרומזים הסוגים ארבעת כל עם להתעסק שיש – טעם 71הסוכות) בו שיש מאתרוג החל ,

ריח  ולא טעם לא בה שאין לערבה ועד :72וריח,

להיות  יגדל שעי"ז כיון "אתרוג", בבחינת שהוא מי עם רק להתעסק שצריך הטוענים ישנם
בבחינ  שהוא מי עם להתעסק הצורך מהו אבל ממנו רשכבה"ג... יצא לא שבלאה"כ בשעה בה "ערבה", ת

מאומה...

זאת  שלולי כיון עמו, להתעסק בהכרח – "ערבה" בבחינת שהוא מי בשלמא להיפך: הטוענים וישנם
במעלתו  יהי' בחינוכו, יתעסקו לא אם גם – "אתרוג" בבחינת שהוא מי משא"כ מאומה; ממנו יצא לא

כו'.

טעם, בו ואין ריח בו שיש "הדס", בבחינת שהוא מי עם רק להתעסק שיש הטוענים ישנם וכמו"כ
("א  המעשה" ב"עולם נמצאים שהרי המעשה, הו"ע שהעיקר כיון – המצוות קיום ענין על ַשמורה
ריח, בו ואין טעם בו שיש "לולב", בבחינת שהוא מי עם להתעסק מה אין אבל וועלט"); ַּפראקטישע
ע"י  ולא המעשה, ענין ע"י דוקא הוא העולם שבנין כיון – בלבד התורה לימוד ענין על שמורה

התורה. בלימוד לעסוק אמותיו בד' ההסתגרות

ריח, בו ואין טעם בו שיש "לולב", בבחינת שהם אלו עם רק להתעסק שיש – להיפך הטוענים ויש
אין  המעשה בענין ואילו וכו', בשכל כשרון בעלי הם הרי תכונתם שמצד כיון התורה, לימוד שהו"ע

כו'. ולהט חיות להם

גו'" לכם "ולקחתם מינים, ד' נטילת ממצות ההוראה באה זה אחד 31ועל כל עם להתעסק שצריך –
הכלל! מן יוצא ללא הסוגים, מד'

המינים, שאר ללא בלבד, לולב או בלבד, אתרוג יטול שאם – מינים ד' נטילת במצות כמו זה והרי
ערבה. עד מלולב המינים, ד' כל את נוטל כאשר רק אלא חובתו, ידי יצא לא

נאמר  עליו – משה אצל שמצינו לכך"73[וכפי מתוקן ש"הי' רועה", הי' –74"ומשה שנולד משעה
ענינו  לפי אחד כל של צרכיו את למלא והשתדל חילוק, ללא מרעיתו, מצאן אחד כל עם שהתעסק

במדרש  המלך 75(כמסופר דוד כמו "מלכנו", לא – רבינו" "משה בשם מישראל אחד כל ע"י נקרא ולכן ,(
מל  הי' משה שגם כמ"ש (אף דוקא 76ך, "רבינו" אלא מלך"), בישורון תורה,77"ויהי ממנו שמקבל ע"ש ,

משה"].78כמ"ש  לנו צוה "תורה

.·È כמ"ש העבודה, בהתחלת מיד להיות צריך זה שענין – זאת לכם31ועוד oey`xd"ולקחתם meia:"

במדרש  –79מבואר ויוהכ"פ ר"ה ישנם שלפנ"ז אף – הראשון" "ביום נקרא הסוכות שחג הטעם
יוהכ"פ  שלאחרי ובימים וכפרה, ומחילה הסליחה ענין ישנו ביוהכ"פ כי, עונות", לחשבון "ראשון להיותו
הכניסה  מתחילה שאז הסוכות, בחג ורק ועוונות; לחטאים זמן שאין כך, במצוות", עסוקין ישראל "כל

עוונות". לחשבון "ראשון זה הרי כו', לעולם

להיות  צריכה לעולם, כשנכנסים העבודה בהתחלת שמיד – הראשון" ביום לכם "ולקחתם ועז"נ
חילוק. ללא המינים, ד' כל עם ההתעסקות
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יב.71) פ"ל, ויק"ר
בתחלתה 72) בראשית ש"פ שיחת ראה – הענין לשלימות

.(236 ע' חנ"ד מנחם (תורת
א.73) ג, שמות
ד.74) פ"ב, שמו"ר
ב.75) שם,

וברמב"ן.76) ה לג, ברכה
היותו77) כמו מעלות, עוד לו שהיו האנושי"אף מין "מבחר

להרמב"ם פיהמ"ש השביעי)(ראה ביסוד חלק פ' לסנהדרין
וכיו"ב.
ד.78) שם,
ז.79) שם, ויק"ר



h"kyz'dסב ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

.‚È שענין לו, אומרים – אחד?! בענין רק "געשמאק" לו יש הרי היתכן? טוען: מישהו ַוכאשר
הוי'" "מלאכת הוא הוי',80החינוך שם אלא אלקים, שם לא – גופא ובזה אלקי, ענין שזהו היינו, ,

והחשבונות  השכל את לערב מה לך אין הוי '", "מלאכת אודות שמדובר וכיון והגבלה, ממדידה שלמעלה
מתו  זאת לעשות עליך אלא לר"ה שלך, בנוגע (ס"ח) לעיל (וכאמור העבודה התחלת שזוהי עול, קבלת ך

והתרועה). השברים באים ולאח"ז פרטים, בו שאין פשוט קול בתקיעה, היא שההתחלה –

וברגל  דוקא, ברגל שהוא הריקודים ענין ישנו שאז – בשמח"ת ובעיקר בשמע"צ מודגש זה וענין
המקיף  בחי' הוא הסוכה שענין שאף הסוכות, בחג (משא"כ העקב שהוא תחתון היותר החלק – גופא

עול. הקבלת ענין על שמורה והשכל), הראש עם קשור עדיין זה הרי והשגה, מהבנה שלמעלה

מהרגל  מקבל שהראש מה גם שיש  והיינו, הראש, את מגבי' שהרגל הענין גם מרומז ,81ובזה

מימיך" "שואב עד שבטיכם" מ"ראשיכם סוגים, כו"כ בהם שיש בנ"י, לכללות בנוגע גם מובן ,82ומזה
מהם  אחד בכל מעלה ו"בהדי 81שיש תפקידו, את למלא צריך אחד וכל מים, בשואבי גם צורך יש שהרי ,

לך" למה דרחמנא .83כבשי

מחבירו, לקבל זקוק הוא גם – המעלות כל בו ויש "אתרוג", בבחינת שהוא מי גם הרי שכן, וכיון
אבות  במסכת המשנה בתור 84כהוראת תורה", "קנין בשם שנקרא ששי לפרק עד כולה, את (שלומדים

שנאמר  אדם, מכל הלומד חכם "איזהו תורתנו"): מתן "זמן השבועות, לחג מלמדי 85הכנה מכל
רב" לך "עשה מישראל: אחד לכל והוראה ציווי יש ולכן כפי'86השכלתי", מלשון "עשה" וכהפירוש ,87,

הצדקה" על "מעשין ביותר 88כמו שנוגע ענין שזהו כיון "העמידו 38, הציווי גם ישנו זה עם וביחד ;
הרבה" מזה) ויתירה רבים, (לשון על 89תלמידים נקראים הם שגם תלמידים תלמידי גם נכללים (שבזה

שמו).

שיש  – בזמן בנפש: והן בזמן הן – ותלמיד דרב הענין ישנו גופא מישראל אחד כל שאצל ולהעיר,
העבודה  כללות נעשית ואז כו', בהתעוררות עומדים שבהם טובים וימים שבתות כמו המיוחדים זמנים

בלקו"ת  (כמבואר השנה זמני שאר כל על ופועלים משפיעים שהם יותר, "מכל 90בנקל ההמשכה ענין
. ויו"ט המדרש"רגל לבית הכנסת "מבית יום: בכל ודוגמתו הבא"), הרגל עד כל 91. על נמשך ומזה ,

הלב  על שליט המוח (שהרי הלב על משפיע שהראש – ובנפש ולאידך 92היום; לרגל, עד הגוף וכל (
כנ"ל  מהרגל, מקבל הראש גם .93גיסא,

***

.„È כמ"ש הראש, ע"י (לא שהם הריקודים ענין אודות (סי"ג) לעיל ראשי",94דובר בציצית "ויקחני
דוקא. הרגל ע"י אלא)

הפשיטות, שהו"ע שברגל לריקוד בנוגע גם הנה – ההתכללות לענין בנוגע (ס"ז) לעיל האמור וע"פ
עריבות  מתוך הריקוד גם נעשה וההשגה ההבנה ע"י שכן, והשגה, הבנה של שהו"ע בהכנה, צורך יש

("געשמאקער"). ַיותר

ורוקד, שמח בעצמו שהוא בכך די לא שהרי – יהודים לשמח הולכים כאשר ההכנה ישנה וכמו"כ
בעבודתו  צורך שיש חב"ד, לשיטת בהתאם וירקדו, ישמחו הם שגם נוספים יהודים על לפעול צריך אלא
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ב.80) כא, ב"ב וראה יו"ד. מח, ירמי'
ובכ"מ.81) נצבים. ר"פ לקו"ת ראה
נצבים.82) ר"פ
וש"נ.83) סע"א. יו"ד, ברכות
רפ"ד.84)
צט.85) קיט, תהלים
מט"ז.86) מ"ו. פ"א שם
ובכ"מ.87) א. מח, בחוקותי לקו"ת ראה

סרמ"ח.88) לטויו"ד ב"י
מ"א.89) שם
ב.90) צח, ברכה
וש"נ.91) בסופה. ברכות
(כג,92) פי"ז רע"א). (יז, פי"ב תניא וראה סע"א. רכד, זח"ג

סע"א). (עא, פנ"א ב). (לח, פ"ל א).
(93) הסיום ).l"endחסר
ג.94) ח, יחזקאל



סג h"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

יחי'" באמונתו) ד"(צדיק בהענין די ולא בעצמו, מישראל אחד כל לשמח 95של לילך שכדי ומובן, ; ְֶַ
וכו'. ללכת לאן לידע – בהכנה צורך יש נוספים יהודים

"לחיים" יאמרו יהודים, לשמח שהלכו אלו כל הנה .96ולכן,

***

.ÂËדרך "ואולם בפ"ז מ"ש על נתעכב – התשובה לאגרת xyideבנוגע zn`d תתאה תשובה לבחי'
:97וכו'"

"יגמור  רק שאם והיינו, החטא", "עזיבת הוא התשובה ענין שעיקר הזקן רבינו ביאר בפ"א לעיל
ארוכות? והכנה עבודה דורש כאן ואילו תשובה; כבר זה הרי כו'", לכסלה עוד ישוב לבל שלם בלב בלבו

כי, האמת", "דרך זו אין עדיין מ"מ, התשובה, עיקר הוא החטא" ש"עזיבת שאף הוא, הענין אך
בתשובה  יתעורר שאכן להיות יכול זה), בפרק שיבאר (כפי הראוי' הכנה ללא באה התשובה כאשר
זה  אין ולכן לדבר, קיום יהי' לא אעפ"כ אבל וכו', תשובה וה"ז החטא, עזיבת על שלם בלב ויחליט

כמ"ש  קיום, לו שיש דבר רק נקרא "אמת" בשם כי לעד"98"אמת", תכון אמת שתהי'99"שפת וכדי ;
קי  של (באופן "באמת" ש"דרך התשובה אומרו וזהו זה. בפרק שיבאר לתשובה בהכנה צורך יש ום),

zn`d..הפרק בהמשך שמבאר ההכנה ע"י – היא תתאה" תשובה לבחי' .

. "דרך תשובהxyid.ומ"ש התעוררות להיות שיכולה כיון – ע"י " לא שבאה באופן אבל באמת,
והסיבה סיבה, איזו ע"י אלא הישר, שהואדרך ענין להיות יכולה כמו jtidעצמה – לתשובה מהכנה

דורדיא  בן אלעזר ר' הדברים 100בתשובת וע"י טוב, לא ענין ע"י היתה בתשובה שהתעורר לכך שהסיבה ,
. ש"דרך אומר ולכן כו'. זה בגלל לו בהמשך שאמרו שמבאר ההכנות זה הרי – לתשובה לבוא הישר" .

הפרק.

***

.ÊË'ב להוסיף ברצוני אך ההקפות; לעריכת להתכונן וצריכים הלילה, לחצות כבר מתקרבים
:101נקודות 

מקרא  שנים קורין אין מנהגנו (שלפי תרגום ואחד מקרא שנים ברכה פ' לקריאת בנוגע – הא' ענין
רבה  הושענא ליל בתיקון תרגום שמע"צ 102ואחד יום שזהו – שמח"ת בערב זאת לעשות יש אלא) ,

שעדיין  שאלו לעורר ויש רבה). הושענא ביום – אחד ביום ושמח"ת שמע"צ שחוגגים ישראל (ובארץ
עתה. זאת יעשו – זאת עשו לא

הנה  בראשית, פרשת ומתחילים ברכה פרשת שמסיימים דכיון חת"ת, לשיעורי בנוגע – הב' וענין
"וליוסף  ברכה, דפ' משלישי החל – אלו בפרשיות החומש שיעורי את ללמוד יש המעתֿלעת במשך

פרשת  עד ארצו", הוי' מבורכת בראשית.אמר בפ' היום

.ÊÈ נוספת נקודת יש – לזה :103ובהמשך

מלבד  נשיאותו, זמן במשך לעצמו בנוגע לדבר נוהג אדמו"ר מו"ח כ"ק הי' לא שבכלל – ובהקדמה
יספרם  נער אשר אחדות, .104פעמים
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(95.133 ע' תש"ד סה"ש ב. קמא, א. קלא, ח"א לקו"ד ראה
ועוד.

(96) בברכה סיים שליט"א אדמו"ר ).l"endכ"ק
צויין:97) ההנחה gÎfברשימת miwxt z"db` lr xe`ia אך .

ע' אגה"ת התניא בספר משיעורים לקמן הבא רק מצאנו לע"ע
) ואילך 981l"end.(

יט.98) יב, משלי
ספי"ג.99) וכבח"א

א.100) יז, ע"ז ראה
מנחם 101) (תורת ס"ד דאשתקד שמח"ת יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(169 ע' חנ"א
וש"נ.102) שנח. ע' ריש חה"ס הל' גבריאל נטעי ראה
ע'103) חנ"ד מנחם (תורת סי"ד שמח"ת יום שיחת גם ראה

.(188
מנחם 104) (תורת ס"ד תשכ"ז שמח"ת יום שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 154 ע' חמ"ח

h"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

.‚È שענין לו, אומרים – אחד?! בענין רק "געשמאק" לו יש הרי היתכן? טוען: מישהו ַוכאשר
הוי'" "מלאכת הוא הוי',80החינוך שם אלא אלקים, שם לא – גופא ובזה אלקי, ענין שזהו היינו, ,

והחשבונות  השכל את לערב מה לך אין הוי '", "מלאכת אודות שמדובר וכיון והגבלה, ממדידה שלמעלה
מתו  זאת לעשות עליך אלא לר"ה שלך, בנוגע (ס"ח) לעיל (וכאמור העבודה התחלת שזוהי עול, קבלת ך

והתרועה). השברים באים ולאח"ז פרטים, בו שאין פשוט קול בתקיעה, היא שההתחלה –

וברגל  דוקא, ברגל שהוא הריקודים ענין ישנו שאז – בשמח"ת ובעיקר בשמע"צ מודגש זה וענין
המקיף  בחי' הוא הסוכה שענין שאף הסוכות, בחג (משא"כ העקב שהוא תחתון היותר החלק – גופא

עול. הקבלת ענין על שמורה והשכל), הראש עם קשור עדיין זה הרי והשגה, מהבנה שלמעלה

מהרגל  מקבל שהראש מה גם שיש  והיינו, הראש, את מגבי' שהרגל הענין גם מרומז ,81ובזה

מימיך" "שואב עד שבטיכם" מ"ראשיכם סוגים, כו"כ בהם שיש בנ"י, לכללות בנוגע גם מובן ,82ומזה
מהם  אחד בכל מעלה ו"בהדי 81שיש תפקידו, את למלא צריך אחד וכל מים, בשואבי גם צורך יש שהרי ,

לך" למה דרחמנא .83כבשי

מחבירו, לקבל זקוק הוא גם – המעלות כל בו ויש "אתרוג", בבחינת שהוא מי גם הרי שכן, וכיון
אבות  במסכת המשנה בתור 84כהוראת תורה", "קנין בשם שנקרא ששי לפרק עד כולה, את (שלומדים

שנאמר  אדם, מכל הלומד חכם "איזהו תורתנו"): מתן "זמן השבועות, לחג מלמדי 85הכנה מכל
רב" לך "עשה מישראל: אחד לכל והוראה ציווי יש ולכן כפי'86השכלתי", מלשון "עשה" וכהפירוש ,87,

הצדקה" על "מעשין ביותר 88כמו שנוגע ענין שזהו כיון "העמידו 38, הציווי גם ישנו זה עם וביחד ;
הרבה" מזה) ויתירה רבים, (לשון על 89תלמידים נקראים הם שגם תלמידים תלמידי גם נכללים (שבזה

שמו).

שיש  – בזמן בנפש: והן בזמן הן – ותלמיד דרב הענין ישנו גופא מישראל אחד כל שאצל ולהעיר,
העבודה  כללות נעשית ואז כו', בהתעוררות עומדים שבהם טובים וימים שבתות כמו המיוחדים זמנים

בלקו"ת  (כמבואר השנה זמני שאר כל על ופועלים משפיעים שהם יותר, "מכל 90בנקל ההמשכה ענין
. ויו"ט המדרש"רגל לבית הכנסת "מבית יום: בכל ודוגמתו הבא"), הרגל עד כל 91. על נמשך ומזה ,

הלב  על שליט המוח (שהרי הלב על משפיע שהראש – ובנפש ולאידך 92היום; לרגל, עד הגוף וכל (
כנ"ל  מהרגל, מקבל הראש גם .93גיסא,

***

.„È כמ"ש הראש, ע"י (לא שהם הריקודים ענין אודות (סי"ג) לעיל ראשי",94דובר בציצית "ויקחני
דוקא. הרגל ע"י אלא)

הפשיטות, שהו"ע שברגל לריקוד בנוגע גם הנה – ההתכללות לענין בנוגע (ס"ז) לעיל האמור וע"פ
עריבות  מתוך הריקוד גם נעשה וההשגה ההבנה ע"י שכן, והשגה, הבנה של שהו"ע בהכנה, צורך יש

("געשמאקער"). ַיותר

ורוקד, שמח בעצמו שהוא בכך די לא שהרי – יהודים לשמח הולכים כאשר ההכנה ישנה וכמו"כ
בעבודתו  צורך שיש חב"ד, לשיטת בהתאם וירקדו, ישמחו הם שגם נוספים יהודים על לפעול צריך אלא
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ב.80) כא, ב"ב וראה יו"ד. מח, ירמי'
ובכ"מ.81) נצבים. ר"פ לקו"ת ראה
נצבים.82) ר"פ
וש"נ.83) סע"א. יו"ד, ברכות
רפ"ד.84)
צט.85) קיט, תהלים
מט"ז.86) מ"ו. פ"א שם
ובכ"מ.87) א. מח, בחוקותי לקו"ת ראה

סרמ"ח.88) לטויו"ד ב"י
מ"א.89) שם
ב.90) צח, ברכה
וש"נ.91) בסופה. ברכות
(כג,92) פי"ז רע"א). (יז, פי"ב תניא וראה סע"א. רכד, זח"ג

סע"א). (עא, פנ"א ב). (לח, פ"ל א).
(93) הסיום ).l"endחסר
ג.94) ח, יחזקאל
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תש"ה  שמח"ת דיום השיחה גם ישנה בפ'105וביניהם השלישי דיום השיעור אודות דיבר שבה ,
ארץ 106ברכה  השבטים בנחלת היתה "שלא רש"י, וכפירוש וגו'", ארצו הוי' מבורכת אמר "וליוסף :

תחת  רובצת ומתהום מטל שמים "ממגד ומפרט: ממשיך שהכתוב כפי יוסף", של כארצו טוב כל מלאה
כפשוטו. לגשמיות ועד ב"שמים" נעלים היותר מהענינים – וגו'" שמש תבואות וממגד

באמרו: ציווי, אולי או תפלה, או בקשה של בלשון ופנה טוב", בכל מבורכת יוסף של "ארצו וסיים:
ואז  יוסף, של דארצו טוב כל מלאה הארץ את ("באארבעטן") לעבד עזרו בפרט, תמימים בכלל, ַַחסידים

טוב. הכל מלוא את הארץ תתן

התוועדות  אותה במשך אבל, לעצמו; שכוונתו לידע יכולים לא עדיין זו בפיסקא גם 107אמנם, נזכר
חכמה, – הזקן רבינו אריך, – והמגיד עתיק, – הבעש"ט הכתר : בספירת הם והמגיד שהבעש"ט הפתגם

דעת, – צדק והצמח בינה, – האמצעי אדמו"ר

ברבים – ששמעתי מה זהו –108באמרו:

ענינו  שזהו היסוד, ספירת כנגד שהוא אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד וכו', מהר"ש אדמו"ר בא לאח"ז והרי
יוסף  המשביר 109של וכו'.110, בר

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

השנה, כל על וברוחניות בגשמיות בהרחבה טוב כל יומשך אזי יוסף", של "ארצו את יעבדו כאשר
תורה  שנת עד בי"ת, האל"ף פרטי ככל וכו', ברכה שנת אורה, שנת .111שתהי'

•
.h"kyz'd ,dxezÎzgnye zxvrÎipinyc zecerqd zra c"x .c"qa

מוגה  בלתי פרטית רשימה

zxvr ipiny lil
זאך"),‡. גלייכע ("א נכון דבר שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר יי"ש. על שקידש אמר המסובים ַַא'

אחרים  ממנו ילמדו שלא כדי ארבעים, גיל לאחרי כבר שהוא להבהיר שיש והוסיף, שמע"צ. זה שהרי
ארבעים  לגיל עדיין הגיעו .1שלא

להיותו ·. מהוריי"צ, מאדמו"ר דברֿמה יספר שליט"א אדמו"ר שכ"ק ביקש המסובים א'
דשמע"צ  שליט"א 2ה"אושפיזא" אדמו"ר כ"ק ואמר אלא 3. "אושפיז" לא הוא אדמו"ר  מו"ח כ"ק כאן :

בעה"ב!

"הרחמן ‚. אומרים אין המזון שבברכת שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר המסובים, א' לשאלת במענה
בסוכה. שיושבים אף בסוכה", "לישב מברכים שאין כשם כו'", דוד סוכת את לנו יקים הוא
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יום 105) שיחת גם וראה ואילך). 61 ע' תש"ה (סה"ש ס"י
וש"נ. שם). מנחם (תורת ס"ב 101 שבהערה שמח"ת

יג.106) לג,
שם 107) סה"ש – (ס"ח יותר בסמיכות זה הרי שנדפס וכפי
.(60 ע'

ולאח"ז.108) והוד נצח עד שמעתי ביחידות שם: בסה"ש
יוסף.109) מערכת שכ"ג פרדס (ברע"מ). א רלו, זח"ג ראה

ו.110) מב, מקץ ע"פ
(111) הברכה סיום ).l"endחסר

(תורת1) ס"י שמח"ת ליל שיחת 158).ראה ע' חנ"ד מנחם
וש"נ.
(2101 (ע' פ"ח תשמ"ח) (קה"ת הישועה מעייני ראה

וש"נ. ואילך).
(3.(208 ע' (שם ס"ז שם גם ראה
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אצל „. ההקפות בעת זה ניגון שניגנו אומרים שיש ז"ל, הרלוי"צ של ההקפות ניגון אודות דיברו
הזקן  המקור 4אדמו"ר מהו שאלתיו לא אך ז"ל, מאאמו"ר זה ניגון שמעתי שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר .

ברוסטוב  אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל כשהייתי אבל זה. ניגון זה 5של ניגון  שינגנו שמעתי לא ופטרבורג,
בהקפות.

לכבדו  צריך כהן, כשמיסב שו"ע, שע"פ שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר בזימון, המסובים א' לכבד ].6[רצו

***

zxvr ipiny mei
שייך ‰. זה שענין  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר ישראל, בארץ היום קריאת אודות הזכיר המסובים א'

שרק  בחו"ל משא"כ שמחתֿתורה, כבר זה הרי ששם א"י), בני גם כאן שנמצאים (באמרו א"י לבני
מגילה  במסכת בגמרא כמבואר הברכה", וזאת קורין .7"למחר

.Â שעושה חבירו וחשב מכוסו. מעט שפך ולפנ"ז חבירו, של לכוסו מכוסו למזוג רצה המסובים א'
מפני  מהוריי"צ,זאת אדמו"ר אצל פעם שאירע מה וסיפר כוסו, משירי לשתות שלא יקפיד שבלאה"כ

אדמו"ר  ואמר הי"ד, יודאוויטש דוב ר' הרה"ח של כוסו משירי למישהו פה 8שנתנו יש יהודי כל אצל : ָ
בערל! אצל ובפרט טהור,

לחבירו, שנותן קודם ממנו ששתה מהכוס מים מעט לשפוך ענין יש אכן שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר
תמיד  במסכת בגמרא ענין 9כדאיתא יש לזה ונוסף כו'"; תן ואח"כ מהם שפוך מים שותה "כשאתה :

חולין  במסכת כדאיתא בעצמו, לשתות שמתחיל קודם מהכוס מעט הרעים"10לשפוך מים דאיכא "משום :
שד  מהן רעה 11(ששתה רוח עלייהו דשרי או ונפש 12, גוף שמירת בהלכות הזקן רבינו וכמ"ש ("לפי 13),

השדים"). מהם ששתו הרעים מים שיש

אף  אחרונים, למים ידיו נטל שממנו מהכוס גם מים מעט לשפוך נהג אדמו"ר מו"ח שכ"ק ולהעיר,
ממנו. שתה שלא

.Ê כמו נוהג הנך בודאי רי"כ: להכהן (באמרו המזון בברכת המסובים א' כיבד שליט"א אדמו"ר כ"ק
אחר  מישהו מכבד הי' היום בסעודת ואילו הלילה, בסעודת רק מברך שהי' אדמו"ר מו"ח באמרו,14כ"ק ,(

אודות  שליט"א אדמו"ר כ"ק ושאל תרפ"ח. יוהכ"פ מוצאי מהתוועדות וסיפר משהו. לספר עליו שלפנ"ז
בהתרגשות  היו שכולם כיון "חזרה"), נערכה לא (וגם אלו מימים זוכרים שלא וענה, תרפ"ח, הסוכות חג
על  אדמו"ר בפני התאונן חן שמחה מאיר ר' שהחסיד וסיפר, מרוסיא. נוסע מהוריי"צ שאדמו"ר מזה

שביאר  דאף הפס 15נסיעתו, זה –שאין כוונתו היתה מה שליט"א: אדמו"ר כ"ק והפטיר כו'. מ"מ כו', ק
יסע?!... לא אדמו"ר מו"ח שכ"ק

.Á אודות סיפר המסובים וא' ורבותי", ורבנן מרנן "ברשות הזימון: בברכת הנוסח אודות דובר
בנוכחות  מהר"ש) אדמו"ר (אשת רבקה הרבנית בבית פעם שבירך בעזּפאלאוו מרדכי יעקב ר' ַָהחסיד

הבית" בעל הרב אדמו"ר "ברשות גם ואמר אדנ"ע, עיון 14כ"ק שצריך שליט"א, אדמו"ר כ"ק והעיר .
הרבנית. אמו בבית זה שהי' בגלל ואולי אדנ"ע. כ"ק בנוכחות שבירך

***
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קפה.4) ניגון – (עב) טז ע' ח"ב הניגונים ספר גם ראה
(5.4 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
וש"נ.6) סי"ט. סקס"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה
סע"א.7) לא,
(8.234 ע' תרצ"ז סה"ש גם ראה
ב.9) כז,

סע"ב.10) קה,
שם.11) פרש"י
שם.12) ר"ג פי'
וש"נ.13) ס"ד.
(14.20 ע' תש"ד סה"ש גם ראה
(15.22 ע' ריש חמ"ו מנחם תורת גם ראה
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dxez zgny lil
.Ë שייך שלא ביו"ט) חסרון של ענין אודות המסובים א' לדברי (בקשר אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

שנעשה  ענין שזהו דכיון למשל, תפילין, הנחת של הענין גלויות) של שני ביו"ט (או ביו"ט שחסר לומר
משהו. שחסר לומר שייך לא הגדולה ), כנסת אנשי (תקנת תורה ע "פ

.È בשמח"ת אבל מאד, טובים הם שניגן שניגוניֿדביקות המסובים, לא' אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק
השירה  את עודד שליט"א אדמו"ר וכ"ק "ופרצת", "ושמחת" הניגונים (וניגנו שמחה ניגוני לנגן צריך

הק') .16בידו

***

dxez zgny mei
.‡È אדמו"ר כ"ק ואמר וחצי, הקפות ג' שמח"ת ביום לערוך מנהגנו אודות שאל המסובים א'

בס  מובא שכבר המנהגים שליט"א, בטענה,17פר החסידים מזקני לא' (ופנה רמ"א ביהכנ"ס מנהג הוא שכן
מנהגים). עניני אודות מהוריי"צ אדמו"ר אצל ולברר לשאול יותר השתדלו לא מדוע

.·È במ"ש פירוש שיש הזכיר המסובים "אתה",18א' – בעצמו ית' הוא שרק עולם", רזי יודע "אתה
העולם  התהוות כוונת יודע – העצמות על .19דקאי

הזקן  רבינו למאמר בנוגע מהמבואר שליט"א אדמו"ר כ"ק ית'20והעיר לו להיות הקב"ה "נתאווה בענין
בתחתונים" כו'.21דירה אלא טעם, ללא תאוה רק שזוהי הכוונה שאין – קשיא" קיין איז תאוה א "אויף ,ַ

.‚È בחסידות המבואר הזכיר המסובים שמחות,22א' ב' על דקאי רבים, לשון שמחתנו" "זמן בפירוש
בעושיו" ישראל במעשיו"23"ישמח ה' ו"ישמח ,24.

כמ"פ  דובר שליט"א: אדמו"ר כ"ק שיש 25ואמר מורה זה הרי יחד, שנאמרו ענינים שני יש שכאשר
הם  הרי ביחד, השמחות ב' נזכרו הגדולה כנסת אנשי שתיקנו שבלשון כיון ובנדו"ד: זל"ז, שייכות להם
ממציאותו, מתבטל יהודי כאשר כי, ה', בשמחת להיות יכולה בנ"י שמחת שגם והיינו, זל"ז, שייכים
היא  שלו ו)השמחה (התענוג גם אזי האדון, מציאות היא מציאותו כל אלא עצמו, בפני מציאות שאינו

האדון. ו)שמחת (תענוג

.„È באגה"ק המבואר בענין שאל המסובים היא 26א' הכוונה אם בר"ה, שנמשך חדש האור אודות
שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר התומ"צ. לעניני בנוגע

בתומ"צ. העבודה על לחכות צריכים שאין מובן הרי מיד, נמשך דר"ה חדש שהאור כיון

מ"ש  בביאור – באגה"ק הלשון משמעות מרשית 27ואדרבה: בה אלקיך ה' עיני "תמיד אה"ק גבי
גשמיים. בענינים בארץ, למטה ההמשכה על שקאי – שנה" אחרית ועד השנה

פועל  הגשמיים בענינים שנמשך חדש שהאור מובן, הרי גשמיים, בענינים הם המצוות שגם וכיון
יותר. נעלה באופן יהיו המצוות שגם
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שכולם 16) כדי הדלת, לפתוח רשות ניתנה הסעודה במהלך
) להיכנס ).l"endיוכלו

שם.17) 28 ובהערה 68 ע'
דיוהכ"פ.18) הווידוי וסדר המטה שעל ק"ש נוסח
וש"נ.19) ואילך. 98 ע' (חיטריק) דברים" "רשימות ראה
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.h"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y
מוגה  בלתי

שבהם ‡. וכיון שלפניו, השבוע ימי ששת כל מתעלים שבו – זה הש"ק ביום יותר נעלה ענין עוד יש
כאן  ולכן, זה. הש"ק ביום היא ושמח"ת שמע"צ של שהשלימות נמצא, ושמח"ת, שמע"צ גם נכללים

כדלקמן. דשמח"ת, בהתוועדות אודותם שדובר ענינים כמה לסיים המקום

אחת"1נתבאר ·. "אגודה של באופן מינים ד' נטילת במצות שיש הרמזים ללמוד 2א' יש שמזה ,
להתמסר צריך שהמחנך החינוך, לענין ynnבנוגע deya בו שיש "אתרוג", בדוגמת שהוא לתלמיד הן

לתלמידים  בנוגע ועד"ז ריח, ולא טעם לא בה שאין "ערבה", בדוגמת שהוא לתלמיד והן וריח, טעם
והדס. לולב בדוגמת שהם שבינתיים,

הזקן  לרבינו תורה תלמוד בהלכות המבואר עם מתאימים הדברים שאין – להקשות יש ולכאורה
מיוחד  באופן מחדש עתה זה שגם 3(שנדפס היצה"ר" את "לשחד שיוכלו באופן יהי' בו שהלימוד כדי ,

בו). ולעיין ללמוד האלקית לנפש יפריע  לא ועכ"פ זה, בספר לעיין ירצה הוא

ענין אודות מדובר כאשר שגם – אפשר ובהקדים אי בשמח"ת, שנאמר "פשט'ל" או דרוש של
עם  מתאים שיהי' צורך ואין כו', תיתי מהיכי יפה", "דרשה סתם שזוהי ענוה, של באופן לזה להתייחס

כמ"פ  כמדובר אמיתי, אינו הדרוש גם כזה, באופן שכן, וצריך 4ההלכה, התורה, מחלקי א' הוא ש"דרוש"
ההלכה. לחלק עד כו', וסוד רמז התורה, חלקי שאר עם גם מתאים להיות

לעניננו: ובנוגע

תורה  תלמוד גו'"5בהלכות בניכם את אותם "ולמדתם לחיוב בנוגע הזקן רבינו לבנו 6מבאר "ללמד ,
. או .בעצמו לבנו מזונות "לשכור וכן שילמדנו", מלמד לו לשכור .– כו'" צרכיו כל לו ולהספיק .

לא  בנו לימוד צרכי וסיפוק במזונות יטרח ואם לעצמו, ללמוד וצריך תורה למד לא עדיין האב ש"אפילו
הגמרא  (ובלשון ומשכיל נבון הוא בנו אם לעצמו, ללמוד האב,7יוכל מן יותר שילמוד מה "ממולח") :

. ללימודו קודם בנו לימוד ללימוד הרי קודם לעצמו לימוד הרי ממנו, יותר ומשכיל נבון אינו בנו ואם .
בנו".

להתמסר  שיש כו', וממולח כשרון בעל ומשכיל, נבון לתלמיד קדימה שיש מוכח זה מדין ולכאורה,
לכל  להתמסר שצריך לעיל המדובר וא"כ, כ"כ. ומשכיל נבון שאינו תלמיד מאשר יותר ללימודו בנוגע

הנ"ל?! לפס"ד לכאורה מתאים אינו בשוה, התלמידים

א'‚. ע"ד אותו ששאלו מה על שהשיב הרגצ'ובי, הגאון אודות הסיפור בהקדים זאת לבאר ויש
ואינם  כשרונות בעלי שאינם ואלו כו', כשרונות בעלי תלמידים רק שתחזיק מנת על לישיבה מעות שנדב
יש  תורה תלמוד שבמצות – כשרונות בעלי במקומם ויקחו מהישיבה, אותם יוציאו בלימודם, מצליחים
עם  זה לקשר [ויש כו' ידיעה והשגה, הבנה – הלימוד וענין המצוות), (כבכל המצוה מעשה ענינים: ב'

גדול" "מעשה או גדול" "תלמוד אם שנותן 8הפלוגתא מי אבל בעצמו, להלומד בנוגע דוקא זהו אמנם, ,[
כשרונות  בעלי בין חילוק אין ובזה בלבד, המעשה ענין רק בזה יש תורה, ילמדו שאחרים כדי מעות

התלמידים. לשאר
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(1158 ע' חנ"ד מנחם (תורת סי"א שמח"ת ליל שיחת

ואילך).
יב.2) פ"ל, ויק"ר
וש"נ.3) .176 ע' ריש חנ"ג מנחם תורת גם ראה

וש"נ.4) ואילך. 37 ס"ע ח"נ מנחם תורת גם ראה
וש"נ.5) ה"דֿז. פ"א
יט.6) יא, עקב
הערה7) 12 ע' חי"ח לקו"ש (וראה ב כט, 49).*קידושין
וש"נ.8) ב. מ, קידושין

h"kyz'd ,dxezÎzgnye zxvrÎipinyc zecerqd zra c"x

dxez zgny lil
.Ë שייך שלא ביו"ט) חסרון של ענין אודות המסובים א' לדברי (בקשר אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

שנעשה  ענין שזהו דכיון למשל, תפילין, הנחת של הענין גלויות) של שני ביו"ט (או ביו"ט שחסר לומר
משהו. שחסר לומר שייך לא הגדולה ), כנסת אנשי (תקנת תורה ע "פ

.È בשמח"ת אבל מאד, טובים הם שניגן שניגוניֿדביקות המסובים, לא' אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק
השירה  את עודד שליט"א אדמו"ר וכ"ק "ופרצת", "ושמחת" הניגונים (וניגנו שמחה ניגוני לנגן צריך

הק') .16בידו

***

dxez zgny mei
.‡È אדמו"ר כ"ק ואמר וחצי, הקפות ג' שמח"ת ביום לערוך מנהגנו אודות שאל המסובים א'

בס  מובא שכבר המנהגים שליט"א, בטענה,17פר החסידים מזקני לא' (ופנה רמ"א ביהכנ"ס מנהג הוא שכן
מנהגים). עניני אודות מהוריי"צ אדמו"ר אצל ולברר לשאול יותר השתדלו לא מדוע

.·È במ"ש פירוש שיש הזכיר המסובים "אתה",18א' – בעצמו ית' הוא שרק עולם", רזי יודע "אתה
העולם  התהוות כוונת יודע – העצמות על .19דקאי

הזקן  רבינו למאמר בנוגע מהמבואר שליט"א אדמו"ר כ"ק ית'20והעיר לו להיות הקב"ה "נתאווה בענין
בתחתונים" כו'.21דירה אלא טעם, ללא תאוה רק שזוהי הכוונה שאין – קשיא" קיין איז תאוה א "אויף ,ַ

.‚È בחסידות המבואר הזכיר המסובים שמחות,22א' ב' על דקאי רבים, לשון שמחתנו" "זמן בפירוש
בעושיו" ישראל במעשיו"23"ישמח ה' ו"ישמח ,24.

כמ"פ  דובר שליט"א: אדמו"ר כ"ק שיש 25ואמר מורה זה הרי יחד, שנאמרו ענינים שני יש שכאשר
הם  הרי ביחד, השמחות ב' נזכרו הגדולה כנסת אנשי שתיקנו שבלשון כיון ובנדו"ד: זל"ז, שייכות להם
ממציאותו, מתבטל יהודי כאשר כי, ה', בשמחת להיות יכולה בנ"י שמחת שגם והיינו, זל"ז, שייכים
היא  שלו ו)השמחה (התענוג גם אזי האדון, מציאות היא מציאותו כל אלא עצמו, בפני מציאות שאינו

האדון. ו)שמחת (תענוג

.„È באגה"ק המבואר בענין שאל המסובים היא 26א' הכוונה אם בר"ה, שנמשך חדש האור אודות
שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר התומ"צ. לעניני בנוגע

בתומ"צ. העבודה על לחכות צריכים שאין מובן הרי מיד, נמשך דר"ה חדש שהאור כיון

מ"ש  בביאור – באגה"ק הלשון משמעות מרשית 27ואדרבה: בה אלקיך ה' עיני "תמיד אה"ק גבי
גשמיים. בענינים בארץ, למטה ההמשכה על שקאי – שנה" אחרית ועד השנה

פועל  הגשמיים בענינים שנמשך חדש שהאור מובן, הרי גשמיים, בענינים הם המצוות שגם וכיון
יותר. נעלה באופן יהיו המצוות שגם
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h"kyz'dסח ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

כי: כך, סובר הזקן רבינו שגם לומר, ויש

בנוגע רק הוא – שלו ללימוד קודם ממנו ומשכיל שנבון אחר של שלימודו זה epaeדין a`l משא"כ" ,
מזונות `xgכשיספיק yi`l תורה של עשה מצות מקיום כלל בזה נפטר  אינו ממנו, יותר ומשכיל נבון

בנו" שאינו ההוא האיש וצרכי במזונות טורח הי' לא אילו בעצמו, לקיימה יכול אם .9כהלכתה,

נבון  שהוא מאחר בנו, שאינו אחר איש וצרכי במזונות לטרוח יתחייב לא למה מובן: אינו ולכאורה
ממנו?! יותר ומשכיל

והאפשרות  הלימוד, וענין המעשה ענין ישנו תורה תלמוד שבמצות הנ"ל, הרגצ'ובי דברי ע"פ ויובן
אצלו גם יהיו הלומד צרכי סיפוק שע"י mipiprdהיחידה 'a מאחר" לבנו, בנוגע אלא אינה ת"ת שבמצות
תלמוד  של מצוה מקיים הוא גם בנו לעצמו"10שבלימוד בלימוד כמו אחר 9תורה של בלימוד משא"כ ,

שעל  בגלל זבולון שנוטל השכר (מלבד המעשה ענין רק אצלו יהי' צרכיו לו שיספיק ע"י בנו, שאינו
ישכר  של תורתו נעשית בו 11ידו שיש לעצמו, הלימוד חיוב את דוחה זה אין ולכן הלימוד, ענין ולא ,(

תורה. תלמוד שבמצות המעלות ב'

ל  בנוגע רק הוא כו', ומשכיל נבון ממולח, תלמיד של הקדימה שדין סתירה וכיון אין לכן, ובנו, אב
התלמידים  סוגי לכל להתמסר צריך שהמחנך מינים, ד' בענין לעיל האמור לה"דרוש" ה"הלכה" בין

התלמידים. לשאר ממולח תלמיד בין חילוק ללא בישיבה,

ועוד „. :12זאת

האחרון, לדור עד שלפנינו, בדורות שהי' כפי הישיבות לעולם בנוגע אלא אינה הנ"ל השקו"ט כל
שכבר  ומי הרבה, ידע קצת, שיודע שמי והיינו, בתורה, ידיעות לרכוש בשביל הי' בישיבה שהלימוד

יותר; הרבה ידע הרבה, יודע

שיגדל  כדי אלא תוספות, עם גמרא ללמוד שידע כדי רק אינו בישיבה הלימוד הרי עתה, משא"כ
אפשר  אי בישיבה, הלימוד לולי שכן, וכו', תפילין שבת, כשרות, ומצוות: תורה שומר יהודי להיות
בודאי  הרחוב ועל כו'; בפרנסתם שטרודים כיון תומ"צ, שומרי הם אם גם ההורים, של החינוך על לסמוך
היא  הרחוב הנהגת בימינו, אבל הרחוב, על גם לסמוך יכולים היו יהודית בעיירה [פעם לסמוך אפשר אי
לחיים! החיים מהיפך התלמיד את להציל נפש, פיקוח של הו"ע בישיבה שהלימוד כך, התומ"צ], היפך

שבנפש  חב"ד בחי' מטמאים שעי"ז חול, לימודי ישראל ילדי ללמד שמחייבים אלו, במדינות ובפרט
בתניא  הזקן רבינו (כמ"ש כו' כו'.13אלקית חזקה בתרופה מיד צורך שיש בודאי הרי – (

התורה, לימוד מעלת שתגדל ככל כי, וכו', כשרונות בעלי בין לחלק מקום שאין בודאי הרי שכן, וכיון
כולם  אצל הוא זה וענין תומ"צ, שומר שיהי' ולהבטיח בי"ת... אל"ף לידע צורך יש לראש לכל הנה

בשוה.

"ערבה" בדוגמת שהוא למי להתמסר שצריך לומר מקום יש בדוגמת xzeiואדרבה: שהוא למי מאשר
יותר. גדולה הסכנה שאצלו כיון "אתרוג ",

כ"כ, גדולה שאינה לסכנה יותר גדולה סכנה בין לחלק מקום אין נפש שבפיקוח אף – דיוק וליתר
יעזבו  שאם "ערבה", בדוגמת שהוא מי אצל רק היא שהסכנה לומר מקום יש הרי באיכות, או בכמות

משא"כ  עמו, הקשר יאבד אחד, ליום לנפשו ימתינו אותו אם גם הנה "אתרוג", בדוגמת שהוא מי אצל
בדבר. סכנה אין עמו, ילמדו למחרת ורק יום, עוד

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

ה"ז.9) שם
בהערה.10) צד ע' ח"ח אג"ק ראה
וש"נ.11) ה"ד. פ"ג ראה

וש"נ.12) ואילך. 227 ע' חי"ג מנחם תורת גם ראה
פ"ח.13)



סט h"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

עלול  אזי "אתרוג", בדוגמת שהוא התלמיד את אחד ליום יעזבו שאם – להיפך לומר מקום גם ויש
וחשש  אליו; גישה תהי' לא ולאח"ז שלו, החב"ד את שיטמאו בענינים מוחו את למלא כדי זאת לנצל

"ערבה". בדוגמת שהוא לתלמיד בנוגע כ"כ שייך לא זה

לתלמיד  ממולח תלמיד בין חילוק ללא בשוה, לכולם להתמסר חיוב יש ולכאן, לכאן סברא שיש וכיון
התורה  לימוד של ענין אודות כאן מדובר שלא כיון לתלמידות, תלמידים בין חילוק וללא ממולח, שאינו
יהודים  שיהיו – גשמיים) לענינים גם נוגע זה הרי וסוכ"ס (ברוחניות, פקו"נ של ענין אודות אלא בלבד,

תומ"צ. שומרי

השם" "צבאות מעמידים בשוה, לכולם להתמסר שיש מינים ד' ממצות שלומדים האמורה ההנהגה וע"י
דידן. בעגלא צדקנו, משיח פני לקבל עמהם יחד כשנלך שגידלנו", גידולים "ראו עליהם לומר שיוכלו

בראשית  לפרשת מלכות בדבר נדפס השיחה המשך

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

אגרות קודש

 ב"ה,  בין כסה לעשור, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

האברך מר יהודא שי'

שלום וברכה!

שאינך  אף  תקותי,  חייך.  ימי  מדברי  פרקים  ראשי  בו  קראתי  ובהתענינות  הגיעני,  מכתבך 

מזכיר זה במיוחד, שיש לך קביעת עתים בכל יום ללימוד תורתנו הקדושה, תורת חיים, שנוסף על זה 

שהוא מצווי הבורא יתברך, הרי זה ממשיך גם כן ברכת ה' בכל המצטרך בעניני הנפש והגוף גם יחד.

שמחתי לקרוא במכתבך שהנך משתתף בעבודת ההצלה של ילדי ישראל מהשפעות זר, ותקותי 

שתגדיל מאמציך ופעולותיך להפצת היהדות המסורתית בסביבתך בכלל, ובפרט בין עולי פרס, שעל פי 

כתבך מוצאך משם, ובסגנון חכמינו זכרונם לברכה עניי עירך קודמים. והובטחנו הבא לטהר מסייעין 

אותו.

ובפרט בעמדנו בימי סגולה אלה, עשרת ימי תשובה, עליהם נאמר דרשו ה' בהמצאו קראוהו 

השנה  ימי  כל  משך  טובות  ולפעולות  טובות  להחלטות  ביותר  מסוגלים  אלו  שימים  קרוב,  בהיותו 

החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה. ויהי רצון שתוסיף בכל האמור, וכציווי רבותינו 

ז"ל מעלין בקדש, והשם יתברך יצליח דרכך.

לשאלתך אם כדאי לך לנסוע לחוץ-לארץ בשביל קבלת התואר מאסטער, הרי כיון שהנך בשנה 

השני' ללימודך עוד מוקדם הדבר וכשיתקרב המועד יהי' פנאי להחליט בזה.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

כיון שמבין אתה גם אנגלית, מצורף בזה חומר מענינא דיומא שיש לו שייכות להאמור לעיל.



ע

       
מאידית  תרגום

. עם מיוחדת  שייכות  יש  תורה  לשמחת 
והשלימה  האמיתית  צדקנו 1הגאולה  משיח  –2ע "י

בשמחת  ושמחו ("שישו בפיוט  שאומרים  כפי
"אגיל  התורה : קריאת  לאחר  תורה  בשמחת  תורה ")

צמח  יבוא  בא  תורה  בשמחת  בשמחת 3ואשמח 
.4תורה "

הקפות  לפי שאומרים  בפסוקים  גם  וכמרומז
השמחה " על  טעמים  מ "אתה 5("שמביאים  – (

מכל  – האחרון – הסיום  מציון": "כי עד  הראת "
תורה " אלא  טוב  "אין טוב , בגימטריא  (י"ז )6י"ז

ה ' ודבר  תורה  תצא  מציון "כי הוא  פסוקים 
המשיח 7מירושלים " ימות  אודות  נבואה  שזו ,8.

התוכן גם  שזהו לומר , הי"ז ויש 
מציון 9פסוקים  "כי – בהסיום  תלויים  שכולם  ,

"א  בלשון (גם ) משמש  "כי" ,10ם "גו'":
"11"כאשר " את  לפרש  יש  ועפ "ז ."'גו מציון

הפסוקים  כל  שישנם 12שבסיום  הענינים  שכל  –
(בשלימותם  יקויימו שלפנ"ז בה (ט "ז)פסוקים 
תורה  תצא  מציון – כאשר  – "כי ובמילואם )
בגאולה  יהי' שזה  מירושלים ", ה ' ודבר 

והשלימה . האמיתית 

הראשון  מהפסוק  כי 13החל  לדעת  הראת  "אתה 
השלימות  מלבדו": עוד  אין האלקים  הוא  הוי'
– ֿ תורה  מתן בעת  שהי' גו'" לדעת  הראת  ד "אתה 
מבאר  הזקן שאדמו"ר  כמו לבוא . לעתיד  תהי'

ראי'14בתניא  של  באופן אלקות  גילוי יהי' שלע "ל  ,
עיניך  והיו מוריך  עוד  יכנף  ("ולא  לבוש " שום  "בלי

מוריך " את  לעולמים 15רואות  הי' "כבר  אשר  ,(
הראת  אתה  כדכתיב  תורה  מתן בשעת  זה  מעין
הראת  מלבדו, עוד  אין האלקים  הוא  ה ' כי  לדעת 
מוסיף  שבזה  לומר , [ויש  כו'" חושיית  בראי' ממש 
ועבודתינו  מעשינו ע "י איך  ביאור  הזקן אדמו"ר 

הזה  ראי'16בזמן של  באופן אלקות  (הגילוי פועלים 
"מעין  רק  הי' (שבמ "ת  בזה  והשלימות  ב )הגאולה ],
תורה  תצא  "מציון ("כי") כאשר  לע "ל , תהי' זה ")

גו'".

הם  שבכללות  זה , שלאחרי הפסוקים  ועד "ז
עם  מהעולם  שלמעלה  דאלקות  החיבור  על  ביאור 

האמיתית 17העולם  בגאולה  תהי' זה  ענין ששלימות  ,
והשלימה .
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כיום 1) הגשמים יום "גדול  ב) ח , (תענית ממאחז"ל  ולהעיר
תער"ג דשמח "ת הגשמים יום גדול  בד "ה (נת' גליות" קיבוץ
שני יו"ט  הוא שמח "ת והרי  ואילך )), קצח  ע' ֿ ע"ו תער"ב (סה"מ 
ישראל  שבארץ ועד  הגשמים), הזכרת התחלת (יום שמע"צ של 

שמע"צ. ביום הוא שמח "ת
ענין  על  מורה ששמיני  – (עצרת)" "שמיני  בשמו גם וכמרומז
המשיח  ימות "של  דכינור ב) יג , (ערכין כמאחז"ל  הגאולה,
ואילך . 93 ע' חי "ז לקו"ש שמיני . ר"פ יקר כלי  וראה שמונה".

ובכ "מ .
ע'2) שלום תורת השיחות (ספר תרנ"ב שמח "ת שיחת ראה

מעין  שבנפש, יחידה התגלות הוא "בש"ת שנה: מאה מלפני  – (2
סעיף  סוף לקמן וראה רעהו". את איש ילמדו שלא לבוא לעתיד 

ג .
ג ,3) זכרי ' וראה ה"ד . פ"ב ברכות (ירושלמי  משיח  של  שמו

הושענות  בנוסח  גם שאומרים וכפי  שמו". צמח  ("איש יב ו, ח .
דהושע"ר)).

יעב"ץ).4) (סידור בתורה" השמחה בזכות יבוא "משיח 
(5.54 ע' תש"ד  סה"מ 
שם.6) בסה"מ  הובא מ "ג , פ"ו אבות
ג .7) ב, ישעי '
הר 8) יהי ' נכון הימים באחרית "והי ' הענין בהתחלת כמ "ש

עמים  והלכו גו' הגוים כל  אליו ונהרו גו' ההרים בראש ה' בית
גו' מירושלים".רבים ה' ודבר תורה תצא מציון

ענין 9) עם קשור פסוקים כמה של  הפשוט  שתוכן לזה נוסף
הגאולה.

טו.10) יח , לך  עה"ת בפרש"י  הובא א. ג , ר"ה
משמש 11) אם מקומות בכמה שמצינו שם: ר"ה פרש"י  ראה

כאשר. לשון

טעם 12) נתינת בתור "דהא", בלשון משמש "כי " שם בישעי '
לפ  "כילמ "ש שהפסוק בנדו"ד  אבל  גו'". רבים עמים "והלכו נ"ז

(ע"ד  לפרש יש – שלפניו הפסוקים לט "ז בהמשך  בא גו '" מציון
תנאי בתור והיינו "כאשר", מלשון הוא שה"כי " גם עכ "פ) הרמז

שלפנ"ז. הפסוקים בכל  למ "ש
לה.13) ד , ואתחנן
א).14) (מו, פל "ו
כ .15) ל , ישעי '
הזה 16) השלימות ש"תכלית ברפל "ז, הענין בהמשך  כמבואר

בעוה"ז  ב"ה א"ס אור גילוי  שהוא המתים ותחיית המשיח  ימות של 
שכר  הגורם כי  הגלות משך  זמן כל  ועבודתינו במעשינו תלוי  הגשמי 
אור  גילוי  האדם ממשיך  בעשייתה כי  בעצמה המצוה היא המצוה
אשר  כו'", עוה"ז בגשמיות להתלבש למטה מלמעלה ב"ה א"ס

ש" עי "ז   הכח נמשך  תורה", מתן בשעת זה מעין
צא, (סנהדרין מאחז"ל  (וע"ד  ועבודתינו" "מעשינו ע"י  כן לפעול 

כ "ש"). לא חיי  דהוי  חיי  הוו "דלא – לע"ל  בנוגע א)
בההתוועדות.17) בפרטיות נתבאר



עי      

בחודש  מהמועדים  היא  תורה  ששמחת  וכיון
מועדים 18תשרי  שהנם  השנה 19, כל  על  כלליים 
ומשיח 20כולה  הגאולה  ענין שהדגשת  מובן, –

כולה . השנה  ובכל  על  אח "כ  נמשך  תורה  שבשמחת 

ה 'תשנ"ב , שנת  – זו בשנה  יתירה  ובהדגשה 
לראש 21ה פלאות נת הא י'ר "ת  לכל  שכוללת  ,

הגאולה  נפלאות  כמ "פ 22את  המדובר  ע "פ  ובפרט  .
על  כיום  אנו נמצאים  הסימנים  כל  שלפי לאחרונה ,

בא " (משיח ) זה  "הנה  כאשר  הגאולה , ו 23סף  תיכף ,
– לאח "ז רגע  בא .ומיד 

. יהודי של  לעבודתו בנוגע  גם  מובן מזה 
השנה  בכל  והמשכה  תורה , בשמחת  שנדרשת 
עם  שחדורה  עבודה  – זו בשנה  ובמיוחד  כולה ,
של  שהנהגתו אומרת , זאת  ומשיח . הגאולה  ענין
הזה  בזמן גם  ֿ יום  היום  בחיי הענינים  בכל  יהודי
חיי  ובדוגמת  מעין היא  – הגאולה  לפני ומיד  תיכף 

ממש . המשיח  בימות  בנ"י והנהגת 

האחרונה  בתקופה  המיוחדת  ההדגשה  גם  [וזוהי

למשיחא " "הלכתא  ללימוד  ההלכות 24בהנוגע  ,
הגאולה  בזמן בנ"י לחיי ].25שנוגעות 

הוא  – לבוא  לעתיד  העיקריים  מהענינים  אחד 
ד "אתה  השלימות  תהי' שאז מתניא ) לעיל  (כמובא 
מלבדו"; עוד  אין האלקים  הוא  ה ' כי לדעת  הראת 
מציאות  שום  שאין איך  יתגלה  כולו העולם  בכל 

מלבדו". עוד  "אין ית ', זולתו אחרת 

– יהודי של  בחייו גם  נדרש  זה  ובדוגמת 
עוד  ש "אין ממש , עניניו בכל  וירגיש  שיחוש 

זאת  מלבד  אומרת : זאת  מלבדו". 
היא  עבודתו ובמילא  אלקות , היא  העולם  עניני דכל 

שמים " לשם  יהיו מעשיך  ש "כל  ו"בכל 26באופן ,
דעהו" "חול ",27דרכיך  של  מציאות  ישנה  אבל  ,

קדושה ), הוא  תכליתם  – (רק  ו"דרכיך " "מעשיך "
אלקות , הם  עצמם  העולם  שעניני מזו: יתירה  אלא 
כלל , מציאות  שום  מלכתחילה  נרגשת  לא  ובמילא 

מלבדו". עוד  "אין כי

בהגירסא  והחידוש  ההוספה  שזוהי לומר , ויש 
וברייתא  את 28במשנה  לשמש  אלא  נבראתי  לא  "אני

לשמש 29קוני" נבראתי "אני הנפוצה  הגירסא  לגבי ,
איזו  שישנה  מדגיש , – כו'" נבראתי "אני קוני": את 
של  והתכלית  הכוונה  כל  אלא  שנבראה , מציאות 
"אני  קונו" את  "לשמש  מאשר  יותר  לא  היא  בריאתה 
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תשרי ,18) חודש מועדי  כל  של  והחותם הסיום – גופא ובזה
חודש  כל  הכולל  יותר גדול  כלל  שמח "ת יום תשרי  ש"בחודש

.(49 ע' תש"ב לו. ע' תרנ"ד  (סה"מ  כו'" תשרי 
א'תשנו.19) ע' סוכות אוה"ת שעט . ע' תקס"ו סה"מ  ראה

שם. תש"ב רעח . ע' תרנ"ו שם. תרנ"ד  סה"מ  א'תתסו. ע' ברכה
הגאולה 20) עם במיוחד  הקשור עצרת לשמיני  בהמשך  ובא

ח "ב  מלוקט  בסה"מ  (נסמן שומן מלשון ושמיני  ,(1 הערה (כנ"ל 
ה"אסענצייע" הוא קמ ), הענינים.*ע' כל  של 

בבחי '21) הן פלא) (מלשון ש"נפלאות" דאע"פ דייקא, "בה"
פנימיות. בבחי ' "בה", נמשכות ה"ה הבדלה,

ב),22) רסא, (זח "א פלאות נו"ן הוא ש"נפלאות" להעיר,
הוא  זה גם אשר החמישים), שנת (שהיא היובל  לשנת שרומז
פלאות  נו"ן – ("נפלאות" יצי "מ  לגבי  אפילו לע"ל  מהחידושים
תפז. ע' מיכה נ"ך  אוה"ת (ראה דיצי "מ  להנפלאות בערך  גם –
היו  שאז כיון היובלות, נהגו יהושע בכיבוש שגם אף כי  וש"נ)).
ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם סע"ב. לב, (ערכין עלי '" יושבי ' "כל 
מכל  בנ"י  כל  – עלי '" יושבי ' ד "כל  השלימות מ "מ  ה"ח ), פ"י 

המתים. יחיו כאשר לע"ל , דוקא תהי ' – כולם הדורות
כל ", מכל  "בכל  – ב' דאות בהר"ת גם נרמז זה שענין ולהעיר,

" בגימטריא א).שהוא יז, לב"ב חת"ס חי ' (ראה "
עה"פ.23) ובשהש"ר ח  ב, שה"ש

         
         

      
         
         
        



הרמב"ם 24) ספר לימוד  מסיימים זו שנה שבשמח "ת להעיר,
שבו  אחרונים פרקים שב' ליום), לג "פ שנחלק תוכנם **(כפי 

"כי ט ) יא, (ישעי ' בפסוק ממש לסיומם עד  המשיח , מלך  הלכות
התחלה  ו"מתכיפין מכסים". לים כמים ה' את דיעה הארץ מלאה
היסודות  "יסוד  – בראשית) לחתן "מרשות" (נוסח  להשלמה"
נמצא  כל  ממציא והוא ראשון מצוי  שם שיש לידע החכמות ועמוד 
עוד  אין האלקים הוא ה' כי  לדעת הראת "אתה ע"ד  שזהו וכו'",

בפנים. לקמן ראה מלבדו",
תנש"א 25) (התוועדויות ֿ י  ס"ט  תנש"א בלק ש"פ שיחת ראה

ואילך ). 39 ס"ע ח "ד 
או"ח 26) טושו"ע ספ"ג . דיעות הל ' רמב"ם מי "ב. פ"ב אבות
סרל "א.
אדה"ז 27) שו"ע שם. וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג , משלי 

ס"ב. סקנ"ו או"ח 
קידושין.28) סוף
תלמוד 29) של  ֿ היד  כתבי  (אוסף כת"י  הש"ס גירסת כ "ה

הובא  וכן הנ"ל . וברייתא במשנה תשכ "ד ) ירושלים הבבלי ,
רעו. רמז ירמי ' יל "ש גם וראה שם. למשנה שלמה במלאכת

      
 



עב     

פירושו  כו'" נבראתי אדם 30לא  של  שמציאות  –
("אני כלל  קיימת  לא  הענין כשלעצמה  נבראתי"),

קוני" את  "לשמש  הוא  – שישנו .31היחידי

בהעיכוב  הביאור  לומר  יש  אולי ועפ "ז  ֿ
שחסרה  זה  מצד  שזהו – הגאולה  של  המבהיל 
"אני  של  באופן דעבודה  בהדרגה  שלימות  בבנ"י

נבראתי עי"ז שדוקא  קוני", את  לשמש 
ז  באופן תהי' אשר  להגאולה  "אין מגיעים  (של  ה 

מלבדו") זה ,32עוד  עיכוב  גם  הוסר  כבר  עכשיו – .
לויתן  סעודת  לסעודה ", מוכן "הכל  הרי ובמילא 

המשומר  ויין הבר  האמיתית 33ושור  בגאולה 
ממש . ומיד  תיכף  והשלימה 

. לילדי מיוחדת  שייכות  יש  לעיל  להאמור 
חז"ל  כמאמר  רבן, בית  של  תינוקות  "אל 34בנ"י, :

רבן".35תגעו בית  של  תינוקות  אלו

להפירוש  (נוסף  בזה  מהביאורים  אחד 
רבן 36במפרשים  בית  של  תינוקות  של  החינוך  :(

חדורים  נעשים  שהתינוקות  באופן להיות  צריך 
של  והנקודה  הענין עם  תוכם  תוך  לגמרי

ילד 37"משיח " על  מבט  נותנים  רק  שכאשר  כך , ,
משיח ! את  – רואים ? מה  יהודי,

ד "אתה  הגילוי – "משיח " היא  מציאותם  כל 
מלבדו". עוד  אין גו' הראת 

– שבשמח "ת  העובדה  עם  גם  זה  לקשר  ויש 
הדגשה  מצינו – כנ"ל  משיח  עם  במיוחד  הקשורה 
עם  ורוקדים  חוגגים  תשב "ר  שגם  ישראל , במנהג 
– בשמח "ת  שלהם  ֿ רבה  השמחה  (וע "י התורה 

"משיחי" שהם  איך  יותר  עוד  ).38מתגלה 

תורה  דשמחת  השמחה  שעיקר  כיון ואדרבה :
ע "י ריקוד אינה  באמצעות  דוקא  אלא  התורה ,

שהם  כפי תורה  הספרי עם  ריקוד  – התורה  עם 
בכלל  שאז תורה , בכתר  ומכותרים  במפה  מכוסים 

מודגש לא  שאז מובן, הרי – בה  ללמוד 
התורה  של  השייכות  מהגדולים בעיקר  – בנ"י
– קטנים  והכי הקטנים  ממש .ועד 

והגילוי  השייכות  עם  קשור  גם  שזה  לומר , ויש 
ימות  שאודות  – בתורה  בשמחת  משיח  של  המיוחד 
גו' רעהו את  איש  עוד  ילמדו ש "לא  כתוב  המשיח 

גדולם " ועד  למקטנם  אותי ידעו כולם  ולכן 39כי ;
זה  ודוגמת  מעין היא  תורה  בשמחת  ההנהגה  .2גם 

. בית של  בתינוקות  במיוחד  מודגש  זה  ענין
גדולי  (בהסכמת  שנקראים  – זה  דדורנו רבן

השם ": "צבאות  בשם  ישראל )

מסורים  שהילדים  – מורה  השם " "צבאות  השם 
מכך ) (ויותר  בדוגמת  להקב "ה , לגמרי ובטלים 
הכתוב  כלשון ועד  "מפקדיהם ". אל  "חיילים "

מארץ 40ביצי"מ  ישראל  בני את  ה ' "הוציא  –
מהמדידות מצרים  יותר  נעלה  אף  צבאותם ",

"צבא " של  .41והגבלות 

– וילדות  ילדים  – ישראל  שבילדי מובן, מזה 
שהם  איך  בגלוי יותר  עוד  ניכר  זה , דדורנו
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"לא 30) דהלשון  סע"ב) פג , (מנחות מתני ' מתוד "ה להעיר
לעיכובא.. היינו אלא" .

ששניהם 31) דאף ותחש, זהב בין החילוק – לדבר דוגמא
חז"ל  אמרו לזהב בנוגע הרי  (והמקדש), המשכן בשביל  נבראו
להשתמש  ראוי  העולם הי ' "לא רפל "ה) שמו"ר ב. פט "ז, (ב"ר
והיינו  ביהמ "ק", ובשביל  המשכן בשביל  נברא ולמה בזהב
הי ' ("לא חול  בעניני  בו להשתמש האפשריות קיימת שבזהב

" הרי  – לתחש בנוגע משא"כ  כו'"), אלא כו' ראוי 
 היינו ב), כח , (שבת משכן" ממנו ועשה למשה לו נזדמן

המשכן. בשביל  בו ההשתמשות אלא אינה מציאותו שכל 
אדמו"ר 32) מו"ח  כ "ק בלשון הדיוק לבאר יש אולי  עפ"ז

הכפתורים": את לצחצח  עדיין "צריכים תרפ"ט ) שמח "ת (שיחת
יתכן  שמצ"ע שאף הבגד , חלקי  שני  שמחבר – הוא הכפתור ענין
ומתאחדים  מתחברים הכפתור ע"י  הרי  ביניהם, פירוד  של  ענין

יחדיו.
ועוד .33) ג . פי "ג , ויק"ר א. עה, ב"ב ב. לד , ברכות ראה
ב.34) קיט , שבת
כב.35) טז, ֿ א הימים דברי 
"ע"ש 36) או (פרש"י ), בשמן" למושחן תינוקות "שדרך 

בהם  שאין כדמסיק לגדולה, למשחה כדאמרי ' וחשיבותן גדולתן
מהרש"א). (חדא"ג  חטא" של  הבל 

ד "לא 37) המאמר מובא לפנ"ז שם שבת שבגמ ' להעיר,
מובן, שמזה תשב"ר", בה שביטלו בשביל  אלא ירושלים חרבה

נפעל  דתשב"ר הלימוד  כשבטלה שע"י  שהרי  ירושלים,
ד "משיח " השייכות יותר עוד  תומתק ועפ"ז המסובב. בטל  הסיבה

.לתשב"ר

ישמח .38) אותיות דמשיח  להעיר
לג .39) לא, ירמי '
נא.40) יב, בא
מבן 41) דוקא – ישראל  צבא של  ההגבלות לא גם כולל 

ילדי כל  נכללים השם" ב"צבאות שהרי  ומעלה, שנה עשרים
העולם  לאויר יצאו ֿ עתה שזה התינוקות גם ה"שיר *ישראל , (ע"י 

במעי עובר אפילו – י "ל  מזו ויתירה שמסביבם). וכיו"ב המעלות"
ע"ד  ב), ל , נדה – כולה" התורה כל  אותו (ש"מלמדין אמו
עוברין  ש"אפילו – מצרים מארץ שיצאו השם" "צבאות ובדוגמת

ב). ל , (סוטה שירה" אמרו אמן שבמעי 

          
            



עג      

"משיח  מהווה "משיחי", שזה  עצמו. הקב "ה  של  "
הכללי  המשיח  להתגלות  קרובה  והקדמה  ההכנה 

והשלימה . האמיתית  בגאולה  בנ"י, דכל 

נפלאות " אראנו מצרים  מארץ  צאתך  :42ו"כימי
מצרים " מארץ  ה ' צבאות  כל  "יצאו שאז ,43כשם 

מהגלות  יצאו זה  דדורנו השם " "צבאות  כך 
ותיכף  והשלימה  האמיתית  הגאולה  אל  הנוכחית 

ממש . ומיד 

פה , כעת  שנמצאים  בנ"י ילדי ובמיוחד  וכולל 
– בזה  ימשיכו ובודאי שעברה  בשנה  – שהתחנכו
רואים  מבט  עליהם  מעיפים  שכאשר  באופן
בהקפות  רוקדים  אלה  כשילדים  ובפרט  "משיח ".

תורה . ושמחת  עצרת  דשמיני

., הגאולה את  יותר  לזרז ובכדי – שכך  כיון
– ממש  ומיד  תיכף  עד  אפשרי הכי בהקדם  שתבוא 
שנמצאים  רבן בית  של  התינוקות  שכל  מתאים , הרי
יחד ) וכולם  מהם  אחד  (כל  יאמרו כאן כעת 

"לחיים ".

"צבאות  של  ומנהלים  מלמדים  המחנכים , וגם 
עם  (ביחד  שינגנו ֿ ידי על  בזה  שישתתפו השם "
[כמנהג השם " "צבאות  עם  שקשור  הניגון הילדים )
ניגון  ("מארש "), "הימנון" יש  שלצבא  ַהעולם 

בנימוסי'" הלך  לקרתא  "אזלת  צ "ל  והרי 44משלהם ;

יסייע  הקהל  כל  ובודאי בדרכי')]. נהג  לעיר  (בבואך 
ֿ ידי  שעל  כיון עבורם , כזכות  זאת  ויחשיבו בזה ,
מכונים  שבו התואר  בהם  גם  ונמשך  נפעל  הילדים 

"משיחי" – .45הילדים 

כל  במשך  לעבודה  כח  אח "כ  שואבים  ומזה 
כל  על  ההמשכה  נפעלת  שמשמח "ת  (כנ"ל  השנה 
בכלל , ומנהלים  מחנכים  אצל  ובמיוחד  – השנה )
מו"ח  כ "ק  דורנו נשיא  של  השלוחים  אצל  ובפרט 
מורכבת  המיוחדת  ושליחותם  שעבודתם  – אדמו"ר 
חוצה , המעינות  והפצת  והיהדות  התורה  מהפצת 

העבו  – במיוחד  – את וגם  להביא  ושליחות  דה 
ממש  בפועל  צדקנו שימת 46משיח  ֿ ידי על  – כולל  ,

ישראל  ילדי של  החינוך  ענין על  מיוחדת  הדגשה 
"משיחי". שנקראים 

ילדים  – כולל  בנ"י, וכל  יהודי שכל  רצון, ויהי
עם  ביחד  דשמח "ת  ההקפות  את  יחגגו יהודיים ,

חז"ל  כמאמר  – בעצמו הקב "ה 47הקב "ה  "עתיד 
. לצדיקים  מחול  מראה לעשות  ואחד  אחד  וכל  .

ואמר  כו' זה 48באצבעו אלקינו הנה  ההוא  ביום 
ונשמחה  נגילה  לו קוינו ה ' זה  ויושיענו לו קוינו

ממש . ומיד  ותיכף  בישועתו".
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טו.42) ז, מיכה
מא.43) יב, בא
ב"מ 44) גם וראה יד . פמ "ח , בב"ר ועד "ז ה. פמ "ז, שמו"ר
ב. פו,

(מאור 45) משיח  ניצוץ ישנו מישראל  שבכאו"א וכידוע
פינחס). ס"פ עינים

בגימטריא 46) הוא (כחות) עשר בצירוף ש"שליח " ולהעיר
ואילך . 7 ע' השליחות ספר בארוכה ראה – "משיח "

בסופה.47) תענית
הקפות 48) קודם שאומרים הפסוקים מי "ז אחד  ט . כה, ישעי '

ס"א). לעיל  (וראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc - cinz(ipy meil)

.x`ypd z`ì äöø àìå ,äéä ñéðèñéà ãéîìz BúBàå,úBzLdide §©§¦¦§§¦¨¨§Ÿ¨¨¦§
,eax dzyy mewnd lr jetyl yiiazn.àîva úîezniiqn ¥©¨¨

:`ziixadeøîà äòL dúBàa,minkgïzéå íéî íãà äzLé àì §¨¨¨¨§Ÿ¦§¤¨¨©¦§¦¥
ïäî CôL ïk íà àlà ,Bãéîìúì.dligz §©§¦¤¨¦¥¨©¥¤

siqed :`xnbd dtiqenéMà áøeCkìéä ,øîàyiy epcnly oeikn - ©©¦¨©¦§¨
,okl ,zezyl cinlzl oziy mcew jetyl axléôLc àãéîìz éàäC ©©§¦¨§¨¦

déaø én÷,axd ipta eax el `iady qekn jteyd cinlzd -úéì ©¥©¥¥
àúeøé÷ôà íeMî déa.axl dtvege oeifa meyn yyg dfa oi` - ¥¦¤§¦¨

:da bedpl mdipal exed ztqep dbdpdéléî ìklk`n xac lk - ¨¦¥
,epnn wex jl `ae ,zlk`yèBìôéú àìeze`étàa[ipta-],Caø Ÿ¦§§©¥©¨

.eprlaz `l` ,dzin aiig eax ipta wxdy itløaueg -àøwî ©¦¨¨
[mirelc lk`n-]àñééãåzlk` m`y ,[zelyean zeyezk mihig-] §©§¨

meyn ,jax ipta elit` heltl dz` leki ,wex jl `ae mdn cg`
eîc øáà ìL äìéúôëãmdy ,zgzex zxterl md minecy - §¦§¦¨¤£¨¨

.uegl epkilyz `l m` ,jteb z` mitxeye miwifn
lka ycwnd ziaa mipdkd zxiny xcq epzpyna x`azde xg`n
ze`xl miwcea eid cvik zyxtnd dpyn `xnbd d`ian ,dlil

:eyper did dne ,dxinyd zra mcxp mixneyd cg` m`íúä ïðz§©¨¨
zecn zkqna dpyna epipy -(a"n `"t),úéaä øä Léàxyd - ¦©©©¦

,ziad xd ikxv lr dpenn didyøfçî äéälka ,ytgne wcea - ¨¨§©¥
,dlile dliløîLîe øîLî ìk ìò,miield mixneyd lyúB÷eáàå ©¨¦§¨¦§¨©£

y` lyãîBò BðéàL øîLî ìëå ,åéðôì úB÷ìBceiptlnBì øîBàå §§¨¨§¨¦§¨¤¥¥§¥
ziad xd yi`lúéaä øä Léà'¦©©©¦
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עד

       
-- הרמב "ם ספר לסיום בקשר

סוכות, חוה"מ שבת ליל  דר"ה, ב ' יום משיחות

תשנ"ב  שמח"ת ויום ליל 

. כל" הרמב "ם : כותב  לחיבורו בהקדמתו
ניתנו, בפירושן בסיני למשה  לו שניתנו המצוות 

והתורה 1שנאמר  האבן לוחות  את  לך  ואתנה 
זו  והמצוה  שבכתב , תורה  זו תורה  והמצוה ,

. סדר פירושה  בארוכה  ומבאר  פה ", שבעל  תורה  .
גדולי  ע "י ופירושי' פה  שבעל  התורה  מסירת 
"וראיתי  ומסיים , לזמנו, עד  לדור  מדור  ישראל 

. המתבררים  דברים  בעני לחבר  והמותר . האסור  ן
. התורה  דיני שאר  עם  והטהור  שתהא הטמא  עד  .

קושיא  בלא  הכל  בפי סדורה  כולה  פה  שבעל  תורה 
. הלכות ") ("הלכות  פירוק  יהא ולא  שלא  כדי .

ישראל , מדיני בדין בעולם  אחר  לחיבור  צריך  אדם 
כולה  פה  שבעל  לתורה  מקבץ  זה  חיבור  יהא  אלא 

לפי . תורה , משנה  זה  חיבור  שם  קראתי לפיכך  .
קורא  כך  ואחר  תחלה  שבכתב  בתורה  קורא  שאדם 
צריך  ואינו כולה  פה  שבעל  תורה  ממנו ויודע  בזה 

ביניהם ". אחר  ספר  לקרות 

שבעל  "תורה  הוא  הרמב "ם  של  שחיבורו ואף 
מ "מ , שבכתב ), לתורה  ("משנה " תורה " "משנה  פה ",

. המתבררים  "דברים  ולא להיותו קושיא  בלא  .
" חשיבות פירוק ", בו יש  פה ", שבעל  תורה  של 

פה , שבעל  תורה  חלקי שאר  לגבי רק  (לא  מיוחדת 
כמו  שהיא  והכתובים ) הנביאים  ספרי לגבי גם  אלא 
והמצוה ", ("התורה  שבכתב  דתורה  החשיבות 

תורה ) שבמשנה  התורה  בהלכות  ופירושה  –תושב "כ 
חז"ל  מדברי של 2כמובן בספרו להלכה  (שהובאו

ש "כל 3הרמב "ם  הכתובים ) וכל  הנביאים  ספרי
המשיח " לימות  ליבטל  "הלכות 4עתידין משא "כ  ,5

לעולם ", בטלין שאינן פה  שבעל  תורה  של 
תורה ". חומשי כ "חמשה 

ברור  "דבר  – התורה  בנצחיות  [כלומר :

לעולם  עומדת  מצוה  שהיא  בתורה  ומפורש 
ולא  גרעון ולא  שינוי לא  לה  אין עולמים , ולעולמי

כו'" נכללים 6תוספת  שבעל – תורה  של  "הלכות 
קיום  אופן יודעים  ידם  שעל  המצוות , פירוש  פה ",

התורה  הנביאים 7מצוות  ספרי משא "כ  והכתובים ,8,
התורה  דברי על  וחידוש  הוספה  שאינם  שכיון
"לצוות  אלא  דבר ), לחדש  רשאי נביא  אין (שהרי
עלי', יעברו שלא  העם  ולהזהיר  התורה  דברי על 

זכרו  שבהן האחרון שאמר  משה 9כמו תורת 
ועאכו"כ 10עבדי" , בנוגע שבע "פ  בתורה 

אלא  שאינה  התורה  דברי ודרשות  הלימוד  לאופן
צורך  יהי' לא  התורה , הלכות  לבירור  "אמצעי"

המשיח  לימות  יבטלו ולכן טעמי 11בהם  יתגלו (ואז
צפונותי'" ומסתר  טעמי' "סוד  "תורה ,12תורה ,

תצא " מאתי )].13חדשה 

וחותם  בסיום  מרומז זה  שענין לומר , 14ויש 

האחרונים  פרקים  (שני דהרמב "ם  ההלכות  ספר 
המשיח " ומלך  ומלחמות  מלכים  )15ד "הלכות 

המשיח  וימות  המשיח  ביאת  כיון 16בענין –
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יב.1) כד , משפטים
ה"ה.2) פ"א מגילה ירושלמי 
מגילה.3) הלכות סוף
אסתר".4) ממגילת "חוץ
משא"כ 5) דייקא, פה,הלכות שבעל  שבתורה

הכתובים. וכל  הנביאים ספרי  מכל  וק"ו במכ "ש

רפ"ט .6) יסוה"ת הל ' רמב"ם
אינן 7) ל "ת מצות בין מ "ע בין שבתורה מצות "כל  שהרי 

הלכות  שבע"פ", תורה ע"י  אלא ומפורשות וידועות גלויות
ההלכות  נקראו ולכן הקב"ה, של  רצונו נתגלה שבהם התורה,

סכ "ט ). אגה"ק תניא בארוכה (ראה תורה של  וכתרה תגא בשם
להגדר 8) דנבואה הגדר בין בהלכה מהחילוקים גם להעיר

ואילך . 177 ע' חי "ט  לקו"ש בארוכה (ראה ).דתורה
כב.9) ג , מלאכי 

ה"ב.10) שם רמב"ם
הדבר 11) "אמתת שם: לירושלמי  הפנים מראה פי ' גם ראה

. הוא רמיזיכך  ולא וכתובים בנביאים דכתיבי  מידי  ליכא .
. התורה באורייתא מן הרמז להוציא יתירה בינה שצריך  אלא .

דבר  כל  בה  שנרמז  בהתורה ההוא המקום ולהשכיל  ולהבין ולידע
. ומלאה מהכתובים דכתיב לעתיד  אבל  עכשיו, הוא זה וכל  .

וישכילו  ידעו כולם מזה, זה ללמוד  יצטרכו ולא וגו', דעה הארץ
כו'". והכתובים מהנביאים בהתורה הנרמז לכל 

ב.12) א, שה"ש פרש"י 
ג .13) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
א).14) יב, (ברכות החיתום" אחר הולך  "הכל 
שי .15) רפד . וינציאה בדפוס הכותרת לשון כ "ה
כל 16) (ש"חוזרין המשיח  שבימות – הפשוט  הטעם על  נוסף

שמיטין  ועושין קרבנות מקריבין מקודם, כשהיו בימיו המשפטים
יהי ' רפי "א) מלכים הל ' – בתורה" האמורה מצותה ככל  ויובלות



עה          

של  דהלכות  השלימות  תתגלה  המשיח  שבימות 
(כחמשה  לעולם  בטלין שאינן פה  שבעל  תורה 
הרמב "ם , של  ספרו תוכן שזהו תורה ), חומשי
(משנה  פה  שבעל  תורה  של  ההלכות  כל  שמקבץ 

תורה ) חומשי חמשה  ללימוד  בהמשך  .17תורה ,

. התורה דהלכות  הנצחיות  ענין לבאר  ויש 
אינן  פה  שבעל  תורה  של  ("הלכות  לבוא  לעתיד 

להבין: צריך  דלכאורה  – לעולם ") בטלין

ועד 18ידוע  הלל ", כבית  ש "הלכה  שהכלל 
משנה " אינה  הלל  בית  במקום  שמאי אינו 19ש "בית  ,

הלכה  תהי' לבוא  לעתיד  משא "כ  הזה , בזמן אלא 
שמאי במק "א כבית  ההלכה 20(וכמשנ"ת  ששינוי

יעמדו  לירושלים  שיחזור  הגדול  שב "ד  עי"ז יהי'
הרוב  ודעת  ב "ש ).למנין, כדברי תהי'

לבוא ועפ "ז, תורה לעתיד  של  הלכות 
גם  (כולל  בתורה  שנפסקו ההלכות  כל  – פה  שבעל 
אלו  שהלכות  ב "ה , כדעת  הרמב "ם ) של  בחיבורו
כדעת  חדשות , הלכות  יפסקו ובמקומן יבטלו,

ב "ש ?

העיקר  והוא  – מזה  :21ויתירה 

לעתיד 22ידוע  בטלות  "מצוות  דעות  שלכמה 
המתים  בתחיית  – דימות 23לבוא " השני' (בתקופה 

המשיח , דימות  הראשונה  בתקופה  משא "כ  המשיח ,
המתים  תחיית  המצוות 24לפני קיום  יהי' שאז ,

כלאים  בו שאבד  "בגד  שלכן, השלימות ), בתכלית 

זאת . יוסף  רב  אמר  למת , תכריכין ממנו עושה  .
לבוא " לעתיד  בטלות  מצוות  "לכתחילה 25אומרת  ,

לעתיד  שכשיעמוד  אע "פ  מכלאים  תכריכין לו עושה 
מצוות  מינה  שמע  בהן, שנקבר  במלבושיו יעמוד 

לבוא " לעתיד  .26בטלות 

השני'ועפ "ז, (בתקופה  לבוא  לעתיד 
המתים ) כשיחיו המשיח , דימות    

 " ש דכיון , בדרך בטלים  בטלות ",
שהם  ההלכות  כל  ממילא   ?

. ד "מצות הענין ביאור  תחילה  להקדים  ויש 
 בסתירה ה "ז דלכאורה , – לבוא " לעתיד 

  שהיא בתורה  ומפורש  ברור  ש "דבר  ,
. עולמים  ולעולמי לעולם  עומדת  דברי מצוה  שכל  .

עולם "? עד  לעשותן אנו מצווין התורה 

בטלות  ד "מצות  שהענין לומר  אפשר  לכאורה 
כיון  התורה , לנצחיות  בסתירה  אינו לבוא " לעתיד 
התורה  דברי ("שכל  התורה  דנצחיות  שהגדר 
מלכתחילה  הוא  עולם ") עד  לעשותן אנו מצווין

לעשותם " ד "היום  הזמן משך  לכל  ולא 27בנוגע  ,
הבא בנוגע  (לעולם  ד "למחר  לקבל 28לזמן (

דברי 29שכרם " דכל  הציווי שנתקיים  לאחרי ,
בטלות . מצוות  שאז השלימות , בתכלית  התורה 

כי: מספיק , אינו זה  ביאור  אבל ,

("המצוות  התורה  שבמצוות  להנצחיות  הטעם 
מוחלפות , יהיו שלא  מסיני") למשה  לו שניתנו
הוא , עולמים ", ולעולמי לעולם  עומדת  "מצוה 

הקב "ה להיותן דמצוות 30של  שהרצון היינו, ,
את  ולזכך  לברר  אחרת , ותכלית  מטרה  בשביל  אינו
מקום  יש  [שאז בשלימות  שיהיו והעולם  האדם 
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בתכלית  הרמב"ם) של  ספרו (תוכן התורה הלכות דכל  הקיום
השלימות.

פסוקות)17) (הלכות הרמב"ם לימוד  שע"י  י "ל , ועפ"ז
(ויק"ר  מארז"ל  (ע"ד  המשיח  דימות הזמן את ומזרזים ממהרים
משניות", בזכות אלא מתכנסות הללו הגליות כל  "אין ג ) פ"ז,
בטלין  שאינן ההלכות מעלת תתגלה שאז פסוקות), הלכות

לעולם.
רע"ג .18) נד , קרח  בלקו"ת הובא ב. יז, לזח "א מק"מ 
וש"נ.19) ע"ב. ריש לו, ברכות
(התוועדויות 20) תצא מאתי  חדשה תורה בענין קונטרס

ס"ז. ואילך ) 282 ע' ח "ג  תנש"א
לת 21) יש דב"ה, להלכות בנוגע שאין כי , עכ "פ) (בדוחק רץ

חשיב בתורה זה הלכה שנשארת כיון תורה, של  הלכות
 .כב"ש היא שההלכה אלא ,
(ח "ג22) ריח  ס"ק מ ' כללים בשד "ח  שנסמנו בספרים ראה

סע"ב  א'תתקסב, (ח "ט  סנ"ג  חכמים דברי  ואילך ). ג  תקסא,
ואילך ).
(קמה,23) סכ "ו אגה"ק תניא א. ל , לר"ה יעב"ץ הגהות
סע"א).
תחה"מ 24) לפני  כלומר,  שקמים צדיקים משא"כ  ,

קיום  כשיהי ' א), קמ , זח "א (ראה המשיח  ימות בהתחלת לתחי '

"כיצד  ב) ה, (יומא בגמרא כדאיתא השלימות, בתכלית המצוות
. לבוא לעתיד  עמהם".מלבישן ומשה ובניו אהרן לכשיבואו .

הכ "ה:25) פ"י  כלאים הל ' רמב"ם וראה – ב. סא, נדה
מצוה" המתים על  שאין למת תכריכין הכלאים מן לעשות "מותר
אדם  שמת כיון חפשי , במתים דכתיב "מאי  הסוגיא, (כהמשך 
לקמן  (וראה התחי ' לזמן נחית ולא המצות"), מן חפשי  נעשה

.(43 הערה
שם.26) נדה יוסף רב אמר תוד "ה
ואתחנן.27) ס"פ
(28.(70 הערה לקמן (נסמן השכר עיקר שהוא התחי ', עולם
(וראה 29) עה"פ בפרש"י  הובא וש"נ. א. כב, עירובין

ואילך ). 41 ע' חכ "ט  לקו"ש בארוכה
(30. זה ברצון כביכול  עצמותו שכל  עצמי  נושא "רצון לפי  .

סה"ש  בארוכה וראה ואילך . תקכא ס"ע תרס"ו (המשך  העצמות"
ואילך ). 190 ס"ע שלום תורת



עו         

נעלית  לדרגא  מתעלים  והעולם  שכשהאדם  לומר 
אחרות  מצוות  יצטרכו יצטרכו 31יותר  שלא  או ,

עצמו  מצד  רצון אלא  כלל ], אין 32למצוות  שלכן, ,
הוספה . או גרעון שינוי, בו

להציוויים  התורה  מצוות  שבין החילוק  [וזהו
הנביאים  הם 33שע "י הנביאים  שע "י שהציוויים  –

"בדברי  בציווי מבעי לא  אחרת , תועלת  לצורך 
תלכו" אל  או פלוני למקום  לכו כגון ,10הרשות ,

והתכלית  שהמכוון התורה , בעניני בציווי גם  אלא 
דברי  על  "לצוות  אלא ) עצמו, זה  בציווי (אינו

עלי'" יעברו שלא  העם  ולהזהיר  ולכן 10התורה  ,
שעה  לפי אלא  אינם  אלו מצוות 34ציוויים  משא "כ  ,

ולעולמי  לעולם  עומדת  "מצוה  נצחיים , הם  התורה 
הקב "ה ]. של  רצונו להיותם  עולמים ",

דמצוות  שהנצחיות  לומר  שאין מובן ומזה 
לעשותם ", ד "היום  הזמן במשך  רק  היא  התורה 
העולם , בבירור  ישראל  של  בעבודתם  צורך  כשיש 
מתבטלת  שכרם ") לקבל  ("למחר  זה  ולאחרי

כיון – המצוות  מציאות     הו"ע
לשינויים  בהתאם  משתנה  ואינו תלוי שאינו נצחי

והעולם . האדם  במצב 

שהיא  בתורה  ומפורש  ברור  ש "דבר  כיון ועפ "ז:
יתכן  איך  עולמים ", ולעולמי לעולם  עומדת  מצוה 

לבוא " לעתיד  בטלות  ?35ש "מצוות 

. ד "מצוות בהסוגיא  הדיוק  בהקדם  ויובן
. כלאים  בו שאבד  "בגד  – לבוא " לעתיד  .בטלות 

זאת  יוסף  רב  אמר  למת , תכריכין ממנו עושה 
ואי  אביי א "ל  לבוא , לעתיד  בטלות  מצוות  אומרת 
אלא  שנו לא  ינאי א "ר  מני א "ר  והא  דימי, רב  תימא 
עלה  אתמר  לאו א "ל  אסור , לקוברו אבל  לספדו
דא "ר  לטעמי' יוחנן ור ' לקוברו, אפילו יוחנן א "ר 

דכתיב  מאי אדם 36יוחנן שמת  כיון חפשי, במתים 
תמוה : דלכאורה  – המצוות " מן חפשי נעשה 

חפשי  נעשה  אדם  שמת  "כיון יוחנן ר ' של  טעמו
עליו  אין מת  שהוא  זמן שכל  מהני המצוות ", מן
שלאחרי  לזמן מהני לא  אבל  כלאים , איסור  משום 
יחול  שאז בהן, שנקבר  במלבושיו כשיעמוד  התחי',
של  דטעמו הזמן אין שכן, וכיון כלאים , איסור  עליו
של  טעמו צריך  שבו להזמן שייך  ד "במתים " יוחנן ר '

לבוא . לעתיד  בטלות  שמצוות  יוסף  רב 

ועיקר : ועוד 

בסנהדרין  המתים  דתחיית  ר '37בסוגיא  "אמר 
שנאמר  התורה  מן המתים  לתחיית  מניין 38יוחנן

אהרן  וכי הכהן, לאהרן ה ' תרומת  את  ממנו ונתתם 
שנותנין  ישראל  לארץ  נכנס  לא  והלא  קיים , לעולם 
וישראל  לחיות  שעתיד  מלמד  אלא  תרומה , לו
יוחנן  לר ' שס "ל  מוכח  שמזה  תרומה ", לו נותנין

לבוא  לעתיד  בטלות  מצוות  מצות שאין (שיקיימו
יוחנן  ר ' אמר  איך  וא "כ  תחה "מ ). לאחרי תרומה 
לבוש  יהי' במלבושיו כשיעמוד  הרי לקוברו, אפילו

?39בכלאים 

.. לטעמי' יוחנן ש "ר ' לומר , שמת ויש  כיון .
ביאור  (גם ) הוא  המצוות " מן חפשי נעשה  אדם 
לעתיד  בטלות  ש "מצוות  יוסף  רב  לדברי והסבר 

לבוא ":

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

שלא 31) המונע "מה פי "ד ) שלישי  (מאמר העיקרים כדעת
. ית' חכמתו כשתגזור גורע או מוסיף יתברך  הוא השווייהי ' .

השוה  המזון כי  המקבלים, הכנת כפי  שישתנה אפשר כבר ההקשי 
והיין, והבשר הלחם הוא הבחור אל  והשוה החלב הוא הילד  אל 

. האלקיות המצות ישתנו המקבלים"וכן הכנת השתנות כפי  .
הבאה). הערה (וראה

את 32) בהם  לצרף  אלא המצוות ניתנו "לא ומשארז"ל 
– רפמ "ד ) (ב"ר שנתלבש הבריות" כפי  הרצון, חיצוניות ה"ז

הקודמת) שבהערה (כבעיקרים חקירה שבספרי  וי "ל  בחכמה.
דרגות), כו"כ  גופא (ובזה בחכמה שנתלבש הרצון דרגת מבואר
שלא  באופן רצון – הלכות ספר הרמב"ם, של  בספרו משא"כ 

שינוי . בו שייך 
ואילך ,33) 182 ע' חי "ט  לקו"ש בארוכה ראה – לקמן בהבא

שם. ובהנסמן
בספרי34) שנכתבו לדורות שהוצרכו נבואות שגם ועד 

המשיח . לימות ליבטל  עתידין הנביאים,
ש"הרצון 35) פקצ"ג ) (ח "א תער"ב בהמשך  מהמבואר להעיר

בטלות  מצות ומ "ש כו', משתנה שאינו עצמי  רצון הוא דמצוות
העדר  בבחי ' שיתבטלו כ "א ח "ו, שיתבטלו הכוונה אין לעתיד ,

. דלעתיד  העצמי  האור לגבי  מקום בטיהרא תפיסת שרגא כמו .
בנדה  הסוגיא לפשטות (לכאורה) שייך  אינו זה ביאור אבל , כו'".
יעמוד  שלעתיד  אע"פ בכלאים קבורה דין ע"ד  התוס') (לשיטת

שתתבטל  היינו, בטלות, שמצוות כיון בהם שנקבר במלבושיו
כפשוטה  כלאים 46).*מצות הערה לקמן (וראה

ו.36) פח , תהלים
ב.37) צ,
כח .38) יח , קרח 
עולה 39) שתירוצו (ועיי "ש שם לנדה טהרה הסדרי  כקושיית

דידן  ספרים לפי  משא"כ  ינאי , ר' גרס שלא הרא"ש לגירסת רק
ינאי ). ר' דגרסי 
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אינו  לבוא " לעתיד  בטלות  ד "מצוות  הפירוש 
בנוגע  אלא   שגדרם דייקא , ("מצוות "

גמר  (לאחרי אדם  שמת  ש "כיון לאדם ), ציווי הוא 
(האדם ) נעשה  המצוות ) בקיום  מן עבודתו

גמר  (לאחרי התחי' בעולם  שגם  היינו, המצוות ",
הזמן  במשך  המצוות  בקיום  ועבודתינו מעשינו

לעשותם ") ד "היום   , המצוות דקיום 
נצחי,המצוות אבל  בקיום  היא  כשלעצמה 

בתור  לא  עולמים ", ולעולמי לעולם  עומדת  "מצוה 
הקב "ה . של  רצונו בתור  אלא  לאדם , ציווי

בזה : וההסברה 

רק  שייך  – להאדם  ציווי ד "מצוות ", הגדר 
הוא  כשהאדם   גדר עליו נופל  שאז ,

הקב "ה . של  רצונו ע "פ  להתנהג  הקב "ה  ציווי של 
בקיום  האדם  של  עבודתו שנשלמת  לאחרי אבל 
חדורה  שבו) הפרטים  (כל  מציאותו שכל  המצוות ,
של  ומצב  במעמד  ונעשה  הקב "ה , של  ברצונו

צוותא  מלשון (מצוה  הקב "ה ,40צוותא  עם  וחיבור  (
שנעשים  עד  ( אורייתא (ע "י "ישראל  ,

חד " כולא  ובגלוי 41וקוב "ה  בפועל  שיהי' כפי ,
הגדר  שייך  לא  – לבוא  (כיון לעתיד  לאדם 

רצונו  מציאות  שהוא  אם , כי בפ "ע ), מציאות  שאינו
(בדרך  בפועל  מתקיים  שבודאי הקב "ה , של 

ע "י .42דהמצוות ממילא )

יוחנן, ר ' שבדברי הסתירה  מתורצת  ועפ "ז
שמצוות  כיון בכלאים , לקוברו שמותר  שס "ל 
מנתינת  תחה "מ  שיליף  אף  לבוא , לעתיד  בטלות 
כי, – לחיות  שעתיד  לאחרי לאהרן תרומה 

, תחה "מ לאחרי גם  תהי' תרומה  דנתינת 
של  בגדר  לא  אבל   מן חפשי שנעשה 

לציווי, זקוק  שאינו למעליותא , (חפשי המצוות 
עם  אחת  מציאות  אלא  בפ "ע , מציאות  שאינו כיון
כי  בכלאים , לקוברו מותר  ולכן הקב "ה ),

עליו יהי' לא  לעתיד  דאיסור כשיעמוד 
לבוש 43כלאים  ישאר  לא  שבודאי אף  ,

התחי'44בכלאים  רגע  כי 45(לאחרי אם  לא ),
של  רצונו מצד  ממילא ) (בדרך  אלא  ציווי, בתורת 
האיסור  ע "י ומתבטא  (שמתגלה  לשלול  הקב "ה 

.46ד )כלאים 

. בדיוק מודגש  ה "ז – ביאור  ולתוספת 
– זל "ז סותרים  שלכאורה  המאמרים  דב ' הלשון

""ו לבוא ", לעתיד  בטלות   ..
לעולם ": בטלין אינן

הוא , לתורה , מצוות  שבין החילוק 
היינו, בעולם , להתנהג  איך  לאדם  ציווי הוא  גדרם 
ציווי  הם  והמצוות  והעולם , האדם  מציאות  שישנה 
שהמצוות  שאף  [ונמצא , והעולם  האדם  יהיו איך 

והעולם  האדם  תועלת  בשביל  רצונו אינם  (להיותם 
והעולם , להאדם  הם  מתייחסים  מ "מ , הקב "ה ), של 

משא "כ  והעולם ]. להאדם  בנוגע  הוא  שהרצון
. גנוזה  "חמודה  העולם "היא  שנברא  קודם  .47,

והעולם  להאדם  להורות  אינם  תורה " של  ו"הלכות 
אלא  העולם "), שנברא  "קודם  היא  זו דרגא  (שהרי

" ממש , בעצמותו שהוא  כפי ית ' רצונו 
יהבית " שחוץ 48כתבית  אחר  לענין מתייחס  שאינו ,

.49ממנו 
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ובכ "מ .40) ב. מז, ג . מה, בחוקותי  לקו"ת ראה
א.41) עג , זח "ג  ראה
מקיימים 42) שבהם העולם לעניני  בנוגע לדבר דוגמא מעין

היום" שבת ואומרת צווחת תאנה לבוא ש"לעתיד  – המצוות
בסופו). עג  מזמור תהלים (מדרש

הכלאים 43) מן לעשות "מותר הרמב"ם שמ "ש י "ל , ואולי 
למת תכריכין   שלאחרי הזמן על  גם קאי  ,"

אז יהי ' שלא ישאר התחי ', לא שבודאי  אף כלאים, דאיסור
ההלכה  גם (כולל  תורה של  "הלכות שהרי  בכלאים, לבוש

כבפנים. לעולם", בטלין אינן דכלאים)
(44'התוס לשיטת שגם שם, לנדה חיות במהר"ץ מ "ש

בטלות המות,שמצוות שלאחר העולם על  (לא קאי  לבוא לעתיד 
פשיטא  אח "כ  אבל  התחי ', ברגע רק "היינו התחי ', עולם על  אלא)

לאיסורו". דיחזור
בכלאים 45) לבוש יהי ' לא התחי ' ברגע שגם לומר, ומסתבר

שבאיסור  הקב"ה של  רצונו מצד  נסי ), (באופן ממילא בדרך  –
כבפנים. כלאים,

ד "מצוות 46) בפירוש אדנ"ע כ "ק דברי  לבאר יש ועפ"ז
כ "א  ח "ו, שיתבטלו הכוונה ש"אין לבוא" לעתיד  בטלות
דלעתיד  העצמי  האור לגבי  מקום תפיסת העדר בבחי ' שיתבטלו
(כנ"ל  בכלאים לקבורה בנוגע הגמרא דברי  פשטות ע"פ גם כו'",
בבחי ' יתבטל  כלאים איסור ע"ד  להאדם שהציווי  – (35 הערה
מצד  כלאים שבאיסור העצמי  האור לגבי  מקום תפיסת העדר

הקב"ה. של  העצמי  רצונו
ב.47) פח , שבת
הע"י ).48) (לגירסת א קה, שבת
הי '49) לא אם "ואף (פ"ה) התניא בספר הזקן רבינו ובלשון

ב) (קנט , קו"א תניא גם (וראה כו'" לעולם הזה הדבר יהי ' ולא
מעולם  היו שלא ואפשר כלל  שכיחי  דלא ההלכות "פרטי  בענין
לא  הנדחת "עיר א) עא, (סנהדרין ממארז"ל  ולהעיר במציאות").
מתבטא  אלו שבהלכות לומר, ויש להיות". עתידה ולא  היתה
משייכות  למעלה שהם כפי  התורה הלכות של  האמיתי  ענינם

התורה. הלכות בכל  גם הוא שכן מתגלה ידם ועל  לעולם,



עח         

הם  המצוות  – דמצוות  בהדרגא  אחר : בסגנון
רצונו. כפי יתנהג  שהעולם  היינו, העולם , בשביל 
ובריאת  לעולם , קדמה  ה "ה  – דתורה  בהדרגא  אבל 

התורה " "בשביל  היא  זה 50העולם  שרצון כדי ,
בפועל . גם  יהי' לעולם ) מתייחס  (שאינו

ש " מובן לבוא ",ועפ "ז לעתיד  בטלות 
ו"  ..,כי – לעולם " בטלין אינן

לדרגא  והעולם  האדם  יתעלה  לבוא  לעתיד 
שמתייחסים  המצוות  ולכן, מהעולם , שלמעלה 
של  הלכות  משא "כ  לבוא , לעתיד  בטלות  לעולם 
בטלין  אינן לעולם  מתייחסים  שאינם  תורה 

.51לעולם 

לקבל  ד "למחר  שהפירוש  לומר , שכרם ",ויש 
המצוות  שמקיים  (ישראל ) באדם  שיתגלה  הוא ,
המצוות  של  האמיתי ענינם  בעולם ) גם  ידו (ועל 

עצמה " מצוה  היא  מצוה  שהם 52("שכר  כפי (
העולם  של  מציאותו וכל  מהעולם , שלמעלה  בתורה 

בפועל . זה  רצון מתקיים  שבו הוא 

. בדרשת גם  מודגש  זה  שענין להוסיף , ויש 
. תורה  של  ש "הלכות  לעולם "חז"ל  בטלין אינן .

"אף  –53.. ליבטל  עתידין אינן הלכות  הליכות . .54

"אל  לו", (לעולם 55עולם  הלכות  אלא  הליכות  תקרי
יהיו)":

אלא 56ידוע  כו' תקרי ד "אל  שהלימוד  הכלל 
עוד  מוסיף  אלא  הפשוט , הפירוש  שולל  אינו כו'",
שהלימוד  בנדו"ד , ועד "ז אמת . ושניהם  פירוש ,
על  בהוספה  הוא  הלכות " אלא  הליכות  תקרי "אל 
שבהלכות  מובן ומזה  לו", עולם  ד "הליכות  הענין
עולם  "הליכות  (א ) ֿ דרגות : ענינים  ב ' ישנם  התורה 

הלכות ". אלא  הליכות  תקרי "אל  (ב ) לו",

שביניהם : והחילוק 

מציאות  שישנה  פירושו, לו", עולם  "הליכות 
התורה  הלכות  ופעולת  העולם , (הליכות ) והנהגת 

יתנהג שהעולם  לו", עולם  "הליכות  שיהיו היא 
ובגלוי  בפועל  ניכר  שיהי' הקב "ה , של  רצונו ע "פ 

הוא " (דהקב "ה ) שלו עולם  של  מהלכו .57"שכל 

הלכות " אלא  הליכות  תקרי "אל  מזה , ולמעלה 
מציאות  אין לעולם  שקדמה  התורה  דרגת  שמצד  –
אם , כי הליכות "), תקרי ("אל  עולם " ד "הליכות 
העולם  ובריאת  הלכות "), ("אלא  דתורה  המציאות 
שבהלכות  הקב "ה  של  רצונו קיום  בשביל  היא 

התורה .

תקרי  "אל  הדרשה  תוכן לבאר  יש  ועפ "ז
שמצד  – יהיו" לעולם  (ולכן) הלכות  אלא  הליכות 
מציאות  שישנו לו", עולם  ד "הליכות  הדרגא 
בעולם , לפעול  הוא  ההלכות  של  וענינם  העולם ,
עתידין  בעולם  ההלכות  פעולת  כשנשלמת  הרי,

 אלא הליכות  תקרי ד "אל  הדרגא  מצד  אבל  ;
– הקב "ה  של  רצונו הוא  האמיתי שענינם  הלכות ",

"  התורה דהלכות  המציאות  שנשארת  ,"
בעולם ,58בעולם  (ציווי) פעולה  של  באופן לא  ,

הקב "ה  של  רצונו מצד  ממילא ) (בדרך  אלא 
שבעולם . התורה  דהלכות  במציאות  שמתגלה 

. התורה דהלכות  שהקיום  האמור  וע "פ 
(לא  הוא  לעולם ") בטלין (ש "אינן לבוא  לעתיד 
התורה , מצד  שהם  כפי אלא ) להאדם , ציווי בתור 

שגם  לבאר  יש  – הקב "ה  של  רצונו 
 הלכה ונפסקה  וב "ה , ב "ש  שנחלקו (בענינים 

כב "ש ) הלכה  ויפסקו יחזרו לבוא  ולעתיד  כב "ה ,
לעולם : בטלין אינן

המשנה  בדברי הביאור  מחלוקת 59ובהקדם  "כל 
להתקיים  סופה  שמים  לשם  מחלוקת .שהיא  זו .

על  לומר  ראוי איך  זה  על  ש "הקשו – והלל " שמאי
אלא  להתקיים  אפשר  אי והרי שיתקיים , מחלוקת 
השני  כוללת  מחלוקת  ומלת  הדעות , מן אחד 
אלקים  דברי ואלו שאלו משום  ותירצו, צדדים ?

באצילות 60חיים  למעלה  שרש  ג "כ  ב "ש  לדברי ויש 
. כן הלכה  שאין על רק  מספיק  תירוץ  זה  ואין .

שלעתיד  פי' האריז"ל  אכן להתקיים , סופה  לשון
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בראשית.50) ר"פ פרש"י 
ומפורש 51) ברור "דבר הרמב"ם לשון דיוק יומתק ועפ"ז
שהיא שהנצחיות – עולמים" ולעולמי  לעולם עומדת

מצוות היותן מפני  .היא
ב).52) (נב, פל "ט  תניא ראה
(53.2 שבהערה ירושלמי 
ו.54) ג , חבקוק
שם.55) לירושלמי  משה ופני  העדה קרבן
(5624 ע' חכ "א בלקו"ש הנסמן ס"ג . אלי  הליכות ס' ראה

.27 הערה

עה"פ.57) פרש"י 
(58" הלשון בדיוק שמרומז לומר, שקיומן ויש יהיו",

העולם. במציאות גם) אלא בתורה, רק (לא הוא ההלכות של 
מי "ט .59) פ"ה אבות
וש"נ.60) ב. יג , עירובין



עט          

. כב "ש  הלכה  תהי' המשיח  סופה בזמן וזהו .
ממש " .61להתקיים 

להבין: וצריך 

תהי' המשיח  בזמן "שלעתיד  האריז"ל  לפי' גם 
. כב "ש  הרי,הלכה  – ממש " להתקיים  סופה  וזהו .

על  קאי להתקיים " ד "סופה  הפירוש  
" על  ולא  כמותם ), הלכה  תהי' (שלעתיד 

עי"ז  ב "ש  דעת  כשתתקיים  כי, והלל ", שמאי
כב "ה . ההלכה  תתבטל  כמותם , הלכה  שתפסק 

כב "ה  ההלכה  שתתבטל  יתכן איך  ועיקר : ועוד 
הדורות  כל  במשך  ב "ה  כדעת  בנ"י הנהגת  לאחרי
הכי  ירידה  ה "ז – כמותם ) הלכה  שנפסקה  (מאז

מהכלל  בתכלית  היפך  ב "ה , לדעת  "מעלין 62גדולה 
המשיח ?! בזמן ודוקא  בקודש ",

בזמן  שלעתיד  האריז"ל  שמ "ש  לומר , יש  ואולי
התקופה  על  קאי כב "ש , הלכה  תהי' המשיח 
השני' בתקופה  אבל  המשיח , דימות  הראשונה 
בטלות  ומצוות  המתים , כשיחיו המשיח , דימות 
והלל ", שמאי "מחלוקת  תתקיים  אזי לבוא , לעתיד 

כדלקמן.שתהי' יחד , גם  והלל  כשמאי הלכה 

.: בזה והביאור 

והללו  מטמאין "הללו וב "ה , דב "ש  המחלוקת 
פוסלין  הללו מתירין והללו אוסרין הללו מטהרין

מכשירין" כשתי 63והללו תורה  ש "נעשית  עד  ,
כפי 64תורות " התורה  להלכות  בנוגע  אלא  אינה  –

בתור  שבאים     הליכות")
ומודגשת  ניכרת  זו שבדרגא  דכיון לו"), עולם 
ישנם  הבריאה  גדרי ומצד  והעולם , האדם  מציאות 
ברצונו  גם  לכן וגבורה , דחסד  הפכיות  תנועות  ב '

אופנים . ב ' ישנם  זו) (בדרגא  ית '

לאמיתתם , שהם  כפי התורה  הלכות  מצד  אבל 
הם  אלא  בעולם , לפעול  באים  שאינם  

 הליכות תקרי ("אל  עצמו מצד  שהוא  כפי
שבהלכות  הדעות  חילוקי גם  – הלכות ") אלא 
הם  חיים ") אלקים  דברי ואלו (ש "אלו התורה 

אחד " מרועה  ניתנו "כולם  אחת ", ,63"תורה 
דחיוב  הדעות  ב ' בו יש  הכל , נושא  שלהיותו

מ "ש  ע "ד  כאחד , ושניהם  דבר 65ושלילה , "אחת 
לבוא  יכולים  ית ' ומצדו שמעתי", זו שתים  אלקים 
בעצמותו  שהם  כמו העולם  במציאות  ולהתגלות 
"נמנע  להיותו ביחד , ושלילה  חיוב  ית ',

.66הנמנעות "

במחלוקת  ההלכה  בפסק  החילוק  תלוי ובזה 
בימות  כב "ה ), (הלכה  הזה  בזמן – והלל  שמאי
כב "ש  (הלכה  התחי' ובזמן כב "ש ), (הלכה  המשיח 

יחד ): גם  וב "ה 

וגם  הזה , זמן שכולל  לעשותם ", ד "היום  בזמן
תחה "מ ) (לפני המשיח  דימות  הראשונה  התקופה 
כיון  – השלימות  בתכלית  התומ "צ  קיום  שיהי'
עולם  ("הליכות  בעולם  הפעולה  בעיקר  שמודגשת 
ההלכה  שתהי' בהכרח  העולם  גדרי מצד  הרי, לו"),
אינה  השני' והדעה  אחת , כדעה  בפועל  למעשה 

ברוחניות : ודעת אלא  כב "ה , הלכה  – הזה  בזמן
הלכה  – המשיח  ובימות  ברוחניות , היא  ב "ש 

ברוחניות . היא  ב "ה  ודעת  כב "ש ,

"למחר  לעשותם ", ד "היום  הזמן לאחרי אבל 
בטלות  ש "מצוות  התחי', בעולם  שכרם ", לקבל 
ונשאר  להאדם , הציווי גדר  שבטל  לבוא ", לעתיד 
"הלכות  הקב "ה , של  רצונו שהם  האמיתי ענינם  רק 

. תורה  ההלכה של  תהי' – לעולם " בטלין שאינן .
של  רצונו בעולם  שיתגלה  כיון יחדיו, וב "ה  כב "ש 
הנמנעות ". "נמנע  ית ', בעצמותו שהוא  כמו הקב "ה 

. אודות הרמב "ם  מ "ש  עם  זה  ענין לקשר  ויש 
ההלכות : ספר  וחותם  בסיום  המשיח  ימות 

ההלכות  וחלוקת  לסדר  הטעם  ביאור  ובהקדם 
פרטי  מבאר  שהרמב "ם  שלאחרי האחרון, בפרק 
ראשונות ), הלכות  (בג ' המשיח  דימות  הענינים 
החכמים  נתאוו ש "לא  ד ') (בהלכה  הענין ומסיים 

. המשיח  ימות  פנויין והנביאים  שיהיו כדי אלא  .
. וחכמתה  לחייבתורה  שיזכו כדי הבא ",. העולם 

"ובאותו  חדש : ענין האחרונה ) (בהלכה  מוסיף 
לא  קנאה הזמן ולא  מלחמה  ולא  רעב  לא  שם  יהי'

וכל  הרבה  מושפעת  תהי' שהטובה  ותחרות ,
ולא  כעפר , מצויין יהי'המעדנים 
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ואילך .61) סע"ב נד , קורח  לקו"ת
וש"נ.62) א. כח , ברכות
ב.63) ג , חגיגה
ב.64) פח , סנהדרין

יב.65) סב, תהלים
החקירה 66) בס' ונת' הובא סתי "ח . ח "א הרשב"א שו"ת ראה

ובכ "מ . ואילך . ב לד , להצ"צ
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שנאמר  בלבד , ה ' את  לדעת  אלא  העולם  כל  67עסק 

– מכסים " לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  מלאה  כי
(בקיצור  מוסיף  האחרונה  שבהלכה  לומר , דיש 
המשיח  דימות  השני' התקופה  ע "ד  גם  וברמז)
מהשינוי  החל  עולם , של  מנהגו שינוי שיהי'
בארוכה  כמשנ"ת  המתים , דתחיית  העיקרי

.68במק "א 

המשיח  ימות  שבין החילוק  לעיל  המבואר  וע "פ 
שלימות  תהי' המשיח  שבימות  המתים , לתחיית 
ובתחיית  להאדם , ציווי המצוות , דקיום  העבודה 
בטלות "), ("מצוות  להאדם  הציווי יבטל  המתים 
הקב "ה  של  רצונו שהם  האמיתי ענינם  ויתגלה 
מרומז  זה  שענין לומר , יש  – תורה ") של  ("הלכות 
ההלכות  בב ' הרמב "ם  בלשון בהחילוק  גם 

האחרונות :

והנביאים  החכמים  נתאוו "לא  כותב  ד ' בהלכה 
. המשיח  בתורה ימות  פנויין שיהיו כדי אלא  .

. .וחכמתה      שביארנו כמו
שהטובה  בארוכה  מבאר  ששם  תשובה ", בהלכות 
היא , המשיח , בימות  לשלימותה  עד  בעוה "ז,
כדי  התומ "צ , דקיום  העבודה  שלימות  בשביל 

הבא  בעולם  מצוות  של  שכרן למתן ;69לזכות 
בנוגע  חדש  ענין שמוסיף  ה ', בהלכה  משא "כ 

השני  בתקופה  שיהי' הזמן" כותב ל "אותו אינו ,'
ותכלית , מטרה  איזו בשביל  הוא  זה  ומצב  שמעמד 

כו'". "כדי

בזה : הביאור  לומר  ויש 

ד "היום  בזמן המשיח , דימות  הראשונה  בתקופה 
מדבר  (שאודותה  השלימות  בתכלית  לעשותם "

מודגשת  להאדם , ציווי שישנו כיון – ד ') בהלכה 
מתן  המצוות , קיום  ע "י האדם  של  התועלת  בעיקר 
הבא ". העולם  לחיי שיזכו "כדי מצוות , של  שכרן

כשיחיו  המשיח , דימות  השני' בתקופה  משא "כ 
ויתגלה  להאדם , הציווי שיתבטל  כיון – המתים 
רצונו  ומצד  הקב "ה , של  רצונו שהם  האמיתי ענינם 
בתכלית  ממילא ) (בדרך  והעולם  האדם  יהיו ית '
את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק  יהי' "לא  השלימות ,

. בלבד  וגו'",ה ' ה ' את  דעה  הארץ  מלאה  כי .
מטרה  איזו בשביל  אינו זה  ומצב  שמעמד  מובן,
המטרה  עצמו הוא  אלא  כו'", "כדי ותכלית ,

והתכלית .

ושלימות  עיקר  הרמב "ם  לדעת  שגם  י"ל , ועפ "ז
בתורת  (כהפס "ד  התחי' בעולם  הוא  השכר 

שלא 70החסידות  כמו בפירוש , זה  כתב  שלא  אלא  ,(
המשיח  דימות  השני' התקופה  אודות  בפירוש  כתב 
ספר  חיבור  ומטרת  שתכלית  כיון המתים , כשיחיו
ולגדול  לקטן גלויין הדינין כל  "שיהיו ההלכות ,
של  בסיומה  נשלמת  ומצוה ", מצוה  כל  בדין
שענינו  כיון ואעפ "כ , לעשותם "; ד "היום  התקופה 
כפי  תורה ", של  "הלכות  הוא  חיבורו של  האמיתי
בהלכה  לכן, – הקב "ה  של  רצונו מצד  שהם 
ההלכות , דספר  ֿ הכל  והסך  הסיום  שהיא  האחרונה ,
התחי', דעולם  ומצב  המעמד  אודות  הרמב "ם  רומז
תורה ", של  ד "הלכות  האמיתי ענינם  יתגלה  שאז

האדם  בשביל  העולם שאינם  לחיי שיזכו ("כדי
שזהו  ה '", את  "דעה  בוראם ", "דעת  אלא  הבא "),
והעולם  האדם  שמציאות  – השכר  ושלימות  עיקר 
לים  "כמים  ה '", את  ב "דעה  לגמרי ומכוסה  בטלה 

.71מכסים "
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ט .67) יא, ישעי '
תנש"א.68) לך  לך  ש"פ משיחות הרמב"ם על  הדרן
נפשות 69) אלא וגוי ' גוף בו אין הבא ש"העולם – לשיטתו

"החיים  ה"ב), פ"ח  תשובה (הל ' גוף" בלא בלבד  הצדיקים
בגוף  בו קיימים שאנו הזה העולם חיי  אחר לאדם לו (ש)באין
בעולם  שלאח "ז, השכר אודות מפרש ואינו ה"ח ), (שם ונפש"

בפנים). לקמן (וראה התחי '

סהמ "צ 70) סע"ד . סה, ש"ש דרושי  ג . טו, צו לקו"ת ראה
ובכ "מ . ב). יד , (דרמ "צ פ"א ציצית מצות להצ"צ

הוא 71) השכר ושלימות שעיקר – החסידות דתורת ובסגנון
ואילך ). פי "ב תרל "ז וככה המשך  (ראה בורא תענוג 

מהמחילה וסליחה וכפרה לאל אחד ואחת מישראל באופן ד"סלחתי כדבריך", תומשך שמחה גדולה לכל אחד ואחת בישראל, בסוכה 
אחת גדולה שבה ישבו כל ישראל.

משיחת וא"ו תשרי, ה'תשכ"ח
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
ÌÈÈÓÚÙ ÏÚ ‡"˘¯‰Ó‰ ¯·Ò‰Â ‡¯Ó‚‰ È¯·„

"ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ·"
הסוכות  חג על מצווים אנו שבה נאמר 1בפרשה

הראשון  "ביום הראשון": "ביום קודש 2פעמיים מקרא
תעשו" לא עבודה מלאכת ביום 3כל לכם "ולקחתם ,

הדר..." עץ פרי כך 4הראשון על אומרת הגמרא .5,
דחג" הרגל "שביתת – "ראשון" פעמיים 6שבשכר

קודש  מקרא הראשון (ולקחתם 7(ביום לולב ו"נטילת (
המקדש  בית "לבנין זוכים – הראשון) ביום לכם
כבוד  ("כסא "ראשון" הנקראים משיח" של ולשמו

מקדשנו" מקום מראשון הנה 8מרום לציון "ראשון
).9הנם"

הוא  הסוכות לחג הטעם המהרש"א: כך על מסביר
אותם  בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות "כי

מצרים" בסוכות 10מארץ ממלאכה השביתה ועל־ידי ,
בשלם  "ויהי נאמר שעליו המקדש, לבית זוכים

לשמחה,11סוכו" קשורה המינים ארבעת נטילת ואילו ;
זוכים  ולפיכך ושמחתם...", לכם... "ולקחתם ככתוב

המשיח. בביאת לעתיד לשמחה באמצעותה

של  "לשמו חז"ל לשון את גם מסביר הוא בכך
בשמו  רמוזה המשיח שבביאת השמחה שהרי משיח",

מנחם  כמ"ש 12"ששמו וישמחנו ינחמנו שהוא "13

עניתנו". כימות "שמחנו

הביטוי את חז"ל מדגישים מדוע להבין, :oey`xיש
בגלל  הוא בית־המקדש לבין סוכות שבין הקשר אם

המקדש, בית על האמור סוכו", בשלם "ויהי הפסוק
זוכים  שבאמצעותה שהמצוה, מכך, לנבוע היה צריך

תשבו  "בסוכות המצוה תהיה בית־המקדש לבנין
של  המצוה ולא עצמה, הסוכה – ימים" שבעת

ה"סוכו"lbxd"שביתת למצות תוספת שהיא בחג",

הראשון? ביום ברגל, רק וחלה

הזכיה  מדוע משיח: של שמו לגבי גם להבין יש כן

של  המצוה באמצעות היא שישמחנו, משיח, של לשמו
הראשון" ביום לכם רק14"ולקחתם שהיא ,dxeyw

("ושמחת  השמחה מצות באמצעות ולא לשמחה,

עצמה 15בחגך" (16.

.·
Â˘„˜Ó ‡Ï Í‡ ÂÎÎÊÓ ,ÈÓ˘‚ ¯·„· ‰ÂˆÓ ÌÂÈ˜

˘ÓÓ
הוא: לכך ההסבר

אחרות  ממצוות ונעלית מיוחדת  סוכה מצות
שבאמצעותם  הגשמיים הדברים על השפעתה מבחינת

כדלהלן: והדפנות), (הסכך מתבצעת היא

המצוה  גורמת גשמי, בדבר מצוה מקיימים כאשר

על  חלים המצוה קיום לאחר גם אשר עד לזיכוכו,
מצוה" "תשמישי של דינים אלו גשמיים כגון 17דברים .

הרי  בטלית הציציות קבועות עוד כל ציצית, במצות

משום  חול.. של תשמיש שום בהן להשתמש "אסור
מצוה" דעות 18ביזוי מספר ולפי שנפסקו 19, לאחר "אף

בזיון". מנהג בהם לנהוג אין
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כג.1) אמור
לה.2) שם
(3.7 הערה וראה שבתון. הראשון ביום לט) (שם ולאח"ז
מ.4) שם,
ח 5) פס"ג, לב"ר (והשינוי הקבלה ע"ד הגמרא ביאור א. ה, פסחים

ואילך. קג ע' (אגרות־קודש) לוי"צ לקוטי ראה ועוד) ספ"ל ולויק"ר
שם.6) פרש"י
בא 7) ילקוט דסוכות". קודש "ומקרא אלא ד"ה שם בפרש"י ראה

הראשון "וביום קג) (ס"ע שם לוי"צ מלקוטי ולהעיר רא. oezayרמז
שם. הר"ן חי' שם. כדתנא תוד"ה וראה דסוכות".

יב.8) יז, ירמי'
כז.9) מא, ישעי'

ימים 10) שבעת תשבו "בסוכות על כטעם זה ונאמר מג. שם, אמור
מב). (שם, גו'"

שם.11) תהלים מדרש עה"פ. תרגום ראה ג. עו, תהלים
זח"ג 12) נא. פ"א איכ"ר ה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי ב. צח, סנהדרין

רע"ב. קעג,
שם.13) ופרש"י תהלים מדרש וראה טו. צ, תהלים
בזכות 14) זוכים שלכולם מפרש (שם) ובויק"ר (שם) ובב"ר

זה  ראשון לכם ואביא נאמר דשם ולהעיר הראשון". ביום לכם "ולקחתם
שם). לוי"צ לקוטי (וראה משיח". של "שמו מפרט ואינו המשיח מלך

יד.15) טז, ראה
"בשמחת 16) דושמחתם הי"א) פ"ג (סוכה בירושלמי למ"ד דגם

ורק  ימים ז' כל היא דאורייתא בלולב השמחה הרי מדבר" הכתוב לולב
הוא  זמן) ובכל מקום בכל (המצוה ראשון בשכר.. משא"כ המקדש בבית
השמחה  ענין מודגש אין ובזה (לבד)", הראשון ביום לכם "ולקחתם –
יותר  שייך לפ"ז ועוד, הי"ג)*. פ"ז לולב הל' רמב"ם שם, ירושלמי (ראה
סי' אדה"ז (שו"ע בזה"ז גם הוא שמדאורייתא בחגיך ושמחת למצות

ס"ו), בזה"ז.zekfleתקכט גם הנהוג דבר ע"י יותר שייך משיח של לשמו
ב.17) כו, מגילה
שם.18) משו"ע ס"א סכ"א או"ח אדה"ז שו"ע
שם.19) אדה"ז ושו"ע רמ"א

.d 'iq mi`elin b"g b"qx zevnd xtql `lxrt t"ixd xe`ia d`xe (*
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מצוה" "תשמישי רק הן הציציות זאת, למרות אך
קדושה", "תשמישי ולא בטלית) קבועות הן כאשר (אף
בהן  להשתמש היה מותר מצוה, לביזוי החשש ולולא

חול". של ל"תשמיש

קיומה  שעל־ידי סוכה, מצות מכך מתהווה 20שונה
"כשם dyecwגם – בדפנות) גם (ומדרבנן, הסכך בעצי

על  שמים שם חל כך הקדשים.. על שמים שם שחל
ומפני21הסוכה" .dyecwd בהם להשתמש אסור שבהם

החג. ימי במשך

ולא  מצוה", מ"תשמישי היא הסוכה שגם (ולמרות
ימי  שעברו לאחר רק זאת הרי קדושה", "תשמישי
בהן  להשתמש מותר שאז מצוותן, עברה כאשר החג,

בזיון" אבל22תשמיש ,jeza חלה החג, ימי שבעת
קדושה) .23בהם

"תשמישי  מהיותה שונה סוכה, קדושת של הענין
בלבד  השפעת 24מצוה" באופן אחרות, כבמצוות ,

"תשמישי  של ההגדרה הגשמי: הדבר על המצוה
בהן ש"משתמשין היא בהם 25מצוה"mylמצוה" אך ,

הסוכה" "קדושת במושג ואילו קדושה, אין עצמם
והדפנות, הסכך עצמה, שהסוכה לכך היא הכוונה
הקדשים.. על שמים שם שחל "כשם קדושה נעשית

הסוכה" על שמים שם חל .26כך

.‚
ÌÈ¯·„Ó "‰ÏÚ" ‡Â‰ ‰ÂˆÓÏ ÈÂ‡¯‰ ÈÓ˘‚ ¯·„

ÌÈ¯Á‡
מוצאים, אנו המינים ארבעת נטילת במצות גם
המצוה  לבין הגשמיים המינים שבין שהקשר
במצוות  מאשר יותר חזק הוא על־ידם המתבצעת

אחרות.

שבין  שהקשר ולומר, להקדים יש זאת להבין כדי
איננו  - על־ידו המתבצעת המצוה לבין גשמי דבר
על־ידי  (ואף המצוה שבאמצעות בכך, רק מתבטא

למצוה  גשמי דבר הגשמי,27הקדשת העצם מזדכך ,(
לפני  עוד הזה, הגשמי הדבר של מציאותו עצם אלא
היא  למצוה, "הזמנתו" לפני ואף בו, המצוה קיום

ר  זה שדבר העובדה, עצם המצוה שונה. לקיום אוי
היותו  על מצביעה ציצית) למצות הראוי צמר (כגון:
מדברים  (אף אחרים גשמיים מדברים ו"נעלה" זך

למצוה  ראויים שאינם .28המותרים)

הראויים  דברים פני על המינים ארבעת של מעלתם
של  ו"עליונותם" שזכותם בכך, מתבטאת למצוה,
נראות  המצוה, לקיום אותם ההופכות אלו, מינים

להלן. שיוסבר כפי בגלוי,

.„
˙Â„Á‡‰ ÔÈÚ· ¯ÎÈ ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·¯‡ Ï˘ ÌÂ¯˙È

החסידות  בספרי לבחירת 29מוסבר שהסיבה ,
המינים "ולקחתם `elארבעת המצוה לקיום דוקא

האחדות: תכונת את בהם שיש מפני היא, לכם..."
– הדס מאוחדים); העלים (כל כפותין עליו – לולב
– ערבות אחד); בקן (=שלושה קינא" בחד "תלתא

ובודאי  באחוה; משנה 30גדלות באילנו "שדר האתרוג,
ארבע  של השונות התכונות מתאחדות ובתוכו לשנה",

השנה. עונות

מפורד  כלל בדרך הוא בעולם הנמצא שכל כיון
לאחדות, המינים ארבעת של שתכונתם ברור, ומחולק,
בעולם  הנמצאים כדברים מהותם של מהחלשה נובעת
הקשור  דבר החמרני, אופיים מהקטנת כלומר: הזה,

אלוקות. כלפי להתבטלותם

לדברים  יש המצוות בכל אם שגם מובן, מזה
על־פני  ו"עליונות" זיכוך לביצוען הראויים הגשמיים
זה  אין זאת בכל ג'), בסעיף (כדלעיל אחרים דברים
הראויים  המינים ארבעת של ולעליונות לזיכוך דומה
ארבעה  של שזיכוכם כיון לכם, ולקחתם מצות לקיום
לנבראים  מעל האחדות, בענין בגלוי ניכרת אלו מינים

אחרים.
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וש"נ.20) טו־ז. סעיף תרלח סי' אדה"ז שו"ע
א.21) ט, (סוכה הגמרא ולשון וש"נ. הסימן. בריש שם אדה"ז שו"ע

החגיגה". "על ב) ל, ביצה
סי"ט.22) שם אדה"ז שו"ע
וש"נ.23) א'תשה. ע' סוכות אוה"ת
שם.24) מגילה
שם.25) כא סי' אדה"ז לשון
בנוגע 26) וכן לסכך, (בנוגע כמ"פ תרלח סי' אדה"ז לשון וכדיוק

בשם  (מא"ר שם אוה"ת וראה סוכה. קדושת עליהם חל הסוכה) לדפנות
הקדש". כמו "דה"ל הגוף", "קדושת דה"ל הקודש) עבודת

לשם.27) ובקיצורים ב עז, ואילך. א נו, אורה שערי ראה

ע 28) ח"ב תער"ב המשך וכמו ראה דוקא, בצמר ציצית "וכן תתפג: '
כו' חולין והשאר קדש נעשה ומבדילין שמפרישין שמה ומעשר תרומה
לפרש  יש זה ובל' כו'". נבדלו ואח"כ בשוה הכל הי' הבדלה דקודם
שם  הענין מהתחלת אבל למצוה, הפרשתם מצד היא שבהם שההבדלה
כו' ראוי שאינו ומה למצוה שראוי מה גופא המותרים בדברים "מבדילים
וכ"כ  המין. בעצם היא ההבדלה כו' בציצית שגם משמע מינים" ד' וכמו

תתקסא. ע' שם
וככה 29) המשך ואילך. ד רסד, סידור ואילך. תמז ע' תקס"ח סה"מ

ואילך. פצ"ג פפ"ז
פצ"ד.30) שם וככה ראה
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ולא  מצוה", מ"תשמישי היא הסוכה שגם (ולמרות
ימי  שעברו לאחר רק זאת הרי קדושה", "תשמישי
בהן  להשתמש מותר שאז מצוותן, עברה כאשר החג,
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והדפנות, הסכך עצמה, שהסוכה לכך היא הכוונה
הקדשים.. על שמים שם שחל "כשם קדושה נעשית

הסוכה" על שמים שם חל .26כך
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מוצאים, אנו המינים ארבעת נטילת במצות גם
המצוה  לבין הגשמיים המינים שבין שהקשר
במצוות  מאשר יותר חזק הוא על־ידם המתבצעת

אחרות.

שבין  שהקשר ולומר, להקדים יש זאת להבין כדי
איננו  - על־ידו המתבצעת המצוה לבין גשמי דבר
על־ידי  (ואף המצוה שבאמצעות בכך, רק מתבטא

למצוה  גשמי דבר הגשמי,27הקדשת העצם מזדכך ,(
לפני  עוד הזה, הגשמי הדבר של מציאותו עצם אלא
היא  למצוה, "הזמנתו" לפני ואף בו, המצוה קיום

ר  זה שדבר העובדה, עצם המצוה שונה. לקיום אוי
היותו  על מצביעה ציצית) למצות הראוי צמר (כגון:
מדברים  (אף אחרים גשמיים מדברים ו"נעלה" זך

למצוה  ראויים שאינם .28המותרים)

הראויים  דברים פני על המינים ארבעת של מעלתם
של  ו"עליונותם" שזכותם בכך, מתבטאת למצוה,
נראות  המצוה, לקיום אותם ההופכות אלו, מינים

להלן. שיוסבר כפי בגלוי,

.„
˙Â„Á‡‰ ÔÈÚ· ¯ÎÈ ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·¯‡ Ï˘ ÌÂ¯˙È

החסידות  בספרי לבחירת 29מוסבר שהסיבה ,
המינים "ולקחתם `elארבעת המצוה לקיום דוקא

האחדות: תכונת את בהם שיש מפני היא, לכם..."
– הדס מאוחדים); העלים (כל כפותין עליו – לולב
– ערבות אחד); בקן (=שלושה קינא" בחד "תלתא

ובודאי  באחוה; משנה 30גדלות באילנו "שדר האתרוג,
ארבע  של השונות התכונות מתאחדות ובתוכו לשנה",

השנה. עונות

מפורד  כלל בדרך הוא בעולם הנמצא שכל כיון
לאחדות, המינים ארבעת של שתכונתם ברור, ומחולק,
בעולם  הנמצאים כדברים מהותם של מהחלשה נובעת
הקשור  דבר החמרני, אופיים מהקטנת כלומר: הזה,

אלוקות. כלפי להתבטלותם

לדברים  יש המצוות בכל אם שגם מובן, מזה
על־פני  ו"עליונות" זיכוך לביצוען הראויים הגשמיים
זה  אין זאת בכל ג'), בסעיף (כדלעיל אחרים דברים
הראויים  המינים ארבעת של ולעליונות לזיכוך דומה
ארבעה  של שזיכוכם כיון לכם, ולקחתם מצות לקיום
לנבראים  מעל האחדות, בענין בגלוי ניכרת אלו מינים

אחרים.
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הקדש". כמו "דה"ל הגוף", "קדושת דה"ל הקודש) עבודת

לשם.27) ובקיצורים ב עז, ואילך. א נו, אורה שערי ראה

ע 28) ח"ב תער"ב המשך וכמו ראה דוקא, בצמר ציצית "וכן תתפג: '
כו' חולין והשאר קדש נעשה ומבדילין שמפרישין שמה ומעשר תרומה
לפרש  יש זה ובל' כו'". נבדלו ואח"כ בשוה הכל הי' הבדלה דקודם
שם  הענין מהתחלת אבל למצוה, הפרשתם מצד היא שבהם שההבדלה
כו' ראוי שאינו ומה למצוה שראוי מה גופא המותרים בדברים "מבדילים
וכ"כ  המין. בעצם היא ההבדלה כו' בציצית שגם משמע מינים" ד' וכמו

תתקסא. ע' שם
וככה 29) המשך ואילך. ד רסד, סידור ואילך. תמז ע' תקס"ח סה"מ
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.‰
ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·¯‡Ï ‰ÎÂÒ ÔÈ· ÈÂ˘‰Â ÔÂÈÂ˘‰

המשותף  הצד הן ניכרים שבהם הענינים אחד זהו
והן  המינים) וארבעת (סוכה הללו המצוות שתי שבין

ביניהן: ההבדל

הקשר  ניכר שבשתיהן הוא, ביניהן השווה הצד
וארבעת  הסוכה ודפנות (הסכך הגשמי הדבר שבין

אחרות; במצוות מאשר יותר המצוות, לבין המינים)

והדפנות  הסכך שבין שהקשר הוא, ביניהן וההבדל
באמצעות הוא בסוכה ישיבה מצות לבין meiwבסוכה

ארבעת  שבין הקשר ואילו הגשמי, בדבר המצוה
המעלה  בגלל הוא לכם" "ולקחתם למצות המינים

אותם העושה למצוה.miie`xשבטבעם,

.Â
Ï„·‰Â ÔÂÈÂ˘ „ÂÚ

הללו: המצוות שתי בין והבדל שוויון עוד יש

האדם  את מקיפה היא להתחלקות, מעל היא סוכה
רק  איננה היא יתר־על־כן: כאחד. ורובו) (ראשו כולו
יהודי  אותו של והרגל הגוף הראש, בין להפרדה מעל
למשנהו, אחד יהודי בין להבחנה מעל גם אלא בעצמו,

אשר אחת lkעד בסוכה לישב ראויים .31ישראל

א) אחדות: היא המינים ארבעת של תכונתם וגם
(כדלעיל  עצמו בפני מין בכל הפרטים בין האחדות
– יחדיו המינים: ארבעת בין האחדות ב) ד'); בסעיף

מצוה מתקיימת ביחד המינים .`zgבכל

לבין  הסוכה בין הבדל יש האחדות בענין גם אך
נפרדים, פרטים מלכתחילה אין בסוכה המינים: ארבעת

המינים בארבעת פרטים miniiwואילו מלכתחילה
באותו  השונים הפרטים ואף השונים, (המינים נפרדים

מתאחדים. שהם אלא עצמו), מין

.Ê
Ï„·‰‰ ÔÓ Ú·Â ÌÈÈÓ‰ '„Ï ‰ÎÂÒ‰ ÔÈ· Ï„·‰‰

Ì‰·˘ ˙Â˜ÂÏ‡‰ ÈÂÏÈ‚·
לבין  סוכה בין הקיימים ההבדלים ששני לומר, יש
המצוה  בין הקשר בענין ההבדל (א) – המינים ארבעת
– שבהם האחדות בענין ההבדל (ב) הגשמיים לדברים

כדלהלן: לזה, זה קשורים

התחלקות  – אומר במהותו, עולם, המושג 32עצם

בעולם  מסויימים בדברים אחדות של וקיומה והפרדה,
הבאה  האחדות ניכרת אלו שבדברים מכך נובע

הבורא. מן האלוקי, ממקורם

(שמעל  שבסוכה האחדות בין שההבדל מובן מזה
פרטים) בין שבארבעת להתחלקות האחדות לבין

ההבדל  מן נובע פרטים) של התאחדות (שהיא המינים
בתוכם; האלוקות גילוי שבין

של  התאחדות המינים, שבארבעת האחדות סוג
פרטים  עדיין הם התאחדותם לאחר שגם פרטים,
(=התחלקות) העולם של התבטלותו על מורה שונים,
הנעלית  שבסוכה, האחדות ואילו (=אחדות). לאלוקות
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לעולם. שמעל

סוכה  בין ההבדל שבין הקשר מובן זה לפי
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למצוות: הגשמיים הדברים של הקשר בענין ביניהם
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˙Â„Á‡‰ ÔÓ ˙Ú·Â ÌÈÈÓ‰ '„·˘ ˙Â„Á‡˙‰‰

˙È˙ÈÓ‡‰
יתרון  יש לעיל, האמור בהתאחדות 33למרות
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ואילך.31) 390 ע' לעיל בארוכה וראה ב. כז, סוכה
ב)32) (נו, וארא תו"א וראה מעשיך. רבו מה עה"פ מדחז"ל להעיר

ועוד.

שער 33) אמ"ב ב. נה, תו"א ראה – "יחיד" על ב"אחד" וכהמעלה
ועוד. ואילך. פ"ח הק"ש
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איננו  פרטים שריבוי פשוטה, אחדות היא הקב"ה
נובע  הריבוי להיפך, לגביה. האחדות 34סתירה מן דוקא

.35הפשוטה 

התאחדות  בענין מוצאים אנו לכך (בדומה

המינים  שבד' המינים, וד' שבסוכה והמצוות הגשמיות

התאחדות  שבסוכה: ההתאחדות פני על יתרון בכך יש
קיום  באמצעות נעשית סוכה מצות עם הגשמיות

ואיננו אין erahaהמצוה, לפיכך הגשמי, הדבר של

בארבעת  ואילו האמיתית; האחדות את מראה היא
שהגשמיות ניכר למצוות,dnvrהמינים כלי היא

האמיתית). האחדות את מגלה זה ודוקא

הפרטים שהתאחדות כיוון היא zeipevigaאך

עצמם 36התבטלותם  שהם (ולא האחדות כלפי

לחילוק  שמעל ההתאחדות מן הפחותה מתאחדים),
של  והשורש הפנימיות את לגלות כדי לכן לפרטים,

שהפרטים  מפני בעצם שהיא הפרטים, התאחדות
mnvra– האמיתית האחדות את המבטאת אחדות הם

תבוא  הפרטים שהתאחדות בכך צורך יש כך לשם

להתחלקות. שמעל לאחדות בהמשך

כהמשך  באה הפרטים שהתאחדות על־ידי־זה

של  שקיומם מתגלה, מהתחלקות, הנעלית לאחדות
הנעלית  שהאחדות מזה נובע איננו באחדות פרטים

מכך  אלא עליהם, השפיעה לא עדיין מהתחלקות

את  מגלים עצמם הם אחדות, הם בעצמם שהפרטים
האמיתית. האחדות

נטילת  שמצות לכך הסיבות מן אחת שזו לומר, ויש
בסוכה  לקיימה המובחר מן – המינים :37ארבעת

ארבעת  נטילת במצות הפרטים שהתאחדות על־ידי־זה

מההתחלקות  שלמעלה לאחדות כהמשך באה המינים
והשרש  הפנימיות את גילוי לידי מביאים בסוכה, אשר

האמיתית  האחדות את הפרטים, התאחדות .38של

.Ë
˙˘Â„˜Ó Û‡ ˙ÈÏÚ ˙ÂÎÂÒ Ï˘ ÔÓÊ‰ ˙˘Â„˜

‰ÎÂÒ‰
מעל  היא שבסוכה שהאחדות לעיל, האמור לפי

מחדיר  היא ולכן לגשמיות, רוחניות בין ה ההפרדה
והדפנות, הסכך לעצי הסוכה, לגשמיות גם קדושה

הסוכות: חג לקדושת ההסבר גם מובן

הגילויים  מן נובעת יום־טוב, כל של קדושתו
הסבר: איפוא כאן נדרש זה. ביום המאירים האלוקיים
בבחינת  הם הכבוד) (ענני שבסוכות הגילויים אם
היום  ל"פנימיות" חודרים הם כיצד מבחוץ, "מקיף"
ליום  חול מיום הפיכתו על ומשפיעים סוכות, של

קדוש?

שבסוכות  האלוקות שגילויי כיוון הוא: לכך ההסבר
לפיכך  לגשמיות, רוחניות בין ההתחלקות מן נעלים הם
מקדשים  שהם כפי סוכות, של הזמן את מקדשים הם

הסוכה. גשמיות את

לכל  זהה בחיצוניותו נראה סוכות של שהזמן וכיון
שגם  והדפנות) (הסכך הגשמית כסוכה שלא – השנה
הסוכה  עשיית כאשר ובמיוחד "מקיפה", היא בגשמיות

מצות  לשם להיות יוצא,40סוכה 39חייבת –
של גילויי onfdשהתקדשותו את מביעה סוכות בו שחל

בין  בהבחנה מוגבלים שאינם סוכות, של האלוקות
גשמיות  קדושת מאשר שאת ביתר לגשמיות, רוחניות

הסוכה.

ואפילו  והדפנות, הסכך שקדושת כיוון זאת, למרות
הקדושה  מגילוי נובעת סוכות, של הזמן קדושת
סוג  שגם כך על הדבר מורה מעצמם, ולא בסוכה,
שמעל  אחדות של בהגבלה מוגבל שבסוכה האחדות
אין  מהתחלקות שלמעלה שלאחדות אלא להתחלקות,
בכל  משפיעה והיא השפעתה, מקום לגבי הגבלה

מקום.
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מדד 34) מי ד"ה ואילך. פכ"ז הארץ כל ויהי ד"ה נח בתו"ח נתבאר
ועוד. תרס"ב.

ואילך.35) 163 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש ראה
מהתכונה 36) (ומנגדת) נפרדת מ)קור גדל (ולהיות לסבול התכונה

האחדות  "הרגש" ע"י זה בטל ובאתרוג מ)חום, גדל (ולהיות לסבול
התכונות. (וניגוד) פירוד טבע וביטול

חגה"ס.37) דרושי הכוונות שער וראה הלל). (לפני אדה"ז סידור
מס' (מ"ח כו'" הדין מצד "והנה ונענועיו) לולב (כוונת האריז"ל סידור
(ע' חכ"ב לקו"ש בארוכה וראה ב. רמה, של"ה רפ"ה). וסוכה מצוה ימי

הנגלה. ע"ד הביאור ואילך) 124

לוי"צ 38) לקוטי ואילך. סע"א רסה, סידור שם. תקסח מסה"מ להעיר
הקבלה). (ע"ד קה ע' שם הערות

העבודה. ע"ד – 1־130) (ע' שם לקו"ש וראה
חג)39) לשם (שלא ישנה שבסוכה ה"ב פ"א סוכה ירושלמי ראה

התוס' ממשמעות סתרל"ו או"ח יוסף ובבית דבר. בה לחדש צריך
וראה  שם. (ואדה"ז) בשו"ע וכ"פ לעיכובא. שהוא פוסקים ושאר והרא"ש

מצוה". לשם עתה בה דר שהוא ניכר "אין ס"ג שם אדה"ז שו"ע
סי'40) אדה"ז שו"ע (ראה מצוה היא דסוכה העשי' שגם ובפרט

אינה "שעשייתה ברכות xnbתרמ"א שם. (סוכה ולהירושלמי המצוה").
סוכה". לעשות "וציונו עשייתה על גם מברך ה"ג) פ"ט
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איננו  פרטים שריבוי פשוטה, אחדות היא הקב"ה
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המינים  שבד' המינים, וד' שבסוכה והמצוות הגשמיות

התאחדות  שבסוכה: ההתאחדות פני על יתרון בכך יש
קיום  באמצעות נעשית סוכה מצות עם הגשמיות

ואיננו אין erahaהמצוה, לפיכך הגשמי, הדבר של

בארבעת  ואילו האמיתית; האחדות את מראה היא
שהגשמיות ניכר למצוות,dnvrהמינים כלי היא

האמיתית). האחדות את מגלה זה ודוקא
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לחילוק  שמעל ההתאחדות מן הפחותה מתאחדים),
של  והשורש הפנימיות את לגלות כדי לכן לפרטים,

שהפרטים  מפני בעצם שהיא הפרטים, התאחדות
mnvra– האמיתית האחדות את המבטאת אחדות הם
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הנעלית  שהאחדות מזה נובע איננו באחדות פרטים

מכך  אלא עליהם, השפיעה לא עדיין מהתחלקות

את  מגלים עצמם הם אחדות, הם בעצמם שהפרטים
האמיתית. האחדות

נטילת  שמצות לכך הסיבות מן אחת שזו לומר, ויש
בסוכה  לקיימה המובחר מן – המינים :37ארבעת

ארבעת  נטילת במצות הפרטים שהתאחדות על־ידי־זה

מההתחלקות  שלמעלה לאחדות כהמשך באה המינים
והשרש  הפנימיות את גילוי לידי מביאים בסוכה, אשר

האמיתית  האחדות את הפרטים, התאחדות .38של
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‰ÎÂÒ‰
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מחדיר  היא ולכן לגשמיות, רוחניות בין ה ההפרדה
והדפנות, הסכך לעצי הסוכה, לגשמיות גם קדושה

הסוכות: חג לקדושת ההסבר גם מובן
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הסבר: איפוא כאן נדרש זה. ביום המאירים האלוקיים
בבחינת  הם הכבוד) (ענני שבסוכות הגילויים אם
היום  ל"פנימיות" חודרים הם כיצד מבחוץ, "מקיף"
ליום  חול מיום הפיכתו על ומשפיעים סוכות, של

קדוש?

שבסוכות  האלוקות שגילויי כיוון הוא: לכך ההסבר
לפיכך  לגשמיות, רוחניות בין ההתחלקות מן נעלים הם
מקדשים  שהם כפי סוכות, של הזמן את מקדשים הם

הסוכה. גשמיות את

לכל  זהה בחיצוניותו נראה סוכות של שהזמן וכיון
שגם  והדפנות) (הסכך הגשמית כסוכה שלא – השנה
הסוכה  עשיית כאשר ובמיוחד "מקיפה", היא בגשמיות

מצות  לשם להיות יוצא,40סוכה 39חייבת –
של גילויי onfdשהתקדשותו את מביעה סוכות בו שחל

בין  בהבחנה מוגבלים שאינם סוכות, של האלוקות
גשמיות  קדושת מאשר שאת ביתר לגשמיות, רוחניות

הסוכה.

ואפילו  והדפנות, הסכך שקדושת כיוון זאת, למרות
הקדושה  מגילוי נובעת סוכות, של הזמן קדושת
סוג  שגם כך על הדבר מורה מעצמם, ולא בסוכה,
שמעל  אחדות של בהגבלה מוגבל שבסוכה האחדות
אין  מהתחלקות שלמעלה שלאחדות אלא להתחלקות,
בכל  משפיעה והיא השפעתה, מקום לגבי הגבלה

מקום.

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

מדד 34) מי ד"ה ואילך. פכ"ז הארץ כל ויהי ד"ה נח בתו"ח נתבאר
ועוד. תרס"ב.

ואילך.35) 163 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש ראה
מהתכונה 36) (ומנגדת) נפרדת מ)קור גדל (ולהיות לסבול התכונה

האחדות  "הרגש" ע"י זה בטל ובאתרוג מ)חום, גדל (ולהיות לסבול
התכונות. (וניגוד) פירוד טבע וביטול

חגה"ס.37) דרושי הכוונות שער וראה הלל). (לפני אדה"ז סידור
מס' (מ"ח כו'" הדין מצד "והנה ונענועיו) לולב (כוונת האריז"ל סידור
(ע' חכ"ב לקו"ש בארוכה וראה ב. רמה, של"ה רפ"ה). וסוכה מצוה ימי

הנגלה. ע"ד הביאור ואילך) 124

לוי"צ 38) לקוטי ואילך. סע"א רסה, סידור שם. תקסח מסה"מ להעיר
הקבלה). (ע"ד קה ע' שם הערות

העבודה. ע"ד – 1־130) (ע' שם לקו"ש וראה
חג)39) לשם (שלא ישנה שבסוכה ה"ב פ"א סוכה ירושלמי ראה

התוס' ממשמעות סתרל"ו או"ח יוסף ובבית דבר. בה לחדש צריך
וראה  שם. (ואדה"ז) בשו"ע וכ"פ לעיכובא. שהוא פוסקים ושאר והרא"ש

מצוה". לשם עתה בה דר שהוא ניכר "אין ס"ג שם אדה"ז שו"ע
סי'40) אדה"ז שו"ע (ראה מצוה היא דסוכה העשי' שגם ובפרט

אינה "שעשייתה ברכות xnbתרמ"א שם. (סוכה ולהירושלמי המצוה").
סוכה". לעשות "וציונו עשייתה על גם מברך ה"ג) פ"ט

zekeqd bg - zegiyÎihewl

איננה  המינים שבארבעת האחדות זאת, לעומת
כלומר, טבעם. מעצם אלא המצוה, מקיום נובעת
(שמחוץ  האחדות שענין מפני לא מתאחדים הפרטים

משפיע עצמם mkezlוחודרmdilrלהם) שהם אלא ,
האמיתית. האחדות את מגלה וזה אחדות,

.È
ÔÈ·Ï ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·¯‡Â ‚Á‰ ˙˙È·˘ ÔÈ·˘ ¯˘˜‰

ÁÈ˘Ó Ï˘ ÂÓ˘Â ,˘„˜Ó‰ ˙È· ˙ÈÈ·
לבין  החג שביתת בין הקשר יובנו לעיל האמור לפי
החג  שביתת שדוקא לכך הסיבה וכן המקדש, בית בנין
והקשר  המקדש, בית לבניית מביאים סוכה מצות וקיום

משיח: של לשמו המינים ארבעת נטילת בין

שמהותו  היא, המקדש" בית "בנין של משמעותו
בית־המקדש, מראשון",של מרום כבוד "כסא

" על גם מן mewnמשפיעה חלק שהוא מקדשנו",
בעיקר  לכך להגיע ניתן לפיכך דבר־חול. העולם,
קודש", מקרא הראשון "ביום של הענין באמצעות
בלבד, הסוכה עצי על משפיעים אינם הכבוד שענני

על גם ההופךonfdאלא ,lbxl,ziaynd החול את
באמצעות  תעשו") לא עבודה מלאכת "כל – ("ראשון"

קודש  (קריאתו קודש אל 41מקרא הקודש והחדרת ,
תוכו).

באה  מקדשנו" "מקום על ההשפעה גם זאת, בכל
הגילוי מן מראשון"dlrnlnרק מרום כבוד "כסא –

המקום  אל החודר –42.

(מנחם  משיח" של "שמו של מהותו זאת, לעומת
הענין  פנימיות גילוי היא הגלות) על הנחמה הבאת –
כיצד  הגילוי אלא מלמעלה, הגילויים רק ולא גלות, של

שיאמרו  כפי הטובה, שיא היא עצמה `jce"43הגלות
כי מצות 44בי"`ztpה' באמצעות יושג לא זה דבר .

ארבעת  נטילת לבין שבינה בקשר אלא השמחה,
הם  עצמם בפני העולם עניני גם כיצד המראים המינים,

האלוקית. לאחדות כלים

z"gnye y"dia zgny zegiyn)
(c"kyz ('a zecrezd ziy`xa zay)
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ואילך).41) א (ריז, המועדים שער סידור א. צד, ח"ג זהר ראה
כו'".42) השכינה "מפני הט"ז פ"ו ביהב"ח הל' רמב"ם ראה
א.43) יב, ישעי'

(ע'44) בסופו ושם ואילך). 73 (ע' נחמו לשבת בשיחה לעיל ראה
וש"נ. ואילך. 340 ע' חי"ח [המתורגם] לקו"ש ואילך). 102
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המשך ביאור למסכת תמיד ליום קמישי עמ' ב



פו

בעמדו  שנה  שלשים  בן  ויוסף   – מו  מא,  בראשית 
פרעה  מלפני  יוסף  ויצא  מצרים  מלך  פרעה  לפני 

ויעבר בכל ארץ מצרים

סב

"יוסף" בחי' יסוד, יצא מבית האסורים בר"ה – כשהי' "ל" 
שנה, כנגד ה"ל" קולות דשופר, יחוד ברית המעור עם 

ברית הלשון, וביאורו

יוסף הוא בחינת1 ברית המעור2 )יסוד(, ויצא מבית 

האסורים3 בראש השנה.

ג'  דשופר,  קולות  הל'4  לנגד  שנה,  ל'  בן  אז  והי' 

פעמים תשר"ת תש"ת ותר"ת.

אלקיך,  ה'  בברית  לעברך  הוא5  השנה  דבראש 

ואומרים6 זוכר הברית.
והוא ע"י תקיעת7 שופר בפה.8

בחי' יסוד. ראה זהר חלק א' דף נט, ב  יוסף הוא ברית המעור:   )1

יצחק  לוי  ובתורת  צדיק".  זכה דאקרי  לברית  לי'  דנטיר  בגין  "יוסף 

חידושים וביאורים בש"ס עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון 

עם פוטיפר, והנסיון הי' בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

ויחי  התורה  אור   .)3 הערה  ד  סימן  לעיל  )מובא  ואילך  ד  כט,  ויחי 

תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – ספר המאמרים 

מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

הפסוק  מלשון  והוא  יסוד,   – הזכר  ברית  היינו  המעור:  ברית   )2

)מלכים-א ז, לו( "כמער איש ולוית" פרש"י: כזכר ונקבה החבוקים 

בנקבה  המעורה  שזכר  ודיבוק  אחיזה  לשון  כמער,  בזרועותיהן. 

ופירוש איש ולויותו ולפי משמעותו לויות לשון דיבוק וכו'.

3( ראש השנה י, ב. יא, א.

4( ראה שו"ע אדמו"ר הזקן סימן תקצ סעיפים א-ב. ראה גם לקמן 

סימן סד הערה 7.

5( דברים כט, יא. וראה לקוטי תורה פרשת נצבים מד, א דמ"ש קודם 

“אתם נצבים היום" קאי על ראש השנה. ועיין גם לקוטי שיחות חלק 

כד עמוד 191 ואילך.

6( מוסף של ראש השנה “ברוך אתה ה' זוכר הברית".

7( פירוש: מקשר השני דברים, א( יוסף הוא בחי' יסוד – ברית המעור 

)אבר היסוד(, ב( יצא מבית האסורים בר"ה כשהי' בן "ל" כנגד ה"ל" 

קולות שהוא ע"י ברית הלשון – בפה. וראה הביאור הערה 9. 10.

8( ספר יצירה פרק ו משנה ד. וז"ל: “כרת לו ברית בין רגליו, והיא 

המילה, ובין עשר אצבעותיו והיא הלשון". ראה ביאור הערה 9. אור 

ואילך. אגרות קודש מכ"ק אדמו"ר  ויקרא חלק א עמוד רב  התורה 

זי"ע חלק ב עמוד שמה. לקוטי שיחות חלק כב סוף עמוד 308. לעיל 

סימן כט. לקמן סימן סט.

וברית8 הלשון מכוון לנגד ברית9 המעור, ואם10 יש 

מילה בראש השנה והתוקע הוא המוהל לא ירחץ הפה 

כדי  המילה  בדם  מלוכלך  בפה  ויתקע  המציצה  מדם 

לערבב מצות מילה בשופר.

מילה11 שופר בגי' תרע"א – אדנ"י במלואו.

12והמילוי דברית13 י"ת י"ש ו"ד ו' הוא תשל"ו מספר 

אדנ"י תרע"א כי ממנו, דהיינו מיסוד נבנה המלכות שם 

אדנ"י, וממנו היא14 מתמלאית.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד ס

9( ראה אור התורה פרשת אחרי עמוד תקנז וז"ל: האדם נחלק לב', 

ומפלגא  רוחניים,  אברים  שהם  הנשימה  אברי  הוא  ולעילא  מפלגא 

שהיא  והתורה  הגשמיים,  אברים  שהם  המזון  אברי  הוא  דלתתא 

שלם  האדם  את  שעושה  רפואה  היא  דלעילא  שבפלגא  פה  בדיבור 

ובריא בפלגא דלתתא כמו בפלגא דלעילא. כי שמירת התורה מועיל 

לשמירת הברית. וצריך האדם ליזהר שיהי' שלם בפלגא דלתתא כמו 

בפלגא דלעילא כו'. וביאור כ"ז איתא במד"ר )אסתר רבה פ"ז, יא( 

יש ברית בפיהם ויש ברית בבשרם, יש ברית בפיהם לא ימיש ספר 

ברית  ויש  בפה,  בדיבור  היא  שהתורה  כו'  והגית  מפיך  זה  התורה 

בבשרם ואתה את בריתי תשמור המול ימול כו', ועל בריתך שחתמת 

בבשרינו, ובספר יצירה )פ"א מ"ב( יש ג"כ כיוצא בזה עשר ספירות 

במספר עשר אצבעות חמש כנגד חמש, וברית יחיד מכוון באמצע, 

במילת לשון ובמילת מעור. ע"ש.

שמעתי  וז"ל:  סק"ב  תקפ"ד  סימן  ר"ה  הלכות  או"ח  ט"ז  ראה   )10

קנח  ולא  בר"ה  מל  הי'  ז"ל  מקראקא  פייוויש  מהר"ר  הרב  שהגאון 

פיו אחר המילה, אלא בפה המלוכלך בדם מילה תקע בשופר, לערב 

מצות מילה בשופר ע"ש.

אדנ"י  וכן   ,671  =  )586( שופ"ר   +  )85 )בגי'  מיל"ה  פירוש:   )11

במילוי כזה: אל"ף )111( + דל"ת )434( + נו"ן )106( + יו"ד )20( 

.671 =

והכוונה כאן, דכל ענין של ראש השנה הוא להמשיך אלקות בעולם, 

ושבנ"י יתברכו ברוחניות ובגשמיות –בבני חיי ומזונא, וזהו"ע יחוד 

ם  יסוד ומלכות, "מילה" וכן "שופר" מרומז בבחי' "ברית" כנ"ל, וׁשֵ

אדנ"י הוא מלכות ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק ז )פא, ב(, 

וכמו שאומרים "אדון עולם אשר מלך" ואין מלך בלא עם.

האסורים  מבית  יצא  ברית,  "מילה"   – יסוד  בחי'  דיוסף  הרמז  וזהו 

כנגד  שנה  ל'  )יוסף  "שופר"  הוא  בר"ה  היום  מצות  ועיקר  בר"ה, 

ם  הׁשֵ וענין  "אדנ"י"  מלכות   – בעוה"ז  הגילוי  להמשיך  קולות(,  ל' 

אדנ"י ב"מילוי" מורה על ענין "הגילוי" ראה מאמר ד"ה באתי לגני 

ה'תשל"ו )א( סעיף ו'.

12( שורה זו – מלקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות דברים עמוד מו.

ת"ו,  יו"ד,  רי"ש,  בי"ת,  כזה:  הוא  במילוי  "ברית"  פירוש:   )13

 + )310( י"ש   + ,)410( י"ת  והאותיות הנתוסף ע"י ה"מילוי" הוא 

ו"ד )10(, + ו' )6( = 736 – תשלו.

ם אדנ"י )כנ"ל הערה 11( שהוא בגי'  וכן אדנ"י )65( + ה"מילוי" דׁשֵ

671 = 736 – תשל"ו. ראה הערה 14.

זו יסוד, וה"מילוי" מרמז האיך  14( מרמז ומבאר: ד"ברית" עצמה 

ממלא ומשפיע לבחי' אדנ"י מלכות, ומיסוד היא מתמלאית  שיסוד 

וכנ"ל. ראה עד"ז לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רטו.

ילקוט לוי יצחק על התורה



פז מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - שבת חול המועד סוכות
ביאור הטעם, דחג הסוכות יום ראשון ובאמצע 
ראשון  יום  ופסח  עצרת,  שמיני  ואח"כ  חוה"מ 
הכבוד  ענני  כנגד   – חוה"מ(  )ובאמצע  חג  ושביעי 
וחג  וכו',  שיחזרו  ולע"ל  הגלות,  ובימי  וחירות, 

השבועות יום א' – כנגד התורה דהוא נצחי

אלה מועדי ה'. ונראה ליתן טעם על מה דאמר רחמנא 
שפסח יהי' שבעה ימים וביום הראשון וביום השביעי יהי' 
אחד,  יום  רק  הסוכות  וחג  אחד  יום  רק  יהי'  ועצרת  חג, 
ושמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו, והימים שבאמצע פסח 
וסוכות הם חוה"מ ומותר במקצת מלאכה ואסור במקצת 

מלאכה.
ונראה הטעם, דהנה ידוע בפסח הוא יציאת מצרים שבו 
התורה,  נתינת  הוא  ועצרת  מעבדות,  הגופות  חירות  הי' 

וסוכות הוא זכר לענני הכבוד שהקיפן הקב"ה.
נתבטל  ובעונינו  הגוף  לחירות  זכרון  שהוא  בפסח  ולזה 
וידוע  לחירות.  להשיב  לגאלינו  ועתיד  אותנו  והגלה  החירות 
ראשון  יום  עושין  ולזה  שלם,  להקיף  סימן  הוא  שבעה  שכל 
שמחה  שיש  אף  להורות  חג,  אינם  והאמצעים  חג  ושביעי 
להחירות, יחזור ויתבטל, ואחר ההיקף שלם יחזור ויהי' עוד חג.

שבשעת  אסתר  מגילת  על  לקח  יוסף  בספר  ומבואר 
לעולם,  עבדות  שם  מישראל  נתבטל  מצרים  יציאת 
בחומר  עבדים  שהיינו  עבדות  שם  עלינו  הי'  שבמצרים 
הקב"ה  מחסד  הי'  מצרים  גאולת  ובשעת  ובלבנים, 
שם  שום  עלינו  יקרא  שלא  עבדים,  שם  מעלינו  שנתבטל 

עבדות לעולם רק שם משועבדים.
ולזה הימים האמצעים המורה על ביטול החירות, מ"מ 
משם  נגאלנו  שעכ"פ  מפני  יו"ט  קצת  בהם  לנהוג  צריכים 
עבדים, וצריכין לעשות זכר קצת לעשות קצת יו"ט לזכר 

חסד שעשה הקב"ה עמנו שביטל מאתנו שם עבדים.
ועצרת שהוא על נתינת התורה אשר כרת ברית אתנו 
שלא ימושו מפינו ומפי זרעינו עד עולם, ולכך אינו אלא יום 

אחד.
נתבטל  לענני הכבוד שג"כ  זכר  הוא  וחג הסוכות אשר 
וכיון  חג,  אינם  ימים  ושבעה  חג,  ראשון  יום  ולכך  בעונינו, 
שמשגיח  השי"ת  והשפעת  השגחת  אותנו  מקיף  שמ"מ 
עלינו כמשגיח מן החלונות וכמציץ מן החרכים ולכך צריכין 
לנהוג באותן ימים קצת יו"ט, ומה שעתיד לשוב עלינו היקף 
ענני כבוד לא ידמה כלל לאותן הראשונים כדכתיב )ירמי' 
וגו',  אבותם  את  כרתי  אשר  כברית  לא  חדשה  ברית  לא( 

ולזה שמיני רגל בפני עצמו כיון שלא ידמה להראשונים.
נחלת יעקב

ביאור דרצה הקב"ה לזכות את ישראל שישמחו 
זמן  בשמחת  סוכות(,  שבועות,  )פסח,  בחגיהם 

העבר, וזמן ההוה, וזמן העתיד לבוא וכו'

רצה הקב"ה לזכות את ישראל שישמחו בחגיהם שמחת 
וזמן  וזמן ההוה,  זמן העבר,  הנפש ושמחת הגוף, בשמחת 
זמנים  בשלשה  בשנה  חגים  שלשה  לנו  נתן  ע"כ  העתיד, 

מחולפים.

מזמן  הגוף  ושמחת  הנפש  שמחת  הוא  המצות  חג   )1
את  וגאל  שגאלנו  ממצרים  חרותינו  זמן  שהוא  העבר, 
הנפש  וגאולת  השעבוד,  מקושי  הגוף  בגאולת  אבותינו, 

מטומאת מצרים.
ושמחת זמן ההוה, לפי שהוא בזמן האביב, אחר שעבר 
והטבע  הבריאה  מעשה  וכל  לו,  הלך  חלף  והגשם  הסתיו 
נתחדש, וכאילו עתה נברא עולם חדש, והוא דומה כאלו הי' 
תחיית המתים לכל מעשה הטבע, והוא שמחה לגוף ולנפש 

גם יחד לזמן ההוה.
ניסים  לנו  לעשות  הקב"ה  שעתיד  העתיד,  ולזמן 
הזה,  בזמן  לאבותינו  שעשה  כמו  הזה  בחודש  ונפלאות 
כמ"ש כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות )מיכה ז(, 
וגם בחג הזה עתיד להיות תחיית המתים, כמו שמחי' הש"י 
את  להחיות  הקב"ה  עתיד  כן  כמו  הטבע  מעשה  כל  את 
המתים בחג הזה, לכן אנו קוראים בשבת חוה"מ של פסח 

את ההפטורה של תחיית המתים )ביחזקאל לז(.
כי  ביחד  והגוף  להנפש  העבר  שמחת  השבועות  חג   )2
אמת  תורת  הקב"ה  לנו  נתן  שבו  תורתנו,  מתן  זמן  הוא 
ימים  ואריכת  עולם  חיי  לנו  ונותנו  נפש,  משיבת  שהיא 
לגוף ולנפש בעוה"ז ובעוה"ב, וע"י התורה הבטיח לנו הש"י 

שנהי' ממלכת כהנים וגוי קדוש.
שמחת ההוה, שהוא חג הקציר בכורי קציר חטים, בזמן 
בבית  ה'  וברכת  נתבכרו,  תבואה  מיני  והרבה  שהחטים 

ובשדה, והוא שמחה לגוף ולנפש.
עמנו  לדבר  הקב"ה  עתיד  עוד  כי  הוא,  העתיד  ושמחת 
ה',  למודי  בניך  וכל  נד(  )ישעי'  כמ"ש  פנים,  אל  פנים 
ונבאו  ג(  )יואל  כמ"ש  הנבואה  את  לנו  להחזיר  ושעתיד 
בניכם ובנותיכם וגו', ועתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים, 
והצדיקים מראין עליו באצבע ויאמרו הוא אלקינו זה וגו', 
משכני  ונתתי  כו(  )להלן  כמ"ש  ביניהם  ישכון  והקב"ה 

בתוככם, ומלאכי השרת ישאלו לישראל מה פעל אל.
3( וחג הסוכות יש בו שמחת הגוף והנפש מזמן העבר 
כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ 

מצרים והם ענני כבוד.
ושמחת ההוה שהוא בסוף הקיץ, בזמן שכל התבואות 
וזהו  האסיף,  חג  ג"כ  נקרא  לכן  נתבשלו,  כבר  הפירות  וכל 
שאמר כאן באספכם את תבואת הארץ, שבזמן הזה יאספו 
והוא  איתם  ה'  שברכת  ויראו  הפירות  וכל  התבואה  כל 
שמחה גדולה לגוף ולנפש, ולכן אנו אומרים בו שהוא זמן 

שמחתנו, וכן הבטיח לנו הש"י והיית אך שמח.
דוד  סוכת  את  להקים  הקב"ה  עתיד  כי  העתיד,  ומזמן 
וגם  לויתן,  של  מעורו  לצדיקים  סוכה  ולעשות  הנופלת, 
כליל  האלילים  כל  ואז  הסוכות,  בחג  יהי'  ומגוג  גוג  מפלת 
יחלוף מן הארץ, ונשגב ה' לבדו, וכל העמים יכירו אז כי לה' 
המלוכה וביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד, ולכן כל הגוים 
עתידין לחוג את חג הסוכות ואז ישמח ה' במעשיו וישמח 
הנפש  בשמחת  במלכם,  יגילו  ציון  ובני  בעושיו  ישראל 

ובשמחת הגוף, ב"ב אמן.
שמנה לחמו



dkxadפח z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i oey`x meil inei xeriy

ß ixyz c"i oey`x mei ß

âì(à)äëøaä úàæåìàä Léà äLî Cøa øLàýíé §Ÿ́©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«

i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)- למיתתֹו אימתי?סמּו עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî ýåýé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî¥©´¨½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈

:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם)ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְִִַָָ

יׂשראל, ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ואחרּֿכ מקֹום, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל
ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח וכל ּובּׁשבח ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּתחּול  אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָזה
ּברכה  a‡.עליהם ÈÈqÓ∑ לקראתם ּכׁשּבאּויצא ְֲֵֶָָƒƒ«»ְְִֶָָָָָ

ּפני  להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ּבתחּתית ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָלהתיּצב
ׁשּנאמר: יט)ּכּלה, למדנּו(שמות האלהים", "לקראת ְְֱֱִִֶֶַַַַָָָֹ

ּכנגּדם  BÓÏ.ׁשּיצא ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי) לבני ׁשּפתח ְְֶֶָָָ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֶַָ
רצּו ולא הּתֹורה, את ׁשּיקּבלּו .להם ∑‰ÚÈÙB.עׂשו ְְְֵֶֶַַָָָֹƒ«ֶָ

Ô¯‡t ¯‰Ó∑ יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ≈«»»ְְִִֵֵֶַַָָָָ
רצּו ולא Ó¯··˙.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ׁשּיקּבלּוה, ְְְֶַָָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿…

L„˜∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת ּכּלם,ועּמֹו ולא …∆ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹֹֻ
ּכבֹוד  ּכל ׁשּמראה ּבׂשרֿודם ּכדר ולא רּבם, ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻולא

חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו c˙.עׁשרֹו L‡∑ ׁשהיתה ְְְְְִַָָֻ≈»ְֶָָ
לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ּבאׁש לפניו מאז ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָּכתּובה
"אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם ְְִֵֵֶַַַַַָָָָנתן

האׁש מּתֹו להם ׁשּנתנּה ּכתרּגּומֹו, .ּדת", ְְְִֵֶֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dxezÎzgny - dkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר הּברכה" "וזאת ּפרׁשת ְְְְִִִַַַָָָָָָָֹּבּתחלת
מׁשה  לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"הוי'
ׁשניּתנה  היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה יעקב", קהלת ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹמֹורׁשה
ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּובאה
החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל הּברכה" "וזאת ּפרׁשת ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹוּסּיּום
הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא
ּדעת  והסּכימה לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבֹור לּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ"ׁשנׂשאֹו

ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת, אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו, ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּקּב"ה
לּוחֹות  לגּבי האחרֹונֹות הּלּוחֹות ׁשל עילּויים מרּמז ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבזה
על  ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהראׁשֹונֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניידי הּלּוחֹות את יׂשראל לׁשּבֹור ּפעל ּכל , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּתׁשּובה  עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבכל

עצמֹו. ּבכח עבֹודה -ְְֲַַָֹ
הּקּב"ה  להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוכאׁשר

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈
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פט dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i oey`x meil inei xeriy
יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת
ּובלב  ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ּתׁשּובתם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָקּבל
ּתהיה  ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשלם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד - ויגיעה ְְֲִִִַַַָָָָֹהעבֹודה
הּזמן  הּסּכֹות, ימי ז' לאחר לׁשמיני־עצרת ּבאים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻוכאׁשר
הּתֹורה  ּבחינת וגם ּבפנימּיּות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָׁשּכל
האמּתית  הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ּבלּוחֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשנּתנה

עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹוהׁשלימה
מתחילין  יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָולכן
ואת  הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹלקרֹוא
עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי על ּכי ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהארץ",
עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ(ועל
ּבמעׂשה  להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) התחּדׁשּות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻּובבחינת

ּבראׁשית  ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָּבראׁשית
ׁשוים  ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ּבׁשלימּותּה ׁשּתפּות ּכי -ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻ
אל  מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלגמרי.
אין  ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבדירה והן ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּפעל
מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻה"ּׁשּתפּות"
ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה עצמֹו, ּבכח היא ּכׁשעבֹודתֹו ְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹאבל
מדבר  ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהיא
עֹוׂשה  (להּקּב"ה) ליּה" "הּנין ּדלא מעֹולם - הרצּוי ּדבר ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹהפכי
ׁשּתף  - לּבֹורא ּדֹומה נעׂשה זה ידי על ליּה", ּד"הנין ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻעֹולם
ׁשנרגׁש "חדׁשים" וארץ ׁשמים ּובֹורא להּקּב"ה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשלימּות
מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבהם

ּבעֹולם. ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָּומסייעין

(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑ את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְִִֵֵֶַָָ
ּבנימין  ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּׁשבטים,
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּכׁשאמר להּולד עתיד היה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלבּדֹו

לה)ליעקב: מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ."ּגֹוי  ְְְֲִִִֶֶַַָֹ
E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑,אּתֹו ּגנּוזֹות הּצּדיקים נפׁשֹות »¿…»¿»∆ְְִִִַַַ

ׁשּנאמר: כה)ּכענין צרּורה (ש"א אדני נפׁש "והיתה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
"אלהי ה' את החּיים EÏ‚¯Ï.ּבצרֹור ekz Ì‰Â∑ ְֱִִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆

ּתחּתית  לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוהם
לתֹוההר  התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון "ּתּכּו" ּבסיני. ,לרגל ְְְְְְֲִִֶַַַָָֻֻ

מרּגלֹותי.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ על עליהם נׂשאּו ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָֹ
ּתֹורת.EÈ˙¯acÓ∑:ּכמֹו ליסֹוד, קרֹוב ּבֹו הּמ"ם ֶָƒ«¿…∆ְְֵַַָ
ז) אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע (יחזקאל ְִִֵֵֶַַַַָ

אף  אלי', 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ"ואׁשמע
ׁשה  מה ,"מּדּברתי" לאמר זה להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש אונטעררעדנוגען)להם. .(ציינע ְֶַַָ
והּמ"ם  ,ּדברי עלּֿפי נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָואּונקלֹוס
חבב  "אף אחר: ּדבר מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹּבֹו
להם  ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻעּמים",

ּבידם  יׂשראל את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ŒÏk.ּפנים ְְְֲִִֵֶַָָָָָָ»
E„Èa ÂÈL„˜∑ ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ּכל ¿…»¿»∆ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ

ׁשֹומרם  ואּתה ,מאחרי EÏ‚¯Ï.מׁשּו ekz Ì‰Â∑ ְְֲֵֶַַָָָ¿≈À¿«¿∆
צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים OÈ‡.והם ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»

EÈ˙¯acÓ∑,ּבׂשמחה ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ƒ«¿…∆ְְְְְְִִֵֶֶַָָ
ּדבריהם  .ואּלה ְְִֵֵֶֶ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
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אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
אדם  ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ
חכמים  ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם נּכרים ּבֹו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשעמלים
ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָנּכרים

.(ׁשּבכ הּפרטים את ְְְִֶֶַַַָָָהרמּב"ם
ּתלמידי  אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא
ּבאפן  אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹחכמים,
הּנּכרת  וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, לגמרי, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחדׁש
ּתלמידי  ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ"ּבהילּוכם
עד־ּכדי־ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש החּדּוׁש מהּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָחכמים,
הם  אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכ

ׁשהחינּו? ּברכת ּומברכים ּכ ּכל ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָׂשמחים
- מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻעל

היא  ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻהּתֹורה
הּתֹורה  - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, חׁשיבּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין

ּבירּׁשה. יהּודי לכל ְְֲִִֶֶָָֻמּועברת
ּבׂשמחת  - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּולפיכ
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּתֹורה,

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּבהּקפֹות  ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָולכן
על־ידי  ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכי  - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ּופעּלֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָֻּתנּועֹות
אּלא  הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת ה ּׂשמחה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָעּקר
ּבכל  אֹותנּו מחּיה - "ׁשהחינּו" היא ׁשהּתֹורה ּכ על ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבעּקר

ּבפעל. לעׂשיה עד ְְֲִִֵַַַָָֹעניננּו,
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היא וזהּו ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ועל  ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמארסה
ׁשהּנׁשמֹות  זה ׁשענין הינּו, יעקב", קהּלת "מֹורׁשה נאמר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹזה
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהם

עקב  יּו"ד יעקב, 'לי ּבבחינת ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
ּבחינת  והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּד'אׁשר' 'אׁשר', אֹותּיֹות ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַֹראׁש',

ּכ ׁשּזהּו היא", ּבבחינת "טהֹורה מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֻ
מׁשּפיעים  הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּתענּוג.
ּדמּצד  ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ׁשאֹומרים מה ּגם וזהּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּתֹורה.

הינּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא 'אׁשר' ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָּבחינת
מה  וזהּו הּמצֹות, את העֹוׂשים הם הם יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּנׁשמֹות
ועׂשיתם  ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצֹות ּכל את ּוזכרּתם ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּכתּוב
הוי' מצֹות מּבחינת עֹוׂשים ׁשּיׂשראל הינּו מצֹותי, ּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָאת
מחּברים  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצֹותי, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּיהיּו
ּבבחינת  הּוא זה וכל מּמׁש. ּבהקּב"ה ׁשּלמעלה הּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
ׁשּגם  הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל.
ירדה  ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, יּו"ד יעקב, ּדבחינת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנׁשמֹות
ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלמּטה,
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יעקב: קהּלת מֹורׁשה מׁשה צּוה־לנּו ְֲִִֶַַָָָָָֹֹּֽֽֽתֹורה
נעזבּנה ולא רש"י)אחזנּוה ובפירוש ד. (לג, ְְְֲֶַַַָָֹ

הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָצרי
וכּיֹוצא  לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּדלכאֹורה
ּגם  ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ּוכפי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבזה,
ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָצרי
ּבמּתנה  נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ׁשאחזנּוה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
אּלא  אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן "אחזנּוה" ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָויׁש
ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאחּוזה,

חֹוזרת  אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו אחּוזה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבׂשדה
אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל  ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהם
ּבכל  אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא זֹו ׁשּׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּדמּכיון

ַָמּצב.
אּתם  ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּכמֹו
היא  הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּבקׁשר
ׁשּבני  ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ"מֹורׁשה
ּבּזמן  (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָיׂשראל

ּבי  נמסרּו יׂשראל ׁשהּתֹורה ׁשּבני מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות די ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהיא
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עליהם  מלכּותֹו ראׁשי ∑Ûq‡˙‰a.על התאּסף ּבכל ְֲֵֶַֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ

אסיפתם  ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.חׁשּבֹון את (שמות "ּכיֿתּׂשא ְֲִֶָָ»≈ְִִֶָ

אּלּו ראּויין "ּבהתאּסף",ראׁש", אחר: ּדבר ׁשאברכם. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּביניהם  וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, הּוא -ּבהתאּספם ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֻ

ּביניהם  מחלקת ּכׁשּיׁש ולא .מלּכם, ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈



צי dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h ipy meil inei xeriy

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה לעֹולם ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ
ּבלהה  מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא ÂÈ˙Ó.הּבא, È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»

¯tÒÓ∑ ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין נמנין ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ

לה)ׁשּנאמר: יעקב (בראשית בני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּמנין  מן יצא ׁשּלא עׂשר", .ׁשנים ְְִִֵֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא לראּובן,(מכות יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְִֵַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם (איוב מּפני ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ול טו) וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים א "אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוכם".עבר  צב)זר ׁשּכל (ב"ק רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְֵֵֶַַָָָָ

עצמֹות  היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָארּבעים
עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיהּודה

מד)ׁשּנאמר: אמר (בראשית הּימים", ּכל לאבי "וחטאתי ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם 'מי וכּו''מׁשה: ÚÓL.יהּודה ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿«

‰„e‰È ÏB˜ מּפני ∑‰' ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ
מּפני  וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּכּוׁשים,

ep‡È·z.סנחריב  BnÚŒÏ‡Â∑ הּמלחמה מּפני לׁשלֹום ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְְִִֵַָָָ
הּמלחמה)( מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑וינקמּו ריבֹו יריבּו ְְֲִִִִֵַָָָ»»»ְְְִִִָ

È‰z‰.נקמתֹו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑,התּפּלל יהֹוׁשפט על ְִָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ְְִֵַַָָ
ּגלעד: רמֹות מלחמת יח)על יהֹוׁשפט,(דה"ב "וּיזעק ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

יהּודה", קֹול ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". (ספרי)וה' ְְֲֵַַַָָָָ
יהּודה. ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ְְְְְִִִֶַָָָָָָּכאן
ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָואף

ׁשּנאמר: יהּודה, יט)ׁשל נחלת (יהושע יהּודה ּבני "מחבל ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשמעֹון". על ּבני עליו ּבלּבֹו ׁשהיה עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה .מה ְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ß ixyz e"h ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆
ׁשכינה  מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ

הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑.ּכתרּגּומֹו ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְַ

לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּדבר
ּבעלילה, אמר:לבא מׁשה כ)אם נא (במדבר "ׁשמעּו ְֲִִִֶַַָָָָֹֹ

עׂשּו? מה ּומרים אהרן .הּמֹורים", ְֲִִֶַַָָֹ

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑ּכׁשחטאּו »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֶָ

ואמרּתי: לב)ּבעגל אלי (שמות נאספּו אלי", לה' "מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
והּוא  אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ּבני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָֹּכל
וכן  ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמּיׂשראל,
מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו לפרׁש אפׁשר ואי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָעׂשּו.
חטא  לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכן

ׁשּנאמר: מהם, לוי"(שם)אחד ּבני e¯ÓL."ּכל Èk ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָƒ»¿
E˙¯Ó‡∑"ל יהיה אחרים"לא E˙È¯·e.אלהים ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿
e¯ˆÈ∑ ׁשל ּבּמדּבר ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ƒ¿…ְְְִִִֶֶֶַָָָ

ּומלין  מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו לא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹיׂשראל
ּבניהם  ּבניהם,את את מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּולין) היּו .והם ְִֵָ

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

„e‰È„‰ז  d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

mixehd lra

)(f.ìB÷ 'ä òîLzFaiY iW`x §©¨¥¥
:`IxhnibAhtWFdilr lNRzdW . §¦©§¦¨§¨¨¤¦§©¥©

.crlB zFnx znglnA htWFdiáø åéãé §¨¨§¦§¤¤¨¦§¨¨¨¨
.Bì:`IxhnibA zFaiY itFq.ceCg dxez ¥¥§¦©§¦¨¨¦

)(h.åða úàådid `NW ,c"Ei xqg §¤¨¨¨¥¤Ÿ¨¨
.zFpFiqp dxUrAi dxez ©£¨¨¦§



dkxadצב z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עׂשּו וכן . . להרֹוג וצּויתים לוי ּבני ּכל אלי (רש"י נאספּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ט) תּׂשאלג, ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י זכּו(לב, ׁשהּכהנים ְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

על־ּפי־ ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו מּפני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלכהּונה
ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזה

עבֹודת  עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ּבמדּבר רׁש"י ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּוראה
ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י, ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאלילים,
הּטעם  ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ׁשּפרׁש טעּו), לא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלוי

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ְְְְְֵֵֶֶָָָָֹֹּדלא

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç ýåýé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו מחץ ¿«»¿«ƒ»»ְְִַַַַָָָ
ׁשּנאמר: סט)ּכענין המעד",(תהלים ּתמיד "ּומתניהם ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ראה  אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על הּמעֹוררין ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָֻועל
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשעתידין

ּבני  ׁשניםֿעׂשר מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָוהתּפּלל
נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָחׁשמֹונאי

ּתרצה" ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר".ŒÔÓ ÂÈ‡NÓe ְִֵֵֶַָָָֹ¿«¿»ƒ
ÔeÓe˜È∑ ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו .מחץ ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé ýåýé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְֲִִִֵֶַַַ
ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות,

לזה, זה מׁשּכן סמכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף וסמ ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחלקֹו, ּבנּוי היה עח)ׁשילה "וּימאס (שם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ

חביב  עֹולמים ׁשּבית ּולפי וגֹו'", יֹוסף ְְְִִִֵֵֶֶָָֹּבאהל
ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ ÂÈÏÚ.מּׁשילה, ÛÙÁ∑ ְְְְִִִִִִֵָָֹ…≈»»

עליו  ּומגן אֹותֹו לעֹולם.∑ÌBi‰ŒÏk.מכּסה ְֵֵֶַָָ»«ְָ

אחר  ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, .מּׁשּנבחרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
ÔÎL ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו הּמקּדׁשּבגבּה ּבית היה ≈¿≈»»≈ְְְִֵַַַָָָֹ

עיטם, מעין אּמה וׁשלׁש עׂשרים ׁשּנמּו אּלא ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבנּוי,
ּב'ׁשחיטת  ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָוׁשם
ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָקדׁשים':
יֹותר  ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו ְְֵֵֵֵֵֶַָָָ"ּובין

.מּכתפיו  ְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּורתא ּביּה נחתי יב)אמרי, לג, אמּור (רש"י הּמקּדׁש ּבית ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ
לכן  .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹלהאיר
מּכדי  נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיּוכל
ּכל  ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָׁשּיי

התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹיהּודי:
היא  אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהבּדלה
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמתעּסקת

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים
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:úàfä äôbnk änää úBðçna äéäéæèäéäå ¦«§¤−©©«£´¨¥®¨©©¥−̈©«Ÿ§¨À̈

íìLeøé-ìr íéàaä íéBbä-ìkî øúBpä-ìk̈©¨¸¦¨©¦½©¨¦−©§«¨®̈¦

ýåýé Cìîì úBçzLäì äðLá äðL écî eìrå§¨º¦¥¯¨¨´§¨À̈§¦§©«£¸§¤̧¤¸§Ÿ̈´

:úBkqä âç-úà âçìå úBàáöæéøLà äéäå §¨½§¨−Ÿ¤©¬©ª«§Â¨Â̈£¤̧

íìLeøé-ìà õøàä úBçtLî úàî äìré-àìŸ©«£¤¹¥¥̧¦§§³¨¨̧¤¸¤§´¨©½¦

íäéìr àìå úBàáö ýåýé Cìîì úBçzLäì§¦§©«£½§¤−¤§Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ£¥¤−

:íLbä äéäéçé-àì íéøöî úçtLî-íàå ¦«§¤¬©¨«¤§¦¦§©̧©¦§©¯¦Ÿ

äôbnä äéäz íäéìr àìå äàá àìå äìrú©«£¤²§¬Ÿ¨−̈§´Ÿ£¥¤®¦«§¤´©©¥À̈

bé øLàeìré-àì øLà íéBbä-úà ýåýé ó £¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤©¦½£¤¸´Ÿ©«£½

:úBkqä âç-úà âçìèéúàhç äéäz úàæ ¨−Ÿ¤©¬©ª«¬Ÿ¦«§¤−©©´

âçì eìré àì øLà íéBbä-ìk úàhçå íéøöî¦§¨®¦§©©¸¨©¦½£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ

:úBkqä âç-úàëä íBia-ìr äéäé àeä ¤©¬©ª«©´©À¦«§¤¸©

éðôì íé÷øænk ýåýé úéáa úBøéqä äéäå ýåýéì Lã÷ ñeqä úBlöî§¦´©½−Ÿ¤©«Ÿ̈®§¨¨³©¦¸§¥´§Ÿ̈½©¦§¨¦−¦§¥¬

:çaænäàëíäî eç÷ìå íéçáfä-ìk eàáe úBàáö ýåýéì Lã÷ äãeäéáe íìLeøéa øéñ-ìk äéäå ©¦§¥«©§Â¨Â̈¨¦̧¦«¨©¹¦¦«À̈µŸ¤©«Ÿ̈´§¨½¨̧¸¨©´Ÿ§¦½§¨«§¬¥¤−

:àeää íBia úBàáö ýåýé-úéáa ãBò éðrðë äéäé-àìå íäá eìMáe¦§´¨¤®§Ÿ¦«§¤̧§©£¦¬²§¥«§Ÿ̈¬§¨−©¬©«

úåëåñ ìù éðù áåè íåéì äøèôäç ,à íéëìî

çâ:éréáMä Lãçä àeä âça íéðúàä çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiåãeàáiå ©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥¨¦−¤¨®−©¬Ÿ¤©§¦¦«©¨¾Ÿ

:ïBøàä-úà íéðäkä eàNiå ìûøNé éð÷æ ìkäéìk-ìk-úàå ãrBî ìäà-úàå ýåýé ïBøà-úà eìriå −Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º¤£³§Ÿ̈Æ§¤´Ÿ¤¥½§¤¨§¥¬

:íiåìäå íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà LãwäåíéãrBpä ìàøNé úãr-ìëå äîìL Cìnäå ©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©§¦¦«§©¤´¤§ŸÀŸ§¨£©³¦§¨¥Æ©«¨¦´

mixn zxhrmixn zxhr
ìïBòbLe÷éæçäå÷éæçé øLàkLéàíäîeärø ãéòúôì ,Bãòñìe Bøæòì §¦¨§¤«¡¦À©£¤©£¦¦ µ¥¤©´¥¥½§¨§§©£§¤©

Bãé äúìråøæòpä ìLeärø ãé-ìrìeaìa øeáòa ék ,Báæòé ïòîì BúBkäì §¨§¨¬¨−¤©¤¡¨©©¬¥¥«§©§©©©©§¦©£¦§

áéBàì áäBà ïéa ïéçáî Bðéà úòcä:ãéíâåìL íòä øúéäãeäéøàMz øLà ©©©¥©§¦¥¥§¥§©̧¤¤¨¨¤§½̈£¤¦¨¥

íéìLeøéaíìLeøéa íçlzïëì ,íéBbä úà 'ä íîäL eàøiL øçàóqàå ¦¨©¦¦¨¥−¦«¨®̈¦©©¤¦§¤¨©¥©¦¨¥§ª©Á
ìéçøLBòáéáñ íéBbä-ìkeàa ék ¥̧¤¨©¦¹¨¦À¦¨

úcîç íãéáe äîçìnìóñëå áäæ ©¦§¨¨§¨¨¤§©¨¨¬¨¤²¤
:ãàî áøì íéãâáeåèäôbnä Bîk §¨¦−¨¬Ÿ§«Ÿ§©©¥¨

'åâå BøNa ÷îä (áé ãé) äìòîì äøeîàä̈£¨§©§¨¨¥§¨

ãøtä ñeqä úôbî äéäz ïëå§¥̧¦«§¤¹©¥©´©À©¤̧¤¸
äîäaä-ìëå øBîçäå ìîbä©¨¨´§©«£½§¨̧©§¥½̈
änää úBðçna äéäé øLà£¤¬¦«§¤−©©«£´¨¥®¨

:úàfä äôbnkæè-ìk äéäå ©©¥−̈©«Ÿ§¨À̈¨
íéàaä íéBbä-ìkî øúBpä©¨¸¦¨©¦½©¨¦−

íçläìeìrå íìLeøé-ìrìà §¦¨¥©§«¨®̈¦§¨º¤

íéìLeøéäðLá äðL écî §¨©¦¦¥¯¨¨´§¨À̈
úBàáö ýåýé Cìîì úBçzLäì§¦§©«£¸§¤̧¤¸§Ÿ̈´§¨½

âçìåúBðaø÷ úàáäaâç-úà §¨−Ÿ©£¨©¨§¨¤©¬
úBkqääéäz úBkqä âçaL éôì ©ª«§¦¤§©©ª¦§¤

eàBáé ïëì ,âBb úìtîe úàfä äôbnä©©¥¨©Ÿ©¤¤¨¥¨

äNòpL ñpä ïBøëæì úBéäì äðL ìëa§¨¨¨¦§§¦§©¥¤©£¨

àeää íBia:æéäéäåàönz íà ©©§Â¨Â̈¦¦¨¥

äçtLîúàî äìré-àì øLà ¦§¨¨£¤̧Ÿ©«£¤¹¥¥̧
úBçtLîúBnà-ìà õøàä ¦§§³ª¨¨̧¤¸¤

ýåýé Cìîì úBçzLäì íìLeøé§´¨©½¦§¦§©«£½§¤−¤§Ÿ̈´
úBàáöæàäéäé íäéìr àìåàì §¨®¨§¬Ÿ£¥¤−¦«§¤¬Ÿ

ãøéíLbäâça ék ,íúàeáz ìcâì ¥¥©¨«¤§©¥§¨¨¦§©

àlL ïåéëå ,äðL éîLb íéøæâð úBkqä©ª¦§¨¦¦§¥¨¨§¥¨¤Ÿ

íLbä íäî òðné eàa:çé-íàå ¨¦¨©¥¤©¤¤§¦
àìå äìrú-àì íéøöî úçtLî¦§©̧©¦§©¯¦Ÿ©«£¤²§¬Ÿ

äàáòeãéåíäéìr àìåíLbä ãøBé ¨−̈§¨©§´Ÿ£¥¤®¥©¤¤

,íäéúBãN ä÷Lî ñeìépä ék íéðMä ìk̈©¨¦¦©¦©§¤§¥¤

ïëìäéäzøNaä ú÷îääôbnä ¨¥¦«§¤´£¨©©¨¨©©¥À̈

,íälLbé øLàíéBbä-úà ýåýé óìòâç-úà âçì eìré-àì øLà ¤¨¤£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤©¦½©£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬
:úBkqäèéúàæøNaä ú÷îä ìL LðBòääéäzìeîbíéøöî úàhç ©ª«¬Ÿ¨¤¤£¨©©¨¨¦«§¤−§©©´¦§®̈¦

ìáàúBkqä âç-úà âçì eìré àì øLà íéBbä-ìk úàhçåìeîb £¨§©©¸¨©¦½£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«§

íLbä úòéðî äéäz íúàhç:ëä íBiaúBlöî-ìr äéäé àeäáäfî íébfä ©¨¨¦§¤§¦©©¤¤©´©À¦«§¤¸©§¦´©©¦¦¨¨

éøàeöaLñeqäíäéìò eáúk elàk ¤§©§¥©½§¦¨§£¥¤

ýåýéì Lã÷úBNòì íúBà eLéc÷é ék −Ÿ¤©«Ÿ̈®¦©§¦¨©£

,ìMáì úBøéñ Bîk úøL éìk íäî¥¤§¥¨¥§¦§©¥

ýåýé úéáa úBøéqä äéäå§¨¨³©¦¸§¥´§Ÿ̈½
íé÷øænkíäa íéìa÷nL íéìôqk ©¦§¨¦−©§¨¦¤§©§¦¨¤

ícäçaænä éðôìáäfî änäL: ©¨¦§¥¬©¦§¥«©¤¥¨¦¨¨

àëúéáì íéàaäî íéîìL éçáæ áBøî¥¦§¥§¨¦¥©¨¦§¥

Lc÷näíìLeøéa øéñ-ìk äéäå ©¦§¨§Â¨Â̈¨¦̧¦«¨©¹¦
úBàáö ýåýéì Lã÷ äãeäéáe¦«À̈µŸ¤©«Ÿ̈´§¨½

íéçáfä-ìk eàáeíéîìL éçáæ ¨̧¸¨©´Ÿ§¦½¦§¥§¨¦

íäá eìMáe íäî eç÷ìåéìaî §¨«§¬¥¤−¦§´¨¤®¦§¦

eéäé ílk ék ,íä íéLã÷ íà äìàL§¥¨¦¨¨¦¥¦ª¨¦§

íéLã÷éðrðë äéäé-àìåíéðBòáb ¨¨¦§Ÿ¦«§¤̧§©£¦¬¦§¦

ïòðë éðaîúBàáö ýåýé-úéáa ãBò ¦§¥§©©²§¥«§Ÿ̈¬§¨−
àeää íBiaeácðúé íéBbä éìBãb ék ©¬©«¦§¥©¦¦§©§

'ä úéáa íéðäkä éãáBò íä úBéäì: ¦§¥§¥©Ÿ£¦§¥

â-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiå©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨
íéðúàä çøéa ìàøNé LéàLãç ¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥¨¦−Ÿ¤

éøLz:éréáMä Lãçä àeä âça ¦§¦¤®̈−©¬Ÿ¤©§¦¦«
ãeàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiå©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬

:ïBøàä-úà íéðäkääeìriå ©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º
ýåýé ïBøà-úàïBivîìäà-úàå ¤£³§Ÿ̈Æ¦¦§¤´Ÿ¤

ãrBîïBòábîéìk-ìk-úàå ¥½¦¦§§¤¨§¥¬
eìriå ìäàa øLà Lãwäeìòä ©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´¤¡

íiåìäå íéðäkä íúàúà eìòä Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©§¦¦«¤¡¤

åéìëå ãòBî ìäà:åäîìL Cìnäå Ÿ¤¥§¥¨§©¤´¤§ŸÀŸ
ìàøNé úãr-ìëå,íîöòî eìä÷pL §¨£©³¦§¨¥Æ¤¦§£¥©§¨

íéð÷fäå íòä éLàøååéìr íéãrBpä §¨¥¨¨§©§¥¦©«¨¦´¨½̈
úëììïBøàä éðôì Bzàeéä ¨¤¤¦−¦§¥´¨«¨®¨



צה

ø÷áe ïàö íéçaæî ïBøàä éðôì Bzà åéìr̈½̈¦−¦§¥´¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ¨½̈

:áøî eðné àìå eøôqé-àì øLàæeàáiå £¤¯«Ÿ¦¨§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´

BîB÷î-ìà ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯¤§²

úçz-ìà íéLãwä Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤©¢¨¦®¤©−©

:íéáeøkä éôðkçíéôðk íéNøt íéáeøkä ék ©§¥¬©§¦«¦³©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦

ïBøàä-ìr íéáøkä ekñiå ïBøàä íB÷î-ìà¤§−¨«¨®©¨¯Ÿ©§ª¦²©¨«¨¬

:äìrîìî åéca-ìråèeàøiå íécaä eëøàiå §©©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»»©©¦¼©¥«¨Á

àìå øéácä éðt-ìr Lãwä-ïî íécaä éLàø̈¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´©§¦½§¬Ÿ

:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçä eàøééïéà ¥«¨−©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ

íL çpä øLà íéðáàä úBçì éðL ÷ø ïBøàä¨½©À§¥Æª´¨«£¨¦½£¤̧¦¦¬©¨²

ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà áøça äLîŸ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½

:íéøöî õøàî íúàöaàéúàöa éäéå §¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾§¥¬

úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkä©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬

:ýåýéáéì ãîrì íéðäkä eìëé-àìåúøL §Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²©«£¬Ÿ§¨¥−

úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék ïðrä éðtî¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬

:ýåýéâéì øîà ýåýé äîìL øîà æà:ìôøra ïkLãéúéa éúéðá äða §Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬

ì ïBëî Cì ìáæ:íéîìBr EzáLåèìä÷-ìëå ìûøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå åéðt-úà Cìnä áñiå §ª−¨®¨¬§¦§§−«¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬

:ãîò ìûøNéæè:øîàì àlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNé éýìû ýåýé Ceøa øîàiå ¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ

æéìàøNé éèáL ìkî øérá ézøçá-àì íéøönî ìàøNé-úà énr-úà éúàöBä øLà íBiä-ïî¦©À£¤̧¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½

éa úBðáì:ìàøNé énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàå íL éîL úBéäì úçééáà ãåc ááì-ír éäéå ¦§´©½¦¦«§¬§¦−¨®¨«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®

ì úéa úBðáì:ìàøNé éýìû ýåýé íLèéEááì-ír äéä øLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiå ¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³¨¨Æ¦§¨´§½

ì úéa úBðáì:Eááì-ír äéä ék úáéèä éîLëða-íà ék úéaä äðáú àì äzà ÷øàöiä E ¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¦¬¨−̈¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©¨®¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´

éöìçîì úéaä äðáé-àeä E:éîLàëáLàå éáà ãåc úçz í÷àå øac øLà Bøác-úà ýåýé í÷iå ¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´

ì úéaä äðáàå ýåýé øac øLàk ìûøNé àqk-ìr:ìàøNé éýìû ýåýé íLáëíB÷î íL íNàå ©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧¨³¨Æ

:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-ír úøk øLà ýåýé úéøa íL-øLà ïBøàì̈«¨½£¤−̈§¦´§Ÿ̈®£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

mixn zxhrmixn zxhr
:áøî eðné àìå eøôqé-àì øLà ø÷áe ïàö íéçaæîæeàáiå §©§¦Æ´Ÿ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´

Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìà ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯¤§²¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤
íéáeøkä éôðk úçz-ìà íéLãwädáBâå õøàa eãîòå ,äîìL äNòL ©¢¨¦®¤©−©©§¥¬©§¦«¤¨¨§ŸŸ§¨§¨¨¤§©

úBnà øNò äéä íää íéáeøkä:çíéáeøkä ékälçzî eNòpLíéNøt ©§¦¨¥¨¨¤¤©¦³©§¦Æ¤©£¦§¦¨«Ÿ§¦´
íB÷î-ìà íéôðkúãéîòïBøàä §¨©½¦¤§−£¦©¨«¨®

-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkä ekñiå©¨¯Ÿ©§ª¦²©¨«¨¬§©
:äìrîìî åécaèeëøàiåeëLî ©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»»¨§

íécaäçøænä étìk õeçìeàøiå ©©¦¼©§©¥©¦§¨©¥«¨Á
íécaä éLàøçútä ãâðkL úëBøta ¨¥̧©©¦³©¨¤¤§¤¤©¤©

ïéñ÷øè änàaéðt-ìr Lãwä-ïî §©¨§©§¦¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´
éðôìøéácäïéèìBáe ïé÷çBc íúBéäa ¦§¥©§¦½¦§¨£¦§¦

äMà écã éðL ïéòk úëBøtaeàøé àìå ©¨¤§¥§¥©¥¦¨§¬Ÿ¥«¨−
äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçä©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«

eäiLàé éîéa æðâð øLà ãò:éïéà ©£¤¦§©¦¥Ÿ¦¨¥µ
íéðáàä úBçì éðL ÷ø ïBøàä¨½©À§¥Æª´¨«£¨¦½
áøça äLî íL çpä øLà£¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®
ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½

:íéøöî õøàî íúàöaàééäéå §¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾
íéðäkä úàöaïBøàä eàNpL-ïî §¥¬©«Ÿ£¦−¤¨§¨¨¦

úéa-úà àìî ïðräå Lãwä©®Ÿ¤§¤«¨¬̈¨¥−¤¥¬
:ýåýéáéíéðäkä eìëé-àìå §Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²
ãîrìäøæòáe ìëéäaìéðtî úøL ©«£¬Ÿ©¥¨¨£¨¨§¨¥−¦§¥´

-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék ïðrä¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤
:ýåýé úéaâéæàïðòä úBàøäa ¥¬§Ÿ̈«−̈§¥¨¤¨¨

äîìL øîàäàa ék éðà äàBø ¨©´§Ÿ®Ÿ¤£¦¦¨¨

ék ,äðéëMäì øîà ýåýéïkL ©§¦¨¦§Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ
:ìôøraãéäðéëMä äàáe ìéàBä ¨«£¨¤«¦¨¨©§¦¨

éúéðá äðaïk íàCì ìáæ úéa ¨¬Ÿ¨¦²¦¦¥¥¬§ª−®̈
äéäéåì ïBëîEzáLBaíéîìBrék §¦§¤¨¬§¦§§−«¨¦«¦

íB÷îa ãBò äðéëMä äøLz àì äzòî¥©¨Ÿ¦§¤©§¦¨§¨

øçà:åèåéðt-úà Cìnä áñiåíòä ìeî ìàìä÷-ìk úà Cøáéå ©¥©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈¤¨¨©§¾̈¤¥−¨§©´
ãîò ìûøNé ìä÷-ìëå ìûøNéäøæòa äáéLé ïéà ék:æèCeøa øîàiå ¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«¦¥§¦¨¨£¨¨©ÀŸ¤¨³

Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNé éýìû ýåýéBãé çëa §Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬§Ÿ©¨

:øîàì àlîæéìàøNé-úà énr-úà éúàöBä øLà íBiä-ïî ¦¥−¥«Ÿ¦©À£¤̧¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»
ìkî øérá ézøçá-àì íéøönî¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ

éa úBðáì ìàøNé éèáLúBéäì ú ¦§¥´¦§¨¥½¦§´©½¦¦«§¬
úBéäì ãåãa øçáàå íL éîL§¦−®̈¨«¤§©´§¨¦½¦«§−

ìàøNé énr-ìräàa Bãé ìòL ©©¦¬¦§¨¥«¤©¨¨¨

da úBðáì íéìLeøéa øBçáì äðëää©£¨¨¦§¦¨©¦¦§¨

úéa:çééáà ãåc ááì-ír éäéå ©¦©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®
ì úéa úBðáìéýìû ýåýé íL ¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬

:ìàøNéèéãåc-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´
Eááì-ír äéä øLà ïré éáà̈¦½©¹©£¤³¨¨Æ¦§¨´§½

ì úéa úBðáìúáéèä éîLáBè ¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨
áLçz úeëæìå ,äæa úéNòäéä ék ¨¦¨¨¤§¦§¥¨¥¦¬¨−̈

:Eááì-írëàì äzà ÷ø ¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ
ða-íà ék úéaä äðáúàöiä E ¦§¤−©®̈¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´

éöìçîúéaä äðáé-àeä E ¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦
ì:éîLàëBøác-úà ýåýé í÷iå ¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−

éáà ãåc úçz í÷àå øac øLà£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹
øLàk ìûøNé àqk-ìr áLàå̈«¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ

ì úéaä äðáàå ýåýé øacíL ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´©©½¦§¥¬
:ìàøNé éýìû ýåýéáëíNàå §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧

íLøéácä-øLà ïBøàì íB÷î ¨³©§¦¨Æ¨«¨½£¤
íLïBøàä äæaýåýé úéøaúBçeì −̈§¤¨¨§¦´§Ÿ̈®

úéøaäeðéúáà-ír úøk øLà ©§¦£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½
íðúpL úòaõøàî íúà BàéöBäa §¥¤§¨¨§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦



dkxadצו z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"h iyily meil inei xeriy

(âé)íéîL ãânî Böøà ýåýé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְֲִֶַַַָָָֹ
יֹוסף  ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה לׁשֹון ∑nÓ‚„.ארץ ְְְֵֵֶֶֶַָָƒ∆∆ְ

ּומתק  ּומלחלח ∑ÌB‰zÓe.עדנים עֹולה ׁשהּתהֹום ֲִֶֶָƒ¿ְְְֵֶֶַַַ

הּׁשבטים  ּבכל מֹוצא אּתה מּלמּטה. ׁשל אֹותּה ּברכתֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין .מׁשה, ְֲִֵֵֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

טּוב  ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
יֹוסף ׁשל יג)ּכארצֹו לג, (רש"י ְְֵֶַ

ׁשּכבֹוד־קדּוׁשת־מֹורי־וחמי  הּנדירֹות הּפעמים ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָּבאחת
מברכת  'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָֹאדמֹו"ר

הּכל, יׁש ּבארץ אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבכל
להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָוכאׁשר
ּבגׁשם, והן מּטל", ׁשמים "מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁש'ארץ'

ּתחת". רֹובצת ְֶֶַָ"ּתהֹום

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ ּפתּוחה ארצֹו ׁשהיתה ƒ∆∆¿…»∆ְְְֶַָָָ
הּפרֹות  ּוממּתקת ÌÈÁ¯È.לחּמה, L¯b∑ ּפרֹות יׁש ְֵֶֶַַַַָ∆∆¿»ƒֵֵ

ּדבר  ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּלבנה

ּומֹוציאה  מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאחר:
.לחדׁשמחדׁש ְֵֶֶֹֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«

i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְִִֵֵֶֶֹ
ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּפרֹות,

ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד אחר: הרים ּדבר .לׁשאר ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ÌÏBÚ ˙BÚ·b∑ ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ƒ¿»ְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  מעצר .ּפֹוסקֹות ְְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְֵֵֶַ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָֹמברכת

ּבּסנה  ּתחּלה עלי ּופּיּוס,∑¯ˆÔB.הּנגלה רּוח נחת ְְְִִֶַַַָָָ¿ִַַַ

ׁשּבּמקרא  "רצֹון" ּכל לראׁשּבר ∑B·z‡˙‰.וכן זֹו כה ְְִֵֶַָָָ»»ְְָָֹ
‡ÂÈÁ.יֹוסף  ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ֵ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«

i"yx£B¯BL ¯BÎa∑ ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא "ּבכֹור" יׁש ¿ְְְֵֶָֻ
ׁשּנאמר: פט)ּומלכּות, אּתנהּו",(תהלים ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ

ד)וכן: יׂשראל"(שמות בכֹורי הּיֹוצא ∑BÎa¯."ּבני מל ְְְְִִִֵֵָ¿ֵֶֶַ
יהֹוׁשע  והּוא לכּבׁש∑B¯BL.מּמּנּו, ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְְִִֶֶֶַָֹֹֻ

מלכים  BÏ.ּכּמה ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון (במדבר ְִַָָ»»ֱֶֶַָ
עליו" מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑ ׁשֹור ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»

אבל  נאֹות, קרניו ואין קׁשה, נאֹות ּכחֹו קרניו ראם ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ
ויֹופי  ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻואין

ראם  מלכים.∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.קרני ואחד ׁשלׁשים ְְֵֵַ«¿≈»∆ְְְִִֶָָֹ
היּו? יׂשראל מארץ ׁשּכּלם ּכל אפׁשר ל אין אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּבארץ  ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמל
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה ג)יׂשראל, "נחלת (ירמיה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆



צז dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i iriax meil inei xeriy
צבאֹות  ‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים"צבי ˙B··¯ Ì‰Â∑ אֹותם ְְִִִ¿≈ƒ¿∆¿«ƒָ

מאפרים  ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם .הּמנּגחים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ
‰MÓ ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑,ּבמדין ּגדעֹון ׁשהרג האלפים הם ¿≈«¿≈¿«∆ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ח)ׁשּנאמר: וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָֹֻ

ß ixyz f"i iriax mei ß

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְֲִִֵֵֶַָָ
ׁשמֹותיהם  ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּבאחרֹונה:
ׁשּבכל  חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלחּזקם
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשבטים,

מז) לפי (בראשית אנׁשים", חמּׁשה לקח  אחיו ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ"ּומקצה
מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים .ׁשנראים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑ זבּולּון ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְ
יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ְְְְִִִַָָָָֹֻֻויּׂששכר
ּפיו  לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָויֹוצא

לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשל
עלֿידי  יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהקּדים

היתה  E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ
לּתֹורה,∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  אהלי ּביׁשיבת הצלח ְִָ¿ƒ»»ְִִֶַַַַָָֹ

ׁשּנאמר: ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹליׁשב
יב) ראׁשיהם (דה"א לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ"ּומּבני

ועלּֿפי  ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמאתים",
ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי להר ∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספּו. וׁשם הּמֹורּיה היא, קריאה עלֿידי אסיפה ּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

זבחיֿצדק  ּברגלים e˜ÈÈ.יזּבחּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»
ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, .יּׂששכר ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ÏBÁ ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני ּכּסּוי ¿À≈¿≈ְִִֵָ
ּוזכּוכית  החֹול,וחּלזֹון ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְִִִִִַַַָָָָ

ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ְְְְְִֶֶֶָָָָָּובחלקֹו
מגּלה: ה)ּבמּסכת נפׁשֹו(שופטים חרף עם "זבּולּון ְְְְִֵֵֶֶַַַָ

ׁשהיה  ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי מּׁשּום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָלמּות",
ּוכרמים  ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמתרעם

ׁשּנאמר:∑ÈÙNe.וכּו' ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון "וּיסּפן (מ"א ְ¿À≈ְְְֱִִֶֶַַֹ
הּבית", ז)את ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", 'ּומטלל "וספּון ְְְְְִֶֶֶַַַַַָ

ּבכּסּוי)ּבכּיּורי אחרים: "עּמים (ספרים אחר: ּדבר ארזא'. ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּתּגרי  זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא עלֿידי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהרֿיקראּו",
הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָעֹובדיּֿכֹוכבים
עד  נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָוהם
ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻירּוׁשלים,
ואֹוכלים  אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהם
זה  ׁשל אלהּות ׁשהעֹובדיּֿכֹוכבים, לפי אחד, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמאכל
ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא
ּומתּגּירין  ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשל

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ÚÙL.ׁשם, Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
ÈnÈe˜ÈÈ Ì∑ ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר, זבּולּון «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

.ּבׁשפע  ְֶַ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ
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i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה מלּמד »«¿ƒ»ְְֵֶֶַָָָ

מזרח  ּכלּפי והֹול ÔÎL.מרחיב ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי ְְְְִִֵֵַַָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ
לּספר. הּסמּוכים סמּו ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

ּגּבֹורים  להיֹות צריכים ‡ŒÛ.לּספר ÚB¯Ê Û¯ËÂ ְְְִִִִִַָ¿»«¿««
הּזרֹוע ∑˜„˜„ עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו הרּוגיהן »¿…ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

אחת  .ּבמּכה ְַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אף־קדקד: זרֹוע ְְְַַַָָֹֽוטרף
אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהרּוגיהם

רש"י) ובפירוש כ. (לג,

ּגד  ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּפסּוק
ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָהיּו

ויחי, ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹוצרי
יהּודה  אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנאמר
ׁשּיהּודה  מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ּומּזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָגֹו'"
לפני  ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה

יהּודה? לבני ולא הארץ ּבכּבּוׁש ְְְְִִֵֶֶָָָָֹהחלּוץ
נאמר  יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָויּובן
האֹויבים  היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד"ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

ּתּתה  "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש מּפניו, ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּבֹורחים
היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלי
ּבמּכה  הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, אֹותם ְְְְִִִִַַַָָָָֹהֹורגים

ַַאחת".
נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנה
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻולכן
ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהֹורגין
להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּגם

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, ּבימי רש"י ּכהּגבעֹונים (פירוש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֹֻ
י) כט, על נצבים ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם .ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לפני  הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ּתעברּו "חלּוצים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּפסּוק
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָיׂשראל

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò ýåýé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«

i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ
הארץ  ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, ÌLŒÈk.סיחֹון ְִִִִֵֶֶָָƒ»

˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ∑ חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע ּכי ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
מחקק  קבּורת מׁשה ׂשדה והּוא ,.ÔeÙÒ∑ חלקה אֹותּה ְְְְֵֵֶַֹֹ»ְֶָָ

ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל ּוטמּונה לד)ספּונה "ולא (לקמן ְְְְֱִִֶֶַָָָָֹ
קבּורתֹו" את איׁש ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡.ידע ÈL‡¯∑ ְִֶַָָ«≈≈ָ»≈»

לפי  הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָהם
אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, לב)ׁשהיּו "חלּוצים (במדבר ְֲִִִֵֵֶָ

וגֹו'" אחיכם לפני NÚ‰.ּתעברּו '‰ ˙˜„ˆ∑ ְְְֲִֵֵֶַַƒ¿«»»
הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהאמינּו
"ראׁשי  מׁשה. "וּיתא", אחר: ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעד

NÚ‰.עם" '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ָƒ¿«»»ֶַָֹ

ß ixyz g"i iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא אף »«¿≈ְְִַַָָָָָ
ּבאריֹות  ÔLa‰ŒÔÓ.מֹוׁשלֹו ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, ְֲַָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ

מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן ׁשהיא מּמערת לׁשם והיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר: ּדן, ׁשל יט)ּבחלקֹו ּדן",(יהושע ללׁשם "וּיקראּו ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ

זה  ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָוזּנּוקֹו

ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָיֹוצא
ּבצפֹונית  נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ּדן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשל
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹמערבית,

לׁשם, עם ּבצפֹונית ונלחמּו והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָ
והּוא  ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמזרחית,

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

mixehd lra
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צט dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"i iying meil inei xeriy
וכלה  לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמזרחּה
ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבקצה
והּוא  יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל

ּדן (שם)ׁשּנאמר: ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הרּוח  אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָוּיּלחמּו

ּבֹו לנחל .ׁשהתחילּו ְְִִִֶֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé ýåýé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו ׁשהיתה ¿«»ְְְְֵֶַָָָָ
L¯È‰.יֹוׁשביה  ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ְֶָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ

חרמים  לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹונטל
ּכמֹו∑L¯È‰.ּומכמֹורֹות  צּוּוי, א)לׁשֹון "עלה (דברים ְַ¿»»ְְֲִֵ

ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה והּטעם ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָרׁש",

הּטעם  יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַידע,
ׁש ּכאן:למעלה: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְַַָָָָָָָָָָ

מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון ְְְְִִֶַָָָָָֹ"ירׁשה",
מלעיל  ּדטעמיהֹון צּוּוי לׁשֹון ּביתא' .ּב'אלפא ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ אין ּב'ּספרי': ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְִִִֵֵַָ
ואיני  ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָל

ּכיצד  ‡ÂÈÁ.יֹודע Èeˆ¯ È‰È∑ מתרּצה ׁשהיה ֵֵַַ¿ƒ¿∆»ְִֶֶַָָ
אנּפיקינֹון  ּבׁשמן מרּצין לאחיו והם ּובקפלאֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשהיּו אחיו", רצּוי "יהי אחר: ּדבר ּבתבּואה. ְְְִִֵֶֶַָָָָָלֹו
הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ז)ּבנֹותיו (א ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָ

נׂשּואֹות  ּבנֹותיו ׁשהיּו ּברזית", אבי ְְְֲִִֶָָָ"הּוא
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, Ï·ËÂ.לכהנים ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈

BÏ‚¯ ÔÓMa∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה «∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ
לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכמעין,

ּפּולמֹוסטּוס  להם ּכדאיתא מּנּו וכּו' אחד ְְְְִִִֶֶָָָ
.(פ"ה)ּב'מנחֹות' ְִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגדֹולים לכהנים נׂשּואֹות . . נאֹות ּבנֹותיו לג,ׁשהיּו (רש"י ְְְְֲִִֶָָָֹ
ּדהּנה כד) לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹיׁש

מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָהּנֹוי
ּכפי  ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ְְְְְְִִִִִִָָָָָּפנימה.
לּכהן  ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ּבּמדרׁש ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר
קמחית  זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָֹותעמיד

לּבנים  זֹוכה צנּועה אּׁשה ּגדֹולה. ּבכהּונה ׁשּׁשּמׁשּו ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָלבנים
הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹ'ּכהנים
עׂשרת  חקּוקֹות ׁשעליהם הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ֲֲֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשם
הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא ְְְְִִֶַַַָָָָֹהּדּברֹות

אחד. ּדבר הם ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָּוכמֹו

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«

i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְֵֶֶַַָ
הּספר  ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹונֹועלים
ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹהיא

נעּולה  ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדבר
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבהרים

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆
ימי  ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּוכימי

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

È‰Èכד  ¯L‡ ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

mixehd lra
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זבים  ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ּכ ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָנעּורי
ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּומתמֹוטטים.

ימי ּכמנין ,ל טֹובים אּתם ׁשהם אׁשר הּימים ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
הארצֹות  ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְֲִִֶֶֶָָָָָעֹוׂשים

מברכת  ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ּכסף ּדֹובאֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹיהיּו
ּוממׁשיכֹות  הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבפרֹות,
ּכלה  והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ּכסּפם ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָלּה

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן .מהם, ְְְְִֵֵֶֶֶַָ

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ּדע ≈»≈¿Àְְֵֵֶַָֻ
צּורם  ּכצּור ולא העֹובדיּֿכֹוכבים, אלהי ¯Î·.ּבכל ְְְְְֱִֵֵָָָָֹֹ…≈

ÌÈÓL∑ רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו הּוא »«ƒְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹ
.ׁשחקים  ְִָ

ß ixyz h"i iyiy mei ß

(æë)ìà äðòîýLøâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ é §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑ לאלהי הּׁשחקים הם למעֹון ¿…»¡…≈∆∆ְְִֵֵֵַָָֹ
לׁשבּתֹוקדם, ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת .ּומעֹונתֹו, ְְְְֲִִֵַַַַָָָ
ÌÏBÚ ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

ויזּועּו יחרדּו עלּֿכרחם לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְֱִֶֶַָָָָָָּוגבּורתֹו

,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש ְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹֹוכחם
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח EÈtÓ.והּוא L¯‚ÈÂ ְְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆

·ÈB‡∑'אֹותם 'הׁשמד ל ּתבה ∑ÚÓ‰.ויאמר ּכל ≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ֵָָ
ּבסֹופּה ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, למ "ד .ׁשּצריכה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ּגפנֹוּכל ּתחת "איׁש ∆«»»ְְִִִַַַָָָ
וליׁשב  להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ּתאנתֹו", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֻותחת

האֹויב  מּפני ÚÈ˜·.יחד ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו "ועינֹו(במדבר ְִֵֵַַָ≈«¬…ְְֵ
ּכבדד  לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין הּבדלח", ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹּכעין

ירמיה: טו)ׁשאמר ּכעין (ירמיה אּלא יׁשבּתי", "ּבדד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

יעקב: ׁשהבטיחם מח)הבטחה אלהים (בראשית "והיה ְְְֱֲִִִֶַַָָָָָֹֹ
אבֹותיכם" ארץ אל אתכם והׁשיב ∑eÙ¯ÚÈ.עּמכם, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ««¿

ÏËŒeÙ¯ÚÈ.יטיפּו ÂÈÓL Û‡∑ יצחק ׁשל ּברכתֹו אף ִָ«»»««¿»ְְִִֶַָָ
ּברכתֹו על יעקב:נֹוספת כז)ׁשל האלהים (שם ויּתןֿל" ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

וגֹו' הּׁשמים ."מּטל ְִִַַַָ

(èë)éøLàïâî ýåýéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤̧¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,הּברכֹות להם ׁשּפרט לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶַַַָָ
הּכל  ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

EBÓÎ.ׁשּלכם' ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ּבה ּתׁשּועת ֶֶָ«¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְַָ
,עזר מגן הּוא הּוא)אׁשר ּגאות(ואׁשר eLÁkÈÂ.חרב ְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬

CÏ EÈ·È‡∑:ׁשאמרּו הּגבעֹונים ט)ּכגֹון "מארץ (יהושע …¿∆»ְְְִִֵֶֶֶַָ
וגֹו'" עבדי ּבאּו BÓÈ˙BÓaŒÏÚ.רחֹוקה ‰z‡Â ְְֲֶָָָ¿«»«»≈

C¯„˙∑:ׁשּנאמר י)ּכענין על (שם רגליכם את "ׂשימּו ƒ¿…ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
האּלה" הּמלכים .צּוארי ְְִֵֵֶַַָָ

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

mixehd lra

)(ek.íé÷çLWxcOA `zi`(a ,ai dbibg) §¨¦¦¨©¦§¨£¦¨

,miwgW FnXW riwx Wi minXA mXW¤¨©¨©¦¥¨¦©¤§§¨¦
FGre" .miwiCSl on miwgFW mXW¤¨£¦¨©©¦¦§ª

"miwgXA(dl ,gq miNdY):`IxhnibA.oOd ©§¨¦§¦¦§¦©§¦¨©¨
.blXMfre oal`EdW ,oMmWlrefkdxez §©¥¥¤¨¨§©©¤¤

)(hkéøLà.ELixW`" .dxFqOA 'a ©§¤©§¨©§¤

"Kl aFhe LixW`" ,"l`xUi,gkw miNdY) ¦§¨¥©§¤§¨§¦¦

(aLixW`" oM lr ,"l`xUi LixW`" .©§¤¦§¨¥©¥©§¤
."Kl aFhel dxez §¨



קי dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'k ycew zayl inei xeriy

ß ixyz 'k ycew zay ß

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà ýåýé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑,היּו מעלֹות ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ֲַַָָ

אחת  ּבפסיעה מׁשה הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּופסען ְְִִֶַַָָָֹ∆»»»∆ְֶָ
ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל העתידין את והּמציקין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּה מציקין עֹובדים ∑ÔcŒ„Ú.להיֹות ּדן ּבני הראהּו ְְִִִָ«»ְְְִֵֶָָ

ׁשּנאמר: ּכֹוכבים, יח)עבֹודת ּבני (שופטים להם "וּיקימּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּדן

.למֹוׁשיע  ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָיׁשנם
ּבענין  אבל למצֹות", מקּדימין "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָמצוה,
ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - רׁשּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשל

הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - ְְִִֵֵַַָָֹדעהּו"
נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועל
היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ׁשאף־על־ּפי - הארץ את ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלראֹות
מׁשה  "ויעל מּכל־מקֹום הרׁשּות, ּדבר ּכי־אם מצוה, ׁשל ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹענין
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹמערבֹות
ׁשּגם  למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבפסיעה

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צריכה הרׁשּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבעניני
הּזריזּות  ׁשּבׂשכר לעיל האמּור על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָויׁש

לאברהם  ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ(ּבעניני
ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ויעקב ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹיצחק

מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִִֵֵֶָָּובהקּדים
ועל־אחת־ מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיון
אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכמה־וכמה
ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּי
את  קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל

ְַָהּׁשבּועה?!
הּזריזּות  ענין ׁשעל־ידי - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּובענין
יֹותר  נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ(ּבעניני

אבינּו. אברהם ׁשל מאמּונתֹו ְֱֲִִֵֶַָָָָאפּלּו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְֶַַָָָ
נלחמים  נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻוחרּבנּה,

וחילֹותיו  סיסרא MÓe‰.עם ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ ְְִִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆
יהֹוׁשע  והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָָָָָֻֻהראהּו

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי עם ּבא נלחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ועמלק  מדין עם נלחם ı¯‡ŒÏk.מּמנּׁשה, ˙‡Â ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ¿≈»∆∆

‰„e‰È∑ ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ¿»ְְְְְְְֵֶַַָָָָָֻ
ונצחֹונם  ‰‡ÔB¯Á.ּדוד Ìi‰ „Ú∑ הּמערב ארץ ְְִִָָ««»»«¬ֲֶֶַַָ

"הּים  ּתקרי אל אחר: ּדבר ּובחרּבנּה. ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבׁשלותּה
הּקדֹוׁשֿ הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָָָהאחרֹון",
ליׂשראל  ליארע ׁשעתידין הּמארעֹות ּכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּברּוֿהּוא

הּמתים  ׁשּיחיּו .עד ְִִֵֶַַ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑ מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. ארץ ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: יג)הּמכּפלה, עד (במדבר וּיבא בּנגב, "וּיעלּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּבית ∑kk‰Œ˙‡Â¯.חברֹון" ּכלי יֹוצק ׁשלמה הראהּו ְֶ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֵֶָֹֹ

ׁשּנאמר: ז)הּמק ּדׁש, א הּמל(מלכים יצקם הּירּדן "ּבכּכר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
האדמה" .ּבמעבה ְֲֲֵַָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«
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i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְֵֵֵֶ

ׁשּנׁשּבע  'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ְְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹותאמר
לכ "לאמר", וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִֵֶֶַָָָָָֹלכם

לא  ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהראיתיה
אֹותם  ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ּכ ׁשאּלּולי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעבר,

להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים .נט ּועים ְְְְִִִֵֵֶַָָ

(ä)ét-ìò áàBî õøàa ýåýé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מת,(ב"ב מׁשה אפׁשר  «»»»…∆ְֵֶֶָֹ
מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּוכתיב:
אפׁשר  אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב ואיל ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמּכאן

אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה לא)ספר "לקֹוח (לעיל : ְְֵֵֵֶַַָָָ
אֹומר, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא הּזה"? הּתֹורה ספר ֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

ּכֹותב  ‰'.ּבדמע ּומׁשה ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֶֶַֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´¨½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו נשא)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (ספרי «ƒ¿……ְִַָָ
יׁשמע  אחד רּבי וזהּו עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

כּיֹוצא  ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'את'ין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּׁשלׁשה
ו)ּבֹו הּוא (במדבר אֹותֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת ְְְְִִֵָֹ"ּביֹום

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמ ֹו. את כב)מביא אֹותם (ויקרא "והּׂשיאּו ְְִִִֵֵֶַַָ

הם  אּלא אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹעון
עצמם  את BÚt¯.מּׂשיאים ˙Èa ÏeÓ∑ היה קברֹו ְִִֶַַָ≈¿ְִָָ

מעׂשה  על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָמּוכן
ּבין  ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפעֹור,

פ"ה)הּׁשמׁשֹות .(אבות ְַָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
.ּפניו  ָָ

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
אּׁשה  ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום ְְִִֵֵֵֵֵֵָָָרֹודף

נאמר: כ)לבעלּה, זכרים (במדבר יׂשראל", ּבית "ּכל ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹ
.ּונקבֹות  ְֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּונקבֹות זכרים . . ּבאהרן אבל ח)הּזכרים, לד, (רש"י ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹ
ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלכאֹורה,
ׁשּׁשּנה  על־ידי ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש אהרן. ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלגּבי
לפעל  מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת. מן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻקצת
מן  נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ויׁש זּו. ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּבדר

ּכזה  אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאמת.
מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּבׁשבילֹו
ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיה
את  הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָמּדת

אהרן. הנהגת ְֲֲַַַַַָֹמעלת

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

mixehd lra

ãì)(céúéàøä.Ec"Ei iM ,c"Ei `ln ¤§¦¦¨¥¦
xW` mdA aEzMW dxFYA miwEqR§¦©¨¤¨¨¤£¤
Ed`xde .ux`l m`iadl mdl rAWp¦§©¨¤©£¦¨¨¨¤§¤§¨

.l`xUi ux`AW zFXEcw c"Eid dxez §¤§¤¤¦§¨¥
)(e.ébá Búà øa÷iåxqg ,aizM "iBA" ©¦§ŸŸ©©©©§¦¨¥

,FzxEaw z` Wi` rci `NW ,s"l`̈¤¤Ÿ¨©¦¤§¨

`N` rci `l d"r EpiAx dWn ENit`e©£¦¤©¥Ÿ¨©¤¨
FnW KExaE `Ed KExA mlFr lW Fcigi§¦¤¨¨¨§

.Fxkf KExaEf dxez ¨¦§



קג dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'k ycew zayl inei xeriy

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt ýåýé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשהיה ¬∆¿»»ƒ∆»ƒִֶַָָ
ׁשּנאמר: ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר (שמות ּבֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ה'",לב) אל אעלה ט)"ועּתה ואׁשמעה (במדבר "עמדּו ְְְְְֱִֶֶֶֶַָָ
לכם  ה' ּיצּוה ."מה ְֶֶַַָ

(àé)ýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבּלּוחֹות ׁשּקּבל ¿…«»«¬»»ִֵֶֶַַָ
‰ÏB„b.ּבידיו  ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ְָָ¿…«»«»ְִִ

והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑ ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈
ׁשּנאמר: לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו (לעיל ׁשּנׂשאֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿ"ט) ּדעת והסּכימה לעיניכם", ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָואׁשּברם
ׁשּנאמר:הּוא  י)לדעּתֹו, ייׁשר (לעיל ׁשּברּת", "אׁשר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָ

ׁשּׁשּברּת פז)ּכח :(שבת ְֲִֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

יׂשראל ּכל סֹופּהלעיני הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
רז"ל ׁשהקׁשּו מה ּפי על ב)לתחּלתּה, לט, אין (נדרים והכתיב ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

האֹותֹות  לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת חדׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ּכי־אם) חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָוהּמֹופתים

ּכל  עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ּברא ְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָֹּבראׁשית
לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית ה,מעׂשה רבה (בראשית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָ

ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות פירוש ב. קצח, זח"ב ה.

.ו)
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הּקּב"ה  לֹו אמר ׁשּברּת". "אׁשר לקיׁש, ריׁש ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאמר
ׁשּׁשּברּת ּכח ייׁשר ב)למׁשה: יד, .(ב"ב ְְֲִִֶֶַַָֹֹ

מעלה  מחמת אׁשר - הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה מעלת ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹוהּנה
ּגם  מעלה מהּוה - ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר הּקּב"ה לֹו אמר ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹזֹו,

ּוכדלקּמן: ליׂשראל, ְְְְְִִֵֵַַָָּבנֹוגע
ׁשּנתן  ּכח" ה"ייׁשר נתינת מּדּוע ההסּבר ּבהקּדם יּובן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהענין
ּבאֹותֹו מּיד היתה (לא הּלּוחֹות ׁשבירת על למׁשה ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֹהּקּב"ה
ּכעבֹור  היתה אּלא) להר, ּבעלֹותֹו מּיד - למחרתֹו אֹו ְְֲֲֳִֶַַַַָָָָָָָהּיֹום,
לֹו אמר ּכׁשהּקּב"ה הּלּוחֹות: ׁשבירת לאחר יֹום ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָארּבעים
אׁשר  הראׁשֹונים "הּלּוחֹות לֹו אמר אז רק גֹו'", ל ְְֲִִֶַַַָָָָ"ּפסל
לֹו אמר לא לּמה לכאֹורה, ׁשּׁשּברּת". ּכח ייׁשר - ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּברּת

מּיד? ּכח" ִִַַַֹ"ייׁשר
ארּבעים  האמּור ׁשּברּת" "אׁשר הּפסּוק על יֹותר: ּגדֹול ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּפלא
ּכח "ייׁשר רׁש"י מפרׁש לא ּכּנ"ל, הּלּוחֹות, ׁשבירת אחר ְְֲִִִֵַַַַַַַַָֹֹיֹום

ׁשּנאמרה  הּברכה", "וזאת ּפרׁשת ּבסּיּום ּכי־אם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשּברּת",
רׁש"י  מפרׁש אז רק - מּכן לאחר ׁשנה ארּבעים ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּכמעט
"ייׁשר  ּפירּוׁשֹו מּקֹודם) ׁשנה (ּדארּבעים ׁשּברּת" ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁש"אׁשר

ׁשּׁשּברּת". ְֲִֶַָֹּכח
ּכן  לפרׁש ההֹוכחה ּכי הּוא, לכ הּטעם ׁשּבפׁשטּות, ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָואף
אבל  - יׂשראל" ּכל "לעיני מהּמּלים הּוא הּפׁשט), ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ(על־ּפי

הם הּתֹורה עניני ׁשּכל מּובן,מּכיון ּגּופא מּזה הרי ּבדּיּוק, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
"ל "ּפסל אמירת ּבעת למׁשה הּקּב"ה ׁשּנתן ּכח" ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשה"ייׁשר

גֹו'". נבֹו הר אל גֹו' מׁשה ּכׁש"וּיעל רק ְְְְִֶֶֶַַַַַַָֹנתּגּלתה
עׂשּו "לא ּבגמרא: איתא העגל, חטא לגּבי הּדבר: ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבאּור
ּתׁשּובה". לבעלי ּפה ּפתחֹון ליתן אּלא העגל את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיׂשראל
על  לׁשלֹוט הרע לּיצר אפׁשרּות נתן ׁשהּקּב"ה זה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדבר
ּדתׁשּובה  העילּוי לׁשם הּוא העגל, לעׂשֹות ּולפּתֹותם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
יֹותר  נעלית ּבמעלה עֹומד ׁשהאדם עד - החטא ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ(ּביטּול
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על־ידי־זה. יּגיעּו ׁשאליו החטא), לפני ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּכפי

העגל  מחטא הּמסֹובב - הּלּוחֹות ׁשבירת לגּבי ּגם מּובן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּזה
יתוּסף  ׁשעל־ידי־זה ּכדי הּוא, (ּבפנימּיּות) לכ ׁשהּטעם -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
למעלה  עד - הּׁשבירה היפ) לּוחֹות ּב(ּתֹורה) עילּוי - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָעילּוי
המהּוים  הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ׁשּברּת"), אׁשר מה"לּוחֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָנעלית

הראׁשֹונֹות. הּלּוחֹות לגּבי לתּוׁשּיה" ְְְִִִִֵַַַָָ"ּכפלים
ּכׁשּדן  הּלּוחֹות, ּבׁשבירת רּבנּו מׁשה ּכּונת ׁשּגם ל ֹומר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ[ויׁש
להם  לתת אי־אפׁשר מּומרים" ׁש"יׂשראל ּכיון ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּקל־וחמר:
אּלא  הּתֹורה, ּכבֹוד על הגנה לׁשם רק (לא היה הּתֹורה, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּתׁשּובה. ׁשּיעׂשּו יׂשראל על לפעֹול ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָּגם)
חּוץ  ּדֹוחהּו ׁש"אביו עד ּכדבעי, אינּה ׁשהנהגתֹו הּבן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכמׁשל
מתּגּלית  ּדוקא ׁשעל־ידי־זה - אביו" ׁשאינֹו לֹו ואֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלביתֹו
ליּפרד  רֹוצה "ׁשאינֹו נפׁשֹו ּבמר ׁשּצֹועק עד לאביו, הּבן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאהבת

אביו". ּבׁשם יקרא ּכׁשּלא ּומּכל־ׁשּכן אֹופן, ּבׁשּום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמאביו
ׁשהּכתּוב  ּוכפי - לעיניכם" "ואׁשּברם הּדּיּוק מּובן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועל־ּפי־זה
הּמעלה  ּכי - יׂשראל" ּכל "לעיני הּתֹורה ּבסּיּום מדּגיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּגם

לּבֹו ׁש"נׂשאֹו ּבזה היּו הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּׁשבח
ּבתׁשּובה]. לׁשּוב הביאם זה ּדבר לעיניהם", הּלּוחֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָלׁשּבֹור
יֹום  ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה צֹום יֹום ּכיצד מבאר ּגם ְְְִֵֶַַַָָָָָֹּובזה

ּולׂשמחה: לׂשׂשֹון יהפ הּלּוחֹות, ְְְְִִֵֵַַָָָׁשבירת
ׁש"אּומה  ּגרמה הּלּוחֹות ׁשּׁשבירת אנּו רֹואים ּכאׁשר ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָּכּיֹום,
מה־ּׁשאין־ ּתענית. יֹום זה, יֹום מהּוה ּבהם", ׁשֹולטת ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָולׁשֹון
הּתׁשּובה  מעלת ּבׁשלמּות ּתתגּלה אז אׁשר לעתיד־לבא, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכן
ראׁשיתּה זֹו ּתׁשּובה ואׁשר העגל; חטא על יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
ׁשל  מעלתן ּגם - (ועל־ּדר־זה לעיניכם" ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּב"ואׁשּברם
יֹום  ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה יֹום יהיה אז הּׁשנּיֹות), ְְְְִִִֶַַַָָָָהּלּוחֹות

וׂשמחה. ׂשׂשֹון יֹום - הּלּוחֹות ְְְִִַַָָׁשבירת
על  ּבּצּוּוי רק ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר נאמר מּדּוע הּטעם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹוזהּו
(עֹולם  מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּובגילּוי, הּׁשנּיֹות. ְְְְִִִִֶַַָָהּלּוחֹות
הראה  ּכׁשהּקּב"ה הּתֹורה, ּבסּיּום רק הּדבר מתּגּלה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהעׂשּיה),
מתּגּלה  אז ּדוקא ּכי - האחרֹון" הּיֹום "עד רּבנּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלמׁשה

הּלּוחֹות. ׁשבירת על־ידי יׂשראל הּגיעּו ׁשאליו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהעילּוי
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ּכל־ לעיני מׁשה עׂשה אׁשר גו' החזקה הּיד ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּֽולכל
ְִֵָֽיׂשראל:

הּלּוחֹות  לׁשּבר לּבֹו ׁשּנׂשאֹו – יׂשראל ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹלעיני
רש"י)לעיניהם ובפירוש יב. (לד, ְֵֵֶ

על  מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוצרי־עּיּון
ּב"לעיני  יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמעלֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו יׂשראל", לעיניהם?ּכל הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י :(הובא ְְִִֵַַַָ

עם  ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ"מׁשל
עמד  רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהּׁשפחֹות,

י  אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע להרגּה,ׁשֹוׁשבינּה הּמל אמר ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

הּׁשפחֹות  הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת אינּה עדין לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמר
אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאּלּו

ְִֵָיׂשראל".
הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַֹועל־ּפי־זה
ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּמעלה
ּובפרט  רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל מּובן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשהרי
ּכאׁשר  ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
מקֹום  ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה רּבנּו, מׁשה ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹראה
ּביׂשראל  לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלחׁשֹוׁש
ּבני  את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל הּסס לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחס־וׁשלֹום,

מהענׁש. ְִֵֵֶָָֹיׂשראל
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת
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אגרות קודש

 ב"ה,  שלהי תשרי, ה' תשי"א

ברוקלין, נ.י.

התלמיד מו"ה...שי'

שלום וברכה!

כ"ק מו"ח אדמו"ר  בהיכל  ואח"כ  הציון,  על  יום הקדוש  בערב  וקראתיו  נתקבל,  הפ"נ שלו 

הכ"מ, שלשם נכנסים לנתינת פדיונות ויחידות.

וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, בטח נתן ברכתו והשי"ת ימלא ברכתו 

בגשמיות וברוחניות,

תהלים  בחומש  נפש  לכל  השוים  השיעורים  ישמור  וגם  בלימודו  בשקידה  אומץ  יוסיף  בטח 

תניא שקבע כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ונעתקו ב"מורה שיעור".

ויהי רצון שיגדל להיות ירא שמים חסיד ולמדן,

ונשיא המוסד לומד בו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, יוכל לומר עליו בשביעת רצון: ראו 

גידולים שגידלתי.

בברכת הצלחה בלימודו ביראת שמים

מ. שניאורסאהן



קיי

יום ראשון - י"ד תשרי
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום רביעי - י"ז תשרי
פרק כ, מפרק פג
עד סוף פרק פז

יום שני -ט"ו תשרי
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח תשרי
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז תשרי
פרק כ, מפרק עט
עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט תשרי
פרק כ, מפרק צ
עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' תשרי
פרק כ

מפרק צז עד סוף פרק קג

שיעורי תהלים לשבוע חג הסוכות

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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תשרי  י"ד ראשון יום
אגרת כביום ראשוןֿ שני י "דֿ ט "ו תשרי  ,clw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãéâà úîàä êà,268 'nr cr:'åëå 'ä áäàé

תשרי  ט"ו שני יום
,268 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïîçø áà åîëå,dlw 'nr cr:å"ñð ïéðéãä

úì÷ì÷î äáäà ék ,éì íéòîBMì ãébà úîàä Cà©¨¡¤©¦©§¦¦¦©£¨§©§¤¤
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:ok`ì,íéîL íL- §¥¨©¦
,miaeh seb iiga mivex

,miny mylBa ãáòì- ©£Ÿ
,sebd mrétLøa ,'ä úà¤§¦§¥

äìBãb úáäìLå Là¥§©§¤¤§¨
,'ä úà íLôð úáäàî¥©£©©§¨¤
ok` dfy zexnl ixd -
mdy oeeik j` ,miny myl

dad` ,sebd iigl dad` mb mdl yiy cr ,dfa mirewy jk lk
- `lina ixd ,xcql drixtnd efkíäì äøç áèéä ïk ìòå§©¥¥¥¨¨¨¤
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,mixeqie xrv -L ãòxrvd -úzëì ,ízòc ìò íøéáòn ©¤©£¦¨©©§¨§©¥
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itÎlr qgiizdl yi ji`e ,mixeqi ozep `edÎjexaÎyecwdy
zevr ywal `l `id jxcd m` - miinybd miigd zeiral dxez
:xiaqne owfd epax jiynn ?miwicve minkg icinlz lv` jk lr
,zeinybd zexvdn xhtidl ji` zevr ywal mikldznd dl`
dpekpd jxcd mkxc oi`
,oky .dxez itÎlr

- jk mzeyraeòL àìå§Ÿ¨
ì 'ä ìàçeøa åéìà áeL ¤¨¥¨§©

,óebä úòðëäå äëeîð§¨§©§¨©©
,äáäàa BzçëBz ìa÷ì§©¥©§§©£¨

ék"`wec ,ixd -úà ¦¤
:"'eëå 'ä áäàé øLà- £¤¤¡©§

"gikei12mewnay ,o`kn -
zevr ytgle jldzdl
miypern xhtidl ji`
xefgl mc`d lr ,miinyb
dvex `edÎjexaÎyecwdy md oniq miyperd ixdy ,daeyza
ray zeidl icedi lr ,efn dxizie ,daeyz dyri icedi eze`y
exxerl 'd xga eze` `wecy ,zekfd el yi oky ,jkn oevx
`edÎjexaÎyecwd ly zcgeind ezad`l iehiak ,daeyzl

.eil`

íëç ïáì ïéàL ,Bða äknä ÷écöå íëç ïîçø áà Bîëe§¨©£¨¨¨§©¦©©¤§¤¥§¥¨¨
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àéäL ¯ íéiçdxezd - ©¦¤¦
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,eðì ïúð øLà`id ,'eke oevxe dad`a `idy ,efk drtyd - £¤¨©¨
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ח.11. פנ"ה, יב.12.ב"ר ג, 13.15.משלי ע' תש"ד סה"ש ראה
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òðBî ìk ãâð úBîeöòúå,dltzd zcearn -,õeçîe úéaî §©£¤¤¨¥©¦©¦¦

zeripnd cbpke ,`ed envr ly zeripnd cbpk wfgzdl -
,miipevig mipiprne zlefdn,BòîLîk ¯ ä÷æç ãéaitk - §¨£¨¨§©§¨

ly ziniptd ezernyn
" iehiaddwfg cia,"

,"åéàøé ïBöø" àeäL¤§§¥¨
ïî äìòîì øLà£¤§©§¨¦
øLà äðeázäå äîëçä©¨§¨§©§¨£¤
úòãì änäa 'ä ïúð̈©¨¥¨¨©©
øLà ìk úà úBNòì©£¤¨£¤
,úòãå ìkNäa 'ä äeö¦¨§©§¥¨©©
el` dpade dnkg -
,`ed jexa yecwd wiprd

" ixdydz`mc`l opeg
d j` ;'eke "zrcoevx

ef - dpadn dlrnly
icedi ly ezcear `id
df oevx biydl miny `xi

,ler zlaw ici lr÷ø©
èeLt ïBöø`ad oevxd ly dlabdde xeivdn hyten oevx - ¨¨
,lkyd cvn,"äáéãð çeø"å,zinvr zexqnzdl -Léà ìëa §©§¦¨§¨¦

,änz äãBáò ãáòì Baì epácé øLàoipr mey da oi`y - £¤¦§¤¦©£Ÿ£¨©¨
wx caln xg`äæ ìòå .BøöBéì çeø úçð úBNòìoevx lr - ©£©©©§§§©¤

,dpadn ixnbl dlrnly dfkøîàð28óøò äL÷ íò ék" : ¤¡©¦©§¥Ÿ¤
,"zçìñå ,àeä,d`a dgilqd ,xnelk -iptndyw mr" dfy §¨©§¨

"sxer29mrhd edf - dpadn dlrnly oevxe zepywr epiid ,
,"zglqe" didiyïî äìòîì ïk-íb àéä äçéìqä ék¦©§¦¨¦©¥§©§¨¦

,äîëçädlrnl `ed ely heytd oevxd mc`ay myk - ©¨§¨
dlrnl `ed dgilqd oipr dlrnl jk - eznkge elkyn

,dlrnly dnkgdn,"'eë äîëçì eìàL" ékdpic `di dn - ¦¨£©¨§¨
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ùã÷ä úøâà

äìåâî äçëåúá úøúåñîå úùáåìî äìçú äúéä øùà
:å"ñð ïéðéãä åìèáúéå ïùøùá úåøåáâä å÷úîúéå

ééáåäàéìò åôé÷ä øùà éúãøè ìãåâî ééòøå ééçà
ãéîú äìéìä ìëå íåéä ìë íéîë éðåáñå ãçé
øùà ìë øôñä íò øîàì àùî ìëåà àì .åùçé àì
ìò øéæçîå øéëæîë éúàá äøö÷á êà .éááìá
ãåîòì íòá íéáãðúîä ìà èøôáå ììëá úåðåùàøä
ìëá ãàî ÷æçúäì íø ìå÷á äìôú åæ äãåáòä ìò
ä÷æç ãéá õåçîå úéáî òðåî ìë ãâð úåîåöòúå æåò
äîëçä ïî äìòîì øùà åéàéøé ïåöø àåäù åòîùîë
ìë úà úåùòì úòãì äîäá 'ä ïúð øùà äðåáúäå
çåøå èåùô ïåöø ÷ø .úòãå ìëùäá 'ä äåö øùà
äãåáò ãåáòì åáì åðáãé øùà ùéà ìëá äáéãð
óøåò äù÷ íò éë ð"æòå .åøöåéì ø"ð úåùòì äîú
.'ëçä ïî äìòîì ë"â àéä äçéìñä éë .úçìñå àåä
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.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כההמשך רבים ל' טרדותי צ"ל דלכאורה - בדפוסים ˘ËÈÏ"‡:24."לברר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
שלאח"ז]". כאן ל' כמה [וכן - הסדר) (בהיפך יח פח, תהלים ˘ËÈÏ"‡:25."ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אוכל לא שלפנינו: "בתניא

ב. מו, ישעי' הכתוב לשון ע"ד והוא כבפנים. תיקן התיקון" ב"לוח אבל א.26.משא, ב, ג.27.תענית - ס"ב סק"א תשא 28.אדה"ז
ט. ˘ËÈÏ"‡:29.לב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."למעליותא שזהו מובן "דמזה

ixyz f"h iyily mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

htyiz `hgz ik ytp :dnkg dzpre - z`hegd ytpd ly
`aeny itk ,`hgl dgilq `iaze xtkz daeyzy `le ,yprize

inlyexia30,ãâðk äcî Lwa íBìMä-åéìò eðaø äLîeŸ¤©¥¨¨©¨¦¥¦¨§¤¤
äcî31dlrnly oevxa daeyz dyer mc`dy dcn dze`a - , ¦¨

el jynez jk - dpadn
dbixcnn dgilq
myny ,dnkgn dlrnly

,dgilqd d`a.ïéánì éãå§©©¥¦
Løãà úàæ ãBòå§Ÿ¤§Ÿ

,íëúìònî,dligza - ¦©£©§¤
mipipra xacn `edyk
,mewnl mc` oiay
oeyla owfd epax ynzyd
lr xifgne xikfnk"
,zrk eli`e ,"zepey`xd
xacl ligzn `edyk
- exiagl mc` oia zece`
oeyla ynzyn `ed

dyixc,éìLäì àlLC ¤Ÿ§©§¦
øLà ,íëéøçà éøác§¨©©£¥¤£¤
ìk úBéäì ,çéN ézëøò̈©§¦¦©¦§¨
,Bnúa CìBäå øLé Léà¦¨¨§¥§ª
íé÷ìàä äNò øLàk©£¤¨¨¨¡Ÿ¦

øLé íãàä úà32àìå , ¤¨¨¨¨¨§Ÿ
íéaø úBðBaLç Lwáì32, §©¥¤§©¦

,åéúBìeaçúå íãà úBáLçîe øáb éãòöî úBìéìòî`ly - ¥£¦¦§£¥¨¤©§§¨¨§©§¨
,eizepeeke eizepeayg od dn ipy mc` zece` aeyglBæ ék¦

.íãå-øNa úëàìî àìå àéä íéîL úëàìîjexa yecwd - §¤¤¨©¦¦§Ÿ§¤¤¨¨¨¨
mc` zeaygn ,xab icrvn zelilr" ,lkd rcei `ed

itk - "yi` illrn ixvie ,eizeleagzey`x' zltza gqepd
.'dpydì"æç úåöîa äîìL äðeîàa ïéîàäìe33éåäå" : §©£¦¤¡¨§¥¨§¦§©£©¤¡¥

a çeø ìôL,ììëa "íãà ìk éðôllkd on `vei ila -34.ék §©©¦§¥¨¨¨¦§¨¦
,Bøáçî ïwúî ãçà ìkL ,àîbút ïéwúå àúlî àáévé- ©¦¨¦§¨§©¦¦§¨¨¤¨¤¨§ª¨¥£¥

lk ,exiagn "owezn" cg` lky iehiad oekpe xacd zn` ,oky
ezlrn cg` lkl ,oky .exiag ici lr aeh xzei didp cg`
cgi mlek ly zecg`d ici lre ,ipya dppi`y zcgeind
dn lr .ea dppi`e ipya dpyiy dlrnd cg` lkl ztqeezin
w"k xn` ,"mkzlrnn yexc` z`f cere" o`k xne` owfd epaxy

zeyecwd eizegiyn zg`a r"p v"iixedn x"enc`35oi`y ,
ipa l` z`f azk owfd epaxy dpeekddilrz`f azk owfd epax ,

exxer ,`ed "mkzlrnn yexc`" milnd yexite ,miciqg l`
ixac jilydl `ly" :owfd epax xne` oldl .mkizelrn

"mkixg` ixac jilydl `ly" - "giy izkxr xy` mkixg`
owfd epaxy ,xnelk) inipt `ed "giy izkxr xy`" ,siwn `ed
xg`l xne`y dne ,(zeinipta mbe siwn jxca mb miciqga lrt
ik llka mc` lk ipta gex lty iede l"f epinkg zevna" :okn
oiwze `zlin `aivi
owezn cg` lky `nbzt
dpeekd - "exiagn
owezn cg` lk" dtqeda
ici lry ,`id "exiagn
envr mc`d dyrp zlefd

.owezn:áéúëe- §¦
aezke36:[Léà] ìk"¨¦

ãçà Léàk ìàøNé¦§¨¥§¦¤¨
LéàL Bîk ,"íéøáç£¥¦§¤¦
íéøáàî øaçî ãçà¤¨§ª¨¥¥¨¦

íãøtäáe ,íéaøcg` - ©¦§¦¨§¨
,ipydnék" ,ála òâBð¥©©¥¦

,"íéiç úBàöBz epnî- ¦¤§©¦
owfd epaxy itk ,mb jk
zxb`a hexhexta xiaqn
- `"l oniq ycewd
ipa oia melyeÎqg cexity
lekiak rbep l`xyi
ly "al"d `edy dpikya

.l`xyi ipaïk-íà¦¥
,ála äãBáòä ïBkz ¯ Lnî ãçà Léàk eðlk úBéä eðçðà£©§¡ª¨§¦¤¨©¨¦¨£¨©¥
,"alay dcear" - lirl xkfpk - `idy dltzd zcear -

mr dnypd z` xagl dpipryiciÎlr ixd ,dpikya dxewn
- dpikyd mr zecg`l `iand xac ,zecg`a md l`xyi ipay
,dltza alay dceard ly dneiwle dwefigl zecg`d `iaz

,'eë ïä ììkîeoeyld itk -37,"e`l rney dz` od llkn" ¦§©¥
"alay dcear"a xqg ,melyeÎqg zecg`d dxqgy dryay

.dltzaïk ìòå,okle -øîàð38Bãáòìe" :jexa yecwd z` - §©¥¤¡©§¨§
,`ed.à÷åc "ãçà íëL`ed izn ,dpeek dze`a ,xnelk - §¤¤¨©§¨

,`wec "cg` mky" dfyk - ?"ecarl" ly izin`d oiprd
.zecg`a md mlekykïk ìòå,okle -,éãéãé éáeäàxne` - §©¥£©§¦©
,miciqgl owfd epaxò÷úì Lôðå áì ìëa çøèì àðå àð̈§¨¦§Ÿ©§¨¥¨¤¤¦§Ÿ©

eáLçz ìà eäòø úòø úà Léàå" ,Baìa eäòø úáäà©£©¥¥§¦§¦¤¨©¥¥©©§§
áéúk "íëááìa39,íìBòì áì ìò äìòú àìå ,wx `l - ¦§©§¤§¦§Ÿ©£¤©¥§¨

m`Îik ,ynn daygn zeidl dleki ezernyny ,aeygl `ly
,mrt s` ald lr dlri `ly mbäìòz íàå,mzq mc`y - §¦©£¤

envr lr ziadÎlra eppi` ixd ,"ipepia" zbixcna `edy in mb
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ùã÷ä úøâà
äãî ù÷éá ä"ò åðéáø äùîå 'åë äîëçì åìàù éë
àìù 'ìòîî ùåøãà úàæ ãåòå .ì"ãå äãî ãâðë
ìë úåéäì çéù éúëøò øùà íëéøçà éøáã êéìùäì
úà 'é÷ìàä äùò øùàë åîåúá êìåäå øùé ùéà
úåìéìòî íéáø úåðåáùç ù÷áì àìå øùé íãàä
úëàìî åæ éë .åéúåìåáçúå íãà úåáùçîå øáâ éãòöî
äðåîàá ïéîàäìå .å"á úëàìî àìå àéä íéîù
íãà ìë éðôá çåø ìôù éåäå ì"æç úåöîá äîéìù
ï÷åúî à"ëù àîâúô ïé÷úå àúìî àáéöé éë ììëá
.íéøáç ãçà ùéàë ìàøùé [ùéà] ìë áéúëå .åøéáçî
òâåð íãøôäáå íéáø íéøáàî øáåçî 'à ùéàù åîë
åðìåë úåéä åðçðà ë"à .íééç úåàöåú åðîî éë áìá

'à ùéàë.'åë ïä ììëîå áìá äãåáòä ïåëéú ùîî
ééáåäà ë"òå .à÷åã ãçà íëù åãáòìå øîàð ë"òå
úáäà òå÷úì ùôðå áì ìëá çåøèì àðå àð ééãéãé
íëááìá åáùçú ìà åäòø úòø úà ùéàå .åáìá åäòø
äðôãäé äìòú íàå íìåòì áì ìò äìòú àìå áéúë
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ה"ו.30. פ"ב ט.31.מכות פי"א, כט.32.דב"ר ז, קהלת - הכתוב מ"ו.33.ל' פ"ד זה 34.אבות מארז"ל כן גם מובא פ"ל בתניא
‰¯·Èבשינויים, ¯ÈÚÓ ÍÎ ÏÚÂלעבודה בנוגע מדובר "בפ"ל :ÂÓˆÚ· לפועל שתביא התבוננות נוגע בזה - וכו' בסומוע"ט היצר במלחמת ,
Ó"Â„ÁÓ·ולכן˙ÈË¯ÙÂ ,Ï"ˆלהתנהג יכריחו ששכלו ובלבד - לאמונה שייך זה ואין וכו ' ממנו הקל דפ' דוקא כו';·Ó"ÂÙובהנהגה

) שיצטרף בנוגע מדובר כאישÏÎÏבאגה"ק כולנו - ישראל ÓÓ˘איש ש ‡' באווארענען שצריך אלא ,Ì‡ או בפ' חסרון לו נדמה
˙ˆÂ·˜·(כדלקמן וכו' ע"ז יחשוב (אל שיהי'ÔÈÓ‡Èאנשים באמונהÓÓ˘(ובכדי פ'˘ÓÈÏ‰צ"ל) הנהגת בפרטי יתבונן לא ואדרבא -

35.51.ופ'". ע' תש"ה יא.36.סה"ש כ, יט.37.שופטים יא, עקב ט.38.ספרי ג, יז.39.צפני' ח, זכרי'



ixyzקטז f"i iriax mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ז רביעי יום
אגרת כג  ,270 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úøéæâá .âë,elw 'nr cr.ììë íäéìà

,dfk xedxd ea dlri m` ixd - dfk xedxd ea dlri `ly
äøæ-äãBáò úáLçî Bîëe ,ïLò ócðäk Balî äpôcäé¤§§¤¨¦¦§¦§Ÿ¨¨§©£¤¤£¨¨¨

Lnî40.ipy icedi lr drx daygn lk ezaygnn yxbi jk - . ©¨
äìBãb ékzxiar -ìãâðk òøä ïBL,zexiard -äøæ äãBáò ¦§¨¨¨¨§¤¤£¨¨¨

úeëéôLe úBéøò éelâå§¦£¨§¦
,íéîc`xnbdy itk -41 ¨¦

oeyl xtqnd lk" zxne`
cbpk zepeer licbn rxd
zcear zexiar yly
zeixr ielibe miakek

,"minc zekityeíàå§¦
,'eë Ck øeaãaoeyly - §¦¨

dcear cbpk lewy rxd
zekitye zeixr ielib ,dxf

rexb - rxd oeyl aeygl - daygna rxd oeyl ixd ,minc
.daxda dfnøLëä ïBøúé áì íëç ìëì òãBð øáëe§¨©§¨£©¥¦§¤§¥

,øeacä ìò äáLçnäxzei ytpd lr zlret daygndy - ©©£¨¨©©¦

,xeaicd xy`náèeîì ïäå áBèì ïä42`l mdy mixaca - . ¥§§¥§¨
,ixd ,aehl rxd z` miktdnyk aeh zeidl mdilry `l` aeh
drtyd - zeaeh zeaygn - daygnl yi miaeh mipipra mb
zeaygny ,miaeh `l mipipra mbe ,xeaicl xy`n xzei ytpa
drtyd odl yi zeaeh `l
xy`n xzei zipqxd
oky ,miaeh `l mixeaic
yeal `id daygn
xzei ytpd mr cge`nd
okly ,xeaic xy`n
myk cinz dpyi daygn
,cinz dpyi ytpdy
zr" ixd xeaic eli`e
zeygl zr"e "xacl

"xacln43enk ytpd mr jkÎlk cge`n epi` xeaic oky ,
.daygníëéìò íéNé ,íBìMá Bnò úà Cøáîä áBhä 'äå©©©§¨¥¤©©¨¨¦£¥¤

:Lôðå álî íLôð áäBà Lôðk ,íìBòä ãò íéiçå íBìL̈§©¦©¨¨§¤¤¥©§¨¦¥¨¤¤

.âëzeriaw zeyrl ,owfd epax xxern ,b"k oniq ,ef ycew zxb`a

"awri oir" cenilamiaxadyrnl dklda oke ,aixrnl dgpn oia

zelcbde d`ltdd xiaqn `ed jkl dncwd xezae ,'jexr ogley'a

micnel mdy drya l`xyi ipaa dxeyy dpikyd z`xyda zenevrd

zbixcn idef ,xeaiva dxez

ieliba dzlawy dpikyd

mlera wx mileki xky xeza

jxca j` ,`add`xyd`id ,

dxeylraejezl`xyi ipa

dxez micnely drya

.xeaiva

àîâút ïéøéò úøæâa"¦§¥©¦¦¦§¨¨
,"ïéLéc÷ øîàîe- ¥©©¦¦

mixn`p mik`lnd zxifba
xn`nae ,mixacd
mi`xwpd mik`lnd

weqtd oeyl edf .(miyecw) "oiyicw"1l"f epinkgy2owfd epaxe)
(o`kzxyd ik`lnk mdy minkg icinlz lr da miynzyn3,

,jk exn` mik`lnk mdy dpynd inkgyäðLnä éîëç©§¥©¦§¨
íúðLîa eðML ,íBìMä-íäéìò4ïé÷ñBòå ïéáLBiL äøNò" : £¥¤©¨¤¨§¦§¨¨£¨¨¤§¦§§¦
,"íäéðéa äéeøL äðéëL ¯ äøBzaxy`n xzei deab oipr df - ©¨§¦¨§¨¥¥¤

" ly oiprdlk`"`ixy `zpiky dxyr ia5lr ,lkdxyr
dze` ,oky - dpiky dxey cg` mewna cgi mi`vnpd micedi

wx `id dpikyd z`xydmdilrxne`y itk ,siwn zpigaa ,
dxyryk j` ,`"i wxt seq "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga

dpikyd dxey - cgia dxez micnel micedi"mdipia",
,zeinipta.íãàä ìk äæ ékzekxaa zyxtn `xnbdy itk -6 ¦¤¨¨¨¨

weqtd z`7lk df ik" :
elek mlerd lk" :"mc`d
liaya `l` `xap `l

,"dfäúéä úàæ íb óàå§©©Ÿ¨§¨
äfä íìBòa Búãéøé ìk̈§¦¨¨¨©¤
dnypd zcixi -
ddeabd dzbixcnn

mlerldfzilkz ixd -
`id ef dcixiäiìò Cøöì§Ÿ¤£¦¨

,Bæzilrzn dnypdy -
dxez cenil iciÎlr

,xeaivaäiìò ïéà øLà£¤¥£¦¨
.äpîéä äìòîìzcixi dzid dllbay dilrd ,xnelk - §©§¨¥¤¨

rp ,dnypdwx `l ziyixg`z` zafer dnypdyk ,dcixid
deaby dilr xak dpyi seba `id dnypd cera `l` ,sebd
dyrpy - dpikyd z`xyd oipra llk zeidl xyt` i` dpnn

,miaxa dxezd cenil iciÎlr icediaøLà Bfò úðéëL ék¦§¦©ª£¤
dúîéà eìkìëé àì íéîMä éîLe íéîMäå ,íéîBøî éäáâa§¨§¥§¦§©¨©¦§¥©¨©¦Ÿ§©§§¥¨¨

áeúkL Bîk ,ìàøNé éða CBúa ìcbúúå ïkLz ¯8éðà ék" : ¦§Ÿ§¦§©¥§§¥¦§¨¥§¤¨¦£¦
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קיז ixyz f"i iriax mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ז רביעי יום
אגרת כג  ,270 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úøéæâá .âë,elw 'nr cr.ììë íäéìà

,dfk xedxd ea dlri m` ixd - dfk xedxd ea dlri `ly
äøæ-äãBáò úáLçî Bîëe ,ïLò ócðäk Balî äpôcäé¤§§¤¨¦¦§¦§Ÿ¨¨§©£¤¤£¨¨¨

Lnî40.ipy icedi lr drx daygn lk ezaygnn yxbi jk - . ©¨
äìBãb ékzxiar -ìãâðk òøä ïBL,zexiard -äøæ äãBáò ¦§¨¨¨¨§¤¤£¨¨¨

úeëéôLe úBéøò éelâå§¦£¨§¦
,íéîc`xnbdy itk -41 ¨¦

oeyl xtqnd lk" zxne`
cbpk zepeer licbn rxd
zcear zexiar yly
zeixr ielibe miakek

,"minc zekityeíàå§¦
,'eë Ck øeaãaoeyly - §¦¨

dcear cbpk lewy rxd
zekitye zeixr ielib ,dxf

rexb - rxd oeyl aeygl - daygna rxd oeyl ixd ,minc
.daxda dfnøLëä ïBøúé áì íëç ìëì òãBð øáëe§¨©§¨£©¥¦§¤§¥

,øeacä ìò äáLçnäxzei ytpd lr zlret daygndy - ©©£¨¨©©¦

,xeaicd xy`náèeîì ïäå áBèì ïä42`l mdy mixaca - . ¥§§¥§¨
,ixd ,aehl rxd z` miktdnyk aeh zeidl mdilry `l` aeh
drtyd - zeaeh zeaygn - daygnl yi miaeh mipipra mb
zeaygny ,miaeh `l mipipra mbe ,xeaicl xy`n xzei ytpa
drtyd odl yi zeaeh `l
xy`n xzei zipqxd
oky ,miaeh `l mixeaic
yeal `id daygn
xzei ytpd mr cge`nd
okly ,xeaic xy`n
myk cinz dpyi daygn
,cinz dpyi ytpdy
zr" ixd xeaic eli`e
zeygl zr"e "xacl

"xacln43enk ytpd mr jkÎlk cge`n epi` xeaic oky ,
.daygníëéìò íéNé ,íBìMá Bnò úà Cøáîä áBhä 'äå©©©§¨¥¤©©¨¨¦£¥¤

:Lôðå álî íLôð áäBà Lôðk ,íìBòä ãò íéiçå íBìL̈§©¦©¨¨§¤¤¥©§¨¦¥¨¤¤

.âëzeriaw zeyrl ,owfd epax xxern ,b"k oniq ,ef ycew zxb`a

"awri oir" cenilamiaxadyrnl dklda oke ,aixrnl dgpn oia

zelcbde d`ltdd xiaqn `ed jkl dncwd xezae ,'jexr ogley'a

micnel mdy drya l`xyi ipaa dxeyy dpikyd z`xyda zenevrd

zbixcn idef ,xeaiva dxez

ieliba dzlawy dpikyd

mlera wx mileki xky xeza

jxca j` ,`add`xyd`id ,

dxeylraejezl`xyi ipa

dxez micnely drya

.xeaiva

àîâút ïéøéò úøæâa"¦§¥©¦¦¦§¨¨
,"ïéLéc÷ øîàîe- ¥©©¦¦

mixn`p mik`lnd zxifba
xn`nae ,mixacd
mi`xwpd mik`lnd

weqtd oeyl edf .(miyecw) "oiyicw"1l"f epinkgy2owfd epaxe)
(o`kzxyd ik`lnk mdy minkg icinlz lr da miynzyn3,

,jk exn` mik`lnk mdy dpynd inkgyäðLnä éîëç©§¥©¦§¨
íúðLîa eðML ,íBìMä-íäéìò4ïé÷ñBòå ïéáLBiL äøNò" : £¥¤©¨¤¨§¦§¨¨£¨¨¤§¦§§¦
,"íäéðéa äéeøL äðéëL ¯ äøBzaxy`n xzei deab oipr df - ©¨§¦¨§¨¥¥¤

" ly oiprdlk`"`ixy `zpiky dxyr ia5lr ,lkdxyr
dze` ,oky - dpiky dxey cg` mewna cgi mi`vnpd micedi

wx `id dpikyd z`xydmdilrxne`y itk ,siwn zpigaa ,
dxyryk j` ,`"i wxt seq "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga

dpikyd dxey - cgia dxez micnel micedi"mdipia",
,zeinipta.íãàä ìk äæ ékzekxaa zyxtn `xnbdy itk -6 ¦¤¨¨¨¨

weqtd z`7lk df ik" :
elek mlerd lk" :"mc`d
liaya `l` `xap `l

,"dfäúéä úàæ íb óàå§©©Ÿ¨§¨
äfä íìBòa Búãéøé ìk̈§¦¨¨¨©¤
dnypd zcixi -
ddeabd dzbixcnn

mlerldfzilkz ixd -
`id ef dcixiäiìò Cøöì§Ÿ¤£¦¨

,Bæzilrzn dnypdy -
dxez cenil iciÎlr

,xeaivaäiìò ïéà øLà£¤¥£¦¨
.äpîéä äìòîìzcixi dzid dllbay dilrd ,xnelk - §©§¨¥¤¨

rp ,dnypdwx `l ziyixg`z` zafer dnypdyk ,dcixid
deaby dilr xak dpyi seba `id dnypd cera `l` ,sebd
dyrpy - dpikyd z`xyd oipra llk zeidl xyt` i` dpnn

,miaxa dxezd cenil iciÎlr icediaøLà Bfò úðéëL ék¦§¦©ª£¤
dúîéà eìkìëé àì íéîMä éîLe íéîMäå ,íéîBøî éäáâa§¨§¥§¦§©¨©¦§¥©¨©¦Ÿ§©§§¥¨¨

áeúkL Bîk ,ìàøNé éða CBúa ìcbúúå ïkLz ¯8éðà ék" : ¦§Ÿ§¦§©¥§§¥¦§¨¥§¤¨¦£¦
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ixyz g"i iying mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ח חמישי יום
אגרת כג  ,elw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äàøùä ïéáù ùøôääå,elw 'nr cr.äá äìîò

úBönäå äøBzä ÷ñò éãé-ìò ¯ "ìàøNé éða CBúa ïëBL 'ä¥§§¥¦§¨¥©§¥¥¤©¨§©¦§
,à÷åc äøNòa,"xeaiv"e "dcr" md micedi dxyr -Bîk ©£¨¨©§¨§
ì"æø eøîàL9."'eë CBz CBz àéúà" :deyÎdxifb micnl - ¤¨§©©¨§¨

izycwpe" aezk ,"jez" "jez"njeza"l`xyi ipa10milbxnae ,
aezk dxyr eidy11

"jeznmicnl - "dcrd
xacy jkndyecway

micedi dxyra `ed
eizegiyn zg`a .`wec

zeyecwd12w"k xirn
,r"p v"iixedn x"enc`

oipr recndf"ydcr"
ecnl ,dxyrl dpeekd

"dn l"f epizeaxjezly "
ly drxd dcrd
aezk mdilr ,milbxnd44

elcad"jeznddcr
lr "elcad" xidfd epax dyny ,my xne` `ede ?"z`fd drxd

siwndyi `lina ,owzl egeka did iniptd z` oky ,rxd ly
xnelk ,dyecw ly siwnl o`k dpeekd dyecwa mby xnel
lcaend dyecw ly siwn xe` sqeezin dxyr ly dcray

.dxyrn zegt lr dxeyd xe`dn ixnbläæ ìòålr - §©¤
zeevnde dxezd wqr iciÎlr zkynpd dyecw ly d`xydd

,dxyraøîàð13,"LBã÷ Eaø÷a" :" zpigay -yecwmvray " ¤¡©§¦§§¨
zkynp - lcaene yecw `id"jaxwa".l`xyi ipaa ,zeinipta ,

xaecn lirly ,dxen`d dyecwd dgiya yxtny itke
z` `ian `edyk dzre ,siwn ly dpigaa jynp xe`dyk

" weqtdjaxwajynp siwndy itk `id dpeekd "yecw

,zeinipta."äøNòî úBçôa äMãwaL øác ïéà"åitk - §¥¨¨¤¦§ª¨§¨¥£¨¨
didiy ick ,ixd ,lirl xkfpk ,zekxaa my zxne` `xnbdy
.dxyra dxezd cenil iciÎlr `wec df ixd "yecw jaxwa"

éøèöà ,éîð éëä íeMîeïépî" :àøwî óìéîì ì"æøì eäì C ¦¨¦¨¦¦§¨¦§§©©§¥©¦§¨¦©¦
áLBiL ãçà elôàL¤£¦¤¨¤¥

."'eë äøBza ÷ñBòå- §¥©¨
epinkg mb mikixv okle
okidn weqtn cenll l"f
cg` elit`y ep` mircei
- dxeza wqere ayeiy
itk ,xky z"iyd el raew
z`f dcnl dpyndy

zea`a14weqtdn15ayi"
,"eilr lhp ik mecie cca
cenil l"f epizeax mikixv

.jk lr cgeiníb óàå§©©
Cîñ Bì eàöî àì ,úàæŸŸ¨§§¨
éôì Bkøò éôì ãéçéì ,ãáìa øëN úòéá÷ì àlà àø÷nä ïî¦©¦§¨¤¨¦§¦©¨¨¦§©§¨¦§¦¤§§¦

]:xg` gQp,íéaøîä Cøò [éôìemiaexnn wlg `ed cigid m` - ª¨©¥§¦¤¤©§ª¦
itl xkyd z` mdn cg` lk lawn - dxyrn zegt j` xzei
"jxr itl" `qxibl m`zda .dfa mitzzynd miaexnd jxr
ewlga `veiy jxrd itl exky lawn cigidy ,`id dpeekd
,e"`ea ,"jxr itle" `qxibl m`zdae ,miaexndn wlg xeza
ly exky lcb jk xzei miaexn micigidy lkky ,`id dpeekd

envrl cigi lk.-Ceøa-LBãwä úMã÷ úàøLä ïéðòì ìáà£¨§¦§©©§¨©§ª©©¨¨
àeä16.ììk íäéìà Cøò Bì ïéà ¯lr zkynpd dyecwd - ¥¤¤£¥¤§¨

dyecwl jxr mey dl oi` ,micigi ly dxezd cenil ici
.xeaiv ly dxezd ceniln zkynpd

øëN úeòéá÷ì äàøLä ïéaL Løôääåly d`xyd oia - §©¤§¥¤¥©§¨¨¦§¦¨¨
xky zriaw oial ,xeaiva dxez ici lr ziyrpy dyecw

ly dxez ici lr dyrpy
,cigi.òcî éðéáîì ïáeî¨¦§¦¥©¨

,àeä øëN úòéá÷ ék¦§¦©¨¨
Lôðì 'ä øéànL¤¥¦§¤¤
,BúøBz øBàa ,epLøãz¦§§¤§¨
BLeáì äèòî àeäL¤©£¥§

,LnîÎjexaÎyecwdy - ©¨
xi`n df yeal ici lre - dxeza yalzne shrzn `ed

yetigd ,'d z` ytgnd icedi ly eytpl `edÎjexaÎyecwd
y dltzd zceara zeidl lekiiptl,dnvr dxeza e` ,dxez

wlga xne` `edy itk
"`ipz"d xtq ly oey`xd

"y ,f"l wxt seq`xew
`xewd oa enk df "dxeza
didie eil` `eaiy eia`l

,cgi ez`úàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¥
,"øBà" äøBzä©¨

øîàpL17"äîìOk øBà äèò" :18xe` lr aqen dfy - , ¤¤¡©Ÿ¤©©§¨
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à÷åã äøùòá úåöîäå äøåúä ÷ñò é"ò é"ðá êåúá
êáø÷á øîàð æ"òå 'åë êåú êåú àéúà ì"æø ù"îë
íåùîå äøùòî úåçôá äùåã÷áù øáã ïéàå ùåã÷
ïéðî àø÷î óìéîì ì"æøì åäì êéøèöà éîð éëä
úàæ íâ óàå 'åë äøåúá ÷ñåòå áùåéù ãçà åìéôàù
øëù úòéá÷ì àìà àø÷îä ïî êîñ åì åàöî àì

] éôì åëøò éôì ãéçéì ãáìáà"ðíéáåøîä êøò [éôìå
êøò åì ïéà ä"á÷ä úùåã÷ úàøùä ïéðòì ìáà

ììë íäéìà

øëù úåòéá÷ì äàøùä ïéáù ùøôääå
'ä øéàîù àåä øëù úòéá÷ éë .òãî éðéáîì ïáåî
ùîî åùåáì äèòî àåäù åúøåú øåàá åðùøãú ùôðì

øîàðù øåà äøåúä úàø÷ð ïëìåäîìùë øåà äèåò
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ב.9. כא, לב.10.ברכות כב, כא.11.אמור טז, 12.29.קרח ע' תש"ד השיחות ו.13.ספר יב, ב'.14.ישעי' משנה ג' איכה 15.פרק
ח. ˘ËÈÏ"‡:16.ג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(מ"ב) שם דבאבות בזה, הקושיא שכינהÔÈ‡Âשיושבין˘ÌÈ"ידועה ד"ת ביניהם.˘¯ÈÂ'ביניהם

הבי' ע"פ (2 זו. באגה"ק אחרת גירסא (1 ח"ו סוף אבות במגן א. ו, ברכות תקמב. ע' עקב באוה"ת משנ"ת ע"פ לקוח ˘Ìוי"ל (כנראה
.48 שורה 13 הערה רסא ע' מהדו"ק תניא גם ראה הנ"ל". לתרץ יש - ב.17.מהצ"צ) קד, ‡„ÂÓ"¯18.תהלים ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘"תורתו "אור אור, תורה ע"י ה'" ש"מאיר ראי' להביא הכוונה כאן אבל - אור ותורה מצוה נר כי הכתוב ע"ז מובא "בכ"מ
שהוא מפני - מצ"ע אור תורה לגבי עילוי שזהו - אור נק' [ולכן בה. דהמלובש ענינים כמה מתגלים "שלמה" שע"י שע"י ˘ÓÏ‰כמו



ixyzקיח h"i iyiy mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ט שישי יום
,elw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä äàøùää ìáà,272 'nr cr.éøîâì åúåàéöîî יום שישי י "ט תשרי

" `edy dxezdyeal,dlabda `edy iptn ,(dnly) "Lôpäå§©¤¤
,äéúBçk ìëa úéìëúå ìeáb úìòa àéäzenka mb ,xnelk - ¦©£©§§©§¦§¨Ÿ¤¨

xe`dy oeeike ,milaben md ytpd zegek lk ,zeki`a mbe
a lawzdl jixv ytpl xi`ndjezixd gxkdd on ,ytpd zegek

.laben didi xe`d mby
:owfd epax oeylaeíb ïëì̈¥©

da øéànä 'ä øBà- ©¥¦¨
,ytpa,éìeáb àeä§¦

Laìúîe ,íöîöî§ª§¨¦§©¥
,dëBúa,ytpd jeza - §¨

xe` z` zqtez ytpdy
,zeinipta 'dïk ìòå- §©¥

okle,éLwáî áì ìòtúé¦§©¥¥§©§¥
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.33:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יז ב, קהלת - הכתוב ˘ËÈÏ"‡:34."ל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ותפלות כב. יט, יתרו פרש"י "ראה
תקנום". קרבנות ˘ËÈÏ"‡:35.במקום ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עה"פ פרש"י פמ"ט. ב'.36."ב"ר משנה ג' פרק לא,37.אבות קידושין

˘ËÈÏ"‡:38.א. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ואילך תקעג ע' אור יהל פ"ז. השמות ש' ע"ח א.39."ראה ה, ‡„ÂÓ"¯40.סוטה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."רפ"ז מאגה"ת ב.41."להעיר נב, בישעי' ב.42.כמ"ש עה, ח"ג

ה'תש"דיד תשרי, ערב חה"סיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: אך האמת . . . יאהב ה' וכו'.

יִלין. ְבׁשִ ֵערּוב ּתַ
ים. ֲהַדּסִ ן ּבַ ֵאין-ּכֵ ֶ י ֲעָרבֹות, ַמה-ּשׁ ּתֵ ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ׁשְ

ְהֶייָנה  יֶהם ּתִ ּתֵ ְ ּשׁ ִלים ׁשֶ ּדְ ּתַ ִריכֹות - ּוִמׁשְ י ּכְ ּתֵ ה ּוְבֶעֶרב יֹום־טֹוב. ַעל ַהּלּוָלב ׁשְ ּכָ ּסֻ ִרים ֶלֱאגֹוד ַהּלּוָלב ּבַ ְמַהּדְ
ֶהם אֹוֵגד  ּבָ ִריכֹות ׁשֶ ֹלׁש ּכְ ַבד ֶזה ׁשָ ִנים - ּוִמּלְ ל־ּפָ ְמַעט ַעל־ּכָ ִריָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ם ּכְ ים ַוֲעָרבֹות, ּגַ ַהֲהַדּסִ ְמֻכּסֹות ּבְ

ְך ֶטַפח ֶאָחד. ֶמׁשֶ ֹלׁש ֵאּלּו ּבְ ים ְוָהֲעָרבֹות ִעם ַהּלּוָלב, ׁשָ ַהֲהַדּסִ

ה'תש"דטו תשרי, א דחג הסוכותיום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: וכמו אב . . . הדינין נס"ו.

יֹום  ָנה ַעל ְמָנת ְלַהֲחִזיר, ּוִבְפָרט ּבְ ַמּתָ הּוא ּבְ ֵפרּוׁש ׁשֶ ּנֹוְתִנים ַהד' ִמיִנים ְלַאֵחר ְלָבֵרְך ֲעֵליֶהם, אֹוְמִרים ּבְ ׁשֶ ּכְ
ַהּלּוָלב  ׁשֶ ֱהֶחָינּו ּכְ ת ׁשֶ ְרּכַ ְתִחילּו ּבִ ּיַ "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ל. הֹוָרה ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִראׁשֹון. ְוהּוא ּתֹוֶעֶלת ַלּנֹוֵתן ְוַלְמַקּבֵ

ה. ִנּיָ ְ ּשׁ ָידֹו ַאַחת ְוָהֶאְתרֹוג ּבַ ּבְ
ה. ְעָנא־ַרּבָ הֹוׁשַ י גו' - ַרק ּבְ י ָאַמְרּתִ סּוִקים ּכִ ַהּפְ

ה" ַאַחר ִקּדּוׁש ְוֹלא ַאַחר ַהּמֹוִציא. ּכָ ּסֻ ב ּבַ ּיֹום ְמָבְרִכים "ֵליׁשֵ ם ּבַ ּגַ
נּו  ַרּבֵ בּועֹות(, ָאנּו יֹוְדִעים ַעל־ְיֵדי־ֶזה ׁשֶ ָ ַחג ַהּשׁ ר ְלֵעיל יֹום ב' ּדְ ְזּכָ ּנִ ת ּכֲֹהִנים )ּכַ ְרּכַ ֵעת ּבִ ַהַהְנָהָגה ּבְ

ִים. ּפַ יַאת ּכַ יתֹו ִלְנׂשִ ַחת ַטּלִ תֹו ּתַ ַמח ֶצֶדק" ֹקֶדם ֲחֻתּנָ ֵקן ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ַה"ּצֶ ַהּזָ

ה'תש"דטז תשרי, ב דחג הסוכות ]בחו"ל[יום שישי
הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ה. ּבְ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ְך ֵליׁשֵ ֶהֱחָינּו, ְוַאַחר־ּכָ ְיָלה: ׁשֶ ִקּדּוׁש ַהּלַ ּבְ

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אהוביי . . . או"נ מלו"נ.

דעם  מָאל  זעקסטען  דעם  זיידען  פון  געהערט  מיר  הָאבען  תקס"ט  סיפר:  הצ"צ 
ושאבתם מים - הראשון - פון לקו"ת, און עס איז געווען ע"ד ווי די גמרא זָאגט 
)ירוש' סוכה פ"ה ה"א( שמשם שואבים. יונה הָאט מקבל געווען בשמחת בית השואבה 
גילוי הנבואה, מיר הָאבען מקבל געווען עד אין סוף, דער סוף איז אז משיח וועט 

קומען, שנעוץ תחלתן בסופן.

ֲאָמר[  ית ֶאת ]ַהּמַ ִ ּשׁ ִ ַעם ַהּשׁ ּפַ ֵקן[ ּבַ ָבא ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַמְענּו ֵמַהּסָ ַנת תקס"ט ׁשָ ׁשְ ר: ּבִ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
אֹוֶמֶרת  ָמָרא  ַהּגְ ֶ ּשׁ ְלַמה  דֹוֶמה  ּבְ ָהָיה  ְוֶזה  ּתֹוָרה",  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ׁשֶ  – ָהִראׁשֹון   – ַמִים"  ם  ַאְבּתֶ "ּוׁשְ
ֹוֵאָבה ֶאת  ית ַהּשׁ ְמַחת ּבֵ ׂשִ ל ּבְ ִביא[ ִקּבֵ ם ׁשֹוֲאִבים. יֹוָנה ]ַהּנָ ָ ּשׁ ּמִ ֶרק ה' ֲהָלָכה א'( ׁשֶ ה ּפֶ ְלִמי ֻסּכָ )ְירּוׁשַ

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ עּוץ ּתְ ּנָ יַח ָיבֹוא, ׁשֶ ׁשִ ּמָ ְלנּו ַעד ֵאין־סֹוף, ַהּסֹוף הּוא ׁשֶ בּוָאה, ָאנּו ִקּבַ ּלּוי ַהּנְ ּגִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . קכב

ה'תש"דיז תשרי, שבת חוהמ"סשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה. ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיּתֶ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
ְענֹות. ת ֵאין אֹוְמִרים הֹוׁשַ ּבָ ׁשַ ל יֹום ְויֹום. ּבְ סּוֵקי ּכָ יֶהם" ַאֲחֵרי ּפְ מּוָסף - "ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ּבְ

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: כג. בגזירת . . . קלו כלל.

 – ְך"  ּבָ ּוְדבּוָקה  "ֲחבּוָקה  ַמֲאָמר  ּכְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ִנְסיֹונֹות  ּדְ ָהֲעבֹוָדה  ַעל־ְיֵדי 
ְמִסיַרת ֶנֶפׁש,  ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבִ ְך" – ּבְ ֱאלֹקּות, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה – "טֹוֶעֶנת ֻעּלָ ָמה ּבָ ׁשָ רּות ַהּנְ ְ ִהְתַקּשׁ
ְיִחיָדה  ְך  ֶנְהּפַ זֹו  ּלּות  ִהְתּגַ ַעל־ְיֵדי  ּדְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ  – ְלַיֲחָדְך"  "ְיִחיָדה   – ה  ִהּנֵ
ֲענּוג  ׁש ּתַ ִניִמי, ּוְבֶהְרּגֵ ַחּיּות ּפְ ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבְ הּוא ִעְנַין ַהּתֶֹקף ּבְ ֲהִמית ֶלֱאלֹקּות, ׁשֶ ֶפׁש ַהּבַ ּנֶ ּבַ ׁשֶ
י ִנְלַקח  ית, ּכִ ָוָאה ֲאִמּתִ ַהׁשְ ִוין ֶאְצלֹו ּבְ ֲעבֹוַדת ה', ּוְבָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵהן ְוָלאו ׁשָ ה ּבַ דֹול ַוֲהָנָאה ְמֻרּבָ ּגָ

ים. ִמּיִ ׁשְ ִעְנָיִנים ַהּגַ ּבָ ֲענּוג ְוטּוב ַטַעם ׁשֶ ּנּו ַהּתַ ִמּמֶ

ה'תש"דיח תשרי, ב דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: וההפרש . . . קלו עמלה בה.

ְעָנא"  ַבת "הֹוׁשַ ַעם ַאַחת. אֹוְמִרים ּתֵ א ּפַ יִפים ֶאּלָ יַע", ֲאָבל ֵאין ַמּקִ אֹוְמִרים "אֹום ֲאִני חֹוָמה" ְוַגם "ָאדֹון ַהּמֹוׁשִ
ַעם ַאַחת. ָאר - אֹוְמִרים ַרק ּפַ ְ ַהּשׁ קֹול ָרם. ּבְ ִליַח ִצּבּור ּבְ ְ אֹוְמָרם ַהּשׁ אֹוָתם ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ּסֹוף - ּבְ ֹראׁש ְוֵהן ּבַ ֵהן ּבָ

קֹול ָרם ֵמאֹות "ס" אֹו "ע". ִמְנָהֵגנּו ְלַהְתִחיל ּבְ
אֹות "ת". ִליִמים ּבָ ֵלם, ּוַמׁשְ ף ׁשָ ִקים ַלֲעׂשֹות ֶהּקֵ ְמַדּיְ

ה'תש"דיט תשרי, ג דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: אבל ההשראה . . . 272 לגמרי.

ְלטֹוָבה",  בּוָאָתּה  ּתְ ִמיֵני  ל  ּכָ "ְוֵאת  ֵרה  מֹוֶנה־ֶעׂשְ ׁשְ ּבִ ָאְמרֹו  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ְסָפִרים[,  ּבַ ]מּוָבא  ִאיָתא 
ֵמיָלא  ּבְ ְוָאז  ְלִקּדּוׁש –  ַיִין  ם  ּגַ "ל  ַהּנַ ַבד  ִמּלְ ר  ִנְזּכָ ֶאָחד  ָמקֹום  ּבְ ְוֶאְתרֹוג –  ה  ְלַמּצָ ים  ְלִחּטִ ן  ְלַכּוֵ ָצִריְך 

בּוָאה ְלטֹוָבה. ל ַהּתְ ְהֶיה ּכָ ּתִ

ה'תש"דכ תשרי, ד דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וע"כ . . . כמ"ש בזה"ק.

ְמנּו". ֲאִמיַרת "ָאׁשַ ים ּבַ ּכִ ּמַ יַע ַעד ֶהָחֶזה, ָמקֹום ׁשֶ ְענּוִעים ָצִריְך ְלַהּגִ ֵעת ַהּנִ ּבְ

ַעל־ְיֵדי  מֹו ָהִעְנָין ׁשֶ הּו ּכְ ּזֶ ׁש לֹוַמר ׁשֶ ּיֵ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות, ׁשֶ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֲעלּות  ְך ִהְתּפַ ְוָקא ָיכֹול ִלְהיֹות ַאַחר־ּכָ ַנְפׁשֹו, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּדַ ְתַמְרֵמר ּבְ ּמִ ה, ׁשֶ ִפּלָ ּקֶֹדם ַהּתְ ַהּכֶֹבד רֹאׁש ׁשֶ

ה. ִפּלָ ּתְ ּדֹות ּבַ ַהּמִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תש"פ  תשרי י"ד ראשון יום חנוכה? נר להדליק כדי כסותו למכור צריך מדוע

:·È ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ‰ÎÂÁ ˙ÂÎÏ‰ìëài äî Bì ïéà elôà£¦¥©Ÿ©
,úBøðå ïîL ç÷Bìå ;Búeñk øëBî Bà ,ìàBL ¯ ä÷ãvä ïî àlà¤¨¦©§¨¨¥¥§§¥©¤¤§¥

.÷éìãîe©§¦
חייב הצדקה מן  המתפרנס  שעני הרמב"ם  למד מנין 

להוציא חיוב  אין  הרי  חנוכה , נר  להדליק  כדי  כסותו למכור

עוברת  מצוה  היא  אם אפילו מחומש  יותר  מצוה  (רמ"א לצורך 

תרנו) סי' ?א"ח

מההלכה  זאת למד הרמב "ם משנה ': ה 'מגיד חמץ וכתב  (הל'

ה"ז) פ"ז לוומצה פוחתין אין הצדקה מן  המתפרנס  עני שאפילו

כלֿשכן כן, ואם  ניסא '. 'פרסומי משום בפסח  כוסות  מארבעה 

היום  לקידוש  הקודמת חנוכה  נר הדלקת  הי"ג)לענין כי(להלן

ניסא '. 'פרסומי משום  בו יש  חנוכה  נר 

נזר ' סק"ג)וה 'אבני תקא סי' ביאור :(א"ח מוסיף 

שהרי מצות ֿעשה  לקיים  כדי כסותו  למכור  חייב  אדם אין

עליו מעלה  עשאה , ולא ונאנס מצוה , לעשות  אדם  "חשב

עשאה " כאילו א)הכתוב ו, שהיא(ברכות מצוה  כן שאין מה  ,

זה . לענין מועילה  מחשבתו אין לאחרים , הנס  פרסום  לצורך 

ניסי לפרסום  שהיא  בפסח כוסות' 'ארבעה  מצות  לצורך ולכן

ארבעה במצות  ואם  כסותו. את  למכור חייב  - מצרים  יציאת 

זה , חיוב  ישנו ביתו , לאנשי רק  הוא שהפרסום כוסות 

"מצוה כי לרבים , הוא  שהפרסום  חנוכה נר למצות קל ֿוחומר

מבחוץ " ביתו פתח על  ה"ז)להניחו  למכור(לעיל שחייב  -

להדליק . כדי  כסותו 

פענח' זו)וה 'צפנת  בהלכה הרוגצ'ובי, זו(להגאון שהלכה כתב 

מהמסופר ב)מקורה  כז, בגד (מגילה מכרה זכאי רבי  של  שאמו 

חגורתו את משכן  הונא ורב  לקידוש , יין  לבנה  לקנות  כדי 

נר שבמצות  כלֿשכן  כן , ואם  לקידוש . יין  קנה  שקיבל  ובכסף

צריך  הנס ", זכרון  בו  "שיש  כיון היום לקידוש  הקודמת  חנוכה 

להדליק . שיוכל כדי כסותו את  למכור 

ה'תש"פ  תשרי ט"ו שני יום מצוה? של באתרוג אשה לקדש אפשר האם

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰úBçôa Lc÷îä©§©¥§¨
.úLc÷î dðéà ,äèeøtî¦§¨¥¨§ª¤¤

למלך ' במשל"מ ה'משנה  אינו אך מ, סי' חיי' 'בני בספר בשמו (מובא

עצמולפנינו) שמצד מצוה  של באתרוג אשה  במקדש  הסתפק 

דמיו למצוה אותו שצריכים  בגלל ורק  פרוטה  שווה  אינו

המצוה ? מצד שוויו בגלל  מקודשת האם  יקרים ,

לקידושין, מועיל אינו המצוה  מצד ששווי ראיה  והביא 

זקן מדין עצמו, מצד פרוטה  שוה  יהיה שהדבר  צריך  אלא

והורה הגדול דין  בית  על החולק  התורה מחכמי  חכם  ממרא .

מיתה  שחייב  כהוראתם , שלא  ה"ד)לעשות  פ"ג ממרים בתנאי(הל'

חטאת , שגגתו  ועל כרת  זדונו  על שחייב  בדבר עליהם שחולק 

חמישי מין להוסיף  שאמר  כגון המצוות  בשאר חולק  אם  אבל 

ציצית או  אתרוג  של כשרות  בענין שחולק  או המינים  ד' על 

המיתה " מן פטור  זה  הרי כשר ... אומר וזה פסול אומר  "זה  -

ה"ג) פ"ד פרוטה(שם, השווה  באתרוג  אשה  לקדש  אפשר ואם  .

פסול  או כשר  אם  באתרוג חלק אם גם  הרי  – מצוותו מצד רק

שווה בו  יש  כשר  שהאתרוג לאומר  כי מיתה , חייב  יהא 

שווה אינו פסול  שהאתרוג ולאומר  חלים , והקידושין פרוטה

שמביא בדבר שחולק  ונמצא  הקידושין, חלים  ולא  פרוטה

מצד  כספי  שווי  בו שיש  דבר שרק  מכאן אלא  כרת , לידי

ל  מועיל  איןעצמו המצווה  מצד הוא  שוויו אם  אבל  קידושין,

אינה האתרוג  כשרות  על מחלוקת ולכן , חלים . הקידושין

חלים . הקידושין אין הדעות  לכל  כי כרת , לידי  מביאה 

סק"א)והחיד"א  יג סי' א"ח יוסף זו:(ברכי הוכחה  דחה 

ועם המצוה, מצד  רק השווה  באתרוג לקדש אפשר  לעולם 

האתרוג אם  היא  המחלוקת  שאם  הרמב "ם  דברי  צדקו זאת 

אם כשלעצמו , הדין  כי  ממרא . זקן נעשה  אינו  פסול או כשר

רק כרת , לחיוב נגיעה  בו אין  פסול, או  כשר  האתרוג

דברים כמה  אחר  לבוא  "מתגלגל  בעקיפין - מזה  שכתוצאה 

זקן נעשה  שאינו הרמב "ם  סובר  כזה  ובאופן  כרת ", לידי

סק"ח)ממרא  א סי' סופרים' דברי ב'קונטרס וסרמן הגר"א כתב זה .(וכעין

ה'תש"פ  תשרי ט"ז שלישי יום ממון  אינה הנאה טובת

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äîeøúa LcwL ìàøNé¦§¨¥¤¦¥¦§¨
Bì ïéàå ,døëîì Bì ïéà éøäL ,úLc÷î dðéà ,Bðøbî LéøôäL¤¦§¦¦¨§¥¨§ª¤¤¤£¥¥§¨§¨§¥
úáBèå ;äöøiL ïäk ìëì dðúBpL éôì ,äéðä úáBè àlà dä¤¨©£¨¨§¦¤§¨§¨Ÿ¥¤¦§¤§©

.ïBîî dðéà äéðä£¨¨¥¨¨
משנה ' ה 'כסף  הי"א)הקשה  פ"ז נדרים :(הל'

בתרומה לקדש  יכול ישראל שאין  כאן  הרמב "ם  דברי

הנאה  "טובת  כי מגרנו  לדבריו`dpiשהפריש  סותרים ממון "

נדרים  מסויים ,(שם)בהלכות כהן  על  הנאתו האוסר  שישראל

של  אינה שהתרומה ואף  תרומות . ממנו ליטול  זה  לכהן  אסור 

בה לו  יש  כי מסויים, כהן  על לאסרה  הוא  יכול הישראל ,

הנאה  שירצה")טובת כהן לכל כי("שנותנה כממונו  היא והרי  ,

ממון'! – הנאה 'טובת

ותירץ :

הנאה טובת  הנאתו`dpiאכן, לאסור יכול והישראל  ממון,

טובה לו מחזיק  התרומה  את  הנוטל שהכהן משום  הכהן  על 

אסור ויתור  "אפילו  שהרי עליו, שנאסרת  הנאה  וזו כך, על

הנאה " ב)במודר  לב, אפילו(נדרים אסור הנאה למודר כלומר , .

חצרו דרך לעבור  כגון  עליהם , מוותר  שאדם  פ"ו דברים  (לעיל

עליו.ה"ג) נאסרה  זו  והנאה  הנאה , נחשב  הדבר כי

שלמה ' של  סא)וה 'ים סי' פ"ט מבאר :(ב"ק,
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לקדש יכול הישראל ואין ממון  אינה  הנאה  שטובת  אף 

בנדר , הכהן על התרומה  את לאסור הוא  יכול  בתרומה , אשה 

הכהן שהרי  בעלות  לו  יש  זה  לענין  כי ממון , דין בו שאין אף 

הבעלים של בעלֿכרחו התרומה  את לקחת  יכול (כמו אינו

פרוטה') מ'שוה הפחות דבר מהבעלים לקחת .שאסור

סופר ' א)וה 'חתם  פה, כתב :(נדרים

והן לנותן הן  ממון  זה  אין  כאשר  ממון  אינה  הנאה  טובת

ממון זה אין  לבעלים  רק  כאשר  אבל הנאה)למקבל, טובת רק (אלא

– ממון הנאת  בה לו יש  התרומה  את  המקבל הכהן ואילו 

הכהן. על ואסורה הבעלים כממון  התרומה נחשבת 

ה'תש"פ  תשרי י"ז רביעי יום לעשותו  יכול אינו שהמשלח בדבר שליחות

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰Bì äNBò íãà ïéà¥¨¨¤
úòLa dLc÷ì àeä ìBëiL äMà àlà Bì Lc÷ì çéìL̈¦©§©¥¤¨¦¨¤¨§©§¨¦§©

.úeçéìMä©§¦
הגמרא  מסקנת  היא  ב)כך יב, שליח (נזיר למנות  יכול שאדם 

לעשותו שיכול לעשותובדבר  יכול שאינו  דבר ואילו  עכשיו,

שליח. למנות  בכוחו אין - עכשיו

התוספות  מ"ט):והקשו  ד"ה שאישה(שם יום  בכל מעשים 

ואיך  בעבורי ', חלה והפרישי קמח לי 'לושי לחברתה  אומרת 

להפריש אפשר  אי  הלישה  לפני והרי לדבר שליח נעשית  היא 

מקמח חלה  מפרישים  אין  כי ה"א)חלה , פ"ח בכורים ?(הל'

זו 'עיסה  ולומר  מגולגלת עיסה  להביא  שניתן  מאחר  ותירצו :

וכל  בידה , הדבר  הרי נילוש ', לכשיהיה הקמח על  חלה  תהא

יכולה ולכן  מעשה , כמחוסר  אינו לעשות האדם  שביד דבר 

זה . על שליח למנות 

אחרונים  כתבו סקי"א)והנה , שה סי' יור"ד וש"ך יכול (ט"ז שהאב

מרבבה ' ה 'דגול והוסיף שליח . ידי  על  בכורו בנו את  לפדות

שלושים(שם) שעברו  אחר השליח  את  ממנה  כשהאב  רק  שזהו

יכול  אינו אבל לפדיון , ראוי נעשה  שאז הבן , מלידת יום 

כדין כך, אחר  לפדותו כדי  יום  שלושים  תוך שליח למנות 

לעשות בידו שאין בדבר  שליח למנות  אפשר שאי הגמרא 

עכשיו.

מרבבה ' שה'דגול שם)אלא יכול (יור"ד והאב  היות  מסתפק :

לו ולומר  יום  שלושים  בתוך לכהן  הפדיון  מעות  את  לתת

יום שלושים  לאחר ייפדה  סי"ג)שבנו  שם נחשב(שו"ע שכן  ייתכן

התוספות  כדברי עכשיו, לעשותו  שיכול  ביד (הנ"ל)דבר  שאם

כשיהא הקמח  על חלה  שתהיה  ולומר  עיסה  להביא  האישה 

שליח למנות  יכולה  - שצה)נילוש  סי' יור"ד נזר האבני כתב .(וכן

לדרכו ללכת  הצריך  שהאב  מרבבה ' ה 'דגול  מסיק  ולמעשה 

נאמר אם אפילו יום , לשלושים  קודם  אף שליח  למנות  יכול 

נעשה על ֿכל ֿפנים כי  שמינהו, בזמן  חלה  לא  שהשליחות 

לחשוש ואין  בפניו '. שלא  לאדם 'זכין מטעם  לשליחו  כך אחר

לאב  'חוב' כאן  יש  המצוה שמא  קיום ממנו מונע כי - הט"ז (לדעת

בציוויובגופו) אלא  עצמו  מדעת  זאת  עושה  אינו השליח כי ,

בו. ורוצה  הדבר לו שנוח וניכר  האב, של

ה'תש"פ  תשרי י"ח חמישי יום שעבוד? מפקיע נדר

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰BzLà úà øécnä©©¦¤¦§
àéöBé ¯ åàì íàå ;áèeî éøä ¯ Bøãð øézä ...íà ...Bì úBðälî¦¥¨¦¦¦¦§£¥¨§¦¨¦

.äaúk ïzéå§¦¥§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

אם שגם  ומשמע  הדברים , את  סתם  הרמב "ם  למה ואם ֿכן

- אותה  לזון  משועבד וממילא  ידיה  מעשי  על לה  וויתר לא 

ממזונותיו ? אשתו את  להדיר הבעל יכול

ומתרץ :

נורי בן יוחנן  רבי  ב)לדעת  נט, הדבר 'קונם '(שם את לאסור (היינו

אתכקרבן) ומפקיע  הגוף  קדושת  בו ויש  הקדש , כעין  הוא 

יכול  ידיה מעשי על מוותר אינו אם  גם  ולכן המזונות , שעבוד

אשתו את להדיר  את הבעל שהדיר הבעל נדר שחלות שביארה (והגמרא

החולק  התנא דעת לפי היא במזונותיך' ידיך מעשה 'צאי שאמר משום היא אשתו

נורי) בן ר"י "מדירעל ולכן נורי, בן יוחנן כרבי  פוסק והרמב "ם  .

מעשי 'צאי לה  אומר אינו אם גם  לו " מליהנות  אשתו את 

במזונותיך'. ידיך 

משנה ': ה 'לחם והקשה 

ה"ו)להלן [לאשתו](פי"ד לה  אמר  "אם הרמב"ם , כתב

משועבד  שהוא מפני  כלום ... נדר לא  עליך... אסור  תשמישי

שעבוד? מידי  מפקיע 'קונם ' הרי ולכאורה , לה ".

וביאר :

למחילה , ניתן  הוא  כי  ממוני שעבוד  רק  מפקיע  'קונם'

'שאר עלי  לך  שאין  מנת על ואמר הבעל התנה  אם שהרי 

קיים התנאי ה"ו)וכסות' חיוב(לעיל לבטל יכול אינו  אבל ,

שעבוד  להפקיע  יוכל לא 'קונם ' וגם  למחילה  ניתן  שלא  'עונה '

זה .

ה'תש"פ  תשרי י"ט שישי יום לנישואין? קודם תורה לימוד מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äøBza ÷ñBò äéä íà¦¨¨¥©¨
úBðBæîa çøèé àlL éãk äMà àOlî àøéúî äéäå ,da ãeøèå§¨¨§¨¨¦§¨¥¦¦¨¦¨§¥¤Ÿ¦§©¦§

.øçàúäì øzî äæ éøä ¯ äøBzä ïî ìèaéå§¦¨¥¦©¨£¥¤ª¨§¦§©¥
פרו ֿורבו מצוות  בקיום  להתאחר  שמותר  עולה זו מהלכה 
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המשך ביאור למסכת תמיד ליום שבת חודש עמ' א

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

עליו", מתגבר יצרו  יהיה  ש "לא [בתנאי תורה  ללמוד כדי 

ה"ג  א)כדלקמן  סי' אבה"ע לטור ב"י הרא "ש (וראה וכתב  (קדושין ].

מב) סי יתכןפ"א שלא  ידענא, לא  לימוד לאותו  "וקיצבה  :

עזאי בבן אלא  זה  מצינו שלא ימיו . כל  ורביה  מפריה  שיתבטל 

בתורה". נפשו  שחשקה 

שמואל ' ה 'בית  סק"ה)וכתב  א סי' הרמב "ם(אה"ע בדעת

אחד  כל ולכן לדבר ", קצבה אין באמת  ליה  דסבירא "משמע 

מתגבר יצרו שאין זמן כל להתאחר  "מותר  עזאי) בן רק (ולא

ילמד  שאדם  אפילו יתכן זה ולפי קצבה". לדבר  ואין עליו

לדבר . קצבה  אין  שהרי  כלל אשה ישא  ולא  חייו  כל  תורה 

הזקן  אדמו"ר סק"א)אך  קו"א פ"ג ת"ת כי(הל' דבריו, על  העיר 

פ"א " תורה  תלמוד בהלכות  הרמב"ם  שכתב  מה  "אשתמטתיה 

שם  הרמב "ם שכתב למה  אדם(בה"ה)והכוונה  ילמד "לעולם

כך  ואחר  `dyתורה `yiלדבר יש  הרמב "ם שלדעת  הרי ,"

אשה)! לישא צריך  תורה  שלמד ולאחר קצבה

הלימוד: סוגי  בין להבדיל יש  כי  הזקן , אדמו"ר ומבאר 

שהן קצרה, בדרך בטעמיהן  ההלכות "כל של לימוד ישנו

ודקדוקי ודקדוקיהן בתנאיהן מצוות  התרי"ג כל פירוש 

ה"א)סופרים " פ"ג ת"ת וקצבה ,(הל' שיעור  יש  אכן  זה וללימוד  ,

במשנה  ספ"ה)כמפורש  שנים(אבות וחמש  משנה שנים  "חמש 

לימוד  ישנו אבל אשה . לנשיאת  קודם  זה  לימוד  ולכן תלמוד ",

ההלכות , בעמקי  ופלפול עיון ידי  על דבר מתוך דבר  "להבין 

וגו ', מארץ  ארוכה  כדכתיב  וקץ גבול לו  שאין  דבר ודאי  שזהו 

בשבילה" ורבו דפרו  ממצוות ֿעשה  ליבטל לו אין (קו"א הילכך 

הי"אֿב) פ"א ת"ת בהל' עצמו הרמב"ם מדברי זה חילוק שמוכיח שם ועיין .שם.

ה'תש"פ  תשרי כ' קודש שבת גוברת  חכמים תקנת

:‚È ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äðzîa åéñëð ìk ïúð̈©¨§¨¨§©¨¨
øçàì àlà äðB÷ dðéà òøî áéëL úðzîe ìéàBä ¯ íéøçàì©£¥¦¦©§©§¦§©¥¨¨¤¨§©©
elà íéàðúa íéñëpä áeiçå äðznä éøä ¯ øàaúiL Bîk ,äúéî¦¨§¤¦§¨¥£¥©©¨¨§¦©§¨¦¦§¨¦¥

.åéñëpî úBðBfð åéúBðáe Búðîìà Cëéôìe ;ãçàk ïéàä¦§¤¨§¦¨©§§¨§¨¦¦§¨¨
היו המיתה  קודם  היה  המתנה  חלות  זמן אילו כלומר ,

בנכסים האשה  או  הבנות  שיזכו קודם  במתנה  זוכים  המקבלים 

לאחר רק  קונה  מרע' שכיב  ו'מתנת  מאחר אך  המזונות, לצורך 

שהאשה רגע באותו לחול  אמורה  שהמתנה נמצא  מיתה ,

אין ולכן בנכסים, זוכות  לחול.והבנות  בכוחה 

כאחת , לחול  אמורות  הזכיות  ושתי מאחר  להבין: ויש 

ואין המתנה  מקבלי כוח על והבנות  האשה  כוח גובר מדוע 

'יחלוקו'? אומרים 

החושן' ה 'קצות  א)ומבאר  רנב, הגמרא(סי' דברי פי על  ,

א) כה, קדוש(תמורה הוא  היוולדו  שמרגע  בהמה  בכור לגבי 

לעולה שיתקדש  הלידה  ברגע  אדם  אמר  ואם  בכורה , בקדושת

מי דברי  – התלמיד ודברי הרב  'דברי שכן חלים , דבריו אין 

התורה מצות  מחמת  היא  בכורה  שקדושת וכיון  שומעים ?'

('דברי האדם  מנדבת  היא  עולה  קדושת  ואילו  הרב '), ('דברי

הקובעים . הם  הרב דברי  התלמיד'),

האדם , של  מרצונו חלה  מרע ' 'שכיב  מתנת  בענייננו : וכן

ולכן חכמים , תקנת  פי  על  הם  והבנות  האשה  מזון ואילו 

גוברות . והבנות  האשה וזכויות  חלה  לא  המתנה

מילואים ' יא)וב 'אבני לדעת(קיא, אחר : באופן ביאר 

והבנות האשה  זכות onfaהרמב "ם , zncew מקבל לזכות

ומתנה זכיה  בהלכות מדבריו כמובן ט)המתנה , הלכה שם(פ"ח

'שהרי וביאר  זה , דין  בכתובהezzinaהביא  הנכסים  נתחייבו 

אלא יקנו לא  להם שנתן ואלו dzinובמזונות , xg`lהרי ,'

ברגע קודמת  והיא  עצמה  המיתה  בשעת  חלה הכתובה  שזכות

זה ולפי  המיתה , לאחר  רק  החלה  המתנה  מקבל לזכות  אחד 

הנכסים  וחיוב  המתנה  'הרי כאן שכתב  cg`kמה  oi`aאינו '

הנכסים שחיוב  שם  שביאר כמו  כוונתו  עיקר אלא  בדקדוק ,

למתנה . קודם
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¦§§¦¨©£ª¨
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.
כיצד  כן גם בו ונתבאר סופרים. מדברי שהוא בהם, הנקרא

והתלמוד. המשנה חכמי בזמן אותו קוראין היו

.‡Ï‡¯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

ãycew zegiyn zecewpã

eriyede mebxde milecbd mipdkd i`penyg ipa exabe..."
."mcin l`xyi

גדול  כהן שהרי לכאורה, קשה הגדולים" "הכהנים הלשון
כאן. כוונתו ומה בדור, אחד

שרוצה  במי והתוס' הרמב"ם מחלוקת ידועה בזה: והביאור
החמורות  העבירות משלוש שאינן עבירות על נפשו למסור
לדעת  יהרג". ואל "יעבור שדינן עבירות היינו שבתורה,
בו  שנאמר מי "כל ה"ד) פ"ה התורה יסודי (הל' הרמב"ם
בנפשו". מתחייב זה הרי עבר ולא ונהרג יהרג ואל יעבור
סברו  יכול) ד"ה כז: זרה עבודה (במסכת התוס' אבל
עצמו  על להחמיר רצה "אם אבל לעבור, בידו שהרשות

בידו". הרשות מצוות בשאר אפי'
לדעת  שגם ועוד) סורר בן ס"פ (נמוק"י הפוסקים וכתבו
אדם  הוא "אם יהרג ואל יעבור בו שנאמר מי כל הרמב"ם

lecb רשאי בכך, פרוץ שהדור ורואה שמים, ירא וחסיד
כדי  קלה, מצוה על אפילו עצמו ולמסור ה' את לקדש

כו'". וילמדו העם שיראו
בני  לחמו דין מאיזה השאלה את הרמב"ם תירץ זו במילה
ואל  "יהרג השמד שבשעת אע"פ שהרי ביוונים, חשמונאי
על  לעבור אותו כופין אם רק זה הרי אופן, בכל יעבור"
נגד  במלחמה לצאת חיוב אין לכאורה אבל התורה, מצוות

על  הרמב"ם כתב לכך אלה. גזירות שגזרה הרשעה מלכות
"הכהנים חשמונאי "גדולים"milecbdבני שהיו שכיון "

משנה', ה'כסף שכתב שמים" וירא וחסיד "גדול של במובן
פרוץ  שהדור דברים על נפשם למסור בידם הרשות היתה

בהם.
השל"ה  דברי פי על נוסף, ענין פלא באורח יבואר ובזה
החלות  לפרשיות שייכות להם יש השנה מועדי שכל
לשאול  יש ממש השאלה שאותה הרי הזמן, באותו
מאיזה  הצדיק, יוסף בענין בחנוכה הנקראת וישב בפרשת
מדברי  ידע והרי בצאן, אחיו שלום את לראות הלך דין
דתות  נכלי לך "לבקש שרוצים דותינה" "נלכה - המלאך

בהם". שימיתוך
ורש"י  אב, כיבוד על נפשו למסור שרצה לומר תמצא ואם
ציווי  הרי בידו", ש"הרשות הנ"ל כהתוס' סובר בחומש
קיים  לא יהרגוהו אם והרי דבר", "והשבני היה ליוסף יעקב
יוסף  הלך דין מאיזה קושיא הדרא וא"כ כלל, המצוה
נפשות. בסכנת עצמו והכניס בצאן אחיו שלום את לראות
שנלחמו  הדין מאותו דותינה הלך שיוסף ומתרץ
בכיבוד  פרוץ" ש"הדור ראה יוסף כי ביוונים. החשמונאים
"עכרתם  ולוי שמעון אביו, יצועי בלבל ראובן שהרי אב,
כלל  באביהם מתחשבים אינם האחים שאר כל וגם אותי"

מ  יוסף, את להרוג פרוץ ומוכנים שהדור יוסף מסיק כאן
שיראו  כדי הנפש את למסור אפילו ויש אב, בכיבוד

אב. כיבוד מצות וילמדו
(173 cenr d"l wlg y"ewl it lr)

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
ה  שאף חנוכה בנר חייבות נשים לוי בן באותו יהושע היו ן

הנס".

.·‰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∆∆»

ãycew zegiyn zecewpã

mixyre dynga ,meca`e mdiaie` lr l`xyi exabyke"
"..did elqk ycega

בכ"ה  המלחמה נצחון היה הרמב"ם שלדעת כיון וקשה,
הערביים  בין בכ"ה היתה המנורה שהדלקת נמצא, בכסלו,
ביום, גם היתה המנורה שהדלקה הרמב"ם לדעת גם כי
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נרותיה  שבעה בהדלקת אלא המנורה את מחנכין אין הרי
לכ"ו, אור היתה המנורה שהדלקת ונמצא הערביים" בין

לכ"ה. באור המנורה להדליק חכמים תיקנו ומדוע
הטעם  לומר יש באחרונים, בזה הארוך הדיון מלבד והנה
לא  ולכן הלילה, אחר הולך היום שבקדשים בפשטות,
כ"ו  ליום זו הדלקה תחשב שאז לכ"ו אור להדליק תיקנו

לכ"ה. אור ההדלקה תיקנו אלא
ב'תורה  שנתבאר מה פי על בזה לומר יש הפנימי ובטעם
מבחינת  היה חנוכה נס כי ופסח חנוכה שבין שההבדל אור'
ואח"כ  במלחמה הניצחון קודם היה ולכן עלמין, כל ממלא
וביטול  הגילוי להיות יכול לא ממכ"ע מצד כי המנוחה יום
שיכול  סוכ"ע בבחינת בפסח הנס אבל אחת. בבת המנגד
למצרים  נגוף המנגד, ביטול וגם הגילוי גם בתוכו להכיל
מתאים  זה וביאור אחת, בבת לישראל הקדושה והתגלות
המנורה  והדליקו בכ"ה היה שהנצחון הרמב"ם לדעת גם
כסלו  בכ"ד היה שהנצחון אדמוה"ז לדעת אבל לכ"ו, באור

ליתא. מעיקרא הקושיא
(dp oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

.‚aL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ ‰Ê ÈtÓeeÈ‰iL ,¯Bc‰ B˙B‡ ƒ¿≈∆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

.„¯ ˙˜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"

.‰˙‡ 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

.Â,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.

.Ê˙‡ 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∆
‚‰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
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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

.Á„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

.ËÏl‰‰ ˙‡ ‡¯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,

.È.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¿»»∆

.‡ÈÈk E„B‡"Ó .ÏtÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬ƒ¿…≈¿ƒ
"È˙ÈÚ28ÈzL ¯·„Â ¯·c Ïk ÔÈÏÙBk Ïl‰‰ ÛBÒ „Ú ¬ƒ»ƒ«««≈¿ƒ»»»¿»»¿≈

e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÏtÎÈ - ÏtÎÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈÓÚt¿»ƒ»∆»¬ƒ¿…ƒ¿…»∆»¬
.ÔÈÏÙBk ÔÈ‡ - ÏtÎÏ ‡lL∆…ƒ¿…≈¿ƒ

כפול 28) אינו ולמטה ומ"אודך" כפול הפרק שכל לפי
הפסוקים. לכפול נהגו ולפיכך

.·ÈCk 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. «¬…

ãycew zegiyn zecewpã

lka oiper e`vnpy cr xac lk lr oke 'ielld oiper mrd lke"
ly eizepy oiipnk minrt mixyre yelye d`n 'ielld lldd

."odkd oxd`

החזקה" ב"י"ד כותב שאינו הרמב"ם של דרכו להבין: וצריך
שמספר  לציין ראה טעם ומה וכד', גימטריות סימנים,
שנותיו  כנגד הוא זה למנהג "הללויה" שאומרים הפעמים

הכהן. אהרון של
אהרן  של שנותיו מניין הרמב"ם שנקט שמה לבאר ויש
אהרן  של שנותיו "כמניין ומהמילים הלכה , הוא גם הכהן
בדין  הרמב"ם של המיוחדת שיטתו לומדים אנו הכהן"
"המאירי" הקשה זה מנהג על ובהקדים: ההלל. אמירת
תפילה  הוא ההלל שהרי ושאל לח.) סוכה הבחירה (בית
שכיון  שם ותירץ חובה, ידי חברו בה מוציא אדם שאין
לאומרו  בהלל חכמים הקילו לכן ממש תפילה שאינה

זה. באופן
סובר  לילך", ראוי "ובו זה מנהג על שכתב הרמב"ם אבל

באופן ההלל לתפילה שאמירת לכתחילה נחשבת שכזה
ומכאן  תפילה. חובת ידי בה יוצא הללוי' העונה וכל גמורה,
ההלל  לדעתו כי כ"המאירי" שלא היא הרמב"ם ששיטת
גמורה  בשלמות היא זה באופן ואמירתו תפילה, כן הוא
השליח־ציבור, בתפילת חובה ידי הציבור הוצאת כאן ואין
שיטת  ובטעם בדבר. חכמים של קולא לא גם וממילא
ישנה  הציבור, באחדות אופנים ששני לומר יש הרמב"ם
מטרת  למען היחיד ביטוי על וויתור מתוך הבאה אחדות
וזהו  ממש, תפילה אינה אכן שכזו באחדות תפילה הכלל,

ה"מאירי". לדעת הגדר אכן
יותר, גבוהה אחדות ישנה שאותה אבל מהסוג אחדות

שאינה  עד גדולה כה והיא ישראל, בעם הכהן אהרן פעל
עצמו  הוא כאילו בה המרגיש היחיד ביטוי את "מוחקת"
ב"מניין  הנרמזת הרמב"ם לשיטת לקונו. ומהלל מתפלל
אומרי  בין המצויה האחדות זוהי הכהן" אהרן של שנותיו

ממש. גמורה תפילה היא כך ומשום זה, כמנהג ההלל
(229 cenr b"k wlg y"ewl it lr)

כנגד 29) הללויה עונין שישראל פעמים וג' ועשרים "מאה
לאהרן  בקדשו, אֿל הללו הללויֿה אהרן, של שנותיו

ה'". קדש לאהרן קדושו,

.‚È˜¯ÙÂ ˜¯t Ïk L‡¯Ï ÚÈbÓ ‡¯Bw‰Lk ÔÎÂ30Ô‰ , ¿≈¿∆«≈«ƒ«¿…»∆∆»∆∆≈
¯ÓB‡ ‡e‰Lk ?„ˆÈk .¯Ó‡M ‰Ó ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ¿ƒ¿¿ƒ«∆»«≈«¿∆≈
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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

.„ÈÔÈBÚ 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

.‡‰È‰iL d˙ÂˆÓ ?‰kÁa ˜ÈÏ„Ó ‡e‰ ˙B¯ ‰nk«»≈«¿ƒ«¬À»ƒ¿»»∆ƒ¿∆
˙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'

.·‰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≈

ãycew zegiyn zecewpã

wilcn oey`xd dlila ,dxyr ziad iyp` eidy ixd cvik"
"...mixyr ipy lilae zexp dxyr

שיהיו  בספרד ערינו בכל פשוט "מנהג כתב ג' בהלכה אבל
ומוסיפין  הראשון בלילה אחד נר מדליקין הבית אנשי כל
שמכל־מקום  לומר ויש ולילה". לילה בכל נר והולכין
הרמ"א  מנהג ובפרט המהדרין, מן המהדרין כשיטת שניהם
מנהג  על בהוספה שהוא הרמב"ם לגבי אחרון דור שהיה
להלכה. הביאו שהרמב"ם אע"פ כך הונהג לא אבל ספרד
(634 cenr 'k wlg y"ewl it lr)

.‚ÈL‡ 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

.„˙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

יחד.10) מתחברות הפתילות אין שעלֿידיֿזה ההדלקה. לפני
מדורה.11) ולא נר להדליק היא חנוכה שמצות שם. שבת,

.‰,‰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 ¯
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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

.Â‰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

.ÊıeÁaÓ 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

.Á‰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,

.ËB‡ 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

.È‰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

.‡ÈCÈ¯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

.·È,„‡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

.‚ÈÈ¯‰48Lec˜ ÂÈÙÏe ,˙Á‡ ‰Ëe¯t ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ¬≈∆≈∆»¿»««¿»»ƒ
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קלי zeyi` zekld - miyp xtq - ixyz c"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.„ÈB˙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¿»

-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

.‡Ì‡ ,˜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

.·‰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
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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"
או  "בכסף כך: בכתבֿידו המתוקנים דבריו נוסח ומכלֿמקום
ב'מאירי' הוא [וכן תורה" דין ושלשתם בביאה, או בשטר
בו  שחזר רבינו על העידו הדורות שגדולי 3 עמ' לקידושין
בהגהותיו  רמ"ך כתב וכן סופרים. מדברי שכסף שכתב ממה
"ושלשתן  בספרו והגיה הרב שחזר אוקספורד), (כתבֿיד
מדברי  "ובכסף שכתב: רבנו דברי ובעצם תורה"]. דבר
בלבד, חכמים מתקנת שהוא לומר כוונתו אין סופרים",
בפירוש  שהרי וביאה, שטר קידושי כמו באשה גומר ואינו
איש, אשת היא הרי . . . האשה שנקנית "כיון כאן: כתב

ב  מיתת חייב . . . עליה בהל'והבא 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:

.‚ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙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

.„Ì‡ ,˜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,

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:

.‰¯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.

.Â‰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««∆∆∆¿«»»»¬»
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.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
(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

.Ê˙¯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' ואיסורה 42)בקהל
יד). כא, (ויקרא בתורה ישראל,43)מפורש בת שאינה כל
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לו  להנשא אסורה שהיא לאדם שנבעלה ישראל בת או
איסורי  בהל' כמבואר לחלל, שנבעלה או בכל, השוה איסור

ה"א). (פי"ח, (כגון 44)ביאה כהונה מאיסור שנולדה זו
לכהן  האסורות מהנשים אחת וכן גרושה). מאשה כהן בת
ה"א). פי"ט, ביאה איסורי (הל' נתחללה - לכהן שנבעלה

ז.45) כא, ויקרא בתורה מאיסור 46)כמפורש שנולדה
ה"א. פט"ו ביאה, איסורי בהל' כמבואר ערוה,

ג).47) כג, (דברים בתורה נתגיירו,48)כמפורש ואפילו
ד). (שם בתורה מפורש ביציו.49)ואיסורם שנפצעו

ב).50) (שם בתורה מפורש ואיסורם (האבר). גידו שנכרת
אשר 51) הראשון בעלה יוכל "לא ד): כד, (שם, שנאמר

הוטמאה". אשר אחרי . . . לקחתה לשוב שלחה
(שם 52) אומרת והתורה לה, חלץ ולא ייבמה לא שעדיין

זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ה): כה,
יבמה.53) לה עח.).54)שחלץ (קידושין חכמים מדברי
ונקראו 55) יהושע, בימי בערמה שנתגיירו הגבעונים הם

ככתוב  המקדש לעבודת יהושע שנתנם שם על נתינים
ושואבי  עצים חוטבי . . . יהושע "ויתנם כז): ט, (יהושע

ה'". ולמזבח . . . ודוד 56)מים יהושע כי חכמים. מדברי
מהל' פי"ב כדלהלן לעולם, בקהל יבואו שלא עליהם גזרו

הכ"בֿכגֿכד. ביאה שם.57)איסורי

.Á‰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 כשנתגיירו.59)עשה, אפילו

הבן 60) נקרא - שנתגיירו אחר בן להם שנולד ומצרית מצרי
"מצרי  בנה נקרא שנתגיירה מעוברת מצרית וכן שני', 'מצרי

עח.). (יבמות באדומי וכן ב.61)שני", עו, שם
נקרא 62) להם הנולד הבן שניה, מצרית שנשא שני מצרי

ובמגידֿ ה"כ, פי"ב ביאה איסורי בהל' כמבואר שלישי דור
שם. ביאה 63)משנה איסורי בהל' שרבינו לציין וכדאי

כל  בלבל אשור מלך סנחריב "כשעלה כותב: הכ"ה, פי"ב
המצרים  ואלו ממקומן, אותן והגלה בזו זו ועירבן האומות
האדומים  וכן הם, אחרים אנשים עתה מצרים שבארץ
בכל  האסורות אומות ארבע ונתערבו והואיל אדום, שבשדה
מהן  הפורש שכל הכל, הותר - מותרות שהן העולם אומות
הגר  כשיתגייר לפיכך הרוב, מן שפירש חזקתו להתגייר
. . . עמוני בין מצרי בין אדומי בין מקום בכל הזה בזמן
מיד". בקהל לבוא מותרים - הנקבות ואחד הזכרים אחד

בתולות 64) אינן אלה גם כי עץ, ומוכת בוגרת ואפילו
פי"ז, ביאה איסורי בהל' רבינו פסק וכן נבעלו, שלא ואע"פ

ב 65)הי"גֿיד. נד, .יבמות

ה'תש"פ  תשרי ט"ו שני 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.

.‡‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ‰È‰zL „Ú d˙„Ï ÌBiÓ ˙a‰««ƒ≈»»«∆ƒ¿∆«¿≈∆¿≈
‰pË˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ˙B¯eÓb ‰L2.˙˜Èz ˙‡¯˜Â , »»¿ƒ«ƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈ƒ…∆

ÌÈ‡ - ‰f‰ ÔÓf‰ CB˙a ˙B¯ÚO ‰nk ‰‡È·‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈ƒ»«»¿»¿«¿««∆≈»
‡ÓeLk ‡l‡3‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿»¬»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«»

˙aÓ ‡È‰Â ,¯ÚO ˙‡·‰Ï ˙BÚe„È‰ ˙BÓB˜na Ûeba««¿«¿«¬»«≈»¿ƒƒ«
˙‡¯˜ - ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈»»¿∆»»«¿»ƒ¿≈

‰¯Ú4. «¬»

עונשים.2) בת שיער.3)ואינה לגדל ודרכה יבלת מין
שבתורה.4) עונשים לכל גדולה היא והרי

.·‰f‰ ÔÓfa ˙B¯ÚO ÈzL ˙‡·‰Â5ÔÓÈÒ ‡¯˜ «¬»«¿≈¿»«¿««∆ƒ¿»ƒ»
‰¯Ú ‡¯wz ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‡È·zL ¯Á‡Óe .ÔBzÁz‰««¿≈««∆»ƒƒ»««¿ƒ»≈«¬»

ÌÈ¯eÓb ÌÈL„Á ‰ML „Ú6ÌeÏLz ÌBÈ ˙lÁzÓe . «ƒ»√»ƒ¿ƒƒ¿ƒ««¿
˙¯‚Ba ‡¯wz ‰ÏÚÓÂ ÌÈL„Á ‰MM‰7ÔÈa ÔÈ‡Â . «ƒ»√»ƒ»«¿»ƒ»≈∆∆¿≈≈

„·Ïa ÌÈL„Á ‰ML ‡l‡ ˙e¯‚·Ï ˙e¯Ú8. «¬¿«¿∆»ƒ»√»ƒƒ¿«

ומעלה.5) שנה עשרה שתים ליום.6)מגיל מיום
(7- שעיר איש של ירושלמי תרגום כי שער, מלאה כלומר,

היא  והרי בה, רשות לאביה אין הבת ומשבגרה בגר. גבר
אביה  ברשות היא שהנערה בעוד לדעתה, קידושיה מקבלת
במציאתה  זכאי האב וכן אביה. לדעת שלא מתקדשת ואינה

שתיבגר. עד הנערה בתו של ידיה משעה 8)ובמעשה
שישה  אלא בוגרת להיות שוהה אינה נערות סימני שהביאה

חדשים.

.‚‰‡È·‰ ‡ÏÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzLÏ ‰ÚÈb‰ƒƒ»ƒ¿≈∆¿≈»»¿∆»¿…≈ƒ»
˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ da e‡¯pL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯ÚO ÈzL9 ¿≈¿»««ƒ∆ƒ¿»ƒ»≈«¿ƒ
ÈzL ‡È·zLÎe .‰L ÌÈ¯OÚ „Ú ,‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿«»ƒ«∆¿ƒ»»¿∆»ƒ¿≈

ÌÈ¯OÚ ˙La elÙ‡ ,˙B¯ÚO10‰ML ‰¯Ú ‰È‰z - ¿»¬ƒƒ¿«∆¿ƒƒ¿∆«¬»ƒ»
˙¯‚Ba ‡¯wz Ck ¯Á‡Â ,ÌÈL„Á11. √»ƒ¿««»ƒ»≈∆∆

(9- איילונית במקצת, לה גבר ודמות מטבעה עקרה אשה
יולד. שאינו כאיל היא בה 10)הרי שנראו פי על ואף

אילונית. אינה 11)סימני איילונית דין לה שאין כל כי
נערות. ימי חדשי שישה אחרי אלא לבגרות יוצאת

.„‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ‰L ÌÈ¯OÚ ˙a ‰˙È‰»¿»«∆¿ƒ»»»¿ƒ¿…
- ˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ Ïk da e‡¯Â ,˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰≈ƒ»¿≈¿»¿ƒ¿»»ƒ»≈«¿ƒ

˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰ È¯‰12ÈÓÈÒ Ïk da e‡¯ ‡Ï Ì‡Â . ¬≈ƒ«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿»»ƒ»≈
ÈzL ‡È·zL „Ú ,‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú - ˙ÈBÏÈ‡«¿ƒ¬«ƒ¿«»ƒ«∆»ƒ¿≈

˙B¯ÚO13‰L ÌÈLÏLe LÓÁ ˙a ‰È‰zL „Ú B‡ ¿»«∆ƒ¿∆«»≈¿ƒ»»
„Á‡ ÌBÈÂ14. ¿∆»

לבגרות.12) תצא מקטנותה אלא נערות, ימי לה אין
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נערה.13) תהיה הוא 14)ואז זה גיל כי איילונית, היא ואז
שנה. שבעים הם שנותינו ימי כי אדם, של שנותיו רוב

.‰È¯‰ - ˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰ƒƒ»«¿««∆¿…≈ƒ»¿≈¿»¬≈
ÔÓÈÒ da ‰‡¯ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈBÏÈ‡ ˙‡¯˜ BÊƒ¿≈«¿ƒ««ƒ∆…ƒ¿»»ƒ»
ÔÈ‡ ˙ÈBÏÈ‡‰L ,„ÓÏ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈqÓƒƒ»≈«¿ƒƒ¿≈»«»»≈∆»«¿ƒ≈

˙e¯Ú ÈÓÈ dÏ15˙e¯‚·Ï ‡ˆz d˙eËwÓ ‡l‡ ,16. »¿≈«¬∆»ƒ«¿»≈≈¿«¿

קטנה,15) הייתה לאיילונית שהוקבעה עד הרי כי
כבוגרת. היא הרי איילונית שהנערות 16)ומשנקראה

סימנים. לה אין וזו תלויה, שערות) (שתי בסימנים

.Â,ÔÈcc dÏ ÔÈ‡L Ïk :˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ»≈«¿ƒ…∆≈»«ƒ
LÈÓLz ˙ÚLa ‰M˜˙Óe17ÌÈÚÓ ÈÏetL dÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿«»ƒ¿««¿ƒ¿≈»ƒ≈≈«ƒ

ÌÈLpk18dÈ‡Â ‰·Ú dÏB˜Â ,.‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa ˙¯k «»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ»
ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk - ˙ÈBÏÈ‡‰Â ˙¯‚Ba‰Â ‰¯Úp‰Â¿««¬»¿«∆∆¿»«¿ƒ»««ƒ¿»¿»

‰ÏB„b ˙‡¯˜19. ƒ¿≈¿»

לה.17) קשה למעלה 18)התשמיש תפוח) (מקום כף כמין
הבטן. לעומת הערוה וכן 19)מן שבתורה. עונשים לכל

ממאנות. שאינן מיאון, לעניין

.ÊÔÓÈÒ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰ÏÚÓÏÓ ÔÈÓÈÒ ˙aa LÈÂ¿≈««ƒ»ƒƒ¿«¿»¿≈«ƒ¿»ƒƒ»
‰OÚÈÂ d¯BÁ‡Ï ‰È„È ¯ÈÊÁzMÓ :Ô‰ el‡Â .ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿≈≈ƒ∆«¬ƒ»∆»«¬»¿≈»∆
„c‰ L‡¯ ¯ÈÁLiMÓe .ÔÈcc‰ ÌB˜Óa ËÓ˜20. ∆∆ƒ¿««ƒƒ∆«¿ƒ…««

‰‰BLÂ Ú˜BL ‡e‰Â ,„c‰ ı˜Ú ÏÚ B„È Ì„‡ ÔziMÓeƒ∆ƒ≈»»»«…∆««¿≈«¿∆
BL‡¯a ‰OÚÈÂ „c‰ ÌËÁ L‡¯ ÏˆtiMÓe .¯ÊÁÏ«¬…ƒ∆ƒ»≈……∆««¿≈»∆¿…
.BÓˆÚ ÌËÁ‰ ÏˆtiMÓ ,eL¯t È˙Ba¯Â .ÔË˜ ¯eck«»»¿««≈¿ƒ∆ƒ»≈«…∆«¿
ÛÈwzMÓe .ÔÈcc‰ eL˜L˜˙iMÓe .ÔÈcc‰ ehiMÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆ƒ««ƒƒ∆ƒ¿«¿¿««ƒƒ∆«ƒ
ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÁeÙz‰ ¯Oa‰ ÌB˜Ó ‡e‰L ,‰¯ËÚ‰»¬»»∆¿«»»«»«∆¿«¿»ƒ
‡ÏÂ ‰f‰ ¯Oa‰ CÚÓ˙iMÓe .ÔËa‰ ˙nÚÏ ‰Â¯Ú‰»∆¿»¿À««∆∆ƒ∆ƒ¿«≈«»»«∆¿…

.‰L˜ ‰È‰Èƒ¿∆»∆

הפטמה.20)

.Á„Á‡ ÔÓÈÒ ˙aa ‰‡¯ .‰BÓL ÔÈÓÈq‰ el‡ Ïk»≈«ƒ»ƒ¿»ƒ¿»««ƒ»∆»
B‡ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ‡È‰Â ,Ôlk B‡ el‡ ÏkÓƒ»≈À»¿ƒ«¿≈∆¿≈»»
˙ÈOÚ .‰pË˜ ‡È‰ È¯‰Â ,Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ˙BÁt»≈«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿«»«¬≈
ÔÓÈÒ da ‰‡¯Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a«¿≈∆¿≈»»¿∆»¿ƒ¿»»ƒ»

el‡ ÏkÓ „Á‡a ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ÔBzÁz‰21‡Ï Ì‡Â . ««¿≈«¿ƒƒ¿∆»ƒ»≈¿ƒ…
‡È‰ È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡ da ‰‡¯Â ,ÔBzÁz‰ ‰‡¯ƒ¿»««¿¿ƒ¿»»∆»ƒ»≈¬≈ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï da ÌÈ„Â ,‰pË˜Ï ‰¯Ú ÔÈa ˜ÙÒ22Ì‡Â . »≈≈«¬»ƒ¿«»¿»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ
BÊ È¯‰ - [ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‰‡¯ ‡ÏÂ] ,Ôlk e‡¯ƒ¿À»¿…ƒ¿»ƒ»««¿¬≈

˙È‡cÂ ‰ÏB„‚23Ôlk e‡B·iL ¯LÙ‡ È‡L ;24‡l‡ , ¿»«»ƒ∆ƒ∆¿»∆»À»∆»
¯LÂ ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‡a ¯·k25. ¿»»ƒ»««¿¿»«

העליון.21) סימן בה שאין למרות נערה, היא והרי
עדיין 22) שמא חולצת ואינה היא נערה שמא ממאנת אינה

היא. התחתון.23)קטנה הסימן בה נראה שלא פי על אף
בא.24) לא עדיין התחתון ונפל.25)וסימן

.Ë,‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ‰„ÏiL ˙a‰ÈtŒÏÚŒÛ‡ ««∆»¿»««¿≈∆¿≈»»««ƒ
È¯‰ - ÔBÈÏÚ ‡ÏÂ ÔBzÁz ‡Ï ,ÌÈÓÈÒ ‰‡È·‰ ‡lL∆…≈ƒ»ƒ»ƒ…«¿¿…∆¿¬≈

.ÔÈÓÈÒk Ì‰ È¯‰ ÌÈa .‰ÏB„‚ BÊ¿»»ƒ¬≈≈¿ƒ»ƒ

.È- ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa ‰È‰iL „Ú „ÏeiMÓ Ôa‰«≈ƒ∆ƒ»≈«∆ƒ¿∆∆¿∆¿≈»»
˜BÈz ‡¯˜Â ,ÔË˜ ‡¯˜26‰nk ‡È·‰ elÙ‡Â . ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈ƒ«»

.‡ÓeL ‡l‡ ,ÔÓÈÒ BÈ‡ - ‰f‰ ÔÓf‰ CB˙a ˙B¯ÚO¿»¿«¿««∆≈ƒ»∆»»
,¯ÚOÏ ˙BÚe„È‰ ˙BÓB˜na ‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰≈ƒ¿≈¿»¿«»«¿«¿¿≈»
- ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL ÔaÓ ‡e‰Â¿ƒ∆¿∆¿≈»»¿∆»»«¿»

LÈ‡ ‡¯˜Â ,ÏB„‚ ‡¯˜27. ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ

להיות 26) מקדימה שהבת מזה היוצא עונשים. בר ואינו
לברכה  זכרונם וחכמינו שלמה. בשנה - מהבן יותר גדולה
שנתן  מלמד - הצלע את ה' "ויבן בתורה: סמך לזה מצאו
דרשו  מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקדושֿברוךֿהוא

בינה. מלשון מה 27)"ויבן" - נדר לנדור יפליא כי איש
על  שאף אחד ויום שנה י"ג בן לרבות "איש" לומר תלמוד
קיימים. נדריו נדר) מי לשם (לפרש להפליא יודע שאינו פי
חטאות  מכל יעשו כי אשה או איש אומר: הכתוב וכן

האדם.

.‡È‰f‰ ÔÓfÏ ÚÈb‰28,˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ ƒƒ««¿««∆¿…≈ƒ¿≈¿»
,ÔË˜ ‡e‰ È¯‰ - ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ Ba e‡¯pL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»ƒ¬≈»»
ÚÈb‰ .ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ‰L ÌÈ¯OÚ Ôa ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»»¿ƒƒƒ«
‡È·‰ ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ«¿««∆¿…≈ƒ¿≈¿»¿«»¿…≈ƒ
ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ „Á‡ Ba ‰‡¯ Ì‡ ,Ô˜fa ˙B¯ÚO ÈzL29 ¿≈¿»«»»ƒƒ¿»∆»ƒƒ»≈»ƒ

ÒÈ¯Ò ‡e‰ È¯‰ -30Ì‡Â ;¯·c ÏÎÏ ÏB„b‰ ÔÈc BÈ„Â , ¬≈»ƒ¿ƒƒ«»¿»»»¿ƒ
ÔË˜ ÔÈ„Ú - ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba ‰‡¯ ‡Ï,‡e‰ …ƒ¿»ƒ»ƒƒ»≈»ƒ¬«ƒ»»

,Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜na ‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL „Ú«∆»ƒ¿≈¿»¿«»«»»»»∆
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ÌÈLÏLe LÓÁ Ôa ‰È‰iL „Ú B‡31. «∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ»»¿∆»

אחד.28) ויום שנה כוח 29)י"ג לו שאין זה הוא סריס
אפילו 30)ההולדה. בזקן שערות שתי הביא שלא מי כל

סריס. הוא הרי סריס, מסימני אחד אלא בו נראה לא אם
שנה.31) שבעים שהן שנותיו, לרוב נכנס כבר כי

.·È,ÒÈ¯Ò ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ ÚÈb‰ƒƒ««¿««∆¿…≈ƒ¬≈∆»ƒ
ÚÈb‰ .ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ „Á‡ Ba ‰‡¯ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…ƒ¿»∆»ƒƒ»≈»ƒƒƒ«
ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ÌÈ¯OÚ ˙LÏƒ¿«∆¿ƒ»¿ƒ¿…≈ƒ¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô˜fa ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰Â ,‰hÓÏ ˙B¯ÚO¿»¿«»¿≈ƒ¿≈¿»«»»««ƒ
È¯‰ ‡l‡ ;ÒÈ¯Ò BÈ‡ - ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ „Á‡ BÏ „ÏBpL∆«∆»ƒƒ»≈»ƒ≈»ƒ∆»¬≈
„Ú B‡ ,ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ Ïk BÏ e„ÏeiL „Ú ,B˙eË˜a ‡e‰¿«¿«∆ƒ»¿»ƒ»≈»ƒ«

.„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ÌÈLÏLe LÓÁ Ôa ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ»»¿∆»

.‚ÈÔ˜Ê BÏ ÔÈ‡L Ïk :ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ Ô‰ el‡Â32B¯ÚOe , ¿≈≈ƒ»≈»ƒ…∆≈»»¿»
Èe˜Ï33˜ÈÏÁÓ B¯O·e ,34ÌÈÏÚÓ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÔÈ‡Â , »¿»«¬ƒ¿≈≈≈«¿»«¬ƒ

‰ÁÈ˙¯35‰tk ‰OBÚ BÈ‡ ÌÈÓ ÏÈËnLÎe ,36˙·ÎLÂ , ¿ƒ»¿∆«ƒ«ƒ≈∆ƒ»¿ƒ¿«
ÔÈˆÈÓÁÓ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÔÈ‡Â ,‰‰c BÚ¯Ê37ıÁB¯Â , «¿≈∆¿≈≈≈«¿»«¿ƒƒ¿≈
Ï·‰ B¯Oa ‰ÏÚÓ BÈ‡Â ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa38BÏB˜Â , ƒ«¿»ƒ¿≈«¬∆¿»∆∆¿

Èe˜Ï39.‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa ¯k BÈ‡Â »¿≈ƒ»≈ƒ¿ƒ»

זקנו.32) נתמלא אשה 34)רך.33)שלא כבשר חלק
שער. ועושה 36)קצף.35)בלי הולך השתן קלוח שאין

מיד. יורדים אלא מעלה כלפי מים כשמטיל (=קשת) כיפה
בכלי.37) שוהים כאשר וחמימות 38)מסריחים אדים
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`zeyiקלו zekld - miyp xtq - ixyz e"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עשן. לקול 39)כעין קולו בין ניכר שאינו עד דק "וקולו
הנשים".

.„È‰nÁ ÒÈ¯Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÒÈ¯ÒÂ40.ÌB˜Ó ÏÎa ¿»ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ«»¿»»
eÎ˙ÁL Ôa‰ Ï·‡41e˜z B‡42B‡ ÂÈ„È‚ eÎÚÓ B‡ ¬»«≈∆»¿ƒ¿ƒ¬ƒ»

ÒÈ¯Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÔÈOBÚ Ì"ekÚ‰L BÓk ,ÂÈˆÈa≈»¿∆»«ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Ì„‡43„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa ‰È‰iLÎe . »»¿∆ƒ¿∆∆¿∆¿≈»»¿∆»

ÌÏBÚÏ ÔÓÈÒ ‡È·Ó ‰Ê ÔÈ‡L ,ÏB„‚ ‡¯˜44. ƒ¿»»∆≈∆≈ƒƒ»¿»

שעה 40) ראה שלא אמו. מבטן סריס שנולד כלומר שמש.
בכשרותו. שנסתרס 43)ביד.42)בכלי.41)אחת

שנולד. לאחר אדם שערות.44)בידי שתי של

.ÂË‡È·‰ ‡lL „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa∆¿∆¿≈»»¿∆»∆…≈ƒ
‰ÏÚÓ ÏL ÔÈÓÈq‰ Ïk Ba e‡¯Â ,‰hÓlL ÔÓÈÒ45- ƒ»∆¿«»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ∆«¿»

¯‰‰hÓlÓ ˜c· ‡Ï Ì‡Â .ÔË˜Ï ÏB„b ÔÈa ˜ÙÒ ‰Ê È ¬≈∆»≈≈»¿»»¿ƒ…ƒ¿«ƒ¿«»
‰Ê È¯‰ ,‰ÏÚÓÏÓ ˙e¯‚a ÈÓÈÒ Ba ‰‡¯pL ÔÂÈk -≈»∆ƒ¿»ƒ»≈«¿ƒ¿«¿»¬≈∆

.ÏB„b ˙˜ÊÁa¿∆¿«»

השחי.45) בית ושערות הזקן, שערות

.ÊË,ÌB˜Ó ÏÎa ˙a·e Ôaa ˙B¯eÓ‡‰ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»¬«≈««¿»»
eÈ‰ÈÂ eÁÓˆiMÓe .Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ È„k Ô¯eÚLƒ»¿≈»……»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿

‚ef‰ ÈÙa ÏËp‰Ï ˙BÏBÎÈ46ÔL‡¯ ÛÎÏ eÚÈbÈL „Ú ¿¿ƒ»≈¿ƒ««∆«ƒ»……»
Ô·a ,CÎÈÙÏ .ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ÔÈc ,Ô¯wÚÏ¿ƒ»»»ƒ»∆¿«¿ƒ¿»»¿ƒ»¿≈
eÁÓˆÂ ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÓÁ‰Ï ÌÈÏB„b Ì˙B‡ ·LÁ ˙··e¿««¿…»¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿
ÌÈpË˜ Ì˙B‡ ·LÁÂ ;‚ef‰ ÈÙa ÏËp‰Ï È„k¿≈¿ƒ»≈¿ƒ«¿«¿…»¿«ƒ
.Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒƒ¿…ƒƒ»……»¿ƒ»»

לכוף 46) של משיעור קטן שיעור שהוא מספריים. של
לעיקרן. ראשן

.ÊÈ.‰Â¯Ú‰ ÌB˜Óa eÈ‰iL ˙BÎÈ¯ˆ el‡ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿»
ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ÔÈa - ÔÈÓÈÒ ÌB˜Ó Blk ‰Â¯Ú‰ ˙È·e≈»∆¿»À¿ƒ»ƒ≈¿«¿»≈
˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆe .ÔÓˆÚ Ú¯f‰ È¯·È‡ ÏÚ ÔÈa ,‰hÓÏ¿«»≈«≈¿≈«∆««¿»¿ƒƒ¿

„Á‡ ÌB˜Óa47Ô¯wÚa ‰È‰iLÂ .48Ô‰ÈzL elÙ‡Â .˙Bnb ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»À«¬ƒ¿≈∆
BÊ ˙Bn‚ ÈzL e‡ˆÓ .ÔÓÈÒ el‡ È¯‰ - ˙Á‡ ‡n‚a¿À»««¬≈≈ƒ»ƒ¿¿¿≈À
ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ;ÔÓÈÒ el‡ È¯‰ - ¯ÚO Ô‰a ÔÈ‡Â ,BÊ „ˆa¿«¿≈»∆≈»¬≈≈ƒ»¬»»≈

.e¯LÂ Ô‰a eÈ‰ ˙B¯ÚOe ,¯ÚO ‡Ïa ‡nbÀ»¿…≈»¿»»»∆¿»¿

למטה.47) או למעלה בשרשם.48)שתיהן

.ÁÈ‰¯OÚ ÌÈzL CB˙a ˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰L ˙a‰««∆≈ƒ»¿≈¿»¿¿≈∆¿≈
ÈL - ‰¯OÚ LÏL CB˙a ‡È·‰L Ôa‰Â ,‰LÌ‰ »»¿«≈∆≈ƒ¿¿∆¿≈¿≈∆

˙B¯ÚO Ô˙B‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .e¯‡aL BÓk ,‡ÓeL»¿∆≈«¿««ƒ∆»¿»
¯Á‡Â ¯ÎÊÏ ‰¯OÚ LÏL ¯Á‡ ˙B„ÓBÚ Ì‰ ÔÓB˜Óaƒ¿»≈¿««¿∆¿≈¿»»¿««

.ÔÓÈÒ ÔÈ‡ - ‰·˜Ï ‰¯OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈ƒ¿≈»≈»ƒ»

.ËÈÔÓf‰ CB˙a e˜c·pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿¿«¿«
¯Á‡ ‡l‡ e˜c· ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‡ÓeL Ô‰L Ú„BÂ¿«∆≈»¬»ƒ…ƒ¿¿∆»««
˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ˙B¯ÚO ÈzL ÌL e‡ˆÓÂ ,ÔÓÊ¿«¿ƒ¿¿»¿≈¿»¬≈≈¿∆¿«
È„k ,eÁÓˆ ÔÓÊ Ì„˜ ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÈÒƒ»ƒ¿≈¿ƒ∆»…∆¿«»¿¿≈

.‡ÓeL eÈ‰iL∆ƒ¿»

.Î˙L Ïk ‡e‰L ,ÔÓf‰ CB˙a ÔÈa - ˙a‰ ÔÈ˜„BaLk¿∆¿ƒ««≈¿«¿«∆»¿«
- ÔÓf‰ ¯Á‡Ï ÔÈa ,‰Ê ÔÓÊ Ì„˜ ÔÈa ,‰¯OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈≈…∆¿«∆≈¿«««¿«
‰M‡ elÙ‡Â .˙BÓ‡Â ˙B¯Lk ÌÈL Èt ÏÚ ÔÈ˜„Ba¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈¿∆¡»«¬ƒƒ»
.‰‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ‰‡È·‰ Ì‡ dÏ ÔÈÚÓBLÂ ,˙˜„Ba ˙Á‡««∆∆¿¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿ƒ…≈ƒ»

.‡ÎÔÈÎ¯Ú·e ˙··e Ô·a ˙B¯eÓ‡‰ ÌÈM‰ Ïk49ÏÎ·e »«»ƒ»¬¿≈¿««¬»ƒ¿»
‡l‡ ,‰nÁ‰ ÈL ‡ÏÂ ‰·l‰ ÈL ‡Ï ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó»≈»…¿≈«¿»»¿…¿≈««»∆»
ÏÚ ,˙B¯aÚÓe ˙BËeLt Ô‰L ,¯eaÚ‰ ¯„Ò ÏL ÌÈL»ƒ∆≈∆»ƒ∆≈¿¿À»«
e¯‡aL BÓk ,Ô˙B‡ ÔÈÚ·B˜ Ì‰L BÓk ,ÔÈc ˙Èa Ètƒ≈ƒ¿∆≈¿ƒ»¿∆≈«¿
ÏÎÏ ÔÈBÓ ÌÈM‰ Ô˙B‡·e .L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿ƒ«…∆¿»«»ƒƒ¿»

.˙c‰ È¯·cƒ¿≈«»

הנערך.49) גיל לפי משתנה שהערך

.·ÎÏÚ ‡ÏÂ ,ÌÈM‰ ÔÈÓa ÌÈLp‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡≈¿ƒ««»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿…«
.„ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ÌÈL‡ ÌÈL Èt ÏÚ ‡l‡ ,ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ∆»«ƒ¿«ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

.‚Î,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰Ê Èa :¯Ó‡L ·‡‰»»∆»«¿ƒ∆∆≈«»ƒ¿∆»
,Ôa¯˜Ï ÔÓ‡ - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a BÊ Èzaƒƒ«»»ƒ¿∆»∆¡»¿»¿»

˙BkÓÏ ‡Ï Ï·‡50LÏL Ôa ‰Ê Èa .ÌÈLÚÏ ‡ÏÂ ¬»…¿«¿…»√»ƒ¿ƒ∆∆¿
‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a BÊ Èza ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»¿∆»ƒƒ«¿≈∆¿≈»»
˙BÓ¯ÁÏÂ ÔÈÎ¯ÚÏÂ ÌÈ¯„Ï ÔÓ‡ - „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»∆¡»ƒ¿»ƒ¿«¬»ƒ¿«¬»

.ÌÈLÚÏ ‡ÏÂ ˙BkÓÏ ‡Ï Ï·‡ ,˙BLc˜‰Ïe¿∆¿≈¬»…¿«¿…»√»ƒ

בשוגג.50) האשם חטא אם

.„ÎÏ LiL ÈÓ‡e‰ - ˙e·˜ ¯·‡Â ˙e¯ÎÊ ¯·‡ B ƒ∆≈≈∆«¿¿≈∆«¿
Ì‡ ˜ÙÒ ¯ÎÊ Ì‡ ˜ÙÒ ‡e‰Â ,ÒBÈ‚B¯c‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»«¿¿ƒ¿»≈ƒ»»»≈ƒ
È‡cÂ ¯ÎÊ ‡e‰ Ì‡ Ba Ú„eiL ÔÓÈÒ BÏ ÔÈ‡Â .‰·˜¿≈»¿≈ƒ»∆ƒ»«ƒ»»««

.ÌÏBÚÏ ˙È‡cÂ ‰·˜ ‡È‰ Ì‡ƒƒ¿≈»«»ƒ¿»

.‰Î‡l‡ ,˙e·˜ ‡ÏÂ ˙e¯ÎÊ ‡Ï BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈…«¿¿…«¿∆»
ÌeË‡51Ì‡Â .˜ÙÒ ‡e‰ Ì‚Â ,ÌeËÓË ‡¯˜p‰ ‡e‰ - »«ƒ¿»À¿¿«»≈¿ƒ
Ú¯˜52;È‡cÂ ¯ÎÊk ‡e‰ È¯‰ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ÌeËÓh‰ ƒ¿««À¿¿ƒ¿»»»¬≈¿»»««

ÌeËÓËÂ .‰·˜ ‡e‰ È¯‰ - ‰·˜ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿≈»¬≈¿≈»¿À¿
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL Ôa eÈ‰L ÒBÈ‚B¯c‡Â¿«¿¿ƒ∆»∆¿≈∆¿≈»»¿∆»
ÏÎa Ô‰a ¯a„pL Ì‰Â .ÌÈÏB„b ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿∆¿«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»»∆¿»

.ÌB˜Ó»

את 52)סתום.51) המכסה הקרום את ממנו שהסירו
ערוותו.

.ÂÎÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙L¯ÁÂ L¯Á53Ô‰ , ≈≈¿≈∆∆»¬ƒ¿»»≈
ÌÈ¯a„Ó ‡ÏÂ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ÌÈÓl‡‰54ÈÓ Ï·‡ ; »ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»ƒ

ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„nL55¯a„Ó BÈ‡Â ÚÓBL B‡ ,56- ∆¿«≈¿≈≈«≈«¿≈¿«≈
ÌÈÓÏL Ô‰L ‰M‡Â LÈ‡Â .Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰¬≈¿»»»¿ƒ¿ƒ»∆≈¿≈ƒ

ÌÈËBL ‡ÏÂ ÌÈL¯Á ‡Ï ÔÈ‡Â ,ÔzÚ„a57ÔÈ‡¯˜ - ¿«¿»¿≈»…≈¿ƒ¿…ƒƒ¿»ƒ
.˙ÁwÙe Áwtƒ≈«ƒ««

בני 53) שאינם מפני דבר, מכל לפוטרם לשוטה. אותם השוו
שמע 54)דעת. שלא וכיוון אמו, ממעי חרש שנולד

שידבר. אפשר אי עימו שמדברים מה תחילתו 55)מעולם
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נתחרש. כן ואחרי לדבר שלמד עד פיקח היה
דיבורו.56) וניטל המקרע 57)שנשתתק שוטה? ואיזהו

הלכות  רבינו ולשון לו. שנותנים מה כל והמאבד כסותו, את
. כלים ומשבר ערום מהלך שהוא שוטה "ולא ט: ט, עדות
תמיד  משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי כל אלא . .

הדברים". מן בדבר

.ÊÎ˙BÓM‰ Ïk e‡ˆÓ58ÌÈ˜¯t ÈLa ÌÈÚ e¯‡aL ƒ¿¿»«≈∆≈«¿ƒ¿»»ƒ¿≈¿»ƒ
.‰Â¯Ú .ÔÈLec˜ :Ô‰ el‡Â .˙BÓL ÌÈ¯OÚ - el‡≈∆¿ƒ≈¿≈≈ƒƒ∆¿»
.‰¯Ú .‰pË˜ .‰OÚ È¯eq‡ .ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡ .‰iL¿ƒ»ƒ≈»ƒƒ≈¬≈¿«»«¬»
ÔÓÈÒ .ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ .‰ÏB„b .˙ÈBÏÈ‡ .˙¯‚Ba∆∆«¿ƒ¿»ƒ»««¿ƒ»

Ú‰.ÏB„b .Ì„‡ ÒÈ¯Ò .‰nÁ ÒÈ¯Ò .ÔË˜ .ÔBÈÏ »∆¿»»¿ƒ«»¿ƒ»»»
Ïk ÌÈO .ÌÈÁ˜t .ÌÈL¯Á .ÌeËÓË .ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒÀ¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ»
Ïk EÈÈÚÓ eÊeÏÈ Ï‡Â ,„ÈÓz E˙nÚÏ el‡‰ ˙BÓM‰«≈»≈¿À»¿»ƒ¿«»≈≈∆»
Ô‰Ó ÌL Ïk ¯‡·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰È‰ ‡lL È„k ,Ì‰ÈÈÚƒ¿¿≈∆¿≈∆…ƒ¿∆¿ƒƒ¿»≈»≈≈∆

.B˙B‡ ¯ÈkÊpL ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆«¿ƒ

מונחים.58) מושגים,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שטר 1) קידושי הנותן, הוא ומי כסף קידושי דיני בו נתבארו

לחצאין. קידשה פירש, ולא קידש לה. עצמו הקנה וביאה.
עד  או שתבגר עד בבתו זכאי שהאב פרוטה, בחצי קידש
בלא  בביאה, לקדש שלא בקידושין, שליחות שתנשא,

אירוסין. ברכת ובשוק, שידוכין,

.‡„ˆÈk2Lc˜Ó ‡e‰ ÛÒÎa Ì‡ ?˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰ ≈«»ƒ»ƒ¿«∆∆ƒ¿∆∆¿«≈
‰Ëe¯tÓ ˙BÁt ÔÈ‡ -3¯ÓB‡ .‰Ëe¯t ‰ÂL B‡ ÛÒk ≈»ƒ¿»∆∆»∆¿»≈
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ4ÈÏ5,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ :B‡ , »¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ

‰Êa ‰M‡Ï ÈÏ z‡ È¯‰ :B‡6ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ Ô˙BÂ ,7. ¬≈«¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈»ƒ¿≈≈ƒ
d˙B‡ ‰BwL ÔÚÓLnL ÌÈ¯·c ¯ÓB‡L ‡e‰ LÈ‡‰Â¿»ƒ∆≈¿»ƒ∆«¿»»∆∆»

ÛÒk‰ dÏ ÔziL ‡e‰Â ,‰M‡Ï BÏ8. ¿ƒ»¿∆ƒ≈»«∆∆

א.2) ב, במשנה 3)קידושין הוא וכן שם. כביתֿהלל
גרעין  חצי משקל הוא הפרוטה ושיעור נה. בבבאֿמציעא
א). א, קידושין לרבינו, המשנה (פירוש מכסף שעורה

העולם 4) לכל אשתו את אוסר שהבעל היא חכמים לשון
ב:). (קידושין שתהיי 5)כהקדש ע"י כלומר בשבילי,

פירוש  שם). ('תוספות' כהקדש העולם לכל תאסרי אשתי
(שם). לי מזומנת לי, מיוחדת - לי" "מקודשת אחר:

קידושין 6) במשנה הוא "בזה", לומר שצריך זה, דבר מקור
שאין  כתב (4 (עמ' וה'מאירי' זו". בתמרה לי "התקדשי מו.

בכך. שלם יותר שהלשון אלא בזה בכת"י 7)הכרח
עדים". "שני אשה"8)התימנים איש יקח "כי שנאמר

יקח  "כי ד:): (קידושין חז"ל ודרשו א) וכד, יג. כב, (דברים
תקח". כי ולא -

.·ÈÈ¯‰ ,CÏ ˙Lc˜Ó È‡ È¯‰ :BÏ ‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰˙»¿»ƒ¿»¿»¬≈¬ƒ¿À∆∆»¬≈ƒ
ez‡Ï CÏ ÈÈ¯‰ ,CÏ ˙Ò¯‡Ó9‰‡˜‰ ÔBLÏ ÏÎa B‡ , ¿…∆∆»¬≈ƒ»¿ƒ¿¿»¿«¿»»

˙Lc˜Ó dÈ‡ -10‡e‰ ¯Ó‡Â BÏ ‡È‰ ‰˙ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿À∆∆¿≈ƒ»¿»ƒ¿»«
˙Lc˜Ó dÈ‡ -11È¯‰ - ‡È‰ ‰¯Ó‡Â ‡e‰ Ô˙ Ì‡Â . ≈»¿À∆∆¿ƒ»«¿»¿»ƒ¬≈

˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ12. ¿À∆∆ƒ»≈

"לי 9) יונתן מתרגם יט), יב, (בראשית לאשה" "לי לאשה.
ולא 10)לאנתו". האשה את לוקח שהאיש ב. ה, קידושין

למעלה. שכתבנו כמו האיש, את ואם 11)האשה שם.
וליהנות  לקבל בהסכימו הנאה לה שיש חשוב, המקדש

הכ"ב). פ"ה, (לקמן מקודשת זו הרי קידושין 12)ממנה,
אחר  בא שאם מדרבנן". וחיישינן הוא, "ספיקא ב: ה,
הראשון  של היו לא שמא משניהם, גט צריכה - וקידשה
ולא  קידושין ראשון של שמא או שני קדושי וחלו קידושין
זה  שאין משמע הנ"ל, הגמרא מלשון שם). (רש"י שני של
כלל  קידושין כאן אין התורה מן אבל מדרבנן, ספק אלא
שכתב: רבינו מדברי אולם ממנו. גט צריכה ואינה
קידושי  התורה מן מקודשת שהיא נראה מספק", "מקודשת
לאחר. להנשא תרצה אם מדאורייתא, גט ממנו וצריכה ספק,
שם. המאירי להרב הבחירה' ו'בית ה: לקידושין ר"ן ראה

.‚Ò¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ ·˙Bk - ¯ËLa Lc˜ Ì‡Â13 ¿ƒƒ≈ƒ¿»≈««¿»««∆∆
z‡ È¯‰ :‰ˆ¯iL ¯·c Ïk ÏÚ B‡ ‰ÏÚ‰ ÏÚ B‡«∆»∆«»»»∆ƒ¿∆¬≈«¿
‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¿…«≈

ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙BÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a14. ƒ¿»ƒ≈¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

ט.).13) (שם פרוטה שוה שאינו השטר 14)אע"פ ואין
עדים. בפני לה ומוסרו הואיל מבפנים, עדים חתימת צריך

.„CÈ¯ˆÂ15˙Lc˜˙n‰ ‰M‡‰ ÌLÏ B˙B‡ ·zÎiL16, ¿»ƒ∆ƒ¿…¿≈»ƒ»«ƒ¿«∆∆
Ë‚k17dzÚcÓ ‡l‡ B·˙Bk BÈ‡Â .18‡lL B·˙k . ¿≈¿≈¿∆»ƒ«¿»¿»∆…

dÓLÏ19dzÚcÓ ‡lL dÓLÏ B‡ ,20ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»ƒ¿»∆…ƒ«¿»««ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÌÈ„Ú ÈÙa dzÚ„Ï dÏ B˙pL21. ∆¿»»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ≈»¿À∆∆

ששוב 15) לקיש, בן שמעון רבי של בעייתו ט. קידושין
לקדש 16)פשטה. ונמלך אחרת אשה לשם לנכתב פרט

כשמה. ששמה זו אשה האשה 17)בו לשם לכתבו שצריך
- "לה - כריתות" ספר לה "וכתב שנאמר: המתגרשת,
ט:). (קדושין ליציאה הויה והוקשה כו.) (גיטין לשמה"
"ויצאה  של זה מהיקש נלמד שטר קידושי עיקר כל שהרי
(הובא  הרשב"א וכתב ז). הערה פ"א למעלה (ראה והיתה"
צריך  הקידושין שטר שבנוסח משנה') ה'מגיד בפירוש כאן
מפורשים  והדברים כגט. והאשה האיש שמות בו להזכיר
אני  הוא: כך קידושין "סדר ה"ב) פ"א, (קידושין בירושלמי
ס"ק  לב סי' לאהע"ז (הגר"א פלוני" של בתו קידשתי פלוני

ובהסכמתה.18)ו). אשה 19)בידיעתה לשם שנכתב
זו  את לקדש בדעתו ונמלך זו, אשה כשם ששמה אחרת

זה. בה.20)בשטר נמלך לא הכתיבה מקיש 21)קודם
אף  (הבעל) מקנה דעת צריכים יציאה מה ליציאה, הויה
עצמה  את המקנה האשה, זו - מקנה לדעת צריכים הויה

שרביא). ורב פפא כרב ט: (קידושין לבעל

.‰dÏ ¯ÓB‡ - ‰‡È·a Lc˜ Ì‡Â22˜Ó z‡ È¯‰ :˙Lc ¿ƒƒ≈¿ƒ»≈»¬≈«¿¿À∆∆
‰M‡Ï ÈÏ z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¬≈«¿ƒ¿ƒ»

BÊ ‰ÏÈÚ·a23‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,24ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙Óe , ƒ¿ƒ»¿…«≈»∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈
dÏÚB·e ÌÈ„Ú ÈL25‡Ó˙qÓ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰Â .26 ¿≈≈ƒ¬»¿«¿«≈¿ƒ»ƒ¿»»

‰‡Èa ¯Ób ÏÚ BzÚc27‰È‰z B˙‡Èa ¯Ó‚iLÎe , «¿«¿«ƒ»¿∆ƒ¿…ƒ»ƒ¿∆
˙Lc˜Ó28‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈ·e dk¯„k ‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈ·e) . ¿À∆∆≈∆»»∆»¿«¿»≈∆»»∆»

(˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dk¯„k ‡lL29. ∆…¿«¿»¬≈¿À∆∆
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עמה.22) להתייחד שנכנס בעת עדים, שני בפני
עמך.23) כשאתייחד אליך לשונות 24)שאבוא שאר

הנוסח: התימנים, ובכת"י ה"ו. לקמן המפורשות קידושין
לאשה  לי את הרי או כיוצא וכל לי מאורסת את הרי או

זו. אינם 25)בבעילה מתייחדים, ראום שהעדים ומאחר
הן  הן ייחוד, עדי הן ש"הן לפי הבעילה, על להעיד צריכים

סה:). (קידושין ביאה" זו 26)עדי תיבה התימנים, בכת"י
כז. הערה להלן וראה א.27)אינה. י, ואם 28)קידושין

קידושין  לשם גמרה) ולא ביאתו (=התחיל בה הערה
לשני, מקודשת זו הרי מאחר, קידושין וקיבלה ידה ופשטה
רבינו  ומלשון (שם). מקודשת היתה לא ועדיין הואיל
התקדשי  ואמר פירש שאם לומר שדעתו נראה "מסתמא",
(מגידֿ ביאה בתחילת מקודשת זו הרי ביאתי, בתחילת לי

ב'ירושלמי'29)משנה). יותר ומבואר ב. ט, קידושין
בתורה  נאמר אמרו: - א נד, ובסנהדרין ה"א. פ"א, קידושין
ששני  הכתוב לך מגיד - אשה" "משכבי יג) כ, (ויקרא
הואיל  בסוגריים, מוקף זה קטע וכל באשה. משכבות
אינו. - של"ד ווניציה רס"ט; קושטא כגון ישנים ובדפוסים

כלפנינו. ישנו ר"מ, משנת רומא בדפוס אבל

.Â‰È‰iL CÈ¯ˆ ,Lc˜iLk LÈ‡‰ ¯Ó‡iL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆…«»ƒ¿∆¿«≈»ƒ∆ƒ¿∆
‰B˜ ‡e‰L ÌÚÓLÓ30ÚÓLÓ ‡‰iL ‡ÏÂ ,‰M‡‰ «¿»»∆∆»ƒ»¿…∆¿≈«¿«

·˙kL B‡ ,dÏ ¯Ó‡L È¯‰ ?„ˆÈk .dÏ BÓˆÚ ‰˜‰L∆ƒ¿»«¿»≈«¬≈∆»«»∆»«
,CÈÒe¯‡ ÈÈ¯‰ ,CÈÏÚa ÈÈ¯‰ :dÏ B˙pL ¯ËMa«¿»∆¿»»¬≈ƒ«¬≈¬≈ƒ¬ƒ
ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÈLÈ‡ ÈÈ¯‰¬≈ƒƒƒ¿…«≈»∆≈»ƒƒ

ÏÏk31dÏ ¯Ó‡ .32È¯‰ ,ÈzL‡ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k B‡ , ¿»»«»»«»¬≈«¿ƒ¿ƒ¬≈
,ÈlL z‡ È¯‰ ,ÈÏ ‰Èe˜ z‡ È¯‰ :B‡ ,È˙Òe¯‡ z‡«¿¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿∆ƒ

È˙Áe˜Ï z‡ È¯‰33È˙Ùe¯Á z‡ È¯‰ ,34z‡ È¯‰ , ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿¬»ƒ¬≈«¿
Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ‰˜e˜Ê z‡ È¯‰ ,È˙eL¯a35È¯‰ - ƒ¿ƒ¬≈«¿¿»ƒ¿…«≈»∆¬≈

.˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆

איש 31)רוכש.30) יקח כי בתורה: שנאמר ב. ה, קידושין
לה. עצמו את שיקח ולא כל 32)אשה, התימנים, בכת"י

אינו. הזה אשה.33)הקטע איש יקח כי הכתוב: מלשון
חרופה",34) לארוסה קוראים ביהודה "שכן ו. קידושין

בניגוד  ברשב"א) (הובאה שם חננאל רבינו וכגירסת
ובשו"ע  מקודשת. היא ביהודה שרק בגמרא לגירסתנו
בספק. מקודשת זו שהרי פסק ס"ג כז סי' אהע"ז

מכרת 35) אינה אם אבל קידושין, לשון שהיא שתבין ובלבד
תחילה  עמה דיבר אלאֿאםֿכן מקודשת, אינה - לשון באותה

ה"ח  בסמוך כמבואר לו, ונתרצתה קידושין עסקי .על

.ÊÈ¯‰ ,ÈÏ ˙„ÁÈÓ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k B‡ ,dÏ ¯Ó‡»«»»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈
È¯‰ ,È˙c‚ z‡ È¯‰ ,È˙¯ÊÚ z‡ È¯‰ ,ÈÏ ˙„ÚÈÓ z‡«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿∆¿»ƒ¬≈«¿∆¿»ƒ¬≈
z‡ È¯‰ ,ÈzÁz z‡ È¯‰ ,È˙¯e‚Ò z‡ È¯‰ ,È˙ÚÏˆ z‡«¿«¿»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿«¿ƒ¬≈«¿
˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - È˙ÒeÙz z‡ È¯‰ ,È˙¯eˆÚ36. ¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈¿À∆∆¿»≈
ÔÈLec˜ È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ ¯a„Ó ‰È‰iL ,‡e‰Â37; »∆ƒ¿∆¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈ƒƒ

ÔÈLec˜ È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ ¯a„Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈ƒƒ
el‡ ˙BlÓÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -38: ≈¿ƒ¿ƒ≈

משמען 36) אם ספק האלו, הלשונות כל כי א. ו, קידושין
"והיו  מלשון - "מאוחדת" כמו מיוחדת, קידושין: לשון

לא  "אשר מלשון - מיועדת כד). ב, (בראשית אחד" לבשר
עבריה. באמה קידושין לשון שהיא ח) כא, (שמות יעדה"
ב, (בראשית כנגדו" עזר לו "אעשה לשון - נגדתי עזרתי,
מצלעותיו  אחת "ויקח מלשון: - תחתי סגורתי, צלעתי, יח).
שתהא  עצרת לשון - עצורתי כא). (שם תחתנה" בשר ויסגור
(רש"י  בבית עמי נתפסת - תפושתי וכן לבית, עמי נאספת
לשון  משמען שאין ואפשר שם). הזקן ר"י ו'תוספות'

מלאכתו. לעשות שתבוא אלא ספק 37)קידושין היא אז
ולפיכך 38)מקודשת. לה, אמר מה יודעת שאינה מפני

שניהם  אמרו אם ואפילו (שם). כלל מקודשת אינה
נתבררה  לא שהרי מקודשת, אינה נתכוונו שלקידושין
לשונו  את להבין צריכים הם שגם לעדים, הלשון אמיתת

שם). ר"י ('תוספות'

.Á˙¯kÓ ‡È‰L ÔBLÏ ÏÎa ‰M‡‰ Lc˜Ï LÈ‡Ï LÈÂ¿≈»ƒ¿«≈»ƒ»¿»»∆ƒ«∆∆
Ba39Â ,,d‡wL ÔBLl‰ d˙B‡a ÌÈ¯·c‰ ÚÓLÓ ‰È‰È¿ƒ¿∆«¿««¿»ƒ¿»«»∆¿»»

e¯‡aL BÓk40È˜ÒÚ ÏÚ ‰M‡‰ ÌÚ ¯a„Ó ‰È‰ . ¿∆≈«¿»»¿«≈ƒ»ƒ»«ƒ¿≈
‰˙ˆ¯Â ÔÈLecw‰41¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡ÏÂ ,Lc˜Â „ÓÚÂ , «ƒƒ¿»¿»¿»«¿ƒ≈¿…≈≈¿…»«

Ô‰Â ÏÈ‡B‰ - ÏÚa B‡ d„Èa Ô˙ ‡l‡ ,ÌeÏk dÏ»¿∆»»«¿»»»«ƒ¿≈
L¯ÙÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Bic - ÔÈÚa ÔÈ˜eÒÚ42È„Ú ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿»«¿≈»ƒ¿»≈¿≈≈≈

Ìz‡ :Ì‰Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈLe¯b‰Â ÔÈLecw‰«ƒƒ¿«≈ƒ≈»ƒ«»∆«∆
BÊ È¯‰ - Ì‰ÈÙa Lc˜ B‡ L¯bL ÔÂÈk ‡l‡ ,È„Ú≈«∆»≈»∆≈≈ƒ≈ƒ¿≈∆¬≈

˙L¯‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó43. ¿À∆∆¿…∆∆

ה"ו.39) לעיל המנויות הלשונות על והאומר 40)נוסף
חוששין  - וחיבה אהבה בשביל לך נותן הריני לאשה
ביניהם, וחיבה אהבה שתהיה נתכוין שמא כי לקידושיו,
לי  מיועדת או מיוחדת את הרי אמר: כאילו זה והרי
.( ס"ג כז, סי' אהע"ז בשו"ע וכן מיימוניות', ('תשובות

(כסףֿמשנה).41) הן פ"ד 42)שאמרה שני מעשר משנה,
א. ו, בקידושין וכן ולא 43)מ"ז. הזמינם שלא ואףֿעלֿפי

שיאמר  צריך ממון בהודאת ורק מג.). (קידושין לכך ייחדם
בך  אני משטה לו: לומר יכול כן לא שאם עדי, אתם
אצלה, והם שנים בפני שקידשה ודוקא שם). ('תוספות'
אחורי  עדים לה הטמין אם אבל בהם. והרגישה שראתה
יתכן  בהם, מרגישה היתה אילו כי מקודשת, אינה הגדר,
אצלה  עדים שאין בידעה עכשיו רק הקידושין, קיבלה ָולא
עדים  כאן ואין הואיל בו היא משחקת כי בחשבה קבלתם, -

(מגידֿמשנה).

.ËBÊ È¯‰ - ÈÈˆÁÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ¬≈
ÈzL‡ È‰z :dÏ ¯ÓB‡Ï ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .˙Lc˜Ó¿À∆∆»¿»∆∆¿≈»¿ƒƒ¿ƒ

˙¯Á‡Â z‡44Ï·‡ .LÈ‡ ÈˆÁ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓpL , «¿¿«∆∆∆ƒ¿»∆≈»∆»¬ƒƒ¬»
ÔÈ‡L ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :¯Ó‡ Ì‡ƒ»«∆¿≈¿À∆∆ƒ≈»¿À∆∆∆≈

ÌÈLÏ ‰Èe‡¯ ˙Á‡ ‰M‡45z‡ È¯‰ :¯ÓB‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»««¿»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ≈¬≈«¿
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÊÏÂ ÈÏ ˙Lc˜Ó46. ¿À∆∆ƒ¿»∆≈»¿À∆∆

ז.)44) (קידושין אשא - עליך אחרת לישא ארצה שאם
נשים". כמה אדם "נושא ה"ג: פי"ד, לקמן שם.45)וראה

שאמר 46) וברגע עיקר, ראשון לשון תפוס אומרים: ואין
האחרון  הדיבור ואין לו נתקדשה כבר לי, מקודשת את הרי
קידושין  לו מקודשת היא וממילא לחול, יכול "ולזה"
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כאחד, לשניהם מקודשת שתהא מורה לשונו אלא גמורים,
רוקח'). ('מעשה מהם לאחד אף מקודשת אינה ולפיכך

.ÈCÈˆÁÂ ,‰Ëe¯Ùa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈∆¿≈¿À∆∆ƒƒ¿»¿∆¿≈
‰Ëe¯Ùa47ÈˆÁa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :dÏ ¯Ó‡L B‡ ; ƒ¿»∆»«»∆¿≈¿À∆∆ƒ«¬ƒ

È¯‰ - ‰Ëe¯t ÈˆÁa ˙Lc˜Ó ˙¯Á‡‰ CÈˆÁÂ ,‰Ëe¯t¿»¿∆¿≈»«∆∆¿À∆∆«¬ƒ¿»¬≈
˙Lc˜Ó BÊ48‰Ëe¯Ùa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :dÏ ¯Ó‡ . ¿À∆∆»«»∆¿≈¿À∆∆ƒƒ¿»

¯ÁÓÏ ‰Ëe¯Ùa CÈˆÁÂ ,ÌBi‰49CÈÈˆÁ ÈzL ; «¿∆¿≈ƒ¿»¿»»¿≈¬»«ƒ
‰Ëe¯Ùa50EÈ˙Ba ÈzL ;51Èa ÈLÏ52Eza ;‰Ëe¯Ùa ƒ¿»¿≈¿∆ƒ¿≈»«ƒ¿»ƒ¿

‰Ëe¯Ùa ÈÏ ‰¯eÎÓ E˙¯Ùe ÈÏ ˙Lc˜Ó53Eza :B‡ ; ¿À∆∆ƒ»»¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿
‰Ëe¯Ùa ÈÏ E˙Ú˜¯˜Â54˜ÙÒa ˙Lc˜Ó el‡ ÏÎa -55. ¿«¿»»¿ƒƒ¿»¿»≈¿À∆∆¿»≈

מקדש 47) זה אין - "חצייך" שהזכיר ואע"פ ב. ז, קידושין
מתייחס  דיבורו וראש הוא, והולך מונה אלא לחצאין, אשה
בשתי  כמקדש זה והרי בקידושיו. הפסק כאן ואין לסופו, גם
וחצייך  בפרוטה, לי עולה חצייך נמצא ואומר: פרוטות,

(לחםֿמשנה). בפרוטה כאן 48)השני וגם שם. קידושין,
לחצאין  שמקדשים לומר טעה ולא והולך" "מונה הוא
אבל  אחד, דיבור בכדי לה אמר זה שכל ומובן שם). (רש"י
מקודשת  אינה לחצי, חצי בין דיבורו באמצע הפסיק אם

שם). שהרי 49)(ר"ן בקידושיו, שהפסיק לדון יש כאן
למחר. השני החצי קידושי את לתלות 50)דחה אין כאן

אלא  הכסף את מנה לא שהרי הוא", והולך "מונה ולומר:
שאשה  לומר טעה ואולי האשה, גוף בקידושי הפסיק

לחצאין. לאביהן.51)מתקדשת כן אומר המקדש
אם  הוא, והספק שלו. קידושיהן שכסף מדובר, ובקטנות
ותהיינה  שלימה פרוטה קיבל והרי נלך המקבל אחרי

להשגי  עלינו אולי או ואז מקודשות. המתקדשת באשה ח
היו  אילו אבל מתקדשות. ואינן פרוטה חצי אשה לכל יוצא
שליח  בתורת הקידושין כסף את קיבל שהאב גדולות הבנות
אחת  כל שהרי מקודשות, הבנות שאין ודאי אז הבנות,

שם). ('תוספות' פרוטה חצי רק גדולים,52)קיבלה והם
לקדש. שליח לכלול 53)ועשאוהו התכוין אם הוא: הספק

קידש  שהוא נמצא כאחד, והאשה הפרה את זו בפרוטה
שאדם  מתוך או מקודשת, ואינה פרוטה בחצי רק האשה
הפרה  ואין מפרוטה, בפחות מתקדשת אשה שאין יודע
– בתך לומר התכוין ודאי כה:), (קידושין בכסף נקנית

כשימשכנה. לו תיקנה ופרתו נקנית 54)בפרוטה, קרקע
לומר  נתכוין אולי ספק, יש זאת ובכל בחזקה. וגם בכסף, גם

בה. כשאחזיק - וקרקעך בפרוטה, ז,55)בתך בקידושין
שני  שגם ואע"פ ב"תיקו". האלו הבעיות כל את העלו - ב
ולא  הבעיות בין שם הוזכרו זו שבהלכה הראשונים הדינים
"אם  שם: אמרה והגמרא שהואיל רבינו סובר נפתרו,
הרי  אלו, דינים לשני ביחס הוא" והולך מונה תמציֿלומר
ספק. מכלל והוציאן הזה להגיון הסכים התלמוד כאילו זה
אומר  שהתלמוד מקום כל מהגאונים, הוא מקובל כלל כי
(רא"ש  ופתרון פשיטות כמו זה הרי תמציֿלומר" "אם

שם). לקידושין

.‡ÈdzÚ„Ï ‡lL Bza ˙‡ Lc˜Ó ·‡‰56ÔÓÊ Ïk »»¿«≈∆ƒ∆…¿«¿»»¿«
B„Èa d˙eL¯ ‰¯Ú ‡È‰Lk ÔÎÂ ,‰pË˜ ‡È‰L57, ∆ƒ¿«»¿≈¿∆ƒ«¬»¿»¿»

‰ÈLec˜Â .‰M‡Ï ‰f‰ LÈ‡Ï Èz˙ Èza ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ»ƒ«∆¿ƒ»¿ƒ∆»

‰È·‡Ï58‰È„È ‰OÚÓ·e d˙‡ÈˆÓa È‡kÊ ‡e‰ ÔÎÂ .59 ¿»ƒ»¿≈««ƒ¿ƒ»»¿«¬≈»∆»
d˙a˙Î·e60ÔÓ ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ Ì‡ . ƒ¿À»»ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»ƒ
ÔÈÒe¯‡‰61¯b·zL „Ú Ïka È‡kÊ ‡e‰ ,62CÎÈÙÏ .63 »≈ƒ«««…«∆ƒ¿»¿ƒ»

¯b·zL „Ú „ÏezL ÌBiÓ Bza ÈLec˜ ·‡‰ Ïa˜Ó64. ¿«≈»»ƒ≈ƒƒ∆ƒ»≈«∆ƒ¿»
‰ËBL B‡ ˙L¯Á ‰˙È‰ elÙ‡Â65È¯‰ - ·‡‰ dLc˜Â «¬ƒ»¿»≈∆∆»¿ƒ¿»»»¬≈

‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰66ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ≈∆ƒ¿»¿ƒ»¿»«»»ƒ
˙BÁt ;‰È·‡ ˙ÚcÓ ‰‡È·a ˙Lc˜˙Ó ,„Á‡ ÌBÈÂ¿∆»ƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ««»ƒ»»

‰‡È·a ‰È·‡ dLc˜ Ì‡ ,ÔkÓ67˙Lc˜Ó dÈ‡ -68. ƒ≈ƒƒ¿»»ƒ»¿ƒ»≈»¿À∆∆

הסכמתה.56) ולקבל בה להמלך מא,57)מבלי קידושין
א. מו, וכתובות כתובות 58)א. - לאביה. קידושיה כסף

כל  - אביה בית בנעוריה יז) ל, (במדבר תורה אמרה שם.
לאביה. נעוריה משום 59)שבח מז. שם, - במציאתה

אם  הדין, מצד בתו במזונות חייב האב ואין הואיל כי איבה,
מלזונה. וימנע איבה לה יטור לעצמה, המציאה תעכב
ימכור  "וכי ז) כא, (שמות שנאמר מו: שם, - ידיה ובמעשה
אף  לרבה, ידיה מעשה - אמה "מה - לאמה" בתו את איש

לאביה". ידיה מעשה - שהבעל 60)בת חכמים שתיקנו
להוציאה, בעיניו קלה תהא שלא כדי לאשתו, כתובה יכתוב

פ"י. לקמן ב.61)כמבואר מג, הבגרות 62)כתובות זמן
ה"ב. פ"ב למעלה צריכים 63)מפורש אנו ואין הואיל

המתקדשת. הנערה או הקטנה של שהרי 64)לדעתה
בידו. חרשת 65)קידושיה היא מה הכ"ו, פ"ה לעיל ראה

אינה 66)ושוטה. גדולה חרשת אבל ב. קיב, יבמות
פ"ד, לקמן כמבואר התורה מן גמורים קידושין מקודשת
כלל, מתקדשת אינה - גדולה כשהיא השוטה וכן ה"ט.

שם. המקדש.67)כמבואר עליה ב.68)שבא מד, נדה
אצבע  כנותן זה והרי ביאה, ביאתה אין שנים מג' שפחות
בתוליה  היא אף ומדמעת, וחוזרת מדמעת עין מה בעין,
חכמים  מצות אבל הדין, מצד זה וכל מה.). (שם חוזרים
לקמן  כמבואר קטנה, כשהיא בתו אדם יקדש שלא היא,

הי"ט.

.·È‡È‰ È¯‰Â ,˙eL¯ da ‰È·‡Ï ÔÈ‡ - ˙a‰ ‰¯‚a»¿»««≈¿»ƒ»»¿«¬≈ƒ
ÔzÚ„Ï ‡l‡ ˙BLc˜˙Ó ÌÈ‡L ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk69. ƒ¿»»«»ƒ∆≈»ƒ¿«¿∆»¿«¿»

ÈiÁa ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰È·‡ d‡ÈO‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ»»ƒ»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»¿«≈
ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dÓˆÚ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - ‰È·‡»ƒ»¬≈ƒƒ¿«¿»¿««ƒ∆¬«ƒ

˙‡OpL ÔÂÈk .‰pË˜ ‡È‰70˙eL¯ da ‰È·‡Ï ÔÈ‡ , ƒ¿«»≈»∆ƒ»≈¿»ƒ»»¿
ÌÏBÚÏ71. ¿»

א.69) עט, נשואה,70)קידושין נקראת לחופה משתכנס
ה"ב. פ"י, לקמן בקידושין 71)ראה וכן ב. מג, כתובות

רבינו". "תשובות במוספנו: וראה ב. מד,

.‚ÈdÈ‡ - ‰È·‡ ˙Ú„Ï ‡lL ¯b·zL Ì„˜ ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»…∆∆ƒ¿«∆…¿««»ƒ»≈»
˙Lc˜Ó72‰v¯˙ Ì‡ elÙ‡Â ,73¯Á‡ ·‡‰ ¿À∆∆«¬ƒƒƒ¿«»»»««

‰Lc˜˙pL74ÔÓ ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ Ì‡ elÙ‡Â . ∆ƒ¿«¿»«¬ƒƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»ƒ
Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ÔÈLecw‰ Ô˙B‡75ÔÈ·e ‡È‰ ÔÈ·e . »«ƒƒ≈»¬»¿…≈≈ƒ≈

·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ‰È·‡76ÂÈÙa ‰Lc˜˙ Ì‡ ÔÈa .77ÔÈa »ƒ»¿ƒ¿«≈≈ƒƒ¿«¿»¿»»≈
ÂÈÙa ‡lL ‰Lc˜˙pL78.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ∆ƒ¿«¿»∆…¿»»≈»¿À∆∆

ה'אלפסי'72) פסק וכן שם. רבינא כדעת - ב מה, קידושין
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שם. לקידושין יועיל 74)הסכים.73)בהלכותיו מה כי
בשעת  האב נתרצה אם אבל קידושין. מעשה שלאחר ריצוי
אביה  קיבל שלא ואע"פ מקודשת. היא הרי הקידושין,

רבינו). דעת בפירוש שם (ר"ן ואינה 75)קידושיה
לכהן  שאסורה וכאלמנה הדיוט, לכהן שאסורה כגרושה

ואח"כ 76)גדול. הקידושין בשעת האב נתרצה אם אפילו
קידושין, הקידושין ואין לעכב יכולה במקדש, ממאנת הבת
מקדשה, בעצמו כשהוא אלא לכופה יכול אביה שאין
אפילו  אח"כ לעכב יכול אביה וכן א. יא, לעיל כמבואר
ומהר"י  (כסףֿמשנה שעה באותה ושתק בפניו כשנתקדשה

רבינו). בדעת עיכב.77)קולון ואח"כ אפילו 78)ושתק,
מקודשת  אינה עיכבה, לא הבת וגם אח"כ, נתרצה אם

הקידושין. בשעת נתרצה ולא הואיל

.„È˙¯‚Ba ˜ÙÒ ˙a‰ ‰˙È‰79‰È·‡ dLcwL ÔÈa , »¿»««»≈∆∆≈∆ƒ¿»»ƒ»
˙Ú„Ï ‡lL dÓˆÚ ‡È‰ ‰LcwL ÔÈa dzÚ„Ï ‡lL∆…¿«¿»≈∆ƒ¿»ƒ«¿»∆…¿««

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰È·‡80Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ , »ƒ»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ»¿ƒ»≈
‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ LÈ‡Ï LÈ .˜ÙqÓ81, ƒ»≈≈¿ƒ«¬»ƒ«¿«≈ƒ»

ÌÈLp‰ ¯‡MÓ ‰M‡ ÔÈa ˙ÈBÏt ‰M‡ ÔÈa82ÔÎÂ . ≈ƒ»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»«»ƒ¿≈
‰ÏB„b‰ ‰M‡‰83‰ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ84ÔÈa , »ƒ»«¿»»»ƒ«¿«≈ƒ∆»≈

·‡‰ ÔÎÂ .ÌÈL‡ ¯‡MÓ LÈ‡Ó ÔÈa ÈBÏt LÈ‡Ó≈ƒ¿ƒ≈≈ƒƒ¿»¬»ƒ¿≈»»
B˙eL¯a ‡È‰Lk Bza ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ85. ∆»ƒ«¿«≈ƒ≈ƒ¿∆ƒƒ¿
CÈLec˜ ÈÏa˜Â È‡ˆ :‰pËw‰ Bz·Ï ·‡‰ ¯ÓB‡Â86. ¿≈»»¿ƒ«¿«»¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ

הבאת 79) מיום חדשים ששה כבר עברו אם ספק שיש כגון
שנראה  כגון או ה"ב). פ"ב, לעיל (ראה לא או נערותה סימני
שערות, שתי הביאה לא ועדיין העליון מסימני אחד בה
ה"ח) פ"ב, (לעיל קטנה ספק נערה, ספק היא כי נמצא
מיום  חדשים ששה ועברו שערות שתי הביאה ואח"כ
גמור, סימן הוא אולי ספק ויש הראשון, הסימן שהביאה
אלא  נערה נעשתה לא שמא או בוגרת, כיום היא וממילא
עברו  לא עדיין ואילך ומשם התחתון, הסימן הבאת עם

(לחםֿמשנה). נערה היא ועדיין חדשים קידושין 80)ששה
נערה  עדיין שמא חוששים אנו אביה קידושי לענין א. עט,
היא. בוגרת שמא חוששים אנו עצמה קידושי ולענין היא,

אדם 81) של "שלוחו בידינו הוא שכלל א. מא, קידושין
עדת  קהל כל אותו "ושחטו ו) יב, (שמות שנאמר כמותו",
אינו  והלא שוחט, כולו הקהל כל וכי הערבים", בין ישראל
כמותו  אדם של ששלוחו מכאן אלא, אחד? אלא שוחט

ב). עמוד או 82)(שם, זו אשה לי קדש לו: פירש שלא
איזו  לומר רוצה - אשה" לי "קדש סתם לו אמר אלא זו,

א. יב, נזיר ממסכת הדברים ומקור הבוגרת.83)שהיא.
א.84) מא, הבת 86)שם.85)קידושין א. יט, שם

זכה  בכסף שזכתה ואחרי הקידושין, כסף בעצמה מקבלת
התורה  שמן ואע"פ לאביה. נעוריה שבח כל כי אביה בו
לו, מקנה אחרת דעת כשיש - סא.) (גיטין לקטן זכיה אין

פ"א). לקידושין (ר"ן זכיה לו יש

.ÂËCÈ¯ˆ ,ÔÈLecw‰ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰ Ïk»»∆»ƒ«¿«≈«ƒƒ»ƒ
ÌÈ„Ú ÈÙa B˙BOÚÏ87ÁÈÏL ‰OÚL LÈ‡‰ Ï·‡ . «¬ƒ¿≈≈ƒ¬»»ƒ∆»»»ƒ«

ÔÈ‡L .ÌÈ„Úa B˙BOÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï¿«≈ƒ»≈»ƒ«¬¿≈ƒ∆≈
˙zÓ‡ ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ LÈ‡‰ ˙eÁÈÏLa ÌÈ„ÚÏ ÌB˜Ó»¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ«¬ƒ«

¯·c‰88ÔÈ‡ - ÁlLÓ‰Â ÁÈÏM‰ e„B‰ Ì‡ CÎÈÙÏ , «»»¿ƒ»ƒ«»ƒ«¿«¿«≈«≈»
ÌÈ„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ89Ëb‰ ÁÈÏL BÓk .90ÁÈÏL BÓÎe , ¿ƒƒ≈ƒ¿¿ƒ««≈¿»ƒ«

e‰L¯‰L91ÏÎa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,‰Óe¯z BÏ LÈ¯Ù‰Ï ∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿»¿«≈»∆¿»
ÌB˜Ó92CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,B˙BÓk Ì„‡ ÏL BÁeÏML - »∆¿∆»»¿¿≈»ƒ

.ÌÈ„Ú≈ƒ

בסמוך.87) המבואר בגט, לקבלה שליח בניגוד 88)כדין
ראה  עדים, בלא כלל חל שאינו הקידושין מעשה לעצם

ה"ו. פ"ד, פ"ג,89)לקמן קידושין ב'ירושלמי' נראה וכן
בעדים". השליח הוחזק "לא שאין 90)ה"א: להולכה,

גירושין  הל' לקמן וכמבואר בעדים. למנותו צריך הבעל
היא  מפורשת משנה לקבלה, הגט בשליח אבל ה"ד. פ"ו,
חולק, והראב"ד במינויו. עדים שני שצריך ב סג, בגיטין
בפני  לעשות צריך להולכה קידושין בשליח גם ולדעתו
לשליח  כסף) (בקידושי קידושין שליח להשוות ואין שנים.
אולם  לעדים. זקוק אינו ולפיכך בידו, הגט שתופס הגט
שאמרו  - ב מה, קידושין הש"ס מסוגיית מוכח רבינו כדברי
שעשאו  עדים שאין ומשמע שויה", שליח "ודילמא שם:
אביו  את עשה הבן שאם התלמוד סבר זאת ובכל שליח,
קידושין  וקידושיו גמור שליח הוא הרי לקדש, שליח

התבואה.91)(כסףֿמשנה). פסח 92)בעל בקרבן כגון
פסח  לשחוט מתמנה וכן שהשליח עדים. בלא לשולחו

בעניני  וגם ה"א. פ"ז, מעילה הל' ראה מעילה. קרבן לענין
כ  במכירה, קרקע שליחות לי ומכור צא לשלוחו "האומר גון

קיימים, מעשיו וכל ולוקח מוכר זה הרי לי, קנה או . . . זו
בלבד  באמירה אלא עדים ולא קנין צריך שליח העושה ואין

ה"א). פ"א, שלוחין (הל' חבירו" לבין בינו

.ÊË„Ú ‰OÚ ÁÈÏM‰93ÈL ‰OÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «»ƒ««¬∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
Ô‰ - d˙B‡ eLc˜Â eÎÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÔÈÁeÏL¿ƒ¿«≈ƒ»¿»¿¿ƒ¿»≈

ÔÈLecw‰ È„Ú Ô‰ Ô‰Â ÂÈÁeÏL Ô‰94ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ≈¿»¿≈≈≈≈«ƒƒ¿≈»¿ƒƒ
.ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÈÙa BÏ dLc˜Ï¿«¿»ƒ¿≈¿«ƒ¬≈ƒ

אדם 93) של ששלוחו כיון אומרים: ואין א. מג, קידושין
לקדש  יכול ואינו עצמו המקדש של כגופו זה הרי כמותו,
עוד  - שלוחיו נעשו שעדיו בזה אדרבא אלא עדים, בלא

(שם). הקידושין מעשה את אומרים,94)חיזק יש
נוגעים  הם הרי כסף בקידושי אבל שטר בקידושי שהמדובר
ואינם  ה"ז) שלוחין מהל' בפ"א רבינו שכתב (כמו בעדותם

מגידֿמשנה). (ועי' עדים נעשים

.ÊÈ- ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ ,˙eÁÈÏLÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰«…¿≈ƒƒ¿ƒ≈≈≈∆¿»»
˙Ú„ Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ95Ôa BÈ‡L ÈÙÏ - Ì"ekÚ‰Â , ¿ƒ∆≈»¿≈««¿»«¿ƒ∆≈∆

˙È¯a96Ìz‡ Ì‚ eÓÈ¯z Ôk :¯Ó‡Â ,97˙Ba¯Ï - ¿ƒ¿∆¡«≈»ƒ««∆¿«
,˙È¯a Èa ÌÎÁeÏL Û‡ ,˙È¯a Èa Ìz‡ ‰Óe ;ÁÈÏM‰«»ƒ«»«∆¿≈¿ƒ«¿¬∆¿≈¿ƒ

„·Ú‰ Ï·‡ .Ì"ekÚ‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï98‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿ƒ∆»«¬»»∆∆««ƒ∆
ÔBÓÓaL ¯·„Ï ÁÈÏL ‰OÚ99ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ , «¬∆»ƒ«¿»»∆¿»¬≈»

ÔÈhb ˙¯B˙a BÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈhb‰Â ÔÈLecw‰ ˙eÁÈÏLÏƒ¿ƒ«ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ∆≈¿«ƒƒ
ÔÈLec˜Â100. ¿ƒƒ

לבית 95) שה איש להם "ויקחו כתוב: "איש" ובשליחות,
קטן  ולא - איש לכולם. לוקח אחד ג) יב, (שמות אבות"
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שלוחין  הל' וראה כג.) לגיטין (רש"י דעת בן שאינו מי ולא
ה"ב. מצוות.96)פ"ב בברית ובא "גם"97)מהול תיבת

השליח. את לרבות ובאה זה, בפסוק עבד 98)מיותרת
עבדות  לשם וטבל ומל לעבד, לישראל שנמכר גוי - כנעני

כנשים. במצוות חייב נאמר 99)- שהרי הוא. ברית שבן
לעבדך  - מימך שואב עד עציך "מחוטב י) כט, (דברים
רבינו  דברי והשווה ב. כג, לגיטין (רש"י אלהיך" ה' בברית

ה"ב). פ"ב שלוחין אין 100)בהל' שקידש, שעבד
בו, שייך שאינו דבר כל היא: וסברא כלל. תופסים קידושיו
זו  הלכה וכל מא:). קידושין (רש"י שליח עליו נעשה אינו
אולם  גט, לענין שנויים הדברים ושם ב. כג, בגיטין מקורה
הידוע: ההיקש עלֿפי לגיטין, קידושין דיני משוה רבינו
– ה.) (קידושין ליציאה" הויה מקיש והיתה, "ויצאה

מגידֿמשנה.

.ÁÈz‡ È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡ Lc˜nL LÈ‡‰ ÁÈÏL¿ƒ«»ƒ∆¿«≈≈»¬≈«¿
‰Ê ¯ËLa B‡ ‰Ê ÛÒÎa ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó101ÁÈÏL Ì‡ . ¿À∆∆ƒ¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«

BÏ ¯ÓB‡ ,ÔÈLecw‰ Ïa˜nL ‡e‰ ‰M‡‰102È¯‰ : »ƒ»∆¿«≈«ƒƒ≈¬≈
:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â .ÈÏ ˙Lc˜Ó E˙B‡ ‰ÁÏML ˙ÈBÏt¿ƒ∆»¿»¿¿À∆∆ƒ¿≈
EÏ ‰Èz˙ :B‡ ,CÏ ‰ÈzÒ¯‡ :B‡ ,CÏ ‰ÈzLcƒ̃«¿ƒ»»≈«¿ƒ»»¿«ƒ»¿
·‡‰ È„È ÏÚ Lc˜Ó‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰M‡Ï¿ƒ»¿…«≈»∆¿≈«¿«≈«¿≈»»
¯ÓB‡ ‡e‰Â .ÈÏ ˙Lc˜Ó ˙ÈBÏt Eza È¯‰ :BÏ ¯ÓB‡≈¬≈ƒ¿¿ƒ¿À∆∆ƒ¿≈
- Ô‰ :ÁÈÏM‰ B‡ ·‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ .CÏ ‰ÈzLc˜ :BÏƒ«¿ƒ»»ƒ»«»»«»ƒ«≈

˜˙L elÙ‡Â .Bic103,ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡Â . ««¬ƒ»«¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
,Bic - ¯·c ¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡ÏÂ ÁÈÏMÏ B‡ ·‡Ï Ô˙Â¿»«»»«»ƒ«¿…≈≈¿…»«»»«

c˜Ó ‡È‰Â˙L104‡l‡ B·˙Bk BÈ‡ ,¯ËLa Lc˜ Ì‡Â . ¿ƒ¿À∆∆¿ƒƒ≈ƒ¿»≈¿∆»
ÁÈÏM‰ ˙ÚcÓ B‡ ·‡‰ ˙ÚcÓ105ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ÔÎÂ . ƒ««»»ƒ«««»ƒ«¿≈¿»«¿»ƒ

ÁÈÏL ÔÈ„k ‰M‡‰ ÌÚ LÈ‡‰ ÔÈc ,ÔÈLec˜ ÏL ÔlkÀ»∆ƒƒƒ»ƒƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ«
ÁÈÏL ÌÚ106.·‡‰ ÌÚ B‡ ƒ»ƒ«ƒ»»

ה.101) הערה ה"א, למעלה לשליח.102)ראה - המקדש
הוא 103) כן נוסחתנו, ולפי זה. אין התימנים, בכת"י

דבר  אמרו ולא האב, או השליח שתק אם אפילו פירושה:
חומרא  אלא אינה האמירה שכל מקודשת, היא הרי -
סי' באהע"ז והגר"א מחוקק' 'חלקת ט"ז, ('דרישה', בעלמא
ולפי  עסוקים". היו אם שתק "אפילו הביא וה'טור' ס"א). לו
על  ומוסב אחרֿכך, שכתוב למה נמשך שזה הב"ח ביאר זה,
שאם  "הן", עלֿכלֿפנים לומר, צריך השליח אבל - המקדש
פקדון  לשם הכסף את ומקבל בו שחזר אפשר כן לא

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
שלוחה. דעת ולא דעתה, - בקידושין כך הֿו, פ"ב,

כך 106) האשה, עם האיש "כדין הנוסח: התימנים, בכת"י
בכל  "וכן הביא: לו, סימן אהע"ז וה'טור' שליח". דין
עם  האיש כדין השליח עם האיש דין קידושין, של הדברים

האשה".

.ËÈBÓˆÚa BzL‡ ˙‡ Ì„‡ Lc˜iL ‰ÂˆÓ107¯˙BÈ ƒ¿»∆¿«≈»»∆ƒ¿¿«¿≈

BÁeÏL È„È ÏÚÓ108dÓˆÚ Lc˜zL ‰M‡Ï ‰ÂˆÓ ÔÎÂ . ≈«¿≈¿¿≈ƒ¿»»ƒ»∆¿«≈«¿»
dÁeÏL È„È ÏÚÓ ¯˙BÈ d„Èa109LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿»»≈≈«¿≈¿»¿««ƒ∆≈

‰¯Ú ‡È‰LÎe ‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Lc˜Ï ·‡Ï ˙eL¿̄»»¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«»¿∆ƒ«¬»
˙ÂˆÓ ‡l‡ .Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏ¿»ƒ∆ƒ¿∆≈»«¬≈∆»ƒ¿«
„Ú ,‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Ì„‡ Lc˜È ‡lL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆…¿«≈»»ƒ¿∆ƒ¿«»«

‰ˆB¯ È‡ ÈBÏÙÏ :¯Ó‡˙Â ÏÈc‚zL110ÔÈ‡ LÈ‡‰ ÔÎÂ . ∆«¿ƒ¿…«ƒ¿ƒ¬ƒ»¿≈»ƒ≈
‰pË˜ Lc˜Ï Èe‡¯111‰p‡¯iL „Ú ‰M‡ Lc˜È ‡ÏÂ . »¿«≈¿«»¿…¿«≈ƒ»«∆ƒ¿∆»

,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡ˆÓz ‡Ï ‡nL ;ÂÈÈÚa ‰¯Lk ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¿≈»¿≈»∆»…ƒ¿»≈¿≈»
d‡BO ‡e‰Â dnÚ ·ÎBL B‡ dL¯‚Ó ‡ˆÓÂ112. ¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ»¿¿»

קי).107) הערה להלן (ראה מכירה שכשגופו 108)אפילו
מא.). לקידושין (רש"י יותר שכר מקבל במצוה, עוסק

לה 109) יש זאת בכל ורביה, בפריה מצווה שאינה אע"פ
שם). לקידושין (ר"ן מצותו לקיים לבעל שמסייעת מצוה

א 110) מא, קידושין וב'תוספות' עליה, רצונו את יכוף ולא
קטנות, אפילו בנותינו לקדש נוהגים שאנו "ועכשיו כתבו: -
סיפק  יש ואם עלינו, מתגברת הגלות ויום יום שבכל משום
יהא  לא זמן לאחר שמא נדוניא, לבתו לתת עכשיו אדם ביד
בשו"ע  הרמ"א מסכם וכן לעולם". עגונה ותשב בידו סיפק

ס"ח. לז, סי' בו.111)אהע"ז תרצה לא שכשתגדל שמא
מא.).112) (קידושין כמוך לרעך ואהבת אמרה: והתורה

.ÎÔÎÂ .‰¯B˙ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰«¿«≈¿ƒ»¬≈≈ƒ≈»¿≈
,L¯‚Óe ¯ÓBbL ÌLk .‰¯Bz‰ ÔÓ ¯ËLa ˙Lc˜˙Óƒ¿«∆∆ƒ¿»ƒ«»¿≈∆≈¿»≈

˙e˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL113¯ÓBb Ck , ∆∆¡«¿»«»≈∆¿ƒ»≈
ÒÈÎÓe114ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÛÒk‰ Ï·‡ .115ÔÈc ÔÎÂ) «¿ƒ¬»«∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ

(ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BLe¯Ùe ,‰¯Bz ÔÈc ÛÒk‰116, «∆∆ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ
ÌÈÁewÏ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒƒ
Á˜ ‰„O‰ ÛÒk Èz˙ :¯Ó‡pL ,ÛÒÎa eÈ‰È el‡≈ƒ¿¿∆∆∆∆¡«»«ƒ∆∆«»∆«

.ÈpnÓƒ∆ƒ

גירושיה.113) את לחלוטין שגומר הספר הוא והשטר
(קידושין 114) איש אשת לעשותה קידושיה בקנין גומר
ה"ב.115)ט:). פ"א, לעיל אינה 116)מבואר זו פיסקא

ששון  ובכת"י אוקספורד, בכת"י מוזיאום, בריטיש בכת"י
נוסחתנו  כי שכתב משנה' ב'כסף ועי' תימניים. כת"י ובכמה
מביאה  חלוק שהכסף כתב בתחילה שהרי מכוונת, אינה

וכס  התורה מן שאלו זוהי ושטר, כי [ויתכן סופרים. מדברי ף
ה"ב, פ"א למעלה הרמב"ם רבינו שהגיה מה עלֿפי הגהה
הנוסחא  וגם ח) הערה (עיי"ש תורה" דין "ושלשתם
הרב  שבידי אחד תימני ובכת"י ממקומה. זזה לא הראשונה
הפיסקא  ואילו הזאת, הפיסקא רק ישנה מיימון י.ל.

איננה]. - סופרים" מדברי הכסף "אבל הקודמת:

.‡ÎÏk e‚‰ ¯·k ,‡e‰ Ck ¯·c‰ ¯wÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ««»»»¿»»¬»
‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .ÛÒk ‰ÂLa B‡ ÛÒÎa Lc˜Ï Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«≈¿∆∆¿»∆∆∆¿≈ƒ»»
‰‡È·a ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .Lc˜Ó - ¯ËLa Lc˜Ï¿«≈ƒ¿»¿«≈¬»≈¿«¿ƒ¿ƒ»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰‡È·a Lc˜ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿ƒƒ≈¿ƒ»«ƒ««

˙ec¯Ó117¯·„a ÌÈˆe¯t Ï‡¯OÈ eÈ‰È ‡lL È„k , «¿¿≈∆…ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
‰Ê118.ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ

ראות 117) לפי אלא קצבה, לה שאין סופרים מדברי מלקות
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רצוי  - מרדות פירש, - ב קמא, בחולין ורש"י הדיין. עיני
שיקבל  עד אלא קצבה לה ואין בכך רגיל יהא שלא בתוכחה

ב.118)עליו. יב, קידושין

.·ÎÔÈÎecL ‡Ïa Lc˜Ó‰ ÔÎÂ119˜eMa Lc˜Ó‰ B‡ ¿≈«¿«≈¿…ƒƒ«¿«≈«
B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ120,˙eÊÏ Ïb¯‰ ‰Ê ¯·„ ‡‰È ‡lL È„k , «««¿¿≈∆…¿≈»»∆∆¿≈ƒ¿
‰¯Bz ÔzÓ Ì„˜ ‰˙È‰L ‰L„˜Ï ‰Ó„ÈÂ121. ¿ƒ¿∆ƒ¿≈»∆»¿»…∆««»

(רש"י 119) לו להתקדש שתתרצה לכן, קודם בה דיבר שלא
שקטה" "והארץ השקטה לשון - שידוך יג.). לקידושין
על  הדיבור שע"י שדוכת", "וארעא מתורגם כג) יא, (יהושע
דעת  שקטה נחה נישואין, בקשר להתקשר הפנויה לב
ד). שדך ערך השלם', ('ערוך המתחתנים הצדדים

"ולא 120) כתב: כו סי' בשו"ע והרמ"א ב. יב, קידושין
שידוכין". בלא שקידש מי שהכו מימי ראה 121)ראיתי

ה"ד. פ"א, לעיל

.‚ÎÏÚ ÔÈa BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÈa - ‰M‡ Lc˜Ó‰ Ïk»«¿«≈ƒ»≈«¿≈«¿≈«
ÔÈLecw‰ Ì„˜ C¯·Ï CÈ¯ˆ - ÁÈÏL È„È122‡e‰ B‡ ,123 ¿≈»ƒ«»ƒ¿»≈…∆«ƒƒ

BÁeÏL B‡124˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·nL C¯„k ,125, ¿¿∆∆∆¿»¿ƒ«»«ƒ¿
C¯·È ‡Ï - C¯a ‡ÏÂ Lc˜ Ì‡Â .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â¿««»¿«≈¿ƒƒ≈¿…≈≈…¿»≈
- ‰OÚpM ‰Ó .‰Ïh·Ï ‰Î¯a BfL ,ÔÈLecw‰ ¯Á‡«««ƒƒ∆¿»»¿«»»«∆«¬»

‰OÚ ¯·k126. ¿»«¬»

ה"ג.122) פ"ט, ברכות וב'ירושלמי' ב. ז, כך 123)פסחים
מברך  המקדש אין אלו במלכויות אבל מערב, בארץ נוהגים
(רמ"א  היום נוהגים וכן מיימוניות') ('הגהות אחר אלא
לברך  יודע שאינו מי לבייש שלא כדי לד) סי' אהע"ז

את 124)(רש"ל). "ויברכו בה שנאמר ברבקה, מצינו וכן
אותה  קידש השליח אליעזר ושם ס) כד, (בראשית רבקה"

ז:). לכתובות (=לפני 125)('תוספות' לעשייתן עובר
שם. פסחים - בהלכות 126)עשייתן) רבינו דברי השווה

ה"ו. פי"א, ברכות

.„ÎCÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a ?C¯·Ó „ˆÈk≈«¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆
ÔÓ eÏÈc·‰Â ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ

˙BÈ¯Ú‰127˙BÒe¯‡‰ ˙‡ eÏ ¯Ò‡Â ,128˙‡ eÏ ¯Èz‰Â , »¬»¿»«»∆»¬¿ƒƒ»∆
‰tÁ È„È ÏÚ ˙B‡eOp‰129,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÔÈLec˜Â «¿«¿≈À»¿ƒƒ»«»¿»

ÔÈÒe¯‡ ˙k¯a ‡È‰ BÊ .Ï‡¯OÈ Lc˜Ó130ÌÚ‰ e‚‰Â . ¿«≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ¿»¬»»
ÔÈÈ ÏL ÒBk ÏÚ BÊ ‰Î¯a ¯ÈcÒ‰Ï131¯ÎL ÏL B‡132. ¿«¿ƒ¿»»«∆«ƒ∆≈»

Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó - ÔÈÈ ÌL LÈ Ì‡Â¿ƒ≈»«ƒ¿»≈«««ƒ¿ƒ»¿««»
BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .dLc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÒe¯‡ ˙k¯a C¯·Ó¿»≈ƒ¿«≈ƒ¿««»¿«¿»¿ƒ≈

dÓˆÚ ÈÙa d˙B‡ C¯·Ó - ¯ÎL B‡ ÔÈÈ133. «ƒ≈»¿»≈»ƒ¿≈«¿»

כלומר,127) העריות. על וצונו הגירסה: ושם ב. ז, כתובות
פסל  לכם "ועשיתם לזה: ודומה העריות, מן לפרוש צונו
צוך  כלומר, כג) ד, (דברים אלקיך" ה' צוך אשר כל, תמונת
קכא. סימן פריימן הוצ' רבינו תשובות ראה לעשות. שלא

שתיכנס 128) עד ארוסה התירו שלא מדרבנן. שם, כתובות
אירוסין  שעלֿידי מפרשים, ויש שם). (רש"י ובברכה לחופה
איסור  להם שאין נח לבני בניגוד לאחרים. הארוסה נאסרה
כ, (בראשית הכתוב כלשון בעל, בעילת ע"י אלא אשתֿאיש

בצלאל  (רבי ה"א פ"א למעלה וראה בעל". בעולת "והיא ג)
בהגהותיו). מוילנא של 129)הכהן בביתו יחוד הוא חופה

ה"א. פ"י להלן רבינו שכתב כמו ועדיין 130)המקדש,
"ברכת  מברכים ושם לחופה, שתיכנס עד לו אסורה היא

ה"ג. פ"י, לקמן הסדורה סוטה 131)חתנים" 'ירושלמי'
את  בו ומקדשין . . . בו מערבין מגתו "שהיין ה"ה. פ"ח,

ממשרת 132)הכלה". או התמרים מן הבא משקה
לכתובות 133)שעורים. ברא"ש (הובא גאון נסים רב

טז). אות פ"א,

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אחד 1) בעד קידושין ברצון, שלא קידושין דין רבינו בו כלל

שוטה, או חרשת שוטה, או חרש קידושי עדות, בפסולי או
יבמה  שניות, עריות, אילונית, אנדרוגינוס, טומטום, סריס,
חצייה  מומר, וישראל עבד גוי, שפחה, או גויה לשוק,
ושיכור, חורין, בן וחציו עבד חציו חורין, בת וחצייה שפחה

סבלונות. ושלח קטן או פרוטה משוה פחות

.‡dBˆ¯Ï ‡l‡ ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡2Lc˜Ó‰Â . ≈»ƒ»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿»¿«¿«≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - dÁ¯k ÏÚa ‰M‡3LÈ‡‰ Ï·‡ . ƒ»¿«»¿»≈»¿À∆∆¬»»ƒ

.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - BÁ¯k ÏÚa LcwL „Ú e‰eÒ‡L4 ∆¬»«∆ƒ≈¿«»¿¬≈¿À∆∆
˙Á‡k ˙Ba¯ ÌÈL Lc˜Ï LÈ‡Ï LÈÂ5‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿≈¿ƒ¿«≈»ƒ«¿««¿∆ƒ¿∆

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ‰Ëe¯t - ÛÒÎa Lc˜ Ì‡ - ÛÒka6. «∆∆ƒƒ≈¿∆∆¿»¿»««¿««
È„È ÏÚ ÔÈLecw‰ Ïa˜Ï ¯Á‡Ï B‡ Ô‰Ó ˙Á‡Ï LÈÂ¿≈¿««≈∆¿«≈¿«≈«ƒƒ«¿≈

ÔzÚcÓ ÔlÎ7. À»ƒ«¿»

"והלכה 2) ב) כד, (דברים בתורה שנאמר ב. ב, קידושין
יט:) ליבמות (רש"י משמע מדעתה - אחר" לאיש והיתה
עצמה  המקנה היא והאשה המקנה, דעת שצריכים מפני וגם

מד.). לקידושין (רש"י ואע"פ 3)לבעל ב. מח, בבאֿבתרא
מכירה  הל' (ראה מועילה כרחו בעל מכירה וממכר, שבמקח
את  והקפיעו חכמים קנסוהו אשה, בקידושי - ה"א) פ"י,
עמו  עשו לפיכך כהוגן, שלא עשה "והוא הואיל קידושיו,
רצונה  אין - אני רוצה אמרה ואפילו (שם), כהוגן" שלא
('יד  הנ"ל חכמים וכתקנת לו, מועיל כפיה מתוך הבא

רוצה 4)איתן'). בסוף: אמר לא ואפילו שם. בבאֿבתרא,
אני. רוצה אמר: וכאילו עליו, מעיד קידושיו שמעשה אני,
ובידו  הואיל הקידושין, להפקיע חכמים תיקנו לא וכאן
כשהוא  אבל גרשום). רבינו תקנת (לפני כרחה בעל לגרשה
אלא  ממנו עצמה להפקיע יכולה אינה כרחה, בעל קידש
ואינה  למפרע קידושין להפקיע חכמים תיקנו לפיכך ברצונו,
(מגידֿמשנה). גט צריכה אינה וממילא כלל, מקודשת

אחת.5) הרבה 6)בבת מקדש אם אבל א. נ, קידושין
שמייחד  בכתיבתו לפרט אלא צריך אינו אחד, בשטר נשים

רוקח'). ('מעשה לאשה לו ואחת אחת בהסכמתן 7)כל
נב.). שם ובגמרא ב. נ, (קידושין

.·„Èa dzÚcÓ ÔÈLecw‰ Ô˙Â ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»««ƒƒƒ«¿»¿«
dz¯·Á8:d„Èa ÔÈLecw‰ Ô˙pLk dz¯·ÁÏ ¯Ó‡Â , ¬∆¿»¿»««¬∆¿»¿∆»««ƒƒ¿»»
Èn z‡Â9Ô‰ÈzL È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,z‡ Ìb ÔÎÂ :B‡ , ¿«¿«≈¿≈««¿¿«≈»∆¬≈¿≈∆
˙BLc˜Ó10z‡Â :dÏ ¯Ó‡Â d„Èa Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .11- ¿À»¬»ƒ»«¿»»¿»«»¿«¿

‡Ï ‡nL ;˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ÔÈLecw‰ ‰ÏawL BÊ È¯‰¬≈∆ƒ¿»«ƒƒ¿À∆∆¿»≈∆»…
z‡Â :dÏ ¯Ó‡ el‡Îe ,daÏa ‰Ó ˙B‡¯Ï ‡l‡ Ôek˙ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«»¿«¿
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ÔÈLecw‰ ‰Ïa˜ CÎÈÙÏe ?‰Ê ¯·„a È¯Ó‡z ‰Ó«…¿ƒ¿»»∆¿ƒ»ƒ¿»«ƒƒ
‡È‰12daÏa ‰Ó ˙B‡¯Ï dÏ‡BL ÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰L ,13, ƒ∆¬≈∆¬«ƒ¬»ƒ¿«¿ƒ»

˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‡È‰ ‰Ê ÈtÓe14. ƒ¿≈∆ƒ»≈¿À∆∆

שליח.8) בתור הקידושין כסף בשבילה וגם 9)שתקבל
כסף 10)את. כדי לפחות, פרוטות שתי לה שנתן וכגון

לשתיהן. פלונית 11)קידושין אשה הרי לה: שאמר אחרי
לי. מקודשת לקבלתה.12)שולחתך תיכף החזירתם ולא

החליטה 13) לא עדיין היא וגם לו, להתקדש מסכימה אם
לעיל 14)בזה. כמבואר ודינה איש, אשת ספק היא והרי

לקידושין  'יד' יש אם הספק: ומהות בביאורנו. ה"ב פ"ג,
עניים  מתנות הל' רבינו דברי והשווה ו:) (נדרים לא אם

ב. פ"ח, ושם יג; פ"ב,

.‚ez˜¯Êe ezÏË ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»«¿»«
ÂÈÙÏ15„·‡‰ ¯·„Ï B‡ ¯e‡Ï B‡ ÌiÏ B‡16dÈ‡ - ¿»»«»¿¿»»»»≈≈»

˙Lc˜Ó17B‡ ,EÈ·‡Ï B‡ ,‡a‡Ï e‰z :BÏ ‰¯Ó‡ . ¿À∆∆»¿»¿≈¿«»¿»ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - Ô˙Â ,ÈBÏt LÈ‡Ï18:BÏ ‰¯Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ¿»«≈»¿À∆∆¿ƒ»¿»

ÈÏ e‰Ïa˜iL BÏ e‰z19Ô˙Â ,20˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -21. ¿≈∆¿«¿≈ƒ¿»«¬≈¿À∆∆

אבד.15) שאינו לשלם.16)למקום חייבת שהיא ואע"פ
אלא 17) נתכוונה ולא קידושין, לשם שקבלתו אומרים ואין

מסרבת  שהיא אומר אני בכולם אלא הוא. רגזן אם לנסותו
ח:). (קידושין הקידושין כסף את זרקה ולפיכך לו, להתקדש

לאחרים.18) מעותיך תן כלומר, בו, היא משטה כי שם.
שליח.19) בתורת זה 20)בשבילי, בכסף זכה לו: ואמר

בדינר 21)לפלונית. לי התקדשי ואמר חזר לא אפילו שם.
ס"ח). ל, סי' אהע"ז (שו"ע לו שנתתי

.„ÚÏq‰ ÏÚ e‰ÁÈp‰ :‰¯Ó‡22˙Lc˜Ó dÈ‡ -23. »¿»«ƒ≈««∆«≈»¿À∆∆
˙Lc˜Ó - dlL ÚÏÒ ‰È‰ Ì‡Â24ÏL ÚÏÒ ‰È‰ . ¿ƒ»»∆«∆»¿À∆∆»»∆«∆

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - Ì‰ÈL25:dÏ ¯Ó‡ . ¿≈∆¬≈¿À∆∆¿»≈»«»
elÙ‡ - ÈÚÏ e‰z :BÏ ‰¯Ó‡ ,‰Ê ¯kÎa ÈÏ ÈLc˜˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿»¿≈¿»ƒ¬ƒ

‰ÈÏÚ CeÓq‰ ÈÚ ‰È‰26˙Lc˜Ó dÈ‡ ,27e‰z . »»»ƒ«»»∆»≈»¿À∆∆¿≈
dlL ·Ïk‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙Lc˜Ó dÈ‡ BÊ È¯‰ - ·ÏÎÏ¿∆∆¬≈≈»¿À∆∆¿ƒ»»«∆∆∆»
:BÏ ‰¯Ó‡Â ,dÎLÏ ‰È¯Á‡ ı¯ ‰È‰ Ì‡Â .˙Lc˜Ó -¿À∆∆¿ƒ»»»«¬∆»¿»¿»¿»¿»

˙Lc˜Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Ê ·ÏÎÏ e‰z28. ¿≈¿∆∆∆¬≈»≈¿À∆∆

קשה.22) זרקהו 23)אבן כאמרה: זה והרי שלה, שאינו
קבלתו 24).לים  כאילו הוא הרי לו, קונה אדם של שחצרו

שם). וברש"י ח: (קידושין קונים 25)בידה שאין אע"פ כי
הואיל  - פד:) בבאֿבתרא (ראה מזה זה השותפים בחצר
מקומו  לה שהשאיל להניח יש לקדשה, אחריה מחזר והוא
על  תנהו לו: לומר כוונתה אולי לספק, מקום ויש וקנתה.
שם, (קידושין קידושיך בכסף רוצה שאיני שלך סלע

כא. הלכה להלן וראה שם). לפרנסו.26)וברשב"א
הוא 27) גם כך לפרנסו, חייבת שהיא כשם כי שם, קידושין

כלום. לה נתן ולא להחיותו כי 28)מצווה שם. קידושין
גופה  את שהציל מתוך אולי בהצלתה, מחוייב שהוא אע"פ

שם). (ר"ן לו להתקדש בלבה גמרה מסכנה,

.‰‰‡a ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏk B‡ ˙B¯t ¯ÎBÓ ‰È‰»»≈≈≈ƒ¿«≈»∆»»
,el‡Ó ËÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ‰¯Ó‡Â ‰M‡Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ƒ»¿»¿»≈ƒ¿«≈≈¿»«»ƒ

dÏ Ô˙Â ,Ô‰ :‰¯Ó‡ Ì‡ - ÈÏ ˙Lc˜Ó È‰z CÏ Ôz‡∆≈»¿ƒ¿À∆∆ƒƒ»¿»≈¿»«»
,Ô‰Ó ÈÏ Ôz :BÏ ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿À∆∆¬»ƒ»¿»≈ƒ≈∆
ÈnÚ ˜ÁOz ‡Ï :ÌÈÚL ÌÈ¯·„ B‡ ,ÈÏ CÏL‰ :B‡«¿≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»…¿«≈ƒƒ
dÈ‡ - Ô˙Â ,„·Ïa ÈÏ Ôz ‡l‡ ,el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆»≈ƒƒ¿«¿»«≈»

˙Lc˜Ó29Ôz :BÏ ‰¯Ó‡Â ,ÔÈÈ ‰˙BL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ»»∆«ƒ¿»¿»≈
z‡ È¯‰ CÏ Ôz‡ Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ,„Á‡ ÒBk ÈÏƒ∆»¿»«»ƒ∆≈»¬≈«¿
,Ôz :B‡ ,˙B˜L‰ È˜L‰ :‰¯Ó‡Â ,Ba ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿»¿»«¿≈ƒ«¿≈

‰˜L‰30ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ - CÏL‰ , «¿≈«¿≈≈»¿À∆∆∆≈«¿»ƒ
¯·„a ÈnÚ ˜ÁOz ‡ÏÂ ,„·Ïa È˜L‰ :‡l‡ ÔÈ‡¯ƒ¿ƒ∆»«¿≈ƒƒ¿«¿…¿«≈ƒƒ¿»»

.¯Á‡«≈

ט.29) "השלך"30)קידושין לשון השלך. או השקה, או
שם. בקידושין כמבואר מאילן, פירות במשליך

.ÂÂÈLec˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - „Á‡ „Úa Lc˜Ó‰31, «¿«≈¿≈∆»≈¿ƒ¿ƒ»
‡Ïa Lc˜ÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .ÔÈ„BÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿≈∆ƒ«»…∆ƒ¿«≈¿…

ÌÈ„Ú32‰¯Bz ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa Lc˜Ó‰ .33dÈ‡ - ≈ƒ«¿«≈ƒ¿≈≈∆»≈»
˙Lc˜Ó34ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa ;35B‡ , ¿À∆∆ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈¿ƒ

‰¯Bz ÈÏeÒt ˜ÙÒ Ô‰L ÌÈ„Úa36- ÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ¿≈ƒ∆≈»≈¿≈»ƒ»»ƒ¿…
‰ÎÈ¯ˆ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,ÌÈ¯LÎa Lc˜Óe ¯ÊBÁ≈¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»
˙‡ ‰LÈÁÎ‰Â ‰M‡‰ ‰¯Ùk elÙ‡Â .˜ÙqÓ epnÓ Ë‚≈ƒ∆ƒ»≈«¬ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»∆
ÁwÏ d˙B‡ ÔÈÙBk - ÈzLc˜ ‡Ï :‰¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»¿»…ƒ«¿«ƒƒ»ƒ«

Ëb37¯ÊBÁ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ :˜ÙÒ ÈLec˜ Ïk ÔÈc ÔÎÂ . ≈¿≈ƒ»ƒ≈»≈ƒ»»ƒ¿…≈
epnÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,È‡cÂ Lc˜Óe¿«≈««¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»≈ƒ∆

.˜ÙqÓƒ»≈

ספק.31) קידושי אפילו חוששין 32)ואינם שאין
נאמר  שוה': מ'גזירה נלמד וזה סה.), (קידושין לקידושיו
עדים  שנים פי "על בממון: ונאמר דבר", "ערות בעריות:
(רש"י  בשנים כאן אף עדים, בשני להלן מה דבר", יקום

מן 33)שם). מלקות עליה שחייבים עבירה שעבר כגון
ב.34)התורה. כה, שאינה 35)סנהדרין עבירה שעבר

(הל' גלויות של שני יוםֿטוב שחילל כגון מדבריהם, אלא
ה"ג). פ"י, שעבר 36)עדות אחד על שנים שהעידו כגון

ולא  עבר לא ואמרו והכחישום אחרים שנים ובאו עבירה,
ה"ג). פי"ב, עדות (הל' פסול ספק זה הרי אם 37)נפסל,

אם  תמוה: אותה" "כופין הלשון אבל לאחר. להנשא תרצה
אותה? כופין ולמה תנשא, לא תרצה לא ואם תנשא, תרצה
אותו  "כופין רבינו: בדברי מביא מב, סי' אהע"ז וב'טור'

(כסףֿמשנה). רבינו בדברי הנכונה הגירסא והיא גט", ליתן

.ÊÔË˜38ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡ - LcwL39ÏB„b Ï·‡ . »»∆ƒ≈≈ƒ»ƒƒ¬»»
‰pËw‰ ˙‡ LcwL40‰‡ˆiL ‰pË˜ B‡ ,‰ÓB˙È‰ ∆ƒ≈∆«¿«»«¿»¿«»∆»¿»

‰È·‡ ˙eL¯Ó41ŒÛ‡ ,LL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰ Ì‡ , ≈¿»ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ«≈«
LÁÏ ˙B· ‡È‰L ÈtŒÏÚ42˙Á·Óe ˙¯kÓe ¯˙BÈa43 «ƒ∆ƒ¿«««¿≈«∆∆«¿∆∆

ÌL Ô‡k ÔÈ‡ -44Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÔÈLec˜45Ì‡Â ; ≈«≈ƒƒ¿≈»¿ƒ»¿»≈¿ƒ
‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏÚÓÏe ÌÈL ¯OÚ ˙aÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«∆∆»ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ

¯˙BÈa ‰ÏÎÒ46BÊ È¯‰ ,dzÚ„Ï ‰Lc˜˙Â ÏÈ‡B‰ - ¿»»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿»¬≈
- ¯OÚ ÛBÒ „ÚÂ LL ˙aÓ ‰˙È‰ .Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈»¿»ƒ«≈¿«∆∆
È˜ÒÚ ˙Á·Óe ˙¯kÓ Ì‡ ,dzÚ„ ÈÙÈ ˙‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«∆∆«¿∆∆ƒ¿≈
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ÔÈLecw‰Â ÔÈ‡eOp‰47- Â‡Ï Ì‡Â ,Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ - «ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ«
Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó dÈ‡48. ≈»¿À∆∆¿≈¿≈»¿ƒ»¿»≈

י.38) פ"ב, לעיל כמבואר שנה, משלשֿעשרה פחות
ה"כ.39) לקמן וראה ב. נ, משתים40ֿ)קידושין הפחותה

א. פ"ב, לעיל כמבואר שנה, אביה 41)עשרה שהשיאה
יב). פ"ג, (לעיל אביה בחיי נתגרשה או ונתאלמנה

ג.42) ג, ישעיה הכתוב, הקידושין 43)מלשון עסקי
יש 44)והנישואין. זה, ולפי ליתא. התימנים, בכת"י

קידושין". כאן "אין אמה,45)לקרוא: לבית הולכת "אלא
פי"ג, גירושין הל' רבינו (לשון מעולם" נתקדשה לא כאילו
בן  חנינא שרבי - ב קז, ביבמות רבינו דברי ומקור ה"ז).
לשמור  יכולה שאינה תינוקת כל שם: אומר אנטיגנוס
מבת  שפחות רבינו: שם ופירש למאן, צריכה אינה קידושיה
דברי  על בהסתמך וזה קידושיה, לשמור יודעת אינה שש,

א. סה, בגיטין אלא 46)רבא שטות, מעשה שעושה לא
עליה  חזקה עשר, בת שהיא ומתוך כלל. חריפה שאינה

קידושיה. לשמור יודעת הל'47)שהיא לקמן רבינו ולשון
אם  דעתה, יופי לפי אותה "בודקין ה"ז: פי"א, גירושין
שתשמור  לא קידושין, ושהן קידושיה (כסף) לשמור יודעת

והתמרה". האגוז שמשמרת כדרך א:48)אותן סה, גיטין
מתקדשת  בקטנה וכנגדן . . . מקח מקחן "הפעוטות
שש  מגיל הוא הפעוטות וזמן שם). הרי"ף (כגירסת למיאון"
בגיטין  כמבואר שכלו, חריפות לפי אחד כל שנים, עשר ועד

ה"וֿח. פכ"ט, מכירה הל' רבינו דברי וראה א. נט,

.Á‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ ‰Lc˜˙ Ì‡L ?Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó „ˆÈk≈«¿À∆∆¿≈∆ƒƒ¿«¿»¿…»¿»
ÌÈL ÈÙa Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ ,dÏÚa ÌÚ ·LÈÏ49:¯ÓBÏÂ ≈≈ƒ«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿«

¯‡a˙iL BÓk ,Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈÂ ,Ba ‰ˆB¯ ÈÈ‡≈ƒ»¿¿»¿…≈¿∆ƒ¿»≈
ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a50˙‡ÓÓ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .51‰nÏÂ . ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈¿»∆∆¿»»

ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtÓ ?Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ¿»¿…≈ƒ¿≈∆≈ƒ∆»ƒƒ¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ52ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ,53:ÔÈÈeÏz Ô‰Â , ƒ«»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ

‰Ï„bL „Ú dÏÚa ÌÚ ‰·LÈ Ì‡L54,‰ÈLec˜ e¯Ób - ∆ƒ»¿»ƒ«¿»«∆»¿»»¿ƒ∆»
‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ˙ÈOÚÂ55¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ¿«¬≈≈∆ƒ¿»¿≈»ƒ«¬…

‰Ï„bL ¯Á‡ dLc˜Ï56- ·LÈÏ ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«¿»««∆»¿»¿ƒ…»¿»≈≈
Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ57.Ë‚ ‡Ïa ‡ˆ˙Â , ¿ƒ»¿»≈¿≈≈¿…≈

ב.49) קא, ה"ח.50)יבמות כגון 51)פי"א, מקום. בכל
הי"ד. פי"ט לקמן וכן מ"ו. פי"א, כתובות במשנה,

קידושיה.52) אביה קיבל ולא היא, יתומה שהרי
פי"א,53) ולקמן ב. קיב, (יבמות הפקר מנהג בה ינהגו שלא

בגדלותה.54)ה"ו). לו אחר 55)ונבעלה קידושי ואין
בה. הראשונים 56)תופסים קידושין גמר היא שהבעילה

קט:). אע"פ 57)(יבמות משתגדיל אבל קטנה, בעודה
סופרים, מדברי גט וצריכה ממאנת אינה נבעלה שלא

ה"ו. פי"א, גירושין הל' לקמן בפרוטרוט כמבואר

.ËL¯Á58˙‡OpL ˙L¯Á ÔÎÂ ,˙Áwt ‡OpL ≈≈∆»»ƒ««¿≈≈∆∆∆ƒ»
ÁwÙÏ59‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÓb Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡ - ¿ƒ≈«≈ƒ≈∆¿ƒƒ«»∆»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ60˙L‡ Lc˜Â Áwt ‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ≈«¿ƒ≈≈∆
ÈMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ˙Áwt‰ L¯Á61ÔÈLec˜ ≈≈«ƒ««¬≈¿À∆∆«≈ƒƒƒ

ÔÈ¯eÓb62L¯Á‰ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰Â ,Ëb Ô˙BÂ .63. ¿ƒ¿≈≈¿ƒÀ∆∆¿«¿»«≈≈

‰ËBL LcwL Áwt B‡ ,˙Áwt LcwL ‰ËBM‰ Ï·‡¬»«∆∆ƒ≈ƒ««ƒ≈«∆ƒ≈»
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ -≈»ƒƒ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ64. ¿ƒ

הכ"ו.58) פ"ב, לעיל שהם 59)מפורש ואשה איש
פקח  נקראים שוטים, ולא חרשים לא ואינם בדעתם, שלמים

שם). (לעיל  ב.60)ופקחת  קיב, הוא:61)יבמות כלל 
תורה  קידושי סופרים, מדברי הם הראשונים שהקידושין כל
גירושין  הל' לקמן רבינו דברי לכך דוגמא אחריהם, חלים

ה"ו. התורה.62)פי"א, נשאה 63)מן לא והפקח הואיל
כמבואר  לשניהם, אסורה - הפקח נשאה אם אבל עדיין,
ב'ירושלמי' רבינו דברי ומקור ה"ה. פ"י, גירושין הל' לקמן

א. יד, שקיימת 64)יבמות וחרשת חרש ב. קיב, יבמות
תיקנו  ביניהם) שלום להיות (שדרכם חכמים תקנת בהם
בהם  קיימת חכמים תקנת שאין ושוטה שוטה קידושין, להם
אחת) בכפיפה נחש עם דר אדם אין כי ביניהם, שלום (אין

קידושין. להם תיקנו לא

.ÈÒÈ¯Ò ÔÈa ‰nÁ ÒÈ¯Ò ÔÈa ,LcwL ÒÈ¯Ò65,Ì„‡ »ƒ∆ƒ≈≈¿ƒ«»≈¿ƒ»»
˙ÈBÏÈ‡ ÔÎÂ66ÔÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰Lc˜˙pL ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿«¿»¬≈≈ƒƒ

ÔÈ¯eÓb67. ¿ƒ

יאֿיד.65) הלכות פ"ב, לעיל פ"ב,66)מפורש  לעיל
דֿו. בקהל 67)הלכות לבוא לו אסור אדם שסריס אע"פ

קידושין  היא: שהלכה תופסין, קידושין מכלֿמקום –
קידושיו  אדם שסריס לומר צורך ואין לאוין, בחייבי תופסין
ובדף  עה: יבמות (ראה בקהל לבוא לו מותר שהרי תופסין,
וכן  פט"ז. ביאה איסורי הל' רבינו דברי והשווה עט:)
כופים  אחרת, מאשה בנים לו אין שאם אע"פ האילונית
צריכה  זאת בכל ה"א, פכ"ד לקמן כמבואר להוציאה, אותו
אילונית  אח"כ ונמצאת בה הכיר לא ואפילו ממנו גט
חולקים  יש ס"ד, מד סי' אהע"ז ובשו"ע ק:). (כתובות
מקודשת, אינה מקודם בה הכיר לא אם שאיילונית וסוברים

גט. צריכה ואינה כזה, גדול מום על מוותר אדם שאין

.‡ÈÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË68B‡ ,‰M‡ eLcwL À¿¿«¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
Ëb ÔÈÎÈ¯ˆe ,˜ÙÒ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - LÈ‡ ÔLcwL∆ƒ¿»ƒ¬≈≈ƒ≈»≈¿ƒƒ≈

˜ÙqÓ69. ƒ»≈

כדֿכה.68) הלכות פ"ב  לעיל קידושי 69)מפורשים
ספק, קידושי שהם - א עב, ביבמות מבוארים - טומטום
ראוי  הטומטום שאין ואע"פ היא, נקבה שמא או זכר שמא
כהן  הוא אם כגון תרומה, לענין גט הוא צריך להנשא,
חוזר  הוא גט יקבל אם בתרומה שאסור לישראל ונתקדש
נאסר  שהמקדש לענין קידושיו תפסו וכן אביו. בית לתרומת
לאנדרוגינוס, ואשר שם). (רש"י ובאמו הטומטום באחות
ולא  היא עצמה בפני בריה אנדרוגינוס פג.) (יבמות אמרו
רבינו  דברי והשווה נקבה. אם זכר אם חכמים בו הכריעו
לישא  מותר "אנדרוגינוס הט"ו: פ"א, ביאה איסורי הל'

א. פא, מיבמות ומקורו אשה".

.·È˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰70,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - «¿«≈««ƒ»¬»…»»¿
‰Â¯ÚÏ ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L71‰cp‰ ÔÓ ıeÁ ;72, ∆≈ƒƒ¿ƒ»∆¿»ƒ«ƒ»
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ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰cp‰ ˙‡ Lc˜Ó‰L∆«¿«≈∆«ƒ»¬≈¿À∆∆ƒƒ
ÔÈ¯eÓb73Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .74. ¿ƒ¿≈»«¬≈

יח,70) פרק בויקרא האמורות והן כרת, ביאתן על שחייב
ה"ה. פ"ב לעיל כי 71)ראה קרא: "אמר ב: סז, קידושין

כל  הוקשו ונכרתו", האלה התועבות מכל יעשה אשר כל
קידושין  בה תפסי לא אשה אחות מה אשה, לאחות העריות
לקדשה), תוכל לא - תקח לא אחותה אל ואשה (שנאמר:

קידושין". בהן תפסי לא עריות כל בימי 72)אף פנויה
"ותהי 73)נדתה. כד) טו, (ויקרא שנאמר א. סה, קידושין

(תפיסת  הויה בה תהא נדתה, בשעת אפילו - עליו", נדתה
וגם 74)קידושין). לקדשה. אין לביאה, ראויה שאינה כיון

שאין  ומה ה"ו. פ"י, לקמן וראה בה. יגע שמא לחוש יש
נישואין, בשעת מקדשים שאנו משום הוא בזה נזהרין אנו
ואיֿאפשר  טבחם וטבחו החופה צרכי כל הוכנו וכבר

מד). סי' אהע"ז ל'טור' ('פרישה' ההפסד בגלל לדחותם

.‚È¯Á‡Ó ÔÈLec˜ ‰Ïa˜Â d„È ‰ËLtL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»¿»»»¿ƒ¿»ƒƒ≈«≈
ÈMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dÏÚa ÈÙa75‰M‡‰L ; ƒ¿≈«¿»¬≈¿À∆∆«≈ƒ∆»ƒ»

˙Ó‡ - ÈzL¯b :ÂÈÙa dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L76‰˜ÊÁ . ∆»¿»¿«¿»¿»»≈«¿«ƒ∆¡∆∆¬»»
dLc˜ Ì‡ Ï·‡ .dÏÚa ÈÙa ‰Èt ‰fÚÓ ‰M‡ ÔÈ‡≈ƒ»¿ƒ»»∆»ƒ¿≈«¿»¬»ƒƒ¿»
,da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ - dÏÚa ÈÙa ‡lL ¯Á‡«≈∆…ƒ¿≈«¿»≈ƒƒ¿ƒ»
.ÔÈLecw‰ Ïa˜zL Ì„˜ ‰L¯b˙pL ‰È‡¯ ‡È·zL „Ú«∆»ƒ¿»»∆ƒ¿»¿»…∆∆¿«≈«ƒƒ

‰fÚÓ - ÂÈÙa ‡lL Ïk77. …∆…¿»»¿ƒ»

הר 75) מבעלה נתגרשה בוודאי אפילו 76)אשון.כי
הל' לקמן כמבואר מכחישה, הוא ואפילו לכתחילה להנשא
שמרובה  הזה בזמן כי אומרים, ויש ה"ד. פי"ב, גירושין
אהע"ז  (שו"ע לחומרא אלא נאמנת אינה והפריצות החוצפה

ס"ב). יז, ב.77)סי' פט, גיטין

.„ÈB‡ ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡Ó B‡ ˙BiM‰ ÔÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰«¿«≈««ƒ«¿ƒ≈ƒ≈»ƒ
‰OÚ È¯eq‡Ó78‰Ó·È ˙¯ˆ LcwL Ì·È ÔÎÂ ,79È¯‰ - ≈ƒ≈¬≈¿≈»»∆ƒ≈»«¿»»¬≈

ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó BÊ80‰Ó·ÈÓ ıeÁ ; ¿À∆∆ƒƒ¿ƒƒ»»
¯ÊÏ ‰Lc˜˙pL81˜tzÒ .˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‡È‰L , ∆ƒ¿«¿»¿»∆ƒ¿À∆∆¿»≈ƒ¿«≈

È·iÁ ¯‡Lk ‰Ó·Èa ÔÈÒÙBz ÔÈLecw‰ Ì‡ ,ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒƒ«ƒƒ¿ƒƒ»»ƒ¿»«»≈
‰Â¯Úk da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ B‡ ,ÔÈÂ‡Ï82ŒÛ‡Â . »ƒ≈ƒƒ¿ƒ»¿∆¿»¿«

ÒÎÏ BÏ ¯eÒ‡L ÈtŒÏÚ83el‡ ÏkÓ ˙Á‡84‰Ê È¯‰ , «ƒ∆»ƒ¿…««ƒ»≈¬≈∆
Ë‚a L¯‚Ó85. ¿»≈¿≈

וֿח.78) הלכות פ"א, לעיל מפורשות לאחיו 79)כולן
הנקראת  - והשניה נתייבמה, מהן ואחת נשים, שתי היו המת
- עליה יבוא יבמה שנאמר: לאחים, להנשא אסורה - צרה
(יבמות  עשה - עשה מכלל הבא ולאו צרתה. על ולא עליה

הי"ב). פ"א, יבום הל' רבינו דברי והשווה כי 80)יא.
שנאמר: ועשה, לאוין בחייבי תופסין קידושין היא, הלכה
שנואה", והאחת אהובה האחת נשים שתי לאיש תהיין "כי
אלא  המקום? לפני שנואה או המקום לפני אהובה יש וכי
בנישואיה  שנואה - שנואה בנישואיה, אהובה - אהובה
- תהיין" "כי הכתוב: אומר זאת ובכל באיסור), (שנשאה
סח.). (קידושין בהן תופסין שקידושין מכאן הויה, לשון

אשת 81) תהיה "לא אמרה: והתורה יבמה, שחלצה לפני
ה). כד, (דברים זר" לאיש החוצה שנאמר 82)המת משום

לא  כלומר, קידושין, ותפיסת הויה לשון תהיה" "לא בה:
צב:). (יבמות לזר קידושין בה לחופה.83)יתפסו

לאו.84) איסור עליו אסורות וקידושין 85)שהרי הואיל
וראה  בגט. מוציאן כרחו על לקיימן, לו ואסור בהם תופסין

רבינו". "תשובות במוספנו

.ÂË‰ÁÙL B‡ ˙È˙ek Lc˜Ó‰86‡l‡ ,ÔÈLec˜ ÔÈ‡ - «¿«≈ƒƒ¿»≈»ƒƒ∆»
Ì„˜ ‰˙È‰L BÓk ÔÈLecw‰ ¯Á‡ ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ«««ƒƒ¿∆»¿»…∆

ÔÈLecw‰87- Ï‡¯OÈ ˙a eLcwL „·ÚÂ Ì"ekÚ ÔÎÂ . «ƒƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿«ƒ¿»≈
ÔÈLec˜ Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡88ŒÛ‡ ,LcwL ¯ÓeÓ Ï‡¯OÈ . ≈ƒ≈∆ƒƒƒ¿»≈»∆ƒ≈«

- BBˆ¯a ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆≈¬«»ƒ«»ƒ¿
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜ el‡ È¯‰89epnÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,90. ¬≈≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ∆

שבו 87)כנענית.86) קרא: אמר שפחה, א. סח, קידושין
לחמור  הדומה עם ה), כב, (בראשית החמור עם  פה לכם
בם  תתחתן לא קרא: אמר נכרית, היה). עבד (ואליעזר

חיתון. תורת בם לך תהא לא ג), ז, יבמות 88)(דברים
בגוי  למד כה) סי' (וישלח ובשאילתות הנ"ל. מהטעם א מה,
בעל  בעולת - ג) כ, (בראשית בעל" בעולת "והיא מהפסוק:
להם, אין נבעלה ולא לחופה נכנסה (לגויים), להם יש

שקידושי שם).וכלֿשכן ביבמות (רש"י להם אין אירוסין
(סנהדרין 89) אמרו וכבר ב. ל, בבכורות וכן ב. מז, יבמות

"אע"פ  - יא) ז, (יהושע ישראל" "חטא הפסוק: על מד.)
כותב: תימן' ב'אגרת ורבינו הוא". ישראל - שחטא
אחד  אפילו ממנה . . . להמלט יוכל לא הזאת "שהתורה

. . . זרעו ולא הוא לא . . . יעקב שלא מזרע בין ברצונו בין
הרי  ישראלית) (מאשה בן זה מומר הוליד אם וגם ברצונו".
וראה  (מגידֿמשנה). קידושין וקידושיו גמור ישראל הבן

תעד. סי' ליבמות אוצה"ג רס"ג כהן 90)בתשובת דוד רבי
שכוונתו  רבינו דברי מבאר א', חדר ט' בית בתשובותיו
יכשילה  כי עמו, תעמוד שלא לגרשה אותו שכופים לומר

ממנו". גט "וצריכה שהוסיף: וזהו מכשולים. בכמה

.ÊË˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ‰M‡ Lc˜Ó‰«¿«≈ƒ»∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«
ÔÈ¯BÁ91ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó dÈ‡ -92„Ú ƒ≈»¿À∆∆ƒƒ¿ƒ«

‰ÈLec˜ e¯Ób - ‰¯¯ÁzLpL ÔÂÈÎÂ ,¯¯ÁzLzL93, ∆ƒ¿«¿≈¿≈»∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ∆»
‰pË˜ ÈLec˜k94dLc˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰Ï„bL ¿ƒ≈¿«»∆»¿»¿≈»ƒ¿«¿»
ÌÈ¯Á‡ ÔÈLec˜95‰¯¯ÁzLpL ¯Á‡ dLc˜Â ¯Á‡ ‡a . ƒƒ¬≈ƒ»«≈¿ƒ¿»««∆ƒ¿«¿¿»

Ì‰ÈLÏ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -96. ¬≈¿≈ƒƒƒ¿≈∆

אחד 91) ושחרר שותפים, לשני משועבדת שהיתה כגון
חלקו. את ראוי 92)מהם אינו שבה שפחה חצי שהרי

כאומר  הוא הרי כן, ואם הט"ו. לעיל כמבואר לקידושין,
לעיל  כמבואר מקודשת שאינה לי מקודשת חצייך לאשה
כי  אשה, חצי ממקדש עדיף זה דין כי ויתכן ה"ט), (פ"ג
מה  כל כי בקניינו השאיר לא וכאן בקניינו, השאיר שם
מקודשת  זו הרי ולפיכך קידש. - להתקדש ממנה ראוי שהיה
מד, אהע"ז הב"ח וכביאור מג. (גיטין ספק קידושי

צה. הערה להלן וראה המשנה'). ונתפשטו 93)וה'מרכבת
לקידושין. ראויה כולה - שמעתה בכולה. קידושיו

המקודשת 95)יתומה.94) זו, שאין ה"ח. לעיל כמבואר
קידושי  המקודשת מקטנה גרועה תורה, מדין ספק קידושי
אחרים  קידושין צריכה שאינה סופרים מדברי ודאי
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לפני 96)משגדלה. קידושיה כלל חלו לא שמא כי
בה  חלו וממילא אשה, חצי למקדש ודומה הואיל שחרורה,
השאיר  לא כי ראשון קידושי בה חלו אולי או שני. קידושי
(ב"ח  שני קידושי בה חלו לא וממילא בקניינו, כלום
ועמוד  א. מג, דגיטין בסוגיא הבנתם כפי משנה' ו'מרכבת

שם). ב

.ÊÈ?‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ‡È‰ BÊ È‡Â97BÊ ¿≈ƒƒ¿»¬»»¬»«»
„·Ú dLcwL ÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ÈÓƒ∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«ƒ∆ƒ¿»∆∆

È¯·Ú98ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓe .99LcwL ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆ƒ≈
ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÔÈ¯BÁ ˙a100. «ƒ¬≈¿≈ƒƒ

מאחר 97) - כ) יט, (ויקרא אשם להביא חייב עליה שהבא
בת  וחצי שפחה חצי שהמקדש (הט"ז) למעלה שאמרנו

שתשתחרר. עד גמורים קידושיה אין - שהרי 98)חורין
מותר  עברי (שעבד שבה השפחה בחצי גם לו מותרת היא
גמורים  קידושין בה גם לו יש ולפיכך כנענית), בשפחה
אותה  המקדש בןֿחורין מהֿשאיןֿכן הבןֿחורין. בחצי
בפירוש  וראה שבה. השפחה חצי מצד עליו שאסורה
יהושע' 'פני ועי' י), (פ"א, בכריתות להרמב"ם המשניות

א. מג, שותפים,99)גיטין לשני משועבד שהיה כגון
חלקו. את אחד לאומר 100)ושחרר דומה הוא אולי כי

ה"ט, פ"ג לעיל כמבואר שמקודשת, לחציי, התקדש לאשה
בן  הוא שהרי לכולו, ראויה היא ששם לחלק, יש שמא או
אבל  אחרת, ועוד את אשתי תהי כאומר: ונעשה חורין,
עבודתו  חלק מחמת לכולו ראויה אינה הרי שלפנינו בנידון
בבת  האסור עבד כל כדין בה אסור וגם קידושין, בר שאינו
ה"ז). פ"ד, עבדים הל' רבינו דברי והשווה מג. (גיטין חורין

.ÁÈÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ - LcwL ¯BkLƒ∆ƒ≈ƒ»ƒƒ¿««ƒ
‰a¯‰ ¯kzLpL101ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .102 ∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒƒƒ«¿ƒ¿∆

ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡ -103‰Ê ¯·„a ÔÈ·MÈ˙Óe .104. ≈ƒ»ƒƒƒ¿«¿ƒ¿»»∆

(101. . . ממכר וממכרו מקח מקחו "שיכור סה. עירובין
דבריו". לכל כפקח הוא הרי דבר, של "והוא 102)כללו

הל' רבינו (לשון עושה" מה יודע ואינו שעושה  השיכור
הי"ח). פכ"ט, כשוטה 103)מכירה הוא והרי שם, עירובין

דבריו. לשכרות 104)לכל הגיע באמת אם היטב חוקרים
מאד. החמור ערוה באיסור להזהר יש כי לוט, של

.ËÈ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa Lc˜Ó‰105. «¿«≈¿»ƒ¿»≈»¿À∆∆
˙BÁt ‰ÂML Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÏÎa B‡ ÏÎ‡a dLcƒ̃¿»¿…∆ƒ¿ƒ¿«≈∆»∆»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯tÓƒ¿»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ»≈
‡‰ .¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰Ê ¯·„ ‡nL ;˜ÙqÓƒ»≈∆»»»∆»∆¿»¿»«≈»
d˙B‡a ‰È‰ Ì‡ :ÛÒk ‰ÂLa Lc˜Ó‰ ÏkL ,z„ÓÏ»«¿»∆»«¿«≈¿»∆∆∆ƒ»»¿»
Ì‡Â ,È‡cÂ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰È„n‰«¿ƒ»»∆¿»¬≈≈ƒ≈««¿ƒ

˜ÙÒ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL BÈ‡106‰‡¯È . ≈»∆¿»¬≈≈ƒ≈»≈≈»∆
Ìi˜˙Ó BÈ‡L ˜¯Èa B‡ ÏÈL·˙a Lc˜ Ì‡L ,ÈÏ107 ƒ∆ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»»∆≈ƒ¿«≈

ÌB˜n‰ B˙B‡a ‰Ëe¯t ‰ÂL eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ…»»∆¿»¿«»
ÚÈbÓ BÈ‡ ‰Ê ¯·„ È¯‰L ;ÏÏk ˙Lc˜Ó dÈ‡ -≈»¿À∆∆¿»∆¬≈»»∆≈«ƒ«
‰ÂL ‡‰È ‡ÏÂ ,„·‡ÈÂ „ÒtiL „Ú ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈«∆ƒ»≈¿…«¿…¿≈»∆
.ÂÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯Â ,‰Ê ‡e‰ ÌÚË ÏL ¯·„Â .‰Ëe¯t¿»¿»»∆««∆¿»ƒ¿…»»

שעורה 105) חצי משקל פרוטה, ושיעור א. מו, קידושין
וכן  מ"א, פ"א קידושין למשנה בפירושו (רבינו צרוף מכסף
וכן  הי"ב, פ"א עירובין הל' ועי' כו, סי' אהע"ז בשו"ע

ס"ו). רצד סי' יו"ד בה 106)בשו"ע ותופסים יב. קידושין
לאחר, להנשא רוצה אם משניהם גט וצריכה שני, קידושי
לקיימה  רוצה הראשון והמקדש לאחר, נתקדשה לא אם וכן
ודאי  קידושי מקודשת שתהא כדי אחרים, קידושין צריכה -

לא). סי' אהע"ז וב'טור' יב. לקידושין זמן 107)(רש"י
במלח  או בחומץ כיבוש ע"י להתקיים יכול ואם מרובה.
פרוטה  שישוה אחר למקום להגיע הוא וראוי בהם, וכיוצא
כסףֿמשנה  פד, שורש (מהרי"ק ספק קידושי אלו הרי -

ומעשהֿרוקח).

.ÎÈzL LcwL B‡ ,‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa ‰M‡ Lc˜Ó‰«¿«≈ƒ»¿»ƒ¿»∆ƒ≈¿≈
˙BBÏ·Ò ÁÏML ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ëe¯Ùa ÌÈL108¯Á‡Ï »ƒƒ¿»««ƒ∆»«ƒ¿¿««

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,LcwL ÔË˜ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÔkÓƒ≈≈»¿À∆∆¿≈»»∆ƒ≈««ƒ
.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï ˙BBÏ·Ò ÁÏML∆»«ƒ¿¿««∆ƒ¿ƒ≈»¿À∆∆
ÔÈLec˜ eÈ‰L ,ÔÁÏL ÌÈBL‡¯‰ ÔÈLec˜ ˙ÓÁnL∆≈¬«ƒƒ»ƒƒ¿»»∆»ƒƒ

ÔÈÏeÒt109. ¿ƒ

(108- סבלונות לארוסתו, לשלוח ארוס שדרך מתנות,
ליד  זה מיד אותו שנושאים המשא, נושא והוא סבל מלשון
ובבבאֿבתרא  מ"ו, פ"ב קידושין למשנה, בפירושו (רבינו זה
משאות" "וישא משא: בלשון מתנה ומצאנו מ"ה) פ"ט
קידושין  יו"ט', ('תוספות מתנות ויתן - לד) מג, (בראשית

שאין 109)שם). יודע אדם אומרים: ואין ב. נ, קידושין
לשם  שהגדיל לאחר הסבלונות ושלח כלום, קטן קידושי

שלהם. הראשונים הקידושין מחמת - אלא קידושין,

.‡ÎCÈ¯ˆ BÈ‡ ,¯ËLa B‡ ÛÒÎa ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ
˜¯ÊÏ ‰˙ˆ¯L ÔÂÈk ‡l‡ ;d„È CB˙Ï ÔÈLecw‰ ÔziL∆ƒ≈«ƒƒ¿»»∆»≈»∆»¿»ƒ¿…

Ô˜¯Êe ,‰ÈLec˜ dÏ110CB˙Ï ÔÈa d„È CB˙Ï ÔÈa - »ƒ∆»¿»»≈¿»»≈¿
lL ‰„O CB˙Ï B‡ d¯ˆÁ CB˙Ï B‡ ,d˜ÈÁÈ¯‰ - d ≈»¿¬≈»¿»∆∆»¬≈

˙Lc˜Ó BÊ111CÈ¯ˆ ,ÏÚa‰ ˙eL¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰ . ¿À∆∆»¿»∆∆ƒ¿«««»ƒ
d˜ÈÁ CB˙Ï B‡ d„È CB˙Ï ÔziL112˙„ÓBÚ ‰˙È‰ . ∆ƒ≈¿»»¿≈»»¿»∆∆

Ô‰ÈL ÏL ‡È‰L ˙eL¯a113‰ÈLec˜ dÏ ˜¯ÊÂ , ƒ¿∆ƒ∆¿≈∆¿»«»ƒ∆»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ d˜ÈÁÏ B‡ d„ÈÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ,dzÚcÓƒ«¿»¿…ƒƒ¿»»¿≈»¬≈¿À∆∆

˜ÙÒ ÈLec˜114ÏÚ ÔÈLec˜ Áp‰ :BÏ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â . ƒ≈»≈«¬ƒ»¿»««ƒƒ«
el‡ È¯‰ - Ì‰ÈL ÏL ÌB˜n‰ B˙B‡Â ,‰Ê ÌB˜Ó»∆¿«»∆¿≈∆¬≈≈

˜ÙÒ ÈLec˜115. ƒ≈»≈

אם 110) אבל הקידושין, לה שיזרוק שהסכימה משמע
שהרי  מקודשת, אינה - וזרקם שינה והוא בידי, תנם אמרה
מחוקק' 'חלקת וראה ל'. סי' אהע"ז (ב"ח מרצונה אינה
רבינו: בדברי אחרת נוסחה כאן הביא רוקח' ו'מעשה שם).
אבל  בהסכמתה. צורך אין זה ולפי לזרוק", שרצה "כיון

זו. נוסחא לפי מגומגם הלשון בגיטין 111)עצם היא כן
לענין  "כן אמרו: עח. דף ושם גירושין. לענין א עז,
בגירושין  כמו חצרה בצד שתעמוד צורך ואין קידושין".
וזכין  לה, הן זכות הקידושין כי ה"ב) פ"ה גרושין הל' (ראה

(מגידֿמשנה). בפניו שלא אפילו א.112)לאדם עז, שם
בחצר.113) שותפים "בעי 114)ששניהם ב: ח, קידושין
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אע"פ  כי תיקו". - מהו שניהם של (אבן) סלע ביבי, רב
של  בחצר לזה מזה קונים אין וממכר שבמקח היא שהלכה
אבל  פ"ד, מכירה ובהל' ב פד, בבבאֿבתרא כמבואר שניהם,

לחו  יש יש בקידושין שכבר כיון זכותו לה השאיל שמא ש
(מגידֿמשנה). בה חלק וראה 115)לה שם. קידושין

ה"ד. למעלה

.·ÎÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰116˙eL¯a B‡ »¿ƒƒ¿»«ƒƒ¿
Ì‰ÈL ÏL BÈ‡L117BÏ ·B¯˜ :‰ÈLec˜ dÏ ˜¯ÊÂ , ∆≈∆¿≈∆¿»«»ƒ∆»»

;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dÏ ·B¯˜ ;˙Lc˜Ó dÈ‡ -≈»¿À∆∆»»¬≈¿À∆∆
˜ÙÒ BÏ ·B¯˜ ˜ÙÒ eÈ‰L B‡ ,‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ∆¡»«∆¡»∆»»≈»»≈

d„ÈÏ eÚÈbiL Ì„˜ e„·‡Â ,dÏ ·B¯˜118BÊ È¯‰ - »»¿»¿…∆∆«ƒ¿»»¬≈
Ïk ?dÏ ·B¯˜Â BÏ ·B¯˜ ‡e‰ „ˆÈk .˙Lc˜Ó ˜ÙÒ»≈¿À∆∆≈«»¿»»…

Ô˙B‡ ¯ÓLÏ ÏBÎÈ ‡e‰L119- ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â , ∆»ƒ¿…»¿ƒ≈»¿»
‡e‰Â ,Ô˙B‡ ¯ÓLÏ ‰ÏBÎÈ ‡È‰ .BÏ ·B¯˜ ‡e‰ ‰Ê∆»ƒ¿»ƒ¿…»¿
¯ÓLÏ ÔÈÏBÎÈ Ô‰ÈL .dÏ ·B¯˜ e‰Ê - ÏBÎÈ BÈ‡≈»∆»»¿≈∆¿ƒƒ¿…
‰Ê - Ô˙B‡ ¯ÓLÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ô‰ÈL B‡ ,Ô˙B‡»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…»∆

‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ ‡e‰120. ∆¡»«∆¡»

לו 116) שיקנו חכמים תיקנו לא הרבים שברשות אףֿעלֿפי
כאן  - ה"ט) ואבידה גזילה מהל' (פי"ז אמות ארבע לאדם
הם  ואפילו אותם, לשמור שיכולה מטעם קידושיה לה נקנים
ועי' יוחנן). רבי לדעת שם, (גיטין אמה מאה ממנה רחוקים

ולחםֿמשנה. אחר.117)כסףֿמשנה לאדם השייכות
קרבתם.118) מצב את לברר אפשר ואפילו 119)ואי

למעלה. שכתוב כמו אמה, מאה ב.120)רחוק עח, גיטין
"ויצאה  שנאמר קידושין, לענין והואֿהדין גירושין, לענין

(שם). ליציאה הויה השווה והיתה"

ה'תש"פ  תשרי ט"ז שלישי 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,

.‡ıÓÁ ÔB‚k ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·„a Lc˜Ó‰«¿«≈¿»»∆»«¬»»¿»≈
·ÏÁa ¯Oa B‡ ÁÒÙa2È¯eq‡ ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿∆«»»¿»»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰‡‰3‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰È‰ elÙ‡Â . ¬»»≈»¿À∆∆«¬ƒ»»»«¬»»
ıÓÁ ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓ4‰Úa¯‡ ÌBiÓ ˙ÈML ‰ÚLa ƒƒ¿≈∆¿»≈¿»»ƒƒƒ«¿»»
¯OÚ5.˙Lc˜Ó dÈ‡ - »»≈»¿À∆∆

בחלב.2) מכסף 3)שנתבשל ליהנות יכולה אינה שהרי
כלום. לה נתן שלא נמצא גמור 4)קידושיו, חמץ היינו

פי  על אף מקודשת, אינה ולפיכך התורה מן בהנאה שאסור
שאינו  חמץ אבל מדרבנן, אלא אסור אינו ששית שבשעה

קידושין. קידושיו מדרבנן, אלא שמן 5)אסור בניסן.
ביום. שביעית שעה מתחילת אלא אסור החמץ אין התורה

.·- ÂÈÓ„a Lc˜Â ‰‡‰a ¯eÒ‡‰ ¯·c ¯ÎÓe ¯·Ú»«»«»»»»«¬»»¿ƒ≈¿»»
,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰¬≈¿À∆∆≈¬«»ƒ«»
ÈÓcL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÈÓ„a Lc˜ Ì‡L∆ƒƒ≈¿»∆»≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆¿≈

.‰BÓk ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«»¬ƒ«¬»»»»
dÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ‚Ú L¯Ùa Lc˜Ó‰«¿«≈¿∆∆∆¿≈¬«»ƒ«»≈»
¯eÒ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ Ïk‰L ;˙Lc˜Ó¿À∆∆∆«…≈¬«»ƒ«»»
.Ì¯Á‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰‡‰a«¬»»∆∆¡«¿…ƒ¿«¿»¿¿»ƒ«≈∆

Ï˜Òp‰ ¯BL L¯Ùa Lc˜Ó‰ Ï·‡6.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¬»«¿«≈¿∆∆«ƒ¿»¬≈¿À∆∆
BÈ‡ BL¯t - ‰‡‰a ¯eÒ‡ Ï˜Òp‰ ¯BML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»»«¬»»ƒ¿≈
.¯BM‰ Èa‚Ï ·eLÁ ¯·„ BÈ‡L ,‰‡‰a ¯eÒ‡»«¬»»∆≈»»»¿«≈«

אסור 6) דינו ומשנגמר להיסקל ודינו אדם, שהמית שור
בהנאה.

.‚a Lc˜Ó‰B‡ ‰n„‡ ‰¯t ¯Ù‡a B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ù «¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈∆»»¬À»
.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰c ÈÓ Ô˙BOÚÏ Ô‡ÏnL ÌÈÓa¿«ƒ∆ƒ¿»«¬»≈ƒ»¬≈¿À∆∆

˙Èa‰ ˜„a ÏL Lc˜‰a Lc˜Ó‰7‚‚BLa8BÊ È¯‰ - «¿«≈¿∆¿≈∆∆∆««ƒ¿≈¬≈
˙Lc˜Ó9‡È·ÈÂ ,Lc˜‰Ï LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÈ ‡e‰Â , ¿À∆∆¿¿«≈∆∆»…∆¿∆¿≈¿»ƒ

‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â .‰‚‚La ÏÚBÓ Ïk ÔÈ„k ,BÓL‡¬»¿ƒ»≈ƒ¿»»¿ƒƒ≈ƒ»
˙Lc˜Ó dÈ‡ - „ÈÊÓa10. ¿≈ƒ≈»¿À∆∆

הבית.7) תיקון לצרכי המקדש בית לגזבר הניתן כסף
הקדש.8) של שהוא בו ידע מעילתו 9)שלא ידי על כי

לחולין. הכסף ויצא קדושתו הקדש 10)נתחללה אין כי
מעילה. בו שנאמר בשוגג אלא מתחלל

.„ÈL ¯OÚÓa dLc˜11- „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa , ƒ¿»¿«¬≈≈ƒ≈¿≈≈¿≈ƒ
ÂÈˆÙÁ ¯‡L Ba ˙BOÚÏ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;˙Lc˜Ó dÈ‡≈»¿À∆∆¿ƒ∆≈«¬¿»¬»»

.‡e‰ ÈÈÏ :¯OÚna ¯Ó‡pL ,ÏlÁ˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈∆∆¡«¿«¬≈«»

בירושלים 11) הנאכל מהתבואה, העשירי החלק הוא
-בקדושה.

.‰B˜ÏÁa LcwL Ô‰k12ÌÈL„˜ ÈL„wÓ13B‡ …≈∆ƒ≈¿∆¿ƒ»¿≈»»ƒ
ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ14e¯z‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ƒ»»ƒ«ƒ≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆…À¿

„·Ïa ‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡15‰Óe¯˙a LcwL Ô‰k Ï·‡ . ∆»«¬ƒ»ƒ¿«¬»…≈∆ƒ≈ƒ¿»
‰ÏB„‚16ÌÈ¯ek··e ¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e17ÈÂÏ ÔÎÂ , ¿»ƒ¿««¬≈¿ƒƒ¿≈≈ƒ

ÔBL‡¯ ¯OÚÓa LcwL18¯OÚÓa LcwL Ï‡¯OÈÂ , ∆ƒ≈¿«¬≈ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ≈¿«¿«
ÈÚ19˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -20. »ƒ¬≈¿À∆∆

הכוהנים.12) אחיו עם החטאת 13)שחולק קרבנות כגון
קלה.14)והאשם. שקדושתם שלמים אין 15)כגון כי

(שולחנו  גבוה משולחן אלא הכהן, של הפרטי ממונו הם
לאכילה. בהם זכה הקב"ה) מחמישים 16)של אחד

לכהן, מפריש שהישראל ובתבואה בפירות ממוצע) (לאדם
מריחת  אחרי ההפרשות כל ראשית שהיא גדולה, ונקראת
הלוי  מידי לכהן הניתנת מעשר לתרומת בניגוד הכרי,
ואינה  קיבל, [=הלוי] שהוא המעשר, מן מעשר המפריש

ממאה. אחד ונאכלים 17)אלא לכהן הם אף הניתנים
בהבדל 18)בירושלים. ראשון, ונקרא מהישראל שקיבל

בירושלים. לבעליו נאכל שהוא אחריו הבא שני ממעשר
מעשר 19) מפרישים לשמיטה והשישית השלישית בשנה

מעשר  - והחמישית הרביעית השנייה הראשונה, ובשנה עני.
וממונו.20)שני. המקבל של קניינו הם אלה שכל

.Â˙BzÓ21eÓ¯e‰ ‡lL22eÓ¯e‰L BÓk Ì‰ È¯‰ ,23. «»∆…¿¬≈≈¿∆¿
BÏ eÏÙpL Ï‡¯OÈ ,CÎÈÙÏ24ÌÈÏ·Ë25Bn‡ È·‡ ˙ÈaÓ ¿ƒ»ƒ¿»≈∆»¿¿»ƒƒ≈¬ƒƒ
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LÈ¯Ù‰Â ,Ô‰k26Ô‰ È¯‰ - ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z Ô‰Ó …≈¿ƒ¿ƒ≈∆¿»«¿¿¬≈≈
pL ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙kBn‡ È·‡Ó ‰M¯Èa BÏ eÏÙ27. ƒ¿«¿¿∆»¿ƒÀ»≈¬ƒƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡L ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰M‡ Ô‰a Lc˜ Ì‡Â¿ƒƒ≈»∆ƒ»¬≈¿À∆∆∆««ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï BÏ ÔÈe‡¯ ÔÈ‡L28Ô‰L ÈÓÏ Ô¯ÎÓÏ BÏ LÈ , ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»≈¿»¿»¿ƒ∆≈

BÏ ÔÈe‡¯29LÈ¯Ù‰L ‰Óe¯˙a LcwL Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ¿ƒ¬»ƒ¿»≈∆ƒ≈ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
B¯bÓ30d¯ÎÓÏ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ -31, ƒ»¿≈»¿À∆∆∆¬≈≈¿»¿»

Ô‰k ÏÎÏ d˙BpL ÈÙÏ ,‰‡‰ ˙·BË ‡l‡ da BÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»«¬»»¿ƒ∆¿»¿»…≈
‰ˆ¯iL32ÔBÓÓ dÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,33. ∆ƒ¿∆¿«¬»»≈»»

במתנה 21) הניתנות לעיל, הנזכרות והמעשרות התרומות
ולעני. ללוי בעליהן 22)לכהן, ידי על הופרשו שלא

הפירות. בין הן מעורבות ועומדים 23)ועדיין הואיל
הם. כמורמים שלא 25)בירושה.24)להרים תבואה

באכילה, ואסורה טבל היא הרי מתנותיה ממנה הופרשו
מורכבת. מלה טבֿלא, טבל, הנכד.26)ולשון הישראל,

אלא 27) עליו הוטל שלא בחייו הכהן זקנו בהן זכה כבר כי
וימכרן  יפרישן זה יורש ואף לעצמו, ולקיימן להפרישן

(ישראל).28)לכוהנים. לזר באכילה אסורה תרומה כי
שלו.29) הוא מזקנו 30)והכסף בירושה לו נפל שלא

לכהן.31)הכהן. מתנה לתיתה ליטול 32)אלא שרשאי
לכהן  [=ולא לו שיתנה בשביל [=הכהן] מאוהבו מועט דבר

אשה.33)אחר]. בו לקדש

.ÊÒÓÁa B‡ ‰·‚a B‡ ÏÊ‚a ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰34, «¿«≈∆»ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿»»
Ú„BÂ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡35¯·„ B˙B‡ ‰wL ƒƒ¿»¬«¿»ƒ¿«∆»»»»

Le‡Èa36dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¿≈¬≈¿À∆∆¿ƒ«≈»
.˙Lc˜Ó¿À∆∆

כורחו.34) בעל ממנו ולקחו לבעליו החפץ דמי שנתן
לא 35) אם כי הקידושין. מעשה בשעת הקידושין, לעדי

בעליו) נתייאשו (אפילו היאוש דבר את הקידושין עדי ידעו
מקודשת. שאינה עדים ללא כמקדש זה על 36)הרי ואף

שהגיע  מכיוון אך - קונה אינו בלבד יאוש היא: שהלכה פי
וקנאתו  רשות ושינוי יאוש כאן יש האשה, ליד החפץ

הבעל. אותה קנה וממילא האשה,

.Á‡ˆBiÎÂ ÏÎ‡ B‡ ÈÏk BÏ Á˜ÏÂ B¯·Á ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈¬≈¿»«¿ƒ…∆¿«≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Èa‰ ÏÚa ‡·e ,‰M‡ Ba Lc˜Â Ô‰a»∆¿ƒ≈ƒ»»««««ƒ««ƒ
‰nÓ ·BË ‡e‰L ,‰Ê ¯·c dÏ z˙ ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯Ó‡L∆»«»»…»«»»»»∆∆ƒ«
‰Ê ¯·c BÏ ¯Ó‡ ‡lL ;˙Lc˜Ó dÈ‡ - ?dÏ z˙pM∆»«»»≈»¿À∆∆∆…»«»»∆
ÔBÓÓa Lc˜Â ÏÈ‡B‰Â ,BnÚ Lia˙‰Ï ‡lL È„k ‡l‡∆»¿≈∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿»
.˙Lc˜Ó dÈ‡Â ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL B¯·Á¬≈∆…ƒ««¬≈¬≈∆»≈¿≈»¿À∆∆
ÔB‚k ,ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡L ¯·„a dLc˜ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿»»∆≈««««ƒ«¿ƒ»»¿

˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÊB‚‡ B‡ ‰¯Óz37. ¿»»¡¬≈¿À∆∆ƒ»≈

הבית.37) בעל הקפיד זאת בכל שמא כי

.ËB¯·Á ÔÈ·e BÈa ‰¯BÁÒ ‰˙È‰38‡lL d˜ÏÁÂ , »¿»¿»≈≈¬≈¿¬»»∆…
˙ÓeL ‰ÎÈ¯ˆe ÏÈ‡B‰ - B˜ÏÁa Lc˜Â ,B¯·Á ˙ÚcÓƒ««¬≈¿ƒ≈¿∆¿ƒ¿ƒ»«

ÔÈc ˙Èa39‰Ó BÓˆÚÏ ÏËB ‰Ê ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ , ≈ƒ≈»¿À∆∆∆≈∆≈¿«¿«
ÁÈpÈÂ ‰ˆ¯iM40‰ˆ¯iM ‰Ó41. ∆ƒ¿∆¿«ƒ««∆ƒ¿∆

הדיוטות 39)בשותפות.38) הם ואפילו שלושה "של

בשומא". ויודעים נאמנים שיהו חברו.40)ובלבד לשותף
לפחות 41) לחלקו שמגיע פרוטות שתי שווה לה נתן ואפילו

בכל  להתקדש שרצונה לפי מקודשת, אינה - פרוטה שוה
במה  לי "התקדשי לה: פירש כן אם אלא בחציו, ולא הסכום

בו". לי שיש

.È¯ÊÁÂ ,dÒÓÁ B‡ ‰pnÓ ·b B‡ ‰M‡‰ ˙‡ ÏÊb»«∆»ƒ»»«ƒ∆»¬»»¿»«
È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,dlL ÒÓÁ·e ‰·b·e ÏÊba dLc˜Â¿ƒ¿»«»≈«¿≈»∆»»∆»¿»«»¬≈

ÔÈÎecL Ô‰ÈÈa Ì„˜ Ì‡ - Ba ˙Lc˜Ó z‡42‰ÏËÂ , «¿¿À∆∆ƒ»«≈≈∆ƒƒ¿»¿»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰˜˙LÂ43d˙B‡ CcL ‡Ï Ì‡Â ; ¿»¿»¬≈¿À∆∆¿ƒ…ƒ≈»

ÌÏBÚÓ44el‡ ÌÈ¯·c dÏ Ô˙pLk ‰˜˙ML ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ≈»««ƒ∆»¿»¿∆»«»¿»ƒ≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÔÈLec˜ ˙¯B˙a45Ô‰ :‰¯Ó‡ Ì‡Â ;46 ¿«ƒƒ≈»¿À∆∆¿ƒ»¿»≈

.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿À∆∆

היו 42) ואפילו נישואיו. להצעת להסכים וריצוי שידול דברי
ממנה. שגזל לפני סימן 43)אלה ושתקה שנטלתו מתוך

קידושין. לשם וקבלתו לו לפני 44)שמחלה אפילו
קידושין.45)הגזילה. לשם ולא לקחה, שלה בשעת 46)כי

הקידושין.

.‡ÈÔB„wt ÈÒk :dÏ ¯Ó‡Â ,ÔB„wt dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ»¿»«»ƒ¿ƒƒ»
Ì‡ - Ba ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰Ê∆¿»«¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ
BÊ È¯‰ - ‰˜˙LÂ ezÏËe ,ezÏËpL Ì„˜ dÏ ¯Ó‡»«»…∆∆¿»«¿»«¿»¿»¬≈

˙Lc˜Ó47¯Ó‡ ÔB„wt ˙¯B˙a ezÏËpL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿À∆∆¿ƒ««∆¿»«¿«ƒ»»«
,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡ - ‰˜˙LÂ ,Ba ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ»¬≈«¿¿À∆∆¿»¿»≈∆¿
˙ÏÚBÓ dÈ‡ ˙BÚÓ ÔzÓ ¯Á‡lL ‰˜È˙L ÏkL48; ∆»¿ƒ»∆¿««««»≈»∆∆

BÊ È¯‰ - ‰ÏËpL ¯Á‡ 'Ô‰' ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈««∆»¿»¬≈
˙Lc˜Ó49. ¿À∆∆

הפיקדון 47) קבלת כי שידוכין. ביניהם קדם לא ואפילו
קידושין. לשם כלום 48)הייתה לה איכפת לא כי

פיקדון. לשם רק קיבלתו ומתחילתו הואיל באמירתו,
לי 49) התקדשי כאומר זה הרי קיים, והפיקדון הואיל

שמקודשת. - בידך לי שיש בפיקדון

.·ÈdÏ ¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ dÏ ‰È‰L ·BÁ dÏ ¯ÈÊÁ‰50 ∆¡ƒ»∆»»»∆¿¿»«»
'Ba ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰'51ezÏËe ,epÏhzL Ì„˜ ¬≈«¿¿À∆∆…∆∆ƒ¿∆¿»«

ÔÈÎecL Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ :‰˜˙LÂ52BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ»»≈≈∆ƒƒ¬≈
˙Lc˜Ó53„Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - CcL ‡Ï Ì‡Â , ¿À∆∆¿ƒ…ƒ≈≈»¿À∆∆«

dlL ·BÁ‰ ‰ÏËpL ¯Á‡ dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .'Ô‰' ¯Ó‡zL∆…«≈¿ƒ»«»««∆»¿»«∆»
dÈ‡ ,'Ô‰' ‰¯Ó‡ elÙ‡ - 'Ba ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰'¬≈«¿¿À∆∆¬ƒ»¿»≈≈»

˙Lc˜Ó54‡l‡ ,ÌeÏk epnÓ d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L ; ¿À∆∆∆¬≈…ƒƒ«¿»»ƒ∆¿∆»
dÈ‡Â ,‰ÏËpL ‰ÚMÓ B·BÁ Ú¯Ù ¯·Îe ,‰ÏË dlL∆»»¿»¿»ƒ¿«ƒ»»∆»¿»¿≈»

˙¯Á‡ ÌÚt ·BÁa BÚ·˙Ïe ¯ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ55. ¿»«¬…¿»¿««««∆∆

החוב.50) החזרת תהיה 51)בשעת וגם שתתקדש ודעתו
זה. בכסף לו.52)נפרעת לשם 53)ונתרצית קבלתו כי

לו. מחלה החוב ואת בתורת 54)קידושין לומר: יכולה כי
אודות  בתחילה לה הזכיר לא ואם קיבלתיו. חובי פירעון
ואמר  לפרוע, זמנו והגיע כסף לה חייב שהוא אלא הפירעון,
אף  מקודשת ושתקה ונטלתו זה בכסף לי מקודשת את הרי
לקידושין  לא כן אחרי תאמר ואפילו שידך, שלא פי על
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נאמנת. אינה קבלתי, חובי לפירעון אלא נתכוונתי
קידושין.55) לשם כלום לה נתן שלא נמצא

.‚ÈdÈ‡ - ¯ËLa ‰˙È‰ elÙ‡ ,‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰«¿«≈¿ƒ¿»¬ƒ»¿»ƒ¿»≈»
,¯Èc ·BÁ dÏˆ‡ BÏ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk .˙Lc˜Ó¿À∆∆≈«¿∆»»∆¿»ƒ»
C„Èa ÈÏ LiL ¯Èca ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«ƒ»∆≈ƒ¿»≈
‰z ‰‡ˆB‰Ï ‰ÂÏn‰L ÈtÓ ;˙Lc˜Ó dÈ‡ -56, ≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿»»ƒ¿»

Ìi˜ ¯·c ÌeL Ô‡k ÔÈ‡Â57¯·kL ,‰zÚÓ Ba ˙B‰Ï ¿≈»»»«»≈»≈«»∆¿»
¯È„ B˙B‡ ‰‡ÈˆB‰58B˙‡‰ ‰¯·ÚÂ59. ƒ»ƒ»¿»¿»¬»»

חייב 56) ואינו בה] [=להשתמש להוציאה רשאי הלווה
המלווה. שיתבענו עת בכל מצוייה שתהא להעמידה

עינינו.57) מול הרי 58)הנמצא בידה עדיין המעות ואפילו
הוציאתן. כבר כאילו מקניין 59)הן נלמדים כסף וקידושי

הרי  ממני" קח השדה כסף "נתתי בו: שנאמר עפרון שדה
השטר  לה החזיר ואפילו הכסף. ליתן צריך הקניין שבשעת
שעיקר  מפני מקודשת, אינה פרוטה, שווה בנייר ויש [=חוב]

המלווה. כסף על דעתה

.„ÈÔBkLn‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ dÏˆ‡ BÏ ‰È‰60dLc˜Â , »»∆¿»ƒ¿»«««¿¿ƒ¿»
BÊ È¯‰ - ÔBkLn‰ dÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,‰ÂÏn‰ d˙B‡a¿»«ƒ¿»¿∆¡ƒ»««¿¬≈

zÚÓ ÔBkLna ˙È‰ ‡È‰ È¯‰L ;˙Lc˜ÓÈ¯‰Â ,‰ ¿À∆∆∆¬≈ƒ∆¡≈««¿≈«»«¬≈
.d„ÈÏ ‰‡‰ ÚÈb‰ƒƒ«¬»»¿»»

בשעת 60) שלא בין ההלוואה, בשעת שמשכנה בין
ומשכנה  מעותיו תבע הפירעון זמן כשהגיע אלא ההלוואה,

דין. בית ידי על

.ÂË?„ˆÈk .˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰ÂÏÓ ˙‡‰a Lc˜Ó‰«¿«≈«¬»«ƒ¿»¬≈¿À∆∆≈«
‰zÚ d˙B‡ ‰ÂÏ‰L ÔB‚k61:dÏ ¯Ó‡Â ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿∆ƒ¿»»«»»«ƒ¿»«»

ÁÈÂ¯‡L ÔÓÊ ˙‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰62‰ÂÏÓa CÏ ¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¬»«¿«∆«¿ƒ«»¿ƒ¿»
„Ú CnÓ dÚ·Bz ÈÈ‡Â ,ÌBÈ CÎÂ Ck C„Èa ‰È‰zL ,BÊ∆ƒ¿∆¿»≈»¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈«
‰‡‰ dÏ LÈ È¯‰L ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÔÓÊ¿«¿ƒ¬≈¿À∆∆∆¬≈≈»¬»»
.Ú·wL ÔÓÊ ÛBÒ „Ú BÊ ‰ÂÏÓa LnzL‰Ï ‰zÚÓ≈«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»«¿«∆»«

˙Èa¯k ‡È‰L ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â63eL¯Ùe . ¿»«¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ≈¿
ÔÚÓLÏ Èe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ‰ÂÏÓ ˙‡‰a È˙Ba¯64. «««¬»«ƒ¿»¿»ƒ∆≈»¿»¿»

הקידושין.61) שאאריך).62)בשעת (כלומר שארחיב
זו 63) אין אולם מקדשה, כספו בגביית המתנתו שבשכר

נתחייב  אשה כשנושא שהרי "כריבית", אלא גמורה ריבית
היא  והרי גמורה, הנאה זו שאין נמצא דברים, בעשרה לה
מגעת  וההנאה הואיל סובר, המאירי והרב ריבית. הערמת

גמורה. ריבית כאן אין יצחק 64)לשניהם לרבנו הכוונה
לה  שהלווה כגון - מלווה הנאת המפרש: [=הרי"ף] אלפסי
לי  התקדשי לה, ואמר הפירעון, זמן עכשיו והגיע מכבר,
יום  עד הפירעון זמן את לך להאריך שאסכים הנאה באותה
עכשיו  לה נותן ואינו הואיל פירושו דוחה רבינו אולם פלוני.
אינה  הפירעון זמן הרווחת כי להתקדש יכולה אינה כסף, כל
מקודשת. שאינה אמרנו שכבר גופא המלווה ממחילת עדיפה

.ÊË‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡·BÁ·e BÊ ‰Ëe¯Ùa ÈÏ ˙Lc˜Ó z »«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»¿
:dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - CÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿≈¬≈¿À∆∆¿≈ƒ»«»
BÊ È¯‰ - BÊ ‰Ëe¯Ù·e CÏˆ‡ ÈÏ LiL ‰ÂÏÓa¿ƒ¿»∆≈ƒ∆¿≈ƒ¿»¬≈

˙L„˜Ó65. ¿À∆∆

אין 65) הפרוטה לנתינת המלווה דבר את שהקדים פי על אף
בשעת  פרוטה לה ונתן הואיל במלווה, כמקדש נחשב זה
מעשה  בזמן כעת מקבלת שהיא לפרוטה דעתה - הקידושין

הקידושין.

.ÊÈ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ÌÈ¯Á‡ „Èa ·BÁ BÏ ‰È‰»»¿«¬≈ƒ¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
ÌzLÏL „ÓÚÓa ‰Ê „Èa ÈÏ LiL ·BÁa ÈÏ66BÊ È¯‰ - ƒ«∆≈ƒ¿«∆¿«¬«¿»¿»¬≈

˙Lc˜Ó67. ¿À∆∆

המתקדשת.66) (3 המקדש (2 הלווה היא 67)1) ההלכה
למקבל, החוב את להקנות אפשר שלושתן מעמד ידי שעל

נוספת. הקנאה כל ללא

.ÁÈ‰Ï‡La B‡ d„Èa BÏ LiL ÔB„wta dLc˜68 ƒ¿»«ƒ»∆≈¿»»ƒ¿≈»
B‡ ‰Ëe¯t ‰Ï‡M‰Â ÔB„wt‰ ‰È‰ Ì‡ ,dÏÈ‡L‰L∆ƒ¿ƒ»ƒ»»«ƒ»¿«¿≈»¿»

d˙eL¯a Ìi˜ Ô‰Ó „Á‡a ‰Ëe¯t ‰ÂL69BÊ È¯‰ - »∆¿»¿∆»≈∆«»ƒ¿»¬≈
.˙Lc˜Ó¿À∆∆

אלא 68) להוצאה, ניתנים שאינם וכדומה, כלים שאלת
בעינם. לבעליהם אם 69)חוזרים כי אבד, או נגנב שלא

מקודשת. ואינה "מלווה" כמו זה הרי אבד

.ËÈ¯a„‡L ¯ÎOa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ»»∆¬«≈
CÈÏÚ70ÔBËÏMÏ71ÁÈp‰Â ,ÔBËÏMÏ ‰ÈÏÚ ¯a„Â , »«ƒ«ƒ¿¿ƒ∆»∆»«ƒ¿¿ƒƒ«

dÚ·˙ ‡ÏÂ ÔBËÏM‰72Ô˙ Ì‡ ‡l‡ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - «ƒ¿¿…¿»»≈»¿À∆∆∆»ƒ»«
È¯‰ ÂÈ¯·cÓ dÏ ‰‡aL ‰‡‰‰L ;BlMÓ ‰Ëe¯t dÏ»¿»ƒ∆∆«¬»»∆»»»ƒ¿»»¬≈
.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â ,‰ÂÏÓk ‡È‰ƒ¿ƒ¿»¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

למשפט.72)מושל.71)לטובתך.70)

.ÎCnÚ ‰OÚ‡L BÊ ‰Î‡ÏÓa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰73, ¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»»∆∆¡∆ƒ»
‰Ëe¯t dÏ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰OÚÂ¿»»≈»¿À∆∆∆»ƒ≈»«»¿»
‰lÁzÓ ÏÚBt‰ da ‰kÊÈ ˙e¯ÈÎO‰L ÈÙÏ ;BlMÓƒ∆¿ƒ∆«¿ƒƒ¿∆»«≈ƒ¿ƒ»
‰ÎBÊ ‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ˙ˆ˜Ó ‰OÚiL ÔÓÊ Ïk ,ÛBÒ „ÚÂ¿«»¿«∆«¬∆ƒ¿»ƒ«¿»»∆
,dÏˆ‡ ‰ÂÏÓ Blk ¯ÎO‰ ‡ˆÓÂ ,¯ÎO‰ ÔÓ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»ƒ«»»¿ƒ¿»«»»Àƒ¿»∆¿»

.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

ממנו 73) לי עשה לו: ואמרה זהב לו שנתנה וכגון למענך,
וטבעות. נזמים

.‡Î‰zÓ ÈBÏÙÏ ¯Èc Ôz :‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»»
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,Ô˙Â ,CÏ È‡ Lc˜˙‡Â¿∆¿«≈¬ƒ»¿»«¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
BÊ È¯‰ - CÈt ÏÚ Èz˙pL BÊ ‰zÓ ˙‡‰a ÈÏƒ«¬»««»»∆»«ƒ«ƒ¬≈
È¯‰ - ÌeÏk dÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .˙Lc˜Ó¿À∆∆««ƒ∆…ƒƒ«»¿¬≈
Ì‡ ÔÎÂ .dÏÏ‚a ÈBÏt ‰‰Â ,‰OÚpL dBˆ¯a ˙È‰∆¡≈ƒ¿»∆«¬»¿∆¡»¿ƒƒ¿»»¿≈ƒ

BÏ ‰¯Ó‡Ô˙Â ,BÏ Lc˜˙‡Â ‰zÓ ÈBÏÙÏ ¯Èc Ôz : »¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»»¿∆¿«≈¿»«
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ÈBÏt B˙B‡ dLc˜Â ,BÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
BÊ È¯‰ - CBˆ¯a ÈzÏawL BÊ ‰zÓ ˙‡‰a ÈÏƒ«¬»««»»∆ƒ«¿ƒƒ¿≈¬≈

.˙Lc˜Ó¿À∆∆

.·ÎÈLc˜˙‰Â ‰zÓa ‰Ê ¯Èc CÏÈ‰ :dÏ ¯Ó‡»«»≈»ƒ»∆¿«»»¿ƒ¿«¿ƒ
z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ÈBÏt B˙B‡ dLc˜Â ,ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»¬≈«¿
BÊ È¯‰ - ÈÏÏ‚a CÈÏ ‰‡a‰ BÊ ‰‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ«¬»»«»»ƒƒ¿»ƒ¬≈
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`zeyiקנ zekld - miyp xtq - ixyz f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÌeÏk Lc˜Ó‰ dÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó¿À∆∆««ƒ∆…»«»«¿«≈¿
,EÏ Lc˜˙‡Â ‰zÓ ‰Ê ¯Èc CÏÈ‰ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»≈»ƒ»∆«»»¿∆¿«≈¿
BÊ ‰‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,BÁ˜Ïe¿»¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¬»»
BÊ È¯‰ ,‡e‰ ·eLÁ Ì„‡ Ì‡ - ‰zÓ CnÓ ÈzÏawL∆ƒ«¿ƒƒ≈«»»ƒ»»»¬≈
,‰pnÓ ‰‰ B˙BÈ‰a dÏ LÈ ‰‡‰L ;˙Lc˜Ó¿À∆∆∆¬»»≈»ƒ¿∆¡∆ƒ∆»

.BÏ dÓˆÚ ˙˜‰ BÊ ‰‡‰·e«¬»»ƒ¿»«¿»

.‚Î‰Ê È¯‰Â ,¯È„a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»«¬≈∆
;BÏ ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯Èc‰ Ôz‡L „Ú C„Èa ÔBkLn‰««¿¿»≈«∆∆≈«ƒ»≈»¿À∆∆
Ô˙ ÔBkLn‰ ‡ÏÂ ,d„ÈÏ ¯Èc‰ ÚÈb‰ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…ƒƒ««ƒ»¿»»¿…««¿»«
BÏ LiL ·BÁ ÏÚ ÔBkLÓ B„Èa ‰È‰ .dlL B˙BÈ‰Ïƒ¿∆»»»¿»«¿«∆≈
BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜Â ,ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡≈∆¬≈ƒ¿ƒ≈ƒ»««ƒ∆≈
˙ˆ˜Ó BÏ LÈ ·BÁ ÏÚaL ÈÙÏ ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,BlL∆¬≈¿À∆∆¿ƒ∆««≈ƒ¿»

.ÔBkLÓ ÏL BÙe‚a ÔÈƒ̃¿»¿∆«¿

.„Î‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆
‰¯ÈÊÁ‰ ÔÈa ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÈÏ e‰È¯ÈÊÁzL ˙Ó ÏÚ«¿»∆«¬ƒƒƒ≈»¿À∆∆≈∆¡ƒ»
Ìi˜˙ ‡Ï - ez¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡L ;‰¯ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈa≈…∆¡ƒ»∆ƒ…∆¡ƒ«…ƒ¿«≈
ÚÈb‰ ‡ÏÂ ˙È‰ ‡Ï È¯‰ - ez¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,È‡z‰«¿«¿ƒ∆¡ƒ«¬≈…∆¡≈¿…ƒƒ«

.ÌeÏk d„ÈÏ¿»»¿

.‰Î:dÏ ¯Ó‡Â da ‡ˆBiÎÂ Ò„‰ ÏL ‰c‚‡ dÏ Ô˙»«»¬À»∆¬«¿«≈»¿»«»
:BÏ e¯Ó‡ ,B˙B‡ dÏa˜Â ,BÊa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿¿ƒ¿»»¿
‰Úa¯‡a Lc˜˙z :¯Ó‡Â ,‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡ ‡Ï‰Â«¬…≈»»∆¿»¿»«ƒ¿«≈¿«¿»»
- 'Ô‰' ‰¯Ó‡ Ì‡ - ‰c‚‡‰ CB˙a ÌÈ‡aÁn‰ ÌÈÊeÊƒ«À¿»ƒ¿»¬À»ƒ»¿»≈
˙BÚÓa ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰˜˙L Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰¬≈¿À∆∆¿ƒ»¿»≈»¿À∆∆¿»
˙ÏÚBÓ dÈ‡ ˙BÚÓ ÔzÓ ¯Á‡lL ‰˜È˙M‰L ,el‡≈∆«¿ƒ»∆¿««««»≈»∆∆
‡nL ,‰c‚‡‰ ÈtÓ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‰È‰˙Â ;ÌeÏk¿¿ƒ¿∆¿À∆∆¿»≈ƒ¿≈»¬À»∆»

.¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëe¯t ‰ÂL»»¿»¿»«≈

.ÂÎ‰,BÊ ‰¯Ó˙a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿»»
˙Á‡a LÈ Ì‡ - BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ ,BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ≈¿««
dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL Ô‰Ó≈∆»∆¿»¬≈¿À∆∆¿ƒ«≈»
˙Á‡ ‰¯Óz ‰ÂLz ‡nL ,˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆∆»ƒ»≈∆»ƒ¿∆¿»»««

.¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëe¯t¿»¿»«≈

.ÊÎLÈ Ì‡ - BÊ·e BÊ·e BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿¿ƒ≈
˙Lc˜Ó - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÌlÎa74dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿À»»∆¿»¿À∆∆¿ƒ«≈»

‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰ .˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆∆»ƒ»≈»¿»∆∆ƒ»ƒ»
Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰B¯Á‡a LÈ Ì‡ƒ≈»«¬»»∆¿»¿À∆∆¿ƒ«
‰ÏÎ‡L ÌÈ¯Óz Ô˙B‡L ;˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó dÈ‡ -≈»¿À∆∆∆»ƒ»≈∆»¿»ƒ∆»¿»
,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â ,‰ÂÏÓk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿»¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆
.‰B¯Á‡ ‰¯Ó˙a ‡l‡ ÔÈLecw‰ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆≈«ƒƒ∆»ƒ¿»»«¬»

נתכוון 74) - קידושין - מהן אחת בכל הזכיר שלא כיוון
פרוטה. לשווה מצטרפות ולפיכך כאחת. בכולן לקדשה

.ÁÎLÈ Ì‡ ,el‡a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿≈ƒ≈
‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;˙Lc˜Ó - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÔlÎa¿À»»∆¿»¿À∆∆««ƒ∆ƒ

,˙ÏÎB‡ ‡È‰ dlL - ‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ˙ÏÎB‡∆∆ƒ»ƒ»∆»ƒ∆∆
.˙Lc˜Óe¿À∆∆

.ËÎ‰Ê ÒBÎa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿∆
‰Ó·e Ba ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ -ƒ»»»≈«ƒ¬≈¿À∆∆¿«
Ba ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡Â ,BÎB˙aM∆¿¿ƒ»»»≈«ƒ¬≈¿À∆∆
BÊ È¯‰ - ÔÓL ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡Â ,BÎB˙aM ‰Óa ‡ÏÂ¿…¿«∆¿¿ƒ»»»≈∆∆¬≈
‰È‰ ‡Ï Ì‡ :CÎÈÙÏ .Ba ‡ÏÂ BÎB˙aM ‰Óa ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿«∆¿¿…¿ƒ»ƒ…»»
Ì‡Â ,˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÔÓMa«∆∆»∆¿»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .È‡cÂ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÔÓMa ‰È‰»»«∆∆»∆¿»¬≈¿À∆∆««¿≈

.ÒBk‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ««

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לו,1) הצריכים דברים וארבעה תנאי דיני רבינו בו כלל

דין  שבממון, תנאי דין בתורה, שכתוב מה על המתנה
מנת". ו"על "מעכשיו"

.‡È‡z ,ÏÚ Lc˜Ó‰2,˙Lc˜Ó - È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ «¿«≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¿À∆∆
ÔÓ È‡z‰ ‰È‰iL ÔÈa .˙Lc˜Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«≈»¿À∆∆≈∆ƒ¿∆«¿«ƒ

LÈ‡‰3‰M‡‰ ÔÓ ‰È‰iL ÔÈa ,4ÌÏBÚaL È‡z ÏÎÂ . »ƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»ƒ»¿»¿«∆»»
ÔÈLe¯‚a ÔÈa ,ÔÈLec˜a ÔÈa -5ÔÈa ,ÁwÓa ÔÈa , ≈¿ƒƒ≈¿≈ƒ≈¿ƒ»≈

¯kÓÓa6ÔBÓÓ ÈÈc ¯‡La ÔÈa ,7˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈»»ƒƒ¿
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡ È‡za8. «¿««¿»»¿»ƒ

את 2) הרי זוז, מאתיים לי תתני אם לאשה: שאמר כגון
זה. בדינר לי לח 3)מקודשת סי' ('פרישה' האיש לטובת

א). שם).4)אות ('פרישה' האשה כגון 5)לטובת
זוז. מאתים לי שתתני עלֿמנת גיטך זה הרי לה שאמר

וממכר".6) במקח "בין התימנים: כת"י כגון 7)בנוסח
ה"ז. פ"ג ומתנה זכיה הל' רבינו דברי השווה מתנות.

הי"ד.8) להלן ראה בממון. כפול תנאי לענין

.·‰È‰iL :È‡z Ïk ÏL ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»«¿»»¿»ƒ∆»¿«∆ƒ¿∆
ÏeÙk9Â‡lÏ Ì„B˜ BlL Ô‰ ‰È‰iLÂ ,10È‡z‰ ‰È‰iLÂ , »¿∆ƒ¿∆≈∆≈««¿∆ƒ¿∆«¿«

‰OÚnÏ Ì„B˜11¯LÙ‡L ¯·c È‡z‰ ‰È‰iLÂ , ≈««¬∆¿∆ƒ¿∆«¿«»»∆∆¿»
BÓi˜Ï12È‡z‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ È‡z‰ ¯ÒÁ Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»≈«¿«∆»≈∆¬≈«¿«

BÊ ‰È‰z ‡l‡ ;ÏÏk È‡z ÌL ÔÈ‡ el‡Îe ,ÏËa»≈¿ƒ≈»¿«¿»∆»ƒ¿∆
‰zn‰ B‡ Áwn‰ Ìi˜˙ÈÂ ,„iÓ ˙L¯‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿…∆∆ƒ»¿ƒ¿«≈«ƒ»««»»
„Á‡ È‡z‰ ¯ÒÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÏÏk ‰˙‰ ‡Ï el‡Îe ,„iÓƒ»¿ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿»≈«¿«∆»

‰Úa¯‡‰ ÔÓ13. ƒ»«¿»»

ה"ה.9) בסמוך ה"ו.10)מפורש בסמוך 11)בסמוך
ה"ז.12)ה"ד. למדו 13)בסמוך אלו, דברים ארבעה כל

שנאמר  כטֿל) לב, (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי חכמים
ראובן  ובני גד בני יעברו אם אליהם, משה "ויאמר בו:
לאחוזה, הגלעד ארץ את להם ונתתם . . . הירדן את אתכם
הרי  כנען", בארץ בתוככם ונאחזו אתכם יעברו לא ואם
יעברו" לא "ואם יעברו" "אם ולומר: לכפול משה שהוצרך
היו  תנאו את כופל היה לא ואילו בתוככם, ונאחזו . . .
ואין  עוברים, היו שלא אע"פ הגלעד ארץ את נוחלים
מאיר  רבי אומר מכאן לאו". שומע אתה "הן מכלל אומרים
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כפול שאינו תנאי כל סא.): ובני (קידושין גד בני כתנאי
המעכבים  הדברים לשאר והואֿהדין תנאי, אינו - ראובן
למדים, הם ראובן ובני גד בני מתנאי כולם - בתנאי

במקומו. דבר כל בסמוך וכמבואר

.‚ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ
‡Ï ÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ…ƒ¿ƒƒ…
¯Èc‰ dÏ Ô˙ ‰Ê È‡z ‰˙‰L ¯Á‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰zƒ¿ƒ¿À∆∆¿««∆ƒ¿»¿«∆»«»«ƒ»
Ì‡Â ;È‡z ÏÚ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰Â ,Ìi˜ È‡z‰ È¯‰ -¬≈«¿««»«¬≈¿À∆∆«¿«¿ƒ
‰˙ ‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó ‰È‰z - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ ‰˙»¿»»«ƒƒ¿∆¿À∆∆¿ƒ…»¿»

.˙Lc˜Ó dÈ‡ - BÏ≈»¿À∆∆

.„¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»
È‡z‰ ÌÈÏL‰Â ,d„Èa ¯Èc‰ Ô˙Â ,‰Ê14Ì‡ :¯Ó‡Â ∆¿»««ƒ»¿»»¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒ

ÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzzƒ¿ƒƒ»«ƒƒ¿ƒ¿À∆∆¿ƒ…ƒ¿ƒƒ
ÌÈc˜‰L ÈtÓ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰ - ˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï…ƒ¿ƒ¿À∆∆¬≈«¿«»≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ

‰OÚn‰15‰˙‰ Ck ¯Á‡Â d„Èa Ô˙Â16ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ««¬∆¿»«¿»»¿««»ƒ¿»¿««ƒ
dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ea„ È„k CB˙a Ïk‰L∆«…¿¿≈ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»¿≈»

ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆ17. ¿ƒ»ƒ≈¿

נתינתו.14) להלן 15)אחרי [וראה הקידושין מעשה
נד]. גם 16)הערה כי א. עה, וגיטין א. צד, בבאֿמציעא

"אם  למעשה קודם התנאי הודגש ראובן, ובני גד בני בתנאי
וכן  המעשה, זהו - להם" "ונתתם התנאי, זהו - יעברו"
הדבר  לי תעשה "אם לא) ל, (בראשית אבינו ביעקב כתוב
(רש"י  למעשה התנאי הקדים צאנך". ארעה אשובה הזה,

צד.). לא 17)ב"מ אפילו ה"א) (למעלה הראב"ד ולדעת
תנאו  כל את גמר אלא ממש, בפועל המעשה את הקדים
אמירת  את תנאו בניסוח שהקדים כל הדינר, נתן ואח"כ
דומה  זה אין כי בטל, תנאו הרי התנאי, לאמירת המעשה
ונתתם  . . . יעברו אם בו: שנאמר ראובן, ובני גד בני לתנאי
ולדבריו, המעשה. לאמירת קדמה התנאי שאמירת הרי להם,
לי  תתני אם זה, בדינר לי מקודשת את הרי יאמר: אם
נתן  ואח"כ מקודשת. תהיי לא לי, תתני לא ואם זוז. מאתים
דברי  את מפרש הוא כך כי מיד, מקודשת זו הרי הדינר, לה
בתחילתו, מעשה שיש תנאי "כל צד.): (בבאֿמציעא המשנה
דעת  וכן ז"ל. והרשב"א הרמב"ן פירשו וכן בטל" תנאו
והתלמוד  המשניות לשון אולם א. סב, בקידושין ה'תוספות'
שהרי  רבינו, לדברי מסייעת תנאי, בדיני מקומות מכמה
עד.), (גיטין זוז מאתים לי תתני אם גיטך זה הרי שנינו:
(שם  חודש י"ב ועד מכאן באתי לא אם גיטך זה הרי וכן
המעשה  אמירת הקדים שאפילו הרי קיים. תנאו עו:)
שיש  תנאי "כל בכלל: זה ואין - קיים התנאי תנאו, להתנאת

(מגידֿמשנה). בתחילתו" מעשה

.‰ÔÎÂÈ¯‰ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«»ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈
d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»««ƒ»¿»»

B‡z ÏÙk ‡lL ÈtÓ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰ -18È¯‰L ; ¬≈«¿«»≈ƒ¿≈∆…»«¿»∆¬≈
È¯‰Â .˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï Èz˙ ‡Ï Ì‡Â :dÏ ¯Ó‡ ‡Ï…»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆«¬≈
.ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆ƒ»¿≈»¿ƒ»ƒ≈¿

גד 18) בני לתנאי דומה שאינו א. עו, גיטין א. סא, קידושין
ה"ב. לעיל כמפורש כפול, שהיה וראובן

.Â‡Ï ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èz˙ ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ…ƒ¿ƒƒ»«ƒ…
z‡ È¯‰ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡Â ,ÈÏ ˙Lc˜Ó ÈÈ‰zƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈«¿
- d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»««ƒ»¿»»

Ô‰Ï Â‡Ï ÌÈc˜‰L ÈÙÏ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰19BÊ È¯‰Â . ¬≈«¿«»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿≈«¬≈
.ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»¿≈»¿ƒ»ƒ≈¿

שאמר 19) ללאו, הן משה הקדים וראובן, גד בני ובתנאי
וגו' יעברו לא ואם ואח"כ: ונתתם, - יעברו אם תחילה:
יסיים  שלא "צריך שם: הר"ן וכתב שם). וברש"י עה: (גיטין
גמר  והרי - נתפס אדם דבריו ובגמר הואיל ב"הן", דבריו

ב"הן".

.ÊÈ„¯z B‡ ÚÈ˜¯Ï ÈÏÚz Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ«¬ƒ»»ƒ«≈¿ƒ
ÈÏÚz ‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ ÌB‰zÏ«¿¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ…«¬ƒ
¯Á‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÌB‰zÏ È„¯z ‡ÏÂ ÚÈ˜¯Ï»»ƒ«¿…≈¿ƒ«¿…ƒ¿ƒ¿À∆∆¿««

ÏËa È‡z‰ È¯‰ - d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck20‡È‰ È¯‰Â »»««ƒ»¿»»¬≈«¿«»≈«¬≈ƒ
Ìi˜Ï dÏ ¯LÙ‡ È‡L Úe„È ¯·c‰L ;„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»∆«»»»«∆ƒ∆¿»»¿«≈

d‚ÈÏÙÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê È‡z21C¯c ÌÈ¯·„a ¿«∆¿≈∆∆»¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆∆
.Ïez‰Â ˜BÁO¿¿ƒ

וראובן,20) גד בני כתנאי היה אא"כ קיים תנאו שאין
למלחמה. חלוצים לעבור להם היה בבא21ֿ)שאפשר

אלא  תנאי לשום בלבו שאין א. פד, וגיטין א. צד, מציעא
שם). (רש"י הבאי בדברי להקניטה

.Á‡l‡ B˙BOÚÏ ¯LÙ‡L ¯·„a ‰˙‰L È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿»»∆∆¿»«¬∆»
Ì‡ :‰M‡Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ,B˙B‡ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰L∆«»»¿»¿∆»«¿ƒ»ƒ
Ì‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ Ì„Â ·ÏÁ ÈÏÎ‡z…¿ƒ≈∆»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ
¯ÈÊÁ ¯Oa ÈÏÎ‡z Ì‡ ;˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï……¿ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ…¿ƒ¿«¬ƒ

Ë‚ ‡‰È ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï Ì‡Â ,CÈh‚ ‰Ê È¯‰22¯Á‡Â ; ¬≈∆ƒƒ¿ƒ……¿ƒ…¿≈≈¿««
;Ìi˜ È‡z‰ È¯‰ - d„Èa Ëb‰ B‡ ¯Èc‰ Ô˙ ‰˙‰L∆ƒ¿»»««ƒ»«≈¿»»¬≈«¿««»

,˙L¯‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó ‰È‰z - ‰ÏÎ‡Â ‰¯·Ú Ì‡ÂÌ‡Â ¿ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿∆¿À∆∆¿…∆∆¿ƒ
ÔÈ‡Â .˙L¯‚Ó dÈ‡Â ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÏÎ‡ ‡Ï…»¿»≈»¿À∆∆¿≈»¿…∆∆¿≈
‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰ È¯‰ :‰Êa ÌÈ¯ÓB‡23, ¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»««∆»«»

‡ÏÂ Lc˜˙z ‡lLÂ ÏÎ‡z ‡lL d„Èa È¯‰L∆¬≈¿»»∆……«¿∆…ƒ¿«≈¿…
L¯‚˙z24. ƒ¿»≈

א.22) פד, בטל.23)גיטין עקירה 24)ותנאו כאן ואין
(שם). ודאית

.ËÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰n·e25‰Ó ÏÚ ‰˙n‰ Ïk : «»»¿¬»ƒ»««¿∆««
ÔBÓÓaL ¯·cÓ ıeÁ ,ÏËa B‡z - ‰¯Bza ·e˙kM∆»«»¿»»≈ƒ»»∆¿»

?Ìi˜ B‡zL26¯ÎÓ B‡ Ô˙ B‡ L¯‚ B‡ LcwL ÔB‚k ∆¿»«»¿∆ƒ≈≈«»«»«
¯·„a BÓˆÚ ‰kÊiL B‡˙a ‰ˆB¯ ‡e‰L ,È‡z ÏÚ«¿«∆∆ƒ¿»∆¿«∆«¿¿»»

epnÓ ‰ÚÓe ‰¯Bz BÏ ‰˙kÊ ‡lL27BÓˆÚ ¯ËÙÈ B‡ , ∆…ƒ¿»»»¿»ƒ∆ƒ¿…«¿
‰¯Bz‰ Ba B˙B‡ ‰·iÁL ¯·cÓ B‡˙a28ÔÈ¯ÓB‡L ; ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»«»∆¿ƒ

‰z‡ ÔÈ‡Â ,EÈOÚÓ eÓi˜˙ ¯·Îe ,ÏËa E‡z :BÏ¿»¬»≈¿»ƒ¿«¿«¬∆¿≈«»
‰kÊz ‡ÏÂ ,‰¯Bz‰ Ba E˙B‡ ‰·iÁL ¯·cÓ ¯ËÙƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»¿«»¿…ƒ¿∆

.epnÓ E˙B‡ ‰ÚnL ¯·„a¿»»∆»¿»¿ƒ∆
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ב.25) יט, שאין 26)קידושין תנאי על אשה שקידש כגון
ה"א. בסמוך כמבואר כסות, עליו להתעמר 27)לה כגון

בסמוך. כמבואר תואר, עונה.28)ביפת כגון

.ÈÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡L È‡z ÏÚ ‰M‡ LcwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ≈ƒ»«¿«∆≈»»»
¯‡L29‰BÚÂ ˙eÒk30,¯‡Le ˙eÒÎa :BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ; ¿≈¿¿»∆¿ƒƒ¿¿≈

Ìi˜ E‡z - ÔBÓÓaL È‡z ‡e‰L31- ‰BÚa Ï·‡ , ∆¿«∆¿»¿»¬«»¬»¿»
ÏËa E‡z32BÊ È¯‰Â ,‰BÚa E˙B‡ ‰·iÁ ‰¯Bz‰L , ¿»¬»≈∆«»ƒ¿»¿¿»«¬≈

¯ËÙÏ E„Èa ÔÈ‡Â ,d˙BÚa ·iÁ ‰z‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿«»«»¿»»¿≈¿»¿ƒ¿…
E‡˙a EÓˆÚ33Lc˜Ó‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿¿ƒ¿»¬¿≈…«≈»∆¿≈«¿«≈
¯‡z ˙ÙÈ34da ¯nÚ˙iL È‡z ÏÚ35BÊ È¯‰ - ¿«…««¿«∆ƒ¿«∆»¬≈

‰ÚÓ ‰¯Bz‰ È¯‰L ;da ¯nÚ˙‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈¿ƒ¿«≈»∆¬≈«»»¿»
da „aÚzL‰lÓ B˙B‡36‰ÏÚ·pL ¯Á‡37ÈtÓ ‡ÏÂ , ƒ¿ƒ¿«¿≈»««∆ƒ¿¬»¿…ƒ¿≈

B‡z ‡l‡ ,‰¯Bz B˙B‡ ‰ÚnL ¯·„a ‰kÊÈ B‡z¿»ƒ¿∆¿»»∆»¿»»∆»¿»
ÏËa38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. »≈¿≈…«≈»∆

כא,30)מזונות.29) (שמות אמרה והתורה אישות, חיי
יגרע. לא ועונתה כסותה שארה בממון 31)י): שדבר לפי

למחילה. למחילה 32)ניתן ניתן ואינו הגוף צער שהוא
יט:). לקידושין כתב:33)(רש"י א צד, בב"מ רש"י

היא  הרי - לי התקדשי לה משאמר האשה, את "המקדש
מה  על מתנה עלי לך שאין עלֿמנת לה וכשאמר מקודשת.
הקידושין  וכשתפסו לחצאין, אישות אין כי בתורה שכתוב

תפסו". משביֿהמלחמה 34)לגמרי לביתו שהביאה
יב). כב, (דברים בתורה ככתוב שישתמש 35)ונתגיירה.

כשפחה. בה 36)בה תתעמר לא יד): שם, (שם שנאמר
עניתה. אשר הל'37)תחת ראה השביה, בשעת בגיותה,

ה"ה. פ"ח יכולה 38)מלכים אינה עונה מחיוב שאם
שאינו  במה לזכות שבא זה כלֿשכן בטל, ותנאו להפטר

(מגידֿמשנה). על 39)רשאי ופסק בתו את המוכר כגון
מלכים  מהל' פ"ד (להלן אותה לייעד שלא עלֿמנת האדון

הט"ז).

.‡È˙ÚLa B‡ ÔÈLec˜ ˙ÚLa ‰M‡‰ ÏÚ ‰˙‰ƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«ƒƒƒ¿«
‡ˆBiÎÂ d·Ï B‡ ‰ÈÁ‡Ïe ‰È·‡Ï ÏÚazL ÔÈLe¯b≈ƒ∆ƒ»≈¿»ƒ»¿»ƒ»ƒ¿»¿«≈
B‡ ÚÈ˜¯Ï ‰ÏÚzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ‰Êa»∆¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿»»∆»∆«¬∆»»ƒ«
e¯·ÚiL d„Èa ÔÈ‡L ;ÏËa B‡˙e ,ÌB‰˙Ï „¯zL∆≈≈ƒ¿¿»»≈∆≈¿»»∆««¿

‰Â¯Ú‰ ÏÚ e‡B·ÈÂ ÌÈ¯Á‡40dnÚ ‰˙‰L ‡ˆÓÂ , ¬≈ƒ¿»«»∆¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ»
BÓi˜Ï d„Èa BÈ‡L ¯·„a41.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆≈¿»»¿«¿¿≈…«≈»∆

לבוא 40) יסכימו לא הם לחטוא, מסכימה היא שאפילו
בעבירה. א.41)עליה פד, גיטין

.·ÈB‡ B¯ˆÁ ÈBÏt ÈÏ ÔziL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»»∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈
È¯‰L ;Ìi˜ B‡z - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ È·Ï Bza ‡ÈOiL∆«ƒƒƒ¿ƒ¿«≈»∆¿»«»∆¬≈

·¯ ÔBÓÓ ÈBÏÙÏ Ôz˙Â ,BÓi˜Ï d„Èa ¯LÙ‡42„Ú ∆¿»¿»»¿«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ»««
Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,B·Ï Bza ‡ÈOiL „ÚÂ B¯ˆÁ BÏ ÔziL∆ƒ≈¬≈¿«∆«ƒƒƒ¿∆¬≈≈»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯·Ú¬≈»¿≈…«≈»∆

וכביאור 42) בממון", לשחדו אפשר "פלוני שם. גיטין,
ח. ס"ק לח סי' אהע"ז הגר"א

.‚ÈEÈÈÚ „‚Ï ÌÈ‡z ÏL ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÌÈOƒ»≈«¿»ƒ∆¿»ƒ¿∆∆≈∆

È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰ :ÚÓBL ‰z‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,„ÈÓz»ƒ¿»»∆«»≈««¿«≈«¿«
¯ÎBn‰ B‡ ,CÎÂ Ck È‡z ÏÚ Ëb Ô˙Bp‰ B‡ ,CÎÂ Ck»»»«≈≈«¿«»»»«≈
‰Úa¯‡ Ba LÈ È‡z‰L ,Ú„z - È‡z ÏÚ Ô˙Bp‰ B‡«≈«¿«≈«∆«¿«≈«¿»»
L¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰È‰ ‡lL È„k ,e¯‡aL el‡ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈∆≈«¿¿≈∆…ƒ¿∆¿ƒƒ¿»≈

ÌB˜Ó ÏÎa Ô˙B‡43Ô‡k ÔÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â , »¿»»¿ƒ»≈∆»≈∆≈»
È‡z44. ¿«

הכ"ז.43) פ"ב לעיל זה יש 44)כעין כי להעיר, ויש
שאיֿ במעשה כגון לגמרי, בהם מועיל תנאי שאין דברים
חליצה  מצות לכך: דוגמא שליח, ידי על לקיימו אפשר
לך  חולץ הריני ליבמתו אמר ואם בה, מועיל התנאי שאין
שלא  אע"פ כשרה חליצתה זוז, מאתים לי שתתני עלֿמנת
שמצות  מפני הכ"ד), פ"ד ויבום חליצה הל' (ראה נתנה
בעצמו  היבם רק כי שליח, עלֿידי לקיים אפשר אי חליצה
דומה  אינה כי בה, מועיל התנאי אין לפיכך לחלוץ, צריך
אפשר  הגלעד ארץ נתינת שמעשה ראובן, ובני גד בני לתנאי
לתת  שליחו ליהושע ציוה משה שהרי שליח, ע"י לקיים
כאן  ורבינו א. עד, בכתובות מפורש והדבר הארץ, את להם
הם  מה לפרש בהם, מועיל שהתנאי בדברים אלא עוסק אינו

ה"ב). (מגידֿמשנה התנאי ביסוד המעכבים הדינים

.„ÈÌÈB¯Á‡ ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó LÈ45ÔÈ‡L ,e¯Ó‡L ≈ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ∆»¿∆≈
,„·Ïa ÔÈLec˜Â ÔÈh‚a ‡l‡ B‡z ÏtÎÏ Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»ƒ¿…¿»∆»¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿«

ÏtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡46Èe‡¯ ÔÈ‡Â . ¬»¿ƒ≈»≈»ƒƒ¿…¿≈»
kL ,‰Ê ¯·c ÏÚ CÓÒÏ¯‡L ÌÚ È‡z‰ ˙ÏÈÙ ƒ¿…«»»∆∆¿ƒ««¿«ƒ¿»

e„ÓÏ Ô·e‡¯ È·e „‚ Èa È‡zÓ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡‰»«¿»»¿»ƒƒ¿«¿≈»¿≈¿≈»¿
,e¯·ÚÈ ‡Ï Ì‡Â 'B‚Â „‚ È· e¯·ÚÈ Ì‡ :ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡»¬»ƒƒ««¿¿≈»¿¿ƒ…««¿
‰ÊÎÂ .ÔÈLec˜a ‡ÏÂ ÔÈh‚a ‡Ï ‰È‰ ‡Ï ‰Ê È‡˙e¿«∆…»»…¿ƒƒ¿…¿ƒƒ¿»∆

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈB‡b‰ ÈÏB„‚ e¯B‰47Èe‡¯ ÔÎÂ , ¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿≈»
˙BOÚÏ48. «¬

קידושין 45) בר"ן (הובאת לא סי' בתשובותיו אלפסי רבינו
הכהן. חפני בן שמואל רבינו וכן הרשב"ם 46)פ"ג) וגם

מאיר  כרבי הלכה אין ולדעתו כן, סובר קלז: בבבאֿבתרא
כחכמים  אלא מקום, בכל כפול תנאי המצריך סא.) (קידושין
ראובן  ובני גד בני מתנאי כלל לומדים ואינם עליו החולקים
החמירו  וקידושין שבגיטין אלא שם, במשנה כמפורש
לא  אם כי גזירה, משום כפול תנאי בהם להצריך חכמים
ולדעתו  מאיר, כרבי הסובר ביתֿדין יש אולי תנאו, יכפול
ויתיר  כשר שהגט נמצא קיים, והמעשה תנאי זה אין
קיים  התנאי הדין שמעיקר בעוד לאחרים, להנשא אשתֿאיש
בטל  הגט התנאי נתקיים לא אם וממילא כפול, שאינו אע"פ
תנאי  בו להצריך החמירו לפיכך היא, איש אשת ועדיין
לא  אם ואז מאיר, לרבי אפילו קיים יהא שהתנאי כפול,
או  בגירושין תנאו כפל לא ואם תינשא, לא התנאי יתקיים
לא  ודאי, מגורשת לא ואינה לה חוששים בקידושין
בזה  הולכים כי התנאי, קויים שלא עוד כל ודאי, מקודשת

(מגידֿמשנה). פרשת 47)להחמיר ה"שאילתות" בעל
מאיר  כרבי הלכה ולדעתם גדולות', ב'הלכות וכן מטות

מקום. בכל כפול תנאי להצריך שם) וכן 48)(קידושין
פ"ח  בבאֿבתרא והרא"ש ב. מט, בקידושין ה'תוספות' דעת
ומתנה  זכיה בהל' ורבינו פא. כלל ובתשובותיו מח, אות
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התנאי  לכפול צריך שאין הורו "ורבותי כותב: ה"ט, פ"ג
לדבר  ואין בלבד, וקידושין בגיטין אלא ללאו הן ולהקדים
- לדבר ראיה שאין אע"פ מעיר: שם והראב"ד ראיה", זה
ומתנה  נותנה, או קרקעו מוכר שזה יתכן איך כי לדבר, זכר
נוציא  איך כפלו, שלא ואע"פ זה, בתנאי אלא מוכרה איני
עליו, שהותנה כפי הלוקח עשה שלא עוד כל ממנו הקרקע
לגרש  דעתו שנתן מכיון היא, אומדנא וקידושין בגיטין אבל
בהן  מועיל התנאי ואין בדברים, כמפליג אלא אינו לקדש או
כולם  כי בו המעכבים הדברים ובשאר בכפילו חזקו אם אלא
כי  ראובן ובני גד בני מנחלת תשיבני ואל לתנאיהם, חיזוק
לקרקע  דומה ואינה ישראל, ביד מוחזקת היתה לא

ממקחו. או בירושתו לאדם לו המוחזקת

.ÂË‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk - È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰«¿«≈«¿«¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆
‰ÚMÓ ‡Ï ,È‡z‰ Ìi˜˙pL ‰ÚMÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»»∆ƒ¿«≈«¿«…ƒ»»
CÈÏ Ôz‡ Ì‡ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .‰Lc˜˙pL∆ƒ¿«¿»≈«»≈¿ƒ»ƒ∆≈ƒ

¯‰ BÊ ‰La ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È »«ƒ¿»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆
¯Èc‰ Ô˙Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï CÈÏ Ôz‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…∆≈ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆¿»««ƒ»
dnÚ ‰˙‰L ÊeÊ ÌÈ˙‡n‰ dÏ Ô˙Â ,ÔÒÈa d„ÈÏ¿»»¿ƒ»¿»«»«»«ƒ∆ƒ¿»ƒ»
dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÏeÏ‡Ó ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÏeÏ‡a∆¡¬≈¿À∆∆≈¡¿ƒ»ƒƒ¿»
BÊ È¯‰ - ÔBL‡¯ ÏL È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ ¯Á‡«≈…∆∆ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¬≈

ÈMÏ ˙Lc˜Ó49ÔÈh‚a ÔÈc‰ ÔÎÂ .50˙BBÓÓ·e51: ¿À∆∆«≈ƒ¿≈«ƒ¿ƒƒ¿»
Ìi˜˙È B‡ Ë‚ ‰È‰iL ‡e‰ ,È‡z‰ Ìi˜˙iL ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¿∆≈ƒ¿«≈

.‰zn‰ B‡ Áwn‰«ƒ»««»»

בה 49) תופסים הראשון קידושי אין וממילא א. ס, קידושין
היא  אשתֿאיש הרי כי אח"כ, תנאו יקיים כשהראשון אפילו

איש. באשת תופסין קידושין ואין לקמן 50)מהשני ראה
ה"א. פ"ח, גירושין שבעלֿפה,51)הל' במתנה זה כל

השטר  של זמנו בשטר, תאריך ויש בשטר במתנה אבל
בבאֿבתרא  מעכשיו, או מהיום כאומר זה והרי עליו, מוכיח
ויש  הט"ו, פי"ב ומתנה זכיה בהל' רבינו פסק וכן א. קלו,
והרי  עליו מוכיח זמנו זמן, בו יש אם בגט שאפילו אומרים
פ"ח  גירושין הל' לקמן וראה (מגידֿמשנה), למפרע מגורשת

להם. מסכים רבינו אין שבגיטין ה"א,

.ÊË‡ÏÂ È‡z ÌL ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»¿«¿…
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;'ÂLÎÚÓ' ¯Ó‡»«≈«¿»¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆
,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó CÈÏ Ôz‡ Ì‡ ‰Ê ¯È„a ÂÈLÎÚÓ ÈÏƒ≈«¿»¿ƒ»∆ƒ∆≈ƒ»«ƒ
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó dÏ Ô˙ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe¿««¿«»«»»«ƒ¬≈¿À∆∆

ÔÈLecw‰ ˙ÚMÓ Ú¯ÙÓÏ52‰OÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿«¿≈«ƒ¿««ƒƒ««ƒ∆…«¬»
dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ B‡z¿»∆»¿««¿«¿À∆¿ƒ»ƒƒ¿»

È‡z‰ ‰OÚiL Ì„˜ ÈM‰53ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - «≈ƒ…∆∆≈»∆«¿«≈»¿À∆∆¿≈
.ÔBÓÓ·e ÔÈh‚a ÔÈc‰«ƒ¿ƒƒ¿»

ב.52) ס, תנאו.53)קידושין הראשון ואח"כ

.ÊÈB‡z ÏtÎÏ C¯ËˆÈ ‡Ï ,'ÂÈLÎÚÓ' ¯ÓB‡‰ Ïk54 »»≈≈«¿»…ƒ¿»≈ƒ¿…¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‡l‡ ,‰OÚn‰ ÏÚ È‡z‰ ÌÈc˜‰Ï ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ«¿««««¬∆∆»««ƒ

‰OÚn‰ ÌÈc˜‰L55˙B˙‰Ï CÈ¯ˆ Ï·‡ .Ìi˜ B‡z - ∆ƒ¿ƒ««¬∆¿»«»¬»»ƒ¿«¿
¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ‰˙‰ Ì‡Â ,BÓi˜Ï ¯LÙ‡L ¯·„a¿»»∆∆¿»¿«¿¿ƒƒ¿»¿»»∆ƒ∆¿»
È‡z ÌL ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯·„a ‚ÈÏÙÓk ‰Ê È¯‰ - BÓi˜Ï56. ¿«¿¬≈∆¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»¿«

'ÂLÎÚÓ' ¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ¯ÓB‡‰ ÏÎÂ57BÈ‡Â , ¿»»≈«¿»¿≈≈«¿»¿≈
.‰OÚnÏ BÓÈc˜‰Ï ‡ÏÂ È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…«¿«¿…¿«¿ƒ««¬∆

ט,54) אות פ"ו לגיטין ברא"ש הובאה גאון האי רב דעת
פ"ז,וכן בגיטין המשניות מלשון וראייתם פ"ז, שם ברי"ף

כאומר  שהוא - מנת" "על בלשון תנאי בהם שהוזכר הֿו
התנאי, כפל בהם הוזכר ולא בסמוך, כמבואר - "מעכשיו"
התנאי  בכפל צורך אין ו"מעכשיו" מנת" שב"על - מכאן
יח  בהלכה יתבאר והטעם רבינו"), "תשובות במוספנו (ראה
ולדעתם  זה. על חולקים א עה, בגיטין וה'תוספות' בסמוך.
הוזכר  שלא אע"פ כפול בתנאי עוסקות הללו המשניות כל
ט' אות פ"ו בגיטין והרא"ש חננאל רבינו דעת וכן בהן.

פא. כלל ה"ד)55)ובתשובותיו (למעלה רבינו דעת [לפי
בידה  הקידושין ונתן שהקדים היינו לתנאי, קודם שמעשה
היאך  מעכשיו, באומר כאן מאד קשה - התנה ואחרֿכך
- א פז, בנדרים אמרו והרי המעשה, לאחר התנאי מועיל
אפשר  ואי כדיבור" דבור כדי "תוך אמרו לא שבקידושין
(למעלה  לרמב"ם בהגהותיו הרמ"ך בזה והרגיש בו. לחזור

אוקספורד]. כת"י הרי 56)שם) - א פד, בגיטין שנינו שכן
אומר  תימא בן יהודה רבי לרקיע, שתעלי עלֿמנת גיטך זה
שאפילו  הרי יהודה, כרבי הלכה שם ופסקו גט, זה הרי
לקיימו. שאפשר בדבר להתנות צריך מנת" ב"על

שתקיים 57) עלֿמנת קיים המעשה יהא מעכשיו שכוונתו,
ורב  פז) (גיטין אלפסי רבינו פסקו וכן עד.) (גיטין התנאי

הנ"ל. ברא"ש הובא גאון האי

.ÁÈÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«
˙Ó ÏÚ CÈh‚ ‰Ê È¯‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈∆ƒƒ«¿»
CÈÏ ‰e˙ BÊ ¯ˆÁ È¯‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈»≈¿»ƒ
B‡z È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa¿«»»«¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈¿»
Ì‰Â ,¯ˆÁa BÊ ‰˙ÎÊÂ ‰L¯b˙ B‡ ‰Lc˜˙Â ,Ìi«̃»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»≈¿≈
BÊ ‰È‰z ‡Ï - e˙ ‡Ï Ì‡Â ;ÊeÊ ÌÈ˙‡n‰ ezÈƒ¿«»«ƒ¿ƒ…»¿…ƒ¿∆
ŒÏÚŒÛ‡Â .¯ˆÁa BÊ ‰kÊz ‡ÏÂ ˙L¯‚Ó ‡ÏÂ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿…¿…∆∆¿…ƒ¿∆∆»≈¿««

ŒÛ‡Â ,B‡z ÏÙk ‡lL Èt‰OÚn‰ ÌÈc˜‰L ÈtŒÏÚ ƒ∆…»«¿»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ««¬∆
BÊ ‰˜ÈÊÁ‰Â d„Èa Ëb‰ B‡ ÔÈLecw‰ Ô˙Â È‡zÏ«¿«¿»««ƒƒ«≈¿»»¿∆¡ƒ»
Ìi˜˙iLk È¯‰L ;B‡z ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¯ˆÁa∆»≈¿««»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈¿∆ƒ¿«≈
‰ÚMÓ L¯b˙˙Â BÊ Lc˜˙˙Â ¯ˆÁa BÊ ‰kÊz ,È‡z‰«¿«ƒ¿∆∆»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈ƒ»»
ÌL ‰È‰ ‡Ï el‡k ‰OÚn‰ ‰OÚ daL ‰BL‡ƒ̄»∆»«¬»««¬∆¿ƒ…»»»

ÏÏk È‡z58. ¿«¿»

ובני 58) גד בני מתנאי לומדים אנו תנאי, דיני כל שהרי
פ"ז) בגיטין (רי"ף "אם" של בתנאי המדובר ושם ראובן,
שם  ובר"ן עה. גיטין ברשב"א (הובא ז"ל הראב"ד ופירש
של  או בעלֿמנת שתנאי ס"ט). פ"ו שם וברא"ש פ"ז,
עכשיו, יתקיים שהמעשה אפשרות שישנה כיון מעכשיו,
מבטלת  התנאי התנאת שאין נמצא התנאי, תקיים אם כגון
וליתר  התנאי לכפילות צריך אין ולכן המעשה, את לגמרי
באה  התנאי שהתנאת "אם" של בתנאי אבל התנאי, פרטי
את  "הרי אומר הוא שהרי - המעשה את לגמרי לבטל
מיד, לחול צריכים והם הקידושין לה ונותן לי" מקודשת
אומר  הוא שהרי הראשונים, דבריו את עוקר הוא ובתנאו
לא  - לו תתן אם אף שלפיֿזה זוז", מאתים לי תתני "אם
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של  זה באופן - שתתן משעה אלא מעכשיו הקידושין יחולו
יתר  ובכל בכפילות התנאי את לחזק צריך המעשה, ביטול

הפרטים.

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שירצה 1) מנת על המקדש תנאי: דיני המשך בו נתבארו

מעכשיו  מומין, או נדרים עליה שאין ממון, לו שיש אביו,
אשתו  המקדש מפלוני, חוץ המקדש יום, שלושים לאחר
עכשיו  לו שאסורה אשה המקדש שיגרשנה, לאחר
הצריכים  דברים לעולם, באה שלא אשה או לו , לכשתותר
שליח  הקידושין, כסף בסכום בינם ודברים דין שומא,

בקידושין. חזרה ותנאי,

.‡˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
È·‡ ‰ˆ¯iL2·‡‰ ‰ˆ¯ :3B‡ ,‰ˆ¯ ‡Ï ;˙Lc˜Ó - ∆ƒ¿∆»ƒ»»»»¿À∆∆…»»

˜˙ML4¯·c‰ ÚÓLiL Ì„˜ ˙nL B‡ ,5dÈ‡ - ∆»«∆≈…∆∆ƒ¿««»»≈»
˙Lc˜Ó6È·‡ ‰ÁÓÈ ‡lL ˙Ó ÏÚ .7- ‰ÁÓe ÚÓL : ¿À∆∆«¿»∆…¿«∆»ƒ»«ƒ»

‰ÁÓ ‡Ï ;˙Lc˜Ó dÈ‡8˙nL B‡ ,9BÊ È¯‰ - ≈»¿À∆∆…ƒ»∆≈¬≈
·‡‰ ÚÓL Ck ¯Á‡Â Ôa‰ ˙Ó .˙Lc˜Ó10ÔÈ„nÏÓ - ¿À∆∆≈«≈¿««»»«»»¿«¿ƒ

‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡iL ·‡‰11ÔÈLec˜ e‰È ‡lL È„k , »»∆…«≈ƒ∆¿≈∆…¿ƒƒ
Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡ÏÂ12. ¿…ƒ…ƒ¿≈»»

כשישמע.2) "הן" בפירוש: "הן"3)שיאמר שאמר
ששמע.4)כששמע. לעולם 5)בשעה יוכל לא והרי

תנאו. נתקיים לא כן ואם "הן", תלוי 6)לומר: שהכל
אבל  הקידושין. נתקיימו "הן" אז אמר ואם השמיעה, בשעת
שמע  שלא או אחרֿכך שנתרצה אע"פ שעה באותה שתק אם
(כסףֿ מקודשת אינה - לעולם התנאי יתקיים שלא ומת,

השמיעה.7)משנה). ואפילו 8)בשעת השמיעה, בשעת
(כסףֿמשנה). אחרֿכך ששמע.9)מיחה שאם 10)קודם

כנ"ל. מקודשת זו הרי מיחה, ולא שמת לפני כל 11)שמע
דיבור, כדי בתוך או הקידושין, דבר בשמיעת שעסוקים זמן
אח"כ  מחאתו לו תועיל לא - שתק השמיעה בשעת אם אבל

שמע 12)(כסףֿמשנה). הראב"ד, ולדעת א. סג, קידושין
בנו, כשמת למחות אח"כ יוכל מיחה, ולא הבן שמת קודם
ולפיכך  לעולם, למחות יוכל למחאתו זמן קבע ולא הואיל
קודם  שמע אם אפילו למחות אותו מלמדים - הבן כשמת

הבן. מיתת

.·˙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≈
¯ÓB‡ ‡e‰Â ,BÏ LÈ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»≈¿≈

dÏ˜Ï˜Ï È„k 'ÈÏ ÔÈ‡'15. ≈ƒ¿≈¿«¿¿»

סאה 13) שלושים שהוא "כור", עליו לזרוע הראוי קרקע
על  אמות וארבע ושבעים מאתים של שטח וזהו תבואה,
רבינו  שכתב כמו בקירוב, אמות וארבע ושבעים מאתים

ה"ד. ערכין מהל' פ"ג 14)בפ"ד (קידושין הרא"ש כתב כן
עלֿמנת  במתנה עדים (שצריך שם ה'תוספתא' עלֿפי ד) סימן

כאן). והואֿהדין לשלטון, עליך כי 15)שאדבר להכשילה,
אח"כ  יטען והוא בנים, ותלד לאחרים תינשא היא בינתיים
ובניה  השני הבעל על שאסרה נמצא קרקע, או כסף לו שיש

(קידושין  נישואיה בשעת איש אשת היתה כי ממזרים, ממנו
לקלקלה"). "כדי הטעם: נאמר לא ששם אלא - ב ס,
הוא  ולפיכך אח"כ, נתחרט שמא הטעם, מפרשים ואחרים
חזקה  כן, דעת על מתחילה שקידש מאחר כי לי, אין אומר:
והשווה  שם) ורא"ש (ר"ן מתחרט הוא ועכשיו לו, שיש היא

הי"ג. פ"י, גירושין בהל' רבינו דברי

.‚ÌÈ˙‡Ó ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆≈ƒ»«ƒ
B˙B‡a BÏ LÈ Ì‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ≈»»ƒ¿¿ƒƒ≈¿

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó16ÌB˜Ó B˙B‡a BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¬≈¿À∆∆¿ƒ≈¿»
,ÌL BÏ LÈ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÓB‡L∆≈¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»≈»

dÏ˜Ï˜Ï Ôek˙Ó ‡e‰Â17. ¿ƒ¿«≈¿«¿¿»

מקורו 16) פלוני, במקום זוז מאתים ודין ב. ס, קידושין
קפידא, אין לכסף שבנוגע סוברים ויש פ"ג. שם, ב'תוספתא'
זו  הרי אחר, במקום ונמצאים מקום באותו אינם שאפילו
ממקום  להעבירם אפשר בקל כי ודאי, קידושי מקודשת

שם). (רא"ש זה.17)למקום דין מפורש לא שם, בגמרא
עפר  כור בית לי שיש בעלֿמנת שאמרו ממה למדו ורבינו
קידושי  שאפילו וסובר חולק, (שם) והרא"ש ה"ב). (למעלה
היה  פלוני, במקום כור בית לו היה אילו כי כאן, אין ספק
וכן  לדבר. קול ויש להטמין, אפשר אי קרקע כי ידוע, הדבר
ב'תוספות' (וראה זוז מאתים בענין גם שם ב'תוספתא' נראה

שם). לר"י המיוחסות

.„¯‰ÌÈ˙‡Ó C‡¯‡L ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È ¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆«¿≈»«ƒ
‰p‡¯ÈÂ ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ18. ≈»»¬≈¿À∆∆¿«¿∆»

¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa ‰‡¯‰L B‡ ,ÌÈ¯Á‡ „Èa ÌÈÊef‰ ‰‡¯‰∆¿»«ƒ¿«¬≈ƒ∆∆¿»≈»»
BlMÓ ‰p‡¯iL „Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ ‰„Oa19. ƒ¿≈¬≈ƒ≈»¿À∆∆«∆«¿∆»ƒ∆

‰„O‰ ¯ÎOL B‡ ,˙eÙzLa B‡ ‰‡ÂÏ‰a ˙BÚn‰ Á˜Ï»««»¿«¿»»¿À»∆»««»∆
˙eÒÈ¯‡a dÁ˜Ï B‡20„Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - d‡¯‰Â , ¿»»«¬ƒ¿∆¿»≈»¿À∆∆«

ÏMÓ C‡¯‡L - 'C‡¯‡L' ÚÓLnL ;BlMÓ ‰p‡¯iL∆«¿∆»ƒ∆∆«¿«∆«¿≈∆«¿≈ƒ∆
CÏ Èz¯Ó‡L ‰Ê ¯·c ÈÓˆÚ21. «¿ƒ»»∆∆»«¿ƒ»

שיראנה 18) עד מקודשת אינה לו, שיש עדים יביא ואפילו
לח). סי' אהע"ז אינה 19)('טור' לה, הראה לא ואם

שם). ('טור', מספק אפילו שדה 20)מקודשת שמעבד
כפי  רביע, או שליש בפירותיה, חלק ממנה לקבל אחרים

המדינה. ב.21)מנהג ס, קידושין

.‰ÌÈÚ˜ B· ‰È‰Â ,¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa BÏ ‰È‰22ÌÈwÓÚ »»≈»»¿»»¿»ƒ¬Àƒ
ÌÈÚÏÒ B‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ23,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ¬»»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ

ÔÈ‡Â ,ÌÈÚÏÒk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜p‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ¿≈
‰ÚÈ¯ÊÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ ,BnÚ ÔÈ„cÓ24Ì‡Â ; ƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,BnÚ ÔÈ„cÓ - ÌÈÓ ÔÈ‡ÏÓ ÔÈ‡≈»¿≈ƒ«ƒƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆≈¿ƒ
‰ÚÈ¯ÊÏ25. ƒ¿ƒ»

למשנה 22) בפירושו (רבינו המים שם יתקבצו חפירות,
מ"ד). פ"ה, ראויה 23)כלאים ואינה כאבן קשה אדמה

עמוקים 24)לזריעה. הנקעים אין אם אבל א. סא, קידושין
מפני  עמו, נמדדים מים מלאים הם אפילו טפחים, עשרה
לתוכם  מתמצים שהמים הקרקע" "אגנות נקראים שהם
שאינם  בסלעים והואֿהדין (שם). השדה לגבי הם ובטלים
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הקרקע" "שדראות נקראים שהם - טפחים עשרה גבוהים
גבה. על בטלים הל'25)והם רבינו דברי והשווה שם,

השיעור, נתפרש לא הנקעים רוחב ולענין הי"ג. פ"ד, ערכין
ארבעה  ברחבם שיש פירש: - ב קב, לבבאֿבתרא וברשב"ם
אע"פ  מים מלא בור הרשב"א: וכתב ארבעה. על טפחים
הריהו  השדה, את ממנו ומשקים הואיל זריעה, בר שאינו

(מגידֿמשנה). עמו ונמדד השדה צורך משמש

.Â˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
‰LÏMÓ „Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯„ CÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆»ƒ¿»
,ÔÈÈ ‰zLz ‡lL B‡ ,¯Oa ÏÎ‡z ‡lL :el‡ ÌÈ¯„¿»ƒ≈∆……«»»∆…ƒ¿∆«ƒ

ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓa ËM˜˙z ‡lL B‡26˙Lc˜Ó dÈ‡ -27. ∆…ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈»¿À∆∆
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,el‡Ó ıeÁ ¯„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»∆»∆∆≈≈««ƒ∆
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ elÙ‡ È‡ „Èt˜Ó :¯ÓB‡28. ≈«¿ƒ¬ƒ¬ƒ«∆¬≈¿À∆∆

elÙ‡ - ¯„ Ïk CÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»«¿»∆≈»«ƒ»∆∆¬ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ ,ÔÈ·e¯Á ÏÎ‡z ‡lL ‰¯„pL ˙‡ˆÓ29. ƒ¿≈∆»¿»∆……«»ƒ≈»¿À∆∆

המקום 26) נשי כל שדרך המינים לשאר "והואֿהדין
ה"א). פכ"ה, לקמן רבינו (לשון בהן" להתקשט

נפש 27) עינוי בהם שיש דברים הם אלו כי ב. עב, כתובות
והמקדש  עליו) ומתגנה לה הוא גנאי תתקשט, לא אם (כי

עליהם. רגילים 28)מקפיד אנשים ואין הואיל שם.
קפידא. קפידתו אין זה, על 'ירושלמי'29)להקפיד

פ"ד, דעות (הל' לדבריו רבינו רמז ה"ז. פ"ז, כתובות
הבעל  שאין סבור והייתי לעולם", רעים "והחרובים הי"א):
דברים  תאכל שלא הוא מרוצה ואדרבה זה, נדר על מקפיד
נדר", "כל שאמר שכיון משמיענו לפיכך - לגופה המזיקים

רוקח'). ('מעשה בכלל זה אף

.Ê,ÔÈÓeÓ Ca ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆≈»ƒ
dÈ‡ - ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ ÔÓ „Á‡ da ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆»ƒ«ƒ«¿ƒ«»ƒ≈»
,ÔÈÓen‰ Ô˙B‡Ó ıeÁ ¯Á‡ ÌeÓ da ‡ˆÓ .˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿»»«≈≈»«ƒ
È¯‰ - ‰Ê ÏÚ elÙ‡ È‡ „Èt˜Ó :¯Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««¿ƒ¬ƒ¬ƒ«∆¬≈

˙Lc˜Ó BÊ30Ïk ?ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ô‰ ‰Óe . ¿À∆∆»≈«ƒ«¿ƒ«»ƒ»
ÌÈ‰ka ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰31˙BÎÏ‰·e .ÌÈLa ÔÈÏÒBt «ƒ«¿ƒ¿…¬ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿

Lc˜Ó ˙‡Èa32¯˙BÈÂ .ÌÈ‰k ÏL ÔÈÓeÓ Ïk e¯‡a˙È ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ∆…¬ƒ¿≈
Ú¯ ÁÈ¯ :ÌÈLa Ô‰ÈÏÚ33‰ÚÈÊÂ .34t‰ ÁÈ¯Â .‰35. ¬≈∆¿»ƒ≈«»¿≈»¿≈««∆

‰·Ú ÏB˜Â36ÔÈa ÁÙËÂ .ÁÙË ‰È˙B¯·ÁÓ ÔÈqb ÔÈc„Â . ¿»∆¿«ƒ«ƒ≈«¿∆»∆«¿∆«≈
˙˜lˆ ÌB˜n‰ ‰OÚÂ ·Ïk ˙ÎÈLe .„„Ï „c37. «¿«¿ƒ«∆∆¿«¬»«»«∆∆

‡ÓeLÂ38˙Áct‰ ÏÚL39,¯˙BÈa ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ - ¿»∆«««««¬ƒ»¿»¿«»¿≈
dL‡¯ ¯ÚOÏ ‰·B¯˜ elÙ‡Â40da ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¬ƒ¿»ƒ¿«…»¿««ƒ∆≈»

‡È‰ BÊÂ .¯ÚO41.ÌÈ‰k‰ ÏÚ ‰M‡ ‰¯˙iL ‡ÓeM‰ ≈»¿ƒ«»∆¿≈»ƒ»««…¬ƒ
,ÌÈt‰ ¯‡La ¯ÚO da LiL ‡ÓeL ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»»∆≈»≈»ƒ¿»«»ƒ

¯ÒÈ‡k ‰ÏB„‚ ‡ÓeL B‡42¯ÚO da ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ »¿»¿ƒ»««ƒ∆≈»≈»
ÌÈLa ÔÈa ÌÈ‰ka ÔÈa ÌeÓ ‰Ê È¯‰ -43. ¬≈∆≈¿…¬ƒ≈¿»ƒ

ב.30) עב, המזבח 31)כתובות מן למקדש יכנסו שלא
עבודתם  במקדש, עבדו אם וכן מום, בעלי כשהם ולפנים,

כג). כא, (ויקרא בתורה כמפורש הי"ז:32)פסולה פ"ח,
וארבעים". מאה בכהנים הפסולים המומים כל "נמצאו

תמיד.34)מגופה.33) א.35)שמזיעה עה, כתובות

כת"י  ובנוסח רע". "ריח המוסיף: שם הרי"ף וכגירסת
במקום  החוטם". "ריח כתוב: רוקח') 'מעשה בספר (הובא

ס"ד). לט סי' אהע"ז בשו"ע (ועי' רע" שהרי 36)"ריח
קולך  "כי יד): ב, השירים (שיר ערב בקול משבחה הכתוב

נאוה". ומראך נשאר 37)ערב המכה, שנתרפאה שאחרי
בעור. יבלת.38)רושם כעין בעור המצח.39)בליטה

נראית.40) אינה ופעמים נראית ואין 41)שפעמים הקטנה
שיער. במשנה 42)בה ונזכר איטלקי, קטן מטבע

דרה"ם  הנקרא שזהו שם: מפרש ורבינו א). א, (קידושין
שעורה. גרעיני ארבעה ומשקלו עה,43)בערבית, כתובות

לומר  יש הפנים, על הנמצאים נשים מומי שלענין אלא א.
שהבנות  במקום לא אם ונתפייס, ראה שהרי מקודשת, שהיא
בשאר  השומא היתה אפילו ואז רעולות, ופניהן יוצאות
"במה  במשנה: שם אמרו וכן מקודשת. אינה - הפנים
אינו  שבגלוי, במומים אבל שבסתר. במומים אמורים, דברים
לקמן  רבינו דברי והשווה ונתפייס. שידע לטעון", יכול

ה"ב. פכ"ה

.ÁÌ˙Ò ‰M‡ Lc˜Ó‰44ÔÓ „Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ , «¿«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»»∆»∆»ƒ
„Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ B‡ ,ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰«ƒ«¿ƒ¿»ƒƒ¿»»∆»∆»

ÌÈ¯„ ‰LÏMÓ45˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -46dLc˜ . ƒ¿»¿»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈ƒ¿»
,ÌÈ¯„ ‰ÈÏÚ eÈ‰Â ,ÌÈ¯„ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆≈»∆»¿»ƒ¿»»∆»¿»ƒ
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dÏ ¯Èz‰Â ÌÎÁ Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â47. ¿»¿»≈∆»»¿ƒƒ»¬≈¿À∆∆

כלום.44) עמה התנה ה"ו.45)שלא לעיל האמורים
גט 46) הימנו שתקבל עד לאחרים להנשא תוכל ולא

ואי  כך, על מקפיד אדם סתם אם בידינו ספק עג:). (כתובות
מקפיד. אינו או - מום בעלת או נדרנית באשה לו אפשר

מעולם,47) היה לא כאילו למפרע הנדר את עוקר שהחכם
ה"ה. פ"ד, נדרים בהל' כמבואר

.Ë,ÔÈÓeÓ da eÈ‰Â ,ÔÈÓeÓ da ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ dLcƒ̃¿»«¿»∆≈»ƒ¿»»ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - d˙B‡ ‡t¯Â ‡ÙB¯ Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â48. ¿»¿»≈∆≈¿ƒ≈»≈»¿À∆∆

Ba ÔÈ‡LÂ ÌÈ¯„ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L LÈ‡‰ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»»ƒ∆≈»»¿»ƒ¿∆≈
Ïˆ‡ CÏ‰Â ,ÔÈÓeÓ Ba eÈ‰Â ÌÈ¯„ ÂÈÏÚ eÈ‰Â ,ÔÈÓeÓƒ¿»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»«≈∆
;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - B‡t¯Â ‡ÙB¯ Ïˆ‡ ,B¯Èz‰Â ÌÎÁ»»¿ƒƒ≈∆≈¿ƒ¿¬≈¿À∆∆
‰M‡‰Â ,e‡t¯ ¯·kL ÔÈÓeÓa LÈ‡Ï È‡b ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿¿¿»ƒ»

˙‡Ê ÏÚ ˙„t˜Ó dÈ‡49. ≈»«¿∆∆«…

את 48) עוקר חכם לרופא, חכם בין "ומה ב: עד, כתובות
הטעתו  ולא כלל נדרה לא כאילו זה (והרי  מעיקרו הנדר
ולהבא" מכאן אלא מרפא אינו ורופא קידושיה), בשעת
ה'תוספות' ולדעת שם). רש"י הטעתו, תנאו שבשעת (ונמצא
בעיניו  מאוסה היא שנתרפאה לאחר גם כי הטעם: שם,
בסמוך. רבינו מדברי נראה וכן מומים, בה שהיו כשזוכר

משל 49) ארמלו". מלמיתב דו, טן למיתב "טב א: עה, שם
אלמנה  משבת שנים, גופים עם לשבת טוב הוא: הדיוט

שם). (רש"י,

.È˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ÔkÓ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó CÈÏ Ôz‡L∆∆≈ƒ»«ƒƒ»¿«¿ƒƒ
e¯·Ú Ì‡Â ,˙Lc˜Ó - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a dÏ Ô˙»«»¿¿ƒ¿À∆∆¿ƒ»¿

˙Lc˜Ó dÈ‡ - dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL50z‡ È¯‰ . ¿ƒ¿…»«»≈»¿À∆∆¬≈«¿
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ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï el‡ ÌÈÊeÊa ÈÏ ˙Lc˜Ó51ŒÛ‡ , ¿À∆∆ƒ¿ƒ≈¿««¿ƒ«
n‰ eÏk‡˙pL ÈtŒÏÚBÊ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙BÚ «ƒ∆ƒ¿«¿«»¿¿ƒ¬≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ˙Lc˜Ó52CB˙a Ba ¯ÊÁ Ì‡Â . ¿À∆∆¿««¿ƒ¿ƒ»«¿
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‡È‰ ‰¯ÊÁ B‡ ÌÈLÏM‰53. «¿ƒ»¿»ƒ≈»¿À∆∆

אומרים 50) ואין תנאו. קיים לא כי אח"כ, לה יתן ואפילו
אלא  ממש, תנאי זה ואין עצמו, לזרז אלא זה נתכוין לא

ס:). (קידושין התנאים כל כשאר תנאי זה שלא 51)הרי
יום. שלושים לאחר אלא עכשיו, הקידושין יחולו

כאן 52) כי מקודשת, שאינה במלוה למקדש דומה זה ואין
לשם  אלא הלואה בתורת לא מתחילה הכסף את קיבלה
שתתקדש  עלֿמנת אלא להוציאן לה ניתנו ולא קידושין,
המדובר  הזמן ובהגיע אכלה, שלו - כשאכלה נמצא בהן,
הכסף  לו להחזיר צריכה שאינה הנאה, באותה מתקדשת
מ). סי' לאהע"ז וב'פרישה' שם, וברש"י נט. (קידושין

אלא 53) מעשה כאן אין הקידושין, חלו שלא זמן כל כי
הדיבור  ומבטל (חזרתם) השני הדיבור ובא בלבד, 'דיבור'

(שם). הראשון

.‡ÈBÊ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a dLc˜Â ÈL ‡a»≈ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¬≈
ÈM‰ dLcwL ‰ÚMaL ÈÙÏ .ÌÏBÚÏ ÈMÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆«≈ƒ¿»¿ƒ∆«»»∆ƒ¿»«≈ƒ
˙OÚÂ ,ÈL ÈLec˜ da eÒÙ˙Â ,˙Lc˜Ó ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»¿À∆∆¿»¿»ƒ≈≈ƒ¿«¬»
ÈLec˜ e‡B·iLk ,ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Ïe ;LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿«««¿ƒ¿∆»ƒ≈
ÔBL‡¯‰ ‡ˆÓÂ ,LÈ‡ ˙L‡ d˙B‡ e‡ˆÓÈ ,ÔBL‡ƒ̄ƒ¿¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ

LÈ‡ ˙L‡ LcwL ÈÓk54ÔÈÒÙBz ÔÈLecw‰ ÔÈ‡L , ¿ƒ∆ƒ≈≈∆ƒ∆≈«ƒƒ¿ƒ
da55. »

השני 54) גירשה שאם משמע רבינו ומדברי ב. נט, קידושין
לאחר  ראשון קידושי חלו מת, או יום שלשים בתוך
באותה  "אשתֿאיש" אותה מצאו לא שהרי יום, שלושים
והרשב"א  ה"א. פ"ג, קידושין ב'ירושלמי' מבואר וכן שעה.
הרי  משני, קידושיה שקיבלה כל ולדעתם חולקים, והרא"ש
(יבמות  שאמרו (כמו ראשון מקידושי בה שחזרה הוכיחה
נפקעו  שעה ובאותה מיאוניה") הןֿהן "קידושיה קח.):
יש  הרא"ש ולדעת חלין. אינן ושוב ראשון, קידושי לגמרי
ס"ב. מ סי' אהע"ז בשו"ע ועי' הנ"ל, ב'ירושלמי' שיבוש

יב.55) פ"ד, לעיל כמבואר

.·ÈÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»
dLc˜Â ¯Á‡ ‡·e ,‰Ê ¯È„a ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe¿««¿ƒ¿ƒ»∆»«≈¿ƒ¿»
˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a¿«¿ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈

Ì‰ÈLÏ56Ëb ÔÈ˙B Ì‰ÈL CÎÈÙÏ .57CB˙a ÔÈa , ƒ¿≈∆¿ƒ»¿≈∆¿ƒ≈≈¿
ÌBÈ ÌÈLÏM‰58z‡ È¯‰ .ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Ï ÔÈa «¿ƒ≈¿«««¿ƒ¬≈«¿

¯Á‡ ‡·e ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««¿ƒ»«≈
ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««∆¿ƒ
ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌBÈ»«≈¿»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»
‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ¯Á‡Ïe59 ¿««¬»»»ƒ¬ƒ≈≈»««≈∆«∆
„Á‡ ÏkÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,da ÔÈÒÙBz Ôlk ÈLec˜ -ƒ≈À»¿ƒ»¿ƒ»≈ƒ»∆»

ÔlÎÏ ˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,„Á‡Â60. ¿∆»ƒ¿≈∆ƒ»≈¿À∆∆¿À»

שלשים 56) ולאחר "מעכשיו הראשון: בדברי אנו מסופקים
לא  אם כלומר הם, "תנאי" אם - משמעותם? מה יום"

נמצא  מעכשיו, הקידושין יחולו שלושים, בתוך בי אחזור
מעכשיו, מקודשת היא הרי ל', בתוך בו חזר לא שאם
בו  שחזר הם, "חזרה" או למפרע, מתבטלים השני וקידושי
דעתו  אלא "מעכשיו" שאמר: ממה הראשון המקדש
בתוך  וימלך אחרת על דעתו אולי (כי יום ל' לאחר לקדשה
בתוך  השני וקידושי כפנויה היא הרי אז ועד שם) רש"י ל',
מספק  לשניהם מקודשת היא לפיכך כדין. חלים יום ל'

נט:). שאחד 57)(קידושין או לאחרים להנשא רוצה אם
מ). סי' אהע"ז ('טור' לשני מותרת ותהא גט יתן מהם

לא 58) שעדיין אףֿעלֿפי לגרשה יכול הראשון ואף
כיון  לעולם, בא שלא לדבר דומה זה ואין לו. נתקדשה
הוא  ממילא יום שלושים של והזמן מעשה, מחוסר שאינו
ה"ג). גירושין מהלכות בפ"ו (משנהֿלמלך בא

קודמו.59) קידושי של זמנו בתוך כלים האחרון שקדושי
אם 60) הוא, ספק יום" שלושים ולאחר "מעכשיו לשון כי

'חזרה', היא שאם נה, בהערה כנ"ל 'חזרה' או 'תנאי' הוא
כלל. חלים שני קידושי אין 'תנאי', ואם שני. קידושי חלים
אם  אבל לכולם. וכן לשניהם, מקודשת היא הרי ומספק
כלה  שזמנו יום" ארבעים ולאחר "מעכשיו האחרון קידשה
מספק, אפילו לאחרון מקודשת אינה אז הראשון, זמן לאחר
'חזרה' משמעו הראשון המקדש שלשון נניח אם אפילו כי
האחרון  קידושי ואין לו נתקדשה יום שלושים כשגמרו הרי
ס. בקידושין יוחנן כרבי כאן פסק ורבינו בה. תופסים

(כסףֿמשנה).

.‚È,ÈBÏtÓ ıeÁ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿ƒ
ÏÚ LÈ‡ ˙L‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯Ò‡z ‡lL ,¯ÓBÏk¿«∆…≈»≈»»∆»ƒ¿∆≈∆ƒ«
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰ÈeÙk ÈBÏÙÏÂ ÌÏBÚ‰ Ïk»»»¿ƒ¿ƒƒ¿»¬≈¿À∆∆

˜ÙqÓ61ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ»≈¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÈBÏÙÏ ˙¯zÓ ÈÈ‰zL ˙Ó62, ¿»∆ƒ¿ƒÀ∆∆ƒ¿ƒ¬≈¿À∆∆

ÌÚ‰ ¯‡Lk ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â63‰˙‰L ÈtÓ , ¿ƒ¿∆¬»»»ƒ¿»»»ƒ¿≈∆ƒ¿»
BÓi˜Ï ¯LÙ‡ È‡L ¯·„a64. ¿»»∆ƒ∆¿»¿«¿

עלינו 61) או בקנינה, שיור ולהשאיר אשה לקדש אפשר אם
"ויצאה  ב): כד, (דברים שנאמר לגירושין, קידושין להקיש
(קידושין) הויה הכתוב השווה אחר", לאיש והיתה . . .
שהרי  לשיור, ניתנים אינם גירושין מה (גירושין), ליציאה
זה  אין בגיטו ששייר וכל כריתות", "ספר בהם כתוב
סב:). (גיטין לשיור ניתנים אינם קידושין אף - "כריתות"
לעיל  האמור שלושים" ועד מעכשיו ל"מקדש דומה זה ואין
נעשה  וכאן יום, שלושים עד אלא השיור אין שם כי הי"ב,

(ה'מאירי'). הקידושין מהות בעצם לא 62)השיור כאן
תנאי  עמה שהתנה אלא כלום, הקידושין בעצם שייר
להתנות  שאפשר בקידושין תנאי כשאר זה והרי מסויים,

שם). כאחד 63)(גיטין, אנשים לשני ראויה אשה שאין
ה"ט). פ"ג, על 64)(לעיל והמתנה תורה, איסור מחמת

לעיל  כמבואר קיים, והמעשה בטל תנאו בתורה שכתוב מה
ה"טֿי. פ"ו

.„Èz‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ‰M‡Ï ˙BËe¯t ÈzL Ô˙Bp‰«≈¿≈¿¿ƒ»¿»«»¬≈«¿
Lc˜ÓCL¯‚‡L ¯Á‡Ï ˙Á‡·e ,˙Á‡a ÌBi‰ ÈÏ ˙65- ¿À∆∆ƒ«¿««¿««¿««∆¬»¿≈

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰66,˙Lc˜Ó ‰È‰z d˙B‡ L¯‚iLÎe , ¬≈¿À∆∆¿∆¿»≈»ƒ¿∆¿À∆∆
‰Ëe¯t ÈLec˜ ÔÓ ‰iL ÌÚt d˙B‡ L¯‚iL „Ú«∆¿»≈»««¿ƒ»ƒƒ≈¿»
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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
בדעת  ה'מאירי' כתב וכן רשב"א, בשם (מגידֿמשנה כן הדין
מקודשת  - מקודשת רבינו שכתב מה מפרשים ויש  רבינו).
שכתב  ממה נראה וכן שם). ר"י ותוס' (כסףֿמשנה מספק
שיגרש  עד מקודשת תהיה אותה "וכשיגרש בסמוך: רבינו
(כסףֿ ודאיים הקידושין שאין הרי שניה", פעם אותה

קידושין.67)משנה). לו ואין גוי הוא ועכשיו
כמבואר 68) תופסין, קידושיו ואין כנעני עבד הוא ועכשיו

הט"ו. פ"ד, תופסין 69)לעיל קידושין ואין אשתי. היא
בחייה. אשתו באו 70)באחות שלא כדברים אלו והרי

לעולם  בא שלא דבר מקנה או קונה אדם ואין לעולם, עדיין
סב.). (קידושין

.ÂË‰Ó·ÈÏ ¯ÓB‡‰71‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ : »≈ƒ»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - CÈÓ·È CÈÏ ıÏÁiL ¯Á‡Ï72ÏÈ‡B‰ ; ¿««∆«¬…ƒ¿»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ

˜ÙqÓ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ eÈ‰ ,‰zÚ dLc˜ el‡Â73. ¿ƒƒ¿»«»»ƒƒ¿ƒ»ƒ»≈

זקוקה 71) היא הרי אח, ולו בנים בלא בעלה שמת אשה
שיבמה  עד לאחרים להנשא לה ואסור בעלה) (אחי ליבם

לה. רוקח',72)יחלוץ וב'מעשה התימנים כת"י בנוסח
"מספק". המילה: כאן פ"ד,73)נוספה לעיל כמבואר

ב. צב, ביבמות הסוגיא ע"פ שם, ובביאורנו הי"ד

.ÊË‡È‰ È¯‰ ‰·˜ EzL‡ ‰„ÏÈ Ì‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈ƒ»¿»ƒ¿¿¿≈»¬≈ƒ
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó74˙L‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿À∆∆ƒ»∆…»«¿¿ƒ»¿»≈∆

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯aÚ‰ ¯k‰Â ˙¯aÚÓ B¯·Á75‰‡¯ÈÂ . ¬≈¿À∆∆¿À«»À»¬≈¿À∆∆¿≈»∆
È„È ÏÚ „ÏzL ¯Á‡ d˙B‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯vL ,ÈÏƒ∆»ƒ«¬…¿«≈»««∆≈≈«¿≈

‰È·‡76d˙B‡ ÒÈÎiL È„k ,77Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈLec˜a »ƒ»¿≈∆«¿ƒ»¿ƒƒ∆≈»∆
ÈÙc78. …ƒ

בא 74) שלא דבר זה והרי האשה, נתעברה לא שעדיין
שלו 75)לעולם. לעובר כמזכה זה והרי ב. סב, קידושין

(פכ"ב  בנו אצל קרובה אדם של ודעתו הואיל שקנה, -
קרובה  האב של דעתו כאן והואֿהדין ה"י) מכירה מהל'
סג. קידושין לר"י המיוחסות (תוס' ומקנה וגמר בתו אצל

רבינו). אחר 76)בדעת "מאביה התימנים: כת"י בנוסח
לביתו.77)שתולד". ויכניסה ופגם.78)ישאנה חסרון

ורבינו  דופי". תתן אמך "בבן כ): נ, (תהלים הכתוב מלשון
שמתחזק  "ומה אומר: ה) פ"ג, (קידושין המשנה בפירוש
לבוא  מותר ואז שנולדה אחר אותה שיקדש שצריך אצלי,
לחבירו  מקנה אדם אין שבידינו העיקרים שמן לפי עליה,

להחמיר  קיימים, דבריו אמרנו: ואמנם לעולם, בא שלא דבר
כאשתֿאיש". נעשית שהיא

.ÊÈ‰‡Óa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿≈»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - „Á‡ ¯È„ elÙ‡ dÏ Ô˙Â ,ÔÈ¯È„79 ƒ»ƒ¿»«»¬ƒƒ»∆»¬≈¿À∆∆

‡e‰Â .¯Èc‰ ‰Á˜lMÓ80‰fL .¯‡M‰ dÏ ÌÈÏLiL , ƒ∆»¿»«ƒ»¿∆«¿ƒ»«¿»∆∆
˙Ó ÏÚ ‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆«¿»
BÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ,ÌÈ¯È„ ‰‡Ó CÈÏ ÌÈÏL‡L∆«¿ƒƒ≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿À∆∆
‰‡Óa' dÏ ¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈLÎÚÓ≈«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»¿≈»
z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Ò 'ÌÈ¯È„ƒ»ƒ¿»¬»ƒ≈≈¿»«»¬≈«¿

˙‰Â ,el‡ ÔÈ¯È„ ‰‡Óa ÈÏ ˙Lc˜ÓCB˙Ï ˙BÓÏ ÏÈÁ ¿À∆∆ƒ¿≈»ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿¿
‰‡Ó dÏ] ÌÈÏLiL „Ú ˙Lc˜Ó dÈ‡ - d„È81,[ »»≈»¿À∆∆«∆«¿ƒ»≈»

‰Ê ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈL ÔB¯Á‡‰ ¯Èca elÙ‡Â«¬ƒ«ƒ»»«¬¿≈∆¿ƒ«¬…∆
‰Êa82¯Èc ¯ÒÁ ‰Ó ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .83‡ˆÓ B‡ , »∆¿≈ƒƒ¿»»∆»≈ƒ»ƒ¿»

˙LÁ ¯Èc Ô‰Ó84˙Lc˜Ó dÈ‡ -85Ì‰a ‡ˆÓ . ≈∆ƒ»¿∆≈»¿À∆∆ƒ¿»»∆
Ú¯ ¯Èc86- ˜Ác‰ È„È ÏÚ B‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎÈ Ì‡ : ƒ»«ƒ¿»¿ƒ«¿≈«¿»

epÙÈÏÁÈ87.˙Lc˜Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , «¬ƒ∆¿ƒ«≈»¿À∆∆

בו.79) לחזור יכול מהם אחד כיון 81)ובלבד.80)ואין
המדובר  הסכום כל על דעתה - והולך מונה אותו שראתה

וברש"י). ח. הקידושין.82)(קידושין חלו לא שעדיין
בחסרון 83) הרגישה ולא בלילה, הכסף לה שנתן כגון

כסף.84)הדינר. של הוא דינר הטעה 85)וסתם שהרי
סמכה  שהרי מקודשת, אינה יחליפנו אם ואפילו אותה,
שם). ('תוספות' חסר והריהו לה שהראה עלֿמנת דעתה

ממשקלו.86) וחסר חוב,87)שנשחק מדין להחליפו חייב
לה  החליפו לא ואפילו הקידושין, את מעכב זה אין אבל
(קידושין  מקפדת אינה הדחק ע"י ויוצא הואיל מקודשת,

ובר"ן). שם,

.ÁÈÔ‰L el‡ ÌÈ„‚·a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»ƒ≈∆≈
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÈLÓ ÏL eÈ‰Â ,ÌÈ¯Èc ÌÈMÓÁ ÔÈÂL»ƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿«≈»∆

Ô‰Ï ‰e‡˙Ó ‰M‡‰L88È¯‰ - ÌÈMÓÁ ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ : ∆»ƒ»ƒ¿«»»∆ƒ»»ƒ¬ƒƒ¬≈
‡ÓeL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰ÁÈ˜Ï ˙ÚMÓ ˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ»
,dzÚc CÓÒzL È„k ,˙Lc˜Ó ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ˜eMa«¿««»ƒ¿∆¿À∆∆¿≈∆ƒ¿…«¿»
BÊ È¯‰ - dÏ ¯Ó‡L BÓk ÔÈÂL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡∆»ƒ¿≈»ƒ¿∆»«»¬≈

‰BL‡¯ ‰ÚMÓ ˙Lc˜Ó89dÈ‡ - ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿À∆∆ƒ»»ƒ»¿ƒ≈»»ƒ≈»
˙Lc˜Ó90. ¿À∆∆

שמאים.88) ע"י שם 89)הערכה אמרו וכן ב. ז, קידושין
רבינו, וסובר שומא". צריכים אינם (משי) "שיראי (ט.):
יש  אבל להם. מתאוית שהאשה בו וכיוצא משי דוקא
הואיל  הקידושין לפני שומא צריך אינו משי דוקא סוברים,
גדולה, טעות בו לטעות רגילים ואין במקצת, ידועה ושומתו
שאינן  שיש ומרגליות, טובות אבנים כגון דברים שאר אבל
משווין  יותר בהרבה בהן לטעות ורגילים מעט, אלא טובות
דעתה  סומכת האשה אין כי הקידושין, לפני שומא צריכות -
אבן  בה שאין בטבעת לקדש נהגו ומכאן שומא. בלא עליהם
ס"ב). לא סי' אהע"ז בשו"ע וכן שם. (רבינוֿתם

ב.90) ז, קידושין

.ËÈ‡e‰ ,ÔÈÒe¯‡ È¯·„a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰L ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»¬ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ
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:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,C˙B‡ Lc˜‡ ÌÈ¯È„ ‰‡Óa :¯ÓB‡≈¿≈»ƒ»ƒ¬«≈»¿ƒ∆∆
B˙È·Ï ‰Ê CÏ‰Â ,ÌÈ˙‡Óa ‡l‡ EÏ ˙Lc˜˙Ó ÈÈ‡≈ƒƒ¿«∆∆¿∆»¿»«ƒ¿»«∆¿≈

d˙È·Ï BÊÂ91eLc˜Â ‰Ê ˙‡ ‰Ê eÚ·z Ck ¯Á‡Â , ¿¿≈»¿««»»¿∆∆∆¿ƒ¿
Ì˙Ò92È¯·c eOÚÈ - ‰M‡‰ ˙‡ Ú·z LÈ‡‰ Ì‡ : ¿»ƒ»ƒ»«∆»ƒ»«¬ƒ¿≈

‰M‡‰93È¯·c eOÚÈ - LÈ‡‰ ˙‡ ‰Ú·z ‰M‡‰ Ì‡Â , »ƒ»¿ƒ»ƒ»»¿»∆»ƒ≈»ƒ¿≈
LÈ‡‰94. »ƒ

ביניהם.91) הסכימו ולא 92)ולא צרורות, מעות לה ונתן
כמה. שם 93)ידעה שאין וכל הן, מאתים סברה שהיא

מקודשת. אינה הרי 94)מאתים מאה אלא שם אין ואפילו
לקדש  תבעתו היא הקודמת הצעתו דעת על כי מקודשת, זו
לקידושין  ה'מאירי' וכפירוש הי"א. פ"ב קידושין (תוספתא

ה"א). פ"ב, מכירה הל' רבינו דברי והשווה א. ח,

.Î‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰95ÁÈÏM‰ CÏ‰Â , »∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»««»ƒ«
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - È‡z ÏÚ dLc˜Â¿ƒ¿»«¿«≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«
È‡z ÏÚ B‡ ,Ì˙Ò dLc˜Â CÏ‰Â ,È‡z ÏÚ dLc˜Ï¿«¿»«¿«¿»«¿ƒ¿»¿»«¿«

˙Lc˜Ó dÈ‡ - È‡z‰ ˙‡ ‰pML B‡ ,¯Á‡96. «≈∆ƒ»∆«¿«≈»¿À∆∆

תנאי.95) כל דברי 96)ללא על שעבר "שליח הוא: כלל
פ"א, שלוחין הל' רבינו (לשון כלום" עשה לא משלחו,

צט:). בכתובות ומקורו ה"ב.

.‡ÎdLc˜Â CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ dLc˜ :BÏ ¯Ó‡»««¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿»
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa97‡È‰ È¯‰Â ÈÏ dLc˜ . ¿»«≈≈»¿À∆∆«¿»ƒ«¬≈ƒ

BÊ È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dLc˜Â CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«≈¬≈
BÏ ‡e‰ ÌB˜Ó ‰‡¯nL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó98‡È‰ ÔÎÂ . ¿À∆∆ƒ¿≈∆«¿∆»¿≈ƒ

,ÈBÏt ÌB˜Óa ÈLec˜ ÈÏ Ïa˜ :dÁeÏLÏ ‰¯Ó‡L∆»¿»ƒ¿»«≈ƒƒ«ƒ¿¿ƒ
ÏÚa‰ È¯‰ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ ÌÏa˜Â¿ƒ¿»»¿»«≈≈»¿À∆∆¬≈«««
BÊ È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ Ïa˜Â ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¿ƒ≈»¿»«≈¬≈

BÏ ‡È‰ ÌB˜Ó ‰‡¯nL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó99. ¿À∆∆ƒ¿≈∆«¿»»ƒ

אוהבים,97) שם לו שיש פלוני במקום לומר המקדש הקפיד
(קידושין  בידו ימחו - בפניה דברים עליו יאמר מישהו ואם

וברש"י). (שם).98)נ. הקפדה זו ואין תמצאנה", "שם
וכן 99) אחד. דין שלשניהם שליחו, עם האיש מדין נלמד

וקבל  צא לשלוחה היא "שאמרה ב: מח, בקידושין מוכח
כסף, של בדינר לי התקדשי לי שאמר מפלוני, קידושי לי
לו" היא מקום מראה . . . זהב של דינר לו ונתן והלך

ז). ס"ק לו סי' לאהע"ז (הגר"א

.·Î,‡È‰ B‡ ‡e‰ „iÓ Ba e¯ÊÁÂ ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»¿ƒ»ƒ
¯ea„ È„k CB˙a e¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡100Ì˙¯ÊÁ ÔÈ‡ - ««ƒ∆»¿¿¿≈ƒ≈¬»»»

˙Lc˜Ó ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÏk101. ¿«¬≈ƒ¿À∆∆

שבועות 100) (הל' רבי" עליך "שלום לרב: תלמיד שאילת
כ:). בנזיר הסוגיא ע"פ יז א:101)פ"ב, פז, נדרים

ומקדש  ע"ז מעובד חוץ כדיבור, דיבור כדי תוך "והלכה
לא  עושה, שאדם רגיל דבר בכל שם: הר"ן ופירש ומגרש".
ולפיכך  מראש, גמורה בהסכמה אלא עושה הוא דעתו בגמר

חזרה. בהם מועילה לא

.‚ÎÏh·e ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ¯ÊÁÂ ,È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰«¿«≈«¿«¿»««««»»ƒƒ≈
ÈÙa ‡lL dÈ·Ï BÈa BÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,È‡z‰«¿«««ƒ∆ƒ¿≈¿≈»∆…ƒ¿≈
Ì˙Ò ˙Lc˜Ó ‡È‰ È¯‰Â ,È‡z‰ ÏËa - ÌÈ„Ú102. ≈ƒ»≈«¿««¬≈ƒ¿À∆∆¿»

È‡z‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ103B˙B‡ ‰Ïh·e ,‰M‡‰ ÔÓ ¿≈ƒ»»«¿«ƒ»ƒ»ƒ¿»
Lc˜Ó‰ ,CÎÈÙÏ .È‡z‰ ÏËa - BÈ·e dÈa Ck ¯Á‡««»≈»≈»≈«¿«¿ƒ»«¿«≈

Ì˙Ò ÒÎÂ ,È‡z ÏÚ104ÏÚa B‡105BÊ È¯‰ - Ì˙Ò «¿«¿»«¿»»«¿»¬≈
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ106‡nL ;È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿ƒ»≈««ƒ∆…ƒ¿«≈«¿«∆»

ÒkLk B‡ ÏÚaLk È‡z‰ Ïha107Lc˜Ó‰ ÔÎÂ . ƒ≈«¿«¿∆»«¿∆»«¿≈«¿«≈
‰ÂÏÓa B‡ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa108ÏÚ·e ¯ÊÁÂ , ¿»ƒ»∆¿»¿ƒ¿»¿»«»«

ÌÈ„Ú ÈÙa Ì˙Ò109BÊ ‰ÏÈÚa ÏÚL ;Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»≈∆«¿ƒ»
CÓÒ110ÔÈÏeÒt‰ ÔÈLecw‰ Ô˙B‡ ÏÚ ‡ÏÂ ,111‰˜ÊÁ . »«¿…«»«ƒƒ«¿ƒ¬»»

B˙ÏÈÚa ‰OBÚ ÌÈ¯Lk‰ Ï‡¯OiÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ƒ∆≈»»ƒƒ¿»≈«¿≈ƒ∆¿ƒ»
˙eÊ ˙ÏÈÚa112˙ÏÈÚa d˙BOÚÏ ‰zÚ B„Èa È¯‰Â , ¿ƒ«¿«¬≈¿»«»«¬»¿ƒ«

‰ÂˆÓ113. ƒ¿»

צריך 102) אינו התנאי שביטול רבינו וסובר א. עג, כתובות
דעתו  שגילה וכמו בעדים, היו עצמם שהקידושין כל עדים
צריך  אינו אשה לו לקדש הבעל שליח טז: פ"ג, לעיל
הבעל". בשליחות לעדים מקום "שאין בעדים. לעשותו
עצמם  שהקידושין כל קיומו, או התנאי לביטול והואֿהדין

בעדים. כמבואר 103)היו נישואין, לשם לביתו כנסה
ה"א. פ"י, התנאי.104)לקמן אודות כלום דיבר ולא

א.105) עד, והראב"ד 107)מספק.106)כתובות
בעדים. התנאי כביטל הריהו ואז בעדים, שיכניסנה מצריך
להעשות  צריך הבעל שליח שגם הט"ז, פ"ג לעיל וכשיטתו
משנים. פחות אינו שבערוה, דבר כל הכלל: ע"פ בעדים.

בהן.108) מקודשת בעדים 109)שאינה עמה שנתייחד
אלא  עדים בפני לבעול צריך אינו בביאה, המקדש  "שכל
עדי  הן הן יחוד, עדי הן ש"הן ויבעול" בפניהם יתייחד
נראה  וכן הי"ח, פ"י גירושין הל' להלן רבינו (מלשון ביאה"

ה"ה). פ"ג בה.110)למעלה עד,111)לקדשה כתובת
משוה  בפחות מקדש האחרונים: הדינים שבשני ומובן א.
היחוד) (כלומר שהבעילה צריך במלוה, ומקדש פרוטה,
תנאי  על במקדש אבל קידושיו, עיקר שהוא בעדים, תהיה
אזי  כשבעל, תנאו ביטל רק אם כי בעדים, לבעול צריך אין
(מגידֿמשנה). בעדים שהיו הראשונים קידושיו מתקיימים

אבל 112) ודאי, ומקודשת קידושין לשם בעל ודאי הילכך
מספק, מקודשת אלא אינה כשבעל אפילו תנאי על במקדש
ואין  נתקיים שתנאו היה וסבור תנאו, סמך על בעל שמא כי

(מגידֿמשנה). זנות ביאת רבינו 113)ביאתו וכתב
שיתבאר  עד זו, בחזקה ישראל כל "ולעולם בתשובתו:
נמצא  שאםֿכן חזקה, בו אומרים אנו ואין זנות. דרך שנאף
השווה  גט". ממנו צריכה בעדים פנויה עם שזנה מי כל
במוספנו  וראה הי"ט. פ"י, גירושין הל' לקמן רבינו דברי
בבעילתו  אם מזה, דקדק רוקח' וב'מעשה רבינו'. 'תשובות
שבעל  או נדה, שהיתה כגון אחר, איסור עושה הוא זו
- זו, חזקה בו נאמרה לא בביאה) (שאסור ביוםֿהכיפורים

הכשרים. מישראל זה שאין
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ה'תש"פ  תשרי י"ז רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קוים 1) שלא נתגלה ואם בקידושין תנאים המשך כולל

התנאי.

.‡ÏL ‰Ê ÒBÎa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿∆∆
ÔÈÈ ÏL ‡ˆÓÂ ,L·c ÏL ;L·c ÏL ‡ˆÓÂ ,ÔÈÈ2; «ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«¿ƒ¿»∆«ƒ
‡ˆÓÂ ,·‰Ê ÏL ;·‰Ê ÏL ‡ˆÓÂ ,ÛÒk ÏL ‰Ê ¯È„a¿ƒ»∆∆∆∆¿ƒ¿»∆»»∆»»¿ƒ¿»

ÛÒk ÏL3,ÈÂÏ ;ÈÂÏ ‡ˆÓÂ ,Ô‰k È‡L ˙Ó ÏÚ ; ∆∆∆«¿»∆¬ƒ…≈¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ
‡ˆÓÂ ,¯ÊÓÓ ;¯ÊÓÓ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˙ ;Ô‰k ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»…≈»ƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿≈¿ƒ¿»
Ôa ‡ˆÓÂ ,C¯k Ôa ;C¯k Ôa ‡ˆÓÂ ,¯ÈÚ Ôa ;ÔÈ˙»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«¿ƒ¿»∆
,¯ÈLÚ ;¯ÈLÚ ‡ˆÓÂ ,ÈÚ È‡L ˙Ó ÏÚ ;¯ÈÚƒ«¿»∆¬ƒ»ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ
‡ˆÓÂ ,ıÁ¯nÏ ·B¯˜ È˙ÈaL ˙Ó ÏÚ ;ÈÚ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»ƒ«¿»∆≈ƒ»«∆¿»¿ƒ¿»
‰ÁÙL ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ;·B¯˜ ‡ˆÓÂ ,˜BÁ¯ ;˜BÁ»̄»¿ƒ¿»»«¿»∆≈ƒƒ¿»

˙Ï„Bb ˙a B‡4,BÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ;BÏ ÔÈ‡Â ,‰ÙB‡ B‡ «∆∆»¿≈«¿»∆≈
BÏ LÈÂ5ÏÚ ;BÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ·e ‰M‡ ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ; ¿≈«¿»∆≈ƒƒ»»ƒ¿≈«

Ô‰Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ el‡ ÏÎa - BÏ LÈÂ ,ÈÏ ÔÈ‡L ˙Ó6 ¿»∆≈ƒ¿≈¿»≈¿»«∆»∆
.ezÚË‰L ‡È‰ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆ƒ¿«

הקידושין.2) אחרי עד הכירה ולא מכוסה שהיה כגון
שהייתה 3) בטבעת קידש אחד מיימוניות": ב"הגהות כתוב

וגם  זהב של שהיא הקידושין עדי בפני שעה באותה נראית
נמצאת  שנה לחצי קרוב כן ואחרי כן, נראתה הצורף בעיני
חסר  ונמצא במנה לי להתקדשי דומה זה הרי - נחושת של
פי  על ואף מקודשת, שאינה נחושת דינר בו נמצא או דינר,
אמרוהו, העדים אלא זהב של שהוא אמר לא עצמו שהמקדש
זה  ומטעם גט. בלי להתירה לא להחמיר יש שלמעשה אלא
פרוטה, שווה הטבעת אם לעדים לשאול החופה תחת "נוהגין
פרוטה". בשווה אלא מקדשה שאינו הכלה שתדע כדי

שערות.4) זהו 5)קולעת גודלת לו יש אם לפעמים כי
תלך  שכינותיה בבתי מצוייה שהיא מתוך הגודלת כי חיסרון,
באופה  הדין וכן רצונה. נגד שהם דברים עליה לספר

אנשים. הרבה אצל לחיסרון.6)שמצוייה בין למעלה בין
"מנעל  שאומרת: מרוצה, אינה אחרים בשבח אפילו כי

בו". חפצה איני רגלי ממידת הגדול

.·Lc˜˙‰Ï ‰È‰ ÈaÏa :‰¯Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌlÎ·e¿À»««ƒ∆»¿»¿ƒƒ»»¿ƒ¿«≈
ÔÎÂ ,¯Ó‡L BÓk ¯·c‰ ÔÈ‡Â ÈÚË‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ BÏ««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈«»»¿∆»«¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ dLc˜Ï ‰È‰ ÈaÏa :‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¿ƒƒ»»¿«¿»««ƒ
·laL ÌÈ¯·c‰L ÈÙÏ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - È˙ÚË‰L∆ƒ¿«¿ƒ≈»¿À∆∆¿ƒ∆«¿»ƒ∆«≈

ÌÈ¯·c ÌÈ‡7. ≈»¿»ƒ

הקידושין.7) בשעת בפה לפרש לה היה כי

.‚Ìqa È‡L ˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰8‡ˆÓÂ , ¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»∆¬ƒ«»¿ƒ¿»
ÈÒ¯·e Ìqa9Ô·e ¯ÈÚ Ôa ‡ˆÓÂ ,¯ÈÚ Ôa È‡L ˙Ó ÏÚ ; «»À¿ƒ«¿»∆¬ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ∆

ÔBÚÓLÂ ÛÒBÈ BÓL ‡ˆÓÂ ,ÛÒBÈ ÈÓML ˙Ó ÏÚ ;C¯k¿««¿»∆¿ƒ≈¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿
ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿À∆∆¬»ƒ»«»«¿»∆≈
ÈÈ‡L ;ÔBÚÓLÂ ÛÒBÈ BÓL ‡ˆÓÂ ,ÛÒBÈ ‡l‡ ÈÓL¿ƒ∆»≈¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆≈ƒ

,¯ÈÚ Ôa ‡l‡ ÈÈ‡L ;ÈÒ¯·e Ìqa ‡ˆÓÂ ,Ìqa ‡l‡∆»«»¿ƒ¿»«»À¿ƒ∆≈ƒ∆»∆ƒ
.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯ÈÚ Ô·e C¯k Ôa ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿«∆ƒ≈»¿À∆∆

בשמים.8) רע.9)מוכר וריחו עורות מעבד

.„˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
L CÈ¯ˆ ,˙B¯˜Ï Ú„BÈ È‡LÌb¯˙ÈÂ ‰¯Bz‰ ‡¯˜i ∆¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»«»ƒ«¿≈

˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .¯b‰ ÒBÏ˜‡ Ìeb¯z d˙B‡»«¿À¿¿«≈¿ƒ»«»«¿»
ÌÈ‡È· ‰¯Bz ˙B¯˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‡¯B˜ È‡L∆¬ƒ≈»ƒƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒƒ
,˙BLÏ Ú„BÈ È‡L ˙Ó ÏÚ .‰ÙÈ ˜ec˜„a ÌÈ·e˙Îe¿ƒ¿ƒ¿»∆«¿»∆¬ƒ≈«ƒ¿
ÏÚ :¯Ó‡ Ì‡Â .‰Ln‰ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»««
‰Ln‰ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰‡pz È‡L ˙Ó¿»∆¬ƒ«»»»ƒƒ¿≈«ƒ¿«ƒ¿»

‡¯ÙÒÂ10È¯ÙÒÂ11‡zÙÒB˙Â12‡iÁ Èa¯ ÏL13. ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈¿∆¿»∆«ƒƒ»

רב.10) וחיברו כהנים, לספרים:11)תורת הלכה מדרשי
ודברים. ענייניה 12)במדבר לבאר למשנה תוספת

קצרה. בלשון ביותר.13)השנויים מוסמכת שהיא

.‰È‡fÚ Ô·k :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - „ÈÓÏz È‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆¬ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿∆««
„Á‡ ¯·c B˙B‡ ÔÈÏ‡BML Ïk ‡l‡ ,‡ÓBÊ Ô·e∆»∆»…∆¬ƒ»»∆»
ÔÈ„nÏnL ,‚Á‰ ˙BÎÏ‰a elÙ‡Â ;B¯ÓB‡Â B„eÓÏ˙a¿«¿¿¿«¬ƒ¿ƒ¿∆»∆¿«¿ƒ
eÈ‰iL È„k ,‚ÁÏ CeÓÒ ÌÈlw‰ ÌÈ¯·cÓ ÌÈa¯a Ô˙B‡»»«ƒƒ¿»ƒ««ƒ»∆»¿≈∆ƒ¿
ÔÈ‡ - ÌÎÁ È‡L ˙Ó ÏÚ .Ô‰a ÔÈ‡È˜a ÌÚ‰ Ïk»»»¿ƒƒ»∆«¿»∆¬ƒ»»≈
ÔÈÏ‡BML Ïk ‡l‡ ,ÂÈ¯·ÁÂ ‡·È˜Ú Èa¯k :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«ƒ¬ƒ»«¬≈»∆»…∆¬ƒ

‰ÓÎÁ ¯·c ÌB˜Ó ÏÎa B˙B‡14È‡L ˙Ó ÏÚ .¯ÓB‡Â ¿»»¿«»¿»¿≈«¿»∆¬ƒ
¯ Ôa ¯·‡k :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯Ba‚15·‡BÈÎe16‡l‡ , ƒ≈¿ƒ¿«¿≈∆≈¿»∆»

˙Ó ÏÚ .B˙¯e·‚ ÈtÓ epnÓ ÌÈ‡¯È˙Ó ÂÈ¯·ÁL Ïk…∆¬≈»ƒ¿»¿ƒƒ∆ƒ¿≈¿»«¿»
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯k] :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯ÈLÚ È‡L∆¬ƒ»ƒ≈¿ƒ¿«ƒ∆¿»»∆

ÌBÒ¯Á17‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Îe [18ÈaL Ïk ‡l‡ , «¿¿«ƒ∆¿»»∆¬«¿»∆»…∆¿≈
˜Ècˆ È‡L ˙Ó ÏÚ .B¯LÚ ÈtÓ B˙B‡ ÔÈ„aÎÓ B¯ÈÚƒ¿«¿ƒƒ¿≈»¿«¿»∆¬ƒ«ƒ
‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,¯eÓb ÚL¯ elÙ‡ -¬ƒ»»»¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»

BaÏa ‰·eLz ¯‰¯‰19‡L ˙Ó ÏÚ .elÙ‡ - ÚL¯ È ƒ¿≈¿»¿ƒ«¿»∆¬ƒ»»¬ƒ
¯‰¯‰ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,¯eÓb ˜Èc«̂ƒ»¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»ƒ¿≈
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔBÚL ;BaÏa ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒ«»¿ƒ∆¬¬«»ƒ
‰OÚ BaÏa „·ÚÏ ¯‰¯‰iMÓe ,‡e‰ ÏB„b ˙BÏfÓe«»»ƒ∆¿«¿≈«¬…¿ƒ«¬»
OÙz ÔÚÓÏ :·e˙ÎÂ ,ÌÎ··Ï ‰zÙÈ Ôt :¯Ó‡pL ,ÚL»̄»∆∆¡«∆ƒ¿∆¿«¿∆¿»¿««¿…

.ÌaÏa Ï‡¯OÈ ˙Èa ˙‡∆≈ƒ¿»≈¿ƒ»

בסברא.14) התלוי המלך.15)דבר שאול של צבא שר
המלך.16) דוד של צבא שר צרויה, עשיר 17)בן היה

ספינות  אלף וכנגדן ביבשה עיירות אלף לו הניח ואביו גדול
מעשר 18)בים. מפריש והיה גדול עשיר היה הוא אף

ושנה. שנה בכל עגל אלף עשר שנים ובכל 19)מעדרו
ואין  מקודשת אינה [=רשעים] עדים בפסולי המקדש זאת,
שאומר  כאן רק כי בליבם, תשובה הרהרו שמא חוששים
שמא  לחוש יש צדיק", שאני מנת "על לפנינו: בפירוש
למה  כלום אומרים העדים אין כאשר אבל בליבו, הרהר

להם. נחוש

.Â‡È‰L ¯e·Ò È˙ÈÈ‰ :¯Ó‡Â ,‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»«»ƒƒ»∆ƒ
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;˙‰k ‡È‰ È¯‰Â ,‰iÂÏ ;‰iÂÏ ‡È‰ È¯‰Â ,˙‰k…∆∆«¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»«¬≈ƒ…∆∆
,‰iÚ- ‰iÚ ‡È‰ È¯‰Â ,‰¯ÈLÚ ;‰¯ÈLÚ ‡È‰ È¯‰Â ¬ƒ»«¬≈ƒ¬ƒ»¬ƒ»«¬≈ƒ¬ƒ»

ezÚË‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰20‡È‰ ÔÎÂ . ¬≈¿À∆∆ƒ¿≈∆…ƒ¿«¿≈ƒ
;ÈÂÏ ‡e‰ È¯‰Â ,Ô‰k ‡e‰L È˙ÈÈ‰ ‰¯e·Ò :‰¯Ó‡L∆»¿»¿»»ƒƒ∆…≈«¬≈≈ƒ
È¯‰Â ,ÈÚ ;ÈÚ ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÈLÚ ;Ô‰k ‡e‰ È¯‰Â ,ÈÂÏ≈ƒ«¬≈…≈»ƒ«¬≈»ƒ»ƒ«¬≈
‰ÚË‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÈLÚ ‡e‰»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ¿≈∆…ƒ¿»

.d˙B‡»

דברים.20) אינם שבלב ודברים עצמו את הטעה הוא אלא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמת 1) שליח לביאה, נמסרו שלא קדושין דין בו נתבארו

בתו  על האב נאמנות סתם, מבנותיו אחת קידש בדרך,
ושליח  כופרת, והיא קידשתיך לאשה האומר בקידושין,
בקידושין, קול השליחות, ביטול לעצמו, האשה שקידש

בהם. והכחשות

.‡ÌeMÓ Ô‰ÈzL ‡OÏ ¯eÒ‡L ,ÌÈL ÈzL Lc˜Ó‰«¿«≈¿≈»ƒ∆»ƒ»¿≈∆ƒ
˙Á‡k ,‰Â¯Ú2LcwL ÔB‚k ?„ˆÈk .˙BLc˜Ó ÔÈ‡ - ∆¿»¿««≈»¿À»≈«¿∆ƒ≈

Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡ - ˙Á‡k ˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ dz·e ‰M‡ƒ»ƒ»¿≈¬»¿««≈««≈∆
˙Lc˜Ó3. ¿À∆∆

לי.2) מקודשות שתיכן הרי כלל 3)שאמר: ב. ג, קידושין
אינו", אחת בבת אפילו - זה אחר בזה שאינו "כל הוא:
בה  שנאמר אשתו, באחות תופסין קידושין ואין והואיל
(=לא  תקח" לא אחותה אל "ואשה יח): יח, (ויקרא
אין  כאחת, כשקידשן אף - סז:) קידושין עי' תקדשנה,

מהן. באחת אף תופסין קידושין

.·ÌÎlk È¯‰ :¯Ó‡Â ,˙Á‡k ˙Ba¯ ÌÈL Lcƒ̃≈»ƒ«¿««¿»«¬≈À¿∆
ÈÏ ˙BLc˜Ó4dz·e ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL Ô‰a eÈ‰Â , ¿À»ƒ¿»»∆¿≈¬»ƒ»ƒ»

˙Lc˜Ó ÔlkÓ ˙Á‡ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ5¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«≈»∆≈««ƒÀ»¿À∆∆¿ƒ»«
Ôlk È¯‰ - ÈÏ ˙Lc˜Ó ‰‡È·Ï ÈÏ ÌkÓ ‰Èe‡¯‰ :Ô‰Ï»∆»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿À∆∆ƒ¬≈À»

dz·e ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡Ó ıeÁ ,BÏ ˙BLc˜Ó6‡ˆBiÎÂ ¿À»≈¬»ƒ»ƒ»¿«≈
,ÈÏ ˙BLc˜Ó ÌÎlk È¯‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a»∆¿≈ƒ»«»∆¬≈À¿∆¿À»ƒ
,‰Â¯Ú ˙Á‡ ‰M‡ B‡ Ì"ekÚ B‡ ‰ÁÙL Ô‰a ‰˙È‰Â¿»¿»»∆ƒ¿»«ƒ»««∆¿»
ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B˙BÁ‡ B‡ Bza B‡ LÈ‡ ˙L‡ ÔB‚k¿≈∆ƒƒ¬¿«≈»∆≈
ÈÏ ÌkÓ ‰Èe‡¯‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .˙Lc˜Ó ÌlkÓ ˙Á‡««ƒÀ»¿À∆∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆ƒ
BÏ ˙BLc˜Ó Ôlk È¯‰ - ÈÏ ˙Lc˜Ó ‰È‰z ‰‡È·Ï7, ¿ƒ»ƒ¿∆¿À∆∆ƒ¬≈À»¿À»

ÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ‰M‡ d˙B‡Ó ıeÁ.da ÔÈ ≈»ƒ»∆≈ƒƒ¿ƒ»

כולן.4) עבור קידושין כסף מהן לאחת 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

.‚ÈÏ ˙Lc˜Ó ÌkÓ ˙Á‡ È¯‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿≈¬»¬≈««ƒ∆¿À∆∆ƒ

‰Ëe¯t Ô‰Ï Ô˙Â ,‰Êa8„È ÏÚ ˙Á‡ ‰zÏawL B‡ »∆¿»«»∆¿»∆ƒ¿«»««««
˙Lc˜Ó EÈ˙BaÓ ˙Á‡ :·‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ;dz¯·Á¬∆¿»¿≈»≈¿»««ƒ¿∆¿À∆∆

‰ÈLec˜ ·‡‰ Ïa˜Â ,ÈÏ9,epnÓ Ëb ˙BÎÈ¯ˆ Ôlk - ƒ¿ƒ≈»»ƒ∆»À»¿ƒ≈ƒ∆
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â10ÔÈLecw‰L ÈtÓ , ¿»»«««≈∆ƒ¿≈∆«ƒƒ

˙Á‡ ÏÚ ‡B·Ï ¯LÙ‡ È‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ô‰a ÔÈÒÙBz¿ƒ»∆««ƒ∆ƒ∆¿»»«««
Ô‰Ó11. ≈∆

למשנה,8) בפירושו רבינו (לשון יחד לשתיהן שנתן
מ"ז). פ"ב, בתו 9)קידושין קידושי את לקבל זכאי שהאב

הי"א. פ"ג, לעיל כמפורש שתיבגר, ולא 10)עד הואיל
שמא  מהן, אחת אף לישא יכול אינו קידש, מהן איזו פירש

אשתו. באחות פוגע א.)11)הוא נב, א. נא, קידושין
הם  לביאה מסורין שאינן קידושין האומר: רבא, לגבי כאביי
קג"ם  ביע"ל המסומנות מההלכות אחת והיא קידושין.
ואח"כ  תחילה, מבנותיו אחת שידך ואם כאביי. שהלכה
לי", מקודשת "בתך לאב: המשודך אמר קידושין בשעת
שהמשודכת  רבינוֿתם אומר בתך", "פלונית פירש: ולא
לחזור  (לא הקהילות ותקנת חרם עליו שחל כיון מקודשת,
שאין  במקום ואפילו אחרת, ומקדש זו עזב לא משידוכו) בו
ולא  עולה יעשו לא ישראל שארית - הקהילות תקנת בו
'תוספות' ראה אולם מיימוניות', ('הגהות כזב ידברו

סט"ז). לז, סי' אהע"ז ובשו"ע נב. לקידושין

.„CÏ‰Â ,˙ÈBÏt ‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿ƒ¿»«
dLc˜Â12dz·Ï B‡ dn‡Ï BÓˆÚa ÁlLÓ‰ Lc˜Â ,BÏ ¿ƒ¿»¿ƒ≈«¿«≈«¿«¿¿ƒ»¿ƒ»

‰BL‡¯ ‰Lc˜˙ Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,d˙BÁ‡Ï B‡«¬»¿≈»«≈≈∆ƒ¿«¿»ƒ»
ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡Â ,Ëb ˙BÎÈ¯ˆ Ô‰ÈzL -13‰M‡ ÔÎÂ . ¿≈∆¿ƒ≈«¬»»¿≈ƒ»

‰ÎÏ‰Â ,dLc˜Â CÏ‰Â ,dLc˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL∆»¿»»ƒ«¿«¿»¿»«¿ƒ¿»¿»¿»
Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,¯Á‡Ï dÓˆÚ ‡È‰ ‰Lc˜Â¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«≈¿≈»«≈≈∆

Ì„B˜14dÏ ÔÈ˙B Ô‰ÈL -15„Á‡ ,eˆ¯ Ì‡Â .Ëb ≈¿≈∆¿ƒ»≈¿ƒ»∆»
ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B16. ≈≈¿∆»≈

"לקדשה".12) התימנים: לקחת 13)בכת"י לו אסור כי
גרושתו. את 14)קרובות ביטלה הרי קדמו, קידושיה שאם

לאחר. מקודשת והיתה שלוחה, רוצה 15)מעשה אם
לאחר. מהאחד,16)להנשא איש אשת עוד אינה כי

עט.). (קידושין לו מותרת וממילא

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na17Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ˜BÁ¯a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ¬»ƒ
B‡ ÔaÏ dÓˆÚ ‡È‰ ‰Lc˜Â ,·‡Ï ÁÈÏM‰ dLcƒ̃¿»«»ƒ«»»¿ƒ¿»ƒ«¿»«≈
‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,Ëb ÔÈ˙B Ì‰ÈL - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Á‡Ï»»¿«≈»∆¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ¬»

Ì‰ÈLÏ18. ƒ¿≈∆

הגט.17) לאחר לשני, להנשא גרושת 18)שמותרת שהרי
וגרושת  האב, על אסורה הבן וגרושת הבן, על אסורה האב

ה"א). ביאה איסורי מהל' פ"ב (להלן אחיו על - האח

.Â˙Óe ,‰M‡ ÈÏ Lc˜Â ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿«≈ƒƒ»≈
‰M‡ BÏ Lc˜ ‡Ï Ì‡ Lc˜ Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ,ÁÈÏM‰«»ƒ«¿≈≈«ƒƒ≈ƒ…ƒ≈ƒ»
˙BOÚÏ ÁÈÏL ˙˜ÊÁL ,LcwL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿∆¿«∆ƒ≈∆∆¿«»ƒ««¬

B˙eÁÈÏL19BÏ Lc˜ ‰M‡ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .20 ¿ƒ¿ƒ¿≈»«≈ƒ»ƒ≈
Ô‰L ˙B·B¯˜ dÏ LiL ‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»¿»ƒ»∆≈»¿∆≈
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‰Â¯ÚdnÚ21B‡ Ì‡ B‡ ˙a dÏ LiL ‰M‡ ÔB‚k , ∆¿»ƒ»¿ƒ»∆≈»«≈
dn‡ ‡nL ,BÊ ‡OÈ ¯Ó‡z Ì‡L ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁ‡»¿«≈»∆∆ƒ…«ƒ»∆»ƒ»
‰M‡a ¯zÓe .dza B‡ d˙BÁ‡ B‡ BÁeÏL BÏ Lcƒ̃≈¿¬»ƒ»À»¿ƒ»

el‡ ÔB‚k ˙B·B¯˜ dÏ ÔÈ‡L22ÔB‚k ,‰·B¯˜ dÏ ‰˙È‰ . ∆≈»¿¿≈»¿»»¿»¿
˙L‡ ‰·B¯w‰ ‰˙È‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁ‡ B‡ Ì‡≈»¿«≈»∆¿»¿»«¿»≈∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÈÏL ‡e‰ ‰OÚL ‰ÚMa LÈ‡ƒ¿»»∆»»»ƒ«««ƒ
;da ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÈÏM‰ ˙eÓiL Ì„˜ ‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»…∆∆»«»ƒ«¬≈∆À»»
¯Á‡ d˙·B¯˜ ˙‡ ÁÈÏM‰ Lc˜ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»ƒ≈«»ƒ«∆¿»»««
‰OÚL ‰ÚMa ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ,‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆…»¿»¿»«»»∆»»
‰M‡ ‡l‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,ÁÈÏM‰«»ƒ«¿≈»»∆»ƒ«¿«≈∆»ƒ»

˙eÁÈÏM‰ ˙ÚLa dLc˜Ï ‡e‰ ÏBÎiL23. ∆»¿«¿»ƒ¿««¿ƒ

יב.).19) (נזיר קידש איזו 20)ובוודאי לו פירש שלא
לקדש. רוצה אוסר 21)אשה זה הרי האשה, את שהמקדש

בנה  ובת בתה אביה, ואם אמה, אם אמה, עריות: שבע עליו
א, ארץ, דרך (מסכת קיימת שהיא בזמן ואחותה בתה ובת

שם.22)א). שהשליח 23)נזיר, להוכיח יש ומכאן שם.
לקדשה  יכול שאינו אע"פ למשלחו קרובתו לקדש יכול
המשלח  שמותר אמרו לא למה כן לא שאם לעצמו,

(מגידֿמשנה). השליח בקרובות

.Ê˙‡ ÁÈÏL Ôlk eOÚÂ ,ÌÈa ‰MÓÁ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¬ƒ»»ƒ¿»À»»ƒ«∆
‰M‡ Ì‰Ï Lc˜Ï Ì‰È·‡24LÈ‡Ï ÌÈa‰ È·‡ ¯Ó‡Â , ¬ƒ∆¿«≈»∆ƒ»¿»«¬ƒ«»ƒ¿ƒ

„Á‡Ï ˙Lc˜Ó EÈ˙BaÓ ˙Á‡ :˙Ba LÓÁ BÏ LiL∆≈»≈»««ƒ¿∆¿À∆∆¿∆»
ÈaÓ25·‡‰ Ïa˜Â ,26ÔÈLecw‰27Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk - ƒ»«¿ƒ≈»»«ƒƒ»««≈∆

ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÁ‡‰ ÏkÓ ÔÈh‚ ‰MÓÁ ‰ÎÈ¯ˆ28e˙ ¿ƒ»¬ƒ»ƒƒƒ»»«ƒƒ¿À»»¿
‰M‡ Ô‰Ï Lc˜Ï ·‡Ï ˙eL¯29Ïk - Ì‰Ó „Á‡ ˙Ó . ¿»»¿«≈»∆ƒ»≈∆»≈∆»

ÔÈh‚ ‰Úa¯‡ ‰ÎÈ¯ˆ Ô‰Ó ˙Á‡30„Á‡Ó ‰ˆÈÏÁÂ , ««≈∆¿ƒ»«¿»»ƒƒ«¬ƒ»≈∆»
Ì‰Ó31. ≈∆

אשה 24) ולקדש שליח לעשות הראויים גדולים שהם וכגון
נב.). פירש 25)(קידושין לא והלה בן, איזה פירש ולא

בת. הבנות.26)איזו הבנות 27)אבי עשאוהו לא אפילו
בגרו  לא ועדיין הואיל קידושיהן, לקבל הוא יכול שליח,

הי"א. פ"ג לעיל כמבואר בידו, הבנים.28)ורשותן כל
המקודשת.29) זאת ומי המקדש הוא מי ידוע ואינו
הנשארים.30) האחים המת 31)מארבעת ארוסת שמא

עד  לאחרים להנשא יכולה ואינה ליבום. וזקוקה היא
היא  שמא כי ראויה אינה ולהתייבם נב.) (קידושין שתחלוץ
אחיו  אשת נושא זה ונמצא החיים, האחים לאחד ארוסה

החי.

.Á‡È‰L ,‰¯Ú B‡ ‰pË˜ ˙a BÏ ‰˙È‰L ·‡‰»»∆»¿»«¿«»«¬»∆ƒ
˙¯‚Ba ˙·e ,B˙eL¯a32˙eL¯ ˙¯‚Ba‰ BÏ ‰˙Â , ƒ¿«∆∆¿»¿»«∆∆¿

˙¯‚Ba‰ ÔÈ‡ - „Á‡Ï Ì˙Ò Bza Lc˜Â ,dLc˜Ï¿«¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿∆»≈«∆∆
È˙B‡ ˙OÚL ˙¯‚Ba‰ Èza :¯Ó‡ÈÂ L¯ÙiL „Ú ,ÏÏÎaƒ¿»«∆¿»≈¿…«ƒƒ«∆∆∆»»ƒ

˙Lc˜Ó ˙¯‚Ba‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÁÈÏL33d˙BÁ‡Â) »ƒ«¿ƒ»≈«∆∆¿À∆∆«¬»
.(˙Lc˜Ó¿À∆∆

נערה,32) נקראת חדשים וששה י"ב עד שנה י"ב בת
בוגרת, נקראת ומעלה חדשים הששה גמר יום ומתחילת

ה"ב. פ"ב לעיל אדם 33)כמפורש "אין ב: נא, קידושין

ועושה  הנערה) בתו (קידושי עליו המוטלת מצוה עוזב
וברש"י. ב סד, שם וראה עליו", מוטלת שאינה מצוה

.ËÈzk ÈzL BÏ LiL ÈÓ34ÔlÎÂ ,ÌÈL È˙MÓ ˙Ba ƒ∆≈¿≈ƒ≈»ƒ¿≈»ƒ¿À»
B˙eL¯a35¯Ó‡ ÔÈLecw‰ ˙ÚL·e ,Ô‰Ó ˙Á‡ Lc˜Â , ƒ¿¿ƒ≈««≈∆ƒ¿««ƒƒ»«

LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏB„b‰ Èza ˙‡ CÏ ÈzLc˜ :ÏÚaÏ«««ƒ«¿ƒ»∆ƒƒ«¿»««ƒ∆≈
˙BÏB„baL ‰ÏB„‚ ‡nL :¯ÓBÏ36‰ÏB„‚ B‡ BÏ Lc˜ «∆»¿»∆«¿ƒ≈¿»

˙BpËwaL37ÔÓ ‰ÏB„‚ ‡È‰L ˙BÏB„baL ‰pË˜ B‡ , ∆«¿«¿«»∆«¿∆ƒ¿»ƒ
˙BpËwaL ‰ÏB„b‰38˙B¯zÓ Ôlk È¯‰ -39ÔÓ ıeÁ «¿»∆«¿«¬≈À»À»ƒ

Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó‰ dc·Ï ‡È‰L ,˙BÏB„baL ‰ÏB„b‰«¿»∆«¿∆ƒ¿«»«¿À∆∆¿≈ƒ
‡nL :¯ÓBÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰pËw‰ Bza Lcƒ̃≈ƒ«¿«»««ƒ∆≈«∆»
‰ÏB„b B‡ ,˙BÏB„baL ‰pË˜ B‡ ˙BpËwaL ‰pË¿̃«»∆«¿«¿«»∆«¿¿»
È¯‰ - ˙BÏB„baL ‰pËw‰ ÔÓ ‰pË˜ ‡È‰L ˙BpËwaL∆«¿«∆ƒ¿«»ƒ«¿«»∆«¿¬≈
dc·Ï ‡È‰Â ,˙BpËwaL ‰pËw‰ ÔÓ ıeÁ ˙B¯zÓ ÔlkÀ»À»ƒ«¿«»∆«¿«¿ƒ¿«»
ÂÈ˙B·a ÔÈ‡L - ‰ÏB„b‰ Bza ÚÓLnL .˙Lc˜Ó‰«¿À∆∆∆«¿«ƒ«¿»∆≈ƒ¿»
Ô‰a ÔÈ‡L - ‰pËw‰ Bza ÚÓLÓe ,‰pnÓ ‰ÏB„b¿»ƒ∆»«¿«ƒ«¿«»∆≈»∆

‰pnÓ ‰pË˜40. ¿«»ƒ∆»

שלא 35)קבוצות.34) לקדשן ויכול בגרו לא שעדיין
תחילה.36)מדעתן. לו שילדה הראשונה מהאשה

אח"כ.37) לו שילדה השניה לו 38)מאשתו נולדה שהיא
הראשונה. בתה את השניה אשתו שילדה טרם

לאחרים.39) בלשון 40)להנשא לדבר עשוי אדם אין שם.
יוסי). כרבי סד: (קידושין ספק לידי המביאה

.È‡È‰L ¯b·zL Ì„˜ Bza ÏÚ ¯ÓBÏ ·‡‰ ÔÓ‡∆¡»»»««ƒ…∆∆ƒ¿…∆ƒ
Ïk‰ ÏÚ d¯ÒB‡Â ,˙Lc˜Ó41. ¿À∆∆¿¿»««…

ימצא 41) לא שמא כי לקדשה, בידו כלֿכך שאינה ואע"פ
הכתוב  מחמת נאמן זאת בכל - לקדשה שיסכים אדם
באמרו  הזה". לאיש נתתי בתי "את טז): כב, (דברים
קדשה, למי יודעים אנו שאין העולם, לכל אסרה - "לאיש"
הכתוב  ובנערה סד.) (קידושין לזה התירה - "הזה" ובאמרו

מדבר.

.‡ÈÈÓÏ Ú„BÈ ÈÈ‡Â Èza ˙‡ ÈzLc˜ :¯Ó‡L ·‡‰»»∆»«ƒ«¿ƒ∆ƒƒ¿≈ƒ≈«¿ƒ
„Ú ,Ì„‡ Ïk ÏÚ ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰ÈzLcƒ̃«¿ƒ»¬≈¬»¿»«»»»«
‰È‰˙Â ,‰ÈzLc˜ ÈBÏÙlL ÈÏ Ú„B :·‡‰ ¯Ó‡iL∆…«»»«ƒ∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ¿∆

„·Ïa Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ42¯Á‡ BÏ Ú„BpL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»ƒ∆≈ƒ¿«¿««ƒ∆«««
‰¯‚aL43. ∆»¿»

אדם.42) לכל מותרת תהיה ואז תתגרש ממנו רק כלומר,
"שהפה 43) משום נאמן זאת בכל ברשותו. אינה כבר ואז

אפילו  מועיל זה ונימוק שהתיר", הפה הוא שאסר
האמירה  של דיבור כדי לאחר בא השני כשהדיבור
נאמן  הוא האב, מפי אלא אינו שהאיסור כיון הראשונה,
סותר  האחרון הדיבור אין כי מכאן. לאחר אפילו להתירה
מי  ידע לא שמתחילה יתכן כי הראשון, הדיבור את כלום
פי"ב  גירושין הל' (מגידֿמשנה, לו נודע ועכשיו קידשה,
בסמוך  כמבואר להתירה, נאמן אחר אדם אפילו והרי ה"א)

(מגידֿמשנה). לכך נאמן בעצמו שהאב כלֿשכן –

.·È„Á‡ ‡·e ,‰ÈzLc˜ ÈÓÏ Ú„BÈ ÈÈ‡ :·‡‰ ¯Ó‡»«»»≈ƒ≈«¿ƒƒ«¿ƒ»»∆»
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ÔÓ‡ - ‰ÈzLcwL ‡e‰ È‡ :¯Ó‡Â44ÒÎÏ Û‡45, ¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ»∆¡»«ƒ¿…
.ÌÈ¯Á‡ ÔÈLec˜ CÈ¯ˆ BÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ¬≈ƒ

הוא 44) מתיירא כי שקידשה, האב לפני לומר חצוף שאינו
כסף  קבלתי ממך "לא ויאמר: האב יכחישנו שמא

(קידושין 45)הקידושין". תקפו יצרו שמא אומרים ואין
סג:).

.‚È:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰ÈzLc˜ È‡ :¯ÓB‡ ‰Ê ,ÌÈL e‡a»¿«ƒ∆≈¬ƒƒ«¿ƒ»¿∆≈
Ëb ÔÈ˙B Ô‰ÈL - ‰ÈzLc˜ È‡46„Á‡ ,eˆ¯ Ì‡Â . ¬ƒƒ«¿ƒ»¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ»∆»

ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B47¯Á‡ ‡a Ck ¯Á‡Â ,dÒk . ≈≈¿∆»≈¿»»¿««»»«≈
BÈ‡Â ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰ÈzLcwL ‡e‰ È‡ :¯Ó‡Â¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ»≈∆¡»¿≈

dÏÚa ÏÚ d¯ÒB‡48. ¿»««¿»

לאחרים.46) להנשא שיצטרך 47)להתירה ואפשר שם.
טען  הראשון שהרי כשיכנסנה, אחרים קידושין לקדשה
העומד  לשני נתקדשה לא באמת ושמא לו, מקודשת שהיא

(רשב"א). עכשיו בהיתר 48)לכנסה שכנסה מאחר כי
עליו. לאסרה נאמן יחידי הבא השני אין החכמים, ובהסכמת
שהתירוה  כיון אלא כנסה, לא עדיין אפילו הרשב"א ולדעת
הראשון, מהיתרה להוציאה נאמן השני אין - לכונסה

א. כג, כתובות והשווה

.„ÈÈÓÏ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡Â ÈzLc˜˙ :‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ««¿ƒ
- CÈzLcwL ‡e‰ È‡ :¯Ó‡Â „Á‡ ‡·e ,ÈzLc˜ ƒ̇¿««¿ƒ»∆»¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ

epnÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ,Ëb ÔzÏ ÔÓ‡49; ∆¡»ƒ≈≈¿ƒ¿∆À∆∆¿»»»ƒ∆
‡È‰Â BÙ˜z B¯ˆÈ ‡nL ,ÒÎÏ ÔÓ‡ BÈ‡ Ï·‡¬»≈∆¡»ƒ¿…∆»ƒ¿¿»¿ƒ

ÏÈb¯z50d¯Èz‰Ï È„k BÏ51. «¿ƒ¿≈¿«ƒ»

לאחר 49) לו תתירנה אם כי שיגרשנה, אחר אפילו
שניהם. מצד והערמה לקנוניא לחוש יש הגירושין,

אחריה.50) ותשדלנו עליו ממנה 51)תחפה מתיירא ואינו
קדשתיה, אני לומר אחר עוד יבוא אם ואפילו שתכחישנו,

וברש"י). סג: (קידושין תכחישנו היא

.ÂË‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,CÈzLc˜ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ∆∆…
‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ‡e‰ - ÈzLc˜52˙¯zÓ ‡È‰Â , ƒ«¿«ƒ»ƒ¿∆»¿ƒÀ∆∆

ÂÈ·B¯˜a53- CÈzLc˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈzLc˜ . ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿≈…ƒ«¿ƒ
ÂÈ·B¯˜a ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,‰È˙B·B¯˜a ¯zÓ ‡e‰54. À»ƒ¿∆»¿ƒ¬»ƒ¿»

‡e‰ - Èza ‡l‡ zLc˜ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,CÈzLcƒ̃«¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»ƒƒ
‰ÏB„b ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡55;ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ‰ÏB„‚e , »ƒ¿¿»¿»À∆∆ƒ¿»

ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ˙a‰Â ,˙a‰ ˙B·B¯˜a ¯zÓe56ÈzLc˜ . À»ƒ¿««¿««À∆∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ
‡e‰ - È˙B‡ ‡l‡ zLc˜ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Cza ˙‡∆ƒ≈¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»ƒ
¯zÓe ;ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ˙a‰Â ,˙a‰ ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡»ƒ¿««¿««À∆∆ƒ¿»À»

ÂÈ·B¯˜ ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ì‡‰Â ,Ì‡‰ ˙B·B¯˜a57. ƒ¿»≈¿»≈¬»«¿»

ש"כיון 52) איסור, כחתיכת עליו אותן עשה שבהודאתו
. . . נשים שש מקרובותיה עליו נאסרו אשה, אדם שקידש
אמה  ואם אמה הן: ואלו מותה, לאחר בין אשתו בחיי בין
אשתו  אחות וכן . . . בנה ובת בתה ובת ובתה אביה, ואם
פ"ב, ביאה איסורי (הל' אשתו" שתמות עד עליו ערוה

מכחישתו.53)ה"זֿט). בנו,54)שהיא אביו, אבי אביו,
עליה  שעשאתם מ:), (יבמות אחיו ובן אחיו בנו, ובן בנו

נא). הערה (כנ"ל בהודאתה איסור האם.55)כחתיכת
בתה.56) על נאמנת האם א.57)ואין סה, קידושין

.ÊËÔÈLecw‰ ÔÈÚBhL el‡ ÏÎÂ58ÔÚBh‰ ÔÚËLa , ¿»≈∆¬ƒ«ƒƒ¿∆»««≈
˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ eÎÏ‰Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈLec˜ ÌL eÈ‰L∆»»ƒƒƒ¿≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆
ÌÈ„Ú ‡Ïa ÔÈLecw‰ eÈ‰L e„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;e˙Ó B‡≈¬»ƒ∆»«ƒƒ¿…≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ -59ÌB˜Ó ÏÎÂ . ≈»ƒƒ¿∆≈«¿¿»»
‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈzLc˜ :LÈ‡Ï ‰M‡ ¯Ó‡zL∆…«ƒ»¿ƒƒ«¿«ƒ¿≈…
d¯Èz‰Ï Ëb dÏ ·zÎiL epnÓ ÌÈL˜·Ó - CÈzLcƒ̃«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆∆ƒ¿…»≈¿«ƒ»

ÌÚ‰ ¯‡LÏ60„ÒÙ‰ ‰Êa BÏ ÔÈ‡L ,61dÏ Ô˙ Ì‡Â . ƒ¿»»»∆≈»∆∆¿≈¿ƒ»«»
‰a˙k ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - BÓˆÚÓ Ëb62. ≈≈«¿ƒƒ≈¿À»

היא.58) בין הוא ה"ו.59)בין פ"ד, אם 60)לעיל כי
ע"פ  – העולם לכל להנשא נאסרה הרי גט, תקבל לא

כתובה,61)דבריה. לה לתת יצטרך לא כי ממון, הפסד
הפסד  בזה אין - בקרובותיה יאסר יגרשנה שאם ואע"פ

(מגי  מקרובותיה חוץ לישא יוכל נשים הרבה כי דֿגדול,
רוצה  אינו כי לטעון שיוכל אפשר, אי לכופו אבל משנה)

בקרובותיה. דעתו 62)להאסר גילה כי א. סה, קידושין
אלאֿאםֿ כתובה לארוסה אין סובר שרבינו ואע"פ שקידשה,
לטעון  יכול היאך כן ואם הי"א) פ"י לקמן (ראה לה כתב כן
כאן  אולם בידה?! כתובתה הרי - קידשה לא שמעולם
לקמן  (ראה שמקדשים קודם כתובה שכותבים במקום ידובר
נתקיימו  לא שאולי מכתובתה הוכחה כל אין כן ואם הכ"ט),

(מגידֿמשנה). אח"כ הקידושין

.ÊÈdLc˜Â CÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»«¿ƒ¿»
ÁÈÏMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - BÓˆÚÏ63˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â . ¿«¿¬≈¿À∆∆«»ƒ«¿»«¬

Ôk64È¯·c ¯‡La Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ¯·„ ‰OBÚ‰ ÏÎÂ . ≈¿»»∆»»∆¿«≈ƒ¿»ƒ¿≈
ÚL¯ ‡¯˜ - ¯kÓÓe ÁwÓ65. ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»»

לקדשה 63) רצה אם אבל בכוונה, קידשה אם ודוקא
צריכה  אינה לי" מקודשת את "הרי ואמר: וטעה למשלחו
('הגהות  קידושין אינם בטעות קידושין כי מהשליח, גט

ס"ט). לה, סי' אהע"ז ושו"ע נח,64)מיימוניות' קידושין
רמאות". מנהג בו שנהג אלא - עשוי שעשה "מה ב:

אחר 65) ובא דקה), (עוגה בחררה המהפך "עני א: נט, שם
הל' השווה חבירו. לחיי שיורד רשע" נקרא - הימנו ונטלה

ה"י. פ"ז, מכירה

.ÁÈ,dLc˜Â CÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»«¿ƒ¿»
‰ÈzLc˜ ÈÓˆÚÏ :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰66:˙¯ÓB‡ ‰M‡‰Â , «»ƒ«≈¿«¿ƒƒ«¿ƒ»¿»ƒ»∆∆

ÈzLc˜˙ BÁÏML ÔBL‡¯Ï67ÁÈÏM‰ ‰OÚ ‡Ï Ì‡ - »ƒ∆¿»ƒ¿««¿ƒƒ…»»«»ƒ«
ÌÈ„Úa68ÏM‰ È¯‰ -‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ÁÈ69‡È‰Â , ¿≈ƒ¬≈«»ƒ«»ƒ¿∆»¿ƒ

ÁlLÓ‰ È·B¯˜a ‰¯eÒ‡ ‰M‡‰Â ;ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ70, À∆∆ƒ¿»¿»ƒ»¬»ƒ¿≈«¿«≈«
‰È˙B·B¯˜a ¯zÓ ÁlLÓ‰Â71ÁÈÏM‰ ˜ÊÁ‰ Ì‡Â ; ¿«¿«≈«À»ƒ¿∆»¿ƒÀ¿««»ƒ«

ÌÈ„Úa72ÔBL‡¯Ï ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -73. ¿≈ƒ¬≈¿À∆∆»ƒ

לקדשך 66) שלחני "פלוני מתחילה: השליח לה שאמר כגון
סתם. קידשה שעה ולאחר אומר:67)בשבילו", הוא

נתכוונתי. למשלח אומרת: והיא נתכוונתי. לעצמי
שליח 68) שעשה "האיש הט"ו: פ"ג, לעיל לשיטתו רבינו

לעדים  מקום שאין בעדים, לעשותו צריך אין אשה לו לקדש
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הדבר". אמיתת להודיע אלא האיש כי 69)בשליחות
איסור  חתיכת עליו ועשאן לו, מקודשת היא הרי לדבריו

הט"ו. לעיל כמבואר נתקדשה 70)בהודאתו, שלדבריה
למשלח.71)לו. קידשה שלא צווח שלוחו שהרי
עדים.72) שני במעמד שליח המשלח והוא 73)שעשאו

זאת  ובכל ה"א) פ"ג, קידושין ('ירושלמי' בקרובותיה אסור
(מגידֿמשנה). בקרובותיה אסור השליח גם

.ËÈÁÏBMÏ Ì‡ ,ÈzLc˜˙ ÈÓÏ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡»¿»≈ƒ««¿ƒƒ¿««¿ƒƒ«≈«
BÊ È¯‰ - ÌÈ„Úa ÁÈÏM‰ ˜ÊÁ‰ ‡Ï Ì‡ :BÁeÏLÏ B‡ƒ¿ƒ…À¿««»ƒ«¿≈ƒ¬≈

ÈMÏ ˙Lc˜Ó74Ô‰ÈL - BÁeÏL ‡e‰L ˜ÊÁ‰ Ì‡Â , ¿À∆∆«≈ƒ¿ƒÀ¿«∆¿¿≈∆
Ëb ÔÈ˙B75ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B „Á‡ ,eˆ¯ Ì‡Â ;76. ¿ƒ≈¿ƒ»∆»≈≈¿∆»≈

בשעת 74) כאן אינו המשלח וגם עדות, כאן ואין הואיל
שהרי  זו, שליחות על כלֿכך סומכת האשה אין קידושין,

לדבר. עדים ואין בכל, לכפור יכול כאן 75)המשלח
לכפור  יוכל לא המשלח שהרי שליחותו, על דעתה סמכה
היא  הרי יודעת" "איני שאומרת מכיון אלא עדים במקום

לשניהם. קידושין ולדעת 76)בספק שם. 'ירושלמי'
עדים, בלי - אשה לקדש שליח לעשות אפשר אי הראב"ד
השליח  הוחזק מפרש: והוא הט"ו. פ"ג, לעיל כמפורש
- האשה במקום מפורסמת השליחות שהיתה - בעדים
השליח  מחאת שאין בקרובותיה, אסור הראשון אף ולפיכך
שלא  - השליח הוחזק לא מפורסמת. שליחות לבטל מועילה
וצווח  מוחה השליח אם כאן - מפורסמת השליחות היתה
בקרובותיה. מותר והראשון מחאתו מועלת קידשה שלעצמו

.Î,dLc˜Â CÏ‰Â ,dLc˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿«¿»¿»«¿ƒ¿»
da ‰¯ÊÁÂ ˙eÁÈÏM‰ ‰Ïha B˙ÎÈÏ‰ ˙Ú·e77ÔÈ‡Â , ¿≈¬ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿»¿»»¿≈

¯Á‡ B‡ ‰¯ÊÁ ÔÈLecw‰ dÏ ÏawL Ì„˜ Ì‡ Úe„È»«ƒ…∆∆ƒ≈»«ƒƒ»¿»««
˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÔÈLecw‰78LÈ‡‰ ÔÎÂ . «ƒƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈¿≈»ƒ
Ba ¯ÊÁÂ ÁÈÏL ‰OÚL79. ∆»»»ƒ«¿»«

הדיבור 77) ומבטל השני הדיבור בא כי מועילה, וחזרתה
כמפורש  השליח, בפני שלא ואפילו נט:) (קידושין הראשון

שם. עט.).78)ברש"י (שם גט ב.79)וצריכה עח, שם

.‡ÎBÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ÌÈL LÓÁÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰«¿«≈««≈»≈»ƒ¿≈≈«≈
- Lc˜ È˙B‡ :˙¯ÓB‡ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,Lc˜ Ô‰Ó≈∆ƒ≈¿»««¿««∆∆ƒƒ≈

Ôlk ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡80˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ Ëb Ô˙BÂ ,81, »ƒ¿À»¿≈≈¿»««¿««
‰a˙k ÁÈpÓe82˜lzÒÓe Ô‰ÈÈa ˙Á‡83Lc˜ Ì‡Â . «ƒ«¿À»««≈≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ≈

‰‡È·a84ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÒ˜ -85ÏÎÏ ‰a˙k ÔziL , ¿ƒ»»¿¬»ƒ∆ƒ≈¿À»¿»
˙Á‡Â ˙Á‡86˙Á‡Ï ·˙kL ‰a˙kL Úe„È ¯·c‰Â . ««¿««¿«»»»«∆¿À»∆»«¿««

‡È‰ È‡ :˙¯ÓB‡ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,‰„·‡ Ô‰Ó≈∆»¿»¿»««¿««∆∆¬ƒƒ
È˙a˙k ‰„·‡Â ‰a˙k ÈÏ z·˙ÎÂ ÈzLcwL87. ∆ƒ«¿«ƒ¿»«¿»ƒ¿À»¿»¿»¿À»ƒ

מספק.80) עליו אסורות לישא 81)שלכן רוצה אינו אם
כולן. כתובה.82)את לכל 83)סכום לשלם חייב ואינו

מספק. ואחת (רש"י 84)אחת אותה וגינה מעשה בה עשה
קיח:). לקדש 85)ליבמות שלא דבריהם על שעבר על

הכ"א. פ"ג לעיל כמבואר "רבי 86)בביאה ב: קיח, יבמות
גט  שיתן עד עבירה מידי מוציאתו דרך זו אין אומר, עקיבא
ה"ט. פ"ד, גזילה הל' השווה ואחת". אחת לכל וכתובה

מהן 87) לאחת כשכתב אלא יתואר לא זה דין כלומר,
לארוסה  "אין היא: הלכה כלל, כתב לא אם כי כתובה,
נשואה, באשה אבל הי"א. פ"י, לקמן כמבואר כלל" כתובה
לה  לתת חייב סתם, נשאה אלא כתובה לה  כתב לא אפילו

ה"ה. פי"ב, לקמן כמפורש ביתֿדין מתנאי כתובתה

.·ÎÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL ‰M‡‰»ƒ»∆»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ
‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ -¬≈¿∆¿«¿À∆∆««ƒ∆≈»¿»»

˜ÊÁ‰ ‡lL ÏB˜ ÏÎÂ .‰¯e¯aÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈc ˙È·a ¿»¿»∆…À¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
BÏ88‡È‰L Ba BÊ ˜ÊÁzL ÏBw‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .¿≈««∆À¿«∆ƒ

˙B¯p‰ e‡¯L ,e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡aL ÔB‚k ?˙Lc˜Ó¿À∆∆¿∆»¿«ƒ¿≈ƒ∆»«≈
˙B˜ÏBc89,ÔÈ‡ˆBÈÂ ÔÈÒÎ Ì„‡ È·e ,˙BÚvÓ ˙BhÓe , ¿ƒÀ»¿≈»»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

.ÌBi‰ ˙ÈBÏt ‰Lc˜˙ :˙B¯ÓB‡Â dÏ ˙BÁÓO ÌÈLÂ¿»ƒ¿≈»¿¿ƒ¿«¿»¿ƒ«
ÔÈ‡ - ÌBi‰ Lc˜˙z ˙ÈBÏt :˙B¯ÓB‡ Ô˙B‡ eÚÓL»¿»¿¿ƒƒ¿«≈«≈
„Ú ,‰Lc˜˙ ‡ÏÂ Lc˜Ï encÊ ‡nL ,dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆»ƒ¿«¿¿«≈¿…ƒ¿«¿»«

‰Lc˜˙pL eÚÓLiL90:e¯Ó‡Â ÌÈL e‡a Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿¿∆ƒ¿«¿»¿≈ƒ»¿«ƒ¿»¿
‰¯·‰ ÏB˜ eÚÓLÂ ,ÔÈÒe¯‡ ˙ÁÓO BÓk eÈ‡¯91, »ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»«¿¬»»

˙ÈBÏt ‰Lc˜˙pL ÈBÏtÓ ÚÓML ÈBÏtÓ eÚÓLÂ¿»«¿ƒ¿ƒ∆»«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ
‰È„ÓÏ ÌÈ„Ú‰ Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆»≈ƒƒ¿ƒ»
d˙B‡ ˜ÈÊÁnL ÏB˜ ‰Ê È¯‰ - e˙Ó B‡ ˙¯Á‡«∆∆≈¬≈∆∆«¬ƒ»

˙Lc˜Ó92. ¿À∆∆

מפלוני,88) שמע פלוני אומרים: "שהרבה ב: פט, גיטין
הים, למדינת שהלכו ופלוני מפלוני שמענו אומרים: והם
ולא  שמענו לא יאמרו: ויחקרו, לביתֿדין יבואו ואילו

שם). (ר"ן בשעת 89)ראינו" נר להדליק היו נוהגים
ב"ברורֿחיל" הנר "אור לב:): (סנהדרין שמצינו כמו שמחה,

שם". א.90)משתה פט, ושאון.91)גיטין המולה
(92- אחד עד מפי אלא שמעו לא השנים שאלו אע"פ

קול  זה הרי שהלכו, בשנים וגומר מוליך והקול הואיל
- שמע מהיכן "פלוני בגמרא: לפנינו אבל פט.). (גיטין
היינו  הים", למדינת להם והלכו מפלוני, ופלוני מפלוני,
ויהודה  ולוי מיהודה, שמע ושמעון מלוי, שמע שראובן
הקול, את ואישרו ושמעון ראובן באו ולפנינו להם, הלכו
אחד  וכל הם, שנים האחרונים שלפני העדים שגם יוצא
מצטרפין  הם וביחד שנים, מפי ולא אחד, בשם מעיד מהם
מהיכן  "פלוני בגמרא: אחרת גירסא לו היתה ורבינו לשנים.
שבאו  מעידים זה ולפי להם", והלכו ופלוני מפלוני שמע?

שנים. מפי ששמע אחד מפי ששמע אחד על לפנינו

.‚Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na93ÌL ‰˙È‰ ‡lL «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»¿»»
‡Ï˙Ó‡94eÚÓLÂ ,‡Ï˙Ó‡ ÌL ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬«¿»¬»ƒ»¿»»¬«¿»¿»¿

‰˜ÊÁ‰ ‡Ï - ‰Lc˜˙pL eÚÓMLk ‡Ï˙Ó‡‰»¬«¿»¿∆»¿∆ƒ¿«¿»…À¿¿»
ÏÚ ‰Lc˜˙ ˙ÈBÏt ?‡Ï˙Ó‡‰ ‡È‰ „ˆÈk .˙Lc˜Ó¿À∆∆≈«ƒ»¬«¿»¿ƒƒ¿«¿»«

È‡z95˜ÙÒ ÈLec˜ B‡ ,96ÔÈÏ‡BL ‡l‡ ,‰˜ÊÁ‰ ‡Ï - ¿«ƒ≈»≈…À¿¿»∆»¬ƒ
‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰È¯·c ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,d˙B‡»¿¿ƒ«¿»∆»ƒ¿≈»¿»»

˜ÊÁ ÏB˜ ‡ÏÂ ‰¯e¯a97. ¿»¿…»»

מקודשת.93) הקול 94)שהוחזקה את השובר וטעם משל
התנצלות. לשם תירוץ = פח:) שם לא 95)(רש"י ושמא
עמו. ושוברו קול זה והרי התנאי, ידוע 96)נתקיים שלא
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היה  קטן שמא או לא. או פרוטה שוה בקידושין היו אם
ספק  הרבים, ברשות קידושיה לה זרק או שקידש. בעת

הכ"ב). פ"ד, (לעיל לה קרובים ספק לו, גיטין 97)קרובים
ב. פח,

.„ÎÌÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,ÈBÏÙÏ ‰Lc˜˙pL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ
‡Ï˙Ó‡ e¯Ó‡98‡e‰L ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯ Ì‡ , »¿¬«¿»ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒ∆

Ôk99;˙Lc˜Ó ˜ÊÁz ‡ÏÂ ,‡Ï˙Ó‡‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ≈¿ƒ«»¬«¿»¿…À¿«¿À∆∆
˙Úa ‡Ï˙Ó‡‰ ‰ÚÓL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿¿»»¬«¿»¿≈

.‡Ï˙Ó‡Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈLecw‰ eÚÓLpL∆ƒ¿¿«ƒƒ≈¿ƒ»¬«¿»

לפלונית",98) קידושין זרק "פלוני הקול: יצא שמתחילה
לו". קרובים היו "שהקידושין אמרו: ימים ולאחר

מתחילה 99) שהרי היא, אמת שהאמתלא לדבר שרגלים
קרובים  שנפלו אמרו ואחרֿכך הקידושין, לה שזרק אמרו
רב  וכדעת פט: (שם כזה דבר קורה פעמים כמה והרי לו,

זביד).

.‰Î‰Lc˜˙pL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL ,˙Á‡a ‰OÚÓ«¬∆¿««∆»»»∆»∆ƒ¿«¿»
ÏÚ :¯Ó‡Â ÂÈ·‡Ï eÏ‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,ÈBÏt ÏL B·Ïƒ¿∆¿ƒ¿««¿«»¬¿»ƒ¿»««
eÎÓÒ ‡ÏÂ .È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ BÏ ‰Lc˜˙ Ck È‡z¿«»ƒ¿«¿»¿…ƒ¿«≈«¿«¿…»¿
,˙Lc˜Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ :e¯Ó‡ ‡l‡ ,ÂÈ¯·c ÏÚ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«¿»»∆»»¿¬≈»≈¿À∆∆

‡Ï˙Ó‡ ÌL ÔÈ‡ el‡Îe100. ¿ƒ≈»¬«¿»

ורק 100) בצדו, אמתלא בלי הקול יצא שמתחלה כיון
דומה  זו אמתלא ואין פט.). (שם האמתלא נשמעה אחרֿכך

הקודמת). הערה (ראה כד בהלכה שלמעלה לזו

.ÂÎÈL ‡·e ,ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ»≈ƒ
eÈÙa dLc˜Â101Ô‰L ÔBL‡¯ ÈLec˜ ÏÚ ÔÈ˜„Ba - ¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ«ƒ≈ƒ∆≈

˙Lc˜Ó ‡È‰L ‰¯e¯a ‰È‡¯a ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ :ÏB˜a¿ƒ»≈ƒƒ¿»»¿»∆ƒ¿À∆∆
ÌeÏk ÈL ÈLec˜ ÔÈ‡ - ÔBL‡¯Ï102- Â‡Ï Ì‡Â ; »ƒ≈ƒ≈≈ƒ¿¿ƒ«

ÈM‰ ‡OBÂ ,ÏB˜a ÂÈLecwL ÔBL‡¯ L¯‚Ó¿»≈ƒ∆ƒ»¿¿≈«≈ƒ
,ÔBL‡¯‰ ÒÎÈ ‡Ï - ÈM‰ L¯b Ì‡Â .È‡cÂ ÂÈLecwL∆ƒ»««¿ƒ≈≈«≈ƒ…ƒ¿…»ƒ

ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁ‰ :e¯Ó‡È ‡nL103¯Á‡ ∆»…¿∆¡ƒ¿»ƒ»≈ƒ««
¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙pL104. ∆ƒ¿»¿»¿«≈

ודאי.101) גט.102)קידושי ממנו צריכה ואינה
לומר:103) שיטעו חששים שאנו הונא. וכרב ב פט, שם

הוא  ועכשיו שני, קידשה תחילה, ראשון שגירשה ידי "על
שם). (רש"י לקמן 104)מחזירה" כמבואר עליו, ואסורה

הי"ב. פי"א, גירושין הל'

.ÊÎÏB˜ ‡ˆÈÂ ,ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ¿»»
Ëb ·˙Bk „Á‡ - ¯Á‡Ï ˙Lc˜Ó ‡È‰L B˙BÓk ¯Á‡«≈¿∆ƒ¿À∆∆¿«≈∆»≈≈

ÔB¯Á‡ ÔÈa ÔBL‡¯ ÔÈa ,ÒBk „Á‡Â105. ¿∆»≈≈ƒ≈«¬

לא 105) ברורים, אינם שני קידושי שגם כיון שם. גיטין,
כי  וכו', האירוסין" מן גרושתו "החזיר יאמרו: שמא חששו
אמת  הקולות ששני יאמרו אלאֿאםֿכן זו לטעות יגיעו לא

צ.). שם ('תוספות' החמירו לא וכלֿכך הם,

.ÁÎe‚‰pL ÌB˜Ó106˙BBÏ·Ò ÁÏLÏ107‰Òe¯‡Ï ¿∆»¬ƒ¿…«ƒ¿«¬»
eÏ·e‰L ˙BBÏ·Ò e‡¯L ÌÈ„Ú e‡·e ,Ò¯‡˙zL ¯Á‡««∆ƒ¿»≈»≈ƒ∆»ƒ¿∆¿

Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰Lc˜˙ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ - dÏ»¿ƒ»∆»ƒ¿«¿»¿ƒ»≈
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜ÙqÓƒ»≈««ƒ∆…«¿≈»ƒ≈¿«¿ƒ

ÔÈÒe¯‡‰ Ì„˜ ‡l‡ ˙BBÏ·Ò108Ôlk e‚‰pL ÌB˜Óe . ƒ¿∆»…∆»≈ƒ»∆»¬À»
e‡¯Â ,ÔÈLc˜Ó Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ˙BBÏ·Ò ÁÏLÏƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ»¿««»¿«¿ƒ¿»

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ˙BBÏ·Ò109. ƒ¿≈¿ƒ»

העיר.106) אנשי פ"ד 107)מיעוט למעלה וראה מתנות.
המארסים 108)ה"כ. העיר אנשי למיעוט לחוש עלינו

והרי"ף  חננאל רבינו וכגירסת ג: (קידושין מסבלים ואח"כ
סבלונות  לה ששלח ומכיון כמוהם. נהג זה גם ושמא שם),
אין  כי הרוב, אחר בזה הולכים ואין מקודם. קידשה כבר -
המנהג, מצד אלא העולם, טבע מצד ומחוייב קבוע רוב זו
הזקן  ר"י 'תוספות' וראה שם, (ר"ן להשתנות עשוי והמנהג

שם). הוקדשה.109)לקידושין לא עדיין בוודאי כי

.ËÎd˙a˙k ¯ËL ˜ÊÁ‰110ÈL‡ ˙ˆ˜Ó C¯c Ì‡ : À¿«¿«¿À»»ƒ∆∆ƒ¿»«¿≈
ÔÈLLBÁ - ÔÈ·˙Bk Ck ¯Á‡Â ÔÈLc˜nL ÌB˜n‰«»∆¿«¿ƒ¿««»¿ƒ¿ƒ

dÏ111:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,¯ÙBÒ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; »¿««ƒ∆≈»≈≈¿ƒ
·˙ÎÂ ÌÈc˜‰ ‡ˆnL ¯ÙBq‰ ÈtÓ ‡nL112C¯c Ì‡Â ; ∆»ƒ¿≈«≈∆»»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆

- ÔÈLecw‰ Ì„˜ ‰a˙k‰ ÔÈ·˙BkL ÌB˜n‰ ÈL‡ Ïk»«¿≈«»∆¿ƒ«¿À»…∆«ƒƒ
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡113. ≈¿ƒ»

לידה.110) הגיע שלא אע"פ כתובתה שטר ראו
מכיון 111) לאחרים. להנשא רוצה אם גט להצריכה

זה  גם שמא הכתובה, כותבים ואחרֿכך מקדשים שהמיעוט
הכתובה. כתיבת לפני וקידשה כן, לא 112)נהג ועדיין

נ:).113)קידש. (קידושין נתקדשה לא עדיין שבוודאי

.Ï,ÈBÏt ÌBÈa ‰Lc˜˙pL ‰eÈ‡¯ :ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»¿¿ƒ
ÌlkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰eÈ‡¯ ‡Ï :ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ…¿ƒ»««ƒ∆À»

ÎL[˙ÚË] ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÌÈ ¿≈ƒ¿»≈««¬≈¿À∆∆∆≈«¬«
‰Úˆa Lc˜Ï ÌÚ‰ C¯cL ,‰È‡¯ '‰eÈ‡¯ ‡Ï'114. …¿ƒ»¿»»∆∆∆»»¿«≈¿ƒ¿»

כג.).114) (כתובות ראו ולא שנתקדשה ואפשר

.‡Ï:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,BÊ ‡È‰ ˙Lc˜Ó :„Á‡ „Ú ¯Ó‡»«≈∆»¿À∆∆ƒ¿ƒ∆∆
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÈzLc˜˙ ‡Ï115:¯ÓB‡ „Á‡ . …ƒ¿««¿ƒ¬≈À∆∆∆»≈

‡Opz ‡Ï - ˙Lc˜Ó dÈ‡ :¯ÓB‡ „Á‡Â ,˙Lc˜Ó116; ¿À∆∆¿∆»≈≈»¿À∆∆…ƒ»≈
‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰ È¯‰L ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â¿ƒƒ»…≈≈∆¬≈ƒ∆∆…
‰„ÓÚ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,È‡ ˙Lc˜Ó :‰¯Ó‡ .ÈzLc˜˙ƒ¿««¿ƒ»¿»¿À∆∆¬ƒ¿««¿«»¿»

‡Ï˙Ó‡ ‰˙ Ì‡ :dÓˆÚ ‰Lc˜Â117,‰È¯·„Ï ¿ƒ¿»«¿»ƒ»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»
È‡L ‰lÁza Èz¯Ó‡ CÎÂ CÎ ÈtÓ :‰¯Ó‡Â¿»¿»ƒ¿≈»»»»«¿ƒ«¿ƒ»∆¬ƒ
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - LnÓ ‰È¯·„a eÈ‡¯Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿»ƒƒ¿»∆»«»¬≈À∆∆

ÈMÏ118Ô‰a ÔÈ‡Â ‰˙pL B‡ ,‡Ï˙Ó‡ ‰˙ ‡Ï Ì‡Â ; «≈ƒ¿ƒ…»¿»¬«¿»∆»¿»¿≈»∆
.˜ÙÒ ÈLec˜ ÈL ÈLec˜Â ,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - LnÓ«»¬≈¬»¿ƒ≈≈ƒƒ≈»≈
Ïk‰ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â ,Ëb dÏ Ô˙B CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»≈¿ƒ¿∆¬»»»¿««…

dÒe¯‡ ‡B·iL „Ú119:‰¯Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰ ÔÎÂ . «∆»¬»¿≈»ƒ»∆»¿»¿»
Ì‡ - È‡ ‰Èet :‰¯Ó‡Â ‰¯ÊÁÂ ,È‡ LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¬ƒ¿»¿»¿»¿»¿»¬ƒƒ
BÊ È¯‰ ,LnÓ ‰È¯·„a LÈÂ ‰È¯·„Ï ‡Ï˙Ó‡ ‰˙»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»¿≈ƒ¿»∆»«»¬≈

˙Ó‡120. ∆¡∆∆

נאמן 115) אינו אחד עד כי סה:), (קידושין לאחרים להנשא
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חזקה  - אותו מכחישה שהאשה במקום שנתקדשה, לומר
(מגידֿ להכחישו העד בפני פניה תעיז שלא בידינו היא

שמכיון 116)משנה). נתקדשתי, לא כשאומרת אפילו
את  להכחיש לכפור מעיזה היא לדבריה, המסייע עד שיש

להכחשתה. ערך כל ואין אמרה 117)העד, למה טעם
אני". "מקודשת "מעשה 118)תחילה: א: כב, כתובות

בני  עליה וקפצו בנוי, גדולה שהיתה גדולה אחת באשה
וקידשה  עמדה לימים אני, מקודשת ואמרה: לקדשה, אדם
אמרה: כן? לעשות ראית מה חכמים: לה אמרו עצמה. את
אמרתי: מהוגנים, שאינם אנשים עלי שבאו בתחילה
עמדתי  - מהוגנים אנשים עלי שבאו עכשיו אני, מקודשת

עצמי". את מותרת 119)וקידשתי אינה לו וגם הראשון.
(מגידֿמשנה). ספק קידושי שקידשה השני שיגרשנה עד

סומכים 120) - עוד נתקדשה שלא ואףֿעלֿפי לשני, להתירה
שם). (כתובות, לו להתקדש להתירה עליה

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ברכת 1) נישואין, ארוסתו, על ביאה איסור רבינו בו כלל

יום  באיזה הנישואין, ושמחת המשתה ימי כתובה, חתנים,
זמן  וקביעת להנשא אסורה ימים ובאיזה נשאת האשה

הנישואין.

.‡‰Òe¯‡‰2ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡3ÔÓÊ Ïk »¬»¬»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«
‰È·‡ ˙È·a ‡È‰L4- ÂÈÓÁ ˙È·a B˙Òe¯‡ ÏÚ ‡a‰Â . ∆ƒ¿≈»ƒ»¿«»«¬»¿≈»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ5‰‡È·a dLc˜ Ì‡ elÙ‡Â . «ƒ«««¿«¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»
‰È·‡ ˙È·a ‰iL ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡ -6„Ú , »»»∆»ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ»«

d˙B‡ ‡È·iL7B˙Èa CB˙Ï8‰pLÈ¯ÙÈÂ dnÚ „ÁÈ˙ÈÂ9 ∆»ƒ»¿≈¿ƒ¿«≈ƒ»¿«¿ƒ∆»
‰tÁÏ ‰ÒÈk ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê „eÁÈÂ .BÏ10‡e‰Â ¿ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ»¿À»¿

ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡eO ‡¯˜p‰11ÌLÏ B˙Òe¯‡ ÏÚ ‡a‰Â . «ƒ¿»ƒƒ¿»»¿«»«¬»¿≈
dLcwL ¯Á‡ ÔÈ‡eO12da ‰¯ÚiMÓ -13,d‡˜ ƒƒ««∆ƒ¿»ƒ∆«¬∆»¿»»

‰‡eO ˙ÈOÚÂ14¯·c ÏÎÏ BzL‡ ‡È‰ È¯‰Â ,15. ¿«¬≈¿»«¬≈ƒƒ¿¿»»»

למעלה 2) המנויים דברים משלשה באחד לבעלה המקודשת
שם. כמפורש מאורסת, או מקודשת נקראת ה"ב), (פ"א

חכמים.3) את 4)מדברי לנו "ואסר ב: ז, כתובות
בלא  "כלה בהתחלתה: כלה במסכת ושנינו הארוסות".
ברכה" ו"בלא כנדה". לבעלה אסורה חתנים) (ברכת ברכה
החופה, בשעת נאמרות שהברכות לפי חופה, בלי פירושו
רבינו  כתב וכבר ו. הלכה להלן ראה מעכבות, אינן והברכות
אסורה  ברכה, בלא "וכלה במוספנו): (מובאת בתשובתו
בלבד". הדבר לחזק "כנדה" שאמרו וזה מדרבנן, לבעלה

ה"א.5) פ"י, פסחים לשם 6)'ירושלמי' כוונתי אין אם
בלבד, מאורסת אלא אינה ראשונה ביאה ועלֿידי נישואין.
בקידושין  ורבא אביי דעת וכן נישואין. עושה אינה ביאה כי

א. אביה.7)י, בקביעות.8)מבית עמו לדור
לפי 9) לביתו הביאה "אבל הימים, כל בביתו עמו להיות

לבית  שלחה ואח"כ נישואין לשם שלא עליה ובא שעה
נה, סי' לאהע"ז מחוקק' ('חלקת נישואין" אלו אין - אביה

ב.10)ס"א). כה, סוכה נה,11)ראה סי' ובאהע"ז
פשוט  "והמנהג ומסיים: זה, בענין דעות כמה הרמ"א מביא
גבי  על פרוסה יריעה שמכניסים מקום חופה לקרות עכשיו
ואח"כ  . . . ברבים והכלה החתן תחתיה ומכניסים כלונסות,

ובסוטה  צנוע". במקום ביחד ואוכלים לביתם אותם מוליכין
המוזהבת", זהורית - חתנים חופת "מאי אמרו: - ב מט,
עד  זהב טסי קבועים ובה שני, צבועה "טלית רש"י: ומפרש

כיפה". כמין אותה קידושיה 12)שמעמידים על נוסף
נישואין. לשם כעת עליה יבוא ראש 13)מכבר, "המכניס

הערה" מקורה את מלשון מערה, הנקרא הוא בלבד, העטרה
ה"י). פ"א, ביאה איסורי הל' רבינו בלא 14)(לשון אפילו

- ביאה צורך מפני אלא שאינה חופה שאם לחופה. כניסה
ומה  פ"א). לקידושין (ר"ן כלֿשכן לא עצמה ביאה קונה,
תהיה  ביאתו "וכשיגמור ה"ה): (פ"ג, למעלה רבינו שכתב
שם  היו שלא קידושין, של בביאה מדובר שם - מקודשת"
נישואין  של בביאה מדובר וכאן ביאה, אלא אחרים קידושין
לבעלה, "אשה ב: נה, ביבמות אמרו וכך הקידושין. שאחר
ופירש  קיחהֿקיחה". אתיא בהעראה? שנקנית מניין
הואיל  הקידושין. שאחר לביאה שהכוונה שם, ה'אלפסי'
וראה  בה. גומרת שהיא כל ביאה מכבר, קנין בה לו ויש

בביאורנו. ה"ה פ"ג מתה),15)לעיל (אם לירושה
שאשתו  נדריה. להפרת וכן הוא, כהן אם לה ולהטמא
ביבמות  כמבואר וכו' לה מיטמא ואינו יורשה אינו ארוסה

א. י, וקידושין ב כט,

.·˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰tÁÏ ‰Òe¯‡‰ ‰ÒÎpL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿¿»»¬»¿À»¬≈À∆∆
L‡ ‡È‰ È¯‰Â ,‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï‰¯eÓ‚ Bz »»∆»¿»≈∆ƒ¿∆«¬≈ƒƒ¿¿»

¯·c ÏÎÏ16ŒÛ‡ ,‰‡eO ˙‡¯˜ ‰tÁÏ ÒkzMÓe . ¿»»»ƒ∆ƒ»≈¿À»ƒ¿≈¿»«
‰ÏÚ· ‡lL ÈtŒÏÚ17‰Èe‡¯ ‰È‰zL ,‡e‰Â . «ƒ∆…ƒ¿¬»¿∆ƒ¿∆¿»

‰ÒÎpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰c ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÈÚ·Ïƒ¿ƒ»¬»ƒ»¿»ƒ»««ƒ∆ƒ¿¿»
‡È‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡eOp‰ e¯Ó‚ ‡Ï - dnÚ „ÁÈ˙Â ‰tÁÏ¿À»¿ƒ¿«≈ƒ»…»¿«ƒƒ«¬≈ƒ

ÔÈ„Ú ‰Òe¯‡k18. «¬»¬«ƒ

לכתוב 16) שצריך אלא ב. ה, בקידושין וכן ב. מח, כתובות
כתובה  ה"ז.לה בסמוך כמבואר לחופה, כניסה קודם

א.17) נו, "הלכך 18)כתובות המסיים: הרי"ף כדעת שם,
סי' אהע"ז בשו"ע ראה זה. על חולקים ויש קונה". אינה
המנהג  "ועכשיו הרמ"א: מסיים שם, ב ובסעיף ס"א. סא
תחילה  לחתן להודיע טוב ומ"מ ממתינים, ואין לדקדק שלא

נדה". שהיא

.‚ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯·Ï CÈ¯ˆÂ19Ì„˜ Ô˙Á‰ ˙È·a ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»ƒ¿≈∆»»…∆
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â ,˙BÎ¯a LL Ô‰Â .ÔÈ‡eOp‰«ƒƒ¿≈≈¿»¿≈≈»«»¿»
‰z‡ Ce¯a .B„B·ÎÏ ‡¯a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈∆∆»»≈»»»»«»¿»
,BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿
.„Ú È„Ú ÔÈa epnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,B˙È·z ˙eÓc ÌÏˆa¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈«
‰¯˜Ú Ï‚˙Â OÈOz OBO .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»≈»»»»ƒ¿»≈¬»»
ÁnOÓ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓOa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»¿»¿«≈«

‰È·a ÔBiˆ20ÌÈ·e‰‡‰ ÌÈÚ¯ ÁnOz ÁnO .21, ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ»¬ƒ
,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a E¯ÈˆÈ EÁnOk¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»¿»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰lÎÂ Ô˙Á ÁnOÓ¿«≈«»»¿«»»«»¿»¡…≈∆∆
‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓOÂ ÔBOO ‡¯a ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»
‰¯‰Ó .˙eÚ¯Â ÌBÏL ‰ÂÁ‡ ‰·‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ‰pƒ̄»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈¿≈»
ÏB˜ ÌÈÏLe¯È ˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿¿»«ƒ
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˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ‰ÁÓO ÏB˜ ÔBOO»ƒ¿»»»¿«»ƒ¿¬
Ce¯a .Ì˙È‚Ó ‰zLnÓ ÌÈ¯Úe Ì˙tÁÓ ÌÈ˙Á¬»ƒ≈À»»¿»ƒƒƒ¿≈«¿ƒ»»»

‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á‰ ÁnOÓ ,ÈÈ ‰z‡22. «»¿»¿«≈«∆»»ƒ««»

הקידושין,19) קודם שמברכים אירוסין לברכת נוסף
הכ"גֿכד. פ"ג, לעיל התימנים,20)כמבואר ובכת"י

ירושלים. ובונה עמו משמח כת"י 21)הנוסח: בנוסח
"ואהובים". שונצינו: ובדפוס ברכה 22)התימנים, ובסוף

שהברכה  לפי וכלה" חתן "משמח חותם: הוא חמישית,
היא  תפילה אלא חתונה בשמחת עוסקת אינה הקודמת
ימיהם, כל בהצלחה שמחים שיהיו ומברכים שמתפללים
שמשמעה  הכלה עם חתן משמח בה לחתום אין לפיכך
לעולם  שניהם את משמח ה' ברוך אלא באשה, איש שמחת
משבח  הוא האחרונה בברכה ואילו טוב, וכל מזונות בסיפוק
וחדוה, שמחה ע"י באשה איש דיבוק חתונת שברא ה' את
איש  שמחת לשון - הכלה עם חתן משמח בה: חותם לפיכך
בהל' בביאורנו וראה שם). וברש"י ח. (כתובות באשה

הי"א. פ"ב, ברכות

.„C¯·Óe ,ÔÈÈ ÏL ÒBk ‡È·Ó - ÔÈÈ ÌL ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆»«ƒ≈ƒ∆«ƒ¿»≈
ÔÈi‰ ÏÚ23‡ˆÓÂ ,ÒBk‰ ÏÚ Ôlk ˙‡ ¯cÒÓe ,‰lÁz «««ƒ¿ƒ»¿«≈∆À»««¿ƒ¿»

‡È·‰Ï e‚‰pL ,˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙BÎ¯a Ú·L C¯·Ó¿»≈∆«¿»¿≈¿∆»¬¿»ƒ
Ò„‰24Ú C¯·Óe ,ÔÈi‰ ÌÚÔÈi‰ ¯Á‡ Ò„‰‰ Ï25¯Á‡Â , ¬«ƒ««ƒ¿»≈««¬«««««ƒ¿««

LM‰ C¯·Ó Ck26. »¿»≈«≈

רש"י:23) פירש מב.). (ברכות לעצמו" ברכה גורם "שהיין
היו  שלא ואע"פ עליו, ומברכים בא הוא מקומות "בכמה
כמו  השכר על מברך יין לו אין ואם לשתייתו", צריכים
לעיל  והשווה במוספנו. המובאת רבינו בתשובת שמבואר

כד. כשנפטר 24)פ"ג, קי.): (שבת מצינו וכן בו. להריח
כל  בשמחה שימעטו לחופה, הדס להביא שלא גזרו רב,
לחופה. הדס להביא רגילים שהיו הרי שנה, אותה

למעלה 25) רבינו כתב [וכן קודם והוא יותר, תדיר שהיין
הי"ד]. ברכות מהל' וההדס 26)פ"ז היין אין אבל

מברכים  והדס יין לו אין ואפילו חתנים, ברכת מעכבים
סב. סי' אהע"ז 'טור' וראה אותה.

.‰ÌÈÏB„‚ ‰¯OÚa ‡l‡ ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â27 ¿≈¿»¿ƒƒ¿«¬√ƒ∆»«¬»»¿ƒ
ÔÈ¯BÁ È·e28ÔÈn‰ ÔÓ Ô˙ÁÂ ,29. ¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

אנשים 27) עשרה "ויקח ב): ד, (רות שנאמר ב: ז, כתובות
קטנים. ולא אנשים העיר". לעבדים 28)מזקני פרט

מז:). בברכות (כמבואר כתובות 29)כנענים ב. כג, מגילה
ב. ח,

.Â„ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯·e ‰M‡‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰«¿»≈∆»ƒ»≈«ƒ¿«¬»ƒ¿…ƒ¿«≈
ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈ‡L ;‡È‰ ‰Òe¯‡ ÔÈ„Ú - B˙È·a dnÚƒ»¿≈¬«ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿«¬»ƒ

‰tÁÏ ‰ÒÈk ‡l‡ ,ÔÈ‡eOp‰ ‰OBÚ30ÒÎÂ Ò¯‡ . »«ƒƒ∆»¿ƒ»¿À»≈≈¿»«
‰‡eO BÊ È¯‰ - ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯a ‡ÏÂ ‰tÁÏ¿À»¿…≈≈ƒ¿«¬»ƒ¬≈¿»

‰¯eÓ‚31ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,32‡ÏÂ . ¿»¿≈¿»≈¬ƒ«««»»ƒ¿…
˙k¯a dÏ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,¯‰ËzL „Ú ‰c ‡Opzƒ»≈ƒ»«∆ƒ¿«¿≈¿»¿ƒ»ƒ¿«

¯‰ËzL „Ú ÌÈ˙Á33BÈ‡ - C¯·e ‡OÂ ¯·Ú Ì‡Â . ¬»ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ»«¿»»≈≈≈
C¯·Óe ¯ÊBÁ34. ≈¿»≈

(שמברכים 30) שנו וביהודה אביי, "אמר ב: ז, כתובות
אבל  עמה". שמתייחד מפני האירוסין) בבית חתנים ברכת
הרי  חתנים, ברכת לברך אין חופה, דהיינו יחוד, בלי
את  עושות הברכות ואין הנישואין, עושה שהייחוד

ומה 31)הנישואין. הנישואין. את מעכבת הברכה אין כי
לבעלה  אסורה ברכה בלא "כלה כלה): (מסכת שאמרו
בשעת  היא הברכה עיקר כי חופה, בלא הכוונה כנדה"

מברך 32)חופה. קיימת, עשייתה שעדיין מצוה "כל כי
נקרא  זה ועדיין ה"ה) פי"א, ברכות (הל' עשייה" אחר
הוא  אשר הימים כל היא נישואין מצות כי לעשייתן" "עובר

סב). סי' לאהע"ז (ב"ח באשתו במי 33)דבוק שתטבול
ביאה  איסורי (הל' כמעיין שהם בימים או במעיין או מקוה,
ראוי  אין - עמה להתייחד לו שאסור דכיון הט"ז) פי"א,

ביאה. משום שהיא לחופה, שלא 34)שתיכנס אףֿעלֿפי
ה"ב). (למעלה עדיין כארוסה היא והרי הנישואין, גמרו
ובביאורי  בהגהה, ס"א סא סי' אבןֿהעזר בשו"ע ועיין

סק"ז. שם הגר"א

.Ê‰a˙k ·zÎÏ CÈ¯ˆÂ35‰tÁÏ ‰ÒÈk Ì„˜36¯Á‡Â , ¿»ƒƒ¿…¿À»…∆¿ƒ»«À»¿««
BzL‡a ¯zÓ ‰È‰È Ck37¯ÙBq‰ ¯ÎO Ô˙B Ô˙Á‰Â .38. »ƒ¿∆À»¿ƒ¿¿∆»»≈¿««≈

ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‰Ïe˙a ‰˙È‰ Ì‡ ?dÏ ·˙Bk ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»≈»ƒ»¿»¿»≈¿ƒ
ÔÈ‡ - ‰ÏeÚa Ì‡Â ;ÌÈ¯Èc ÌÈ˙‡nÓ ˙BÁt dÏ»»ƒ»«ƒƒ»ƒ¿ƒ¿»≈
‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .ÌÈ¯È„ ‰‡nÓ ˙BÁt dÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ»»ƒ≈»ƒ»ƒ¿∆«ƒ¿»

¯kk elÙ‡ ,dÏ ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰a˙k ¯wÚ39·‰Ê ƒ«¿À»¿ƒ»»¿ƒ»¬ƒƒ«»»
ÛÈÒBÓ -40·¯Ï ‡e‰ „Á‡ ¯wÚ‰ ÔÈ„Â ˙ÙÒBz‰ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ»ƒ»∆»¿…

,Ì˙Ò ‰a˙k Ba ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿ƒ»»»∆∆¡«¿À»¿»
„Á‡k ˙ÙÒBz‰Â ¯wÚ‰ ‡e‰41ewzL Ì‰ ÌÈÓÎÁÂ . »ƒ»¿«∆∆¿∆»«¬»ƒ≈∆ƒ¿

ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰M‡Ï ‰a˙k¿À»¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆«»¿≈»
d‡ÈˆB‰Ï42. ¿ƒ»

יגרשנה.35) אם לה  ליתן שחייב כסף כדי 36)סכום
ה"טֿי. בסמוך כמבואר לביאה, הראויה חופה שתהא

הכתובה,37) טופס ונוסח זנות. בעילתו כתובה, בלי כי
במוספנו: וראה הל"ג. פ"ד, וחליצה יבום בהל' רבינו הביאו

שבזמננו. הכתובה שהרי 38)נוסח ב. קסז, בבאֿבתרא
יוסף'). ('נמוקי הנדוניא בקבלת מרויח וגם קונה הוא

זהב 39) "ככר לט) כה, (שמות מלשון לזהב, עתיק משקל
אותה". יעשה אומרים 40)טהור ואין ב: נד, כתובות

ובלשון  (שם). לו שאין מי את לבייש שלא כדי רשאי, שאינו
יוסיף". - מנה מאה אפילו להוסיף רצה "אם שם: המשנה

אין 41) בביתֿדין כתובתה התובעת לדוגמה: שם. כתובות,
אלא  תבעה לא אם הואֿהדין ה"א). פי"ח, (לקמן מזונות לה

מזונות. לה אין - ב.42)תוספת פב, א. יא, (כתובות
במדינות  הזה "בזמן ס"ג): סו, סי' (אהע"ז הרמ"א והעיר
רבינו  'חרם משום אשה של בעלֿכרחה מגרשים שאין אלה
אין  אבל הכתובה. בכתיבת להקל אפשר היה גרשום',
גמליאל  בן שמעון כרבן פוסקים יש אמנם כן". המנהג
(שמות  הפסוק על מסתמך והוא התורה, מן היא שכתובה
שהתורה  משמע הבתולות", כמוהר ישקול "כסף טז): כב,
בנוסח  קוראים אנו לזה ובהתאם לבתולה. מוהר קבעה
מאתן  זוזי כסף ליכי "ויהיבנא לבתולה: שכותבים הכתובה
הראויים  זוז מאתים כסף לך (ואתן מדאורייתא" ליכי דחזי
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להעיר  וכדאי א. י, לכתובות ב'תוספות' ראה התורה). מן לך
וחליצה, יבום מהל' בפ"ד לרבינו הכתובה בנוסח שגם
מקורות  שבכמה אלא מדאורייתא". ליכי "דחזי כתוב:
כתוב: אחד ובכת"י "מדאורייתא". המילה שם חסרה

מדרבנן. שכתובה כאן כשיטתו וזהו "מדרבנן".

.Á,¯B‰h‰ ÛÒk‰ ÔÓ Ì˙B‡ ewz ‡Ï el‡ ÌÈ¯Ècƒ»ƒ≈…ƒ¿»ƒ«∆∆«»
‰Ú·L ‰È‰L ,ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ‰È‰L ÚaËnÓ ‡l‡∆»ƒ«¿≈«∆»»¿»«»ƒ∆»»ƒ¿»

ÚÏÒa ‰È‰iL „Ú ,ÛÒk „Á‡Â ˙LÁ ÌÈ˜ÏÁ43ÈˆÁ ¬»ƒ¿∆¿∆»∆∆«∆ƒ¿∆¿∆«¬ƒ
ÛÒk ÊeÊ44- ‰Ïe˙a ÏL ÌÈ¯Èc ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ . ∆∆¿ƒ¿»»«ƒƒ»ƒ∆¿»

ÌÈ¯È„ ‰‡Óe ,¯B‰Ë ÛÒk ÏL ÔÈÊeÊ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ¬ƒ»¿∆¿ƒƒ∆∆∆»≈»ƒ»ƒ
‰ˆÁÓe ÌÈÊeÊ ¯OÚ ÌÈL - ‰ÏeÚa ÏL45Ïk Ï˜LÓe . ∆¿»¿≈»»ƒ∆¡»ƒ¿«»

˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,˙B¯BÚO ÌÈÚL˙Â LL - ÊeÊ≈¿ƒ¿ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈ·e¯Ú46c‰Â .ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ÊeÊ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¯È ≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»≈

Ô˙B‡ ÚaËnÓ ‰È‰iL ÔÈa ¯B‰h‰ ÛÒk‰ ÔÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ«∆∆«»≈∆ƒ¿∆ƒ«¿≈«»
.ÌÈÓi‰«»ƒ

דינרים.43) ארבעים דברים 45)טהור.44)שהוא מקור
האמור  כסף "כל יא.): (בקידושין שאמרו מה הוא אלו
מדינה  וכסף מדינה". כסף דבריהם ושל צורי, כסף בתורה
אלא  אינו כתובה חיוב והרי צורי, שבכסף שמינית  הוא

ה"ז. למעלה רבינו שכתב כמו הי"ב,46)מדבריהם פ"א
מעות, שש והדינר דינר, מאה - מקום בכל האמור "מנה

שעורות". ט"ז משקל והמעה

.Ë,‰‡nÓ ‰ÏeÚ·ÏÂ ÌÈ˙‡nÓ ‰Ïe˙·Ï ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡≈¬ƒƒ¿»ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈»
˙eÊ ˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa - ˙ÁBt‰ ÏÎÂ47·˙Bk‰ „Á‡ . ¿»«≈¿ƒ»¿ƒ«¿∆»«≈

ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L „Á‡Â ¯ËLa ‰a˙k‰ ˙‡48e˜Â ∆«¿À»ƒ¿»¿∆»∆≈ƒ»»≈ƒ¿»
B„iÓ49‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙‡Ó B‡ ‰‡Ó dÏ ·iÁ ‡e‰L ƒ»∆«»»≈»»«ƒ¬≈∆
¯zÓ50- d˙a˙k „‚k ÔÈÏËÏhÓ dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . À»¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿ƒ¿∆∆¿À»»

·zÎÏ È‡t BÏ ‰È‰iL „Ú ÏÚ·Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰51. ¬≈∆À»ƒ¿…«∆ƒ¿∆¿«ƒ¿…

דעתה 47) אין להוציאה, בעיניו קלה שהיא מה כל כי
עליה  יכעס שמחר וחוששת נישואיה, קשר על סומכת
כבעילת  בעילתה - באישותה בטחון שאין ומתוך ויוציאנה,

נו:). (כתובות לה 48)זנות לתת בפניהם שהתחייב
הקונה 49)כתובה. שיתן הזו, הדרך "ועיקר חליפין בקנין

או  החצר חלף זה כלי קנה לו ויאמר שהוא, כל  כלי למקנה
את  המוכר שהגביה כיון וכך, בכך  לי שמכרת . . . היין
המטלטלין  אותן או הקרקע אותה הלוקח קנה וקנהו, הכלי
הנקרא  וזהו . . . הדמים נתן ולא משכן לא שעדיין אע"פ

ה"ה). פ"ה, מכירה הל' רבינו (מדברי כתובות 50)קנין"
יכולים  הקנין סמך ועל עומד, לכתיבה קנין סתם א. נה,
שנית. בו להמלך צריכים ואינם כתובה לכתוב העדים

כי 51) לכתוב, חייב פנאי לו כשיהיה אבל א. ז, כתובות
לכתובתך" אחראין נכסי "כל לה: כותב שיהא תיקנו חכמים
לה  יאמר שלא כדי לכתובתה, מטלטלין לה ייחד ולא -

פב:). (כתובות וצאי כתובתך טלי (לכשיכעס)

.È·˙kL B‡ ,‰a˙k dÏ ·˙k ‡ÏÂ ‰M‡‰ ˙‡ ÒBk‰«≈∆»ƒ»¿…»«»¿À»∆»«
‰a˙k‰ ¯ËL „·‡Â52,dÏÚ·Ï d˙a˙k ‰ÏÁnL B‡ , ¿»«¿««¿À»∆»¬»¿À»»¿«¿»

¯wÚ dÏ ·˙BÎÂ ¯ÊBÁ - d˙a˙k BÏ ‰¯ÎnL B‡∆»¿»¿À»»≈¿≈»ƒ«
‰a˙k53Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,dÓi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡ , ¿À»ƒ»»¿«¿»¿ƒ∆»¿»»

Ï·‡ .‰a˙k ‡Ïa ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ BzL‡ ÌÚ ˙B‰LÏƒ¿ƒƒ¿¬ƒ»»««¿…¿À»¬»
‰‡‰ ˙·BËa ÌÈ¯Á‡Ï d˙a˙k ˙¯ÎBn‰54BÈ‡ - «∆∆¿À»»«¬≈ƒ¿«¬»»≈

‡l‡ ‰a˙k ewz ‡lL ;˙¯Á‡ ‰a˙k dÏ ·zÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…»¿À»«∆∆∆…ƒ¿¿À»∆»
‡ÈˆB‰ Ì‡Â ,d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL È„k¿≈∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»¿ƒƒ

‰Ê55ÌlLÓ ‰È‰L C¯„k Á˜BlÏ d˙a˙k ÌlLÓ - ∆¿«≈¿À»»«≈«¿∆∆∆»»¿«≈
‰¯ÎÓ ‡Ï Ì‡ dÏ56. »ƒ…»¿»

א.52) נז, מחלה 53)כתובות על מוסב וזה התוספת. ולא
צריך  הכתובה, שטר אבד אם אבל כתובתה. מכרה או
הראשונה  בכתובה הכתוב ככל התוספת, גם לה לכתוב

סק"י). סו סי' שמואל' או 54)('בית הוא ימות אם
בעלה  - היא תמות ואם הכתובה. את הם יגבו יגרשנה,
הכתובה  את למכור יכולה אינה ולכן אבוד. וכספם יורשה,
שכתב  הנאה" "טובת וזוהי מזה, בפחות אלא שוויה לפי

אשתו.55)רבינו. ב.56)את פט, בבאֿקמא

.‡È‰ÒÎ ‡ÏÂ ,‰a˙k dÏ ·˙ÎÂ ,‰M‡‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰«¿»≈∆»ƒ»¿»«»¿À»¿…ƒ¿¿»
ÔÈ‡L ;‰‡eO dÈ‡Â ,‡È‰ ‰Òe¯‡ ÔÈ„Ú - ‰tÁÏ«À»¬«ƒ¬»ƒ¿≈»¿»∆≈

ÔÈ‡eO ‰OBÚ ‰a˙k‰57‰·Bb - dL¯‚ B‡ ˙Ó Ì‡Â . «¿À»»ƒƒ¿ƒ≈≈¿»»
ÔÈ¯BÁ ÈaÓ d˙a˙k ¯wÚ58,ÏÏk ˙ÙÒBz ‰·Bb dÈ‡Â , ƒ«¿À»»ƒ¿≈ƒ¿≈»»∆∆¿»

dÒÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰59·˙k ‡ÏÂ ‰M‡ Ò¯‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿…¿»»¬»ƒ≈≈ƒ»¿…»«
dÏ ÔÈ‡ - ‰Òe¯‡ ‡È‰Â dL¯‚ B‡ ˙Óe ,‰a˙k dÏ»¿À»≈≈¿»¿ƒ¬»≈»
„Ú ‰a˙k ¯wÚ dÏ ewz ‡lL ;¯wÚ‰ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ»ƒ»∆…ƒ¿»ƒ«¿À»«

iL „Ú B‡ ‡OpzL·zÎ60·˙ÎÂ ,Bza ˙‡ Ò¯‡Ó‰Â . ∆ƒ»≈«∆ƒ¿…¿«¿»≈∆ƒ¿»«
dÏ61d˙a˙k - ‰¯Ú ‰˙È‰Lk dL¯‚ B‡ ˙Óe ,‰a˙k »¿À»≈≈¿»¿∆»¿»«¬»¿À»»

‰È·‡Ï62[ÈLÈÏL ˜¯Ùa ‰ÏÚÓÏ] e¯‡aL BÓk ,63. ¿»ƒ»¿∆≈«¿¿«¿»¿∆∆¿ƒƒ

לכנסה".57) עלֿמנת אלא לה כתב "שלא ב: נד, כתובות
כנסה  שלא זמן כל כלום אינה שהכתובה רבינו ומפרש

שם). מנכסיו 58)(רא"ש, ולא ידו, תחת לו שיש מנכסים
(שם, לה משועבדים אינם לה שכתב אחרי ואפילו שמכר,
בין  עיקר (בין זה ואחד זה אחד - גובה "מאימת מג:):
ממשועבדים  טורפת אינה כלומר הנישואין". מן תוספת)

גאון. שרירא רב דעת וכן בן 59)כלל. אלעזר רבי כדעת
משום  אלא חנם ממונו לה כתב שלא נד:): (כתובות עזריה

נה.). שם (רש"י ביאה בבא60ֿ)חיבת ב. פט, כתובות
א. בֿיח, יז, ב.62)הבעל.61)מציעא מג, כתובות

הי"א.63)

.·È‰È‰È ‰Ïe˙a ‡OBp‰ ÏkL ,ÌÈÓÎÁ ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿¬»ƒ∆»«≈¿»ƒ¿∆
ÌÈÓÈ ˙Ú·L dnÚ ÁÓO64,BzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ BÈ‡ . »≈«ƒ»ƒ¿«»ƒ≈≈ƒ¿«¿

.ÁÓOÂ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡l‡ ,˜eMa Ô˙BÂ ‡OB ‡ÏÂ¿…≈¿≈«∆»≈¿∆¿»≈«
‰˙È‰ Ì‡Â .ÔBÓÏ‡ ‰È‰L ÔÈa ,¯eÁa ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»≈∆»»«¿¿ƒ»¿»

‰ÏeÚa65ÌÈÓÎÁ ˙wzL .ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¿»≈»ƒ¿»»ƒ∆«»«¬»ƒ
‰ÏeÚa‰ ÌÚ ÁÓO ‰È‰iL ,Ï‡¯OÈ ˙B·Ï ‡È‰ƒƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆»≈«ƒ«¿»

a ¯eÁa ÔÈa ,ÌÈÓÈ ‰LÏLÔBÓÏ‡ ÔÈ66. ¿»»ƒ≈»≈«¿

תיקן 64) "משה ה"א): פ"א שם, וב'ירושלמי' ב. ז, כתובות
המשתה". ימי האירוסין,65)שבעת מן אלמנה אבל

סי' שמואל' ('בית ימים שבעה עמה ישמח - בעולה שאינה
סק"ג). תקנת 66)סד על חכמים "שקדו ב: ז, כתובות

אומרים  ויש ימים". שלשה עמה שמח שיהא ישראל בנות
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כל  ברכות שבע שמברכים כיון אלמנה שנשא שבבחור
אינו  - ה"ט) ברכות מהל' פ"ב (למעלה המשתה ימי שבעת
יעסוק  והוא שבעה כל חתנים ברכות לו שיברכו בדין

(מגידֿמשנה). במלאכתו

.‚ÈBÏ LÈ67ÌBÈa ˙Á‡k ˙Ba¯ ÌÈL ‡OÏ Ì„‡Ï ≈¿»»ƒ»»ƒ«¿««¿
˙Á‡k ÔlÎÏ ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯·Óe ,„Á‡68Ï·‡ . ∆»¿»≈ƒ¿«¬»ƒ¿À»¿««¬»

‰Èe‡¯‰ ‰ÁÓO ˙Á‡ Ïk ÌÚ ÁÓOÏ CÈ¯ˆ - ‰ÁÓOÏ¿ƒ¿»»ƒƒ¿…«ƒ»««ƒ¿»»¿»
ÔÈ‡Â ;‰LÏL - ‰ÏeÚa ÌÚ ,‰Ú·L - ‰Ïe˙a ÌÚ :dÏ»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿≈

‰ÁÓOa ‰ÁÓO ÔÈ·¯ÚÓ69. ¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»

כולם 68)רשאי.67) עושים "היו פ"ט: ברכות תוספתא
סב  סי' לאהע"ז (הגר"א לכולם" מברך אחד אחת, מצוה

ו). והטעם 69)ס"ק ח:). קטן (מועד בזו זו של שמחתה
לברך  שלא הורו מיימוניות' וב'הגהות הי"ד. להלן יתבאר
סי' אהע"ז שו"ע וראה רעה. עין משום כאחד חתנים לשני
איבה, משום כאחת חופות שתי לעשות ש"אין ס"א סב
ואדרבה  מזה. נזהרין ואין מחברתה, יותר אחת יכבדו שמא
משום  עשירות חופות עם עניות חופות לעשות מכוונים יש

מצוה".

.„ÈÏBÁ ÌBÈ ÏÎa Ò¯‡Ï ¯zÓ70‰ÚL˙a elÙ‡ , À»¿»≈¿»¬ƒ¿ƒ¿»
·‡a71ÌÈL ÔÈ‡OB ÔÈ‡ Ï·‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa , ¿»≈«≈««¿»¬»≈¿ƒ»ƒ

‡B·È ‡nL ‰¯Êb ,˙aLa „Á‡a ‡ÏÂ ˙aL ·¯Úa ‡Ï…¿∆∆«»¿…¿∆»¿«»¿≈»∆»»
„e¯Ë Ô˙Á‰L ,‰cÚq‰ Ôew˙a ˙aL ÏelÁ È„ÈÏƒ≈ƒ«»¿ƒ«¿À»∆∆»»»

‰cÚqa72‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿À»¿≈»ƒ«∆»ƒ»ƒ»
˙aLa73,ÌÈL ÔÈ‡OB ÔÈ‡ „ÚBÓ ÏL BlÁa elÙ‡Â . ¿«»«¬ƒ¿À∆≈≈¿ƒ»ƒ

e¯‡aL BÓk74,‰ÁÓOa ‰ÁÓO ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿∆≈«¿¿ƒ∆≈¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»
˙‡Ê ˙‡ Ìb EÏ ‰zÂ ˙‡Ê Ú·L ‡lÓ :¯Ó‡pL75. ∆∆¡««≈¿À«…¿ƒ¿»¿«∆…

.‰ˆ¯iL ÌBÈ ÏÎa ‰M‡ ‡OÏ ¯zÓ ÌÈÓi‰ ¯‡Le¿»«»ƒÀ»ƒ»ƒ»¿»∆ƒ¿∆
Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÔÈ‡eO ˙cÚÒa Á¯ËiL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿«ƒ¿À«ƒƒ¿»»ƒ…∆

ÔÈ‡eOp‰76. «ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

reay `ln xn`py ,dgnya dgny oiaxrn oi`y itl..."
."z`f

נאמרו  במפרשים הנה תורה, מתן מלפני למדין שאין ואף
טעם  בו שיש שבדבר שאמרו יש תירוצים, כמה בזה
- למדים שאין ומה תורה, מתן מלפני גם למדים וסברא,
שלימודים  שכתבו ויש הכתוב. וגזירת טעם בלי מצוה היינו
תורה. מתן מלפני למדים כן מילתא" "גילוי בתורת שהם
ע' תלמודית באנציקלופדיה זה בעניין תירוצים עוד (ועיין

תורה). מתן מלפני למדים אין
(124 cenr d"k zegiyÎihewl itÎlr)

הט"ז).70) יוםֿטוב מהל' פ"ז (למעלה המועד בחול ואפילו
לכתוב  יבוא שמא לקדש, אסור טובים וימים בשבתות אבל
שבת  בהל' רבינו דברי והשווה לז. (ביצה אירוסין שטר

הי"ד). "שלא 71)פכ"ג, ה"א: פ"א, כתובות 'ירושלמי'
בתפילה". אחר אהע"ז 72)יקדמנו ובשו"ע א. ה, כתובות

לישא  המנהג פשט וכן מתירים. "ויש פוסק: ס"ג, סד סי'

שלושה  הנישואין בסעודת שיטרח והוא שבת בערב נשים
הנישואין". קודם אותה,73)ימים קונה הוא שבחופתה

ה"א). פ"א, כתובות (ירושלמי בשבת קנין קונים ואין
ב.74) ח, קטן במועד מהגמרא שם, יוםֿטוב מהל' פ"ז
ש 75) לו נתן שמחה ולא מערבין שאין אחד, בשבוע תיהן

ה'תוספות' וכתבו ה"ז). פ"א, קטן מועד ('ירושלמי' בשמחה
ולא  אחת למצוה פנוי לבו שיהא שצריך - ב ח, קטן במועד
חבילותֿ מצוות עושין אין ולפיכך - הימנה עצמו יפנה

זו. לשמחה פנוי לבו יהא וכך - ב.76)חבילות ג, כתובות

.ÂËÈLa ‡l‡ Ba ÔÈ·LBÈ ÌÈÈ„ Èza ÔÈ‡L ÌB˜Ó¿∆≈≈≈ƒƒ¿ƒ∆»¿≈ƒ
„·Ïa ÈLÈÓÁ·e77Ì‡L ;ÈÚÈ·¯ ÌBÈa ˙‡O ‰Ïe˙a , «¬ƒƒƒ¿«¿»ƒ≈¿¿ƒƒ∆ƒ

ÌÈÏe˙a ˙ÚË BÏ ‰˙È‰78ÔÈc ˙È·Ï ÌÈkLÈ ,79‚‰Óe . »¿»«¬«¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒƒ¿«
ÁÈ„k ,ÈLÈÓÁa ‰p‡OÈ ‰ÏeÚa‰ ˙‡ ‡OBp‰L ,ÌÈÓÎ¬»ƒ∆«≈∆«¿»ƒ»∆»«¬ƒƒ¿≈

‡ˆBÈÂ ,˙aLÂ ˙aL ·¯ÚÂ ÈLÈÓÁ dnÚ ÁÓO ‰È‰iL∆ƒ¿∆»≈«ƒ»¬ƒƒ¿∆∆«»¿«»¿≈
ÔBL‡¯ ÌBÈ BzÎ‡ÏÓÏ80. ƒ¿«¿ƒ

בימים 77) ועיר עיר בכל יושב ביתֿדין שיהא עזרא כתקנת
מהכפר  מתכנס העם שאז התורה, קריאת בהם שיש אלו

פב.). (בבאֿקמא התורה קריאת לשמוע שלא 78)לעיר
ה"ט. פי"א לקמן כמבואר בתולה, כעסו 79)מצאה בעוד

יתפייס  שמא לחוש יש בינתיים, שהות יש ואם עליו,
עליו  ונאסרה תחתיו זינתה ושמא ויקיימנה דעתו ותתקרר
כי  ראשון, ביום נשאת ואינה ב.) לכתובות רש"י (לשון
טורח  (החתן) שיהא ישראל בנות תקנת על חכמים "שקדו
ושלישי  בשבת ושני בשבת אחד ימים, שלושה בסעודה

(שם). כונסה" וברביעי שמכיון 80)בשבת, ה. שם,
ביום  אלא ברכות שבע מברכים אין אלמנה שנשא שבאלמן
יעזבנה  שמא חששו ה"ט) ברכות מהל' פ"ב (למעלה ראשון

שם). (רש"י למחר למלאכתו ויצא

.ÊËÔÈ‡eOÏ ÏÚa‰ dÚ·˙e ,‰pË˜ Bza ˙‡ Ò¯‡Ó‰«¿»≈∆ƒ¿«»¿»»«««¿ƒƒ
„Ú ‡Opz ‡lL ·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ‰È·‡ ÔÈa ‡È‰ ÔÈa -≈ƒ≈»ƒ»¿ƒ¿«≈∆…ƒ»≈«

ÏÈc‚zL81dÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰¯Ú ‰OÚ˙Â82- ∆«¿ƒ¿≈»∆«¬»¿ƒ»»¿»¿»
ÒBk83Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .84. ≈¿≈»«¬≈

שמא 81) בטענה לעכב יכול אביה שאף ב: נז, כתובות
אביה. לבית ותחזור בבעלה כנסה,82)תמרוד אם כלומר

(ועי' קיימים הנישואין - אביה ושל שלה ההתנגדות אף על
סק"ו). נו סי' מחוקק' קטנה.83)'חלקת בעודה אפילו

אפילו 84) אסור ובקידושין לנישואין. מתנגדים שהם מאחר
רוצה" אני בפלוני ותאמר שתגדיל "עד - רוצים שניהם

הי"ט). פ"ג, ולעיל מא. (קידושין

.ÊÈdÒ¯‡85È¯‰Â ÔÈ‡eOÏ dÚ·˙e ÌÈL ‰nk ‰‰LÂ ≈¿»¿»»«»»ƒ¿»»¿ƒƒ«¬≈
ÌBiÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL dÏ ÔÈ˙B - ‰¯Ú ‡È‰ƒ«¬»¿ƒ»¿≈»»…∆ƒ

dÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ ‰ÚÈ·z‰86‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰M ‰Ó Ôw˙Ïe «¿ƒ»¿«¿≈∆«¿»¿«≈«∆ƒ¿ƒ»
ÔÈ˙B - ‰¯‚aL ¯Á‡ dÚ·z .‡Opz Ck ¯Á‡Â ,dÏ»¿««»ƒ»≈¿»»««∆»¿»¿ƒ

¯‚a‰ ÌBiÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL dÏ87dLc˜ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈»»…∆ƒ«∆∆¿≈ƒƒ¿»
ÌBiÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL dÏ ÔÈ˙B - ¯‚a‰ ÌBÈa¿«∆∆¿ƒ»¿≈»»…∆ƒ
Ì‡ ,‰¯‚aL ¯Á‡ dLc˜ .¯‚a‰ ÌBÈ ‡e‰L ,ÔÈLecw‰«ƒƒ∆«∆∆ƒ¿»««∆»¿»ƒ
Ck ¯Á‡Ïe d˙e¯‚·a L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰ÈÏÚ e¯·Ú»¿»∆»¿≈»»…∆¿«¿»¿««»
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ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL ‡l‡ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»≈¿ƒ»∆»¿ƒƒ
‰ÏeÚa‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰ ÔÎÂ .‰ÚÈ·z‰88dÏ ÔÈ˙B - «¿ƒ»¿≈«¿»≈∆«¿»¿ƒ»

‰ÚÈ·z‰ ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL89. ¿ƒƒ«¿ƒ»

קטנה.85) (כתובות 86)כשהיא ותכשיטים במלבושים
תכשיטיה.87)נז:). לה להכין מתחילה שבגרה שמיום
פ"ה,88) כתובות וב'ירושלמי' (שם, הנישואין מן אלמנה

שכבר 89)ה"ג). בתכשיטין הרבה לטרוח צריכה שאינה
א). עמ' שם (רש"י בידה יש

.ÁÈÏÚa‰ dÚ·zMÓ ‰M‡Ï ÔÓÊ ÔÈ˙BpL ÌLk¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ»ƒ∆¿»»«««
ÔÓÊ ÔÈ˙B Ck ,‡Opz Ck ¯Á‡Â dÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ¿«¿≈∆«¿»¿««»ƒ»≈»¿ƒ¿«

BÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ LÈ‡Ï90.B˙B‡ ‰M‡‰ ‰Ú·zMÓ »ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ∆»¿»»ƒ»
¯OÚ ÌÈL Ì‡ :dÏ ÔÈ˙BpL BÓk ?BÏ ÔÈ˙B ‰nÎÂ¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿≈»»
ÌÈLÏL - ÌBÈ ÌÈLÏL Ì‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL - L„Á…∆¿≈»»…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌBÈ91.

וחופה.90) סעודה ואין 91)בצרכי א. נז, כתובות
היא  אם בה, אלא - אלמן או בחור הוא אם בו משגיחין
היא  ואם אלמן. הוא ואפילו חודש, י"ב לה נותנין בתולה
וב'ירושלמי' בחור. הוא ואפילו יום, ל' אלא לו אין בעולה
שהוא: מה לפי זמן לו שנותנים משמע ה"ג, פ"ה כתובות

(מגידֿמשנה). יום ל' - לאלמן חודש, י"ב - לבחור

.ËÈ·iÁ˙ - d‡O ‡ÏÂ LÈ‡Ï e˙pL ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«∆»¿»ƒ¿…¿»»ƒ¿«≈
Òk ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰È˙BBÊÓa92ÔÓf‰ ÚÈb‰ Ì‡Â . ƒ¿∆»««ƒ∆…»«¿ƒƒƒ««¿«

dÏ ‰ÏÚÓ BÈ‡ - ˙aL ·¯Úa B‡ ˙aLa „Á‡a¿∆»¿«»¿∆∆«»≈«¬∆»
ÒÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ÌBi‰ B˙B‡a ˙BBÊÓ93ÔÎÂ . ¿¿«ƒ¿≈∆≈»ƒ¿…¿≈

ÔÓf‰ ÚÈb‰Lk ‰c ‰Ò¯tL B‡ ‡È‰ B‡ ‡e‰ ‰ÏÁ Ì‡ƒ»»ƒ∆≈¿»ƒ»¿∆ƒƒ««¿«
‡Op‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L ;˙BBÊÓ dÏ ‰ÏÚÓ BÈ‡ -≈«¬∆»¿∆¬≈≈»¿»¿ƒ»≈
ÏBÎÈ BÈ‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,‡È¯·zL „Ú B‡ ¯‰ËzL „Ú«∆ƒ¿««∆«¿ƒ¿≈≈»

‡È¯·iL „Ú ‰M‡ ‡OÏ94. ƒ»ƒ»«∆«¿ƒ

א.92) נז, הי"ד.93)כתובות לעיל כתובות 94)כמבואר
אינה  - אונס מחמת הוא הנישואין שעיכוב זמן שכל א. ב,

משלו. אוכלת

ה'תש"פ  תשרי י"ח חמישי 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

.‡B‡ ‰L¯b˙pL B‡ ‰ÓÏ‡˙pL ‰Ïe˙a ‡OBp‰«≈¿»∆ƒ¿«¿¿»∆ƒ¿»¿»
B‡ ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ Ì‡ .‰ˆÏÁ∆¿¿»ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

d˙a˙k - ‰ˆÏÁ2- ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ Ì‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ∆¿¿»¿À»»»«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
‰ÏeÚ·k ‡È‰ È¯‰ ˙‡OpMnL ,‰‡Ó d˙a˙k3ÔÎÂ . ¿À»»≈»∆ƒ∆ƒ»¬≈ƒƒ¿»¿≈

˙¯¯ÁLÓ ‰Ïe˙a ‡OBp‰4Ì‡ :‰Èe·L B‡ ˙¯Bi‚ B‡ «≈¿»¿À¿∆∆ƒ∆¿»ƒ
˙ÈcÙÂ ˙È˙ek‰ ‰¯ib˙Â ‰ÁÙM‰ ‰¯¯ÁzLƒ¿«¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿≈
- „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙aÓ ˙B˙eÁt Ô‰Â ‰Èe·M‰«¿»¿≈¿ƒ«»»ƒ¿∆»

ÌÈ˙‡Ó Ô˙a˙k5ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙Ba eÈ‰ Ì‡Â , ¿À»»»«ƒ¿ƒ»¿»»ƒ¿
.‰‡Ó Ô˙a˙k - ‰ÏÚÓÂ „Á‡∆»»«¿»¿À»»≈»

השני.2) נסתרה 3)מהבעל שלא עדים יש אפילו
מייד. בעלה ומת לחופה שנכנסה או הראשון עם (נתייחדה)

ושוחררה.4) כנענית שפחה נבעלו,5)שהייתה שאפילו
הבתולות. כשאר בתולות להיות שיחזרו סופן

.·‰‡Ó ‰a˙k el‡Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿¬»ƒ¿≈¿À»≈»
‰‡eOp‰ ˙˜ÊÁÂ ÏÈ‡B‰ ?˙BÏe˙a Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈¿ƒ¿∆¿««¿»
‰Èe·M‰Â ˙È˙ek‰Â ‰ÁÙM‰ ˙˜ÊÁÂ ,ÏÚazL∆ƒ»≈¿∆¿««ƒ¿»¿«ƒ¿«¿»

ÏÚazL6,eÏÚ· ‡Ï ÔÈa eÏÚ· ÔÈa ‰‡Ó el‡Ï ewz , ∆ƒ»≈ƒ¿¿≈≈»≈ƒ¿¬≈…ƒ¿¬
.¯·c ÏÎÏ ˙BÏeÚ·k Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿¿»»»

ונבעלות 6) הן הפקר בחזקת לביאה שראויות כיוון
בשבייתה. והשבוייה בנכריותן

.‚ıÚ ˙kÓ7˙Ó ÏÚ ˙‡O elÙ‡ .‰‡Ó d˙a˙k - À«≈¿À»»≈»¬ƒƒ»«¿»
d˙a˙k - ıÚ ˙kÓ ˙‡ˆÓÂ ,‰ÓÏL ‰Ïe˙a ‡È‰L∆ƒ¿»¿≈»¿ƒ¿»À«≈¿À»»
ÏÚ·pL ‰hÓÏe ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰pË˜ .‰‡Ó,‰ ≈»¿«»ƒ«»»ƒ¿«»∆ƒ¿¬»

dÙBÒ ;ÌÈ˙‡Ó d˙a˙k - ÏB„b Ì„‡ ‰ÈÏÚ ‡a elÙ‡¬ƒ»»∆»»»»¿À»»»«ƒ»
‡aL ‰ÏB„b ÔÎÂ .˙BÏe˙a‰ ¯‡Lk ‰Ïe˙a ¯ÊÁzL∆«¬…¿»ƒ¿»«¿¿≈¿»∆»
d˙a˙k - ‰hÓÏe ÌÈL ÚLz ÔaÓ ÔË˜ ‰ÈÏÚ»∆»»»ƒ∆≈«»ƒ¿«»¿À»»
ÚLz Ôa ˙‡ÈaL ;ÏÏk ‰ÏÚ· ‡Ï el‡k ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿ƒ…ƒ¿¬»¿»∆ƒ«∆≈«
ÔÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt ,‰‡Èa B˙‡Èa - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»ƒ»ƒ»»ƒ∆≈

.‰‡Èa B˙‡Èaƒ»ƒ»

בתוליה.7) והלכו עץ אותה והכה שנפלה

.„˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‡ÓBÒ B‡ ˙¯‚Ba ‡È‰L ‰Ïe˙a8- ¿»∆ƒ∆∆»«¿ƒ
Ô‰Ï ewz ‡Ï ‰ËBM‰Â ˙L¯Á‰ Ï·‡ .ÌÈ˙‡Ó Ô˙a˙k¿À»»»«ƒ¬»«≈∆∆¿«»…ƒ¿»∆
;ÏÏk ÔÈ‡eO dÏ ewz ‡Ï - ‰ËBM‰ .‰a˙k¿À»«»…ƒ¿»ƒƒ¿»
- Ì‰È¯·cÓ ÔÈ‡eO dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙L¯Á‰Â¿«≈∆∆««ƒ∆≈»ƒƒƒƒ¿≈∆
.d˙B‡ ˙‡OlÓ eÚnÈ ‡lL È„k ,‰a˙k dÏ ewz ‡Ï…ƒ¿»¿À»¿≈∆…ƒ»¿ƒ»≈»
È‡z ‡ÏÂ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ Ck ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ÌLÎe¿≈∆≈»¿À»»≈»¿¿…¿«

‰a˙k È‡zÓ9‰Áwt˙Â ˙L¯Á‰ Òk Ì‡Â .10LÈ - ƒ¿»≈¿À»¿ƒ»««≈∆∆¿ƒ¿«¿»≈
‰a˙k dÏ11.‰‡Ó d˙a˙Îe ,‰a˙k È‡˙e »¿À»¿»≈¿À»¿À»»≈»

לא 8) אבל איילונית, לשם נשאה ומתחילה בה, שידע וכגון
כתובה. לה אין איילונית שהיא בה רפואה 9)הכיר כגון

נשבית. אם פדיונה ולדבר.10)או לשמוע שחזרה
בעלה 11) עם תשב שאיך שנתפקחה, אחר לקיימה רוצה אם

כתובה. בלא - דעת בת והיא -

.‰- ‰Ó ‰‡Ó Ô‰Ï ·˙ÎÂ ‰ËBL B‡ ˙L¯Á ‡O»»≈∆∆»¿»«»∆≈»»∆
ÂÈÒÎ ˜Èf‰Ï ‰ˆ¯L ÈtÓ ,˙Ói˜ Ô˙a˙k12. ¿À»»«∆∆ƒ¿≈∆»»¿«ƒ¿»»

כתב 12) הוא הרי כתובה חכמים לה תקנו שלא פי על אף
קיים. תנאו - מנכסיו נזוק ולהיות להפסיד ורצה הואיל לה,

.ÂÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÁ˜t ÌÈL e‡OpL ‰ËBL B‡ L¯Á≈≈∆∆»¿»ƒƒ¿««ƒ
‰tzLÂ L¯Á‰ Áwt˙pL13Ì‰ÈLÏ ÔÈ‡ - ‰ËBM‰ ∆ƒ¿«««≈≈¿ƒ¿«»«∆≈ƒ¿≈∆

Ô‰Ï LÈ - e‡È¯·‰L ¯Á‡ ÔÓi˜Ï eˆ¯ .ÌeÏk Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿«¿»««∆ƒ¿ƒ≈»∆
e‡ÈO‰L Ì‰ ÔÈc ˙Èa Ì‡Â .‰‡Ó Ô˙a˙Îe ,‰a˙k¿À»¿À»»≈»¿ƒ≈ƒ≈∆ƒƒ
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‰Ó Ïk ˙ÏËB - ÂÈÒÎ ÏÚ d˙a˙k dÏ e·˙ÎÂ L¯Á‰«≈≈¿»¿»¿À»»«¿»»∆∆»«
·˙kMÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ‰ËBM‰ Ï·‡ .ÔÈc ˙Èa dÏ e ∆»¿»≈ƒ¬»«∆≈≈ƒ

ÌÈÓÎÁ ˙wz ÔÈ‡L ÈtÓe .ÌB˜Ó ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆≈«»«¬»ƒ
ewz ‡Ï ÔËw‰ ÔÎÂ .ÔÈ‡eO BÏ ewz ‡Ï ,Ba ˙„ÓBÚ∆∆…ƒ¿ƒƒ¿≈«»»…ƒ¿
ÔÈ‡eO È„ÈÏ ‡B·Ï BÙBÒÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ‡eO ÌÈÓÎÁ BÏ¬»ƒƒƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ‰pË˜Ï ÔÈ‡eO ewz ‰Ó ÈtÓe .ÔÈ¯eÓb¿ƒƒ¿≈»ƒ¿ƒƒƒ¿«»¿««ƒ
e‚‰È ‡lL È„k ?ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO È„ÈÏ ‰‡a ‡È‰L∆ƒ»»ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿¬

¯˜Ù‰ ‚‰Ó da14ÔËw‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡Â .15„Ú »ƒ¿«∆¿≈¿≈«ƒƒ∆«»»«
ÔÈÓÈÒ ‡È·‰L ÌÈÚ„BÈÂ B˙B‡ ÔÈ˜„BaL16. ∆¿ƒ¿¿ƒ∆≈ƒƒ»ƒ

דעתו.13) שישמרנה 14)נצטללה מי אין תינשא לא אם
בזנות. הפקר מנהג בה זנות.15)וינהגו כביאת שזוהי

למעלה.16) המפורשים בגרות סימני

.Ê„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa elÙ‡ ,ÔË˜17‡OpL , »»¬ƒ∆≈«»ƒ¿∆»∆»»
‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - ‰M‡18¯Á‡ dÓi˜Â ÏÈc‚‰ Ì‡Â . ƒ»≈»¿À»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»««

ÏÈc‚‰L19‡e‰ ¯ib˙pL ¯b ÔÎÂ .‰a˙k ¯wÚ dÏ LÈ - ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ«¿À»¿≈≈∆ƒ¿«≈
dÓi˜ Ôk ˙Ó ÏÚL ,‰Ó d˙a˙k - BzL‡Â20. ¿ƒ¿¿À»»»∆∆«¿»≈ƒ¿»

ביאה.17) שיביא 18)שביאתו עד כלום קטן קניין "שאין
שערות". כשהגדיל.19)שתי עליה כתובתה 20)ובא

היא. בעולה עכשיו שהרי - מנה

.Á˙ÚË dÏ LÈ - ÌÈ˙‡Ó d˙a˙kL ‰Ïe˙a Ïk»¿»∆¿À»»»«ƒ≈»«¬«
ÌÈÏe˙a21‰‡Ó d˙a˙kL ÏÎÂ ;22dÏ ewz ‡lL B‡ , ¿ƒ¿…∆¿À»»≈»∆…ƒ¿»

‰a˙k ÌÈÓÎÁ23ÌÈÏe˙a ˙ÚË dÏ ÔÈ‡ -24„ÁÈ˙n‰Â . ¬»ƒ¿À»≈»«¬«¿ƒ¿«ƒ¿«≈
ÌÈÏe˙a ˙ÚË dÏ ÔÈ‡ - ÔÈ‡eO Ì„˜ B˙Òe¯‡ ÌÚ25. ƒ¬»…∆ƒƒ≈»«¬«¿ƒ

כתובתה.21) כל הפסידה בתולה מצאתיה לא טען שאם
לא 22) שעדיין פי על שאף הנישואין מן אלמנה כגון

כבעולה. היא הרי - הראשון בעלה עם כגון 23)נתייחדה
כתובה. להן כתב והוא ושוטה טענת 24)חרשת שאין

(=מאתיים  דין בית תנאי שהוא ממה להפסידה אלא בתולים
כלל. טענה לו אין להן כתב עצמו שהוא במה אבל לבתולה)

ושכח.25) עליה בא שמא

.Ë‰M‡ ‡OpL ‰Ê ?ÌÈÏe˙a ˙ÚË ‡È‰ ‰Óe«ƒ«¬«¿ƒ∆∆»»ƒ»
‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯ÓB‡Â ÔÚBËÂ ,‰Ïe˙a ‡È‰L d˙˜ÊÁL∆∆¿»»∆ƒ¿»¿≈¿≈…¿»ƒ»

Ïe˙aÌÈÓc - „Á‡‰ :‰Ïe˙·Ï Ô‰ ÔÈÓÈÒ ÈLe .‰ ¿»¿≈ƒ»ƒ≈ƒ¿»»∆»»ƒ
- ÈM‰Â .‰BL‡¯ ‰‡Èa ÛBÒa ‰pnÓ ÔÈ˙˙BML∆¿ƒƒ∆»¿ƒ»ƒ»¿«≈ƒ
LÈÓLz ˙ÚLa ‰BL‡¯ ‰‡È·a da ‡ˆÓiL ˜Ác‰26. «…«∆ƒ¿»»¿ƒ»ƒ»ƒ¿««¿ƒ

אבל 26) כתובתה. להפסידה כדי] רק [=היא הטענה וכל
ספיקות  שני כאן שיש כהן אשת אינה אם מותרת לבעלה
לאחר  נבעלה אם ואפילו הקידושין לפני נבעלה שמא

באונס. שמא - הקידושין

.ÈÔÚËÂ ,ÌÈ˙‡Ó d˙a˙kL ‰Ïe˙a‰ ˙‡ ‡OBp‰«≈∆«¿»∆¿À»»»«ƒ¿»«
Ì‡ :d˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…¿»ƒ»¿»¬ƒ»ƒ
ÈzÏÙpL ÈtÓ ,‰Ïe˙a È‡ˆÓ ‡Ï ,‡e‰ ˙Ó‡ :‰¯Ó‡»¿»¡∆…¿»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»«¿ƒ
,˙Ó‡ BÊ È¯‰ - ÈÏe˙a eÎÏ‰Â Ú˜¯˜ B‡ ıÚ Èk‰Â¿ƒ«ƒ≈«¿«¿»¿¿«¬≈∆¡∆∆

‰ÓÏ d˙a˙k ¯ÊÁ˙Â27ÔÚBË ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿«¬…¿À»»¿»∆««ƒ∆≈
ÌeÏk CÏ ÔÈ‡Â CÈÏÚ ‡a LÈ‡ ‡nL :¯ÓB‡Â28ÔÈ‡ - ¿≈∆»ƒ»»«ƒ¿≈»¿≈

B˙ÚËa ÔÈÁÈbLÓ29‡a ‡lL Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ . «¿ƒƒ¿«¬»¿≈¿«¬ƒ¿»∆…»
BÏ È‡cÂ ¯·c‰ ÔÈ‡L ,LÈ‡ ‰ÈÏÚ30. »∆»ƒ∆≈«»»««

מנה.27) כתובתה עץ מוכת ונמצאת בתולה בחזקת קידשה
טעות.28) מקחה בעולה וודאי,29)נמצאת - טענתה כי

ספק, - עדיף.וטענתו ברי ושמא אינו 30)וברי כלומר,
בחרם  ולומר סתם להחרים יכול אבל מספק, להשביעה יכול

בו. חייב שאיני ממון ממני שמוציא מי יהיה

.‡È,‰Ïe˙a È‡ˆÓ ‡lL ,¯Ó‡ ˙Ó‡ :‡È‰ ‰¯Ó‡»¿»ƒ¡∆»«∆…¿»«ƒ¿»
BÏ ÈzÒ¯‡˙pL ¯Á‡ Ò‡a ÈÏÚ ‡a LÈ‡Â31BÊ È¯‰ - ¿ƒ»»«¿…∆««∆ƒ¿»«¿ƒ¬≈

ÔÚË Ì‡Â .‰˙È‰L BÓk ÌÈ˙‡Ó d˙a˙Îe ,˙Ó‡∆¡∆∆¿À»»»«ƒ¿∆»¿»¿ƒ»«
ÁwÓ ÈÁwÓe zÒ‡ CÈzÒ¯‡ ‡lL „Ú ‡nL :¯Ó‡Â¿»«∆»«∆…≈«¿ƒ∆¡«¿¿ƒ»ƒƒ«

˙eÚË32‰Ê È¯‰ - CBˆ¯a zÏÚ· CÈzÒ¯‡L ¯Á‡ B‡ , »««∆≈«¿ƒƒ¿«¿¿ƒ¿≈¬≈∆
ÔBÓÓ È·iÁÏ È„k ¯˜L ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯ÁÓ«¬ƒ¿»«ƒ∆≈∆∆¿≈¿«¿≈ƒ»

Ba ·iÁ ÈÈ‡L33. ∆≈ƒ«»

גרם 31) ומזלך נתארסתי בתולה שהרי מאתיים וכתובתי
כלום.32)שנתקלקלתי. לך להשביעה 33)ואין אבל

וגם  שמא, - טוען והוא וודאי, - טוענת היא כי יכול אינו
בתולה  שהרי לה, המסייעת הגוף חזקת אשה לכל יש
כן  ואחרי נתארסה ובתולה חזקתה על ונעמידנה נולדה

נאנסה.

.·È:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯Ó‡Â ÔÚË»«¿»«…¿»ƒ»¿»¿ƒ∆∆
d˙B‡ ÔÈ˜„Ba - ‰Ïe˙a È‡ ÔÈ„ÚÂ ÈÏÚ ‡a ‡Ï34B‡ , …»»««¬«ƒ¬ƒ¿»¿ƒ»

ÌÈ„Ú ÈÙa ÏÚB·e ¯ÊBÁ35‰Ïe˙·e ÈÏÚ ‡a :‰¯Ó‡ . ≈≈ƒ¿≈≈ƒ»¿»»»«¿»
ÔÈÏ‡BL - ÔÚBË ‡e‰ ¯˜LÂ ,˙BÏe˙a‰ ÏÎk È‡ˆÓ¿»«ƒ¿»«¿¿∆∆≈¬ƒ
z¯Ó‡L „Ú ¯·c‰ ‰È‰ ‰Ó :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡¿¿ƒ∆»»«»»«∆»«¿»
Ìc dÏ È˙‡ˆÓ ‡lL ÈtÓ :¯Ó‡ Ì‡ ?‰Ïe˙a dÈ‡L∆≈»¿»ƒ»«ƒ¿≈∆…»»ƒ»»
‡Ï ,ÏÏk Ìc Ì‰Ï ÔÈ‡ ‡nL ,dzÁtLÓa ÔÈ˜„Ba -¿ƒ¿ƒ¿«¿»∆»≈»∆»¿»…
È¯‰ - Ôk Ôlk e‡ˆÓ Ì‡ .ÌÈÏe˙a Ìc ‡ÏÂ ‰c Ìc«ƒ»¿…«¿ƒƒƒ¿¿À»≈¬≈
ÔÈ˜„Ba - Ôk dzÁtLÓ ˙Ba e‡ˆÓ ‡Ï ;d˙˜ÊÁa BÊ¿∆¿»»…ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ
˙ÈÁeÏÁÏ LaiL da LÈ ÏB„‚ ÈÏÁ ‡nL ,d˙B‡»∆»…ƒ»≈»∆ƒ≈«¿ƒ
ÔÈ·ÈË¯Ó .·Ú¯a ˙ÈpÚ˙Ó ‰˙È‰L B‡ ,ÌÈ¯·È‡‰»≈»ƒ∆»¿»ƒ¿«≈»»»«¿ƒƒ

d˙B‡36,‡È¯·zL „Ú d˙B‡ ÔÈ˜LÓe d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe »«¬ƒƒ»«¿ƒ»«∆«¿ƒ
Ì‡Â .Â‡Ï Ì‡ Ì„ ‡ÈˆBz Ì‡ ‰‡¯Â ,˙ÈL ÏÚa˙Â¿ƒ»≈≈ƒ¿ƒ¿∆ƒƒ»ƒ«¿ƒ
˙ÚË BÊ È¯‰ - Ba ‡ˆBik ‡ÏÂ ·Ú¯ ‡ÏÂ ÈÏÁ ÌL ÔÈ‡≈»…ƒ¿…»»¿…«≈¬≈«¬«
- LÈÓLz ˙Úa ˜Á„ ‡ˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌÈÏe˙a¿ƒ¿««ƒ∆»»…«¿≈«¿ƒ
‰Ïe˙a ÏkL ;ÌÈÏe˙a Ô‡k ÔÈ‡ ,Ì„ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»»»≈»¿ƒ∆»¿»
ÔÈa ‰¯Ú ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa - Ìc dÏ LÈ≈»»≈¿«»≈¿»≈«¬»≈
:¯Ó‡ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,ÈÏÁ‰ ÈtÓ ‡l‡ - ˙¯‚Ba∆∆∆»ƒ¿≈«…ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»«
- È˙‡ˆÓ Áe˙t Á˙t ‡l‡ ,˜Ác È˙‡ˆÓ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»»ƒ…«∆»∆«»«»»ƒ
·¯L ;‡È‰ ˙¯‚Ba ‡nL ,‰È˙BL ÏÚ ÔÈÏ‡BL¬ƒ«¿∆»∆»∆∆ƒ∆…
È¯‰L ,‰a¯‰ Ba ÔÈLÈb¯nL ˜Ác Ô‰Ï ÔÈ‡ ˙B¯‚Ba‰«¿≈»∆…«∆«¿ƒƒ«¿≈∆¬≈
‰¯‚a ‡Ï Ì‡Â .‰ÈÏe˙a eÏÎÂ ‰È¯·È‡ et¯˙Â ‰Ï„‚»¿»¿ƒ¿«≈»∆»¿»¿∆»¿ƒ…»¿»
˙Áa dzÏÚa B‡ ‰˙Èh‰ ‡nL :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ∆»ƒ≈»¿«¿»¿««
‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ ?˜Á„a zLb¯‰ ‡Ï CÎÈÙÏe¿ƒ»…ƒ¿«¿»¿…«ƒ»«…ƒ∆»
ÎÏ ÌÈÏe˙a ˙ÚË BÊ È¯‰ - ‰È‰ Áe˙t Á˙t È‡cÂÏ ««∆«»«»»¬≈«¬«¿ƒ¿»
‰‡È¯a ÔÈa ,‰¯Ú ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa ,‰¯‚a ‡lL ‰Ïe˙a¿»∆…»¿»≈¿«»≈«¬»≈¿ƒ»
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.‡e‰ Ìe˙Ò dÁ˙t - ‰Ïe˙a ‰¯Ú ÏkL ;‰ÏBÁ ÔÈa≈»∆»«¬»¿»ƒ¿»»
,Áe˙t Á˙t ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ - Ìc‰ ‡ˆiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»»«»ƒ»»∆«»«

.ÌÈÏe˙a Ô‡k ÔÈ‡≈»¿ƒ

אחת 34) שפחות שתי לי הביאו רבי בר גמליאל רבן "אמר
בעולה  יין, של חבית פי על הושיבן בעולה, ואחת בתולה
נודף, ריחה אין - בתולה יין) ריח מריחים (מפיה נודף ריחה
זכה  לך לו: אמר נודף, ריחה היה ולא הושיבה זו אף

מפה 35)במקחך". לה ומכינים עדים בפני מתייחד שרק
בפניהם  ממש לבעול אבל הביאה. שאחר דמים טיפי לראות

למרחץ.36)אסור. אותה מכניסים

.‚È˙ÚË dÏ ÔÈ‡ ˙¯‚Ba‰L ,e¯B‰L ÌÈB‡b LÈ≈¿ƒ∆∆«∆∆≈»«¬«
È‡Â .Áe˙t Á˙t ˙ÚË dÏ LÈÂ ÌÈÓc‡¯Ób‰ C¯c Ô »ƒ¿≈»«¬«∆«»«¿≈∆∆«¿»»

¯·Îe .Ì‰lL ˙B‡ÁÒpa ‰È‰ ˙eÚËÂ ,‰Ê ¯·„ ‰‡¯Ó«¿∆»»∆¿»»»«À¿»∆»∆¿»
¯·c‰L È˙‡ˆÓe ,ÌÈBÓ„˜Â ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ ÏÚ Èz˜„a»«¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ»»ƒ∆«»»
.„·Ïa ÌÈÓc ˙ÚË ‡l‡ ˙¯‚BaÏ ÔÈ‡L ,e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿∆≈«∆∆∆»«¬«»ƒƒ¿«

.„ÈÌ‰Â ,‰M‡Ï ‰a˙k ¯wÚ ewzL Ì‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ≈∆ƒ¿ƒ«¿À»»ƒ»¿≈
‰M‡‰Â ÌÈÏe˙a ˙ÚË ÔÚBh‰ ÏkL ,e¯Ó‡Â eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ¿»¿∆»«≈«¬«¿ƒ¿»ƒ»

ÔÓ‡ - B˙B‡ ˙LÁÎÓ37ÏÚ ‡Ï ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚÂ , «¿∆∆∆¡»¿»∆»¿»ƒ¿»»…«
‰cÚÒa Á¯BË Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁL ;LÈ‡‰»ƒ∆¬»»ƒ∆≈»»≈«ƒ¿À»

d„ÈÒÙÓe38.Ï·‡ B˙ÁÓO CÙB‰Â , «¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈∆

כתובתה.37) אותה 38)להפסידה שונא היה "שאם
סעודתו  ומפסיד וכונסה בסעודה טורח היה לא מתחילה
טרח  לא אילו מזה משמע תחילה". מגרשה היה אלא חינם
(הממון  ממון חזקת לו שיש פי על ואף נאמן. אינו בסעודה
נולדה. בתולה שהרי עדיפא, גופה חזקת אך אצלו), נמצא

.ÂËÌ‡ ?ÌÈÏe˙a ˙ÚË ÔÚËÏ BÏ LÈ È˙Ó „ÚÂ¿«»«≈ƒ¿…«¬«¿ƒƒ
„iÓ - ‰¯zÒ39¯Á‡Ï elÙ‡ - ‰¯zÒ ‡Ï Ì‡Â , ƒ¿¿»ƒ»¿ƒ…ƒ¿¿»¬ƒ¿««

.ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ

שנתייחד 39) מכיוון כי זמן, לאחר לטעון יכול אינו אבל
ודאי  עכשיו עד ששתק ומכיוון אותה בעל בוודאי איתה
ומעליל  כועס הוא עכשיו ורק שתק ולפיכך בתולה מצאה

עליה.

.ÊË‡e‰L ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,ÌÈB‡b‰ Ïk e¯B‰»«¿ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ∆
¯wÚ d„ÈÒÙ‰Ï - BzL‡ ezLÈÁÎ‰ Ì‡ ÔÓ‡∆¡»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ«

‰a˙k‰40dÏ LÈ - ˙ÙÒBz‰ Ï·‡ ,41Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «¿À»¬»«∆∆≈»∆»ƒ≈
BÏ ˙„B‰L B‡ ,‰ÏeÚa ‰˙È‰L ‰¯e¯a ‰È‡¯a Ú„B«ƒ¿»»¿»∆»¿»¿»∆»

ezÚË‰Â Ò¯‡˙zL Ì„˜ ‰ÏeÚa ‡È‰L42CÎÈÙÏ .43LÈ ∆ƒ¿»…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒ»≈
ıÙÁ ˙ËÈ˜a dÚÈaL‰Ï BÏ44ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k , ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

dÏ ÔÈ‡Â .˙ÙÒBz‰ ‰a‚z Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿««»ƒ¿∆«∆∆¿≈»
¯wÚ „ÈÒÙz Ck ¯Á‡Â ‰Ïe˙a d‡ˆÓ ‡lL BÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆…¿»»¿»¿««»«¿ƒƒ«

ÊÁL ,‰a˙k‰cÚÒa Á¯BË Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ ¿À»∆¬»»ƒ∆≈»»≈«ƒ¿À»
‰ÈÏÚ ÔÚhL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï dÏ LÈÂ ;d„ÈÒÙÓe«¿ƒ»¿≈»¿«¬ƒ¿»«ƒ∆»«»∆»

.¯˜L∆∆

נאמן.40) שיהיה אמרו והם חכמים תקנת שהוא

הוא 41) והרי מרצונו שנתחייב אלא תקנה מחמת שאינה
בלי  חיובם את להפקיע יכולים שאינם החייבים כשאר

ברורה. ונמצאת 42)ראייה בתולה בחזקת שכינסה וכל
טעות. מקח זה הרי גבייתה 43)בעולה כוח וכל הואיל

זו. תוספת לה שכתב השטר מחמת חפץ 44)הוא באחיזת
קדוש.

.ÊÈ¯wÚ ‰„ÈÒÙ‰L ¯Á‡ dÓi˜Ï ‰ˆ¯L È¯‰¬≈∆»»¿«¿»««∆ƒ¿ƒ»ƒ«
‰a˙k‰45Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,‰‡Ó dÏ ·˙BÎÂ ¯ÊBÁ - «¿À»≈¿≈»≈»¿ƒ∆»¿»»

BÓk ,‰a˙k ‡Ïa ˙Á‡ ‰ÚL BzL‡ ÌÚ ˙B‰LÏƒ¿ƒƒ¿»»««¿…¿À»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

אשת 45) אם כגון כשירצה אפילו לקיימה לו שאסור ויש
עליו. נאסרה בעולה שמצאה טוען ובעלה היא כהן

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ושזכאי 1) לאשתו האיש שחייב דברים עשרה רבינו בו כלל

הקטנים, ובנותיו בניו מזונות ידיה, ומעשה מזונותיה בה,
היא. שנדרה או אשתו את הדיר הים, למדינת הבעל הלך

.‡,‰ÏeÚa ÔÈa ‰Ïe˙a ÔÈa - ‰M‡ Ì„‡ ‡OBpLk¿∆≈»»ƒ»≈¿»≈¿»
˙¯Bib‰ ˙Á‡Â Ï‡¯OÈ ˙a ˙Á‡ ,‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa≈¿»≈¿«»«««ƒ¿»≈¿«««ƒ∆

˙¯¯ÁLÓ‰ B‡2‰kÊÈÂ ,ÌÈ¯·„ ‰¯OÚa dÏ ·iÁ˙È - «¿À¿∆∆ƒ¿«≈»«¬»»¿»ƒ¿ƒ¿∆
.ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a¿«¿»»¿»ƒ

שחרור 2) לשם ומשהטבילוה שחררה, שרבה כנענית שפחה
כישראלית. היא הרי

.·:Ô‰ el‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰Ó ‰LÏL - ‰¯OÚ‰Â¿»¬»»¿»≈∆ƒ«»¿≈≈
‰È˙BBÊÓ el‡ - d¯‡L .d˙BÚÂ ,d˙eÒk ,d¯‡L3. ¿≈»¿»¿»»¿≈»≈¿∆»

d˙BÚ .BÚÓLÓk - d˙eÒk4Ïk C¯„k ‰ÈÏÚ ‡B·Ï - ¿»¿«¿»»»»»∆»¿∆∆»
ı¯‡‰5ÔÈc ˙Èa È‡z ÔlÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ú·M‰Â . »»∆¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À»¿»≈≈ƒ
Ì‰6‰a˙k ¯wÚ - Ì‰Ó „Á‡‰ .7Ì‰ - ¯‡M‰Â , ≈»∆»≈∆ƒ«¿À»¿«¿»≈

‰a˙k È‡z ÔÈ‡¯˜p‰8Ì‡ d˙‡t¯Ï :Ô‰ el‡Â , «ƒ¿»ƒ¿»≈¿À»¿≈≈¿«…»ƒ
‰˙ÏÁ9˙ÈaL Ì‡ d˙BcÙÏÂ ,10‰˙Ó Ì‡ d¯·˜Ï ,11, »¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿≈¿»¿»ƒ≈»

ÂÈÒÎ ÔÓ ˙Bf ˙BÈ‰ÏÂ12B˙BÓ ¯Á‡ B˙È·a ˙·LBÈÂ ¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿»»¿∆∆¿≈««
d˙eÓÏ‡ ÔÓÊ Ïk13˙BBf epnÓ ‰È˙Ba ˙BÈ‰ÏÂ , »¿««¿¿»¿ƒ¿¿∆»ƒ∆ƒ

‰Ò¯‡˙zL „Ú B˙BÓ È¯Á‡ ÂÈÒÎpÓ14‰Èa ˙BÈ‰ÏÂ , ƒ¿»»«¬≈«∆ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»∆»
‰M¯Èa Ì˜ÏÁ ÏÚ ¯˙BÈ d˙a˙k ÔÈL¯BÈ epnÓ ÌÈ¯Îf‰«¿»ƒƒ∆¿ƒ¿À»»≈«∆¿»«¿À»

Ì‰ÈÁ‡ ÌÚL15. ∆ƒ¬≈∆

אכלו 3) "ואשר ג): ג, (מיכה אומר הוא וכן ב. מז, כתובות
עמי". "עת"4)שאר מלת דודים", "עת לשון - עונתה

כא, לשמות (אבןֿעזרא "ענת" שרשה: כלומר נו"ן, בחסרו
עבריה 5)י). באמה שנאמר הם, התורה מן אלה כל

ולמעלה  יגרע", לא ועונתה כסותה "שארה י): כא, (שמות
ואמרו  לה". יעשה הבנות "כמשפט ט): (שם, נאמר מזה
הבנות, במשפט למדנו מה "וכי משפטים: פ' במכילתא
עבריה  מאמה כלומר, למד", ונמצא ללמד בא זה הרי אלא
הוא  דברים שלשה באלה ישראל בנות כל שמשפט למדנו
רסב). ל"ת לרבינו, המצוות' 'ספר (ראה כמשפטה

בכל 6) האשה תזכה סתם, אשה הנושא שכל שתיקנו
כמבואר  כתובה, שום לה כתב שלא אע"פ דלהלן, הדברים
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ה"ה. לבתולה.7)בסמוך - ומאתים לבעולה, – מנה
התנה 8) שביתֿדין ומתוך הכתובה. בשטר הנכתבים חיובים

כאילו  קיים תקפם יהיה הכתובה בשטר נרשמו לא שאפילו
כתובה. תנאי כך משום נקראים - נא,9)נכתבו כתובות

ב.11)שם.10)א. מו, ב.12)שם נב, שם.13)שם
ונדוניתה 15)שם.14) כתובתה אשה, נשא "כיצד , שם.

אחרת  אשה נשא ואח"כ בחייו, ומתה בן וילדה (דינר), אלף
ואח"כ  בחייו, ומתה בן וילדה מאתים ונדונייתה כתובתה
אלף  יורש הראשונה מן בנו אלפיים, והניח הוא מת
שבכתובת  מאתיים יורש השניה מן ובנו אמו, שבכתובת
הראשונה  בן ביד נמצא בשוה, אותו יורשים - והשאר אמו,
- (מאתים מאות" שש השניה בן וביד מאות, וארבע אלף
רבינו  מלשון הירושה) חלק - מאות וארבע כתובה, כסף

ה"ב. פי"ט, לקמן

.‚,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ìlk - Ô‰a ‰ÎBfL ‰Úa¯‡‰Â¿»«¿»»∆∆»∆À»ƒƒ¿≈¿ƒ
BlL ‰È„È ‰OÚÓ ˙BÈ‰Ï :Ô‰ el‡Â16˙BÈ‰ÏÂ , ¿≈≈ƒ¿«¬≈»∆»∆¿ƒ¿

BlL d˙‡ÈˆÓ17‰ÈÒÎ ˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ‰È‰iLÂ , ¿ƒ»»∆¿∆ƒ¿∆≈»≈¿»∆»
‰ÈiÁa18‰pL¯ÈÈ - ÂÈiÁa ‰˙Ó Ì‡Â ,19Ì„B˜ ‡e‰Â , ¿«∆»¿ƒ≈»¿«»ƒ»∆»¿≈

‰M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ20. ¿»»»«¿À»

כמנהג 16) הכל לו? עושה היא "ומה ב: מז, כתובות
רוקמת" - לרקום אורגת, - לארוג שדרכן מקום המדינה.

ה"א). פכ"א, (לקמן ב.17)וכו' סה, כתובות
מו:).18) (כתובות ה"ז פכ"ב לקמן פג,19)מבואר שם

ה"ח.20)ב. פ"א, נחלות הל' והשווה לאביה, אפילו

.„‰M‡‰ È„È ‰OÚÓ eÈ‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz „BÚÂ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿«¬≈¿≈»ƒ»
‰È˙BBÊÓ „‚k21˙B¯t ˙ÏÈÎ‡ „‚k - dBÈ„Ùe , ¿∆∆¿∆»ƒ¿»¿∆∆¬ƒ«≈

CÎÈÙÏ .d˙a˙ÎÏ B˙M¯È „‚k - d˙¯e·˜e ,‰ÈÒÎ22, ¿»∆»¿»»¿∆∆¿À»ƒ¿À»»¿ƒ»
ÔÈÚÓBL - ‰OBÚ ÈÈ‡Â ˙Bf ÈÈ‡ :‰M‡‰ ‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»»ƒ»≈ƒƒ∆¿≈ƒ»¿ƒ

d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â ,dÏ23ÈÈ‡ :ÏÚa‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . »¿≈ƒ»¬»ƒ»««««≈ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - CÈ„È ‰OÚnÓ ÌeÏk ÏËB ÈÈ‡Â CÊ»»¿≈ƒ≈¿ƒ«¬≈»«ƒ≈¿ƒ
‰È˙BBÊÓa ‰È„È ‰OÚÓ dÏ e˜tÒÈ ‡Ï ‡nL ,BÏ24. ∆»…¿«¿»«¬≈»∆»ƒ¿∆»

BÊ ‰wz ÈtÓe25‰a˙k‰ È‡zÓ ˙BBÊn‰ e·LÁÈ26. ƒ¿≈«»»≈»¿«¿ƒ¿»≈«¿À»

מעשה 21) לו לתת עליה מזונות, לה מעלה והוא הואיל
נח:). (כתובות איבה עליה לו תהיה שלא הואיל 22)ידיה

לה  תיקנו בתחילה שהרי לטובתה, הוא התקנה ועיקר
איבה. משום ידיה מעשה לו נתנו ואחרֿכך מזונות

חכמים,23) בתקנת אפשי אי האומר "כל א: פג, שם
ואי  אני מעונגת לכך, צריכה איני "אני כלומר: לו" שומעים
אומנות  לי יש או מזונות, לי אמצא מלאכה, לעשות אפשי

שם). (רש"י מזונותי" כדי על יתר ב.24)יקרה ע, שם
יכול  הבעל שאין וקבורתה, פדיונה לענין והואֿהדין
פירותיה  על לוותר הסכים אפילו מחיובו להשתמט

מזונותיה.25)וירושתה. כנגד ידיה מעשה של
ה"ב.26) לעיל כמבואר תורה, מדין הוא שעיקרה אע"פ

.‰¯ËLa e·zÎ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈««ƒ∆…ƒ¿¿ƒ¿«
- Ì˙Ò ‡O ‡l‡ ‰a˙k e·˙k ‡Ï elÙ‡Â ,‰a˙k‰«¿À»«¬ƒ…»¿¿À»∆»»»¿»
‰˙ÎÊÂ ,BlL ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a ‰ÎÊ ,d‡OpL ÔÂÈk≈»∆¿»»»»¿«¿»»¿»ƒ∆¿»¿»
L¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,dlL ÌÈ¯·„ ‰¯OÚa ‰M‡‰27. »ƒ»«¬»»¿»ƒ∆»¿≈»¿ƒƒ¿»≈

לפרטיהם 27) מפורשים הדברים אלו וכל א. נא, כתובות
כג. פרק סוף עד מכאן הבאים, בפרקים

.ÂÌÈ¯·c‰ ÔÓ „Á‡a ·iÁ˙È ‡lL ÏÚa‰ ‰˙‰ƒ¿»«««∆…ƒ¿«≈¿∆»ƒ«¿»ƒ
ÏÚa‰ ‰kÊÈ ‡lL ‰M‡‰ ˙˙‰L B‡ ,Ô‰a ·iÁ ‡e‰L∆«»»∆∆ƒ¿»»ƒ»∆…ƒ¿∆«««
Ìi˜ È‡z‰ - Ì‰a ‰ÎBÊ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÓ „Á‡a28; ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆∆»∆«¿««»

ÏÎÂ ,Ô‰a ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ ıeÁƒ¿»¿»ƒ∆≈«¿«ƒ»∆¿»
¯wÚÂ ,d˙BÚ :Ô‰ el‡Â .ÏËa B‡z - Ô‰ÈÏÚ ‰˙n‰««¿∆¬≈∆¿»»≈¿≈≈»»¿ƒ«

.d˙M¯ÈÂ ,d˙a˙k¿À»»ƒÀ»»

יט:):28) (קידושין התורה מן שהם וכסות במזונות אפילו
ניתן  ממון קיים", תנאו - שבממון בדבר אומר, יהודה "רבי

(רש"י). למחילה

.Ê- ‰BÚ ÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡‰ ÌÚ ‰˙‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿»ƒ»ƒ»∆≈»»»»
‰Ó ÏÚ ‰˙‰ È¯‰L ;d˙BÚa ·iÁÂ ,ÏËa B‡z¿»»≈¿«»¿»»∆¬≈ƒ¿»««

ÔBÓÓ È‡z BÈ‡Â ,‰¯Bza ·e˙kM29. ∆»«»¿≈¿«»

(רש"י 29) למחילה ניתן אינו הגוף וצער הגוף, צער אלא
ה"י. פ"ו לעיל וראה שם),

.ÁdÏ ·˙kL B‡ ,‰a˙k ¯wÚÓ ˙ÁÙÏ dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»ƒ¿…≈ƒ«¿À»∆»«»
‰Ïa˜˙pL BÏ ‰·˙ÎÂ ,‰a˙k ¯wÚ ‰‡Ó B‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ≈»ƒ«¿À»¿»¿»∆ƒ¿«¿»

‰Ïa˜˙ ‡Ï ‡È‰Â ,CÎÂ Ck Ô‰Ó30ÏkL ;ÏË· B‡z - ≈∆»»»¿ƒ…ƒ¿«¿»¿»»≈∆»
È¯‰ - ‰‡nÓ ‰ÓÏ‡Ïe ÌÈ˙‡nÓ ‰Ïe˙·Ï ˙ÁBt‰«≈«¿»ƒ»«ƒ¿«¿»»ƒ≈»¬≈

˙eÊ ˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa31. ¿ƒ»¿ƒ«¿

כך.30) על שובר לו וכתבה לו נד,31)שמחלה כתובות
בעיניו  קלה תהא שלא כדי כתובה לה תיקנו חכמים כי ב.
להוציאה, בעיניו קלה הרי כתובתה שנפחתה וכל להוציאה,
עליה  יכעס למחר שהרי זנות, ביאת היא בעילתו וממילא
זנות  היא שבעילתו ומתוך יציבה. אישות כאן ואין ויוציאנה,
גרידא. שבממון" "דבר ולא איסור' ל'דבר הופך זה הרי -
כשרוצה  זה וכל (לחםֿמשנה). להתנות יכול אינו איסור ועל
כל  כדין קיים, תנאו - לקיימה רוצה אינו אם אבל לקיימה,
יכולה  שהאשה מקומות בכמה מצינו שהרי שבממון, תנאי
ולקמן  פט: קמא ובבא נג. כתובות (ראה כתובתה למחול

(מגידֿמשנה). לקיימה רוצה כשאינו - הי"ט) פי"ז

.ËB‡z - ‰pL¯ÈÈ ‡lL d‡OpL ¯Á‡ dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»««∆¿»»∆…ƒ»∆»¿»
ÏËa32,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏÚa‰ ˙M¯iL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »≈¿««ƒ∆¿À««««ƒƒ¿≈¿ƒ

‰¯Bz ÏLk Ì‰È¯·„Ï ˜efÁ eOÚ33È‡z ÏÎÂ . »ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»¿»¿«
:da ¯Ó‡pL ,ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ÏËa ‰M¯ÈaL∆ƒÀ»»≈¿««ƒ∆»∆∆¡«»

ËtLÓ ˙wÁÏ34ÔB‚k .Ìi˜ B‡z - ÌÈ¯·c‰ ¯‡L·e . ¿À«ƒ¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«»¿
‡lL ˙Ó ÏÚ ,˙eÒÎe ¯‡L dÏ ÔÈ‡L dnÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»ƒ»∆≈»¿≈¿«¿»∆…
Ìi˜ B‡z - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰ÈÒÎ ˙B¯t ÏÎ‡È35. …«≈¿»∆»¿…«≈»∆¿»«»

הבאה 32) שנחלה כרצונו, להתנות יכול שישאנה קודם אבל
קודם  יירשנה שלא עליה מתנה ממשפחתו שלא לאדם

ה"ו). פכ"ג, (לקמן לו ראוייה א.33)שתהא פד, כתובות
בה"34) מועיל התנאי ואין תשתנה לא זו שחוקה "לומר

הגדול  במדרש הוא וכן ה"א) פ"ו, נחלות הל' רבינו (לשון
תנאי  כל אמרו: מכאן משפט, "לחוקת פינחס: פרשת כ"י
לחוקת  שנאמר שבירושה מתנאי חוץ קיים, - שבממון
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עמ' הרמב"ם בקובץ מיימון ל. י. הרב מש"כ (וראה משפט"
חוקה, בו שנאמר מקום ש"כל מקומות בכמה מצאנו וכן ע).
ועוד. א. יד, קידושין א. יט, מנחות ראה לעכב", אלא אינו
שיט). סי' (פריימן בתשובותיו גם כתב כאן, רבינו וכדברי

ה"ו. פכ"ג להלן גם א.35)וראה פג, ב. נו, כתובות

.È?‰M‡Ï ÔÈ˜ÒBt ˙BBÊÓ ‰nk36ÌÁÏ dÏ ÔÈ˜ÒBt «»¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆∆
Ì„‡ Ïk ÏL ˙ÈBÈa ‰cÚÒ .ÌBÈ ÏÎa ˙BcÚÒ ÈzL¿≈¿À¿»¿À»≈ƒ∆»»»
Ô¯b¯‚ ‡ÏÂ ‰ÏBÁ ‡Ï BÈ‡L Ì„‡k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a37. ¿»»ƒ¿»»∆≈…∆¿…«¿¿»

- ÌÈhÁ Ì‡ :¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÏL ÏÎ‡Ó B˙B‡Óe≈«¬»∆«¿≈»»ƒƒƒƒ
B‡ ÔÁ„Â Ê¯‡ ÔÎÂ ,ÌÈ¯BÚO - ÌÈ¯BÚO Ì‡Â ,ÌÈhÁƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈…∆¿…«
˙¯t¯t dÏ ÔÈ˜ÒBÙe .Ô‰a e‚‰pL ÔÈÈÓ ¯‡MÓ38 ƒ¿»ƒƒ∆»¬»∆¿ƒ»«¿∆∆
‡ˆBiÎÂ ˙B˜¯È B‡ ˙ÈË˜ ÔB‚k ,˙t‰ ˙‡ da ÏÎ‡Ï∆¡…»∆««¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈

Ô‰a39,˙B¯Ùe ,¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï ÔÓLÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÓLÂ . »∆¿∆∆«¬ƒ»¿∆∆¿«¿»««≈≈
ezLiL ÌB˜n‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ì‡ ,˙BzLÏ ÔÈÈ ËÚÓe¿««ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿««»∆ƒ¿

ÔÈÈ ÌÈLp‰40˙aLa ˙BcÚÒ LÏL dÏ ÔÈ˜ÒBÙe .41, «»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿À¿«»
¯O·e42ÌB˜n‰ ‚‰Ók ÌÈ‚„ B‡43ÏÎa dÏ Ô˙BÂ . »»»ƒ¿ƒ¿««»¿≈»¿»

ÛÒk ‰ÚÓ ˙aLÂ ˙aL44‰Ëe¯t ÔB‚k ,‰ÈÎ¯ˆÏ45 «»¿«»»»∆∆ƒ¿»∆»¿¿»
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÁ¯ÓÏ B‡ ÒeaÎÏ¿ƒ¿∆¿»¿«≈»∆

(קמצן)36) כילי שהוא אפשר יחד, עמו אוכלת שהיא אע"פ
בביתו  אינו כשהבעל כאן מדובר אולי או חריבה. פת ואוכל
מזונות  לה לפסוק וצריך אחר, במקום מלאכה ועושה
שם  לשו"ע מחוקק' וב'חלקת ע, סי' אהע"ז ל'טור' ('פרישה'

ג). הפת.38)רעבתן.37)ס"ק לתיבול מאכל
ב.39) פד, שם 40)כתובות אין אם אבל א. סה, שם,

ואמרו  לתאוה, מרגיל שהיין יין, לאשה פוסקין אין זה, מנהג
תובעת  שלשה הוא, ניוול שנים לאשה, יפה אחד "כוס שם:

וכו'". בשבת 41)בפה סעודות בשלוש חייבת שהאשה
ס"ו). רצא סי' או"ח ערוך' ('שולחן האיש בכת"י 42)כמו

והב"ח  רבינו. בדברי ע סי' ה'טור' הביא וכן "בשר". תימן:
כלפנינו. הניח א.43)שם בֿקיט, קיח, שבת וראה

שהוא 44) בדינר, מששה אחד המעה ושיעור ב. סד, כתובות
יב.). (קידושין פרוטה ושתים [תיבת 45)שלושים

הוא  וכן איננה. תימן ובכת"י מובנת. אינה "פרוטה"
.[275 עמוד שם ב'מאירי'

.‡ÈÏ·‡ ;Ï‡¯OÈaL ÈÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¬»
BBÓÓ ‰È‰ elÙ‡ .B¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ«…¿ƒ»¿¬ƒ»»»
ÔÈÙBk - ÌBÈ ÏÎa ¯Oa ÈÏÈL·z ‰nk dÏ ˙BOÚÏ Èe‡»̄«¬»«»«¿ƒ≈»»¿»ƒ

BBÓÓ ÈÙk ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBÙe B˙B‡46ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ»¿¿ƒ»¿ƒ»»»ƒ
Ï elÙ‡ dÏ ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ¯˙BÈa‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÌÁ ¿≈¿≈»ƒ≈»¬ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ»

ÂÈÏÚ ·BÁ d˙a˙k ‰È‰˙Â ,‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - BÏƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿À»»»»
ÔzÈÂ B„È ‡ˆÓzL „Ú47. «∆ƒ¿»»¿ƒ≈

טו,46) (דברים אמרו עברי בעבד "שאם ב: סד, כתובות
במשתה] עמך במאכל, [עמך עמך" לו טוב "כי טז)

'מאירי'). כב. (קידושין באשתו" א.47)קלֿוחומר עז, שם
כפועל  להשתכר אותו כופים שאין רבינו מדברי ומשמע
אומרים: ויש להוציא. אותו כופים אלא אשתו, את ולזון
לעשות  או תינוקות ללמד עצמו להשכיר אדם ש"חייב

סג. לכתובות ('תוספות' אשתו" את לזון כדי אחרת מלאכה
ס"ג). ע סי' באהע"ז וראה

.·È,dÏ ˙BÈe‡¯‰ ‰È˙BBÊÓ BzL‡Ï ÔzÏ ‰ˆ¯L ÏÚa««∆»»ƒ≈¿ƒ¿¿∆»»¿»
ÏÎB‡Â ‰˙BL ‡e‰Â ,dÓˆÚÏ ‰˙BLÂ ˙ÏÎB‡ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆∆∆¿»¿«¿»¿∆¿≈

B„Èa ˙eL¯‰ - BÓˆÚÏ48ÈÏÈlÓ dnÚ ÏÎ‡iL „·Ï·e ; ¿«¿»¿¿»ƒ¿«∆…«ƒ»ƒ≈≈
˙aL ÈÏÈÏÏ ˙aL49. «»¿≈≈«»

סה:).48) (שם נחמן רב וכדעת ב. סד, שהוא 49)כתובות
ומחמת  ה"א. פי"ד לקמן כמבואר חכמים, תלמידי עונת זמן
רבינו  כדברי אדם, לכל העונה בו מחוייבת שבת עונג

מ"ו. פ"ח נדרים למשנה בפירושו

.‚È¯˙Bn‰ - e¯È˙B‰Â ,˙BBÊÓ dÏ e˜ÒtL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿¿ƒ«»
ÏÚaÏ50Ïk dÏ Ô˙B BÈ‡ - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ . «««»»«¿»…≈≈≈»»

Ô¯ÓLÏ dÏ ‡e‰ ÏB„b Á¯hL ÈtÓ ,‰Óe¯z ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿»ƒ¿≈∆…«»»¿»¿»
ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈ¯·cÓ51‰¯‰Ëa ÔÏÎ‡Ïe52Ô˙B ‡l‡ ; ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ¿»¿»¿»√»∆»≈

‰Óe¯z ‰ˆÁÓe ÔÈlÁ ‰ˆÁÓ dÏ53. »∆¡»Àƒ∆¡»¿»

ב.50) סה, באכילה.51)כתובות אסורה טמאה תרומה כי
בתרומתה.52) אסורה טומאתה בימי כי הגוף, טהרת
בימי 53) תאכל והחולין בגמרא. א ונח, במשנה. א נז, שם

טומאתה.

.„È‡e‰ Ck ,BzL‡ ˙BBÊÓa ·iÁ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»«»ƒ¿ƒ¿»
eÈ‰iL „Ú ,ÌÈpËw‰ ÂÈ˙B·e ÂÈa ˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿»»¿»«¿«ƒ«∆ƒ¿

ÌÈL LL Èa54„Ú ÔÏÈÎ‡Ó - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈»ƒƒ»¿≈»«¬ƒ»«
ÌÈÓÎÁ ˙w˙k ,eÏc‚iL55ÔÈ¯ÚBb - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒ¿¿¿«»«¬»ƒ¿ƒ…»»¬ƒ

ÔÈ¯ˆBÙe ,B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓe ,Ba56‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .Ba «¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ…»»
È¯ÊÎ‡ ÈBÏt :ÌÈ¯ÓB‡Â ¯eava ÂÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ -«¿ƒƒ»»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‡e‰ ˙eÁt È¯‰Â ,ÂÈa ÔeÊÏ ‰ˆB¯ BÈ‡Â ,‡e‰¿≈∆»»»«¬≈»

ÂÈÁB¯Ù‡ ˙‡ ÔÊ ‡e‰L ‡ÓË ÛBÚÓ57ÔÈÙBk ÔÈ‡Â . ≈»≈∆»∆∆¿»¿≈ƒ
B˙B‡58.LL ¯Á‡ ÌeÊÏ¿»««≈

שחיוב 54) שכשם נראה הדברים [ומפשטות ב. סה, שם
כן  כמו ב), הלכה (למעלה התורה מן הוא אשתו מזונות
התורה, מן הוא - הקטנים ובנותיו בניו במזונות החיוב
אי  אחריה, נגררים שהן "שכיון הוא אשתו מזונות ובכלל
פ"ה]. סוף ר"ן - אותם" תזון שלא עצמה להעמיד לה אפשר

באושא 55) סנהדרין כשישבה אושא, תקנת ב. מט, שם
הגזית. מלשכת שגלתה לבקש.56)אחרי מרבים

ואוכל.57) דורס הוא שהרי אכזרי, שהוא אין 58)אע"פ
(שם). לנכסיו יורד ביתֿדין

.ÂË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na59„eÓ‡ BÈ‡L LÈ‡a60, «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆≈»
Ï·‡ ;Èe‡¯ BÈ‡ B‡ ‰˜„ˆ ÔzÏ Èe‡¯ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«ƒ»ƒ≈¿»»≈»¬»

„eÓ‡ ‰È‰ Ì‡61epnÓ ÔzÏ Èe‡¯‰ ÔBÓÓ BÏ LiL ƒ»»»∆≈»»»ƒ≈ƒ∆
BÁ¯k ÏÚa epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰Ï ˙˜tÒÓ‰ ‰˜„¿̂»»«¿«∆∆»∆ƒƒƒ∆¿«»¿

eMÓ‰˜„ˆ Ì62eÏc‚iL „Ú Ô˙B‡ ÔÈÊÂ ,63. ƒ¿»»¿»ƒ»«∆ƒ¿¿

אותו.59) כופים ממון.60)שאין לבעל מוחזק אינו
שאינו 62)משוער.61) "מי רבינו: כלשון עליה, שכופים

מכת  אותו ומכים אותו כופין ביתֿדין . . . צדקה ליתן רוצה
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בפניו" לנכסיו ויורדים ליתן, שאמדוהו מה שיתן עד מרדות
ה"י). פ"ז עניים מתנות אבל 63)(הל' ב. מט, כתובות

ורבינו  הי"ז. בסמוך כמבואר לנכסיו, יורדים אין בפניו שלא
לבניו  מזונות "הנותן כותב: הט"ז, פ"י עניים מתנות בהל'
ללמד  כדי במזונותיהם חייב שאינו הגדולים ולבנותיו
מבוזות  יהיו ולא ישרה בדרך הבנות ולהנהיג תורה הזכרים
שהקרוב  היא גדולה וצדקה הצדקה, בכלל זה הרי . . .

א. נ, כתובות ועי' קודם".

.ÊË˙È·Ï BzL‡ ‰‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ CÏ‰L ÈÓƒ∆»«ƒ¿ƒ»«∆∆»»ƒ¿¿≈
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈL„Á ‰LÏL :˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈcƒƒ¿…«¿¿»√»ƒ»ƒƒ
,˙BBÊÓ Ô‰a dÏ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - B˙ÎÈÏ‰ ÌBiÓƒ¬ƒ»≈¿ƒ»»∆¿

‰˜ÊÁL64Ô‡kÓ ;Ô˜È¯ B˙Èa ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ∆¬»»∆≈»»«ƒ«≈≈»ƒ»
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBt - CÏÈ‡Â65ÌÈÒÎ BÏ eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ»¿¿ƒ»¿»ƒ

.‰È˙BBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓe ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa -≈ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿∆»
‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ dnÚ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â66‡B·iL „Ú , ¿≈¿«¿ƒƒ»««¬≈»∆»«∆»

.BlL el‡ È¯‰ - ‰˙OÚL d‡ˆÓ Ì‡ ;dÏÚa«¿»ƒ¿»»∆»¿»¬≈≈∆
dÓˆÚÏ ‰¯ÎÓ ‡l‡ ,ÔÈca ‰„ÓÚ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ67 ¿≈ƒ…»¿»«ƒ∆»»¿»¿«¿»
‰Ê¯Î‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .Ìi˜ d¯ÎÓ - ˙BBÊÓÏ68 ƒ¿ƒ¿»«»¿≈»¿ƒ»«¿»»

‰Úe·L ‡ÏÂ69ÔÚËÈÂ dÏÚa ‡B·iL „Ú ,70„Ú B‡ , ¿…¿»«∆»«¿»¿ƒ¿…«
B˙BÓ ¯Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zL71ÔÈÏbÏ‚Ó - ∆»ƒ¿¿À»»««¿«¿¿ƒ

‰ÈÏÚ72‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ˙BBÊÓÏ ‡l‡ ‰¯ÎÓ ‡lL »∆»∆…»¿»∆»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
Ô‰Ï73. »∆

לשער.64) א.65)ניתן קז, הרא"ש 66)כתובות ולדעת
יספיקו  לא אם שידקדקו עד מזונות לה פוסקין אין (שם):
- בפניו שלא אדם של מנכסיו שכשנפרעים מעשיֿידיה, לה

מיימוניות'). ('הגהות בזכותו להפך הוא שלא 67)ראוי
ביתֿדין. על 68)בהוראת ימים כמה שמכריזים הוא

שיפסקו  עד הביתֿדין שיראה מה כפי פומבית מכירה
ובמגידֿמשנה  ה"ו ולוה מלוה מהל' בפכ"ב ראה המוסיפים.

כלום.69)שם. בעלה משל בידה לה 70)שאין הנחתי
למזונות. בעלה 71)כסף לה הניח שלא נשבעת היא ואז

ה"ד. פט"ז לקמן כמבואר בשבועתה 72)כלום, מוסיפה
קז.). קה. (שם, המזונות מענין ביזבזה 73)גם שלא

שוה  בעלה, שהלך אשה מזונות שדין רבינו דעת במכירה.
רב, לדעת א קז, בכתובות כמבואר האלמנה, מזונות לדין
א. צח, שם כמבואר בהכרזה, צורך אין האלמנה ובמזונות

.ÊÈCÏ‰L ‰M‡‰ ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc ˙ÈaL ÌLÎe¿≈∆≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ»∆»«
Èa Ô‰Lk ÂÈ˙B·e ÂÈa ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ Ck ,dÏÚa«¿»»¿ƒƒ¿»»¿»¿∆≈¿≈
ÔÈ‡ - LL ÏÚ ¯˙È Ï·‡ ;˙BÁt B‡ ÌÈL LL≈»ƒ»¬»»≈«≈≈»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa ‡lL ÂÈÒÎpÓ Ô˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»ƒ¿»»∆…¿»»««ƒ∆

„eÓ‡74‰hzLpL ÈÓ ÔÎÂ .75ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - »¿≈ƒ∆ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ
Ô‰L ÂÈ˙B·e ÂÈ·e BzL‡ ÔÈÊÂ ,ÌÈ¯ÎBÓe ÂÈÒÎÏƒ¿»»¿ƒ¿»ƒƒ¿»»¿»∆≈

˙BÁt B‡ ÌÈL LL Èa76ÔÈÒ¯ÙÓe ,77.Ô˙B‡ ¿≈≈»ƒ»¿«¿¿ƒ»

שהלך 74) ומכיון צדקה, משום אלא אותו כופים אין שהרי
יורדים  אין - שיפרנסום צוה ולא צלולה בדעה זו ממדינה

מח.). (כתובות בפניו שלא מדעתו.75)לנכסיו יצא
צדקה,76) ליתן ראוי אם לנו ידוע ואינו אמוד שאינו אפילו

(שם). צדקה בתורת שלא כרחו בעל לזונם חייב הוא שהרי
שהם  בניו את וזן לנכסיו יורד ביתֿדין אמוד, הוא ואם
שיצא  שכיון צדקה, בתורת - שיגדלו עד משש למעלה
וכן  לפרנסם, היה מסכים ודאי כי רצונו אומדים אנו מדעתו,
. . . שנשתטה "מי יא) פי"א, נחלות (הל' רבינו פוסק
בניו  יהיו ולא ראוי", היה אם צדקה עליו פוסקים ביתֿדין

(מגידֿמשנה). אחר מאדם גרועים בלבוש 77)אלה
מח.). (כתובות ובכסות

.ÁÈ˙BBÊÓ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡L ,‰¯B‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈ≈ƒ«¿ƒ∆»∆≈¿ƒ¿
,dÏÚa ˙nL B‡ Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡Ï»ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ««»∆≈«¿»
‡Ï Ì‡Â ,d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‡‰iL „Ú«∆¿≈¿«¿À»≈ƒ««»»¿ƒ…
‰ÏË ‡nL ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzƒ¿«¿À»≈»¿∆»»¿»

dÏÚaÓ d˙a˙k78dÏ ÔÈ‡L ,d˙a˙k BÏ ‰ÏÁÓ B‡ ¿À»»ƒ«¿»»¬»¿À»»∆≈»
¯‡a˙iL BÓk ,˙BBÊÓ79ÔÈ˜ÒBtL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ∆»∆¿ƒ

ÔÈ‡Â ,‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ‰ÏË ‡lL ˙˜ÊÁa ˙BBÊÓ dÏ»¿¿∆¿«∆…»¿»¿…»¬»¿≈
ÈÓa ‰ÊÏ ‰ËB ÈzÚ„Â .‰a˙k ‡È·‰Ï d˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ«¿ƒƒ»¿»ƒ¿À»¿«¿ƒ»»∆¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ˙BBÊÓ dÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,dÏÚa CÏ‰L80; ∆»««¿»ƒ¿≈»¿ƒ«»

‡È·zL „Ú ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙Ó Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿»≈»¿«∆»ƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ÈtÓ ,‰a˙k81,„BÚÂ . ¿À»ƒ¿≈∆ƒ∆∆¿«»«¬»ƒ¿

L¯BÈÏ ÔÈÚBË ÌÏBÚÏe ,ÌÈL¯BÈ ÈÒÎpÓ ˙BfpL82. ∆ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿»¬ƒ¿≈

שתיטול 78) עד - ניזונת "אלמנה ה"א: פי"ח לקמן ראה
כתובתה 79)כתובתה". "המוחלת הי"ט: פי"ז לקמן

לה  אין מזונות ואפילו כתובתה תנאי כל איבדה לבעלה,
לרא"ש  נתנאל' ('קרבן נאמנת אינה בשבועה ואפילו עליו".

כ). קטן אות סו דכתובות ה"ב,80)פי"ג לעיל כמבואר
נטלה. שלא בחזקת וניזונית שעבודה, חמור ולפיכך

ה"ב.81) לעיל כמפורש כתובה, בתנאי לה שתיקנו
כג.)82) (בבאֿבתרא היורש לטובת וטענה פה פותח ביתֿדין

מחלה  שמא היורשים תקנת על שוקדים אנו כאן אף
יודעים. אינם והם לאביהם כתובתה

.ËÈ·iÁ ‡B·iLk - ‰ÏÎ‡Â ‰˙ÂÏÂ ,dÏÚa CÏ‰»««¿»¿»¿»¿»¿»¿∆»«»
ÌlLÏ83BlMÓ dÊÂ BÓˆÚ ˙ÚcÓ „Á‡ „ÓÚ .84Ì‡ - ¿«≈»«∆»ƒ«««¿¿»»ƒ∆ƒ

˙‡ „a‡ ‰Ê È¯‰Â ;BÏ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ ,ÏÚa‰ ‡B·È»«««≈«»¿«≈«¬≈∆ƒ≈∆
‰˙ÂÏ ‡Ï ‡È‰Â deÊÏ e‰eˆ ‡lL ÈtÓ ,ÂÈ˙BÚÓ¿»ƒ¿≈∆…ƒ»¿»¿ƒ…»¿»

epnÓ85. ƒ∆

על 83) עמה מחשב הבעל אין כאן ואפילו ב. קז, כתובות
הקפותיה  פורע אלא הט"ז) למעלה (ראה ידיה מעשה

הלואה.84)(מגידֿמשנה). בתורת אילו 85)לא כי
הוא  יכול לו, שתשלם עלֿמנת למזונותיה כסף ממנו לוותה
שפירנסה  עכשיו אבל וישלם. הבעל תובעת והיא לתובעה,
(שם  הצבי קרן על מעותיו הניח - הלואה לשם שלא
מדעתו, שלא חבירו של חובו כפורע זה והרי ברש"י).
ולדעת  (מגידֿמשנה). כלום ממנו ונפרע חוזר שאינו
מזונות  שמחמת מפורש כשאמר אלא הפסיד לא הרשב"א
יכול  ולפיכך בעלה, במקום מפרנסה, הוא בעלה לה שחייב
בשבילי". לפרוע לך אמרתי "לא לו: ולומר לטעון הבעל
- סתם המפרנס כל כי וגובה, חוזר - סתם כשפרנסה אבל

הלואה. בתורת אלא מתנה בתורת מפרנס אינו
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.Î¯Ó‡L ÏÚa‰86ÈÏË :CÏ‰L ‰ÚLa BzL‡Ï «««∆»«¿ƒ¿¿»»∆»«¿ƒ
CÈ˙BBÊÓa CÈ„È ‰OÚÓ87el‡L ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - «¬≈»«ƒƒ¿«ƒ≈»¿∆ƒ

dÏ ‰È‰ - dzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡ÏÂ ‰Ê ¯·„a ‰˙ˆ¯ ‡Ï…»¿»¿»»∆¿…»¿»«¿»»»»
BÚ·˙Ï88.ÈÏ ÔÈ˜ÈtÒÓ È„È ‰OÚÓ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ B‡ , ¿»¿«≈«¬≈»««¿ƒƒƒ

א.86) קז, בשעת 87)כתובות הגיבה ולא שתקה והיא
יכולה 88)מעשה. לה, מספיקים ידיה כשמעשי אפילו

וזהו  ד), ס"ק סט סי' לאהע"ז שמואל' ('בית לו להתנגד
לה. מספיקים כשמעשיה אפילו להתנגד "לתבעו" פירוש
ושוב  מזונותיה, לה שיהיו לטובתה התקנה עיקר שהרי
לומר  יכול אינו ולפיכך מזונותיה, תחת ידיה מעשי תיקנו
ידיך, ממעשה כלום נוטל ואיני זנך איני כרחה, בעל לה,

בה"ד. למעלה כמפורש

.‡Îe¯ÎÓe ,˙BBÊÓ dÏ e˜ÒÙe ÔÈca ‰„ÓÚL È¯‰¬≈∆»¿»«ƒ»¿»¿»¿
ÔÈc ˙Èa89‡·e ,dÓˆÚÏ ‡È‰ ‰¯ÎnL B‡ ,dÏ e˙Â ≈ƒ¿»¿»∆»¿»ƒ¿«¿»»

˙ÚaL BÊ È¯‰ - ˙BBÊÓ dÏ ÈzÁp‰ :¯Ó‡Â ÏÚa‰«««¿»«ƒ«¿ƒ»¿¬≈ƒ¿««
ıÙÁ ˙ËÈ˜a90dÏ ÁÈp‰ ‡lL91‡ÏÂ ‰Ú·z ‡Ï . ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒƒ«»…»¿»¿…

,ÈzÁp‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,‡aL „Ú ‰˙‰L ‡l‡ ,‰¯ÎÓ»¿»∆»»¬»«∆»≈ƒ«¿ƒ
‰fÓ È˙ÈÂÏ ‡l‡ ,zÁp‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»»ƒƒƒ∆

ÈzÒ¯t˙Â92˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -93dÏ ÁÈp‰L ¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ¿»¿«∆≈∆ƒƒ«»
‰ÈÏÚ ·BÁ‰ ¯‡MÈÂ ,¯ËÙÂ94. ¿ƒ¿»¿ƒ»≈«»∆»

בעלה.89) הט"ז.90)מנכסי פי"א למעלה מבואר
בסוף".91) תשבע אומר "חנן א: קה, כתובות משנה,

"הנחתי  כנגדה: לטעון הבעל כשיבוא - בסוף רבינו: ומפרש
(מגידֿ חפץ בנקיטת המשנה שבועת ודין מזונות". לך

כופר 92)משנה). והוא חובה שישלם תובעת היא כאן
התורה,93)בכל. מן משבועה שפטור בכל כופר כדין

חפץ  בנקיטת ואינה שישבע, תיקנו הגמרא שחכמי אלא
פי"א  שבועות ובהל' ה"ג. פ"א ונטען טוען בהל' כמבואר
כמו  שבועה, עליו חכמים ששמו שימה לשון - היסת הי"ג.
לשבועות  (רש"י בי" הסיתך ה' "אם יט): כו, (שמואלֿא
לכך  חכמים "שהשיאו פ"א: ב"מ לאלפסי ברש"י וראה מ':)
כבידות  לשון בטי"ת, היסט פירש וגאון להודות". להסיתו
הסת). ערך ('הערוך' להשבע עליו שהכבידו

רבינו,94) לדברי והמקור למלוה. תשלם ידה וכשתשיג
מזונות  לה פסקתי ואמר בא "ואם א: קז, בכתובות הברייתא
שלותה  במקרה היסת, בשבועת נאמן רבינו ומפרש נאמן" -

(מגידֿמשנה). ממנו להפקיע ורוצה

.·Î,Èz¯ÎÓ ˙BBÊÓÏ :‰¯Ó‡Â ÔÈÏËÏhÓ ‰¯ÎÓ»¿»ƒ«¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ
˙ÚaL - ÈzÁp‰ CÈ˙BBÊÓ :¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â¿≈¿≈¿«ƒƒ«¿ƒƒ¿««

ÁÈp‰ ‡lL ˙q‰ ˙Úe·L95‰Ú·z ‡lL È¯‰ .96‡ÏÂ ¿«∆≈∆…ƒƒ«¬≈∆…»¿»¿…
‰ÏÈl·e ÌBia dÓˆÚ ‰˜Á„ ‡l‡ ,‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰˙ÂÏ»¿»¿…»¿»∆»»¬»«¿»«««¿»

ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ‰ÏÎ‡Â ‰˙OÚÂ97. ¿»¿»¿»¿»≈»¿

אין 95) ולומר המטלטלין את להבריח יכולה והיתה הואיל
פטורה  היתה ואז בזה, וכיוצא שנאבדו כלום, בידי לך
כשטוענת  אף - בכל" "כופרת היא שהרי המשנה, משבועת
'שבועת  אלא חפץ בנקיטת נשבעת אינה - למזונות מכרתים

בעלמא. ביתֿדין.96)היסת' עלֿידי כדברי 97)מזונות
ואשתו  הים למדינת שהלך "מי רבינו: גירסת ע"פ הברייתא

- במזונותיה ידיה מעשה לה הוציאו ואמר מזונות, תובעת
- מזונות תובעת אשתו - חזרתו אחר רבינו: וסובר רשאי".
רשאי  עצמה. שדחקה ידיה מעשה ידי על אכלה שכבר
עליו. כלום לה ואין במזונותיה ידיה מעשי יצאו לומר הבעל
העלה  ולא הואיל שלה, הכל - והותירה עשתה שאם ומובן

(רמב"ן). ידיה במעשי זכתה מזונותיה, לה

.‚Î˙B‰lÓ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰98L¯tL ÔÈa - BÏ ««ƒ∆ƒ¿ƒ≈»≈∆≈≈
- Ì˙Ò ‡l‡ L¯t ‡lL ÔÈa ,ÈBÏt ÔÓÊ „Ú«¿«¿ƒ≈∆…≈≈∆»»«
B¯„ ÈÓÈ enz Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL BÏ ÔÈÈzÓÓ99 «¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈ƒ¿

enz ‡lL B‡100,·ËeÓ ‰Ê È¯‰ - B¯„ ¯Èz‰Â ∆…«¿ƒƒƒ¿¬≈∆»
‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - Â‡Ï Ì‡Â101Ô˙B‡·e . ¿ƒ«ƒ¿ƒ≈¿À»¿»

‰È‰ÈÂ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ‡È‰ ‰È‰z ÌBÈ ÌÈLÏM‰«¿ƒƒ¿∆ƒ»¿∆∆¿ƒ¿∆
d˙B‡ Ò¯ÙÓ ÂÈ¯·ÁÓ „Á‡102‡È‰L ÌÈ¯·c ∆»≈¬≈»¿«¿≈»¿»ƒ∆ƒ

‰OÚÓ ÔÈ‡ Ì‡ ,‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ ¯˙È Ô‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»»∆»≈««¬≈»∆»ƒ≈«¬≈
.ÏkÏ ÔÈ˜ÈtÒÓ ‰È„È»∆»«¿ƒƒ«…

ומנכסיו.98) משלושים 99)מממונו יותר הדירה שלא
יום.100)יום. משלושים יותר כתובות 101)שהדירה

זה  ואין כך, על אנשים שמעו לא יום שלושים עד ב. ע,
ברבים  הדבר נודע כבר משלושים, יותר בשבילה. בזיון
שהוא  ואע"פ מנכסיו. אותה הדיר שבעלה מזה מתבזה והיא
כי  מנכסיו, להדירה הוא יכול - מזונותיה לה לתת משועבד
שעבוד" מידי מפקיעים "קונמות נט:): (כתובות היא הלכה
כ'הקדש'. דבר איזה עצמו על אסר שאדם נדר זהו - קונמות
שאינו  הקדש וכל עלגים, בלשון הוא לקרבן כינוי "קונם"
אינו  זה שנדר ומתוך "קונם". נקרא אחד, אדם על אלא לכל
האדם  על הוא אסור אלא דמים, קדושת כשאר לפדיון ניתן
פדיון, לה שאין הגוף קדושת שהיא מזבח כקדושת המודר
הנדר  חל ולפיכך שעבוד, מידי שמפקיע ביותר חמור הוא
פ"ז). לכתובות (ר"ן מממונו מליהנות אשתו את לאסור

שהבעל 102) כיון המדיר, הבעל של שלוחו נקרא הוא ואין
אינו  הזן "כל ברבים: הודיע אלא לפרנסה, לו אמר לא

הי"ב). פ"ז, נדרים והל' ע': (כתובות מפסיד"

.„ÎÏkÓ „Á‡ ÌÚËz ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…ƒ¿«∆»ƒ»
˙B¯t‰103Ôk ÏÚ ¯˙È ;ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ - «≈«¿ƒƒ«¿ƒ»≈«≈

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ -104ÏÎ‡z ‡lL d¯Èc‰ elÙ‡ . ƒ¿ƒ≈¿À»¬ƒƒƒ»∆……«
B˙B‡ ‰ÏÎ‡ ‡lL ÔÈnÓ d¯Èc‰ elÙ‡ ,Ú¯ ÏÎ‡Ó«¬»«¬ƒƒƒ»ƒƒ∆…»¿»
‰a˙k ÔzÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ‡ÈˆBÈ - ‰ÈÓiÓ105. ƒ»∆»ƒ««¿ƒ¿ƒ≈¿À»

dÏ Ìi˜Â ,˙B¯t‰ ÏkÓ „Á‡ ÏÎ‡z ‡lL ‡È‰ ‰¯„»¿»ƒ∆……«∆»ƒ»«≈¿ƒ≈»
d¯„ ˙‡ ‡e‰106¯ÈÊa ‰¯„ B‡ ,107:dÏ ¯Ù‰ ‡ÏÂ ∆ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿…≈≈»

‰ˆ¯ Ì‡108‰È‰z B‡ ˙B¯t ÏÎ‡z ‡ÏÂ ÂÈzÁz ·LzL ƒ»»∆≈≈«¿»¿……«≈ƒ¿∆
˙È¯„ ‰M‡a ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â ,·Lz - ‰¯ÈÊ¿ƒ»≈≈¿ƒ»«≈ƒ∆¿ƒ»«¿»ƒ
‡e‰Â ,¯Ù‰Ï B„Èa ‰È‰ È¯‰L ;‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ -ƒ¿ƒ≈¿À»∆¬≈»»¿»¿»≈¿

BBˆ¯a dÏ Ìi˜109. ƒ≈»ƒ¿

פלוני,103) פירות מין תטעם אם עליה ממונו הנאת שאסר
כלום, אמר לא פלוני מין עליך אוסר הריני לה אמר אם אבל
שלו  שאינם פירות אכילת חבירו על לאסור יכול אדם אין כי

נדרו.104)(מגידֿמשנה). התיר לא כתובות 105)אם
שמואל. לדעת א. הנדר,106)עא, שמעו ביום שהחריש
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ל, (במדבר הכתוב מלשון קיים, הנדר וממילא הפרו, ולא
נדריה". וקמו לה והחריש שמעו ביום אישה "ושמע ח):

נזירה.107) הריני לפיכך 109)הבעל.108)שאמרה
נתן  "הוא עא.): (כתובות הגמרא בלשון כתובתה, לתת עליו
כתובתה. לה ישלם כרחו ועל להנשך, שיניה" בין אצבע
הואיל  יום, שלושים המתנת על רבינו הזכיר לא זה בדין
ואינו  רשאי אינו כי נדרו, שיפר לצפות אין ברצונו לה וקיים
אינו  אם יוציא נדרה, לשמיעת השני ביום ולפיכך לכך, זכאי
סוגיית  לפי כי העיר שהר"ן אלא (שם). נדרנית באשה רוצה
שהיא  לקיימה, ירצה אם אפילו להוציא עליו (שם:) הגמרא
ואיני  אותי שונא ודאי נדרי, את הפר ולא "הואיל אומרת:
אלא  כעסו, בשעת נדר לא שהרי עמו, לדור עוד יכולה
בלבו  לו כבושה שנאה ודאי הדעת, ישוב מתוך לי החריש

להמתין". עוד לי יש ומה עלי,

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ולבניו 1) לאשתו שחייב הבית וכלי הדירה הכסות, בו יבאר

זה  הרחיקו מלהתקשט. אותה הדיר ואם הקטנים, ולבנותיו
הפרוצים, מפני לדירה שהתנגד בעל מקרוביהם, זה את
עם  לצאת אותה כופין ואם נשואין, לענין ארצות שלש

שירצה. למקום בעלה

.‡ÏL ÌÈ„‚a ?dÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰L ˙eÒk‰ ‰nk«»«¿∆«»ƒ≈»¿»ƒ∆
,ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÚaËnÓ ,‰LÏ ‰MÓ ÊeÊ ÌÈMÓÁ¬ƒƒƒ»»¿»»ƒ«¿≈«»«»ƒ
ÛÒk ¯Èc ÚÈ·¯e ÔÈ¯È„ ‰ML - ÌÈMÓÁ‰ e‡ˆÓpL2. ∆ƒ¿¿«¬ƒƒƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»∆∆
˙L·BÏÂ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÌÈL„Á dÏ ÔÈ˙B¿ƒ»¬»ƒƒ«¿»ƒ¿∆∆

Ô‰È˙B‡Ïa3‰nÁ‰ ˙BÓÈa4¯˙BÓ Ì‰Â ,ÌÈ˜ÁM‰Â . ¿»≈∆ƒ««»¿«¿»ƒ¿≈«
˙eÒk‰5ÈÓÈa Ì‰a ‰qk˙zL È„k ,dlL Ô‰ È¯‰ - «¿¬≈≈∆»¿≈∆ƒ¿«∆»∆ƒ≈
d˙c6dL‡¯Ï ‰tÎÂ ‰È˙ÓÏ ‰¯B‚Á dÏ ÔÈ˙BÂ . ƒ»»¿¿ƒ»¬»¿»¿∆»¿ƒ»¿…»

„ÚBÓÏ „ÚBnÓ ÏÚÓe7. ƒ¿»ƒ≈¿≈

נחושת 2) חלקים שבעה היה ימיהם של מטבע כי טהור,
משמונה  אחד הוא הימים אותם שדינר נמצא כסף, ואחד
ששה  אלא אינם פשוטים דינרים וחמשים הכסף, בדינר

ה"ח. פ"י לעיל ראה ורבע. כסף הבגדים 3)דינרי
לה 4)שנתיישנו. ויפים יותר, מחממים חדשים בגדים כי

החמה. בימות לה וקשים הגשמים שבלתה 5)בימות
בימי 6)ונשתחקה. כשתלבש בעלה על תתגנה שלא

סה: סד: (כתובות נדתה בימי שלבשה בגדים טהרתה
הרים 7)וברש"י). במקום ישב תנא ואותו במשנה. שם,

נעלים  זוגות שלשה צריכה והיא מהר, בהם בלות שהנעליים
(שם  ברגל לשמחה כדי לרגל מרגל לה ליתנן ומכוין לשנה,

סה:).

.·ı¯‡·e ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»«»ƒ¿∆∆
ÌÈpÓÊ ¯‡La Ï·‡ ;Ï‡¯OÈÔÈ‡ - ˙BÓB˜n‰ ¯‡Le ƒ¿»≈¬»ƒ¿»¿«ƒ¿»«¿≈

¯˜Èa ÌÈ„‚a‰ ÌL eÈ‰iL ˙BÓB˜Ó LÈ .¯wÚ ÌÈÓc‰«»ƒƒ»≈¿∆ƒ¿»«¿»ƒ¿…∆
,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ¯wÚ‰ ‡l‡ .‰a¯‰ ÏBÊ· B‡ ‰a¯‰«¿≈¿«¿≈∆»»ƒ»∆¿ƒ»»
˙BÓÈa ÌÈÈe‡¯‰ ÌÈ„‚a dÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁnL∆¿«¿ƒƒ≈»¿»ƒ»¿ƒƒ

˙BÁÙa ,‰nÁ‰ ˙BÓÈ·e ÌÈÓLb‰8‰M‡ Ïk ˙L·BlL «¿»ƒƒ««»¿»∆∆∆»ƒ»
.‰È„n‰ d˙B‡aL ˙Èa ˙ÏÚa«¬««ƒ∆¿»«¿ƒ»

לפי 8) הכל בעשיר ואילו שבישראל, בעני מדבר רבינו
ה"ה. בסמוך כמבואר עשרו

.‚,˙Èa ÈÏk dÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰L - ˙eÒk‰ ÏÏÎ·eƒ¿««¿∆«»ƒ≈»¿≈«ƒ
¯B„Óe9‰hÓ ?˙Èa ÈÏk Ô‰ ‰Óe .Ba ˙·LBiL »∆∆∆»≈¿≈«ƒƒ»
˙ÚvÓ10ıtÓe ,11ÈÏÎe ,‰ÈÏÚ ·LÈÏ ˙ÏˆÁÓ B‡ À«««»«¬∆∆≈≈»∆»¿≈

ÒBÎÂ ‰¯Ú˜e ‰¯„˜ ÔB‚k ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡12˜ea˜·e ¬ƒ»¿ƒ»¿¿≈»¿»»¿«¿
Úa¯‡ ÏL ˙Èa dÏ ¯ÎBOL ?¯B„n‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«»∆≈»«ƒ∆«¿«

˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡13‰·Á¯ ‰È‰˙Â ,14dÏ ‰ˆeÁ «««¿««¿ƒ¿∆¿»»»»
.epnÓ ıeÁ ‡qk‰ ˙Èa BÏ ‰È‰ÈÂ ,da LnzL‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿∆≈«ƒ≈ƒ∆

קג.).9) (כתובות דירה ב.10)בית סד, כתובות משנה,
מוצעת  "מטה רבינו: בשם הביא (274 (עמ' שם [וה'מאירי'
ובבבאֿ ה"ה, שבת מהל' ל' בפרק וראה [עליה]". לשכב

קיג:]. קנים.11)מציעא של מחצלת כעין גס מצע
שם.12) אמות 13)'ירושלמי' מארבע פחות בית אין כי

ג:). הבית.14)(סוכה שמאחורי חצר היא "רחבה"

.„È„‚a ÔB‚k ,ÌÈËÈLÎz dÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÎÂ¿≈¿«¿ƒƒ≈»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
dzÁcÙe dL‡¯ ÏÚ ÛÈw‰Ï ÔÈBÚ·ˆ15CeÙe ,16 ƒ¿ƒ¿«ƒ«…»««¿»

˜¯OÂ17.ÂÈÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k ,da ‡ˆBiÎÂ ¿»»¿«≈»¿≈∆…ƒ¿«∆»»

עפעפי 16)מצחה.15) את בו צובעות שהנשים כחול צבע
ותשם  שמעה "ואיזבל ל): ט, (מלכיםֿב ככתוב עיניהם.

עיניה". יז.).17)בפוך לכתובות (רש"י ללחייה אדום צבע
ביתֿדין  שנשתטה "מי א: מח, שם מקורו תכשיטין וחיוב

לאשתו". תכשיטין . . . נותנים

.‰Ï·‡ ;Ï‡¯OÈaL ÈÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¬»
B¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚa18˙B˜Ï Èe‡¯ ‰È‰ elÙ‡Â . ¿»ƒ«…¿ƒ»¿«¬ƒ»»»ƒ¿

.Ô˙BÂ B˙B‡ ÔÈÙBk - ·‰Ê ÈÏÎe ‰Ó˜¯Â ÈLÓ ÈÏk dÏ»¿≈∆ƒ¿ƒ¿»¿≈»»ƒ¿≈
- ˙Èa‰ ÈÏÎe ËÈLÎz‰Â ,B¯LÚ ÈÙÏ - ¯B„n‰ ÔÎÂ¿≈«»¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿≈««ƒ
ÈÚk elÙ‡ dÏ ÔzÏ B„È ‰¯ˆ˜ Ì‡Â .B¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰«…¿ƒ»¿¿ƒ»¿»»ƒ≈»¬ƒ¿»ƒ

‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈaL19‰a˙k‰ ‰È‰˙Â , ∆¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆«¿À»
.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ»»«∆«¬ƒ

ב.18) סד, הי"א.19)שם פי"ב לעיל וכמבואר א. עז, שם
אין  חובות ובשאר להוציא, נכפנו למה זה, על תמה והרמ"ך
עמו  האשה שתתגלגל וטוב לפרוע, לו אין אם ללוה כופין

רוקח'). ('מעשה השמים מן עליהם שירחמו עד

.Â‡l‡ ,„·Ïa ‰M‡‰ ‡ÏÂ,ÌÈpËw‰ ÂÈ˙B·e ÂÈa ¿…»ƒ»ƒ¿«∆»»»¿»«¿«ƒ
˙˜tÒn‰ ˙eÒk Ì‰Ï ÔzÏ ·iÁ - ˙BÁt B‡ LL Èa¿≈≈»«»ƒ≈»∆¿««¿∆∆

Ì‰Ï20Ô˙B BÈ‡Â .Ba ÔkLÏ ¯B„Óe ,LÈÓLz ÈÏÎe , »∆¿≈«¿ƒ»ƒ¿…¿≈≈
:ÏÏk‰ ‰Ê .„·Ïa Ôk¯ˆ ÈÙk ‡l‡ ,B¯LÚ ÈÙÏ Ì‰Ï»∆¿ƒ»¿∆»¿ƒ»¿»ƒ¿«∆«¿»
¯Á‡ ÔÈa ÂÈiÁa ÔÈa ˙BBÊÓ ÂÈÏÚ BÏ LiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈»»¿≈¿«»≈««

B˙BÓ21˙eÒk BÏ LÈ -22˙ÈaL ÏÎÂ ;¯B„Óe ˙Èa ÈÏÎe ≈¿¿≈«ƒ»¿…∆≈
ÂÈ˙BBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc23ÈÏÎe B˙eÒÎÏ ÔÈ¯ÎBÓ Ck , ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿¿≈

.B¯B„Óe B˙Èa≈¿

כמזונות 20) היא הרי (הלבשה) פרנסה הוא: כלל כי
סח.). שתתארסנה.21)(כתובות עד ובנותיו אשתו כגון
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בכסותי".22) "ומתכסיין ה"א: פי"ב כתובות 'ירושלמי'
הי"א. פי"ט, לקמן הט"ז.23)והשווה פי"ב למעלה

.Ê˙BBÊÓ ÔÈc ˙Èa dÏ e˜ÒÙe ,dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»««¿»»¿»≈ƒ¿
dÏ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - ¯B„Ó ¯ÎOe ˙Èa ÈÏÎe ˙eÒÎe¿¿≈«ƒ¿«»≈¿ƒ»

BÏ ËM˜˙zL ÏÚa dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ËÈLÎz24ÈÓ Ï·‡ ; «¿ƒ∆¬≈≈»««∆ƒ¿«≈¬»ƒ
dÏ ÔÈ˜ÒBt - L¯Á˙pL B‡ dÏÚa ‰hzLpL∆ƒ¿«»«¿»∆ƒ¿»≈¿ƒ»

ËÈLÎz25˙eÒk‰ ˙ÚËa BzL‡ ÌÚ ÏÚa‰ ÔÈ„Â . «¿ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿¿«¬««¿
Ì‡ .˙BBÊn‰ ˙ÚËa ÌÈ„k - ¯B„n‰ ¯ÎOe ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿««»¿ƒ»¿«¬««¿ƒ
„Á‡ ÔÈc - z˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Èz˙ :‡e‰ ¯Ó‡»«»«ƒ¿ƒ∆∆…»«»ƒ∆»

ÏkÏ26. «…

א.24) מח, היה 25)כתובות אילו דעתו אומדים כי שם,
הואיל  בהלך, אבל אשתו. שתתנוול רוצה היה לא בריא
שאין  גילה - ציוה שלא ומתוך לצוות, לו היה לדעת ויצא

שם). (רש"י בכך הכ"א26ֿ)רצונו פי"ב, לעיל כמבואר
כב.

.ÁÏkÓ „Á‡a ËM˜˙z ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…ƒ¿«≈¿∆»ƒ»
ÔÈÈn‰27˙BiÚa -28Ôk ÏÚ ¯˙È ,Ìi˜È - ˙Á‡ ‰L : «ƒƒ«¬ƒ»»««¿«≈»≈«≈

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈ B‡ -29; «ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»
Ìi˜È - ÌBÈ ÌÈLÏL :˙B¯ÈLÚ·e30¯ÈzÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È , «¬ƒ¿ƒ¿«≈»≈«≈«ƒ

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„ ˙‡∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»

אסורה 27) ממוני הנאת תהא תתקשטי, אם לה: שאמר
כמבואר  להתקשט, לאסרה יכול הוא אין - אחרת כי עליך.

הכ"ד. בפי"ב להתקשט.28)למעלה מרבות שאינן
ב.29) עא, נהנית 30)כתובות חשובה אשה "שכן שם:

יום". שלושים קישוטיה מריח

.ËÌÈk¯Îa :ıÁ¯ÓÏ CÏz ‡lL d¯Èc‰31˙aL - ƒƒ»∆…≈≈¿∆¿»ƒ¿«ƒ«»
˙B˙aL ÈzL ÌÈ¯ÙÎa ,˙Á‡32:ÏÚÓ ÏÚ˙ ‡lL . ««ƒ¿»ƒ¿≈«»∆…ƒ¿…ƒ¿»

˙ÚÏ ˙ÚÓ - ÌÈk¯Î·e ,ÌÈÓÈ ‰LÏL - ÌÈ¯ÙÎa33¯˙È . ƒ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿«ƒ≈≈¿≈»≈
.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈ - ‰Ê ÏÚ«∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»

תכופות.31) להתרחץ שמנהגן גדולות בערים
ה"ד.32) פ"ז, כתובות שם.33)'ירושלמי'

.È˙Èa‰ ÈÏkÓ ÏÈ‡Lz ‡ÏÂ Ï‡Lz ‡lL d¯Èc‰ƒƒ»∆…ƒ¿«¿…«¿ƒƒ¿≈««ƒ
ÔB‚k ,ÔÏÈ‡L‰Ïe Ô˙B‡ Ï‡LÏ ˙BÎM‰ Ïk C¯cL∆∆∆»«¿≈ƒ¿…»¿«¿ƒ»¿

‰¯·Îe ‰Ù34˙‡ ¯ÈzÈ - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ¯ , »»¿»»≈«ƒ¿«¿«≈»∆«ƒ∆
d‡ÈOnL ÈtÓ ,‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„35Ú¯ ÌL ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»ƒ¿≈∆«ƒ»≈«

‰È˙BÎLa36‡ÏÂ Ï‡Lz ‡lL ‰¯„pL ‡È‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆»¿≈ƒ∆»¿»∆…ƒ¿«¿…
¯Â ‰¯·Îe ‰Ù ÏÈ‡Lz,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ «¿ƒ»»¿»»¿≈«ƒ¿«¿«≈»∆

Ôk¯cL ÌB˜Óa ,ÌÈaÏ ÌÈ‡ ÌÈ„‚a ‚¯‡z ‡lLÂ¿∆…∆¡…¿»ƒ»ƒ«»ƒ¿»∆«¿»
ÈtÓ ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - ÌÈaÏ Ì˙B‡ ‚¯‡Ï∆¡…»«»ƒ≈≈¿…¿À»ƒ¿≈

ÈÏÈk ‡e‰L B˙eÎLa Ú¯ ÌL ez‡ÈOnL37. ∆«ƒ«≈«ƒ¿»∆ƒ«

בפירושו 34) (רבינו התבואה לנקות - וכברה לקמח, נפה
מ"ט). פ"ה, שביעית עליה.35)למשנה מביא כלומר,

עב.).36) (כתובות קמצנית קמצן.37)שהיא - כילי שם.
שוע". יאמר לא "ולכילי ה) לב, (ישעיה הכתוב מלשון

.‡È‰tka ˜eMÏ ‰M‡ ‡ˆz ‡lL Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»∆…≈≈ƒ»«¿ƒ»

„È„¯ ‰ÈÏÚ ‰È‰iL „Ú ,„·Ïa dL‡¯ ÏÚL38‰ÙBÁ‰ ∆«…»ƒ¿««∆ƒ¿∆»∆»¿ƒ«∆
˙eÒk‰ ÏÏÎa dÏ Ô˙B - ˙ÈlË BÓk dÙeb Ïk ˙‡∆»»¿«ƒ≈»ƒ¿««¿

„È„¯39Ô˙B - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ„È„¯‰ ÏkÓ ˙eÁt‰ ¿ƒ«»ƒ»»¿ƒƒ¿ƒ»»»ƒ≈
˙È·Ï B‡ ‰È·‡ ˙È·Ï Ba ‡ˆzL È„k .B¯LÚ ÈÙÏ dÏ»¿ƒ»¿¿≈∆≈≈¿≈»ƒ»¿≈

‰zLn‰ ˙È·Ï B‡ Ï·‡‰40dÏ LÈ ‰M‡ ÏkL ÈÙÏ . »≈∆¿≈«ƒ¿∆¿ƒ∆»ƒ»≈»
˙È·Ïe Ï·‡‰ ˙È·Ïe ,B¯w·Ï ‰È·‡ ˙È·Ï CÏÈÏÂ ˙‡ˆÏ»≈¿≈≈¿≈»ƒ»¿«¿¿≈»≈∆¿≈
È„k ,‰È˙B·B¯˜Ï B‡ ‰È˙BÚ¯Ï „ÒÁ ÏÓ‚Ï ‰zLn‰«ƒ¿∆ƒ¿…∆∆¿≈∆»ƒ¿∆»¿≈

dÏ Ì‰ e‡B·iL41‡ˆz ‡lL „Ú ¯‰q‰ ˙È·a dÈ‡L , ∆»≈»∆≈»¿≈«…««∆…≈≈
‰‡ˆBÈ ‰È‰zL ‰M‡Ï ‡e‰ È‡b Ï·‡ .‡B·z ‡ÏÂ¿…»¬»¿«¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»
ÚÓÏ ÏÚaÏ LÈÂ .˙B·BÁ¯a ÌÚt ıeÁa ÌÚt ,„ÈÓz»ƒ«««««»¿¿≈«««ƒ¿…«
˙Á‡ ÌÚt BÓk ‡l‡ ˙‡ˆÏ ‰pÁÈpÈ ‡ÏÂ ,‰fÓ BzL‡ƒ¿ƒ∆¿…«ƒ∆»»≈∆»¿««««

C¯v‰ ÈÙÏ ,L„Áa ÌÈÓÚt BÓk B‡ L„Áa42ÔÈ‡L . ¿…∆¿«¬«ƒ¿…∆¿ƒ«…∆∆≈
d˙Èa ˙ÈÂÊa ·LÈÏ ‡l‡ ‰M‡Ï ÈÙÈ43:·e˙k CkL , …ƒ¿ƒ»∆»≈≈¿»ƒ≈»∆»»
‰ÓÈt CÏÓ ˙· ‰ce·k Ïk44. »¿»«∆∆¿ƒ»

"והצניפות 38) כג): ג, (ישעיה הכתוב כלשון צעיף,
ה"ה. פ"ג סוטה ובהל' הי"ב, פכ"ד להלן וראה והרדידים".

בו 39) יוצאת והיא הואיל רדיד, לובשת אינה שבבית אע"פ
לה. ליתנו חייב המקום, כמנהג ב.40)לשוק עא, כתובות

סופדה".41) בריה כל ואין מתה היא "למחר א: עב, שם
של  דברים - לבו" אל יתן "והחי אומר: מאיר רבי היה
(שם). וכו' ילווהו - ליוה אם יספדוהו. – ספד אם מיתה,

(42- "וכבשוה" אמרו: ח) פרשה (בראשית רבה ובמדרש
שכל  לשוק, תצא שלא אשתו את כובש האיש כתוב. וכבשה
בה: שנאמר מדינה להכשל, סופה לשוק שיוצאה אשה
אות  כיֿתצא פרשת וב'ספרי' נכשלה. ולבסוף דינה" "ותצא
לא  "אילו - בעיר" איש "ומצאה הפסוק: על דרשו רמב,
קוראת  שפירצה מגיד לה. מסתקף היה לא בעיר, יצאת

על 43)לגנב". דרשו ד) קכח, (תהלים שמעוני ובילקוט
- פוריה כגפן אשתך אימתי פוריה. כגפן אשתך הפסוק:

ביתך". בירכתי צנועה א.44)כשהיא עז, יבמות

.·ÈÔÓÊa - ‰È·‡ ˙È·Ï CÏz ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…≈≈¿≈»ƒ»ƒ¿«
‡e‰L45ÔÈÈzÓÓ - „Á‡ L„Á ,¯ÈÚa dnÚ46,BÏ ∆ƒ»»ƒ…∆∆»«¿ƒƒ
ÌÈL47‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ -48¯ÈÚa ‡e‰L ÔÓÊ·e ; ¿«ƒƒ¿ƒ≈¿À»ƒ¿«∆¿ƒ

ÔÈÈzÓÓ - „Á‡ Ï‚¯ :˙¯Á‡49‡ÈˆBÈ - ÌÈL ,BÏ «∆∆∆∆∆»«¿ƒƒ¿«ƒƒ
‰a˙k ÔzÈÂ50. ¿ƒ≈¿À»

נדרו.46)אביה.45) את יתיר אחד 47)אולי יום
חדשים. כשני נחשב השני אינה 48)בחודש מחודש יותר

(כתובות  אביה לבית ללכת שלא עצמה להעמיד יכולה
ברגלים.49)עא:). אביה לבית ללכת הבת דרך

שם.50)

.‚ÈÏ·‡‰ ˙È·Ï CÏz ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰51B‡ ««ƒ∆ƒ¿∆…≈≈¿≈»≈∆
B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈ B‡ - ‰zLn‰ ˙È·Ï52‡ÈˆBÈ B‡53ÔzÈÂ ¿≈«ƒ¿∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈

‰ÈÙa ÏÚÂ ¯‰q‰ ˙È·a d¯Ò‡L ÈÓk ‰fL ;‰a˙k54. ¿À»∆∆¿ƒ∆¬»»¿≈«…«¿»«¿»∆»
ÌÈˆe¯t Ì„‡ Èa ÈtÓ ÔÚBË ‰È‰ Ì‡Â55B˙B‡a LiL ¿ƒ»»≈ƒ¿≈¿≈»»¿ƒ∆≈¿

ÌÈˆe¯t ÌL e˜ÊÁ‰Â ,‰zLn‰ ˙È·a B‡ Ï·‡‰ ˙Èa≈»≈∆¿≈«ƒ¿∆¿À¿¿»¿ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL -56. ¿ƒ

ממוני 51) הנאת תיאסר האבל, לבית תלכי אם לה: שאמר
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אשתו 52)עליך. את המדיר כדין יום, שלושים בתוך
פי"ב  לעיל כמבואר יום, שלושים לו שממתינים לו מליהנות

פי"ב 53)הכ"ג. למעלה רבינו כדברי יום, שלושים לאחר
(מגידֿמשנה). ב.54)שם עא, שאינם 55)כתובות

מעריות. עצמם את א.56)מרחיקים עב, שם

.„ÈCÈ·‡ È˙È·Ï e‡B·iL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿≈¿ƒ∆»¿≈ƒ»ƒ
‡È‰ ‰È‰˙Â .BÏ ÔÈÚÓBL - CÈ˙BÈÁ‡Â CÈÁ‡ ,Cn‡Â¿ƒ≈««ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ
‰È·‡ ˙È·Ï CÏ˙Â ,¯·c Ì‰Ï Ú¯‡iLk Ì‰Ï ˙ÎÏB‰∆∆»∆¿∆∆¡«»∆»»¿≈≈¿≈»ƒ»
‡l‡ dÏ Ì‰ eÒkÈ ‡ÏÂ ;Ï‚¯Â Ï‚¯ ÏÎ·e L„Áa ÌÚt««¿…∆¿»∆∆»∆∆¿…ƒ»¿≈»∆»
ÔÈÙBk ÔÈ‡L .‰„Ï B‡ ÈÏÁ ÔB‚k ,¯·c dÏ Ú¯‡ Ì‡ƒ≈«»»»¿…ƒ≈»∆≈ƒ

B˙eL¯a ÌÈ¯Á‡ eÒkiL Ì„‡‰ ˙‡57‡È‰ ÔÎÂ . ∆»»»∆ƒ»¿¬≈ƒƒ¿¿≈ƒ
,EÈ˙BÈÁ‡Â En‡ ÈÏˆ‡ eÒkiL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :‰¯Ó‡L∆»¿»≈¿ƒ∆ƒ»¿∆¿ƒƒ¿¿«¿∆
ÈÏ ÔÈÚ¯nL ÈtÓ ,˙Á‡ ¯ˆÁa Ì‰nÚ ˙ÎBL ÈÈ‡Â¿≈ƒ∆∆ƒ»∆¿»≈««ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡L ;dÏ ÔÈÚÓBL - ÈÏ ÔÈ¯ˆÓe¿≈ƒƒ¿ƒ»∆≈ƒ∆»»»

e·LiL58B˙eL¯a BnÚ ÌÈ¯Á‡59. ∆≈¿¬≈ƒƒƒ¿

במשנה 57) ומקורו (מגידֿמשנה). הגאונים כתבו כן
רשאי" - אחר דבר משום טוען היה "ואם עא:): (כתובות

ג). ס"ק עד סי' באבןֿהעזר -58)(הגר"א ב"כניסה" פתח
נשים  של דרכן כך כי ב"ישיבה", וסיים אצלי, שיכסנו
('מעשה  מרובות שעות ומתעכבות מה לזמן הנכנסות

טוען:59)רוקח'). והראב"ד טו. סימן הרי"ף תשובת
לגבולן  באה היא אם אבל בגבולה, באות שהן בזמן אימתי
הוא, שלו שהמדור אע"פ בשבילה, אותן מוציאים אין
שלא  מהן מבקשים אבל בישיבתן, רוצה ובעלה הואיל
אין  משנה': ה'מגיד סובר זה וכנגד בישיבתן. אותה יצערו
שהן  לביתֿדין נראה ואם אחת, בכפיפה נחש עם דר אדם
עד  סי' ובאהע"ז עמה, הדין - בעלה עם קטטה לה גורמות
או  איש עמהם להושיב ונוהגים הרמ"א: מסכם י, סעיף
נתגלגל  מי עלֿידי שיתברר עד עמהם לדור נאמנים  אשה

והקטטה. הריב

.ÂËÈaL ÈtÓ ,‰Ê ¯B„Óa ¯„ ÈÈ‡ :¯Ó‡L LÈ‡‰»ƒ∆»«≈ƒ»¿»∆ƒ¿≈∆¿≈
È‡Â È˙eÎLa Ì"ekÚ B‡ ÌÈˆe¯t B‡ ÌÈÚ¯ Ì„‡»»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«¬ƒ
e˜ÊÁ‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,BÏ ÌÈÚÓBL - Ì‰Ó ‡¯È˙Óƒ¿»≈≈∆¿ƒ¿««ƒ∆…À¿¿

ÌÈÓÎÁ eeˆ CkL ,˙eˆÈ¯Ùa60.Ú¯ ÔÎMÓ ˜Á¯‰ : ƒ¿ƒ∆»ƒ¬»ƒ«¿≈ƒ»≈»
,epnÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - dlL ¯B„n‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆»ƒƒ»ƒ∆

ÌÈ¯Lk Ì„‡ Èa ÔÈa ÔÎBLÂ61,Ôk ‰¯Ó‡L ‡È‰ ÔÎÂ . ¿≈≈¿≈»»¿≈ƒ¿≈ƒ∆»¿»≈
- Ì‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ÈÈ‡ È‡ :¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¬ƒ≈ƒ«¿ƒ¬≈∆
‡ˆiL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰L ÈtÓ ,dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ∆∆≈¿ƒ∆≈≈

.el‡ ˙BÎLa Ú¯ ÌL ÈÏÚ»«≈«ƒ¿≈≈

מ"ז.60) פ"א, דעות 61)אבות הל' רבינו דברי השווה
ה"א. פ"ו,

.ÊË‡e‰ ˙Bˆ¯‡ ˙Bˆ¯‡ ·eMi‰ Ïk62ÔÚk ı¯‡ ÔB‚k , »«ƒ¬»¬»¿∆∆¿««
¯ÚL ı¯‡Â Lek ı¯‡Â ÔÓÈz ı¯‡Â ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Â63 ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆≈»¿∆∆¿∆∆ƒ¿»

˙BÈ„nÓ - ı¯‡Â ı¯‡ ÏÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ64.ÌÈ¯ÙÎe ¿«≈»∆¿»∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ
Ï‡¯OÈ È¯ÚÂ65eÈ‰ ˙Bˆ¯‡ LÏL ÔÈ‡eO ÔÈÚÏ66: ¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒƒ»¬»»

.ÏÈÏb‰Â ,Ôc¯i‰ ¯·ÚÂ ,‰„e‰È¿»¿≈∆««¿≈¿«»ƒ

לארצות.62) ומוקפות 64)בבל.63)חלוק גדולות ערים

מ"י). פי"ג לכתובות בפיה"מ (רבינו שבארץ 65)חומה
א.66)ישראל. קי, כתובות

.ÊÈÔÓ ı¯‡Ó ‰È‰L LÈ‡‰M‡ ‡OÂ ,˙Bˆ¯‡‰ ƒ∆»»≈∆∆ƒ»¬»¿»»ƒ»
B‡ ,Bˆ¯‡Ï BnÚ ‰‡ˆBÈÂ d˙B‡ ÔÈÙBk - ˙¯Á‡ ı¯‡a¿∆∆«∆∆ƒ»¿¿»ƒ¿«¿
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,d‡O Ôk ˙Ó ÏÚL ;‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz≈≈¿…¿À»∆«¿»≈¿»»««ƒ

L¯t ‡lL67,˙Bˆ¯‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰M‡ ‡OBp‰ Ï·‡ . ∆…≈«¬»«≈ƒ»¿««ƒ»¬»
‡È‰Â68d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ¿ƒ≈«¿≈»»»∆≈»¿ƒ»

¯ÙkÓe ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ d‡ÈˆBÓ Ï·‡ ;˙¯Á‡ ı¯‡Ï¿∆∆«∆∆¬»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
‰È„nÓ d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .ı¯‡‰ d˙B‡a ¯ÙÎÏƒ¿»¿»»»∆¿≈»¿ƒ»ƒ¿ƒ»
˙·ÈLiL ÌÈ¯·c LiL ;‰È„ÓÏ ¯ÙkÓ ‡ÏÂ ,¯ÙÎÏƒ¿»¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆≈¿»ƒ∆¿ƒ«
ÌÈ¯Ùk‰ ˙·ÈLiL ÌÈ¯·c LÈÂ ,Ì‰Ï ‰·BË ‰È„n‰«¿ƒ»»»∆¿≈¿»ƒ∆¿ƒ««¿»ƒ

Ì‰Ï ‰·BË69. »»∆

יא.67) פי"ב, כתובות "והוא".68)תוספתא תימן: בכת"י
ס"א. עה סי' אהע"ז ערוך' ב'שולחן הוא כתובות 69)וכן

ב. קי,

.ÁÈ¯ÙÎÏ ¯ÙkÓe ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ d‡ÈˆBnLÎe¿∆ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»
‰Ùi‰ ‰ÂpÓ d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡‰ d˙B‡a¿»»»∆≈»¿ƒ»ƒ»∆«»∆

‰ÙÈÏ Ú¯Ó ‡ÏÂ ,Ú¯‰ ‰ÂÏ70‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ ; ¿»∆»«¿…≈«¿»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
Ïth‰Ï71‰È‰z ‡lL È„k ,‰Ùi‰ ‰Âpa dÓˆÚ ˜c·ÏÂ ¿ƒ«≈¿ƒ¿…«¿»«»∆«»∆¿≈∆…ƒ¿∆
‰l˜ Ba72Ba¯L ÌB˜nÓ d‡ÈˆBÈ ‡Ï ÔÎÂ .‰¯eÚÎe «»¿»¿≈…ƒ»ƒ»∆À

Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ï‡¯OÈ73ÌB˜Ó ÏÎ·e .74 ƒ¿»≈¿»∆À«¿»»
.Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜nÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»∆À«¿»∆Àƒ¿»≈

י 70) לדירה רבינו נתכוין ולא נאה, ומקום יפה שאם נוף פה,
רע  מבית יוציאה, לא עיר באותה אפילו לומר לו היה כן

רוקח'). ('מעשה יפה בעצמה.71)לבית ולטפל להשתדל
"שהנוה 72) שנינו: קי, ובכתובות חשובה, ובלתי נקלה

מנוה  שבא למי הגוף את בודק רש"י: ומפרש בודק". היפה
(שם): שמואל אמר וכן עליו. באים חלאים כך ומתוך רע,
מעיים". חולי תחילת - לטובה) (אפילו וסת "שינוי

שם).73) (תוספתא לכפר מכפר מנוה 74)אפילו אפילו
הרע. לנוה היפה

.ËÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na75‰ˆeÁÏ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ «∆¿»ƒ¬ƒ≈»»»∆¿»
‰ˆeÁÓ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó B‡ ,ı¯‡Ï»»∆≈∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬»≈»
elÙ‡ .˙BÏÚÏ d˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ı¯‡Ï»»∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»«¬¬ƒ
Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜nÓ elÙ‡Â ,Ú¯‰ ‰ÂÏ ‰Ùi‰ ‰ÂpÓƒ»∆«»∆¿»∆»««¬ƒƒ»∆Àƒ¿»≈

ÔÈÏÚÓ - Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜ÓÏ76ı¯‡Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿»∆À««¬ƒ¿≈ƒƒ≈∆∆
,‰Ùi‰ ‰ÂÏ Ú¯‰ ‰ÂpÓ elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»»»∆«¬ƒƒ»∆»«¿»∆«»∆
.Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ì"ekÚ Ba¯L [ÌB˜nÓ elÙ‡Â]«¬ƒƒ»∆À«¿»∆Àƒ¿»≈

בין 75) או לרע, יפה נוה ובין לעיר, מדינה בין לחלק שיש
גויים. לרוב ישראל ובתוספתא 76)רוב ב. קי, כתובות

ידור  "לעולם רבינו: כתב הי"ב, פ"ה מלכים ובהל' שם.
ידור  ואל גויים, שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ אדם
לחוץ  היוצא שכל ישראל, שרובה בעיר ואפילו לארץ בחוץ
הגמרא  מדברי (ומקורו עבודהֿזרה" עובד כאילו לארץ

שם). בכתובות

.ÎdÈ‡ ‡È‰Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ LÈ‡‰ ¯Ó‡»«»ƒ«¬¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ≈»
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‰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,

ה'תש"פ  תשרי י"ט שישי יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ביתו,1) יעזוב שלא לעכבו יכולה ואם עונה, דיני בו כלולים

שלא  לעכב האשה יכולה אם ללמוד, היוצאים תלמידים דין
נשים, מארבע יותר אדם ישא שלא אחרת, אשה בעלה ישא
פדיונה  מורד, או מורדת דיני משפחה, מחיי אשתו המדיר

וקבורתה.

.‡‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰BÚ2ÈÙk LÈ‡Â LÈ‡ ÏÎÏ - »»¬»«»¿»ƒ»ƒ¿ƒ
ÌÈ‡È¯a‰ Ì„‡ Èa ?„ˆÈk .BzÎ‡ÏÓ ÈÙÎe BÁk…¿ƒ¿«¿≈«¿≈»»«¿ƒƒ

ÌÈbÚ‰Â ÌÈk¯‰Â3˙ÏLÎnL ‰Î‡ÏÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L , ¿»«ƒ¿»¬Àƒ∆≈»∆¿»»∆«¿∆∆
Ô˙BÚ - Ô‰Èz·a ÔÈ·LBÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ ,ÔÁk…»∆»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈∆»»
ÔÈ‚¯B‡‰Â ÔÈËiÁ‰ ÔB‚k ,ÔÈÏÚBt‰ .‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»«¬ƒ¿««»ƒ¿»¿ƒ
- ¯ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈBa‰Â¿«ƒ¿«≈»∆ƒ»¿»¿«¿»»ƒ
¯ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙aLa ÌÈÓÚt Ô˙BÚ»»«¬«ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿«¿»¿ƒ

ÌÈ¯nÁ‰ .˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ - ˙¯Á‡4ÌÚt - «∆∆»»««««¿«»««»ƒ««
ÌÈÏnb‰Â .˙aLa ˙Á‡5.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ - ««¿«»¿««»ƒ««ƒ¿ƒ

ÔÈÁln‰Â6- ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz .ÌÈL„Á ‰MLÏ ˙Á‡ - ¿««»ƒ««¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ
LÈzÓ ‰¯Bz „eÓÏzL ÈtÓ ,˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ»»««««¿«»ƒ¿≈∆«¿»«ƒ
ÈÏÈlÓ Ô˙hÓ LnLÏ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯„Â .ÔÁk…»¿∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿«≈ƒ»»ƒ≈≈

.˙aL ÈÏÈÏÏ ˙aL«»¿≈≈«»

אישות.2) על 4)מפונקים.3)חיי תבואה מוליכים
שבעיר. לשוק מכפרים על 5)חמורים סחורות מביאים

רחוק. ממקום ולקצווי 6)הגמלים הגדול לים פורשים
ארץ.

.·LÈ7‰¯BÁÒÏ ‡ˆÈ ‡lL dÏÚa ÏÚ ·kÚÏ ‰M‡Ï ≈¿ƒ»¿«≈««¿»∆…≈≈ƒ¿»
‡ˆÈ ‡ÏÂ d˙BÚÓ ÚÓÈ ‡lL ,·B¯˜ ÌB˜ÓÏ ‡l‡∆»¿»»∆…ƒ¿«≈»»¿…≈≈
‰Î‡ÏnÓ ˙‡ˆÏ BÚÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .d˙eL¯a ‡l‡∆»ƒ¿»¿≈≈»¿»¿»≈ƒ¿»»
ÔB‚k ,‰˜BÁ¯ d˙BÚL ‰Î‡ÏÓÏ ‰·B¯˜ d˙BÚL∆»»¿»ƒ¿»»∆»»¿»¿
ÁlÓ ˙BOÚ‰Ï Ïn‚ B‡ ,Ïnb ˙BOÚ‰Ï LwaL ¯nÁ8. «»∆ƒ≈¿≈»«»«»¿≈»«»
˙eL¯a ‡lL ‰¯Bz „eÓÏ˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«¿»∆…ƒ¿

ÚÂ C¯ ÔÎÂ .ÌÈL LÏLÂ ÌÈzL Ô‰È˙BL‰OÚpL ‚ ¿≈∆¿«ƒ¿»»ƒ¿≈«¿»…∆«¬»
.·kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»≈ƒ¿¿»¿«≈

יותר,8)יכולה.7) מפרנסת השנייה שהמלאכה פי על ואף
מעשרה  עימה) בעלה (להיות ותיפלות בקב אשה "רוצה כי

ופרישות". קבים

.‚˙Á‡ ˙·a ÔÈa ,‰‡Ó elÙ‡ ,ÌÈL ‰nk Ì„‡ ‡OB≈»»«»»ƒ¬ƒ≈»≈¿«««
·kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡Â ,BÊ ¯Á‡ BÊa ÔÈa9,‡e‰Â . ≈¿««¿≈ƒ¿¿»¿«≈¿

˙Á‡ ÏÎÏ Èe‡¯k ‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L ÔzÏ ÏBÎÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»ƒ≈¿≈¿¿»»»¿»««
‡l‡ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÔkLÏ Ô˙B‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙Á‡Â¿««¿≈»»…»ƒ¿…¿»≈««∆»

dÓˆÚÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk10. »««¿««¿«¿»

רשאי 9) אינו אחת אשה אלא לישא שלא שנהגו "ובמקום
דרבינו  "חרם תקנת ואחרי אשתו" על אחרת אשה  לישא
הראשונה  אם אפילו שנייה אשה לישא אסור גרשום"

בזו.10)מסכימה. זו יתקנאו שלא כדי

.„ÔÈÓ ÈÙÏ ?Ô˙BÚ ‡È‰ ‰nÎÂ11ÏÚBt ?„ˆÈk .12 ¿«»ƒ»»¿ƒƒ¿»≈«≈
LÈÂ ,˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ LÈ - ÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L∆»¿≈»ƒ≈»»««¿«»¿≈

˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ13‡ˆÓ - ÌÈL Úa¯‡ BÏ eÈ‰ . »»««¿«»»«¿«»ƒƒ¿»
˙B˙aL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ˙BÚ14ÔÎÂ . «»««≈∆««««ƒ¿≈«»¿≈

Ïk ˙BÚ ‰È‰z - ÌÈL Úa¯‡ BÏ LÈÂ ÁlÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«»¿≈«¿«»ƒƒ¿∆«»
CÎÈÙÏ .ÌÈL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡15eeˆ ««≈∆««««ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»ƒ

Ì„‡ ‡OÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ16,ÌÈL Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ ¬»ƒ∆…ƒ»»»≈««¿«»ƒ
Ô‰Ï ÚÈbzL È„k ,‰a¯‰ ÔBÓÓ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«¿≈¿≈∆«ƒ«»∆

L„Áa ˙Á‡ ÌÚt ‰BÚ17. »««««¿…∆

הנשים.11) מספר פעמים 12)לפי ועונתו בעיר שמלאכתו
והמנהג 13)בשבוע. הואיל מתמעטת, שעונתה פי על ואף

ליקח  עימה התנה כאילו זה הרי נשים עוד לישא במקום
נשים. אחת 14)עוד לאשה אינה חכמים שקבעו העונה כי

מהזמן  פחות ולרבות מלפרות יימנע לא שהאיש אלא
לו. מניינן.15)שקבעו לפי ועונתן המתנהג 16)הואיל

בשבוע. פעם שעונתו חכם הענוגים 17)כתלמיד אבל
יותר  לישא יכולים לילה בכל שעונתם ממלאכתם הבטלים

נשים. מארבע

.‰¯Ó‡M ‰Ó ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡zL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…««¬≈ƒ«∆»«
L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO È¯·cÓ BÏ ‰¯Ó‡M ‰Ó B‡ dÏ»«∆»¿»ƒƒ¿≈¿¿«…

ÌÚ Ì„‡ ¯a„nL‰Ê È¯‰ - LÈÓLz È˜ÒÚ ÏÚ BzL‡ ∆¿«≈»»ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ¬≈∆
¯ÓBÏÂ ‰Èt ÊÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ BÊ ÔÈ‡L ;‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈƒ¿ƒ≈¿À»∆≈¿»¿»≈»∆»¿«
˙ÏÚBt ‰È‰zL d¯Èc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔBÏ˜ È¯·c ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒƒ¿≈»¿≈ƒƒƒ»∆ƒ¿∆∆∆
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‰OÚzL d¯Èc‰L B‡ ,¯aÚ˙z ‡lL LÈÓLz ˙Úa¿≈«¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆ƒƒ»∆«¬∆
˙eËLk ‡l‡ LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e ÌÈËBL ‰OÚÓ«¬≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»∆»ƒ¿

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»

.Â˙Á‡ ˙aL :‰hn‰ LÈÓLzÓ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰18 ««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ»«»««
BÏ ÔÈÈzÓÓ -19B‡ ‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È , «¿ƒƒ»≈«≈ƒ¿ƒ≈¿À»

;ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ ‰È‰ elÙ‡ .B¯„ ¯ÙÈ»≈ƒ¿¬ƒ»»«»∆»¿ƒ»√»ƒ
?d¯ÈcÓ „ˆÈÎÂ .‰L‡È˙Â d¯Úˆ È¯‰ - ¯„pL ÔÂÈkL∆≈»∆»«¬≈ƒ¬»¿ƒ¿»¬»¿≈««ƒ»
‡lL ÚaLpL B‡ ,CÈÏÚ ¯eÒ‡ ÈLÈÓLz :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«»«¿ƒƒ»»«ƒ∆ƒ¿«∆…
ÚaL - ÚaL Ì‡Â ,ÌeÏk ¯„ ‡Ï - B˙hÓ LnLÈ¿«≈ƒ»…»«¿¿ƒƒ¿«ƒ¿«

dÏ „aÚLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂMÏ20˙‡‰ :dÏ ¯Ó‡ . «»¿ƒ¿≈∆¿À¿»»»«»¬»«
ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ CLÈÓLz21¯eÒ‡Â ,¯„ ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ≈¬»»«¬≈∆∆∆¿»

BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c Ì„‡Ï ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L ;LnLÏ22. ¿«≈∆≈«¬ƒƒ¿»»»»»»

נדרו.19)אחד.שבוע 18) את יתיר התורה.20)שמא מן
זה. שעבוד להפקיע יכולים אינם והשבועה כאן 21)והנדר

תשמישה  הנאת להיפך: אלא עליה תשמישו הנאת אסר לא
הוא.22)עליו. שאסור כיוון מאליו בטל ושעבודו

.ÊÚÓe ¯·Ú Ì‡Â .d˙BÚÓ BzL‡ ÚÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ¿…«ƒ¿≈»»¿ƒ»«»«
:¯Ó‡pL ,‰¯BzaL ‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú - d¯ÚˆÏ È„k¿≈¿«¬»»«¿…«¬∆∆«»∆∆¡«
LLz B‡ ‰ÏÁ Ì‡Â .Ú¯‚È ‡Ï d˙BÚÂ d˙eÒk d¯‡L¿≈»¿»¿»»…ƒ¿»¿ƒ»»»«
‡nL ÌÈL„Á ‰ML ÔÈzÓÈ - ÏÚ·Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â BÁk…¿≈»ƒ¿…«¿ƒƒ»√»ƒ∆»

BfÓ ‰ÏB„b ‰BÚ EÏ ÔÈ‡L ,‡È¯·È23B‡ Ck ¯Á‡Â , «¿ƒ∆≈¿»¿»ƒ¿««»
.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ ˙eL¯ ‰pnÓ ÏhÈƒ…ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

במלח.23) הנוהגת ביותר הרחוקה העונה זוהי

.Á‡È‰ ,‰hn‰ LÈÓLzÓ dÏÚa ‰ÚnL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«¿»ƒ«¿ƒ«ƒ»ƒ
.‰„¯Ó ‰Ó ÈtÓ d˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ .˙„¯BÓ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈∆∆¿¬ƒ»ƒ¿≈»»¿»
BÏ ÏÚa‰Ï ‰ÏBÎÈ ÈÈ‡Â e‰ÈzÒ‡Ó :‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»≈

ÈzÚcÓ24B˙ÚLÏ B˙B‡ ÔÈÙBk -25dÈ‡L ÈÙÏ ,dL¯‚Ï ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿»¿»¿ƒ∆≈»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â .dÏ ‡eOÏ ÏÚazL ‰Èe·Lkƒ¿»∆ƒ»≈¿»»¿≈≈¿…¿À»

ÏÏk26‰È˙B‡Ïa Ïh˙Â .27ÌÈÒÎpÓ ÔÈa - ÔÈÓiw‰ ¿»¿ƒ…¿»∆»««»ƒ≈ƒ¿»ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙Â dÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L28ÈÒÎpÓ ÔÈa , ∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ¿«≈¿«¬»»≈ƒƒ¿≈

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙ ‡lL ‚BÏÓ29ÏLa ˙ÏËB dÈ‡Â . ¿∆…ƒ¿«≈¿«¬»»¿≈»∆∆¿∆
˙ÁtËÓe ‰ÈÏ‚¯aL ÏÚÓ elÙ‡Â .ÌeÏk ÏÚa««¿«¬ƒƒ¿»∆¿«¿∆»ƒ¿««
‰Ó ÏÎÂ .BÏ ˙˙BÂ ˙ËLBt ,dÏ ÔÁ˜lL dL‡¯aL∆¿…»∆¿»»»∆∆¿∆∆¿»«
˙Ó ÏÚ dÏ Ô˙ ‡lL ,B˙B‡ ˙¯ÊÁÓ ‰zÓ dÏ Ô˙pM∆»«»«»»«¬∆∆∆…»«»«¿»

.‡ˆ˙Â ÏhzL∆ƒ…¿≈≈

ודחיות.25)מרצוני.24) שהיות כל ללא כי 26)מיד,
חכמים. לה שקבעו האישות תנאי ביטלה זה במרדה

לשאר 27) הדין והוא שימוש. מרוב נשחקו או שבלו בגדים
שימוש. מרוב שנפחתו צאן 28)נכסים "נכסי ונקראים:

פחתו 29)ברזל". - פחתו אם האשה ברשות הם הרי אלא
אוכל  שהבעל שם על - מלוג לה. הותירו - הותירו אם לה,

התרנגולים. כמליגת אותם ומולג נכסים אותם פירות

.Ë:‰¯Ó‡Â ,B¯ÚˆÏ È„k dÏÚa ˙ÁzÓ ‰„¯Ó Ì‡Â¿ƒ»¿»ƒ«««¿»¿≈¿«¬¿»¿»
,CÎÂ Ck ÈÏ ‰OÚL ÈtÓ CÎa B˙B‡ ˙¯ÚˆÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿«∆∆¿»ƒ¿≈∆»»ƒ»»»

,‰·È¯Ó ÈnÚ ‰OÚL ÈtÓ B‡ ,ÈÏÏwL ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿≈∆»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈc ˙ÈaÓ dÏ ÌÈÁÏBL - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ
Cc¯Óa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡L ,˙Ú„BÈ ÈÂ‰ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»¬ƒ««∆ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈
Ck ¯Á‡Â .d˙B‡ z„ÒÙ‰ ,‰Ó ‰‡Ó C˙a˙k elÙ‡ -¬ƒ¿À»≈≈»»∆ƒ¿«¿¿»¿««»
ÏÎa ˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ Èz·a ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ«¿ƒƒ»∆»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»
˙ÈBÏt :ÌÈ¯ÓB‡Â ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙B˙aL Úa¯‡ ,ÌBÈ«¿««»««¿¿ƒ¿ƒ

.dÏÚa ÏÚ ‰„¯Ó»¿»««¿»

.È‰iL ÌÚt ÔÈc ˙Èa dÏ ÔÈÁÏBL ‰Ê¯Î‰‰ ¯Á‡Â¿««««¿»»¿ƒ»≈ƒ««¿ƒ»
z„ÒÙ‰ ,Cc¯Óa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡ :dÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿
,da ÔÈÎÏÓ - ‰¯ÊÁ ‡ÏÂ dc¯Óa ‰„ÓÚ Ì‡ .CÈ˙a˙k¿À»ƒƒ»¿»¿ƒ¿»¿…»¿»ƒ¿»ƒ»
ÔÈ‡Â .ÏÏk ‰a˙k dÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,d˙a˙k „·‡˙Â¿…«¿À»»¿…ƒ¿∆»¿À»¿»¿≈
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú Ëb dÏ ÔÈ˙B¿ƒ»≈«¿≈»»…∆¿≈»¿
dÏÚa - Ëb‰ Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk»¿≈»»…∆¿ƒ≈»…∆«≈«¿»

.dL¯BÈ¿»

.‡È.B¯ÚˆÏ È„k ‰„¯Ó Ì‡ dÏ ÔÈOBÚ ‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆ƒ»ƒ»¿»¿≈¿«¬
.LÈÓL˙Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ,‰ÏBÁ B‡ ‰c ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»ƒ»»∆≈»¿»¿«¿ƒ
.ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«¿»«»∆»¿ƒ»√»ƒ

.˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈ƒ»«∆∆

.·ÈÈ„k ‰„¯Óe ,‡Op‰Ï dpÓÊ ÚÈb‰L ‰Òe¯‡ ÔÎÂ¿≈¬»∆ƒƒ«¿«»¿ƒ»≈»¿»¿≈
ÔÎÂ .LÈÓLzÓ ˙„¯BÓ BÊ È¯‰ - ˙‡O ‡ÏÂ B¯ÚˆÏ¿«¬¿…ƒ»¬≈∆∆ƒ«¿ƒ¿≈
‰f‰ ¯„qk ,B¯ÚˆÏ È„k ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰Ó·È¿»»∆…»¿»¿ƒ¿«≈¿≈¿«¬«≈∆«∆

.dÏ ÔÈOBÚƒ»

.‚È¯OÚ ÌÈL ¯Á‡ ˙‡ˆBÈ ‡È‰Lk ,˙‡f‰ ˙„¯Bn‰«∆∆«…¿∆ƒ≈««¿≈»»
.ÏÚa ÏL ‡e‰L ¯·c Ïk ¯ÈÊÁz ,‰a˙k ‡Ïa L„Á…∆¿…¿À»«¬ƒ»»»∆∆««
Ì‡ ,ÌÈÓi˜ Ô‰È˙B‡Ï·e BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ Ï·‡¬»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿»≈∆«»ƒƒ
ÔÈ‡ - ÏÚa‰ ÔÒÙz Ì‡Â ,d„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ÒÙz»¿»≈ƒƒƒ»»¿ƒ¿»»«««≈
ÏawL ‰ÈÒÎpÓ „·‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»¿≈»«∆»«ƒ¿»∆»∆ƒ≈
‡e‰ ‰Ê .ÌeÏk dÏ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÂÈÏÚ Ô˙eÈ¯Á‡ ÏÚa‰««««¬»»»»≈¿«≈»¿∆

.˙„¯BÓa ‡¯Ób‰ ÔÈcƒ«¿»»¿∆∆

.„È˙B‚‰Ó Ï··a Ì‰Ï LiL ,ÌÈB‡b‰ e¯Ó‡Â¿»¿«¿ƒ∆≈»∆¿»∆ƒ¿»
·¯a ˙B‚‰n‰ Ô˙B‡ eËLt ‡ÏÂ .˙„¯BÓa ˙B¯Á‡¬≈¿∆∆¿…»¿»«ƒ¿»¿…
·¯a Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿…
.Ôe„ÏÂ Òt˙Ï Èe‡¯ ‡¯Ób‰ ÔÈ„Îe .˙BÓB˜n‰«¿¿ƒ«¿»»»ƒ¿…¿»

.ÂËÒ¯ÙÓe ÔÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â BzL‡ ÏÚ „¯Bn‰«≈«ƒ¿¿»«¬≈ƒ»¿«¿≈
- ‰È˙‡OL ÈtÓ ‰ÈÏÚ ‡a ÈÈ‡ Ï·‡ ,d˙B‡»¬»≈ƒ»»∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ»
ÌÈLÏLe LL Ï˜LÓ d˙a˙k ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ»«¿À»»ƒ¿«≈¿ƒ
LnLÈ ‡ÏÂ ·LÈÂ .˙aLÂ ˙aL ÏÎa ÛÒk ÏL ˙B¯BÚO¿∆∆∆¿»«»¿«»¿≈≈¿…¿«≈
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·LÈÏ ‡È‰ ‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿∆ƒ≈≈¿««ƒ∆¿À»»
,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙ÙÒBÂ ˙ÎÏB‰∆∆¿∆∆¬≈≈¿…«¬∆

:¯Ó‡pLÏ·‡ ,dÁlLÈ - d‡O Ì‡L .Ú¯‚È ‡Ï ∆∆¡«…ƒ¿»∆ƒ¿≈»¿«¿»¬»
ÈtÓ ?‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜ÏÈ ‡Ï ‰nÏÂ .¯eÒ‡ - ˙BpÚÏ¿«»¿»»…ƒ¿∆««∆ƒ¿≈

.‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L∆≈«¬∆
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קפי zeyi` zekld - miyp xtq - ixyz h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊËBÊ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL BzL‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ≈
C¯„k ‡l‡ ,Èk ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,LÈÓLzÓ ˙„¯BÓ∆∆ƒ«¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ∆»¿∆∆
‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰ÚË Ì‡ ÔÎÂ ;BnÚ È‡ ı¯‡‰ Ïk»»»∆¬ƒƒ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»¿»
‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,LÈÓLzÓ „¯BÓ ‡e‰L∆≈ƒ«¿ƒ¿≈…ƒ∆»
ÈÓ ÏÚ ‰lÁza ÔÈÓÈ¯ÁÓ - dnÚ È‡ ı¯‡‰ Ïk C¯„k¿∆∆»»»∆¬ƒƒ»«¬ƒƒ«¿ƒ»«ƒ
‡Ï Ì‡ ,Ck ¯Á‡Â ,ÔÈc ˙È·a ‰„BÈ ‡ÏÂ „¯BÓ ‡e‰L∆≈¿…∆¿≈ƒ¿««»ƒ…

e„ÁÈ˙‰ :Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡ ,e„B‰30,e„ÁÈ˙ .ÌÈ„Ú ÈÙa ¿ƒ»∆ƒ¿«¬ƒ¿≈≈ƒƒ¿«¬
ÔÈÚBË Ì‰ ÔÈ„ÚÂ31ÔÈOBÚÂ ÔÚËp‰ ÔÓ ÔÈL˜·Ó - «¬«ƒ≈¬ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ
ÔÈc‰ Ák ÈÙk ‰¯Lt32È‡ Ì„‡ Èa ÈÙa ÏÚ·Ï Ï·‡ . ¿»»¿ƒ…«««»¬»ƒ¿…ƒ¿≈¿≈»»ƒ

.‰È¯a Ïk ÈÙa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,¯LÙ‡∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿»

ביאה.30) מתשמיש.31)לשם השני על מורד שאחד
ופירשו 32) בקשה" דרך יעשו לבינך ביני "השמים

מעל  רחוקים שהשמים "כשם טוענת שהאשה בירושלמי:
- בקשה דרך יעשו מבעלה". הורחקה זו אשה כן הארץ
וסובר  סעודה". דרך לבוא מתרגלים והם סעודה "יעשו
היא  סעודה ועשיית לפשרה, הכוונה - בקשה" "דרך רבינו
דרך  אומר: המשנה בפירוש ורבינו הפשרה. מדרכי אחת
מכריחין  אין וגם הגירושין על כופין אין שתתפייס, - בקשה
אלא  בעלה על מורדת דין אותה דנים ואין עימו שתישאר
ואין  השלום, דרך על ביניהם וממצעים העניין מאריכים

שיתרצו. מה על שניהם שיתרצו עד דין ביניהם פוסקים

.ÊÈ„Ú d˙B‡ ˙‡t¯Ï ·iÁ - ‰˙ÏÁL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«»¿«…»«
‰a¯‰ ÔBÓÓ „ÈÒÙÈÂ C¯‡ ÈÏÁ‰L ‰‡¯ .‡È¯·zL∆«¿ƒ»»∆«…ƒ»…¿«¿ƒ»«¿≈

CÈ˙a˙k È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,‰‡eÙ¯Ï33È‡t¯ B‡ ,˙ÁpÓ ƒ¿»¿»«»¬≈¿À»ƒÀ«««¿ƒ
‰a˙k Ô˙BÂ CL¯‚Ó ÈÈ¯‰ B‡ CÈ˙a˙kÓ CÓˆÚ«¿≈ƒ¿À»ƒ¬≈ƒ¿»¿≈¿≈¿À»

BÏ ÔÈÚÓBL - CÏB‰Â34ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â . ¿≈¿ƒ¿≈»«¬≈ƒ¿≈
ı¯‡ C¯c35. ∆∆∆∆

כתובתך.33) בעל 34)כסף מגרשים שאין הזה ובזמן
שמחוייב  וודאי גרשום, דרבינו חרם משום כורחה,
וכתובתה. גיטה לה שנותן מה מועיל ואינו לרפאותה

הי 35) "שאם - לנפשה" "ושלחתה יפת שנינּו: (אשת יתה ִָ
לבנות  וחומר קל שתבריא, עד לה ימתין חולה תואר)

וטהורות". קדושות שהן ישראל

.ÁÈ˙ÈaL36¯·kL ,Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .d˙BcÙÏ ·iÁ - ƒ¿≈«»ƒ¿»¿ƒ»»…≈∆¿»
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡37d˙B‡ ‰„Bt -38.‰È·‡ ˙È·Ï d¯ÈÊÁÓe ∆∆¿»»»∆»«¬ƒ»¿≈»ƒ»

d¯ÈÊÁnL „Ú dÏ ÏthÓ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ«∆∆ƒ«≈»«∆«¬ƒ»
dÏÚa ‰È‰ .d˙a˙k Ïk dÏ Ô˙BÂ dL¯‚Óe .d˙È„ÓÏƒ¿ƒ»»¿»¿»¿≈»»¿À»»»»«¿»

BÏ ˙¯zÓ ‰Èe·M‰L ,Ï‡¯OÈ39‰M‡Ï BÏ d¯ÈÊÁÓ , ƒ¿»≈∆«¿»À∆∆«¬ƒ»¿ƒ»
dL¯‚Ó ,Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰˙È‰L BÓk40dÏ Ô˙BÂ ¿∆»¿»¿ƒ»»««»¿»¿»¿≈»

.d˙a˙k¿À»»

הגויים.36) אסורה 37)בין נאנסה אפילו כהן אשת כי
הגויים.38)לבעלה. בין תיטמע אפילו 39)שלא כי

לבעלה. מותרת שנאנסה ישראל אשת בשבי, נבעלה
שהיא 40) או ברצון, נבעלה אולי עצמו על להחמיר שרוצה

בעל  מגרשים שאין וכיום כשנאנסה. אפילו עליו מאוסה
לגרשה. יכול אינו כורחה,

.ËÈ¯˙BÈ BzL‡ ˙‡ ˙BcÙÏ ÏÚa‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«««ƒ¿∆ƒ¿≈

‰ÂL ‡È‰L ‰nk ‡l‡ ,‰ÈÓc ÏÚ41¯‡Lk «»∆»∆»«»∆ƒ»»ƒ¿»
˙BÈe·M‰42:¯Ó‡Â ,d˙a˙k È„k ÏÚ ¯˙BÈ ‰ÈÓ„ eÈ‰ . «¿»»∆»≈«¿≈¿À»»¿»«

dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙ˙Â CÏ˙Â ,d˙a˙k BÊÂ ,dL¯‚Ó ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿»¿»¿¿À»»¿≈≈¿ƒ¿∆∆«¿»
.d˙B‡ ‰„BÙe B˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -≈¿ƒ∆»ƒ∆»
BÏ ÔÈ‡ elÙ‡Â ,d˙a˙Îa ‰¯OÚ „Ú ‰ÈÓ„ eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»»∆»«¬»»ƒ¿À»»«¬ƒ≈
ÌÚÙa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dBÈ„t È„k ‡l‡∆»¿≈ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‰ˆ¯Â ,‰iL ÌÚt ˙ÈaLÂ d‡„t Ì‡ Ï·‡ ;‰BL‡ƒ̄»¬»ƒ¿»»¿ƒ¿≈««¿ƒ»¿»»
‰cÙz ‡È‰Â ,‰a˙k Ô˙BÂ dL¯‚Ó ‰Ê È¯‰ - dL¯‚Ï¿»¿»¬≈∆¿»¿»¿≈¿À»¿ƒƒ¿∆

dÓˆÚ ˙‡43. ∆«¿»

בשוק.41) להימכר העומדת פודים 42)כשפחה שאין
יהיו  שלא העולם תיקון מפני שוויין מכדי יותר אותן

לשבותן. אחריהן רודפים תקנו 43)האויבים אחד פדיון
שניים. ולא חכמים לה

.ÎÔÈc ˙Èa - Ìi‰ ˙È„Óa ‡e‰Â BzL‡ ˙ÈaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««»≈ƒ
ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ44‰Ê¯Î‰a ÔÈ¯ÎBÓe45d˙B‡ ÔÈ„BÙe , ¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»»ƒ»

.‰„Bt ÏÚa‰L C¯„k¿∆∆∆«««∆

מוכרין.44) שבכתובתה דין בית תנאי כל על
המוסיפים.45) שיפסקו עד פומבית מכירה על שמכריזים

.‡ÎBÏÏ‚a ·iÁ ‡e‰L ¯„ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿»
BÈ‡ - d¯Èc‰L ¯Á‡ ˙ÈaLÂ ,‰a˙k ÔzÏÂ dL¯‚Ï¿»¿»¿ƒ≈¿À»¿ƒ¿≈««∆ƒƒ»≈
dL¯‚Ï ·iÁ˙ d¯Èc‰L ‰ÚMnL ;d˙BcÙÏ ·iÁ«»ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒƒ»ƒ¿«≈¿»¿»

.‰a˙k dÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈»¿À»

.·ÎÈ¯eq‡Ó dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¬»««¿»≈ƒ≈
ÔÈÂ‡Ï46dÏ Ô˙B ‡l‡ ,d˙BcÙÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙ÈaLÂ , »ƒ¿ƒ¿≈≈«»ƒ¿»∆»≈»

‰Èe·M‰ ‡Ï‰Â .dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙz ‡È‰Â d˙a˙k¿À»»¿ƒƒ¿∆∆«¿»«¬…«¿»
‡lL ÈtÓ ?d˙B‡ ‰„Bt ‡e‰ È¯‰Â Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡¬»¿…≈«¬≈∆»ƒ¿≈∆…
Ì¯bL ‡e‰ ‰È·M‰ ¯eq‡Â ,Ì„wÓ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰»¿»¬»ƒ…∆¿ƒ«ƒ¿»∆»«

dÏ47. »

ממזרת 46) או הדיוט, לכהן גרושה גדול, לכהן אלמנה כגון
לאחר. שנשאת אחר גרושתו וכן "כל 47)לישראל

אחר  דבר איסור לפדותה, חייב לה גורם שבייה שאיסור
חייב  אינו לה גורם הקודמת) בהערה שמנינו אלו (כגון

לפדותה".

.‚Î„tÒÓ dÏ ˙BOÚÏÂ ,d˙¯e·˜a ·iÁ - BzL‡ ‰˙Ó≈»ƒ¿«»ƒ¿»»¿«¬»ƒ¿≈
ÌÈÈ˜Â48Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â .‰È„n‰ Ïk C¯„k ¿ƒƒ¿∆∆»«¿ƒ»«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈

ÔÈÏÈÏÁ ÈMÓ BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï49˙B˜Óe50‰È‰ Ì‡ . …ƒ¿¬ƒ¿≈¬ƒƒ¿∆∆ƒ»»
¯˙BÈ d„B·k ‰È‰ Ì‡Â .B„B·k ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚ»ƒ«…¿ƒ¿¿ƒ»»¿»≈
‰ÏBÚ ‰M‡‰L ;d„B·k ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ¯·B˜ - B„B·kÓƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»∆»ƒ»»
.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ ˙„¯BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa ÌÚƒ«¿»¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

מקוננת.48) ידי על ויגון אבל חלולים 49)שירי ניגון כלי
בכי. מעורר הספד.50)שקולם דברי בקול מקוננת אשה

.„Î˙ÚcÓ „Á‡ „ÓÚÂ ,BzL‡ ˙‡ ¯a˜Ï ‰ˆ¯ ‡Ï…»»ƒ¿…∆ƒ¿¿»«∆»ƒ««
ÔÈ˙BÂ BÁ¯k ÏÚ dÏÚaÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - d¯·˜e BÓˆÚ«¿¿»»ƒƒƒ«¿»«»¿¿¿ƒ
‰È‰ .ÌÈ·ÏkÏ ˙ÎÏLÓ BÊ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰ÊÏ»∆¿≈∆…ƒ¿∆À¿∆∆«¿»ƒ»»
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`zeyiקפב zekld - miyp xtq - ixyz h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - BzL‡ ‰˙nLk ˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¿∆≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‰Ê¯Î‰ ‡Ïa ÔÈ¯ÎBÓe ÂÈÒÎÏ51ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â , ƒ¿»»¿ƒ¿…«¿»»¿¿ƒ»¿ƒ

d„B·k ÈÙÏ B‡ B„B·k ÈÙÏe ÏÚa‰ ÔBÓÓ52. »«««¿ƒ¿¿ƒ¿»

הלווה 51) מישהו אם ואפילו להכרזה. להמתין פנאי אין כי
בלא  מוכרים לפרעו דין בית כשבא הרי קבורה, לצורך

חסדים. גומלי בפני דלת תנעל שלא כדי אם 52)הכרזה
מכבודו. יותר הוא

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
עמד 1) ורביה, פריה מצות עונתה, על מחלה דין בו נתבארו

שאינו  בעלה על הטוענת ילדה, ולא שנים עשר אשתו עם
איש, בלא היא ולא אשה בלא ישב שלא להוליד, יכול
שתהא  מדעתה, אלא יבעול שלא לאשתו, לקנא שחייב

זה. את זה שיכבדו לבעלה, ותשמע בביתה צנועה האשה

.‡ÚÓiL ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ dÏÚa ˙‡ ˙L¯‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»∆«¿»«««ƒƒ∆ƒ¿«
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - d˙BÚ2?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»¬≈∆À»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï·‡ ;‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ¯·kL ,ÌÈa BÏ eÈ‰La¿∆»»ƒ∆¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»
‰BÚ ÏÎa ÏÚ·Ï ·iÁ - Ìi˜ ‡Ï3ÌÈa BÏ eÈ‰iL „Ú4, …ƒ≈«»ƒ¿…¿»»«∆ƒ¿»ƒ

e¯t :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒƒ¿«¬≈∆»∆∆¡«¿
e·¯e5. ¿

ãycew zegiyn zecewpã

"..eaxe ext xn`py.."

כציווי  בראשית בפרשת גם מופיע ורבו" "פרו הפסוק
לומר  ויש לנח. כציווי נח בפרשת וגם הראשון, לאדם
כי  בראשית, שבפרשת ורבו" ל"פרו מתכוון כאן שהרמב"ם
הביא  לכן בנים, עדיין לו שאין במי החיוב על מדבר כאן
בנים, להם היו לא כשעדיין וחוה באדם המדבר הפסוק
שלושה  לו היו וכבר מהתיבה כשיצא היה לנח הציווי אבל

בבנים. ההוספה על הוא הציווי ששם לומר ויש בנים,
(75 cenr '` wlg `''ypz 'zegiyd xtq' itÎlr)

(2. . . "שארה הכתוב: על עובר ואינו ב. סא, כתובות
ברשותה, שלא עונתה מנע אלאֿאםֿכן יגרע", לא ועונתה

ה"ז. פי"ד לעיל כוחו 3)כמבואר כפי לו הראויה
ה"א. פי"ד, לעיל כמבואר כי 4)ומלאכתו, ב. סא, יבמות

היא  זה ואת לאשתו, הבעל של התחייבות היא עונה מצות
לבטל. יכול אינו - ורביה פריה מצות אבל לו. למחול יכולה

המצוות'5) ב'ספר וכן סה:), (יבמות במשנה הובא זה פסוק
הובא  נט: בסנהדרין אבל רי"ב. 'עשה' הליר, מהדורת
הוא  וכן ורבו". פרו "ואתם ז) ט, (בראשית הפסוק

וקסה. ה סי' בשאילתות

.·‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,‰i·¯e ‰i¯t ÏÚ ‰eˆÓ LÈ‡‰6. »ƒ¿À∆«¿ƒ»¿ƒ»¬»…»ƒ»
‰¯OÚ Ú·L ÔaÓ ?BÊ ‰ÂˆÓa ·iÁ˙ LÈ‡‰ È˙ÓÈ‡Â7. ¿≈»«»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ∆¿«∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ‰L ÌÈ¯OÚ e¯·ÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¿∆¿ƒ»»¿…»»ƒ»¬≈∆

‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Óe ¯·BÚ8‰¯Bza ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡Â . ≈¿«≈ƒ¿«¬≈¿ƒ»»≈«»
‡lL È„k ,‰M‡ ‡OlÓ ‡¯È˙Ó ‰È‰Â ,da „e¯ËÂ¿»»¿»»ƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»¿≈∆…
È¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ BzL‡ ¯e·Úa ˙BBÊÓa Á¯ËÈƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ»≈ƒ«»¬≈

¯Á‡˙‰Ï ¯zÓ ‰Ê9ÔÓ ¯eËt ‰ÂˆÓa ˜ÒBÚ‰L ; ∆À»¿ƒ¿«≈∆»≈¿ƒ¿»»ƒ
‰Âˆn‰10‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔkL ÏÎÂ ,11. «ƒ¿»¿»∆≈¿«¿»

ומלאו 6) ורבו "פרו כח): א, (בראשית שנאמר שם: יבמות,
ואין  הארץ], [את לכבוש דרכו "איש - וכבשוה" הארץ את

הארץ]". [את לכבוש דרכה שנה 7)אשה י"ז לו משמלאו
"בן  מכ"א): פ"ה (אבות ששנינו וכמו הי"ח. לשנתו ונכנס
הנוסחה  משנה' ה'מגיד ולדעת לחופה". שמונהֿעשרה
שמונהֿעשרה". "מבן ספרים בקצת הכתובה היא האמיתית

ומצפה 8) הקב"ה יושב שנה עשרים "עד ב: כט, קידושין
אומר: נשא, ולא עשרים שהגיע כיון אשה, ישא מתי לאדם

עצמותיו". א.10)שם.9)תיפח יא, ברכות
פ"ג 11) תורה תלמוד הל' וראה המצוות. כל כנגד השקולה

תורה  בתלמוד העוסק את פטרו שלא [ואףֿעלֿפי ה"ג.
ט.) קטן (מועד אחרים עלֿידי לעשותה שאיֿאפשר ממצוה
שכל  משום המצוה". מ פטור במצוה "עוסק בזה: אמרו ולא
'מאירי' (וראה ולעשות" "לשמור הוא תורה תלמוד עיקר
שאיֿאפשר  אףֿעלֿפי ורביה פריה מצות - מז) עמוד שם
מצוה  אינה שהרי זה, בכלל אינה אחרים, ידי על לעשותה
ידידיה, רבינו בשיטת וראה כך. אחר לקיימה ואפשר עוברת

סח]. עמ' שם קטן למועד

.‚‰‚BLÂ „ÈÓz ‰¯Bza BLÙ ‰˜LÁL ÈÓ12Ô·k da ƒ∆»¿»«¿«»»ƒ¿∆»¿∆
È‡fÚ13B„Èa ÔÈ‡ - ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ÂÈÓÈ Ïk da ˜·„Â , ««¿»«»»»»¿…»»ƒ»≈¿»

Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â .ÔBÚ»»∆…ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»»¬»ƒ
eÈ‰ elÙ‡Â ,‰M‡ ‡OÏ ·iÁ - ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«»ƒ»ƒ»«¬ƒ»

¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÌÈa BÏ14. »ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿

יט):12) ה, (משלי הכתוב מלשון תמיד, בה עוסק
ברש"י  (הובא הדרשן משה ורבי תמיד". תשגה "באהבתה
ורבותינו  עסק. פירושה - שגייה שבערבית, אומר: שם)
הוא  התורה אהבת בעבור כמשמעו, משנה לשון פירשו,
(עירובין  שאמרו כמו מהם, דעתו ומסיח עסקיו בשאר שוגג
בשוק  בתורה ועוסק יושב שהיה פדת בן אלעזר רבי על נד:)
בא  פעם העליון. בשוק מוטל וסדינו ציפורי, של התחתון
הראב"ד  וגם שם). (רש"י עליו כרוך נחש ומצא ליטלו אדם

כן. פירש ה"ו פ"י תשובה ופירש 13)בהל' אשה שנשא
שאינו  "כל לחבריו: ואמר סג:) ויבמות ד: (סוטה ממנה
. . הדמות וממעט דמים שופך כאילו ורביה, בפריה עוסק
שיתקיים  לעולם אפשר בתורה? חשקה שנפשי אעשה ומה .

אחרים". עצמה 14)ע"י מעבירה קשים עבירה והרהורי
כט.). (יומא

.„?B„Èa BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜˙˙Â LÈ‡Ï eÈ‰È ÌÈa ‰nk«»»ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»
‰·˜e ¯ÎÊ15Ôa‰ ‰È‰ .Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ :¯Ó‡pL . »»¿≈»∆∆¡«»»¿≈»¿»»»»«≈

‰ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - ˙ÈBÏÈ‡ ˙a‰ ‰˙È‰L B‡ ,ÒÈ¯Ò»ƒ∆»¿»«««¿ƒ…ƒ≈ƒ¿»
BÊ16.

ב.15) סא, פ"ו 16)יבמות שם ו'ירושלמי' ב. סב, יבמות
(ישעיה  אומר והכתוב להוליד, ראויים אינם אלו שהרי ה"ו),
העולם. ליישב יצרה", לשבת בראה תוהו "לא יח): מה,

יבֿיג. והלכות ה"ז, פ"ב לעיל מפורשים - ואילונית סריס

.‰˙ÂˆÓ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa eÁÈp‰Â e˙ÓÂ BÏ e„ÏB¿»≈¿ƒƒ»ƒ¬≈∆ƒ≈ƒ¿«
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ÌÈ·k Ì‰ È¯‰ ÌÈa Èa .‰i·¯e ‰i¯t17ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ¬≈≈¿»ƒ«∆¿»ƒ
ÌÈ‡a eÈ‰Â ,‰·˜e ¯ÎÊ ÌÈa‰ Èa eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈«»ƒ»»¿≈»¿»»ƒ
˙a ‰·˜p‰Â Bza Ôa ¯Îf‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰·˜e ¯ÎfÓƒ»»¿≈»««ƒ∆«»»∆ƒ¿«¿≈»«
˜ È¯‰ ,ÌÈ‡a Ô‰ ÂÈa ÈMÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ - BaÌi ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»»≈»ƒ¬≈ƒ≈

,e˙ÓÂ ˙·e Ôa BÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»ƒ»≈«»≈
Ìi˜ ‡Ï ÔÈ„Ú - ‰·˜e ¯ÎÊ Ô‰Ó „Á‡ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆»≈∆»»¿≈»¬«ƒ…ƒ≈

‰Âˆn‰18. «ƒ¿»

לא 17) "בתך גֿד): ז, (דברים אומר הכתוב וגם שם. יבמות,
קרוי  בתו שבן הרי מאחרי", בנך את יסיר כי . . . לבנו תתן

נחשבים 18)בנו. אינם שמבנו, השנים אלה שם. יבמות,
כלום. נשאר לא - שמתה בתו ובמקום כאחד, אלא

.Â‰Ê È¯‰ - Ì‰Â ‡e‰ ¯ib˙Â ,B˙ei‚a ÌÈa BÏ eÈ‰»»ƒ¿«¿ƒ¿«≈»≈¬≈∆
BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜19„·Ú ‡e‰Â ÌÈa BÏ eÈ‰ .20¯¯ÁzLÂ , ƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«¿≈

„ÈÏBiL „Ú ‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - Ì‰Â ‡e‰»≈…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«∆ƒ
ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ „·Ú‰L ;¯¯ÁzLpL ¯Á‡21. ««∆ƒ¿«¿≈∆»∆∆≈ƒ

אם 19) אבל יוחנן. רבי לדעת א מז, ובכורות ב סב, יבמות
אומר  שהכתוב המצוה, קיים לא עדיין עמו, בניו נתגיירו לא

ישוב. אינה גויים וישיבת יצרה" כנעני.20)"לשבת
אחריו,21) מתייחסים בעבודתו לו הנולדים בניו שאין

החמור", עם פה לכם "שבו ה): כב, (בראשית שנאמר
בעי"ן  (עם החמור" "עם סב.) (יבמות חכמים ַודרשו
היה. אברהם עבד ואליעזר לחמור, הדומה עם - פתוחה)
שנאמר  בגיותו, אחריו מתייחסין שבניו הגוי כן ולא
בן  בלאדן בראדך שלח ההיא "בעת יב): כ, (מלכיםֿב
ולמעלה  אביו. ושם שמו שהזכיר הרי בבל", מלך בלאדן
בן  אל אסא המלך "וישלחם יח): טו, (מלכיםֿא מצאנו מזה
אבי  שם שאפילו הרי ארם", מלך חזיון בן טברימון בן הדד

(שם). בייחוסן הוזכר אביו

.Ê˙ÈBÏÈ‡Â ‰˜Êe ‰¯˜Ú Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï22‰pË˜e23 …ƒ»»»¬»»¿≈»¿«¿ƒ¿«»
‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»≈≈∆»ƒ≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰L B‡ ,‰i·¯e¿ƒ»∆»¿»ƒ»«∆∆ƒ¿¿ƒ¿
‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ‰M‡ ‡O .‰pnÓƒ∆»»»ƒ»¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»

‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ -24‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ,‰a˙k ÔzÈÂ ¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»ƒ»ƒ»»¿»
ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk - ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .„ÏÈÏ≈≈¿ƒ…»»¿ƒƒ«ƒ

‡ÈˆBiL „Ú ËBLa B˙B‡25,dÏÚBa ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«∆ƒ¿ƒ»«≈ƒ¬»
dnÚ „ÁÈ˙‡ ‡lL È„k ÌÈ„Ú ÈÙa dnÚ ÔÎBL ÈÈ¯‰Â«¬≈ƒ≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆…∆¿«≈ƒ»
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‡e‰ ¯Ó‡L ÔÈa ,‡È‰ ‰¯Ó‡L ÔÈa -26, ≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈¿ƒ

„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ‡ÈˆBÈ ‡l‡27. ∆»ƒƒ»ƒ»»¿»≈≈

אלאֿאםֿכן 22) איילונית ישא לא הדיוט "כהן א: סא, שם,
הגמרא  כפירוש לישראל, והואֿהדין ובנים", אשה לו יש
שם. יהודה דרבי פלוגתא משום בכהן משמיענו אלא שם,

פ"ח.23) שם בתוספתא מפורשים אלו לא 24)כל שמא
לשבת  שנים עשר ש"מקץ לדבר, זכר ממנה. להבנות זכה
להבנות  הגר את לקח ג) טז, (בראשית כנען" בארץ אברם
חוץֿלארץ  ישיבת אין כי - לכן קודם לקחה (ולא ממנה
אע"פ  אחד בן לו שילדה וכל סד.) יבמות המנין. מן עולה
אותם  כופין אין ורביה, פריה מצות בזה קיים לא שעדיין

"ושהה  סד.) (יבמות משנתנו אמרה בפירוש שהרי להתגרש,
הרשב"א). בשם שם (ר"ן ילדה" ולא שנים עשר עמה

ורביה.25) פריה מצות שיקיים כדי א. עז, כתובות
להן".26) שומעין "אין התימנים: כתובות,27)ובכת"י

שניה  אשה תתרצה לא אולי יגרשה, שלא עוד על כי שם.
את  להוציא חייב אינו שניה נשא אם אבל לו, להנשא

הראשונה.

.Á‰¯BÈ ‡e‰ È¯‰Â ,‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ ‰˙‰L»¬»∆∆»ƒ¿…»¿»«¬≈∆
ıÁk28Ú¯Ê ˙·ÎL29‰pnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ -30‡ˆ˙Â , ¿≈ƒ¿«∆«∆¿««…ƒƒ∆»¿≈≈

‰˙eÁt BÊ ‰È‰z ‡Ï .˙ÙÒBz dÏ LÈÂ .‰a˙Îa ‡lL∆…ƒ¿À»¿≈»∆∆…ƒ¿∆¿»
da ¯Èk‰ ‡lL ˙ÈBÏÈ‡Ó31BÓk ,˙ÙÒBz dÏ LiL , ≈«¿ƒ∆…ƒƒ»∆≈»∆∆¿

¯‡a˙iL32ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡ Ì‡Â .33epnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ - ∆ƒ¿»≈¿ƒ≈∆¿≈∆¿««…ƒƒ∆
„·Ïa34˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,dlk ‰a˙k‰ ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,35. ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈«¿À»À»ƒ»¿∆∆

כחץ".28) זרע "שכבת התימנים: וראוי 29)ובכת"י
מכחישתו.30)להוליד. ואינה כשנשאה.31)הואיל

ויש 32) (כתובה) עיקר להם אין "ולמה ה"בֿג. פכ"ד לקמן
ולא  הואיל . . . חכמים תקנת שהוא העיקר, תוספת? להם
כל  בה, עצמו חייב שהוא תוספות אבל לה. אין בה הכיר
בתנאי  עמדה הרי (לשמשו) לפניו ותעמוד שתרצה זמן
עליו, אסרה התורה אבל . . . הנאתה לו הקנית  והרי שלה,
אומר: א קא, בכתובות ורש"י לעשות?". יכולה היא ומה

ביאה". בחיבת לה שנתן היא מתנה - "כל 33)"תוספת
טו.). (חגיגה מזרעת" אינו - כחץ יורה שאינו זרע שכבת

האשה.34) לטענת שותק או ומודה סה,35)הואיל יבמות
א.

.Ë‰„ÏB‰ ÚÓ ‰pnÓ :¯ÓB‡ ‡e‰36:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â , ≈ƒ∆»ƒ¿«»»¿ƒ∆∆
˙Ó‡ - ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ÚÓ epnÓ37LÈÂ . ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈∆¡∆∆¿≈

Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï BÏ38dÈ‡L ¯·c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆∆∆»»∆≈»
:‰¯Ó‡ Ì‡Â .‰a˙k ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,È‡cÂa Ba ˙Ú„BÈ««¿««¿««»ƒ≈¿À»¿ƒ»¿»
,‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔÈ‡ - epnÓ Ì‡ ÈpnÓ Ì‡ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ««ƒƒ∆ƒƒƒ∆≈»ƒ«¿À»

e¯Ó‡L BÓk39„Ú ,ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓÓ „ÓÚ‰ . ¿∆»«¿«¬≈»¿∆¿«¿»»«
‡È‰ ˙Ó‡ ‰nÏÂ .ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L È‡cÂa ÔÚËzL∆ƒ¿…¿««∆≈∆¿≈¿»»∆¡∆∆ƒ
Ì‡ ıÁk ‰¯BÈ Ì‡ ˙Lb¯Ó ‡È‰L ÈtÓ ?BÊ ‰ÚËa¿«¬»ƒ¿≈∆ƒ«¿∆∆ƒ∆¿≈ƒ

LÈb¯Ó BÈ‡ ‡e‰Â ,ıÁk ‰¯BÈ ‡Ï40. …∆¿≈¿≈«¿ƒ

והוא 36) ילדה, ולא שנים עשר בשהתה ג"כ עוסק זה דין
כתובתה. להפסידה כדי הולדה נמנע שממנה טוען

בסמוך.37) ה"י.38)כמבואר פ"י, לעיל מפורש
שם.39) כמבואר לה, יש ותוספת ה"ח. יבמות 40)לעיל

א. סה,

.È¯OÚ ¯Á‡ dL¯‚Ï dÏÚaÓ Úa˙Ï ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»ƒ¿…«ƒ«¿»¿»¿»««∆∆
‰„ÏÈ ‡lL ÈtÓ ÌÈL41‰¯BÈ BÈ‡L ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â , »ƒƒ¿≈∆…»¿»¿ƒ∆∆∆≈∆

ıÁk42ÏÚ ‰eˆÓ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .dÏ ÔÈÚÓBL - ¿≈¿ƒ»««ƒ∆≈»¿À»«
d˙e˜ÊÏ ÌÈ·Ï ‡È‰ ‰ÎÈ¯ˆ ,‰i·¯e ‰i¯t43ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

‡ÈˆB‰Ï B˙B‡44·˙k ‡lL ;„·Ïa ‰a˙k ¯wÚ ÔzÈÂ , ¿ƒ¿ƒ≈ƒ«¿À»ƒ¿«∆…»«
.Ïh˙Â dBˆ¯Ï ‡ˆzL ˙Ó ÏÚ ˙ÙÒBz‰ dÏ»«∆∆«¿»∆≈≈ƒ¿»¿ƒ…

שאם 41) אחרת, מאשה ורביה פריה מצות קיים כבר והוא
וליתן  להוציא אותו כופין הרי ולטענתה, לנו מה - כן לא
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קיים  לא הוא גם אפילו או ה"ז. לעיל כמבואר כתובה,
ואינו  עליה, אחרת אשה אשא טוען: שהוא אלא המצוה,
רוקח'). ('מעשה גירושין תובעת והיא לגרשה. רוצה

בנים 42) הוליד שפעם ואףֿעלֿפי ממנו. ילדה לא ולפיכך
ואינו  נתקלקל שוב - הקודמת) בהערה (כנ"ל אחרת מאשה

יטפלו 43)מוליד. מותה וביום זקנתה, לעת בה שיחזיקו
הר"ן 44)בקבורתה. וכתב שם). וב'אלפסי' ב סה, שם

לטעון  יכולה אינה אחת, בת ואפילו אחד בן ילדה אם שם,
להוציא. אותו כופין ואין ובת, בבן או בבן אני רוצה עוד:

.‡È‰¯BÁÒa CÏ‰45‰È‰L B‡ ,ÌÈL ¯OÚ CB˙a »«ƒ¿»¿∆∆»ƒ∆»»
‰ÏBÁ ‡È‰ ‰˙È‰L B‡ ,‰ÏBÁ ÏÚa‰46eÈ‰L B‡ , «««∆∆»¿»ƒ»∆»

ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a ÔÈLe·Á47ÔÓÊ B˙B‡ Ô‰Ï ‰ÏBÚ ÔÈ‡ - ¬ƒ¿≈»¬ƒ≈∆»∆¿«
n‰ ÔÓÔÈ48. ƒ«ƒ¿»

ה"ו.45) פ"ו, יבמות מנעם 46)'ירושלמי' לא ואפילו
אישות. מחיי בבית 47)החולי מיטותיהם שימשו ואפילו

הרא"ש 48)האסורים. ופירש סד.). (יבמות שנים עשר של
להחבש  או לחלות להם שגרם העוון כי תולים שאנו שם:
שמצאנו  כמו מלהוליד, גםֿכן מנעם האסורים, בבית
לחוצהֿלארץ, ישראל מארץ שיצא שבעוון אבינו באברהם

בחוץֿלארץ. ישיבתו את לו מנו ולא הוליד, ולא נענש

.·È‰BÓ - ‰ÏÈt‰49‰ÏÈt‰L ÌBiÓ50‰ÏÈt‰ Ì‡ . ƒƒ»∆ƒ∆ƒƒ»ƒƒƒ»
,ÌÈÏÙÏ ‰˜ÊÁ‰ - ÌÈÓÚt LÏL ‰ÏÈt‰Â ‰¯ÊÁÂ¿»¿»¿ƒƒ»»¿»ƒÀ¿¿»ƒ¿»ƒ
‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,‰pnÓ ˙Ba‰Ï ‰ÎÊ ‡Ï ‡nLÂ51. ¿∆»…»»¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

שנים.49) שם.50)עשר עשר 51)יבמות, בתוך אפילו
סה:). (יבמות שנים

.‚È‰‰LiL È„k ,¯OÚ CB˙a ‰ÏÈt‰ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒƒ»¿∆∆¿≈∆ƒ¿∆
dnÚ52ÈzÏt‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,53dÈ‡L ,˙Ó‡ - ƒ»¿ƒ∆∆…ƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈»

˙e¯˜Úa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ54‰ÏÈt‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ . «¬∆∆«¿»«¬»≈ƒƒ»
ÌÈL55‰LÏL ÈzÏt‰ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,56,˙Ó‡ - ¿«ƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ¿»∆¡∆∆

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,˙ÏtÓa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ dÈ‡L∆≈»«¬∆∆«¿»¿«∆∆¿ƒ¿ƒ≈¿À»
˙q‰ ˙Úe·L dÚÈaLÓ ‰Ê ÏÎ·e57B‡ ‰ÏÈt‰ ‡lL ¿»∆«¿ƒ»¿«∆≈∆…ƒƒ»

ÚËaL ,‰LÏL ‰ÏÈt‰L‰a˙k ÔzÏ ·iÁ˙È BÊ ‰58. ∆ƒƒ»¿»∆¿«¬»ƒ¿«≈ƒ≈¿À»

לא 52) שעדיין טוען הוא - להוציא לכופו באים כשאנו
שהפילה. מיום לה ומונים הואיל הזמן, ואין 53)הגיע

תבעה  לא היא שהרי באחר, עיניה נתנה שמא חשש כאן
אמרה  שהפילה, וטען לגרשה אותו כשכפו ורק להתגרש,

הפילה. שלא כתובה.54)היא ויתן ויוציא ב. סה, שם,
אוציא.55) כדלעיל 56)ולא להתגרש תבעה לא והיא

שם). הכ"א.57)(ר"ן פי"ב לעיל הוא 58)מפורש והרי
להוציאה, חייב שאינו ודאי טענת נגדה וטוען מכחישה
למוציא  דומה זה והרי כתובתה, ליתן חייב אינו וממילא
שנשבע  זמן", לי "קבעת הלוה: וטוען חבירו, על חוב שטר
מהל' בפי"ג רבינו שכתב כמו ונוטל, היסת שבועת המלוה
"ויש  רבינו: כתב ה"ט ולעיל משנה'). ('כסף ה"ז ולוה מלוה
טוען  אינו שם כי - "להשביע" כתב ולא סתם", להחרים לו
היסת  שבועת נשבעין ואין מרגיש אינו שהרי ודאי, טענת

משנה'). ('מגיד ספק טענת על

.„È‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ÔBL‡¯Ï ˙‡Oƒ»»ƒ¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…
ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ - d‡ÈˆB‰Â ‰„ÏÈ59ÌÚ ‰˙‰L . »¿»¿ƒ»À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒ»¬»ƒ

ÈLÈÏLÏ ‡Opz ‡Ï - ‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ ÈM‰60. «≈ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»…ƒ»≈ƒ¿ƒƒ
‡ˆz - ÈLÈÏLÏ ˙‡O Ì‡Â61‰a˙Îa ‡lL62‡l‡ , ¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ≈≈∆…ƒ¿À»∆»

‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌiwL B‡ ˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ Ôk Ì‡ƒ≈≈ƒ»«∆∆∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
‰i·¯e63. ¿ƒ»

זכה 59) לא הראשון שמא כי עקרה, זו הוחזקה לא שעדיין
סד.). (יבמות ממנה עקרה.60)להבנות הוחזקה שכבר

אם 62)לאלתר.61) אבל כשנשאה, בה הכיר שלא ודוקא
שהכיר  מאיילונית פחותה זו תהא לא - כשנשאה בה הכיר
כמבואר  בנכסיו, ליזוק שרצה מפני כתובה לה שיש בה

משנה'). ('מגיד ה"א פכ"ד א.63)לקמן סה, יבמות

.ÂËBÈ‡ ÈÏÚa :‰¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»¿≈ƒ¿»¿»«¿ƒ≈
ı¯‡‰ Ïk C¯„k LnLÏ ÏBÎÈ64B‡ ,„ÈÏBnL LenL65 »¿«≈¿∆∆»»»∆ƒ∆ƒ

‰¯Lt ÔÈic‰ eOÚÈ - ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L66ÌÈ¯ÓB‡Â . ∆≈∆¿≈«¬««»ƒ¿»»¿¿ƒ
¯OÚ È‰LzL „Ú CÈÏÚa ÌÚ È‚‰zL CÈÏ Èe‡¯ :dÏ»»ƒ∆ƒ¿¬ƒƒ«¿ƒ«∆ƒ¿ƒ∆∆

ÈÚa˙z Ck ¯Á‡Â ,È„ÈÏBz ‡ÏÂ ÌÈL67ÔÈÏbÏ‚Óe .68 »ƒ¿…ƒƒ¿««»ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈ„ ‡ÏÂ ,·LÈÏ d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â .‰Ê ¯·„a dnÚƒ»¿»»∆¿≈ƒ»≈≈¿…»ƒ

˙„¯Bn‰ ÔÈ„k d˙B‡69„Ú ‰Ê ¯·„a ÔÈÎÈ¯‡Ó ‡l‡ , »¿ƒ«∆∆∆»«¬ƒƒ¿»»∆«
‰¯Lt eOÚiL70. ∆«¬¿»»

מיד.64) להתגרש רוצה והיא אנשים, גבורת לו שאין
וב'מעשה 65) הגדולה' ב'כנסת שהובא קדום כת"י בנוסח

אחת. טענה אלא כאן אין ולפ"ז "או", תיבת חסירה רוקח'
לשון 66) - פשרה צד. מכל מסויים ויתור עלֿידי פיצוי

כתובות  למשנה, בפירושו (רבינו קר ולא חם לא פושרים,
מ"ו). ומתעסקים.68)גט.67)פ"י, מטפלים

ה"ח.69) פי"ד, לעיל במשנה:70)השנוי ב צ, נדרים
יעשו  שם) גמרא - כחץ יורה (שאינו לבינך ביני "השמים
מודה  הבעל אם אבל מכחיש, כשהוא זה וכל בקשה". דרך
('תוספות' מיד וכתובה גט יתן - אנשים גבורת לו שאין

הא"). "כי דיבורֿהמתחיל: סה: יבמות

.ÊËÈ¯‰ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ì„‡ ÌiwL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬≈
˙B¯ÙlÓ ÏËaÈ ‡lL ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰eˆÓ ‡e‰¿À∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈ƒƒ¿

Ák Ba LiL ÔÓÊ Ïk ˙Ba¯ÏÂ71LÙ ÛÈÒBn‰ ÏkL ; ¿ƒ¿»¿«∆≈…«∆»«ƒ∆∆
ÌÏBÚ ‰a el‡k - Ï‡¯OÈa ˙Á‡72˙ÂˆÓ ÔÎÂ . ««¿ƒ¿»≈¿ƒ»»»¿≈ƒ¿«

‰M‡ ‡Ïa Ì„‡ ·LÈ ‡lL ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ73‡lL , ¬»ƒƒ∆…≈≈»»¿…ƒ»∆…
¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È74‡lL ,LÈ‡ ‡Ïa ‰M‡ ·Lz ‡ÏÂ ; »ƒ≈ƒ¿¿…≈≈ƒ»¿…ƒ∆…

„LÁz75. ≈»≈

ãycew zegiyn zecewpã
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.`ln mler dpa eli`k l`xyin

שם  יבמות, בגמרא הוא זה לדין המקור הרי להבין, וצריך
ולערב  זרעך זרע "בבוקר מהפסוק זה דין יהושע רבי למד
צריך  ועוד חדש. טעם הרמב"ם כתב ומדוע ידך", תנח אל
נפש  המקיים "כל הוא סנהדרין בגמרא הלשון הרי להבין,
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מתאים  ואין הולדה על מדובר כאן ואמנם מישראל", אחת
לכאורה  לכתוב לו היה מכל־מקום נפש", "מקיים הלשון

חדשה. הולדה על שמדובר כיון המוליד, כל
כו'" זרעך את זרע "בבוקר הפסוק בהמשך בזה: והביאור
או  הזה יכשר זה אי יודע אינך "כי א: פרטים. שני מובאים

טובים". כאחד שניהם "ואם ב: זה".
ישראל  כל כי להלכה, אינו הראשון שהטעם הרמב"ם וסבר
יש  אם ולאידך טובים. שניהם יהיו ובוודאי כשרות, בחזקת
סוף, לדבר אין הרי זה" או הזה יכשר זה "אי לחשש מקום

בני  כמה שילד כדי נשים כמה לשאת עליו שאולי ויהיה ם,
לאשה  גם נוגע זה שעניין ובפרט כשר, מהם האחד יהיה

הבן. אצל גם לחסרון הדבר יגרום צדקנית אינה שאם
"שניהם  הוא להלכה הנוגע שהטעם הרמב"ם סובר לכן
יכשר  זה אי החשש מצד זה שאין ומכיון טובים", כאחד
אישה  לישא מספקת סיבה זה אין בטוב, להוסיף רק אלא

לחברתה. צרה אחת כל נעשית שאז אשתו על
"בבוקר  שבגמרא הפסוק את הרמב"ם הביא לא גם לכן
זה  אי יודע אינך כי ידך, תנח אל ולערב זרעך את זרע
שסובר  כיון טובים" כאחד שניהם ואם זה, או הזה יכשר
הזה  יכשר זה אי יודע "אינך - שבפסוק הראשון שהחלק

להלכה. אינו - זה" או
כי  וכד', המוליד כל ולא המוסיף" "כל הלשון כתב גם לכן
על  הוספה של עניין בזה הרי טובים" כאחד ש"שניהם כיון

הטוב.
חדש  טעם הרמב"ם הביא מדוע גם להבין נבוא ומכאן
הטעם  כי עולם", בנה כאילו מישראל נפש המוסיף "שכל
ועתה  טובים", שניהם "ואם כאמור הוא ההוספה לציווי
בישראל, נפש הוספת של העילוי גודל את ומסביר מפרש
בנין  אלא סתם הוספה רק לא היינו עולם", "בנה שעניינו

מלא. עולם של חדש
כי־אם  גרידא הוספה על מדובר לא אם להבין, צריך ועדיין
"ברא" ולא עולם" "בנה הלשון נקט מדוע חדש, עולם על

עולם". "יצר או
חדש, עולם יצירת היא אחת נפש שהוספת הגם והביאור:
באה  הגוף מציאות עיקר כי לאדם בנוגע מכל־מקום
ואעפ"כ  הקב"ה, בו שנותן הנשמה ובוודאי מהקב"ה,
הדבר  נעשה סוף־סוף שהרי עולם" "בנה הלשון מתאים
כפשוטו  בית לבנין בנוגע שמצינו ועל־דרך פעולתו, על־ידי
הבנין  כל נקרא שנבנה לאחרי הבית דלתות את שהמציב

שמו. על
ו"כל  ברוחניות, ורבו" "פרו גם ישנו העניינים, ובפנימיות
ילדו" כאילו הכתוב עליו מעלה תורה, חבירו בן המלמד
הזולת, על בהשפעה כולו היום כל עוסק יהודי כאשר וגם

לו  אומרים אזי מעבודתו, לנוח רוצה הערב וכשמגיע
ידך". תנח אל "ולערב

(i oniq miyp xtq "zekln oii" itÎlr)

ו):71) יא, (קהלת שנאמר ממה כן למדו ב סב, ביבמות
ידך". תנח אל ולערב זרעך, את זרע זה 72)"בבוקר כעין

כאילו  - מישראל אחת נפש המקיים "כל א: לז, בסנהדרין
בפריה  עוסק שאינו "כל ב: סג, וביבמות מלא". עולם קיים

הדמות". וממעט דמים שופך כאילו סא,73)ורביה, שם,
האדם  היות טוב "לא יח): ב, (בראשית שנאמר משום ב.

בנינו,74)לבדו". את שמגדלות "דיינו א: סג, יבמות
החטא". מן אותנו א.75)ומצילות עא, בבאֿמציעא ראה

ביאה  איסורי (הל' איש בלא לשבת לה מותר הדין מצד אבל
הכ"ו). פכ"א,

.ÊÈ˙‡p˜Ï LÈ‡ Ïk ÏÚ ‰·BÁÂ76e¯Ó‡ .BzL‡Ï ¿»«»ƒ¿«…¿ƒ¿»¿
‰ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ BzL‡Ï ‡p˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ≈»»¿«≈¿ƒ¿∆»ƒ≈ƒ¿¿»

‰¯‰Ë Áe¯ Ba77È‡cÓ ¯˙BÈa dÏ ‡p˜È ‡ÏÂ .78‡ÏÂ . «»√»¿…¿«≈»¿≈ƒ«¿…
dÁ¯k ÏÚa ÏÚ·ÈÂ d˙B‡ Ò‡È79CBzÓe dzÚ„a ‡l‡ , ∆¡…»¿ƒ¿…¿«»¿»∆»¿«¿»ƒ

‰ÁÈO80‰ÁÓOÂ81. ƒ»¿ƒ¿»

אומר 76) והכתוב בפריצות. להתנהג שלא בה להתרות
(סוטה  חכמינו ואמרו אשתו", את "וקנא יד): ה, (במדבר
המשנה, בפירוש ורבינו התראה". לשון אלא קינוי "אין ג.):
מהדברים  המניעה היא - הקינוי אומר: מ"א, פ"א סוטה
קינוי  מפרש: שם, יו"ט' וב'תוספות החשד. להביא הדומים
כא): לב, (דברים כמו: ומקניטה, שמכעיסה כעס לשון -
קנאה  "כי לד): ו, (משלי וכן אל", בלא קנאוני "הם

(רש"י 77)חמתֿגבר". הפרוצות את ששונא א. ג, סוטה
הי"ח.78)שם). פ"ד, סוטה הל' בזה נכוחים דברים ראה

יט, הלכה בפני ושם ולקנאות לקפוץ ראוי "אין רבינו: כותב
ואזהרה  טהרה ובדרך בנחת לבינה בינו אלא תחילה, עדים

המכשול". ולהסיר ישרה בדרך להדריכה עירובין 79)כדי
שאינם  בנים לו יהיו מצוה, לדבר אשתו הכופה "כל ב: ק,
לא  נפש דעת בלא וגם ב): יט, (משלי שנאמר מהוגנים,
שהיה  האשה, דעת בלא הנעשים הבנים טובים "לא - טוב".

שם). (רש"י ברגלים" אץ ב.80)בעלה ה, חגיגה
בדבר 81) אשתו את לשמח אדם "חייב ב: עב, פסחים

ביאה  איסורי והל' ה"ד, פ"ה דעות הל' והשווה מצוה".
בני  . . . מדות תשע בני "אלו כ: נדרים וראה הי"ב, פכ"א
אע"פ  מפרש: שם והר"ן (רש"י). במריבה שמשמש מריבה",

שעה. לפי ביניהם מריבה שהיתה אלא שונאה שאינו

.ÁÈCB˙a ‰Úeˆ ‰È‰zL ,‰M‡‰ ÏÚ ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ¿≈ƒ¬»ƒ«»ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿
d˙Èa82dÏÚa ÈÙa L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO ‰a¯z ‡ÏÂ ,83. ≈»¿…«¿∆¿¿«…ƒ¿≈«¿»

‰ÈÙa ‰hn‰ LÈÓLz Úa˙z ‡ÏÂ84‰È‰z ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿««¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿…ƒ¿∆
˙¯a„Ó85B¯ÚˆÏ È„k dÏÚaÓ ÚÓz ‡ÏÂ .‰Ê ˜ÒÚa86 ¿«∆∆¿≈∆∆¿…ƒ¿«ƒ«¿»¿≈¿«¬

˙Ú ÏÎa BÏ ˙ÚÓL ‡l‡ ,d˙·‰‡a ÛÈÒBiL „Ú«∆ƒ¿«¬»»∆»ƒ¿««¿»≈
¯·ÚÈ ‡lL È„k ,B˙Èa È·e ÂÈ·B¯wÓ ¯‰f˙Â .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿ƒ»≈ƒ¿»¿≈≈¿≈∆…«¬…

¯eÚk‰ ÔÓ ˜Á¯˙˙Â .‰‡˜ Áe¯ ÂÈÏÚ87‰ÓBc‰ ÔÓe »»«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«ƒƒ«∆
¯eÚkÏ88. ¿ƒ
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שערי".82) קלעי ביתי קורות ראו לא "מימי א: מז, יומא
"כל  יד): מה, (תהלים אמרו ה"י, פ"א מגילה וב'ירושלמי'

זהב". ממשבצות פנימה מלך בת "תחילת 83)כבודה
פ"ג). זוטא ארץ (דרך לניאוף" פתח - בנשים ראש קלות

חצופה".84) "בני ב: כ, "והוא 85)נדרים ב: ק, עירובין
מידה  זוהי . . . בלב תובעת שהאשה מלמד - בך" ימשול

בנשים. מורדת.86)טובה נקראת לצערו כדי המונעת
עדות 87) שם שאין אלא עבירה, שם שיש המראים דברים

הט"ו. פכ"ד, לקמן ראה זנותה, על מד,88)ברורה חולין
פ"ב). נתן' דרבי ו'אבות ב.

.ËÈÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ89BzL‡ ˙‡ „aÎÓ Ì„‡ ‡‰iL ,90 ¿≈ƒ¬»ƒ∆¿≈»»¿«≈∆ƒ¿
,ÔBÓÓ BÏ LÈ Ì‡Â .BÙe‚k d·‰B‡Â ,BÙebÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿¬»¿¿ƒ≈»
‰ÓÈ‡ ‰ÈÏÚ ÏÈËÈ ‡ÏÂ .BBÓÓ ÈÙk d˙·BËa ‰a¯Ó«¿∆¿»»¿ƒ»¿…»ƒ»∆»≈»

‰¯˙È91·ˆÚ ‰È‰È ‡ÏÂ .˙Áa dnÚ B¯ea„ ‰È‰ÈÂ . ¿≈»¿ƒ¿∆ƒƒ»¿««¿…ƒ¿∆»≈
ÔÊ‚¯ ‡ÏÂ92. ¿…«¿»

ב.89) סב, זלזול 90)יבמות כי ובתכשיטים, במלבושים
שם). (רש"י האיש מזלזול יותר קשה ו,91)האשה גיטין

יתירה, אימה בעלה עליה הטיל בגבעה פילגש "שהרי ב:
מישראל". רבבות כמה א:92)והפילה נט, בבאֿמציעא

דברים  (אונאת אשתו באונאת זהיר אדם יהא "לעולם
- קרובה" אונאתה מצויה, שדמעתה שמתוך רש"י) לצערה,

(רש"י). לבוא ממהרת אונאתה פורענות

.ÎdÏÚa ˙‡ ˙„aÎÓ ‰È‰zL ,‰M‡‰ ÏÚ eeˆ ÔÎÂ¿≈ƒ«»ƒ»∆ƒ¿∆¿«∆∆∆«¿»
epnÓ ‡¯BÓ ‰ÈÏÚ ‰È‰ÈÂ ,È‡cÓ ¯˙BÈa93Ïk ‰OÚ˙Â , ¿≈ƒ«¿ƒ¿∆»∆»»ƒ∆¿«¬∆»

ÂÈt ÏÚ ‰ÈOÚÓ94CÏÓ B‡ ¯O BÓk ‰ÈÈÚa ‰È‰ÈÂ .95, «¬∆»«ƒ¿ƒ¿∆¿≈∆»¿«∆∆
‡OiM ‰Ó Ïk ˙˜Á¯Óe BaÏ ˙Â‡˙a ˙Îl‰Ó96‰ÊÂ . ¿«∆∆¿«¬«ƒ¿«∆∆»«∆ƒ¿»¿∆

ÌÈ¯B‰h‰Â ÌÈLB„w‰ Ï‡¯OÈ È·e Ï‡¯OÈ ˙Ba C¯c∆∆¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿ƒ
.ÁaLÓe ‰‡ Ô·eMÈ ‰È‰È el‡ ÌÈÎ¯„·e .Ô‚eeÊa¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆ƒ»»∆¿À»

בכבוד 93) חייבים ואמך "אתה אמרו: א לא, [בקידושין
חייב  שהבן כשם כן, ואם לבן. האם השוו הרי - אביך"
חייבת  (=האשה) האם גם כן ובמוראו, אביו בכבוד

תשועה 94)בשניהם]. שבאת יעל של טיבה מה "וכי
בעלה  רצון ועושה היתה כשרה אשה אמרו, ידה? על גדולה
שהיא  אשה אלא בנשים כשרה אשה לך אין אמרו: מכאן -
וביתר  יא, פרק סוף אליהו' דבי ('תנא בעלה" רצון רוצה
מב). אות סוף ד, שופטים שמעוני' ב'ילקוט דיוק

הוא".95) ונגיד פקיד בביתו, קרח "אפילו ב: יב, מגילה
שורר  איש כל "להיות כב): א, (אסתר לפסוק שם מקביל

א 96)בביתו". סג, יבמות ראה רעה. באשה וחילופיהן
עדשים  תבשיל לי עשי לה כשאמר מצערתו; רב של שאשתו

עדשים. לו עשתה - קטנית קטנית, לו עשתה -

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ברזל 1) צאן נכסי נדוניא, כתובה, הם מה רבינו בו ביאר

תקנת  הבנות, מזון והשבועה. כתובתה פרעון מלוג, ונכסי
וכיצד  שתשבע קודם ממטלטלין, כתובה שתגבה הגאונים
הפוגמת  בכתובתה, קרקע לה ייחד אותה, משביעין
מקום  כתובתה, הפוחתת או בפניו שלא הנפרעת כתובתה,
אומרת  היא כתובתה, גובה מתי עד כתובה, כותבין שאין

הקטן  נאמן אם בעולה, אומרים והיורשים נשאתי בתולה
ושתי  גיטין שני איפכא, או גט בלי כתובה בגודלו, להעיד

כתובות.

.‡,Ú˜¯˜ ÔÈa - dÏÚ·Ï ‰M‡‰ ˙ÒÎnL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ»¿«¿»≈«¿«
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa2ÔÈ·zÎ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ„·Ú ÔÈa , ≈¿«¿¿ƒ≈¬»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»ƒ

‡Èe„ ‡l‡ ,‰a˙k ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡ ,‰a˙k‰ ¯ËLa3 ƒ¿««¿À»≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»¿¿»
ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈ¯Á‡ ÏÚa‰ Ïa˜ Ì‡Â .ÌÓL¿»¿ƒƒ≈««««¬»«¿¿»»»

‰˙Át Ì‡ - B˙eL¯a ˙ÈOÚÂ4BÏ ‰˙Át5Ì‡Â , ¿«¬≈ƒ¿ƒ»¬»»¬»¿ƒ
‰¯È˙B‰6BÏ ‰¯È˙B‰7Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - ƒ»ƒ»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈…
ÏÊ¯a8‡l‡ ,ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈ¯Á‡ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¿∆¿ƒ…ƒ≈«¬»«¿¿»»»∆»
È¯‰‰˙Át Ì‡ - ‰M‡‰ ˙eL¯a ‡È‰9,dÏ ‰˙Át ¬≈ƒƒ¿»ƒ»ƒ»¬»»¬»»

ÈÒÎ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - dÏ ‰¯È˙B‰ ‰¯È˙B‰ Ì‡Â¿ƒƒ»ƒ»»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈
‚BÏÓ10. ¿

למקום,2) ממקום ולהעבירם לטלטלם שאפשר חפצים
ניידי'. דלא 'נכסי שהם: לקרקעות בניגוד דניידי', 'נכסי

נדניך".3) את נתת "ואת לג): טז, (יחזקאל הפסוק מלשון
תוזל.4) או לה 5)תפסד לשלם אחראי והוא לחובתו,

הכתובה. בשטר שהוערכה כפי התמורה כל את כשיגרשנה
הוקרה.6) את 7)השביחה, לה מחזיר ואינו לזכותו,

כברזל,8)השבח. קיימת שהקרן מ"א. פ"ז, יבמות
שהיו  ולפי לשלם, חייב - כולה נגנבה או כלתה שאפילו
חייב  הרועה והיה וכך, כך בשומת הצאן לשום רגילים
נקראו  לכך הצאן, כל מתו אם אפילו השומא כפי באחריותן
ברזל" צאן "נכסי אחריותם: עליו מקבל שהבעל הנכסים

שם). נגנבה.9)('ברטנורא' ב'בראשית 10)או אמרו
עבדי  "מהו ה"א): פ"ז, יבמות ב'ירושלמי' (וכן פמ"ה רבה'
מליגת  כענין מלוג". מלוג אומר: שאתה כמו מלוג?
כך  הראש, ועוזבים השיער שתולשים הראש, (מריטת)
('הערוך' בה רשות לו ואין הקרן ומניח הפירות אוכל הבעל

מלג). ערך

.·Ô˙B‡ ‰ÒÈÎ‰ ‡lL ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ∆≈»ƒ»∆…ƒ¿ƒ»»
‰a˙ka Ô˙B‡ e·˙k ‡ÏÂ dÏÚ·Ï11e¯‡L ‡l‡ , ¿«¿»¿…»¿»«¿À»∆»ƒ¿¬

B‡ ,‰Ò¯‡˙pL ¯Á‡ ‰M¯Èa dÏ eÏÙ B‡ ,dÓˆÚÏ¿«¿»»¿»ƒÀ»««∆ƒ¿»¿»
ÔlkL ,‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈ‡¯˜ Ïk‰ - ‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»«…ƒ¿»ƒƒ¿≈¿∆À»

d˙eL¯a12,‰a˙k ¯wÚ ‡l‡ ‰a˙k ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡Â .Ô‰ ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»ƒ«¿À»
‰‡Ó ‡e‰L13ÌÈ˙‡Ó B‡14˙ÙÒBz‰ ÌÚ ,15.„·Ïa ∆≈»»«ƒƒ«∆∆ƒ¿«

הכתובה.11) בשטר אותן רשמו לא האירוסין בשעת
לאכול 12) כיֿאם למכרם או לכלותם רשות לבעל ואין

ה"ז. פכ"ב לקמן שיתבאר כפי בלבד, זוז 13)פירותיהם
לאלמנה. לבתולה.14)- - לה 15)זוז מוסיף שהוא

רבינו  וסובר טז. הערה להלן וראה ה"ז), פ"י (למעלה משלו
ולוה. מלוה שבין חוב כל כדין כתובה, דין לנדוניא שאין
הכניסה  שלא כסף לאשה לתת חכמים שתיקנו מה כי
הכניסה  שהאשה מה אבל כתובה. להקרא ראוי זהו לבעלה,
והמקור  בעולם. חוב כשאר ודינו מ'כתובה' עדיף זה משלה,
יעשו  מה "מתה, פ:): (כתובות מהמשנה הוא רבינו לדעת
נכסי  (הם עמה?" והיוצאים הנכנסים ובנכסים בכתובתה
ולא  . . כתובה. להם "אין ק:): (שם וכן שם). רש"י - מלוג
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בין  חילקו סג:) (כתובות דמורדת בסוגיא וכן בלאות".
'תשובת  במוספנו וראה (מגידֿמשנה). נדוניתה לנכסי כתובה

רבינו'.

.‚eÚ„B‰ ¯·k16ÔÈ„Â ,‰M‡Ï ‰a˙k ewz ÌÈÓÎÁL , ¿»«¿∆¬»ƒƒ¿¿À»¿ƒ»¿ƒ
¯wÚ‰ ÔÈ„k ˙ÙÒBz‰17ÔÓÊ Ïk d˙Ba‚Ï ewz ‡ÏÂ . «∆∆¿ƒ»ƒ»¿…ƒ¿ƒ¿»»¿«

LiL ·BÁk ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰ˆ¯zL18ÔÈ‡Â ,ÔÓÊ BÏ ∆ƒ¿∆∆»¬≈ƒ¿∆≈¿«¿≈
Ì‡ B‡ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙Èa‚ ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿≈∆»¿««ƒ««««ƒ

dL¯b19˙B·BË ˙B„O ÏÚaÏ eÈ‰ Ì‡L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ . ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ»«««»
,epnÓ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‰M‡‰ ‰‡·e ,˙BiBÈ·e ˙BÚ¯Â¿»≈ƒ»»»ƒ»ƒ¿¿À»»ƒ∆

ÂÈÒÎaL ‰Ú¯‰ ÔÓ ‡l‡ ‰a‚z ‡lL20‡È‰Â , ∆…ƒ¿∆∆»ƒ»»»∆ƒ¿»»¿ƒ
˙È¯eaÊ ˙‡¯˜p‰21. «ƒ¿≈ƒƒ

ה"ז.16) פ"י למקומות 17)לעיל (פרט הדברים לרוב
ראה  לתוספת. עיקר בין חילוק שיש מפורש בהם שנאמר
מפורש  וכן וה"ה). ה"ב פכ"ד ולקמן ה"ח, פט"ו לעיל
ככתובה". התוספת) (=היינו כתובה ש"תנאי ב נד, בכתובות

"שקבוע".18) התימנים: "לא 19)ובכת"י א: פא, כתובות
מחיים". לגבות כתובה ואין 20)ניתנה ב. מח, גיטין

שאיש  ממה "יותר כי להנשא, כך משום שתימנע לחוש
וב'תוספות  נ.). (שם להנשא" רוצה האשה - לישא רוצה
כדי  תקניטנו שמא חכמים חשו כי מפרש: שם יו"ט'
בזיבורית. דינה לפיכך כתובתה, ותגבה שיגרשנה

('ערוך 21) אבנים מלאה שדה ופירושה: ערבית, מילה
ס"ה, קא סי' חו"מ לשו"ע בהגהותיו והרמ"א השלם').
זבורא  מלשון שבקרקע, הגרוע החלק - "זיבורית אומר

הע  מבעליֿחיים מין שהוא הנדוניא (דבורה) אבל וקצים".
הבינונית. מן ונגבית חוב, ככל היא הרי

.„B˙BÓ ¯Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLkL ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆¿∆»ƒ¿¿À»»««
ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MzL „Ú ‰a‚z ‡Ï -22ÁÈp‰ ‡lL …ƒ¿∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒƒ«

‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ,d˙a˙k BÏ ‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÌeÏk dÏˆ‡∆¿»¿¿…»¿»¿À»»¿…»¬»
‰ÈÏÚM ‰Ó Ïk dÏ ÔÈÓLÂ .d˙B‡23B˙B‡ ÔÈ˙ÁBÙe , »¿»ƒ»»«∆»∆»¬ƒ

d˙a˙kÓ24‡Ïa ‰·Bb - BBˆ¯Ï dL¯b Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿À»»¬»ƒ≈¿»ƒ¿»¿…
‰Úe·L25dÏ ÔÁ˜Ï È¯‰L ;‰ÈÏÚL ˙eÒk ÔÈÓL ÔÈ‡Â , ¿»¿≈»ƒ¿∆»∆»∆¬≈¿»»»

‡È‰ ‡Ï ,d‡ÈˆB‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰Â ,Ô‰a ‰˙ÎÊÂ26. ¿»¿»»∆¿∆¿ƒ»…ƒ

ונשבע 22) עומד והוא בזרועו, ספרֿתורה אוחז "הנשבע
כי  ה"ח). פי"א שבועות הל' רבינו (לשון בכינוי" או בשם
אלא  יפרע לא יתומים, מנכסי להפרע "הבא הוא: כלל
נגבית  שאינה לנדוניא הדין והוא פז.). (כתובות בשבועה"
בהל' וכמבואר חוב, כל כדין בשבועה, אלא היתומים מן
בהלכותיו  אלפסי יצחק רבנו וכתב ה"א. פי"ד ולוה מלוה

חפץ. בנקיטת היא זו ששבועה שם, הבגדים 23)לכתובות
בחייו. לה שקנה גופה לא 24)שעל כי א. נד, כתובות

ממנו. ותלך שתקחם דעת על אלו דברים לה הקנה
ואם 25) כתובתה. לו מחלה או מכרה אם הוא יודע שהרי

"תשבע  טען: אם אולם, לו? יטען מי כלום, טוען אינו הוא
הי"ט. לקמן מפורש דינו - טענתי" על אין 26)לי ולפיכך

דכתובות). פ"ד סוף בהלכותיו (רי"ף גופה שעל כסות שמין

עז. כתובות (ראה להוציא אותם שכופים אלה כל אולם,

ואינו  הואיל שעליה, מה כל שמין - ה"ז) פט"ו, ולעיל
(מגידֿמשנה). לרצונו מגרשה

.‰ÎÂ‡l‡ d˙a˙k ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‡lL ,eÈ˜˙‰ Ô ¿≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆»«¿»»¿À»»∆»
Ú˜¯w‰ ÔÓ27ÌÈÒÎ eÁ·ML Á·MÓ ‰·Bb dÈ‡Â . ƒ««¿«¿≈»»ƒ∆«∆»¿¿»ƒ

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï28˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙BBf ˙Ba‰ ÔÈ‡Â . ¿««ƒ««««¿≈«»ƒ¿««ƒ«
dÈ‡Â .B˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÒÎ eÁ·ML Á·MÓ Ô‰È·‡¬ƒ∆ƒ∆«∆»¿¿»ƒ¿««ƒ»¿≈»

˙Ù¯BË29Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L Á·La d˙a˙Îa30ŒÛ‡ , ∆∆ƒ¿À»»¿∆«∆ƒ¿ƒ««≈««
el‡ ÌÈ¯·„e .Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb ·BÁ ÏÚaL ÈtŒÏÚ«ƒ∆««∆∆«∆«¿»ƒ≈

Ì‰ ‰a˙k ÈlwÓ31. ƒÀ≈¿À»≈

נוסח 27) ולפי מאיר. דרבי כרבנן ב. פא, ודף א. נא, כתובות
מפני  גובה אינה אלמנה רק האלמנה", תגבה "שלא זה:
שאינה  כשם לה, משועבדים אינם היתומים של שמטלטלין
הי"א). ממון נזקי מהל' (פ"ח אחר לבעלֿחוב משועבדים
אפילו  היא גובה עצמו, מהבעל כתובתה שגובה גרושה אבל
נראה  וכן ה"י). (שם אחר בעלֿחוב כמו המטלטלין, מן
שתגבה  שתיקנו הגאונים בתקנת ה"ז להלן רבינו מלשון
וכמו  לתקנה, צורך אין שבחייו הרי - בעלה" מות "אחרי
('מעשה  המטלטלין" מן גובה האלמנה "ונמצא בה"ח: כן
רבינו: בדברי הביא בתשובה הרשב"א אבל רוקח').
- הקרקע" מן אלא כתובתה האשה תגבה שלא "התקינו
(נדרים  הר"ן וכתב גרושה. ובין אלמנה בין משמע "האשה"
זמן  שאין מפני אחר מבעלֿחוב בזה גרועה שכתובה סה:)
(כשתמות  לעולם אותה תגבה שלא גם ויתכן ידוע, פרעונה
גם  וראה הקרקע. על אלא סומכת אינה ולפיכך בעלה) לפני

כט. הערה היו 28)להלן לא הנכסים אם א. נב, בכורות
ואח"כ  כתובתה, שיעור כדי בעלה מיתת בשעת שוים
מיתת  בשעת שוים שהיו כמה אלא גובה אינה - השביחו

שם). (רש "י תופסת.29)הבעל שלקח 30)חוטפת ,
כמבואר  לכתובתה, משועבדים שהם בחייו מבעלה קרקעות

ה"י. חכמים 31)בסמוך שהקילו הוא קל שם. בכורות,
אשה  - לישא רוצה משאיש ויותר הואיל כתובתה, בגביית
בעלֿחוב  אבל כ"כ, טובה עמו עשתה ולא להנשא, רוצה
ולא  השבח מן זכויותיו לאבד לו אין - ללוה טובה עשה
לשון  [ומסתימת קלב:). לבבאֿבתרא (רשב"ם בו מקילים
גם  מוסב שזה נראה כתובה", מקולי אלו "ודברים רבינו:
- הקרקע מן אלא כתובתה גובה שאינה הראשון, הדין על
הרשב"א  וכדעת אחר, בעלֿחוב מדין גרוע כתובה שדין הרי

כה]. הערה למעלה

.ÂÔÓ d˙a˙Îa ‰M‡‰ ÏhzL ,‰a˙k ÈlwÓ ÔÎÂ¿≈ƒÀ≈¿À»∆ƒ…»ƒ»ƒ¿À»»ƒ
˙BÁt‰32ÌB˜Óa ‰M‡ ‡O ?„ˆÈk .˙BÚaËnaL «»∆««¿¿≈«»»ƒ»¿»

ÌB˜Ó ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡ :¯Á‡ ÌB˜Óa dL¯‚Â ,„Á‡∆»¿≈¿»¿»«≈ƒ»»¿
dÏ Ô˙B - ÔÈLe¯b‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈ·BË ÔÈ‡eOp‰«ƒƒƒƒ»¿«≈ƒ≈»
ÌB˜Ó ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈLe¯b‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓƒ»¿«≈ƒ¿ƒ»»¿
dÏ Ô˙B - ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈ·BË ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒƒ»¿«ƒƒ≈»

ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ33?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ»¿«ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
da L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Ò ˙BÚÓ d˙a˙Îa ‰È‰La¿∆»»ƒ¿À»»»¿»¬»ƒ≈≈»

˙ÙÒBza ÔÈa ¯wÚa ÔÈa ,Úe„È ÚaËÓ34‡È‰ È¯‰ - «¿≈«»«≈»ƒ»≈«∆∆¬≈ƒ
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‰nk BÏ Ô˙BpL ,Úe„È ÚaËÓ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÈ„k¿ƒ««¿∆∆¬≈«¿≈«»«∆≈«»
‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,e‰ÂÏ‰L35. ∆ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

ובמשקלן.32) "מפני 33)בגדלן ב: קי, כתובות
מקום  לפי פעם שיפרע בה הקילו מדרבנן, היא שהכתובה
להקל  זה בכל וכוונתנו הגירושין, מקום לפי ופעם הנישואין
כשיש  זה וכל שם). לרבינו, המשנה (פירוש הפרעון" עליו
שהם  חכמים, לה שתיקנו ומנה מאתיים כדי המטבע בשווי
פ"י, לעיל כמבואר טהור, כסף של דינר ועשרים חמשה
אין  שהרי לפרוע, יכול הוא אין מזה פחות אבל ה"ח.
בעילת  בעילתו - הפוחת וכל . . ממאתיים. לבתולה פוחתין

ה"ט). (שם, משיעור 34)זנות פחות בו יהיה שלא ובלבד
כדלעיל. ומנה מאתיים ודין 35)החכמים, הי"א. פ"ד,

השטר, כתיבת מקום אחרי בו שהולכים החוב, כדין הנדוניא
ה"ט. פי"ז, ולוה מלוה בהל' וכמבואר

.Ê˙B·ÈLÈ‰ ÏÎa ÌÈB‡b‰ ewz36‰M‡‰ ‰È‰zL , ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ dÏÚa ˙BÓ È¯Á‡ d˙a˙k ‰·B‚37, »¿À»»«¬≈«¿»«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

eÈ˜˙‰L C¯„k38ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ·BÁ ÏÚ·Ï39. ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿««ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ
Ï‡¯OÈ ·¯a BÊ ‰wz ‰ËLÙe40È‡z ¯‡L ÔÎÂ . »¿»«»»¿…ƒ¿»≈¿≈¿»¿»≈

‰a˙k41ÔÈÏËÏhÓa ÔLÈÂ ,Ô‰ ‰a˙kk Ôlk - ¿À»À»«¿À»≈¿∆¿»¿ƒ«¿¿ƒ
'ÔÈ¯Îc ÔÈa' ˙a˙kÓ ıeÁ .Ú˜¯˜·k42e‡ˆÓ ‡lL , ƒ¿«¿«ƒ¿À«¿ƒƒ¿ƒ∆…»»

ËeLt Ô˙M¯È ‚‰Ó43·ÈLÈ‰ ÏÎa˙B44È‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿À»»»¿»«¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡L ,‡¯Ób‰ ÔÈc ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ :¯ÓB‡≈«¬ƒƒ»«ƒ«¿»»∆≈¿ƒ

.Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ Ôn‡ ˙a˙k¿À«ƒ»∆»ƒ««¿«

עמ'36) התשובות חלק לכתובות, הגאונים' ב'אוצר ראה
א. נא, כתובות ב'תוספות' פ"ו, לכתובות ברי"ף ואילך, 210

יד. סי' דקידושין פ"ג ורא"ש א. סז, שהרבה 37)ודף מפני
ואשה  בלבד, מטלטלין במסחר בעיקר עוסקים אנשים
אנשים  היו כבר שבזמנם משום וגם עליהם. דעתה סומכת
סז.). לכתובות ורש"י (מגידֿמשנה, כלל קרקעות להם שאין
שכתב  מ"ט) פ"ח (בכורות לרבינו המשניות בפירוש וראה
שמואל' 'בית ועי' השבח. מן אף שגובה זו תקנה שבכלל

סקי"ב. ק שמדין 39)הגאונים.38)סי' היתומים. של
לא.) פסחים (ראה לבעלֿחוב משועבדים הם אין תורה
אפילו  קיים, הלוה "בעוד סז:): (ב"מ רש"י וכביאור
מעותיו  הלוה לו שהרי בעלֿחוב, גובה כתפו שעל מגלימה
לביתו  ויכנס ביתֿדין שליח יבוא אמרה: והתורה ונשתעבד,
אתה  אשר "והאיש יא): כד, (דברים שנאמר משכונו, ויטול
כשמת  אבל החוצה". העבוט את אליך יוציא בו, נושה
ירשו  ואילו ממנו, לוו לא הרי וליתומים? לו מה הלוה,
של  נכסיו כי ערב, כדין מחיים, הנכסים משועבדים קרקעות,
מטלטלים  אבל סמך, עליהם - לו וכשהלוה ערביו, הם אדם
הואיל  המלוה, סמך עליהם לא שהרי ערב, דין להם אין
בבעלֿחוב, הגאונים ותקנת ולאבדם". להצניעם הלוה וביד

הי"ב. ממון נזקי מהל' בפ"ח גם 40)כתבה רבינו כתב כן
(אוצר  הגאונים' ב'תשובות הוא וכן שם. ממון, נזקי בהל'

.(211 עמ' שם, ועוד 41)הגאונים רפואתה הבנות, מזונות
שם. וב'תוספות' ברי"ף ראה ה"ב). פי"ב, (לעיל

הזכרים.42) בנים - דכרין בנין ה"אֿב. פי"ט, לקמן מפורשת

ומקובל.43) ('מאירי'44)נפוץ ביטלוה גאונים וקצת
כד). סי' פ"ד, כתובות ורא"ש ,186 עמ' נ: לכתובות

.ÁeÚÓMLÂ eÚ„iL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa e‚‰ ¯·k¿»»¬¿»«¿∆»«¿¿∆»«¿
ÔÈa ÈÚ˜¯˜nÓ ÔÈa :‰a˙ka e·zÎiL ,ÔÚÓLƒ¿»∆ƒ¿¿«¿À»≈ƒ¿«¿¿≈≈

ÈÏËÏËnÓ45ÌÈL‡Â ,‡e‰ ÏB„b Ôewz ‰Ê ¯·„Â . ƒ¿«¿¿≈¿»»∆ƒ»«¬»ƒ
z ‰Ê È¯‰L ;‰Ê ¯·„ e‚È‰‰ ÌÈB·e ÌÈÏB„bÈ‡ ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»∆∆¬≈∆¿«

ÔBÓÓaL46ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰·B‚ ‰ÓÏ‡‰ ‡ˆÓÂ , ∆¿»¿ƒ¿»»«¿»»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙a ‡Ï ,‰Ê È‡˙a47. ƒ¿«∆…¿«»««¬ƒ

יורשי 45) ועל עלי קיבלתי . . . זו כתובה "אחריות שכותב:
מקרקעות  לקנות אני שעתיד מה ועל . . . אחרי
יבום  מהל' פ"ד לרבינו הכתובה נוסח ראה וממטלטלין".

שם. הגאונים' ב'אוצר הוא וכן שאפשר 46)הל"ג.
ה"ט. פ"ו, לעיל ראה בתורה, שכתוב מה על אפילו להתנותו

ה"ט.47) בסמוך מתבאר לזה, זה בין וההבדל

.Ë·˙k ‡lL È¯‰48‡O ‡l‡ ,‰a˙k‰ ¯ËLa Ck ¬≈∆…»«»ƒ¿««¿À»∆»»»
‰·Bb - ÌÈB‡b ÏL BÊ ‰w˙a Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ :Ì˙Ò49, ¿»ƒ»»≈«¿«»»∆¿ƒ»

¯·ca ÔÈ·MÈ˙Ó - ¯·c‰ eÏ ˜tzÒpL B‡ ,Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«∆ƒ¿«≈»«»»ƒ¿«¿ƒ«»»
ŒÏÚŒÛ‡ da Ôe„Ï ÌÈB‡b‰ ˙w˙a Ák ÔÈ‡L ;‰a¯‰«¿≈∆≈…«¿«»««¿ƒ»»««
˙wz Ì‰L ‰a˙k È‡z ÔÈ„k ,‰L¯t˙ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈¿À»∆≈«»«

ÔÈ¯„‰q‰50da ‡ÈˆBpL „Ú ,‰ÏB„b‰51ÔÓ ÔBÓÓ ««¿∆¿ƒ«¿»«∆ƒ»»ƒ
ÌÈL¯Bi‰52. «¿ƒ

ממטלטלי".48) בין ממקרקעי שידע 49)"בין שכיון
שישארו  המטלטלין אפילו נכסיו, כל לה שעבד - זו בתקנה

מותו. נכתבו 50)לאחר שלא אע"פ אומרים: אנו ובהם
(כתובות  ביתֿדין תנאי שזהו נכתבו, כאילו - הכתובה בשטר

ה"ה). פי"ב, ולעיל הגאונים.51)נא., תקנת בכח
הכתובה.52) בשטר כן כתב לא וגם זו, בתקנה ידע כשלא

שתגבה  ח', בהלכה רבינו שהזכיר הגדול" ה"תיקון וזהו
דברי  והשווה האחרונים'. 'תקנת מכח לא ה'תנאי' מכח
היו  במערב "אבל הי"א: פי"א, ולוה מלוה הל' רבינו
ומן  הקרקע מן לגבות שיש חובות בשטרי כותבים
תנאי  על גובה ונמצא מותו, אחר בין בחייו בין המטלטלין,
זו, בתקנה הלוה ידע לא שמא . . . התקנה מן יותר זה
בתקנת  כח שאין כדין, שלא יוצא יתומים ממון ונמצא

יתומים". בה לחייב האחרונים

.ÈÔÈ‡¯Á‡ ÏÚa‰ ÈÒÎ Ïk eÈ‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz „BÚÂ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈««««¬»ƒ
ÔÈ‡·¯ÚÂ53‰Ó d˙a˙k elÙ‡ .‰a˙kÏ54BÏ LÈÂ , ¿«¿»ƒ«¿À»¬ƒ¿À»»»∆¿≈

„eaÚL ˙Áz Ïk‰ - ÌÈ·e‰Ê ÌÈÙÏ‡a Ú˜¯˜55 «¿««¬»ƒ¿ƒ«…««ƒ¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ¯kÓiL ÏÎÂ .‰a˙k‰«¿À»¿»∆ƒ¿…«««ƒƒƒ¿»»««

BÏ LÈÂ Ìi˜ B¯kÓnL Èt56‰ˆ¯È Ì‡ ÂÈÒÎ Ïk ¯kÓÏ ƒ∆ƒ¿»«»¿≈ƒ¿…»¿»»ƒƒ¿∆
Û¯ËÏ dÏ LÈ -57B‡ ‰pL¯‚iLk d˙a˙Îa Ô˙B‡ ≈»ƒ¿…»ƒ¿À»»¿∆¿»¿∆»

ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓz ‡Ï Ì‡ ,˙eÓiLk58. ¿∆»ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ
‰Úe·La ‡l‡ Û¯Ëz ‡Ï - Û¯ËzLÎe59˙ËÈ˜a ¿∆ƒ¿……ƒ¿…∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ60˙B·BÁ ÈÏÚa Ïk ÔÈ„k ,61‡lL È„k ,BÊ ‰w˙Â . ≈∆¿ƒ»«¬≈¿«»»¿≈∆…
ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰a˙k ‰È‰z62. ƒ¿∆¿À»«»¿≈»

זוז.54)ערבים.53) ויכול.56)משכון.55)מאה
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בחזקה.57) בניגוד 58)לקחת למישהו, נמכרו  שלא
וכן  משועבדים". "נכסים הנקראים: ללקוח, שנמכרו לנכסים
מנכסים  נפרעים "אין מ"ב): פ"ה, (גיטין במשנה מצינו
הלוקח  שהרי חורין", בני נכסים שיש מקום משועבדים
הימנו". לגבות מקום לך "הנחתי למלוה: אומר

א.59) פז, למעלה 60)כתובות וראה מ"ט. לכתובות רי"ף
ה"א.61)ה"ד. פי"ד, ולוה מלוה ובהל' א. מה, שבועות
מאתיים 62) לבתולה כותבים היו בראשונה ב: פב, כתובות

ועדיין  . . הכתובה). לאחריות נכסיהם משעבדים היו (ולא
(לפי  וצאי כתובתך טלי לה אומר עליה, כועס כשהיה
ותיקן  שטח בן שמעון שבא עד לכך), מיוחדת שהיתה
לה  ייחד (ולא לכתובתה אחראין נכסי כל לה כותב שיהא
יהיה  שעתה נכסיו, כל על וסומכת במטלטלין, כתובתה

שם.). 'תוספות' – לה וליתן מעות להוציא עליו קשה

.‡È‰ÓÏ‡‰ ˙‡ ÔÈL¯Bi‰ B‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÚÈaLnLk¿∆«¿ƒƒ≈ƒ«¿ƒ∆»«¿»»
‡l‡ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLk¿∆»ƒ¿¿À»»≈«¿ƒƒ»∆»
ÔÈÚÓ eÈ‰ ÔÈÈ„ ÈzaL ÈtÓ ;ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ¿≈ƒƒ¿≈∆»≈ƒƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÚ ˜c˜„z ‡Ï ‡nL dÏ ÔÈLLBÁL ,dÚÈaL‰lÓƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ»∆»…¿«¿≈«

‰Úe·Ma dÓˆÚ63- d¯Èc‰Ï ÌÈÓB˙È‰ eˆ¯ Ì‡Â . «¿»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«ƒ»
eˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ï ˙¯„B64˙È·a d˙B‡ ÔÈ¯ÈcÓe , ∆∆»∆»«∆ƒ¿«ƒƒ»¿≈

.d˙a˙k ˙ÏËB Ck ¯Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»∆∆¿À»»

לעצמה 63) היתר תורה היתומים, לפני טורחת שהיא מפני
וסוברת  מועט, דבר שלקחה בעוד כלום, לקחה שלא לישבע
חוץ  כשהיא והשבועה לה.), (גיטין טרחתה בשכר שזה
בקללת  אלא בכינוי או בשם שאינה קלה היא לביתֿדין
שם). ו'תוספות' רש"י (ראה כך כל חמור עונשה ואין ארור,
('מעשה  לביתֿדין חוץ השביעוה הדיוטות שלשה ושמא

מיני 64)רוקח). עלי "יאסרו ביתֿדין: לפני שתאמר
על  תעבור ואפילו מכתובתי", כלום קיבלתי אם אלו, מזונות
('תוספות' שקר שבועת כעונש כך כל חמור ענשה אין נדרה

שם).

.·È‰ÈL¯BÈ ÔÈ‡ - Ú·MzL Ì„˜ ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó65 ≈»»«¿»»…∆∆ƒ»«≈¿∆»
„Ú ‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ;ÌeÏk d˙a˙kÓ ÔÈL¯BÈ¿ƒƒ¿À»»¿∆≈»¿À»«

Ú·MzL66˙‡O Ì‡Â .67BÊ È¯‰ - Ú·MzL Ì„˜ ∆ƒ»«¿ƒƒ»…∆∆ƒ»«¬≈
;‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk ˙ÏËBÂ ,ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ˙ÚaLƒ¿«««««ƒƒ¿∆∆»¿«∆ƒ¿∆
ÏÚa‰ dÏ ¯ÙÈ ‡nL ,˙ÏËBÂ ˙¯„B dÈ‡ Ï·‡68. ¬»≈»∆∆¿∆∆∆»»≈»«««

אחר.65) מבעל שבועה 66)בניה מוריש אדם "ואין
להשבע  יכולים הבנים שאין לפי מח.). (שבועות לבניו"
מלוה  הל' השווה שם). (רש"י אביהם שנתחייב זו שבועה

ה"ג. פי"ז, שני.67)ולוה זה 68)לבעל על סומכת והיא
כשנדרה  אבל וברש"י). לה: (גיטין שקר על וגובה ונודרת
הבעל  ש"אין להפר יכול השני בעלה אין - נישואיה לפני

(שם). בקודמין" מיפר

.‚ÈÚ˜¯˜ dÏ „ÁÈ69dÏ „ÁiL ÔÈa - d˙a˙Îa ƒ≈»«¿«ƒ¿À»»≈∆ƒ≈»
ÌÈ¯ˆn‰ ˙Úa¯‡a70„Á‡ ¯ˆÓa ÔÈa ,71˙‡ ‰·Bb - ¿«¿«««¿»ƒ≈¿∆∆∆»»∆

‰Úe·L ‡Ïa ‰pnÓ d˙a˙k72dÏ ·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿À»»ƒ∆»¿…¿»¿≈ƒ»«»
‡Ïa Ô˙B‡ ˙ÏËB - ÔÈÓi˜ ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»«»ƒ∆∆»¿…
ÔÈÏËÏhÓ Ô‰a Á˜ÏÂ e¯kÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Úe·L¿»¿≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«»∆ƒ«¿¿ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ÈÓcÓ ÌÈiM‰ el‡L Ú„BÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«∆≈«¿ƒƒƒ¿≈«ƒ«¿¿ƒ
ÔzÏËB - ÌÈBL‡¯‰73‰Úe·L ‡Ïa74. »ƒƒ«¿»¿…¿»

לכתובתך".69) תהא פלונית "שדה לה: שכתב
כל 71)הגבולים.70) את סימן שלא מתוך אומרים: ואין

עליה. דעתה סומכת ואינה צרכה, כל מיוחדת זו אין מצריה,
שמא 72) מחשש הוא השבועה עיקר כל כי א. נה, כתובות

- שדה לה שייחד זו אבל לכתובתה, כסף  צרור התפיסה
שם). (רש"י שהתפיסה הצרור היא ובכת"י 73)היא

נוטלת. לא 74)התימנים: שהראשונים הרי"ף, וכדעת שם.
שהם  זמן כל נדונייתה בנכסי והואֿהדין נמכרו. אלא נאבדו
ועומדים  מיוחדים שהם שבועה בלא נוטלתם קיימים,
הבעל  ואין נוטלת" אני "כלי לומר: יכולה שהרי לרשותה.
יבמות  ראה אביה. בית שבח משום - בדמיהם לסלקה יכול

הריב"ש). בשם (כסףֿמשנה ב סו,

.„È.‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - d˙a˙k ˙Ó‚Bt‰«∆∆¿À»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÏÚa‰ ,ÊeÊ ÛÏ‡ Ba LiL ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰ ?„ˆÈk≈«ƒ»¿«¿À»∆≈∆∆«««
ÈzÏa˜˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰ zÏa˜˙ :¯ÓB‡≈ƒ¿««¿¿«…¿ƒ∆∆…ƒ¿««¿ƒ

CÎÂ Ck ‡l‡75˙ˆ˜na ÌÈ„Ú ‰ÈÏÚ LÈ elÙ‡Â .76 ∆»»»»«¬ƒ≈»∆»≈ƒ«ƒ¿»
‰ÏËpM ‰Ó ÔBaLÁa dÓˆÚ ‰˜c˜„ elÙ‡Â ,‰ÏËpL∆»¿»«¬ƒƒ¿¿»«¿»¿∆¿«∆»¿»

‰Ëe¯t ÈˆÁa77‰Úe·La ‡l‡ ¯‡M‰ Ïhz ‡Ï -78. «¬ƒ¿»…ƒ…«¿»∆»ƒ¿»

לב 75) לשום מדקדק אינו מחבירו הנפרע ב. פז, כתובות
ונפרעה  הואיל וזו מדייק). (והפורע מחברו שקיבל מה לכל
כדי  שבועה עליה הטילו - הכל שנפרעה אפשר במקצת,

יותר,76)שתדייק. לה פורע היה אילו אומרים: אנו אין
הראשון. בפרעון שעשה כדרך עדים מזמין אין 77)היה

בשבועה. שלא כך משום ותיטול דייקנית שהיא מוכיח זה
ללשון  מקביל פרוטה", חצי בחצי הנוסח: התימנים ובכת"י
רש"י: ומפרש פרוטה", משוה פחות "פחות שם: התלמוד
פלוני, ביום לי נתת כך חשבון, עמו עושה שקיבלה במנה
משוה  פחות אפילו בחשבון ומצרפת פלוני, ביום וכך

הדין 78)פרוטה. חוב בשאר שגם בנדונייתה, הדין וכן
ה"א. פי"ד, ולוה מלוה בהל' כמבואר כך,

.ÂË‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰ zÏa˜˙ :ÏÚa‰ ¯Ó‡»««««ƒ¿««¿¿«…¿ƒ∆∆…
‰Ïa˜˙pL ‰ÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,ÌeÏk ÈzÏa˜˙ƒ¿««¿ƒ¿¿≈∆»≈ƒ»∆»∆ƒ¿«¿»
‡l‡ ‰a˙k‰ Ïk Ú¯tz ‡Ï - ˙ˆ˜Ó B‡ Ïk‰«…ƒ¿»…ƒ»«»«¿À»∆»

‰Úe·La79. ƒ¿»

של 79) דעתו להפיס כדי היא חכמים ותקנת שם. כתובות,
המכחיש  את מחייב אחד ש"עד התורה שבועת זו ואין בעל.
ולא  נשבעים שבתורה הנשבעים כל שהרי שבועה", -
כנ"ל. היא חכמים תקנת אלא ונוטלת, נשבעת וזו משלמין,

.ÊË.‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - ÂÈÙa ‡lL ˙Ú¯Ùp‰«ƒ¿««∆…¿»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÔÈc ˙Èa - BÏ CÏ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯bL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆≈≈∆ƒ¿¿»«≈ƒ
d˙a˙k d˙B‡ ÔÈa‚Óe Ú·MzL ¯Á‡ ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ80. ¿ƒƒ¿»»««∆ƒ»««¿ƒ»¿À»»

Á¯Ë Ô‰Ï LiL ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿»»∆≈»∆…«
- BÚÈ„B‰Ï ·B¯˜ ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÚÈ„B‰Ï¿ƒ¬»ƒ»»¿»»¿ƒ

BLÔÈÚÈ„BÓe BÏ ÔÈÁÏ81Ú·Mz - ‡B·È ‡Ï Ì‡Â ,B˙B‡ ¿ƒƒƒ¿ƒ…»ƒ»«
Ïh˙Â82. ¿ƒ…
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א.80) פח, קעד,81)שם בבבאֿבתרא ומקורו שם. הרי"ף
יתבע  לא חבירו את והמלוה ערביו, הם אדם של שנכסיו א

תחילה. הערב "שלא 82)את כן, הדין בבעלֿחוב ואפילו
ויושב  והולך חבירו של מעותיו נוטל ואחד אחד כל יהא

פח.). (שם לווין" בפני דלת נועל ואתה הים, במדינת

.ÊÈ?„ˆÈk .‰Úe·La ‡lL ˙Ú¯Ù - d˙a˙k ˙˙ÁBt‰«∆∆¿À»»ƒ¿««∆…ƒ¿»≈«
zÏa˜˙ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,ÊeÊ ÛÏ‡a ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰ƒ»¿«¿À»¿∆∆≈ƒ¿««¿¿
ÈÏ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ÈzÏa˜˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰«…¿ƒ∆∆…ƒ¿««¿ƒ¿¿≈ƒ
‰Ó‡ ,ÛÏ‡ ÈÏ ·˙kL ‰ÊÂ ;ÊeÊ ˙B‡Ó LÓÁ ‡l‡83 ∆»¬≈≈¿∆∆»«ƒ∆∆¬»»
‰Úe·La ‡lL ˙Ú¯Ù BÊ È¯‰ - BÈ·Ï ÈÈa ‰˙È‰84. »¿»≈ƒ¿≈¬≈ƒ¿««∆…ƒ¿»

˙B‡Ó LÓÁ ‡l‡ È˙a˙k ¯ËLa ÔÈ‡ :‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒ¿«¿À»ƒ∆»¬≈≈
,ÌeÏk ÊeÊ ÛÏ‡ Ba LiL ‰Ê ¯ËLa ˙Ú¯Ù dÈ‡ -≈»ƒ¿««ƒ¿»∆∆≈∆∆¿
CÎÈÙÏ .¯˜L ‡e‰L ˙„B‰ el‡Îe B˙B‡ ‰ÏËa È¯‰L∆¬≈ƒ¿»¿ƒ»∆∆∆¿ƒ»

¯ËÙÂ ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL85. ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ¿»

זוז.83) מאות חמש אלא אתבענו שלא בי האמין הוא
ב.84) פז, -85)כתובות זוז מאה חבירו את הטוען כדין

(ראה  מדרבנן היסת שבועת שנשבע בכל, כופר והלה
ה"ג). פ"א, ונטען טוען והל' מ: שבועות

.ÁÈ- ‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï :e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÌB˜Óe ;ÈÏËe ÈÚ·M‰ :ÔÈc ˙Èa dÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»≈ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»
:ÏÚaÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰Úe·La ‡lL Ú¯tz :e¯Ó‡L∆»«¿ƒ»«∆…ƒ¿»¿ƒ«««

dÏ Ô˙Â „ÓÚ86„Ú BÊ ‰ÚËa ÔÓ‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¬…¿≈»¿≈«»∆¡»¿«¬»«
.EÈ¯·„Ï ‰È‡¯ ‡È·zL∆»ƒ¿»»ƒ¿»∆

בעלה.86) דעת להפיס כדי אותה משביעים אנו ואין

.ËÈ- È˙ÚË ÏÚ ÈÏ Ú·Mz :BÓˆÚÓ ÏÚa‰ ¯Ó‡»««««≈«¿ƒ»«ƒ««¬»ƒ
ÈÏËe ÈÚ·M‰ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡87.ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·M˙Â , ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆

‰Úe·La ‡lL d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙È˙‰88B‡ , ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆¿À»»∆…ƒ¿»
ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‡‰zL89‡Ïa epnÓ ‰·Bb - ∆¿≈∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…»ƒ∆¿…

- ÂÈL¯BiÓ ˙Ba‚Ï ‰‡a Ì‡ Ï·‡ .ÏÏk ‰Úe·L¿»¿»¬»ƒ»»ƒ¿ƒ¿»
Ú·Mz90.Ïhz Ck ¯Á‡Â ƒ»«¿««»ƒ…

רבינו 87) בדברי הוא וכן שם, וברי"ף א. מא, שבועות
למד  ומשם חוב, שטר בענין ה"ב ולוה מלוה מהל' בפי"ד

אשה. כתובת לענין לה:88)רבינו שיאמר אףֿעלֿפי
וטלי". שאינה 89)"השבעי ה"יד) (דלעיל פוגמת כגון

בשבועה. אלא אם 90)נפרעת ממנו, אלא פטרה שלא
פו:). (כתובות בחייו כתובתה תגבה

.Î‡Ïa ÂÈL¯BiÓ d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙˙‰ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿À»»ƒ¿»¿…
‰Úe·L91ÏÚ ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‰È‰zL B‡ , ¿»∆ƒ¿∆∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…«

‰Úe·L ‡Ïa Ô‰Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ÂÈL¯BÈ92Ï·‡ .Ì‡ ¿»¬≈∆∆≈∆¿…¿»¬»ƒ
ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯ËÏ ‰‡a93‡l‡ Û¯Ëz ‡Ï - »»ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ…ƒ¿…∆»

‰Úe·La94ÔÈ‡L ;ÏÚa‰ dÈÓ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡ƒ»«««∆≈
Ï·‡ ,ÂÈL¯BÈ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‡l‡ ÏÈÚBÓ ÏÚa‰ È‡z¿««««ƒ∆»»»¿«¿»¬»

ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡ ÔBÓÓ „ÈÒÙ‰Ï95. ¿«¿ƒ»¬≈ƒ≈ƒ

מנכסי 91) נפרעים שאין להשבע, עליה הדין שמן אףֿעלֿפי
פז.). (כתובות בשבועה אלא שם.92)יתומים

הם 93) והרי נישואיה, אחרי הבעל בחיי ללקוחות שנמכרו
נכסים  שם אין אם כתובתה, לפרעון ואחראים משועבדים

ה"י. כדלעיל חורין, נתקבלה 94)בני שלא ללקוחות,
ה"ד. כדלעיל עדיין, בפט"ו 95)כתובתה רבינו כתב כן

פ"ט. בכתובות הרי"ף דעת וכן ה"ז. ולוה מלוה מהל'
הלוקח, למקח הבעל נאמנות שקדמה שכל סובר והראב"ד
נכסים  לקנות לו היה לא שהלוקח בשבועה, שלא גובה היא

לעצמו). הפסיד (והוא אנפשיה אפסיד ואיהו אלה.

.‡Î- d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‰È‰L ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿«¿À»≈ƒ««»»
‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ d˙a˙k ‰·B‚Â ˙ÚaLƒ¿««¿»¿À»»¿»¬ƒ««≈»

‰L96˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa ,dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa . »»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»¿≈
‰È·‡97ÔÈ‡ - d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ÔÈ‡ Ì‡Â . »ƒ»¿ƒ≈¿«¿À»≈ƒ««»»≈

‰a˙k ¯wÚ elÙ‡Â ,ÌeÏk dÏ98ÌBÈa ‰Ú·z elÙ‡Â , »¿«¬ƒƒ«¿À»«¬ƒ»¿»¿
dÏÚa ˙˙ÈÓ99ÔÈ‡ ‰a˙k ¯wÚ elÙ‡ ,‰Le¯b‰ ÔÎÂ . ƒ««¿»¿≈«¿»¬ƒƒ«¿À»≈
dÏ100‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzL „Ú101. »«∆ƒ¿«¿À»

היתה 96) ליורשים, הכתובה מחלה אילו כי א. קד, כתובות
הכתובה. שטר להם הכ"ג.97)מוסרת בסמוך ראה

לאלמנה.98) זוז ומאה לבתולה, זוז שמא 99)מאתיים
שטרה. לו והחזירה מחלתה, או כתובתה נתקבלה

הוא 100) אם אבל לי, מחלה או פרעתי הבעל כשטוען
לפורעה. חייב - שם.101)מודה ברי"ף וכן א. פט, שם

.·Î·zÎÏ Ôk¯cL ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆«¿»ƒ¿…
‡l‡ ,‰a˙k ·zÎÏ Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ï·‡ ;‰a˙k¿À»¬»¿»∆≈«¿»ƒ¿…¿À»∆»
‰a˙k ¯wÚ ‰·B‚ BÊ È¯‰ - ÔÈc ˙Èa È‡z ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«¿«≈ƒ¬≈»ƒ«¿À»
‰L¯b˙ ÔÈa - ‰a˙k ¯ËL d„Èa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»»¿«¿À»≈ƒ¿»¿»
‰˙È‰L ÔÈa dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡˙ ÔÈa≈ƒ¿«¿¿»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»

‰È·‡ ˙È·a102‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa dÏ ÔÈ‡ ˙ÙÒBz Ï·‡ , ¿≈»ƒ»¬»∆∆≈»¿»»∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a103. ƒ¿»»¿»

אע"פ 103)שם.102) בה שנאמר ביתֿדין מתנאי שאינה
הוא  הטוב מרצונו אלא כנכתבה. היא הרי נכתבה שלא

נאמנת. אינה - בידה כתובתה ואין והואיל מתחייב,

.‚ÎÔÈ‡L ÌB˜Óa ¯wÚ‰ ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‰nk „ÚÂ¿««»ƒ¿∆»«¿»»»ƒ»¿»∆≈
‰·Bb - dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰ Ì‡ ?‰a˙k ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿À»ƒ»¿»¿≈«¿»»

ÌÏBÚÏ104ÌÈ¯OÚ „Ú - ‰È·‡ ˙È·a ‰˙È‰ Ì‡Â , ¿»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ»«∆¿ƒ
LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ Úa˙Ï ‰‡a Ì‡Â .‰L LÓÁÂ¿»≈»»¿ƒ»»ƒ¿…«««∆¿ƒ¿»≈
‰˜˙L ‡Ï - ‰ÏÁÓ ‡Ï el‡L ;ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ‰L»»≈»¿∆ƒ…»¬»…»¿»

‰Ê ÔÓÊ Ïk105:¯Ó‡zL È„k ÌÈL¯Bi‰ ÌÚ dÈ‡ È¯‰Â , »¿«∆«¬≈≈»ƒ«¿ƒ¿≈∆…«
.˙Èaa ÈnÚ Ô‰Â ÔÚ·˙lÓ ÈzÓÏÎƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿≈ƒƒ««ƒ

אלא 104) כתובתה, להם שמחלה ראיה שתיקתה אין כי
היא  בושה פרנסתה, לה ונותנים אותה שמכבדים מפני

כתובתה. משלהם,105)לתבוע ניזונית שהיא אע"פ
מלתבוע  בושה אינה ביחוד, בה מטפלים ואינם הואיל
שם). למשנה יו"ט' ב'תוספות וראה קד. (כתובות כתובתה

.„ÎCÎÈÙÏ106CÈÏBÓ BÓˆÚ L¯Bi‰ ‰È‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»»«≈«¿ƒ
Úa˙Ï dÏ LÈ - da ÏtËÓe ‰È·‡ ˙È·Ï ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿≈»ƒ»¿«≈»≈»ƒ¿…«
BfL ÈtÓ ;‰L LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ elÙ‡Â d˙a˙k¿À»»«¬ƒ««∆¿ƒ¿»≈»»ƒ¿≈∆
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LBa ‡È‰L ÈtÓ ,‰Ú·z ‡ÏÂ ‰˜˙MLÔÓ ‰ ∆»¿»¿…»¿»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ
L¯Bi‰107. «≈

על 106) ראיה שתיקתה אין בושה, שהיא ובשעה הואיל
קד:).107)מחילתה. (שם בה שנהג הגדול הכבוד מחמת

כדין  התוספת ודין לביתה, מזונותיה להוליך בעצמו בטרחו
אלא  התוספת, בסכום מודים היתומים שאפילו הכתובה,
והיא  שנה כ"ה עליה שעברו כל להם, שמחלה שטוענים
חוב  כדין נדונייתה ודין התוספת. גם הפסידה אביה, בבית
קד.). (שם בגמרא כמבואר מחילה, דין בו דנים לא שלעולם
בעלֿחוב  כדין שדינה לעולם, כתובתה גובה הגרושה וכן

(שם).

.‰ÎÈ˙a˙k ¯wÚÂ È˙‡O ‰Ïe˙a :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿À»ƒ
ÂÈL¯BÈ B‡ ÏÚa‰Â ,ÌÈ˙‡Ó108˙‡O ‰ÏeÚa :ÌÈ¯ÓB‡ »«ƒ¿«««¿»¿ƒ¿»ƒ»

dÏ eOÚL e‡¯L ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ - ‰‡Ó ‡l‡ dÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»≈»ƒ≈≈ƒ∆»∆»»
Ô˙BOÚÏ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ e‚‰pL ˙B‚‰n‰«ƒ¿»∆»¬«¿≈»»ƒ«¬»

‰ÁÓO ÈÈÓ ÔB‚k ,‰Ïe˙·Ï109B‡ ÌÈ¯˙k B‡ ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ
LeaÏÓ110Ck ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ¯‡L B‡ ,Úe„È «¿»«¿»¿»ƒ∆≈ƒ»

‰Ïe˙·Ï ‡l‡111ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ∆»ƒ¿»¬≈∆∆»«ƒ¿ƒ≈
‰Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ‰Êa ÌÈ„Ú dÏ112‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ»∆¬≈∆∆»∆¿ƒ»»

È¯‰L ,‰¯Bz‰ ˙Úe·L BÚÈaL‰Ï dÏ LÈ - Ìi˜ ÏÚa‰««««»≈»¿«¿ƒ¿««»∆¬≈
‰Úh‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰113BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔËw‰ ÔÓ‡Â . »¿ƒ¿»««¬»¿∆¡»«»»¿»ƒ¿»¿

˙ÈBÏÙÏ ‰OÚpL ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk È‡ ¯eÎÊ :¯ÓBÏÂ¿«»¬ƒ¿∆»ƒƒ»»∆«¬»ƒ¿ƒ
˙BÏe˙a‰ ‚‰Ó114ÌB˜Óa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ƒ¿««¿¿…«¿»ƒ»≈¿»

‰a˙k ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L115.e¯Ó‡L BÓk , ∆≈¿ƒ¿À»¿∆»«¿

נתאלמנה.108) לפניה,כתובות109)אם "רקדו ב: טז,
כלומר  תרומה, יין של כוס בשורה", של כוס לפניה העבירו

ראשית. כתרומת ראשית על 110)זו צעיף "הינומא"
מגולות, עיניה שאין ומתוך עיניה, על משורבב ראשה
יז: (שם תנומה שם על - הינומא בתוכו, לפעמים מנמנמת

טו:111)וברש"י). (שם לתינוקות קליות חילוק כגון

נישאות.112)במשנה). בתולות - נשים "רוב א: טז, שם
בהינומא), שיצאת (יודעים קול לה יש בתולה הנישאת וכל

רובה". נתערער - קול לה ואין הואיל במנה,113)וזו
ומב:). לח: (שבועות התורה מן שבועה חייב במקצת ומודה
- קרקעות? שעבוד כפירת על נשבעים שאין ואףֿעלֿפי
הוא  חייב המטלטלים, מן לגבות היא הגאונים ותקנת הואיל
ובלחםֿ בראב"ד ,72 עמ' טז. לכתובות (ה'מאירי' בשבועה
החכמים, לשבועת התורה שבועת בין וההבדלים משנה).
התורה  בשבועות מהם: ואחד א. מא, בשבועות מנויים
משלם) ואיני נשבע איני אמר (אם הנתבע לנכסי יורדים
אלא  לנכסיו יורדים אין - דרבנן ובשבועה לתובע. ונותנים
נידויו, תבע ולא בא לא ואם יום, שלשים אותו מנדים
ונטען  טוען הל' רבינו (מלשון מרדות מכת אותו מלקים

ה"דֿה). נישאות,114)פ"א בתולות - נשים ורוב הואיל
שכתב  ומכיון כח.). (כתובות גמורה לעדות צריכים אנו אין
שאפילו  אלא שנים, שצריך נראה עדים" יש "אם למעלה
כסףֿ ועי' ,132 עמ' שם ('מאירי' נאמנים קטנים שניהם

הרי 115)משנה). שכותבים במקום כי ב. טז, כתובות
אם  כאלמנה, או כבתולה נשאת אם בכתובה לראות אפשר

שלא  מודים היורשים או והבעל הכתובה, שנאבדה לא
(מגידֿמשנה). נשאת" "בעולה שטוענים: אלא נפרעה,

.ÂÎ,˙Ó‡ - ÈzL¯b :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒ∆¡∆∆
dÏÚa ÈÙa ‰Èt ‰fÚÓ dÈ‡L116‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»¿ƒ»»∆»ƒ¿≈«¿»¿ƒ»»ƒ»

‰¯Ó‡Â ,Ëb dnÚ ÔÈ‡Â ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰L∆ƒ»¿«¿À»¿≈ƒ»≈¿»¿»
‡e‰Â ,È˙a˙k ÈÏ Ôz ,Èhb „·‡Â ÈzL¯b :dÏÚ·Ï¿«¿»≈«¿«ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿À»ƒ¿
Ï·‡ ;‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔzÏ ·iÁ - CÈzL¯‚ ‡Ï :¯ÓB‡≈…≈«¿ƒ«»ƒ≈»ƒ«¿À»¬»
,dL¯bL ‰È‡¯ ‡È·zL „Ú ,˙ÙÒBz‰ dÏ Ô˙B BÈ‡≈≈»«∆∆«∆»ƒ¿»»∆≈¿»

d„È ˙ÁzÓ ‰a˙k‰ ÌÚ Ë‚ ‡ˆiL B‡117. ∆≈≈≈ƒ«¿À»ƒ««»»

א.116) קטז, רבינו,117)יבמות על משיג הראב"ד
הכתוב  (מלשון הם טלואות במות אלו דברים ואומר:
יוצא  גט וכאילו פניה, מעיזה אינה שאם טז) טז, יחזקאל
ועוד  התוספת. על גם נאמנת תהיה לא למה  ידה, מתחת
לגבות  נאמנת היא שאין וסובר, רבינו דברי על חולק הוא
אלא  לכתחילה לאחר להנשא נאמנת אינה וגם כתובתה,
"לא  לכתחילה תינשא תאמר שאם תצא. לא נשאת שאם
וה'מגיד  בעלה". תחת יושבת אבינו לאברהם בת הנחת
במליצה: הראב"ד דברי על ומשיב רבינו, את מצדיק משנה'
מפרשים" הרבה קרבן עליהן הקריבו כבר אלו, "במות
ראיות  ומביאים לכתחילה, להנשא שנאמנת ג"כ הסוברים
להנשא  שמותרת ומכיון בש"ס, סוגיות מכמה לכך
בשטר  לה כתב שכך כתובתה, מקבלת ממילא לכתחילה,
(יבמות  לך" שכתוב מה תטלי לאחר, תנשאי "אם כתובתה:
תוספת  גם תקבל "א"כ הראב"ד: שהקשה ובמה קיז.).
מתגרשת  מצינו "לא עוז': ה'מגדל השיב יפה - כתובתה?"
עלֿמנת  לה כתב שלא תוספת, שתגבה ולרצונה כרחו בעל
פט"ו  לעיל (השווה אחר" עם ותאכל ותלך ממנו שתצא
לאברהם  בת הנחת לא כן אם הראב"ד: שהשיג ובמה ה"י).
"בת  ואמר: עוז', ה'מגדל תמה בעלה? תחת יושבת אבינו
אברהם  לזרע סימן והלא פניה, תעיז איך אבינו אברהם
רבינו, וכדעת עט.). ביבמות (כמבואר ביישנים?!" אבינו
אלא  ז"ל. והרשב"א התוספות בעלי רבותינו גם קיבלו
אלא  נאמנת שאינה העירו א קטז, ליבמות שב'תוספות'
אינה  - כתובתה תבעה אם אבל כתובתה, תובעת כשאינה
רבינו, לדעת ואילו לא. הלכה בסמוך וכמבואר נאמנת,
וראה  לפנינו. כמבואר כתובתה, כשתובעת אפילו נאמנת

ס"ב. יז סי' אהע"ז שו"ע

.ÊÎÏk dÏ Èz˙Â ÈzL¯b ,‰È‰ Ck :ÏÚa‰ dÏ ¯Ó‡»«»«««»»»≈«¿ƒ¿»«ƒ»»
¯·BL ÈÏ ‰·˙ÎÂ ,˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,‰a˙k‰118„·‡Â , «¿À»ƒ»¿∆∆¿»¿»ƒ≈¿»«

·iÁ˙È ‡ÏÂ 'ÈzL¯‚ ‡Ï' ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ - È¯·BL¿ƒƒ∆»«…≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
˙ÙÒBza119ıÙÁ ˙ËÈ˜a dÚÈaLÓe .ÔÓ‡ ,120˙BÂ ,Ô «∆∆∆¡»«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈

˙q‰ ˙Úe·L ‡e‰ ÚaLÂ ,¯wÚ‰ ˙‡ dÏ121ÏÚ »∆»ƒ»¿ƒ¿«¿«∆≈«
.˙ÙÒBz‰«∆∆

קבלה.118) כו.119)שטר הלכה למעלה כמבואר
כתובתה.120) עיקר טענת 121)על תובעתו היא שהרי

ויפטר. היסת שבועת להשבע עליו כופר, והוא ודאי

.ÁÎC¯c Ì‡ ,‰a˙k ¯ËL d„Èa ÔÈ‡Â Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ƒ»≈¿≈¿»»¿«¿À»ƒ∆∆
d˙a˙k ¯wÚ ‰·Bb - ‰a˙k e·zÎÈ ‡lL ÌB˜Ó B˙B‡»∆…ƒ¿¿¿À»»ƒ«¿À»»
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d„ÈaL Ëba122¯wÚ elÙ‡ - ‰a˙k ·zÎÏ Ôk¯c Ì‡Â ; «≈∆¿»»¿ƒ«¿»ƒ¿…¿À»¬ƒƒ»
‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzL „Ú dÏ ÔÈ‡123e¯‡aL BÓk ,124. ≈»«∆ƒ¿«¿À»¿∆≈«¿

.¯ËÙÂ ,d˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Úe·L ÏÚa‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»«««¿«∆≈««¬»»¿ƒ¿»

לה 122) וכתבתי עירי בני מנהג שיניתי לומר נאמן ואינו
פט.). עכשיו,123)(כתובות לה אשלם אם לומר: שיכול

אלמנה, בתורת ותגבה כתובתה תוציא מותי אחרי שמא
עדים  יש ואם שם). (רש"י נפרעתי ולא נתגרשתי לא לומר
כותבים  שאין כמקום זה הרי - נשרפה או הכתובה שאבדה
ס"ו). ק סי' אהע"ז (רמ"א שבידה בגט וגובה כתובה,

הכ"א.124) לעיל

.ËÎ˙Ba˙k ÈzLe ÔÈh‚ ÈzL ‰‡ÈˆB‰125ÈzL ‰·Bb - ƒ»¿≈ƒƒ¿≈¿À»¿≈
˙Ba˙k126Ë‚Â ˙Ba˙k ÈzL ‰‡ÈˆB‰ .„Á‡127dÈ‡ - ¿Àƒ»¿≈¿À¿≈∆»≈»

Ì‡ ?‰·Bb Ô‰Ó BÊ È‡Â .˙Á‡ ‰a˙k ‡l‡ ‰·Bb»∆»¿À»««¿≈≈∆»ƒ
˙BÂL Ô‰ÈzL128,‰BL‡¯‰ ˙‡ ‰B¯Á‡‰ ‰Ïha - ¿≈∆»ƒ¿»»«¬»∆»ƒ»
˙Ù¯BË dÈ‡Â129‰B¯Á‡‰ ÔÓfÓ ‡l‡130‰È‰ Ì‡Â ; ¿≈»∆∆∆»ƒ¿«»«¬»¿ƒ»»

dz¯·Á ÏÚ ˙ÙÒBz Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a131‰ÊÈ‡a ‰·Bb - ¿««ƒ¿≈∆∆∆«¬∆¿»»¿≈∆
‰ˆ¯zL Ô‰Ó132.‰iM‰ ÏËa˙e , ≈∆∆ƒ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»

גט 125) לזמן קודם ראשונה כתובה וזמן פעמיים. שגירשה
שני. לגט קודם שניה כתובה וזמן משני 126)ראשון,

פט:). (כתובות הרי 127)נישואיה לגט, קודם שתיהן וזמן
אחת. פעם אלא נתגרשה שתיהן.128)שלא סכום

המגרש.129) מבעלה נכסים שקנו מהלקוחות
על 130) לו שתמחול שניה כתובה לה כתב שלפיכך

בין  הלקוחות שקנו מה וכל ראשונה, כתובה של שעבודה
משועבד  אינו - השניה לכתיבת הראשונה הכתובה זמן

מסכום 131)לכתובתה. גדול יותר סכום לה כתב שבשניה

טורפת 132)הראשונה. אינה המרובה בכתובה רוצה אם
שבראשונה, מזמן לטרוף רוצה ואם האחרונה, מזמן אלא
אמר  כאילו והרי שבשניה. הסכום את לגבות זכות לה אין
גבי  - ראשונה על שעבוד למחול תתרצי "אם מתחילה: לה
הראשונה  גבי - לא ואם מרובה. שהיא שניה  כתובה
בהכרח  שוה, שתיהן כשסכום אבל וברש"י). (שם המועטת"

כתבה. למה כן לא שאם הראשונה, את שניה בטלה

.Ï˙Á‡ ‰a˙Îe ÔÈh‚ ÈzL ‰‡ÈˆB‰133‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ƒ»¿≈ƒƒ¿À»««≈»∆»
Ì˙Ò d¯ÈÊÁ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰L ;˙Á‡ ‰a˙k134 ¿À»««∆«¿»≈∆ƒ¿¿∆¡ƒ»¿»

Ú -d¯ÈÊÁ‰ ‰BL‡¯‰ d˙a˙k Ï135Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ . «¿À»»»ƒ»∆¡ƒ»ƒ»≈
ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰a˙Îe136‰a˙kÏ Ì„B˜ Ëb Ì‡ :137 ¿À»««ƒ««««ƒ≈∆«¿À»

·zÎÏ Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ,‰a˙k ¯wÚ ‰Ê Ë‚a ‰·Bb -»¿≈∆ƒ«¿À»ƒ≈«¿»ƒ¿…
‰˙ÎÊ È¯‰L ,BÊ d˙a˙Îa LiM ‰Ó Ïk ‰·B‚Â ,‰a˙k¿À»¿»»«∆≈ƒ¿À»»∆¬≈»¿»

Ëb‰ ˙‡ ‰Ó„˜ ‰a˙k Ì‡Â ;B˙˙ÈÓa da138dÏ ÔÈ‡ - »¿ƒ»¿ƒ¿À»»¿»∆«≈≈»
‰BL‡¯‰ d˙a˙k ÏÚL ,˙Á‡ ‰a˙k ‡l‡∆»¿À»««∆«¿À»»»ƒ»

d¯ÈÊÁ‰139. ∆¡ƒ»

והיא 133) כתובה, לה כתב ולא שנית נשאה שגירשה, אחרי
גירשה  ואח"כ הראשונה, כתובתה מה משום גבתה לא

אחת. וכתובה גיטין שני בידה הרי כתב 134)שנית, ולא
הראשונה. כתובתה את גבתה לא והיא חדשה, כתובה לה

ומת.136)שם.135) ונשאה וחזר שכתב 137)שגירשה

השניים. נישואיו עם כתב 138)לה לא שנית, שכשנשאה
כתובה. א.139)לה צ, שם

.‡Ï,‡OpzL È„k 'ÈÏÚa ˙Ó' ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰»ƒ»∆¡∆∆«≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»≈
ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk140- ‰a˙k‰ È‡zÓe . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿»≈«¿À»

·˙kM ‰Ó Ïk Ïhz ,B˙BÓ ¯Á‡ ¯Á‡Ï ‡Opz Ì‡L∆ƒƒ»≈¿«≈««ƒ…»«∆»«
d˙a˙Îa dÏ141:‰¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‰‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »ƒ¿À»»¿ƒ»ƒ»»¿≈ƒ¿»¿»

‰a˙k ÌL ‰¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,‡Op‰Ï Èe¯Èz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈¿…ƒ¿ƒ»≈¿À»
d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - ÌÏBÚa142 »»«ƒƒ»¿ƒ»≈«¿ƒƒ»

ez ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡a .d˙a˙k dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿À»»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿
a˙k ˙‡ ÈÏ;d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ ‡Op‰Ï Û‡ - È˙ ƒ∆¿À»ƒ«¿ƒ»≈≈«ƒƒ»

,˙Ó ‡lL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰Â ,‰‡a ‰a˙k‰ È˜ÒÚ ÏÚL∆«ƒ¿≈«¿À»»»«¬≈∆¿∆¿«∆…≈
ÌÈiÁÓ ‰a˙k ÏhÏ ‡l‡ ,‡Op‰Ï dzÚc ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈∆»ƒ…¿À»≈«ƒ

„·Ïa143‡Op‰Ï Èe¯Èz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡a . ƒ¿«»»¿»¿»≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ˙BÂ ‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - È˙a˙k ˙‡ ÈÏ e˙e¿ƒ∆¿À»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»≈¿¿ƒ
ÔÈ‡eOp‰ È˜ÒÚ ÏÚ ‰È¯·c ¯wÚL ÈtÓ ,d˙a˙k dÏ»¿À»»ƒ¿≈∆ƒ«¿»∆»«ƒ¿≈«ƒƒ
È˙a˙k ˙‡ ÈÏ ez :‰¯Ó‡Â ‰‡a Ì‡ Ï·‡ ;‰‡a»»¬»ƒ»»¿»¿»¿ƒ∆¿À»ƒ
dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - ‡Op‰Ï Èe¯Èz‰Â¿«ƒƒ¿ƒ»≈«ƒƒ»¿≈¿ƒ»

d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰OÙz Ì‡Â .‰a˙k144. ¿À»¿ƒ»¿»≈ƒƒƒ»»

הט"ו.140) אלא 141)פי"ב נגבה ממון שאין אע"פ
תיטול  זאת בכל בלעדה, עדות שום אין וכאן שנים, בעדות
לאחר, תנשאי "אם הכתובה: בשטר לה כתב שכך כתובתה,
קיז.). (יבמות להנשא הותרה והרי לך" שכתוב מה תטלי

מחלה 142) ולא כלום אצלה הניח שלא האלמנה, שבועת
ה"ד. לעיל כמבואר כתובתה, שם.143)לו

ולפיכך 144) באה, הכתובה עסקי על אם אנו, מסופקים
באה  נישואין עסקי על או כתובתי", "תנו לומר: הקדימה
שבממון  ספק וכל כראוי, דבריה לנסח יודעת שאינה  אלא
לך  ואין בממונו זכה שמא כי מידו, מוציאין אין תפש אם -
כתובתה, לה נותנים שאין ואע"פ מידו. להוציאו רשות
לומר  נאמנת אשה הדין ומצד הואיל להנשא אותה מתירים
ותאסור  עצמה מקלקלת שאינה "חזקה מחמת בעלי, מת
סופו  חי, הוא שאם . . . השני ועל הראשון בעלה על עצמה
גירושין  הל' לקמן רבינו (לשון חי" שהוא ייודע או לבוא
ספק  אלא אינו בדבריה שנתעורר הספק וכל הט"ז), פי"ב
יז, סי' (אהע"ז ובשו"ע (כסףֿמשנה). ולהקל - דרבנן
אותה  מתירים אין בזו, ובין בזו בין אומרים, "יש סמ"ד):

כתובה". שהזכירה כיון

ה'תש"פ  תשרי כ' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
לגבות 1) קודמת לנישואין שהקודמת רבינו בו ביאר

לו  ואין רבות נשים הניח ברזל, צאן בנכסי טענות כתובתה,
בהסכמתה, בעלה מכר אשה, כתובת ערב הכתובות, כל כדי
כתובתה. מוחלת או מוכרת הכתובה, לצורך קרקעות מכירת

.‡˙‡OpL Ïk - ˙ÓÂ ˙Ba¯ ÌÈL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»»ƒ«»≈»∆ƒ»
‰lÁza2˙ÏËB Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â .d˙a˙k ÏhÏ ˙Ó„B˜ «¿ƒ»∆∆ƒ…¿À»»¿≈««≈∆∆∆

‰Úe·La ‡l‡3‰¯iMM ‰Ó ‡l‡ ‰B¯Á‡Ï ÔÈ‡Â . ∆»ƒ¿»¿≈»«¬»∆»«∆ƒ¿»
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‡È‰ Ì‚Â ,‰ÈÙlL4˙ÚaL5Ì‡ ÔÎÂ .¯‡M‰ ˙ÏËBÂ ∆¿»∆»¿«ƒƒ¿««¿∆∆«¿»¿≈ƒ
‰·Bb - Ì„B˜ ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ :·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‰È‰»»»»¿«ƒ»»«≈∆

‰Ó„˜ ‰a˙k‰ Ì‡Â ;‰lÁz ·BÁ ÏÚa6‰M‡‰ ‰·Bb - ««¿ƒ»¿ƒ«¿À»»¿»»»ƒ»
‰lÁza7.·BÁ ÏÚ·Ï ¯‡Lp‰Â , «¿ƒ»¿«ƒ¿»¿««

השנייה.2) כתובת לזמן קודם כתובתה אף 3)שזמן
הראשונה  נשבעת זאת בכל שישביעון, יתומים שאין באופן
משל  גבית שלא לי "השבעי טוענת: השנייה כי לשנייה,
וכן  כתובתי", לגבות ממה לי יישאר לא אולי כי כלום  בעלי
שמא  הטעם, מאותו לרביעית והשלישית לשלישית השנייה

כתובתה. לגבות ממה למאוחרת יישאר האחרונה.4)לא
שלוש 5) שגבו השדות, מאלו אחת שדה תימצא שמא כי

וסוף  גזלה, כי הבעל) (של שלו שאינה - הראשונות הנשים
ותוציא  שתחזור פי על ואף ממנה, ויטלוה הבעלים שיבואו
מאוחר  חוב בעל שהרי שגבתה, השדה את האחרונה מידי
האחרונה  זאת כי לטעון היא יכולה - מידו מוציאים שקדם
ממנה  יטלו סוף סוף כי היא ויודעת כתובתה קבלה כבר
כראוי  ולשמרה לעובדה השדה על עין תשים ולא זו שדה
כתובתה. את עוד קבלה שלא תשבע ולכן ותיפסד,

לווה.6) כן ואחרי כתובה לה וכתב אשה כי 7)שנשא
חוב. בעל לשעבוד קדם הקרקע על שעבודה

.·e‡aL Ú˜¯w‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««¿«∆»
‰ÂlL ‰ÚL·e ÌÈ‡eO ˙ÚLa BÏ ‰Èe˜ ‰pnÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»»∆»»

Ì„Bw‰ ÏkL ,Ô˙B ÔÈc‰L ;‡e‰‰ÎÊ ‰lÁz ¯ËLa ∆«ƒ≈∆»«≈ƒ¿»¿ƒ»»»
ÔÈa ,‰ÂÏÂ BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈL ‡O Ì‡ Ï·‡ .‰lÁz¿ƒ»¬»ƒ»»»ƒ««¿»»≈
‰ÂÏÂ ‡OpL ¯Á‡Â ,ÔÈ‡eO ¯Á‡ ÔÈa ÔÈ‡eO Ì„…̃∆ƒƒ≈««ƒƒ¿««∆»»¿»»
Ôlk „eaÚML ;„Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ôlk - Ú˜¯˜ ‰»̃»«¿«À»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿À»

ÏkÏ „aÚLÓ ‰È‰ ‰wL ‰ÚLaL ,‡a „Á‡k8ÔÈ‡Â , ¿∆»»∆¿»»∆»»»»¿À¿»«…¿≈
‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‡k9. »ƒ¿ƒ»

ונשתעבדה 8) לשניהם, חייב היה כבר הקרקע שקנה בשעה
כאחד. לכולם,9)לשניהם מספיקים כשהנכסים זה כל

נדחית  והיא לאשה, קודם המלווה - מספיקים אינם אם אבל
לגמרי.

.‚„Á‡ ÌBÈ Ôlk ˙B¯ËM‰Â ˙Ba˙k‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿««¿À¿«¿»À»∆»
˙BÚL ÔÈ·˙BkL ÌB˜Óa ,˙Á‡ ‰ÚL B‡10ÔÈ˜ÏBÁ - »»««¿»∆¿ƒ»¿ƒ

‰ÎÊÂ Ì„wL Ïk ,ÌÏBÚÏe .Ì„B˜ ÌL ÔÈ‡L ,„Á‡k¿∆»∆≈»≈¿»»∆»«¿»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - d˙a˙k È„k B‡ B·BÁ È„k ÔÈÏËÏËÓaƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿≈¿À»»≈ƒƒ

ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,B„iÓ11. ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."oilhlhna dnicw oic oi`y"

אדם  שכאשר העניינים, פנימיות על־פי זה דין לבאר יש
החומריים  ענייניו ואת עצמו את ועושה מחשיב
וממילא  במטלטלין" קדימה דין ש"אין הרי "מטלטלין",
אין  כי טענתי'" "אקדמי' שהוא היצה"ר טענת מתבטלת

במטלטלין. קדימה
(214 cenr a"l wlg y"ewl itÎlr)

פלוני 10) ביום בשטרותיהם כותבים שהיו ירושלים, כגון

פלונית. לבעל 11)בשעה משועבדים המטלטלין שאין
מטלטלים  שיקנה אדם לך אין נשתעבדו, אילו כי חוב.
אין  שהרי המוכר, של חוב בעלי ממנו יטרפו שמא מחבירו

להיזהר הלקוחות שידעו קול, בקנייתם.להם

.„ÏÚa ‡·e ,·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚÂ BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓƒ∆≈≈∆ƒ¿¿»»¿«»««
·BÁ‰ È„k Ú˜¯˜Â ˙BÚÓ BÏ eÈ‰Â ,˙Ba‚Ï ‰M‡‰Â ·BÁ¿»ƒ»ƒ¿¿»»¿«¿«¿≈«

˙BÚÓ ÏËB ·BÁ ÏÚa - ‰a˙k‰Â12˙ÏËB ‰M‡‰Â , ¿«¿À»««≈»¿»ƒ»∆∆
Ú˜¯w‰ ÔÓ d˙a˙k13ÔÈ‡L Ú˜¯˜ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿À»»ƒ««¿«¿ƒ≈∆»«¿«∆≈

‰ÓÈ„˜ ÔÈc da ‰È‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈL ˙Ba‚Ï È„k da14- »¿≈ƒ¿¿≈∆¿…»»»ƒ¿ƒ»
- ÌeÏk ‰M‡Ï ¯‡L Ì‡Â .·BÁ ÏÚ·Ï B˙B‡ ÔÈ˙B¿ƒ¿««¿ƒƒ¿«»ƒ»¿
ÏÚa È¯‰L .·BÁ ÏÚa ÈtÓ ‰Ácz - Â‡Ï Ì‡Â ,Ïhzƒ…¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈««∆¬≈««
‰¯ÒÁ ‡Ï ‰M‡‰Â ,ÂÈ˙BÚÓ ‡ÈˆB‰Â „ÈÒÙ‰ ·BÁƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»…»¿»
‰ˆB¯ ‰M‡ ,‡OÏ ‰ˆB¯ LÈ‡‰MÓ ¯˙BiL ;¯·„»»∆≈ƒ∆»ƒ∆ƒ»ƒ»»

.‡Op‰Ï¿ƒ»≈

מעות.12) לו הלווה כלום,13)שהרי לו נתנה לא שהרי
הקרקע. שיעבוד על רק זמן 14)וסמכה שהיה כגון

כן  ואחרי ולווה שנשא או אחד. מיום חוב והשטר הכתובה
קרקע. קנה

.‰˙nL ÈÓ ÔÎÂ15Ú˜¯˜Â ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡ ÁÈp‰Â ¿≈ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ»««¿«¿«
ÏÚa ÈtÓ ˙ÈÁ„ ‰M‡‰ - ‰ÓÈ„˜ ÔÈc da ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈««

.‰lÁz B·BÁ ‰·B‚ ‡e‰Â ,·BÁ¿∆¿ƒ»

את 15) לייפות צריכים היינו לא זה שבמקרה פי על אף
לווין, בפני דלת לנעילת לחוש אין כי חוב, בעל של כוחו
דעתו  על המלווה יעלה ולא שכיחה, אינה ומיתה הואיל
משמיענו  - בנכסים עימו תחלוק ואשתו הלווה ימות שמא

כנ"ל. והפסיד הואיל האלמנה, נדחית בזה שגם רבינו

.Âa‚zL ,ÌÈB‡b‰ ewzL ÔÂÈÎÂ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡‰ ‰ ¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»««
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ16‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰Â , ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«»»»«∆≈ƒ¿ƒ»

ÔzÏ È„k ÔÈÏËÏhÓ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ ,ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒƒ…ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ≈
‰lÁz B·BÁ Ïk ·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ˙B - Ì‰ÈLÏ17Ì‡Â ; ƒ¿≈∆¿ƒ¿««»¿ƒ»¿ƒ

Â‡Ï Ì‡Â ,Ïhz - d˙a˙Îa ÏhzM ‰Ó ‰M‡Ï ¯‡Lƒ¿«»ƒ»«∆ƒ…ƒ¿À»»ƒ…¿ƒ«
‰Ácz -18. ƒ»∆

היתומים.16) מעותיו.17)של והוציא הפסיד הוא כי
"אחריות 18) בכתובתה בעלה לה כתב אם הטור: וכתב

לה  שהקנה ממטלטלין" ואגבן ממקרקעי . . . זו כתובה
כך  הקרקע על חל שהשעבוד כשם - קרקע אגב מטלטלין
קדימה. דין במטלטלין גם יהיה אזי המטלטלין, על הוא חל

יידחה. והחוב הכתובה תגבה לחוב קודמת הכתובה ואם

.Ê‰ÚËÂ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ d˙a˙Îa ÔÈ·e˙k eÈ‰»¿ƒƒ¿À»»ƒ¿≈…«¿∆¿»¬»
ÏÚa‰ ÌÁ˜lL B‡ e„·‡L19Ô‡ˆ ÈÒÎa ‡È‰ È¯‰ - ∆»¿∆¿»»«««¬≈ƒ¿ƒ¿≈…

‰Á˜Ï ‡lL ˙ÚaLÂ ,˙B·BÁ ÈÏÚa ¯‡Lk dlL ÏÊ¯a«¿∆∆»ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿««∆…»¿»
ÈÏÚa ÌÚ ˙˜ÏBÁÂ ,‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡ÏÂ Ô˙B‡»¿…»¿»¿…»¬»¿∆∆ƒ«¬≈

˙B·BÁ20.

אלא 20)לעצמו.19) ככתובה, אינם ברזל צאן שנכסי
מעותיה. הפסידה שהרי אחר, כחוב
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.ÁÌL ÔÈ‡Â ,˙Ba¯ ÌÈL BÏ LÈÂ ,L¯‚ B‡ ˙nL ÈÓƒ∆≈≈≈¿≈»ƒ«¿≈»
‰ÓÈ„˜ ÔÈc21Ô‰ „ˆÈk - ˙Ba˙k‰ Ïk È„k BÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ»¿≈¿≈»«¿À≈«≈

ÔÈÓ ÏÚ ÔBÓn‰ ˜ÏÁiLk Ì‡ :ÌÈ‡B¯ ?˙B˜ÏBÁ¿ƒƒ¿∆≈»≈«»«ƒ¿«
Ô‰aL ‰˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÌÈLp‰22˙BÁt B‡ d˙a˙k È„k «»ƒ«ƒ««¿»∆»∆¿≈¿À»»»

‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ -23- ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÓn‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿¿»∆¿ƒ»»«»≈«∆
¯eÚLk Ô‰aL ‰˙eÁtÏ ÚÈbiL È„k epnÓ ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒƒ∆¿≈∆«ƒ««¿»∆»∆¿ƒ
˙B¯˙Bp‰ ÔÈa ¯˙Bn‰ ˙‡ ˙B˜ÏBÁÂ ˙B¯ÊBÁÂ ,d˙a˙k¿À»»¿¿¿¿∆«»≈«»
Úa¯‡ ÈeO ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .ÔBL‡¯‰ C¯c ÏÚ«∆∆»ƒ≈«ƒ∆»»»«¿«
‰iL ÏLÂ ,˙B‡Ó Úa¯‡ ‰BL‡¯ ÏL d˙a˙k ,ÌÈL»ƒ¿À»»∆ƒ»«¿«≈¿∆¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯ ÏLÂ ,ÌÈ˙‡Ó ˙ÈLÈÏL ÏLÂ ,˙B‡Ó LÏL¿≈¿∆¿ƒƒ»«ƒ¿∆¿ƒƒ

Ï‡ Ïk‰ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÁÈp‰ Ì‡ :˙Ó B‡ Ôlk L¯‚Â ,Û ≈»ƒ¿»«…∆∆¿≈«À»≈ƒƒƒ«
˙Á‡ ÏÎÂ ,‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ - ˙BÁt B‡ ˙B‡Ó Úa¯‡«¿«≈»¿¿»∆¿»««

˙BÁt B‡ ‰‡Ó ˙ÏËB24Ì‡ - ˙B‡Ó ‰BÓL ÁÈp‰ . ∆∆≈»»ƒƒ«¿∆≈ƒ
˙ÏËB ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓ ,‰ÂLa Ôlk ÔÈa ˜lÁz¿«≈≈À»¿»∆ƒ¿≈»¿ƒƒ∆∆
„ˆÈk ‡l‡ .‰‡Ó ‡l‡ d˙a˙Îa ÔÈ‡ È¯‰Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¬≈≈ƒ¿À»»∆»≈»∆»≈«
Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÔÈÁ˜BÏ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«¿«≈¿¿ƒ»

‰‡Ó ‰‡Ó ‰ÂLa Ô‰ÈÈa25‰ÏË ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓ , ≈≈∆¿»∆≈»≈»ƒ¿≈»¿ƒƒ»¿»
ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ Ô‡k ¯‡L .dÏ ‰ÎÏ‰Â d˙a˙k È„k¿≈¿À»»¿»¿»»ƒ¿«»«¿«≈
Ì‡ .ÊeÊ ‰‡Ó ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk „ÈaL ,ÌÈL LÏLÂ¿»»ƒ∆¿«»««ƒ¿»¿»≈»ƒ
‡ˆÓ ,‰ÂLa ÔzLÏL ÔÈa ˙B‡Ó Úa¯‡‰ ˜ÏÁz«¬…»«¿«≈≈¿»¿»¿»∆ƒ¿»
,LÈÏLe LÏLÂ ÌÈLÏLe ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB ˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆∆»«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÁ˜BÏ CÎÈÙÏ .ÌÈ˙‡Ó ‡l‡ d˙a˙Îa ÔÈ‡ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿À»»∆»»«ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÔzLÏL ÔÈa ÔÈ˜ÏBÁÂ ,˙B‡Ó LÏL ˙B‡n‰ Úa¯‡Ó≈«¿««≈¿≈¿¿ƒ≈¿»¿»
‰lL ÌÈ˙‡Ó ‰ÏËpL ˙ÈLÈÏM‰ ˙‡ˆÓpL ,‰ÂLa26 ¿»∆∆ƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿»»«ƒ∆»
˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ .ÌÈL ÈzLe ‰‡Ó Ô‡k ¯‡L .dÏ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»»ƒ¿«»≈»¿≈»ƒ¿ƒ∆
„Èa ‡ˆÓ .‰iLe ‰BL‡¯ ÔÈa ‰ÂLa ‰‡n‰«≈»¿»∆≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿«
‡ˆÓÂ ,‰iM‰ „Èa ÔÎÂ ,ÌÈMÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó ‰BL‡¯‰»ƒ»»«ƒ«¬ƒƒ¿≈¿««¿ƒ»¿ƒ¿»
ÏÚÂ .‰‡Ó ˙ÈÚÈ·¯‰ „È·e ,ÌÈ˙‡Ó ˙ÈLÈÏM‰ „Èa¿««¿ƒƒ»«ƒ¿«»¿ƒƒ≈»¿«

.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ ˙B˜ÏBÁ BÊ C¯c∆∆¿¿»¬ƒ≈≈»

או 21) שווה. כתובותיהן וזמן אחד ביום כולן נישאו כי
קדימה. דין בהם שאין מטלטלין אלא נשארו שלא

הפחותה.22) הכתובה משועבד 23)בעלת הכסף שכל
חברותיה. לשאר שמשועבד כדרך המאה אם 24)לבעלת

זוז. מאות מארבע פחות אחת 25)הניח כל שלזכות
זוז. ממאה פחות לא של סכום מגיע יחד 26)משלושתן

הראשונה. בחלוקה שלקחה המאה עם

.Ëd˙a˙Îa ‰M‡Ï ·¯Ú‰27ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ∆»≈¿ƒ»ƒ¿À»»««ƒ∆»
B„iÓ28‰OÚ ‰ÂˆnL ;ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ ,29‡Ï È¯‰Â , ƒ»≈«»¿«≈∆ƒ¿»»»«¬≈…

ÌeÏk ‰¯ÒÁ30e˜Â ,‡e‰ Ba ˙a˙k ÏL ·¯Ú Ì‡Â . »¿»¿¿ƒ»≈∆¿À«¿¿»
BÓˆÚ „aÚLÓ Ba ÏÏ‚a ·‡‰L ;ÌlLÏ ·iÁ - B„iÓƒ»«»¿«≈∆»»ƒ¿«¿¿«¿≈«¿

‰˜Óe ¯ÓB‚Â31,ÌlLÏ ·iÁ - ‰a˙k ÏL ÔÏa˜Â . ¿≈«¿∆¿«¿»∆¿À»«»¿«≈
‰Ê ?ÔÏa˜ ‡e‰ ‰Ê È‡Â .B„iÓ e˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»ƒ»¿≈∆«¿»∆

Ô˙B È‡Â ,‰ÊÏ È‡Op‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡L32a˙k.BÊ ‰ ∆»«¿ƒ»ƒ»¿ƒ»∆«¬ƒ≈¿À»
Ú¯Bt È‡ ,BÊ ‰a˙k ·¯Ú ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¬≈ƒ»≈¿À»¬ƒ≈«
‡l‡ ,¯eËt - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,da ·iÁ È‡ ,BÊ ‰a˙k¿À»¬ƒ«»»¿«≈»∆»∆»
‰p¯ÈcÈ - BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ .ÂÈ·‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»ƒ«¿»≈∆ƒ¿«ƒ∆»

‰‡‰33B‡ ÔÏaw‰ ÔÓ d˙a˙k Ú¯tz Ck ¯Á‡Â ¬»»¿««»ƒ»«¿À»»ƒ««¿»
ÔÈOBÚ e‡ˆÓÂ ,‰p¯ÈÊÁÈ ‡nL ;·¯Ú ‰È‰ Ì‡ ,ÂÈ·‡Ó≈»ƒƒ»»»≈∆»«¬ƒ∆»¿ƒ¿¿ƒ

‡Èe˜34.‰Ê ÏL ÂÈÒÎ ÏÚ ¿¿»«¿»»∆∆

תשלומי 27) בעד ערב ואני לפלוני "הנשאי לאשה: שאמר
לך". ישלם לא בעלך אם על 28)כתובתך קניין קבלו

מתכוון 29)התחייבותו. אבל ערבותו לפרוע דעתו אין
מתרצין. ערבותו ידי שעל הוציאה 30)לזווגן שלא

הוא  הרי לבעלה, שהכניסה לנדוניה ערב אם ואמנם, משלה.
ערב. כשאר בליבו 31)חייב גמר בנו חיתוני לחיבת

בהתחייבותו. לעמוד עצמו ערב"32)ומקנה "ואני לא
מאיזה  - בקבלן כי מערב, קבלן ועדיף נותן" "ואני אלא
הערב  את יתבע לא ב"ערב" ואילו תחילה, ייפרע שירצה
הערב  אצל חוזר נפרע ולא הלווה את כשתבע אלא תחילה,
שליחותו  עשה שהמלווה משמעותה שקבלנות, ממנו. ונפרע

תחילה. לתבעו הוא יכול ולפיכך הקבלן דעת 33)של על
כזה. לנדר מועילה הפרה שאין שלא 34)רבים, הערמה,

הקבלן. מידי הכתובה את להוציא אלא להתגרש התכוונה
עולמית. יחזירנה לא מאשתו הנאה הבעל כשנדר אבל

.ÈÂÈÒÎ LÈc˜n‰ ÔÎÂ35‰p¯ÈcÈ - BzL‡ ˙‡ L¯‚Â ¿≈««¿ƒ¿»»¿≈≈∆ƒ¿«ƒ∆»
Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰ ÔÓ Ú¯tz Ck ¯Á‡Â ‰‡‰36; ¬»»¿««»ƒ»«ƒ«∆ƒ««∆¿≈

˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜ eOÚÈ ‡nL∆»«¬¿¿»««∆¿≈¬»«¿»≈∆
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙BÁB˜l‰ ÔÓ Û¯ËÏ ‰‡·e BzL‡ƒ¿»»ƒ¿…ƒ«»≈¿«¿ƒ
¯ÊÁz ,‰˙ˆ¯ Ì‡Â .˙Ù¯BËÂ ˙ÚaL ‡l‡ ,d¯Èc‰Ï¿«ƒ»∆»ƒ¿««¿∆∆¿ƒ»¿»«¬…
˙a˙k ÂÈÏÚ LiL ˙BÁB˜l‰ eÚ„È ¯·kL .dÏÚ·Ï¿«¿»∆¿»»¿«»∆≈»»¿À«
˙ÁzL ÌÈÒÎ eÁ˜lL ÌÓˆÚ ÏÚ e„ÈÒÙ‰ Ì‰Â ,‰M‡ƒ»¿≈ƒ¿ƒ««¿»∆»¿¿»ƒ∆««

.d„eaÚLƒ¿»

הבית.35) בדק עצמו 36)לתיקון מההקדש גובה היא אין
כאשר  אלא שקדם, השעבוד מפקיע "הקדש היא שהלכה
לגבות  לאשה יש לחולין ותצא זו קרקע ההקדש גזבר ימכור

זו. קרקע על עומד שעבודה שהרי הפודה מן

.‡ÈÂÈÒÎ ¯ÎnL ÏÚa‰37BzL‡ ‰·˙k Ck ¯Á‡Â , «««∆»«¿»»¿««»»¿»ƒ¿
‰ÓÈkÒ‰Â ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :Á˜BlÏ«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»

ÂÈOÚÓÏ38‰pnÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -39BÊ È¯‰ , ¿«¬»««ƒ∆»ƒ∆»¬≈
˙Ù¯BË40ÔÈ·Ï dÈa ‰È‰z ‡lL ‡l‡ BÏ ‰·˙k ‡lL ; ∆∆∆…»¿»∆»∆…ƒ¿∆≈»¿≈

È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ dÏ LÈÂ ,‰ËË˜ dÏÚa«¿»¿»»¿≈»««««»ƒƒ
ÈÏÚ·Ï41dÏ ÔÈ‡L ‰lÁz ‰M‡‰ „iÓ e˜ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿ƒ¬»ƒ»ƒ«»ƒ»¿ƒ»∆≈»

Â ,‰Ê ÌB˜Ó ÏÚ „eaÚL- ÏÚa‰ B˙B‡ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡ ƒ¿«»∆¿««»»««««
B˙B‡ ˙Ù¯BË dÈ‡42¯Ó‡Â ,ÏÚa‰ ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»∆∆¿≈ƒ»««««¿»«

‡ÏÂ ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :Á˜BlÏ ·zÎÏ BzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿…«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ»¿…
¯În‰ „ÒÙÂ ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ‡ÏÂ ‰·˙k43¯ÊÁÂ , »¿»¿…ƒ¿ƒ»¿«¬»¿ƒ¿««∆∆¿»«

‰„O ÔÈa ‰„O d˙B‡ ÔÈa ,¯Á‡ LÈ‡Ï ¯ÎÓe ÏÚa‰«««»«¿ƒ«≈≈»»∆≈»∆
e˜Â ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ÏÚa‰ ¯ÎnL ¯Á‡Â ,˙¯Á‡«∆∆¿««∆»««««ƒ¿ƒ»¿«¬»¿»
‰ÏBÎÈ dÈ‡ - BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L d„iÓƒ»»∆≈»ƒ¿«»∆≈»¿»
È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á' ¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ;Û¯ËÏƒ¿…∆≈»¿»««««»ƒƒ
‰ÎÏ‰ ‡Ï ,‰˙ˆ¯ ‡lLk ,‰BL‡¯a È¯‰L ,'ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ∆¬≈»ƒ»¿∆…»¿»…»¿»

dÏÚa ÔBˆ¯a44. ƒ¿«¿»
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לו 37) ויש מנה כתובתה "שאפילו לכתובתה המשועבדים
הכתובה". שעבוד תחת הכול זהובים באלפים קרקע

המכירה.38) כתיבתה 39)למעשה על ממנה קניין קבלו
נכסים 40)זו. לבעלה יהיו ולא תתאלמן או לכשתתגרש

המכורים. מהנכסים כתובתה גובה זו הרי חורין בני
נכסים 41) ויש קיימת. המכירה גבייתה שעת בוא עד אבל

אשתו  לו שהכניסה "קרקע והם: לאלתר בטלה שמכירתם
קרקע  משלו, שום (בכתובה) לה שהכניס קרקע בכתובתה,
האשה  מיד שקנו פי על אף בכתובתה, (לגבות) לה שייחד
שהיא  מפני בטל שעשה מה כל מעשיו, שקיימה אחר

לבעלי". עשיתי רוח נחת לומר 42)אומרת: יכולה שאינה
מכר. שבעלה קודם מידה קנו שהרי לבעלי עשיתי רוח נחת

לכתוב.43) סירובה בגלל המכר אומרים 44)נתבטל ואין
על  בעלה עמה התקוטט ודאי בראשונה, המכר ונפסד הואיל
אנוסה, זו והרי השנייה, במכירתו לו להודות והוכרחה כך

ש  מתוך קיימת.אלא המכירה בשנייה, הסכימה

.·ÈÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L ÈÓ45e˜Â ,e‰„O ˙‡ ¯ÎÓe , ƒ∆»¿≈»ƒ»«∆»≈¿»
dÈ‡Â BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L ‰BL‡¯‰ „iÓƒ«»ƒ»∆≈»ƒ¿«»∆¿≈»
ÏÈÚBn‰ ÔÈw‰ ‰È‰Â ,Á˜Bl‰ ÔÓ B˙B‡ ˙Ù¯BË46 ∆∆ƒ«≈«¿»»«ƒ¿»«ƒ
,'ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á' Ba ÔÚËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿…«««»ƒƒ¿«¿ƒ
‰iM‰ - Ô‰ÈzL L¯‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«««≈≈¿≈∆«¿ƒ»
,Á˜BlÏ d„iÓ e˜ ‡Ï È¯‰L ,Á˜Bl‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓƒ»ƒ««≈«∆¬≈…»ƒ»»«≈«
,‰Ó„˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰iM‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓ ‰BL‡¯‰Â¿»ƒ»ƒ»ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»¿»
¯ÊÁzLÎe .Á˜Bl‰ ÏÚÓ ‡l‡ d„eaÚL ‰¯ÈÒ‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ»ƒ¿»∆»≈««≈«¿∆«¬…
,d„iÓ d‡ÈˆBÓe Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ ,‰BL‡¯Ï ‰„O‰«»∆»ƒ»≈«≈«ƒ»ƒ»»

‰ÏÈÏÁ ˙B¯ÊBÁÂ .BÏ e˜ È¯‰L47‰¯Lt eOÚiL „Ú , ∆¬≈»¿¿¬ƒ»«∆«¬¿»»
.Ô‰ÈÈa≈≈∆

לשנייה.45) הראשונה נישואי שקנו 46)וקדמו כגון
לעיל. כמבואר הבעל מכר כן ואחרי תחילה ממנה

חול 47) מגזרת - חלילה אופן. באותו ושוב, שוב סביב,
וסיבוב. היקף ועניינו "מחול") זה (משורש

.‚È,ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ»≈ƒ
˙ÚaL48ÔÈa d˙a˙k ˙Ú¯ÙÂ dÏÚa.Ú˜¯wÓ ˙¯ÎBÓe ƒ¿««∆∆ƒ«¿««¿»¿ƒ¿««¿À»»≈

ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·a ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a49. ¿≈ƒÀ¿ƒ≈¿≈ƒ∆≈»À¿ƒ
‡ ÌÈL‡‰ ‰LÏM‰ eÈ‰iL ,‡e‰ÂÔÈÚ„BÈÂ ÔÈÓ ¿∆ƒ¿«¿»»¬»ƒ∆¡»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ¯În‰ ˙eÈ¯Á‡Â .Ú˜¯w‰ ˙ÓeLa50. ¿«««¿«¿«¬»«∆∆«ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ¯kÓz ‡Ï ‰Le¯b‰ Ï·‡51. ¬»«¿»…ƒ¿…∆»¿≈ƒÀ¿ƒ
‰Ê¯Î‰a ‡l‡ ¯kÓz ‡Ï - ÔÈc ˙È·a ˙¯ÎBn‰ ÏÎÂ52. ¿»«∆∆¿≈ƒ…ƒ¿…∆»¿«¿»»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰·e53ÔÈc ˙Èa ˙¯ÈÎÓ ËtLÓ ¯‡a˙È ¿ƒ¿«¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ«≈ƒ
dÈ‡ - ÔÈc ˙È·a ‡lL ˙¯ÎBn‰ Ï·‡ .‡È‰ C‡È‰≈«ƒ¬»«∆∆∆…¿≈ƒ≈»

‰Ê¯Î‰ ‰ÎÈ¯ˆ54Ì‰L ‰LÏL CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»«¿»»¿««ƒ≈»ƒ¿»∆≈
.‡ÓeLa ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ¿¿ƒ¿»

לכתובתה.48) כלום בעלה לה הניח אדם 49)שלא שאין
קל  כן אמרו בכתובה ואם דין בבית אשתו שתתבזה רוצה

אביה. מבית שהביאה ברזל צאן בנכסי אם 50)וחומר
הלוקח  חוזר מהלוקח, הנגזל וטרפה גזולה השדה נמצאת
היתומים. שליח הייתה שהאלמנה בעלה יורשי היתומים על

דין.51) בבית גרושתו תתבזה אם לאדם לו אכפת לא כי

היא 52) בכמה למכירה, העומדת זו שדה על שמכריזים
למכרה. רוצים מה ומפני ח'.53)שומה, הלכה יב, פרק

נעשה  בהכרזה שלא שמכר דין "בית מבואר: י' הלכה ושם
בהכרזה". ומוכר וחוזר משנה בדבר שטעה כי 54)כמי

קיים  המקח - המקח משישית בפחות דין בית טעה אם
כאשר  אבל ובמכירה, בשומה לדקדק הכרזה צריך לפיכך
ודינר, מנה שווה מכרה אפילו דין בבית שלא מוכרת אלמנה

ידה. על מפסידים היתומים ואין בטל, מכרה - במנה

.„Èd˙a˙Îa Ú˜¯˜ ‰¯ÎnL ‰ÓÏ‡55ÔÈ·Ï dÈa «¿»»∆»¿»«¿«ƒ¿À»»≈»¿≈
dÓˆÚ56‰ÂLa ‰ÂL ‰¯ÎÓ Ì‡ ,57,Ìi˜ d¯ÎÓ - «¿»ƒ»¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»

,‡e‰Â .‰¯ÎnL ¯Á‡ ‰ÓÏ‡ ˙Úe·L ˙ÚaLÂ¿ƒ¿««¿««¿»»««∆»¿»¿
dÓˆÚÏ ‰ÓL Ì‡ Ï·‡ ;¯Á‡Ï ‰¯ÎnL58‡Ï - ∆»¿»¿«≈¬»ƒ»»¿«¿»…
‰ÊÈ¯Î‰ elÙ‡Â ,ÌeÏk ‰˙OÚ59. »¿»¿«¬ƒƒ¿ƒ»

כתובתה.55) גביית שלושה 56)לצורך אפילו נכחו שלא
הקודמת. בהלכה האמורים טעתה 57)הדיוטות שלא

בשומת 58)במכירה. לעצמה היתומים שדה לקחת
בשומתה,59)כתובתה. טעתה ולא פומבית מכירה על

זמן  לאחר מעות להגבותה היתומים רצו אם זאת בכל
הר  מפרש והטעם, ממנה. השדה ונוטלים כי חוזרים שב"א,

שנתמנה  שליח וכל לאחרים, למכור שליח אלא נעשתה לא
שאין  מכר, באותו ולקנות לזכות יכול אינו לאחרים למכור
ולגבי  אחרת, לרשות זו מרשות דבר הוצאת אלא המכר
במקום  עומד הוא כי מרשות, הוצאה כאן אין השליח

לעצמו". מקנה אדם ו"אין הבעלים,

.ÂË‰‡Ó ‰ÂL ‰¯ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»»«ƒ»¿»»∆≈»
d˙a˙k ‰Ïa˜˙ - ‰‡Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ»∆»«ƒ¿≈»ƒ¿«¿»¿À»»

ÌeÏk dÏ ÔÈ‡Â60.‰ÓÏ‡ ˙Úe·L Ú·MzL „·Ï·e , ¿≈»¿ƒ¿«∆ƒ»«¿««¿»»
‰‡Óa ¯È„Â ‰‡Ó ‰ÂL ‰¯ÎÓe ,‰‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»≈»»¿»»∆≈»¿ƒ»¿≈»

ÏËa d¯ÎÓ -61¯Èc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‡ È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â , ƒ¿»»≈«¬ƒ»¿»¬ƒ«¬ƒ∆«ƒ»
.ÌÈL¯BiÏ«¿ƒ

ואין 60) לעצמך", הפסדת "את לה: אומרים היתומים כי
לקרקעות. אונאה דין אין כי המכר, ייבטל אומרים
אני  לומר יכולה אינה במאתיים, מאה שווה וכשמכרה
לשוק  שליח השולח היא: הלכה כי שלי, והריווח הרווחתי
לו  שאין בדבר - המעות לבעל הכול בזול, ולקח לסחורה
ביוקר. וזה בפחות זה באומד, הנמכרת קרקע כמו קצבה,

המכר 61) שכל נמצא למכור, רשות לה אין דינר שאותו
היה. אחת בבת שהרי טעות,

.ÊË‰ÊÏ ‰¯ÎÓe ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»«¿«≈»¿»»∆
‰‡Ó ‰ÂL ÔB¯Á‡ÏÂ ,‰ÂLa ‰ÂL ‰Óa ‰ÊÏÂ ‰Óa¿»∆¿»∆¿»∆»∆¿»∆¿»«¬»∆≈»
Ìi˜ Ìlk ÏLÂ ,ÏËa ÔB¯Á‡ ÏL - ‰‡Óa ¯È„Â62. ¿ƒ»¿≈»∆«¬»≈¿∆À»«»

המכר 62) אין במאה ודינר מאה שווה לראשון מכרה ואם
חשבונה. על ההפסד אלא בטל,

.ÊÈLÈ63d˙a˙k ¯kÓÏ ‰M‡Ï64.‰zÓa dzÏ B‡ ≈¿ƒ»ƒ¿…¿À»»ƒ¿»¿«»»
ÏhÈÂ ‰l‰ ‡B·È - dL¯‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡65Ì‡Â ; ƒ≈«««≈¿»»«»¿ƒ…¿ƒ

dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó66‰ÚaLpL Ì„˜ B‡67ÔÈ‡ - ≈»ƒ¿«≈«¿»…∆∆ƒ¿¿»≈
ÌeÏk BÏ68. ¿
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רשאית.63) והתוספת.64)יכולה, הלוקח 65)העיקר
גרושה. או אלמנה בתור לאשה להינתן הראוי את יטול

ליגבות 66) כתובה ניתנה לא שהרי גוביינא לידי באה לא
מוריש 67)מחיים. אדם ואין שתישבע, עד כלום לה שאין

ליורשיו. הלוקח 68)שבועה נותן ולפיכך מעותיו. והפסיד
מועט. דבר זה מכר בעד

.ÁÈ˙ˆ˜Ó ‰kLÓ B‡ ,d˙a˙k ˙ˆ˜Ó ‰¯ÎnL È¯‰¬≈∆»¿»ƒ¿»¿À»»ƒ¿¿»ƒ¿»
˙¯ÎBÓ - d˙a˙k ˙ˆ˜Ó ¯Á‡Ï ‰˙ B‡ ,d˙a˙k¿À»»»¿»¿«≈ƒ¿»¿À»»∆∆

dÏÚa Ú˜¯wÓ69ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ÔÈa ¯‡M‰ ‰a‚˙Â ƒ«¿««¿»¿ƒ¿∆«¿»≈¿≈ƒÀ¿ƒ
ÌÈÓÚt elÙ‡ d˙a˙ÎÏ ˙¯ÎBÓe .ÌÈÓ‡ ‰LÏLa ÔÈa≈ƒ¿»∆¡»ƒ∆∆ƒ¿À»»¬ƒ¿»ƒ
ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡ ‰LÏLa ÔÈa ÔÈc ˙È·a ÔÈa ˙Ba«̄≈¿≈ƒ≈ƒ¿»∆¡»ƒ¿¿ƒ

.Ú˜¯w‰ ˙ÓeL«««¿«

כתובתה.69) לגבוי קרקע מוכרת

.ËÈd˙a˙k ˙¯ÎBn‰70dÏÚ·Ï ÔÈa ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈa ,71, «∆∆¿À»»≈«¬≈ƒ≈¿«¿»
‰a˙k È‡z ¯‡L ‰„a‡ ‡Ï72¯ÎÊ Ôa dÏ ‰È‰ Ì‡Â . …ƒ¿»¿»¿»≈¿À»¿ƒ»»»≈»»

ÂÈ·‡ ÈÒÎpÓ ‰¯kÓpL ˙‡f‰ ‰a˙k‰ „‚k L¯BÈ -73 ≈¿∆∆«¿À»«…∆ƒ¿¿»ƒƒ¿≈»ƒ
‰Ê È‡z ÔÈ„k ,B˜ÏÁ ÏÚ ¯˙BÈ74˙ÏÁBn‰ Ï·‡ . ≈«∆¿¿ƒ¿«∆¬»«∆∆

elÙ‡Â ,d˙a˙k È‡z Ïk ‰„a‡ - dÏÚ·Ï d˙a˙k¿À»»¿«¿»ƒ¿»»¿»≈¿À»»«¬ƒ
ÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡ ˙BBÊÓ75‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ d˙a˙k ˙ÏÁBÓe . ¿≈»»»∆∆¿À»»≈»¿ƒ»

ÔÈ˜76ÌÈ„Ú ‡ÏÂ77ÔÈ‡L ,ÌÈÏÁBn‰ Ïk ¯‡Lk ; ƒ¿»¿…≈ƒƒ¿»»«¬ƒ∆≈»
„·Ïa ÌÈ¯·„a ‡l‡ ,ÔÈ˜ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ78. ¿ƒƒ…≈ƒ¿…ƒ¿»∆»ƒ¿»ƒƒ¿«

Ô‰ÈÏÚ ˙ÎÓBÒ ˙Úc‰L ÌÈ¯·„ eÈ‰iL ,‡e‰Â79‡ÏÂ , ¿∆ƒ¿¿»ƒ∆«««∆∆¬≈∆¿…
dÓz È¯·„ B‡ Ïez‰Â ˜BÁO È¯·„ eÈ‰È80˙Ú„a ‡l‡ , ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒƒ¿≈≈«∆»¿««

.‰BÎ¿»

כתובתה.70) כל לא 71)כלומר יגרשנה או ימות שאם
כתובתה. התנאים 72)תגבה ושאר ופדיונה רפואתה כגון

שמכרה  כיוון מזונותיה אבדה וכשתתאלמן לעיל. המנויים
כתובתה. הזכרים 74)כשימות.73)כל  הבנים  "שיהיו

צאן  נכסי בתורת שהכניסה ונדונייתה אמם כתובת יורשים
נשים  (בני אחיהם עם הירושה שאר חולקים כן ואחרי ברזל,

בשווה". בחייו ו 75)אחרות) שאפילו רבינו מדברי נראה
ממנו. ניזונת או 76)אינה במכירה הדרושה קניין קבלת

"כי 77)במתנה. מחילה, מחילתה - מודה היא אם אלא
לכופר". אלא ממונות בדיני עדים התורה הצריכה לא

טעם 78) לקניין ואין קניין צריכים שאינם הרבה דברים "יש
או  . . . אשתו את והמגרש עבדו את המשחרר כגון בהם,
רוב  נהגו . . . בידו לו שש פיקדון או חוב לחברו המוחל
אינו  זה קניין . . . הדברים אלו למקצת להקנות המקומות
כמשחק  אלו דברים אומר שאינו להודיע אלא כלום מועיל
אמר  אם לפיכך אמר, כן ואחרי בליבו שגמר אלא ומהתל,
דבר  צריך אינו זה דבר לעשות וגמרתי אמרתי אני שלם בלב

כלל". המוחלת 79)אחר רוח ואין "נחת לטעון: יכולה
יש  הנשים כל שהרי כתובתי", לו שמחלתי לבעלי עשיתי
היא  ואדרבה לו, תמחול לא אם איבה כאן ואין כתובה להן
ממני  מבקש שאתה בגירושין נתת "עיניך לו: לומר יכולה

כתובתי". לך לאו 80)שאמחול ויש כלאו שהוא הן ש"יש
לאו. זה הרי תמיהה, בלשון "הן" אמר שאם כהן", שהוא

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
וזכויותיהם 1) היורשים כלפי האלמנה זכויות רבינו בו ביאר

לפני  שנפלה אלמנה תפיסה, דיני נשבעה, ולא מתה אצלה,
שבאה  אלמנה במזונותיה, קרקע ייחד ניזונת, ממי היבם
עשירה  או עניה ידיה, מעשה מזונות, לתבוע דין לבית
מזונות  שתבעה אלמנה מזונות, תבעו ולא זמן ששהו

מהיורשים.

.‡ÔÈL¯BÈ ÈÒÎpÓ ˙Bf ‰ÓÏ‡2d˙eÓÏ‡ ÔÓÊ Ïk3 «¿»»ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ»¿««¿¿»
d˙a˙k ÏhzL „Ú4,ÔÈc ˙È·a d˙a˙k Úa˙zMÓe . «∆ƒ…¿À»»ƒ∆ƒ¿«¿À»»¿≈ƒ
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡5d˙a˙k ‰¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .6B‡ ,dlk ≈»¿¿≈ƒ»¿»¿À»»À»

d˙a˙k ‰˙OÚ B‡ ,d˙a˙k ‰kLÓ7È˜È˙Bt‡8 ƒ¿¿»¿À»»»¿»¿À»»«≈≈
E·BÁ ‰a‚z ‰t :BÏ ¯Ó‡zL ‡e‰Â ,¯Á‡Ï9ÔÈa - ¿«≈¿∆…«…ƒ¿∆¿≈

˙È·a ‡lL ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a el‡ ÌÈ¯·c ‰˙OÚL∆»¿»¿»ƒ≈¿≈ƒÀ¿ƒ≈∆…¿≈
¯Á‡Ï ‰˙OÚL ÔÈa dÏÚa ÈiÁa ‰˙OÚL ÔÈa ,ÔÈcƒ≈∆»¿»¿«≈«¿»≈∆»¿»¿««

ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙˙ÈÓ10Ï·‡ . ƒ««¿»≈»¿ƒ«¿ƒ¬»
˙BBÊÓ dÏ LÈ - d˙ˆ˜Ó ‰¯ÎÓ Ì‡11Ò¯‡˙zMÓe . ƒ»¿»ƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
‰È˙BBÊÓ ‰„a‡ ‰ÓÏ‡‰12. »«¿»»ƒ¿»¿∆»

מבעלה.2) כמבואר 3)שירשו בכתובתה, לה התחייב שכן
נכתב  שלא שאע"פ הוא ביתֿדין ותנאי ה"ב. פי"ב לעיל

נב:). (כתובות נכתב כאילו זה הרי אין 4)בכתובה, אבל
המזונות  מן ולסלקה כתובתה לה לפרוע יכולים היורשים

נד.). לא 5)(שם והוא להינשא, שרוצה דעתה שגילתה
ימי  כל מנכסי ותתזני בביתי יושבת תהי "את אלא: לה כתב
גיטין  (רש"י כבודו בשביל אלמנה שהיא אלמנותיך" משך

הכ"ח.6)לה.). לקמן ראה והתוספת, קרקע 7)העיקר
נד.). כתובות (רש"י לכתובתה יוונית:8)המיוחדת מילה

שאמרה  - בנין או קרקע שעבוד משכנתא, היפותיקו,
רש"י  ובפירוש מזה". אלא פרעון לך יהא "לא לבעלֿחובה:

קאי". תהא אפה - "אפותיקי יא:): כתובות 9)(בבאֿקמא
וכל  כתובתה, גבתה כאילו היא הרי אלה שבכל א. נד,
כתובות  (ר"ן מזונות לה ואין בעלה מבית הסתלקה שגבתה

חיוב 10)פי"א). שהרי מזונות, לה יש בעלה בחיי אבל
שזלזלה  ומוחלת ה"ב). פי"ב (למעלה התורה מן הוא מזונות
פי"ז  (למעלה בעלה בחיי אף מזונות לה אין - בכתובתה
סקי"ח. צג סי' שמואל' 'בית וראה פג). והערה הי"ט

מותר 11) לה פורעים היורשים, רצו "ואם ב: צז, כתובות
תמכור  אשה כל כן לא שאם . . . אותה ומסלקים כתובתה
הדינר" בחסכון ימיה כל ותתפרנס דינר תשלום עד כתובתה

ס"י). צג סי' באהע"ז וכן שם, כיון 12)(הרא"ש
והוא  אלמנה, מלהיות ופסקה היא, איש" "אשת שנתארסה,
(מגידֿמשנה). אלמנותיך" משך ימי "כל אלא: לה כתב לא
רק  אם שהואֿהדין צג, סי' אהע"ז יוסף' ה'בית וכתב
מעליה  הפקיעה לאחר, עצמה ששידכה "אבל נשתדכה,
מנכסיו, ניזונית שתהא יתכן ואיך הראשון, בעלה כבוד
נקרא  הראשון בעלה ששם זמן כל משמע אלמנותיך" ד"ימי
ומשנשתדכה  פלוני", של אלמנתו "זו שאומרים עליה,
(כתובות  אמרו בזה וכיוצא פלוני". של "משודכת נקראת
כיצד? מזונות, לה יש נתפייסה ולא להנשא תבעוה נד.):
לה  יש - מלהנשא) (מתעכבת בעלי פלוני "מחמת אמרה:
לה  אין - לי מהוגנים שאינם אדם בני מחמת מזונות.
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היה  שלא אלא בעלה כבוד מחמת זה אין כי מזונות",
(רש"י  אלמנותיך" "משך בה קורא אני ואין לה. הגון תובעה

שם).

.·dÏ ÔÈ˙B Ck ,ÂÈÒÎpÓ B˙BÓ ¯Á‡ ˙BfpL ÌLk¿≈∆ƒ∆««ƒ¿»»»¿ƒ»
¯B„na ˙·LBÈ B‡) ¯B„Óe ,LÈÓLz ÈÏÎe ˙eÒk13( ¿¿≈«¿ƒ»∆∆«»

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯ka ˙LnzLÓe ,dÏÚa ÈiÁa Ba ‰˙È‰L∆»¿»¿«≈«¿»ƒ¿«∆∆«»ƒ¿»
ÙM·e ÌÈ„·ÚadÏÚa ÈiÁa Ô‰· ‰LnzLpL ˙BÁ14. »¬»ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»»∆¿«≈«¿»

B˙B·Ï ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ¯B„n‰ ÏÙ15Ì‡Â . »««»≈«¿ƒ«»ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈlMÓ ep·‡ È‡Â ÈÏ eÁÈp‰ :‰¯Ó‡»¿»«ƒƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ∆ƒ≈¿ƒ

dÏ16B˜„a ˜fÁz ‡Ï ÔÎÂ .17B˙B‡ ‰ÁËz ‡ÏÂ18‡l‡ , »¿≈…¿«≈ƒ¿¿…ƒ¿∆∆»
¯B„Ó e¯ÎnL ÔÈL¯BÈÂ .‡ˆz B‡ ‡e‰L ‰Ók Ba ·Lz≈≈¿»∆≈≈¿¿ƒ∆»¿¿

ÌeÏk ‡ÏÂ eOÚ ‡Ï - ‰ÓÏ‡19. «¿»»…»¿…¿

ובכת"י 13) מוקפות. אלו תיבות אין קדומים, בדפוסים
וכו'". במדור יושבת "ומדור, הנוסח: התימנים

כדרך 14) זהב וכלי כסף בכלי הוסיפו: ושם א. קג, כתובות
בעלה. בחיי לפי 15)שמשתמשת מדור לה שוכרים אלא

ג. הלכה כדלהלן נסתלקה 16)כבודה, שנפל, שמכיון
שם). (כתובות, ממנו ובקיעו.17)זכותה סדקו תתקן

בדק  את יחזקו "והם ו): יב, (מלכיםֿב הכתוב מלשון
וכדומה.18)הבית". וסיד טיט של בטיח תטוחנו

(כתובות,19) בעלה מחיי עוד לאלמנה משועבד שהמדור
מותו. לפני בו ישבה שהרי שם)

.‚¯ÎOa ‡l‡ ˙Èa dÏÚ·Ï ‰È‰ ‡lL B‡ ˙Èa‰ ÏÙ20 »«««ƒ∆…»»¿«¿»«ƒ∆»¿»»
dÏ ÔÈ˙B -21‰È˙BBÊÓ ÔÎÂ .d„B·k ÈÙÏ ¯B„Ó ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿≈¿∆»

d„B·k ÈÙÏ - d˙eÒÎe22ÏB„b ÏÚa‰ „B·k ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«««»
,BnÚ ‰ÏBÚL ÈtÓ ;B„B·k ÈÙÏ dÏ ÔÈ˙B - d„B·kÓƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ ˙„¯BÈ dÈ‡Â23. ¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

שכורה.20) בדירה ('ירושלמי'21)שגר לה שוכרים
שנפל, המדור לה מתקנים שאין והטעם הי"ג). פ"ד, כתובות
הראשון, בבית תדור אם כי מלבנותו, עליה מעכבים וגם
לפי  אפילו בית לה כששוכרים אבל ממנו. תצא לא לעולם
(רש"ל, אביה לבית ותצא לה נוח יהיה לא שמא כבודה,

צד). סי' אהע"ז בט"ז גרה 22)הובא שהיתה כשם
פי"ב, כתובות ('ירושלמי' הים במדינת ובעלה וניזונית

א.23)ה"ג). מח, כתובות

.„˙BBÊÓ ‰È‰L ‰MÓÁ ?„ˆÈk .‰a¯Ó ˙Èa‰ ˙k¯aƒ¿«««ƒ≈À»≈«¬ƒ»∆»»¿
·˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk24ÔzLÓÁ eÈ‰ Ì‡ ,Bc·Ï ÏÎ‡iLa »∆»≈∆«¿∆…«¿«ƒ»¬ƒ¿»

Úa¯‡ Ô‰Ï ˜ÈtÒÓ - ·e¯Úa ÔÈÏÎB‡Â „Á‡ ˙È·a¿«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈«¿ƒ»∆«¿«
‰ÓÏ‡ ,CÎÈÙÏ .˙Èa‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÔÈa«̃ƒ¿«ƒƒ¿»»¿≈««ƒ¿ƒ»«¿»»
e˙e ˙BBÊÓ ÈÏ e˜Òt ,È·‡ ˙ÈaÓ ‰ÊÊ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡L∆»¿»≈∆ƒ»»ƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿¿
eÏˆ‡ z‡ Ì‡ :dÏ ¯ÓBÏ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈÏBÎÈ - ÌL ÈÏƒ»¿ƒ«¿ƒ«»ƒ«¿∆¿≈
CÏ ÌÈ˙B e‡ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙BBÊÓ CÏ LÈ -≈»¿¿ƒ«≈»¿ƒ»
ÈtÓ :˙ÚBË ‰˙È‰ Ì‡Â .˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙk ‡l‡∆»¿ƒƒ¿«««ƒ¿ƒ»¿»∆∆ƒ¿≈

‰cÏÈ ‡È‰L25˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙B - ÌÈ„ÏÈ Ì‰Â ∆ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ»¿
‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â dc·Ï dÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰26¯˙BÓe . ««¿ƒƒ»¿«»¿ƒ¿≈»ƒ»«

ÔÈL¯BiÏ - ˙eÒk‰ ¯˙BÓe ‰ÓÏ‡‰ ˙BBÊÓ27. ¿»«¿»»««¿«¿ƒ

הס 24) ששית והוא היבש, כה.מדת ו, במלכיםֿב ונזכר אה,
עמהם.25) תדור אם רע, שם עליה יצא ושמא צעירה.
א.26) קג, חולק.27)כתובות והראב"ד ב. סה, שם

.‰dÏ ÔÈ‡L ‰‡eÙ¯Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ :‰˙ÏÁL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆≈»
‰·ˆ˜28˙BBÊÓk BÊ È¯‰ -29Ì‡Â ;da ÔÈ·iÁ ÔÈL¯BÈÂ ƒ¿»¬≈ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ»¿ƒ

BÊ È¯‰ - ‰·ˆ˜ dÏ LiL ‰‡eÙ¯ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»∆≈»ƒ¿»¬≈
d˙a˙kÓ ‰‡t¯˙Ó30ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ˙ÈaL . ƒ¿«¿»ƒ¿À»»ƒ¿≈≈«¿ƒ«»ƒ

d˙BcÙÏ31‰Ó·È ‰˙È‰ elÙ‡ .32ÈiÁa ˙ÈaL elÙ‡Â , ƒ¿»¬ƒ»¿»¿»»«¬ƒƒ¿≈¿«≈
d˙BcÙÏ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰È·Ma ‡È‰Â ˙Óe dÏÚa«¿»≈¿ƒ«ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»

ÂÈÒÎpÓ33d˙a˙k Ïhz B‡ ,dÓˆÚ ÏMÓ ˙ÈcÙ ‡l‡ ; ƒ¿»»∆»ƒ¿≈ƒ∆«¿»ƒ…¿À»»
.dÓˆÚ ‰cÙ˙Â¿ƒ¿∆«¿»

רפואי.28) לטיפול תמיד וזקוקה תדיר, חולה שהיא
קצבה.29) אין להן הרא"ש 30)שגם וכתב ב. נב, כתובות

בבת  הבא לפדיונה דומה קצבה לה שיש רפואה (שם):
פטורים  הם כך מלפדותה, פטורים שהיורשים וכשם אחת,

הי"ז. פי"ד, לעיל וראה א:31)מרפואתה. נב, כתובות
לאשה". לי ואחזירך בה קורא אני הזקוקה 32)"שאין

אינם  זאת בכל - לאשה אותה שייבמו האחים מן לאחד
לפי  וזהו אותה. ייבמו שלא זמן כל לפדותה חייבים
בספר  (הרמב"ן שם כתובות בגמרא מדוייקות נוסחאות
ברי"ף  הוא וכן מתניתין), ועוד ד"ה פ"ד, יבמות ה'מלחמות'

אינם 33)שם. לפדותה, חייבים שאין ולפי שם. כתובות,
משום  אלא "פירותיה תיקנו שלא נכסיה. פירות אוכלים

ה"ח. ובסמוך ה"ד. פי"ב, לעיל ראה פדיונה".

.Â‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó34d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ ÏÚa‰ ÈL¯BÈ -35. ≈»»«¿»»¿≈««««»ƒƒ¿»»
- ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ‰ÓÏ‡ ˙Úe·L ‰ÚaL Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»¿««¿»»¿««»≈»

d˙a˙k ÔÈL¯BÈ ‰ÈL¯BÈ36Ï·‡ ,d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ Ô‰Â ¿∆»¿ƒ¿À»»¿≈«»ƒƒ¿»»¬»
ÔÈL¯BiÏ - ‰ÓÏ‡‰ È„È ‰OÚÓ .ÏÚa‰ ÈL¯BÈ ‡Ï37. …¿≈««««¬≈¿≈»«¿»»«¿ƒ

CÈ˙BBÊÓa CÈ„È ‰OÚÓ ÈÏË :‰ÓÏ‡Ï ¯Ó‡L L¯BÈÂ¿≈∆»«¿«¿»»¿ƒ«¬≈»«ƒƒ¿«ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -38- ‰Êa ‰˙ˆ¯L ‡È‰ Ï·‡ ; ≈¿ƒ¬»ƒ∆»¿»»∆

dÏ ÔÈÚÓBL39. ¿ƒ»

להשבע 34) הספיקה לא וגם מהיורשים, כתובה גבתה ולא
אלמנה. (יב,35)שבועת לעיל שנינו וכן ב. צה, כתובות

לכתובתה". ירושתו תחת "וקבורתה לעיל 36)ד) כמבואר
הבעל. מיורשי אותה וגובים מח.). ובשבועות הי"ב. (פט"ז,
- האלמנה נשבעה כשלא אפילו ולדעתו חולק, והראב"ד
שלא  היא שבועתה כי בקבורתה, חייבים בעלה יורשי אין
שלא  עוד וכל בחייו, כסף צרור התפיסה ולא מבעלה נפרעה
והורישה  נפרעה כבר שמא הבעל יורשי אומרים נשבעה
נוטלים  שהם גם ומה לקוברה, ועליהם - ליורשיה הכסף

ה"ט. בסמוך כמבואר שבועה, בלא כתובות,37)נדונייתה
-38)שם. יתומים" מנכסי ניזונת "אלמנה שם: במשנה,

מבלי  עלֿכלֿפנים, מהם ניזונת שהיא ניזונת ענין וזהו
לומר  יכול אינו שהבעל כשם שם) ('מאירי' להפטר שיוכלו
כמבואר  למזונותיה, ידיה מעשי יספיקו לא שמא לאשתו, כן

ה"ד. פי"ב כנגד 39)למעלה תוקנו לטובתה המזונות כי
לה  שומעים חכמים תקנת על מוותרת היא ואם ידיה, מעשי

ה"א). פי"א, כתובות ('ירושלמי'

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



`zeyiקצח zekld - miyp xtq - ixyz 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊdÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ ÏÎÂ40‰ÓÏ‡ , ¿»¿»∆»ƒ»»¿«¿»«¿»»
‰hn‰ ˙Úv‰Â ÒBk‰ ˙‚ÈÊnÓ ıeÁ ,ÌÈÓB˙ÈÏ ‰OBÚ»«¿ƒƒ¿ƒ««¿«»««ƒ»

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ¯‰Â41. ¿«¿»«»»»»¿«¿»

ה"ז.40) פכ"א, לקמן שהן 41)המנויות א. צו, כתובות
לקמן  וראה (רש"י) דבר והרגל חיבה המקרבות מלאכות

ה"ח. פכ"א,

.ÁÏÚaÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ˙B¯Ùe ‰ÓÏ‡‰ ˙‡ÈˆÓ¿ƒ«»«¿»»≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»«««
Ì‰a L¯BiÏ ÔÈ‡Â ,dÓˆÚÏ -42.ÌeÏk ¿«¿»¿≈«≈»∆¿

כדי 42) הוא לבעלה אשה מציאת שתיקנו הטעם כל שהרי
בנוגע  שייך לא וזה בעלה, לבין בינה איבה תהא שלא
צו.). (כתובות מזונותיה לה נותנים הם כרחם שעל ליורשים,
להם  אין בפדיונה חייבים ואינם הואיל נכסיה, לפירות ואשר
כתובות  (רי"ף פדיונה" כנגד פירותיה "תיקנו שהרי פירות,

לב. הערה למעלה וראה פ"ד),

.Ëd˙Èe„ Ì‰L ÌÓˆÚ ÌÈÒÎp‰Â43Ô˙B‡ ˙ÏËB - ¿«¿»ƒ«¿»∆≈¿¿»»∆∆»
ÌÏBÚÏ ÔÈc Ì‰a ÌÈL¯BiÏ ÔÈ‡Â ,‰Úe·L ‡Ïa44‡l‡ , ¿…¿»¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿»∆»

e¯È˙B‰ Ôk Ì‡45ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ eÈ‰Â ÏÚa‰ ÈiÁa ƒ≈ƒ¿«≈«««¿»ƒ¿≈…«¿∆
ÏÚaÏ ¯˙Bn‰L46‰Úe·L ‡Ïa ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó Ì‡Â . ∆«»«««¿ƒ≈»»«¿»»¿…¿»

ÈÒÎ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,d˙Èe„ ÌÈL¯BÈ ‰ÈL¯BÈ -¿∆»¿ƒ¿¿»»««ƒ∆ƒ¿≈
ÏÊ¯a Ô‡ˆ47ÈL¯BÈÏ ¯˙Bn‰ - ¯˙BÓ Ô‰a ‰È‰ Ì‡Â . …«¿∆¿ƒ»»»∆»«»¿¿≈

.ÏÚa‰«««

קיימים.43) הם.44)ועדיין שלה או 45)שהרי נתייקרו
יש 46)נשתבחו. וממילא ה"א. פט"ז, לעיל כמבואר

ובאה  פחתה או הנדוניא אבדה שאם ומובן בו. דין ליורשים
שאינה  להשבע, צריכה שפחתה מה היורשין מן לגבות
שדינו  יתומים, מנכסי להפרע הבא בעלֿחוב משאר עדיפה

(מגידֿמשנה). כסף,47)להשבע בסכום אותם ושמו
חשובים  אינם זאת בכל - סכום אותו על אחריות עליו וקיבל
האלמנה  בחזקת אלא - ליתומים להשבע שיצטרכו כנכסיו,
בעלה  לה ייחד ואם ליורשיה. מורישתם היא וממילא הם,
נוטלתם  - קיימים הם ועדיין מטלטלין או לכתובתה קרקע
פט"ז, לעיל כמבואר לבניה, מורישתם וממילא שבועה, בלא

הי"ג.

.ÈÔ‰Ó ÔBfzL È„k ÔÈÏËÏhÓ ‰ÒÙzL ‰ÓÏ‡48ÔÈa - «¿»»∆»¿»ƒ«¿¿ƒ¿≈∆ƒ≈∆≈
B˙BÓ ¯Á‡ ‰ÒÙzL ÔÈa ÌÈiÁÓ ‰ÒÙzL49elÙ‡ , ∆»¿»≈«ƒ≈∆»¿»««¬ƒ

¯kk ‰ÒÙz50ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ;d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ·‰Ê »¿»ƒ«»»≈ƒƒƒ»»∆»¿ƒ
,˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBÙe ,‰ÒÙzM ‰Ó ÔÈc ˙Èa ‰ÈÏÚ»∆»≈ƒ«∆»¿»¿ƒ»¿

ÔÈ·MÁÓe˙eÓzL „Ú d„ÈaM ‰nÓ ˙Bf ‡È‰Â ,dnÚ ¿«¿ƒƒ»¿ƒƒ∆ƒ«∆¿»»«∆»
˙BBÊÓ dÏ eÈ‰È ‡lL „Ú B‡51˙‡ ÔÈL¯Bi‰ eÁ˜ÈÂ , «∆…ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿ƒ∆
¯‡M‰52. «¿»

המטלטלין 48) מן נגבים המזונות אין הדין שמצד אע"פ
צו.). (שם לה מועילה תפיסתה סט:) שכבר 49)(כתובות

משועבדים  אינם יתומים של ומטלטלין היתומים, בהם זכו
חוב. יתר 50)לשום שהוא ואע"פ ה"ז. פ"י, לעיל מפורש

בכל  לה להנתן הראויים מזונותיה מכדי או כתובתה מכדי
הכ"א. להלן כמבואר יום, תגבה 51)שלשים אם כגון

ה"א. לעיל כמבואר תתארס, אם או וכן 52)כתובתה
להראות  שעליה ה"א): פי"א, (כתובות ב'ירושלמי' אמרו

כנ"ל. עמה לחשב שנדע כדי תפסה, מה ליתומים

.‡ÈdÏÚa ÈiÁa d˙a˙Îa ÔÈÏËÏhÓ ‰ÒÙz Ì‡ ÔÎÂ53, ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿¿ƒƒ¿À»»¿«≈«¿»
B˙BÓ ¯Á‡ ‰ÒÙz Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰Ó ‰·Bb - ˙Óe≈»≈∆¬»ƒ»¿»««

Ô‰Ó ‰·Bb dÈ‡ - d˙a˙ÎÏ54·‚ŒÏÚŒÛ‡ ,55ewzL ƒ¿À»»≈»»≈∆«««∆ƒ¿
ÌÈB‡b‰56ÔÓ ‰a˙k‰ È‡˙e ‰a˙k‰ ‰a‚zL «¿ƒ∆ƒ¿∆«¿À»¿»≈«¿À»ƒ

CÎÈÙÏ .ÔÈÏËÏhn‰57ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡‰ ÔBfz «ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»ƒ»«¿»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
.‰ÒÙz ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»

יורשים.53) בהם זכו לא בהם 54)שעדיין זכו שכבר
אמרנו  שכבר היורשים, כלפי מועילה תפיסתה ואין יורשים,
כמבואר  לבעלֿחוב, משועבדים יתומים של מטלטלין אין
משום  תפיסתה, מועילה שלמזונות והטעם א. לא, בפסחים
שנמכרו) (נכסים משועבדים מנכסים נגבים אינם שהמזונות
כתובה  אבל תפיסה, לה תיקנו לפיכך הי"ג, להלן כמבואר
הי"ד, פט"ז לעיל כמבואר משועבדים, מנכסים נגבית
לא  מהיתומים תפיסתה ולפיכך הלקוחות, מן לטרוף ויכולה
שתפסה). אלמנה ד"ה: צו. כתובות ('תוספות' לה מועילה

דעת אחרי כאן נמשך בהבנת ורבינו פי"א בכתובות הרי"ף
אלו, בדינים אחרות שיטות ויש שם, בכתובות הש"ס סוגיית

צו. שם וב'תוספות' ברי"ף כאן 55)ראה התימנים, בכת"י
עם  מחובר זה משפט שלפנינו, ובדפוסים הלכה. התחלת
סי' הגדולה" וב"כנסת מובן. כל לו ואין הקודמת, ההלכה
לכת"י  וכיוון חדש, משפט שזהו מדעתו שיער ט, אות צג

ה"ז.56)התימנים. פט"ז, התימנים:57)לעיל בכת"י
שלמעלה. למה מחובר וזה "ולפיכך",

.·ÈÌ‡Â58- Ô˙B‡ ‰ÒÙz ‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ dÏÚa ÁÈp‰ ¿ƒƒƒ««¿»ƒ«¿¿ƒ¿…»¿»»
Ô˙B‡ ÔÈÏËB ÔÈL¯Bi‰59,˙BBÊÓ dÏ ÔÈÏÚÓ Ô‰Â «¿ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»¿

ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰È :¯ÓBÏÂ Ô‰ÈÏÚ ·kÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â¿≈»¿»¿«≈¬≈∆¿«ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ
‡ÏÂ e„·‡È ‡nL ,Ô‰Ó ÔBf‡L „Ú ÔÈc ˙È·a ÔÈÁpÓÀ»ƒ¿≈ƒ«∆ƒ≈∆∆»…¿¿…

˙BBÊÓ ÈÏ eÈ‰È60Le¯Ùa ÂÈÏÚ ‰˙˙‰ elÙ‡Â .61 ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿¿»»»¿≈
ÔÈ„ ‰ÊÎÂ .˙·kÚÓ dÈ‡ - ÔÈÏËÏËn‰ ÔÓ ÔBfzL∆ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ≈»¿«∆∆¿»∆»ƒ

.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa „ÈÓz»ƒ¿»»≈ƒƒ

כאן 58) ואין רומי. בדפוס וכן "אם" התימנים: בכת"י
שתיקנו  "אע"ג שלמעלה: למה מחובר והכל הלכה, התחלת

כו'. הניח" אם כו' תזון ולפיכך לעצמם.59)כו'
מכרוה 60) אם - התלמוד מדין ממנה שניזונת בקרקע שאם

שאינה  במטלטלין - הי"ג) להלן (ראה טורפת אינה היתומים
מכירתם  לעכב יכולה אינה ודאי - הגאונים תקנת אלא

כתובתה.61)(מגידֿמשנה). כתיבת בשעת

.‚ÈÔ‰ÈÏÚ ·kÚÏ ‡È‰ ‰ÏBÎÈ - Ú˜¯˜ ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ««¿«¿»ƒ¿«≈¬≈∆
e¯kÓÈ ‡lL62„iÓ ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡ - e¯ÎÓ Ì‡Â . ∆…ƒ¿¿¿ƒ»¿≈»ƒ»ƒ«

ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ ˙BBf ˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙BÁB˜l‰«»∆≈»ƒ»¿«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯Á Èa63. ¿≈…ƒ

'העיטור').62) בספר (הובאה הגאונים תשובת
באופן 63) מידו קנו אם הרשב"א: וכתב א. סט, כתובות

מיד  טורפת היא מותו, לאחר האשה מזונות על מיוחד
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אינה  שלנו כתובה בשטר הנזכרת קנין וקבלת הלקוחות.
הבעל  בחיי למזונותיה מכוונת היא כי לכך, מועילה

(מגידֿמשנה).

.„ÈBÊ ¯Á‡ BÊ Ô‡OpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ba¯ ÌÈL ÁÈp‰ƒƒ«»ƒ«««ƒ∆¿»»««
‰ÂLa ˙BBf -64ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,65. ƒ¿»∆∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

deeya zepefip ,ef xg` ef o`ypy t"r` ,zeax miyp gipd"
."oilhlhna dnicw oic oi`y

היא  והסברא קדימה. דין יש מקרקע, ניזונות שאם ומשמע
להיגנב  היכולים מטלטלין על חל אינו מזונות ששעבוד
קדימת  לפי ניזונות בקרקעות ולכן הקרקע, על אלא

השיעבוד.
הקרקע  מן ניזונות שאפילו וכתב כך על השיג והראב"ד
מותו, לאחר נוצר המזונות חיוב כי בשוה, כולן ניזונות

הזמן. באותו לכולן הגיע וממילא
שניזונות  כהראב"ד סבר הרמב"ם שגם המגיד, הרב וכתב
"כמו  הוא שהלשון ברמב"ם וגורס בשווה, מהקרקע גם

במטלטלין". קדימה דין שאין
והראב"ד  שהרמב"ם הרוגוצו'בי כתב הדברים, ובביאור
מחיי  שנשתעבד או חדש שעבוד הוא יום כל האם חולקים
שהחיוב  האחד האופנים, שני את יש בנישואין כי הבעל,
המשך  הוא שאח"כ הזמן משך וכל הנישואין, בזמן חל
ובזה  חדש, חיוב ישנו ויום יום שכל והשני הראשון, לחיוב
חיוב  הוא הרמב"ם שלדעת והראב"ד, הרמב"ם נחלקו
הראב"ד  אבל קדימה. דין יש ולכן הנישואין, מיום נמשך
גם  בשוה ניזונות ולכן חדש, חיוב הוא יום שכל סובר

בקרקע.
ששם  גירושין, בהל' נוסף עניין הרוגוצו'בי מבאר ועפ"ז
וגם  לרפאותה", חייב אינו נשתטית.. ש"אם הרמב"ם כתב
לרפאותה", חייב יהיה לא "למה הראב"ד עליו השיג שם
הוא  שלרפאותה סובר שהרמב"ם הרוגוצו'בי ומבאר
חיוב  הוא ויום יום שבכל הנישואין שמחמת מהדברים
לכן  בכפיפה, נחש עם דר אדם אין בשוטה והרי חדש,

החיוב. פקע
לומר  אפשר אי בזה כי פקע, לא דירה של החיוב אמנם,
שהיא  דירה של הגדר שהרי מחדש, יום בכל חיוב שהוא

קבע. של דבר
שזהו  לחורבן, בנוגע הרוגוצו'בי דברי עם זה לקשר ויש
שאינו  דור "כל בירושלמי מפורש שזה וכתב נמשך. דבר
עד  מובן ועפ"ז החריבו", הוא כאילו עליו מעלין בימיו נבנה
אחרי  מתי", "עד הצעקה גדולה להיות צריכה כמה
העומד  יהודי כמו ממש נבנה. לא ועדיין צעקו שאתמול
מרעיש  היה שבוודאי חורבנו, בשעת בית־המקדש ליד
לבנות  הקב"ה שהתחייב לחיוב בנוגע מובן כמו"כ עולמות.

לבנות  ויום יום בכל חיוב שזהו מחדש, בית־המקדש את
נצחי. באופן - מזו ויתירה מחדש, בית־המקדש את

(ai oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

('ירושלמי'64) במזונות קודמת בזמן הקודמת אומרים: ואין
ה"א). מידי 65)פ"י, ולהפקיעם למכרם יכול שהלווה לפי

יכול  הוא שהרי במזונות, קדימה דין אין כך המלוה, שעבוד
(מגידֿמשנה), מזונותיה משעבוד ולהפקיעה נכסיו למכור
ותיבת  במזונות", קדימה דין "שאין הנוסח: רומי, ובדפוס
צג  סי' אבןֿהעזר יוסף' ה'בית הביא וכן שם. חסרה "כמו"

בידו. שהיו הרמב"ם מספרי

.ÂËÌÈL„Á ‰LÏLa ,Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙpL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿≈»»ƒ¿»√»ƒ
ÌÈBL‡¯‰66ÏÚa ÏMÓ ˙Bf -67¯aÚ‰ ¯k‰ Ì‡Â .68, »ƒƒƒ∆ƒ∆««¿ƒÀ«»À»

˙¯aÚÓ dÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ69„Ú ˙ÎÏB‰Â ˙Bf - ¿≈ƒƒƒ»¿À∆∆ƒ∆¿∆∆«
„ÏzL70‡Ói˜ ÏL Ôa ‰„ÏÈ .71Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙Bf - ∆≈≈»¿»≈∆«»»ƒ∆¿∆∆»

ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,d˙eÓÏ‡ ÈÓÈ72˙‡ˆÓ ‡Ï . ¿≈«¿¿»ƒ¿»»«»ƒ…ƒ¿≈
‰ÏÈt‰L B‡ ,ÌÈL„Á ‰LÏL ¯Á‡ ˙¯aÚÓ73dÈ‡ - ¿À∆∆««¿»√»ƒ∆ƒƒ»≈»

ÏMÓ ‡Ï ˙BfÏÚa74Ì·È ÏMÓ ‡ÏÂ75˙Ú·Bz ‡l‡ , ƒ∆…ƒ∆««¿…ƒ∆»»∆»««
.ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓ·È¿»»ƒ¿…«¬…

בהל'66) כמבואר לחליצה, ולא ליבום אז ראויה שאינה
להנשא  יכולה שאינה וממילא הי"ט, פ"א וחליצה יבום

להנשא 67)לאחרים. היא מעוכבת שהרי ב. מא, יבמות
(יבמות 68)בגללו. הראשונים החדשים שלושת אחרי

ובכת"י 69)לז.). מעוברת. שהיא ידעו כבר שבמותו
ואם  העובר, הוכר לא אם בעל, "משל הנוסח: אברבנאל,

לחליצה 70)הניחה". ולא ליבום לא ראויה אינה אז שעד
לאחר, להנשא יכולה שאינה וקלֿוחומר לו.). שם (כמבואר

ממנו. ניזונת - מבעלה היא ומעוכבת ראוי 71)והואיל
נפל. שאינו היא 72)לחיות, והרי ליבום, זקוקה זו שאין

אחרת. ליבם,73)כאלמנה זקוקה שהיא ודאי ומעתה
בן. אחריו הניח לא המת שבעלה נתברר שכבר 74)שהרי

ביבם  היא שאגודה מחמת אלא ממנו, להנשא מעוכבת אינה
אלמנה  לשאר דומה ואינה כלום, בעלה נכסי על לה ואין
בעלי  פלוני "מחמת ואומרת: לאחר נשאת שלא זמן שכל
הוא  העיכוב כל וכאן מנכסיו, ניזונת - עלי" גדול שכבודו

וברש"י). מא: (יבמות היבם מצד לא 75)רק שעדיין
לו. נתייבמה

.ÊË,ÔÈc ˙È·a „ÓÚÂ ,ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓ·È ‰Ú·z»¿»¿»»ƒ¿…«¬…¿»«¿≈ƒ
Á¯·e76Ìi‰ ˙È„Óa Ì·i‰ ‰È‰L B‡ ,‰ÏÁL B‡77- »«∆»»∆»»«»»ƒ¿ƒ««»

ÏÏk ‰Úe·L ‡Ïa Ì·È ÏMÓ ˙Bf BÊ È¯‰78. ¬≈ƒ∆ƒ∆»»¿…¿»¿»

ה"ד).76) פ"ה, כתובות ('ירושלמי' בביתֿדין שעמד אחר
חייב 77) מיד שליחה, ע"י או מעצמה לדין תבעתו ושם

אחרת  במדינה והוא הואיל ברח, לא ואפילו במזונותיה
כסף,78)(כסףֿמשנה). צרור לה שהניח לחוש אין כי

אינם  ידיה מעשי וגם לו, מקורבת היא אין שעדיין
קז:). (כתובות לו משועבדים

.ÊÈÔË˜ Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙ79„Ú ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - »¿»ƒ¿≈»»»»≈»¿«
ÔÈÓ·È‰ ¯‡Lk ‰È‰ÈÂ Ïc‚iL80. ∆ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»«¿»ƒ
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שלשֿעשרה 79) בן שיהיה עד לחלוץ או לייבם ראוי ואינו
שערות. שתי אין 80)ויביא מבעלה וגם א. שם, יבמות

משלה, נדוניא הכניסה ואם (שם). קנסוה" משמים "כי לה,
ואני  לידי, הנכסים ינתנו אומרת שהיא או שליש, ביד והיא
הכסף  נותנים הריוח, מן ואזון הנער שיגדל עד הקרן אקיים

הרי"ף). בשם ס"ג קס, סי' (אהע"ז לידה

.ÁÈ˙ÚLa ‰È˙BBÊÓa BzL‡Ï Ú˜¯˜ „ÁiL ÈÓƒ∆ƒ≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿«
‰˙ÈÓ81È¯‰ - ˙BBÊnÏ ÈBÏt ÌB˜Ó ‰È‰È :¯Ó‡Â , ƒ»¿»«ƒ¿∆»¿ƒ«¿¬≈

B¯ÎO ‰È‰ Ì‡Â .˙BBÊÓ dÏ ‰a¯82˙BBÊnÓ ˙BÁt ƒ»»¿¿ƒ»»¿»»ƒ¿
Ì‡Â ;ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ¯‡M‰ ˙ÏËB - dÏ ˙BÈe‡¯‰»¿»∆∆«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ

Ïk‰ ˙ÏËB - dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ B¯ÎO ‰È‰83Ï·‡ . »»¿»≈ƒ»»»∆∆«…¬»
ÌB˜Óa ‰È‰È :dÏ ¯Ó‡ Ì‡84‰È˙BBÊÓa ÈBÏt85, ƒ»«»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿∆»

‰˜˙LÂ86,„·Ïa ÌB˜Ó B˙B‡ ˙B¯t ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ¿»¿»≈»∆»≈»ƒ¿«
ıˆ˜ È¯‰L87.˙BBÊÓ dÏ ∆¬≈»«»¿

למיתתו)81) סמוך (חולה שכיבֿמרע מתנת כדין ובעדים,
שדבריו  בכתב, תעודה ולא קנין קבלת צריכה שאינה
תטרף  שלא כדי חכמים מתקנת הם, וכמסורים ככתובים
הל' רבינו (מלשון קיימים דבריו שאין כשידע עליו דעתו

ה"ב). פ"ח, המקום.82)זכיה זה 83)ריוח נתכוין לא
ההוא. מהמקום בריוח מזונות לה ליתן ובכת"י 84)אלא

רומי. בדפוס וכן "מקום". בחוב 85)התימנים: משמעה:
לכך. פרעון זו תהא עלי, לך שיש מיחתה,86)מזונות ולא

לגרוע  יכול אינו - ומיחתה נכחה או שם, עמדה לא אילו כי
בהסכמתה. שלא נד:).87)ממזונותיה (כתובות קצב

.ËÈÈÓ LÈ - ˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿≈ƒƒ¿…«¿≈ƒ
ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBtL ,‰¯B‰L∆»∆¿ƒ»¿¿≈«¿ƒƒ

d˙B‡88ÈtÓ ,BÊ ‰‡¯B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â . »¿≈»ƒ¿…«»»ƒ¿≈
˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡a ¯·c‰ BÏ ÛlÁ˙pL∆ƒ¿«≈«»»¿ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ«

Ìi‰89„Ú ÔÈc ˙ÈaÓ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡L ,e¯B‰ È˙Ba¯Â . «»¿««∆≈»¿ƒ≈ƒ«
ÏÎÂ ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ‰‡a BÊ È¯‰L ;Ú·MzL∆ƒ»«∆¬≈»»¿ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿»
‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯Ùp‰90. «ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ¿»

Ôe„Ï Èe‡¯ ÔÎÂ ,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ91. ¿»∆«¿ƒ»¿≈»»

כלום.88) בעלה משל עיכבה (כתובות 89)שלא שאמרו
כשיבוא  או כתובתה גביית (בשעת בסוף "תשבע קה.):
כי  לאלמנה, ראיה מכאן ואין בתחילה". תשבע ולא בעלה)
תתבזה  שלא כדי מותו לאחר צרור לה שהניח לחוש יש
התורה, מן הם בעלה בחיי אשה מזונות וגם היתומים, אצל
פי"ב, לעיל (ראה חכמים תקנת אלא אינם אלמנה ומזונות

א.90)הי"ח). פז, צח.):91)כתובות (שם  אמרו וכן
במזונות  שם עוסקת הסוגיא וכל שבועה". צריכא "והלכתא,

לא). ס"ק צג סי' אהע"ז (הגר"א

.Î- ˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿≈ƒƒ¿…«¿
‰lÁza d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ92‰Ê¯Î‰ ‡Ïa ÔÈ¯ÎBÓe ,93, «¿ƒƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿…«¿»»

‡lL ˙BBÊÓÏ ¯kÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿¿≈≈»ƒ¿…ƒ¿∆…
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a94,ÌÈÓ‡ ÌÈL‡ ‰LÏLa ‡l‡ , ¿≈ƒÀ¿ƒ∆»ƒ¿»¬»ƒ∆¡»ƒ

ÔÈ·Ï dÈa ˙BBÊÓÏ ‰¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê¯Î‰ ‡Ïa¿…«¿»»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈»¿≈
‰ÂLa ‰ÂL dÓˆÚ95e‡B·iLÎe .Ìi˜ d¯ÎÓ - «¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»¿∆»

˙ÚaL - d˙B‡ ÚÈaL‰Ï ÔÈL¯Bi‰96. «¿ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿««

בשעת 92) "בסוף" שתשבע הסוברים אחרים כדעת ולא
כתובתה. פי"ז 93)גביית לעיל כמבואר פומבית, מכירה

במזונות  להכרזה צורך שאין ק:): (כתובות אמרו וכן הי"ג.
ההכרזה. ימי תום עד מזונותיה לעכב שאיֿאפשר האלמנה,

ב.94) צז, יד.95)שם פי"ז, לעיל שבועת 96)השווה
נשבעה  ולא הואיל כלום, בעלה משל עיכבה שלא אלמנה

המכירה. לפני

.‡Î‰ML Ì‰Ó ÔeÊÏ È„k ?˙BBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ‰nÎÂ¿«»¿ƒƒ¿¿≈»≈∆ƒ»
‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ‡Ï ,ÌÈL„Á97‰È‰iL ˙Ó ÏÚ ÔÈ¯ÎBÓe . √»ƒ…≈«∆¿ƒ«¿»∆ƒ¿∆

ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ dÏ Ô˙B Á˜Bl‰98˙¯ÎBÓe ˙¯ÊBÁÂ . «≈«≈»¿¿ƒ¿∆∆∆∆
˙ÎÏB‰Â ˙¯ÎBÓ ÔÎÂ .ÌÈL„Á ‰MLÏ ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¿ƒ»√»ƒ¿≈∆∆¿∆∆
‰·Bb ,d˙a˙k È„k ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ¯‡MiL „Ú ,ÌÏBÚÏ¿»«∆ƒ»≈ƒ«¿»ƒ¿≈¿À»»»

d˙a˙k99.dÏ ˙ÎÏB‰Â ¯‡M‰ ÔÓ ¿À»»ƒ«¿»¿∆∆»

ותפסיד 97) כתובתה תתבע או תתארס שמא א. צז, כתובות
שבידו 98)מזונותיה. מה יחזיר לאחר, תינשא שאם

שם). (רש"י יותר 99)ליורשים עולה כתובתה ואפילו
(שם). ביחד השאר מוכרת - חדשים ששה כדי ממזון

.·ÎÔÈ‡ - ˙BBÊÓ ÔÈc ˙Èa dÏ e˜ÒtL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»≈ƒ¿≈
dnÚ ÔÈ·MÁÓ100e‡B·iL „Ú ,‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ ¿«¿ƒƒ»««¬≈»∆»«∆»

- ‰È„È ‰OÚÓ dÏ e‡ˆÓ Ì‡ .‰eÚa˙ÈÂ ÌÈL¯Bi‰«¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ»¿»«¬≈»∆»
B˙B‡ ÔÈÏËB101Ìk¯„Ï ÔÈÎÏB‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,102È‡Â . ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»«¬ƒ

ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa - ÌÈpË˜ ÌÈL¯Bi‰ eÈ‰ Ì‡L ,¯ÓB‡≈∆ƒ»«¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
dnÚ103‰È„È ‰OÚÓ ÔÈ˜ÒBÙe ,104dÏ ÔÈ˜ÒBtL C¯„k , ƒ»¿ƒ«¬≈»∆»¿∆∆∆¿ƒ»

.˙BBÊÓ¿

למזונותיה.100) מספיקים ידיה מעשי אם לבדוק
הֿו.101) לעיל כמבואר מזונותיה, תחת שלהם שהוא
לעיל 102) הים, למדינת בעלה שהלך באשה ששנינו כדרך

מודים  הכל שבאלמנה קז.) (כתובות נראה וכן הט"ז. פי"ב
ידיה. מעשה על לדקדק מבלי מזונותיה לה שפוסקים

לעשות,103) עליה המוטל עושה היא אם אחריה בודקים
ליורשים. אותו נותנת היא "ביתֿדין 104)ואם הוא: כלל

על  לשקוד וצריך לז.) (גיטין הוא" יתומים של אביהם
וראיה  לטעון. יודעים ואינם קטנים כשהם וביחוד טובתם.
אין  שם: שאמרו כב:) (ערכין התלמוד מסוגיית רבינו לדברי
לכתובת  . . . אלא למכרם (קטנים) יתומים לנכסי נזקקים
תפסידם  היא כתובתה תגבה לא שאם מזונות משום אשה,
ידיה  מעשי הלא שם, ושאלו מממונם. מזונותיה באכילת
ידיה  מעשי אין לפעמים ותירצו: מפסידתם, ואינה שלהם
מחשבין  שאין נאמר ואם במזונותיה. הפסד ויש מספיקים,
יש  תמיד אםֿכן כלום, עליה ליתומים ואין ידיה מעשי על
ידיה  מעשה על מחשב שביתֿדין מכאן, הפסד. להם

ג). ס"ק ע סי' מילואים' ('אבני מזונות לה כשפוסק

.‚Î- d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ÔÈ‡L ‰ÓÏ‡«¿»»∆≈¿«¿À»≈ƒ««»»
B‡ ‰¯ÎÓ B‡ ,d˙a˙k ‰ÏÁÓ ‡nL ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡≈»¿∆»»¬»¿À»»»¿»

d˙B‡ ‰kLÓ105- L¯BÈ ÔÚË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¿¿»»««ƒ∆…»«≈
CÈ˙a˙k È‡È·‰ :dÏ ÌÈ¯ÓB‡Â BÏ e‡ ÔÈÚBË¬ƒ»¿¿ƒ»»ƒƒ¿À»ƒ

ÈÚ·M‰Â106·zÎÏ Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ .CÈ˙BBÊÓ ÈÏËe ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈«¿»ƒ¿…
.‰a˙k¿À»
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הכ"ח.105) להלן כמבואר מזונות, לה אין אלה ובכל
להפרע 106) הבא כדין כלום, בעלך משל עיכבת שלא

פי"ב, למעלה וראה הי"ט. לעיל כמבואר יתומים, מנכסי
ליורש". טוענים "ולעולם הי"ח:

.„Î‰‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ««»»»
Ïk ÔÈ„k ˙Bf - ‰˙ˆ¯ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â¿»¿»≈«¿ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ»

‰a˙k ˙ÏËB - ‰˙ˆ¯ ,˙BÓÏ‡‰107ÈL¯b :‰¯Ó‡ . »«¿»»¿»∆∆¿À»»¿»≈¿«ƒ
˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚa108ÎpÓ ˙BfÂ ,È„k „Ú ÂÈÒ «¿ƒ≈»∆¡∆∆¿ƒ∆ƒ¿»»«¿≈

dÏ LÈ - BzL‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú Ì‡L :ÌÈt ÏkÓ d˙a˙k¿À»»ƒ»»ƒ∆ƒ¬«ƒƒƒ¿≈»
,‰a˙k dÏ LÈ - ‰¯Ó‡L BÓk dL¯b Ì‡Â ,˙BBÊÓ¿¿ƒ≈¿»¿∆»¿»≈»¿À»
È„k „Ú ˙BBÊÓ ˙ÏËB CÎÈÙÏ .d„Èa d˙a˙k È¯‰L∆¬≈¿À»»¿»»¿ƒ»∆∆¿«¿≈

dÏ ˙ÎÏB‰Â d˙a˙k109. ¿À»»¿∆∆»

להנשא,107) בעלי מת לומר נאמנת שהאשה ב. קז, כתובות
גירושין  מהל' פי"ב (להלן להגלות הדבר עשוי חי הוא שאם
כתובתה  ליטול גם נאמנת - להנשא שנאמנת ומכיון הט"ו),

הל"א). פט"ז לשקר,108)(למעלה יכולה היא שבזה
שלמעלה. בעלי" ב"מת כמו להגלות עשוי הדבר שאין

שם.109) כתובות,

.‰ÎÔÈLe¯b ˜ÙÒ dÏ ‰È‰L ‰M‡‰110- dÏÚa ˙Óe »ƒ»∆»»»¿≈≈ƒ≈«¿»
L¯Bi‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ,ÂÈÒÎpÓ ˙Bf dÈ‡≈»ƒ∆ƒ¿»»∆≈ƒƒƒ««≈

˙BBÊÓ dÏ LÈ - dÏÚa ÈiÁa Ï·‡ .˜ÙqÓ111„Ú ƒ»≈¬»¿«≈«¿»≈»¿«
.ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b L¯b˙zL∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ

ספק 110) מגורשת) (ואינה לו קרוב ספק גיטה לה זרק כגון
(ומגורשת). לה להנשא 111)קרוב אסורה שעדיין

להנשא  שמעוכבת וכל מגורשת, אינה שמא - לאחרים
ברשב"ם  וכן וברש"י, צז: (כתובות מזונות לה יש - מחמתו

מז:). לב"ב

.ÂÎ‰Ú·z ‡ÏÂ ÌÈL ÈzL ‰˙‰ML ‰iÚ ‰ÓÏ‡«¿»»¬ƒ»∆»¬»¿≈»ƒ¿…»¿»
‰Ú·z ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ‰˙‰ML ‰¯ÈLÚ B‡ ,˙BBÊÓ¿¬ƒ»∆»¬»»»ƒ¿…»¿»

‰¯zÂ -112‡l‡ ,e¯·ÚL ÌÈMa ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»¿≈»¿«»ƒ∆»¿∆»
ÌBÈa elÙ‡ ‰fÓ ˙BÁt ‰˙‰L Ì‡Â .‰Ú·zL ‰ÚMÓƒ»»∆»¿»¿ƒ»¬»»ƒ∆¬ƒ¿
ÌÈM‰ ÔBÊÓ ˙ÏËBÂ ˙Ú·Bz ‡l‡ ,‰¯zÂ ‡Ï - „Á‡∆»…ƒ¿»∆»««¿∆∆¿«»ƒ

.e¯·ÚL∆»¿

פי"א,112) (שם וב'ירושלמי' וברש"י) צו. (כתובות מחלה
לוותה  אבל לוותה, כשלא אמורים דברים במה אמרו: ה"ב)
שנים) שלש בתוך (שתפסתו משכון בידה יש אם וכן גובה,
תפיסת  אין שנים שלש לאחר תפסה אם אבל למפרע. גובה
הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה מחלה כבר כי כלום, משכונה

.ÊÎÌ‰ ,ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ ‰Ú·zL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»¿ƒ«¿ƒ≈
ÔÓÊ Ïk - ÈzÏË ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ep˙ :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»«¿ƒ∆∆…»«¿ƒ»¿«
Ú·Mz B‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ - ˙‡O ‡lL∆…ƒ»««¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»«

˙q‰ ˙Úe·L113‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ˙‡OpMÓ ;Ïh˙Â ¿«∆≈¿ƒ…ƒ∆ƒ»»∆»¿»ƒ
e˙pL ˙q‰ ˙Úe·L ÌÈL¯Bi‰ eÚ·MÈ B‡ ,‰È‡¿̄»»ƒ»¿«¿ƒ¿«∆≈∆»¿

dÏ114. »

מוחזקת 113) היא שהרי נטלה, שכבר ראיה הביאו לא אם
את  כטוען זה והרי ממנה, להוציא באים והם בנכסים

הנתבע  נשבע בכל, כופר והלה בידך", לי "מנה חבירו:
כאן  אף ה"ג) פ"א, ונטען טוען (הל' ונפטר היסת שבועת
שבועת  בחזקתה. נשארים והנכסים נטלה שלא נשבעת היא

הי"ג. פט"ו לעיל מפורשת - עברו 114)היסת משנישאת
ישבעו  מידם, להוציא באה והיא היתומים לרשות הנכסים

ובמגידֿמשנה). צו: (כתובות ויפטרו היסת שבועת

.ÁÎ¯wÚ‰ ÔÈ„k ‰a˙k ˙ÙÒBz ÔÈc115,CÎÈÙÏ . ƒ∆∆¿À»¿ƒ»ƒ»¿ƒ»
‰Ú·zL ‰ÓÏ‡116‰kLÓ B‡ ‰ÏÁÓ B‡ ‰¯ÎÓ B‡ «¿»»∆»¿»»¿»»¬»ƒ¿¿»
d˙a˙k ˙ÙÒBz117˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ¯wÚ‰ ÌÚ118. ∆∆¿À»»ƒ»ƒ»≈»¿

˙ˆ˜Ó ‰ÁÈp‰Â ˙ˆ˜Ó ‰Ú·z Ì‡Â119ÈÓk BÊ È¯‰ - ¿ƒ»¿»ƒ¿»¿ƒƒ»ƒ¿»¬≈¿ƒ
˙¯ÎBn‰ ÏÎÂ .B˙ˆ˜Ó ‰ÁÈp‰Â ¯wÚ‰ ˙ˆ˜Ó ‰Ú·zL∆»¿»ƒ¿»»ƒ»¿ƒƒ»ƒ¿»¿»«∆∆
ÌÚ ˙ÙÒBz‰ ‰ÏÁÓe ‰¯ÎÓ - Ì˙Ò ˙ÏÁBn‰ B‡«∆∆¿»»¿»»¬»«∆∆ƒ

¯wÚ‰120˙k Ì‰ÈML ;.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÓL ‰a »ƒ»∆¿≈∆¿À»¿»¿»»

נד:).115) (כתובות לבתולה ומאתיים לאלמנה, מנה
ה"א.116) לעיל כמבואר בעלה 117)בביתֿדין בחיי בין

שם. כמבואר מותו, לאחר ואם 118)בין באלמנותה,
פי"ז  לעיל כמבואר מזונות, לה אין בחייו אפילו - מחלה

משנה'),119)הי"ט. ('לחם התוספת והניחה העיקר תבעה
"ולתובעת"). ד"ה נד: (כתובות ה'תוספות' פירשו וכן

נקראים 120) "ואין ה"ב: פט"ז לעיל השווה ב. נד, שם
עם  מאתיים או מאה שהוא כתובה עיקר אלא כתובה

בלבד". התוספת

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הבנות 1) זכויות דיכרין", בנין "כתובת דין רבינו בו ביאר

בת  הממאנת. בת הכתובה, תנאי לעקור שאין אביהן, מנכסי
הבנים  מזונות, לענין השנייה ובת הארוסה, בת היבמה,

מזונות. לענין והבנות

.‡ÌÈL¯BÈ ÌÈ¯Îf‰ ÌÈa eÈ‰iL ,‰a˙k‰ È‡zÓƒ¿»≈«¿À»∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
Ôn‡ ˙a˙k2Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙¯B˙· ‰ÒÈÎ‰L d˙Èe„e ¿À«ƒ»¿¿»»∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿≈…

ÏÊ¯·3‰M¯È‰ ¯‡L ÔÈ˜ÏBÁ Ck ¯Á‡Â ,4Ì‰ÈÁ‡ ÌÚ5 «¿∆¿««»¿ƒ¿»«¿À»ƒ¬≈∆
‰ÂLa6. ¿»∆

אביהם.2) לה שכתב והתוספת לעיל 3)העיקר מפורש
כדין  אביהם אותה וירש אביהם בחיי מתה והיא ה"א, פט"ז

האב. גם מת ואח"כ אשתו, את היורש שנשארה 4)בעל
האב. אחרות.5)מעזבון מנשים לאביהם שנולדו

הנקראת:6) וזוהי ה"ב, פי"ב לעיל ראה ב. נב, כתובות
ה"ז. פט"ז, לעיל הזכרים) (הבנים דכרין" בנין "כתובת

.·d˙a˙k ,‰M‡ ‡O „ˆÈk7d˙Èe„e8‰„ÏÈÂ ,ÛÏ‡ ≈«»»ƒ»¿À»»¿¿»»∆∆¿»¿»
ÂÈiÁ· ‰˙Óe Ô·9˙¯Á‡ ‰M‡ ‡O Ck ¯Á‡Â .10 ≈≈»¿«»¿««»»»ƒ»«∆∆

.ÂÈiÁa ‰˙Óe ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈ˙‡Ó d˙Èe„e d˙a˙k¿À»»¿¿»»»«ƒ¿»¿»≈≈»¿«»
‰BL‡¯‰ ÔÓ Ba .ÌÈtÏ‡ ÁÈp‰Â ,‡e‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈¿ƒƒ««¿«ƒ¿ƒ»ƒ»

Bn‡ ˙a˙ÎaL ÛÏ‡ L¯BÈ11L¯BÈ ‰iM‰ ÔÓ B·e , ≈∆∆∆ƒ¿À«ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈
¯‡M‰Â ,Bn‡ ˙a˙ÎaL ÌÈ˙‡Ó12B˙B‡ ÌÈL¯BÈ »«ƒ∆ƒ¿À«ƒ¿«¿»¿ƒ

‰ÂLa13Úa¯‡Â ÛÏ‡ ‰BL‡¯‰ Ôa „Èa ‡ˆÓ . ¿»∆ƒ¿»¿«∆»ƒ»∆∆¿«¿«
˙B‡Ó14˙B‡Ó LL ‰iM‰ Ôa „È·e ,15. ≈¿«∆«¿ƒ»≈≈

משלו.7) לה משלה.8)שכתב לו ירש 9)שהכניסה הרי
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גבייה. לידי באה לא וכתובתה נדונייתה, את בעלה
שתיהן 10) נשא אפילו אלא הראשונה, מות אחרי דוקא לאו

ה"ד. בסמוך כמבואר כן, הדין - 'בנין 11)כאחת בתורת
זוז.12)דכרין'. מאות היורשים 13)שמונה בנים כדין

אביהם. מירושת 14)את מאות וארבע האם, מכתובת אלף
בירושה 15)האב. מאות וארבע האם, מכתובת מאתיים

דכרי  בנין 'כתובת תקנת וטעם צא.), (כתובות "כדי מהאב ן'
האב  ידע שאם נב:) (שם כבנו" לבתו ויתן אדם שיקפוץ
נדוניא  לתת ירבה הוא נדונייתו, מתנת את יירשו בתו שבני
- הבעל כתובת שגם תיקנו וממילא נישואיה. לקראת לבתו
זה  אם האב יאמר שלא כדי בניה, יירשוה - ותוספת עיקר
ידי  אמשוך אני אף בתי, לבני מלהוריש שלו, על מקפיד

שם). (רש"י נדוניא לו מלהרבות

.‚ÈzL È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ«≈«¿≈¿≈
¯‡M‰ e˜ÏÁiL È„k ¯˙BÈ B‡ „Á‡ ¯Èc ˙Ba˙k16 ¿Àƒ»∆»≈¿≈∆«¿¿«¿»

‰ÂLa17ÌÈ˜ÏBÁ - ¯Èc ¯˙BÈ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿»∆¬»ƒ…ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ
˙a˙k el‡Â Ôn‡ ˙a˙k el‡ eL¯ÈÈ Ì‡L .‰ÂLa Ïk‰«…¿»∆∆ƒƒ¿≈¿À«ƒ»¿≈¿À«
ÔÈa B˙B‡ ˜ÏÁÏ „Á‡ ¯Èc ¯‡MÈ ‡ÏÂ ,Ôn‡ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»∆»«¬…≈
ÔÈa ‰M¯È ˜elÁ Ïh·Ó ‰Ê È‡z ‡ˆÓ ,ÌÈL¯Bi‰«¿ƒƒ¿»¿«∆¿«≈ƒ¿À»≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ‰ÂLa ÌÈa‰18. «»ƒ¿»∆∆ƒ«»

הנשאר.16) הדינר מקיימים 17)את ובו הגולגולת, לפי
חֿיא). כז, (במדבר בתורה האמורה ירושה ולא 18)דין

נחלה  שנעקרת במקום דכרין' 'בנין כתובת חכמים תיקנו
נב:). (כתובות עלֿידם שבתורה

.„¯Á‡ BÊa ÔÈa ,˙Ba¯ ÌÈL ‡OpL ÈÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆»»»ƒ«≈¿««
ÌÈa Ô‰Ó BÏÂ ,ÂÈiÁa Ôlk e˙Óe ,˙Á‡ ˙·a ÔÈa BÊ≈¿«««≈À»¿«»¿≈∆»ƒ
¯Èc ˙Ba˙k‰ Ïk È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒƒ»»»≈«¿≈»«¿Àƒ»

Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk -19ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â , »∆»¿∆»≈¿À«ƒ¿«¿»¿ƒ
‰ÂLa20. ¿»∆

הבנים 19) רוצים כזה, זה שוה הכתובות סכום ואפילו
אחת  אשה שבני כגון בשוה, לחלוק ולא אמם כתובת ליטול
ליטול  למועטים וטוב מרובים, בניה והשניה מועטים,
לפי  בשוה אחיהם עם לחלוק ולא אמם כתובת לעצמם

שם). (רש"י והעיד 20)הגולגולת תורה. של ירושה כדין
'בנין  (של ירושתן מנהג מצאנו "שלא ה"ז פט"ז לעיל רבינו
סימן  פ"ד לכתובות והרא"ש הישיבות". בכל פשוט דכרין')
בזמן  דכרין בנין כתובת דנין "שאין הגאונים: בשם כתב כד,
כבנו, לבתו ויתן אדם שיקפוץ אלא הטעם שאין  כיון הזה,
לבנו  אדם שיתן הלוואי . . ויותר. יותר ליתן נהגו ועכשיו
במתנת  שירבה מי כל לנדות הדבר הוצרך וכמה כבתו,
שאין  כתב: סט"ז קיא, סי' באהע"ז הרמ"א וגם בתו".

אלו. במדינות נוהגת דכרין' 'בנין כתובת

.‰ÌÈÓB˙È‰ e¯Ó‡21 ÏÚ ÔÈÏÚÓ e‡ È¯‰ :eÈ·‡ ÈÒÎ »¿«¿ƒ¬≈»«¬ƒ«ƒ¿≈»ƒ
¯Èc ¯˙BÈ22ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ôn‡ ˙a˙k eÏhiL È„k , ≈ƒ»¿≈∆ƒ¿¿À«ƒ»≈¿ƒ

eÈ‰L ‰nk ÔÈc ˙È·a ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÔÈÓL ‡l‡ ,Ì‰Ï»∆∆»»ƒ∆«¿»ƒ¿≈ƒ«»∆»
B‡ ea¯˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÔÈÂL»ƒƒ¿«ƒ«¬ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«

eËÚÓ˙23- ˜ÏÁÏ e‡B·iL Ì„˜ Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ È¯Á‡ ƒ¿«¬«¬≈ƒ«¬ƒ∆…∆∆»«¬…
Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÓL ÔÈ‡24. ≈»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ∆

הגדולה.21) הכתובה לקבלם 22)בני דמיהם מעלים
בשוה. לחלוק דינר שישאר ביוקר, או 23)עלינו שהוקרו

א.24)שהוזלו. צא, כתובות

.Â,¯˙BÈ B‡ ¯Èc ˙Ba˙k‰ Ïk È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÌL ‰È‰»»»≈«¿≈»«¿Àƒ»≈
ÂÈÏÚ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡25BÈ‡ - ¯˙Bi‰ „‚k ·BÁ ¯ËL ««ƒ∆≈»»¿«¿∆∆«≈≈

ËÚÓÓ26.Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ , ¿«≈∆»»∆»≈∆≈¿À«ƒ

למלוה.25) יותר או דינר שחייב אביהם, לך 26)על אין
יורשים  לפני נכסים נפלו שכשמת מזו, גדולה ירושה
לפרוע  מצוה עושים ואלו אלו אביהם, על חוב שטר וכשיצא

וברש"י). צ: (שם ירושתם היא והיא אביהם, חוב

.ÊÂÈiÁa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»¿≈»ƒ≈»««≈∆¿«»
B˙BÓ ¯Á‡ ˙Á‡Â27ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰È˙MÓ ÌÈa BÏÂ , ¿««««¿»ƒƒ¿≈∆««ƒ

‰iM‰ ‰ÚaL Ì‡ :˙Ba˙k‰ ÈzL ÏÚ ¯˙È ÁÈp‰ ‡lL∆…ƒƒ«»≈«¿≈«¿Àƒƒ¿¿»«¿ƒ»
‰ÓÏ‡ ˙Úe·L28ÌÈÓ„B˜ ‰Èa - ˙eÓzL Ì„˜ ¿««¿»»…∆∆»»∆»¿ƒ

˙M¯ÈÏ29d˙a˙k30Ôn‡ ˙a˙k ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡L ÈtÓ , ƒÀ«¿À»»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿À«ƒ»
‰Ê È‡˙a31ÔÈL¯BÈ Ck ¯Á‡Â ,‰¯Bz ÏL ‰M¯È ‡l‡ , ƒ¿«∆∆»¿À»∆»¿««»¿ƒ

‰Ê È‡˙a Ôn‡ ˙a˙k ‰BL‡¯‰ Èa32ÌL ¯‡L Ì‡Â . ¿≈»ƒ»¿À«ƒ»ƒ¿«∆¿ƒƒ¿«»
Ú·MzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ÌeÏk33 ¿¿ƒ¿»∆¿ƒ≈»…∆∆ƒ»«

„·Ïa Ôn‡ ˙a˙k ÌÈL¯BÈ ‰BL‡¯‰ Èa -34¯‡M‰Â , ¿≈»ƒ»¿ƒ¿À«ƒ»ƒ¿«¿«¿»
.‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿»∆

שמתה.27) עד כתובתה לגבות הספיקה שלא 28)ולא
לעיל  כמבואר כתובתה, לו מכרה ולא כלום, אצלה הניח

ה"ד. "לירש".29)פט"ז התימנים: המגיעה 30)ובכת "י
אביהם. מנכסי ל'מותר 31)לאמם הזקוק דכרין' 'בנין של

צא.). (שם על 32)דינר' דינר' 'מותר כאן שאין ואע"פ
עצמה  היא השניה לבני הנפרעת הכתובה - הכתובות שתי
לך  אין - כחוב ונגבית הואיל לחברתה', 'מותר נעשית
הכתובה  לפרוע הבנים כל על שהרי מזו, גדולה ירושה
בענין  לעיל כמבואר ירושתם. היא והיא אביהם חובת שהיא

צ:). (שם חוב אמם,33)שטר כתובת השניה לבני שאין
לבניו, - שבועה עליו שחייב ממון מוריש אדם אין כי

הי"ב. פט"ז לעיל -34)כמבואר הרבה' 'מותר כאן ויש
עליה. נשבעה שלא השניה האשה של הכתובה סכום

.Á˙ÓÂ ,Ô‰Ó ÌÈa BÏ eÈ‰Â ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰35, »»»¿≈»ƒ¿»»ƒ≈∆»≈
- e˙Ó Ck ¯Á‡Â eÚaL Ì‡ :ÌÈLp‰ e˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«»ƒƒƒ¿¿¿««»≈
‰¯Bz ÏL ‰M¯Èa Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk36, »∆»¿∆»≈¿À«ƒƒÀ»∆»

ÌL LÈ Ì‡ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Ê È‡˙a ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆¿ƒ»≈«¿ƒƒƒ≈»
ÈL¯BÈÏ ÔÈÓ„B˜ ‰BL‡¯‰ ÈL¯BÈÂ .ÌL ÔÈ‡ B‡ ¯˙BÓ»≈»¿¿≈»ƒ»¿ƒ¿¿≈

‰iM‰37Ïk‰ ÌÈa‰ ÔÈ˜ÏBÁ - eÚaL ‡Ï Ì‡Â . «¿ƒ»¿ƒ…ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ«…
;‰ÂLa‰ÓÏ‡Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰a˙k ˙M¯È ÌL ÔÈ‡Â ¿»∆¿≈»¿À«¿À»¿ƒ∆≈¿«¿»»

Ú·MzL „Ú ‰a˙k38. ¿À»«∆ƒ»«

שלהן.35) הבעל מיורשי כתובתן לגבות שתיהן ועל
לבנים.36) מהאם ישר קדם 37)העוברת חובה שהרי

ה"א. פי"ז, לעיל וכמבואר השניה, לחוב וגם 38)בזמן
הבעל  בחיי הנשים מתו לא כי כאן, אין דכרין' 'בנין כתובת

כלום. לבניו הוריש לא וממילא כלום. מהן ירש ולא

.Ë‰ÚaLpL BÊ - ‰ÚaL ‡Ï ˙Á‡Â ‰ÚaL ˙Á‡««ƒ¿¿»¿««…ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»
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‰lÁz d˙a˙k ÔÈL¯BÈ ‰Èa39B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â , »∆»¿ƒ¿À»»¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
- ÂÈ·‡ ÈiÁa ‰˙nL Bn‡ ˙a˙k L¯Bi‰ ÏÎÂ .‰ÂLa¿»∆¿»«≈¿À«ƒ∆≈»¿«≈»ƒ

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯BË BÈ‡40,ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡ , ≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ÏÎk41. ¿»«¿ƒ

הבנים.39) לירושת קודם שהוא חוב, בעל כדין
האב.40) בחיי לאחר זוכה 41)שנמכרו היורש שאין כשם

מבני  אלא אינה דכרין' 'בנין כתובת כך אביו, שמכר במה
אלא  ממשועבדים הטורף 'חוב' דין לה אין זו, כתובה חורין.
ממני, לך שיולדו זכרים "בנים לה: כתב שכך כירושה, היא
שאר  עם בירושה חלקם על יותר כתובתך, כסף יירשו הם

נב:). (כתובות אחיהם"

.ÈÈÒÎpÓ ˙BBf ˙Ba‰ ‰ÈÈ‰zL ,‰a˙k È‡zÓeƒ¿»≈¿À»∆ƒ¿∆»«»ƒƒƒ¿≈
B˙BÓ ¯Á‡ Ô‰È·‡42eÒ¯‡˙iL „Ú43.e¯b·iL „Ú B‡ ¬ƒ∆«««∆ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿

‰Ò¯‡˙ B‡ ,‰Ò¯‡˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙a‰ ‰¯‚a»¿»««««ƒ∆…ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»
˙Bfp‰ ˙·e .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ‰¯‚a ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»≈»¿««ƒ∆
d˙‡ÈˆÓe ‰È„È ‰OÚÓ - B˙BÓ ¯Á‡Ï ‰È·‡ ÈÒÎpÓƒƒ¿≈»ƒ»¿«««¬≈»∆»¿ƒ»»

ÌÈÁ‡Ï ‡Ï ,dÓˆÚÏ44. ¿«¿»…»«ƒ

שיהיו 42) עד אלא לזונן חייב הוא אין האב שבחיי אע"פ
ניזונות  - משמת הי"ד), פי"ב (למעלה שנים שש  בנות
פ"ב  (למעלה לה כתב שלא פי על אף ביתֿדין מכח מנכסיו

עודה 43)ה"ה). אפילו - ומשנתארסה ב. נג, כתובות
הט"ו. להלן כמבואר אביה, מנכסי ניזונת אינה קטנה,

לעצמה.44) ידיה מעשה שתרויח לאב לו נוח א. מג, שם,
לבניכם  אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא שם דרשו וכן
בנותיכם  ולא לבניכם כנענים) (עבדים אותם - אחריכם"

שאין מגיד וכן לבניכם, לבנו. בתו זכות מוריש אדם
אלא  בה זכה לא אביה בחיי שאפילו לעצמה, מציאתה
מלזונה, ימנע מציאתה לו תתן לא שאם 'איבה', משום
בעל  אותה זנים האחים אבל אותה, לזון חייב אינו שהרי
לחוש  ואין למזונותיה המשועבדים אביהם מנכסי כרחם

וברש"י). (שם לאיבה

.‡È˙eÒÎe ˙BBÊÓ ˙aÏ ÔÈ˜ÒBt45ÈÒÎpÓ ¯B„Óe ¿ƒ««¿¿»ƒƒ¿≈
‰ÓÏ‡Ï ÔÈ˜ÒBtL C¯„k ,‰È·‡46ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓe . »ƒ»¿∆∆∆¿ƒ»«¿»»¿ƒƒ¿

‰Ê¯Î‰ ‡Ïa Ô˙eÒÎe ˙Ba‰47ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBnL C¯„k , «»¿»¿…«¿»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿
ÈÙÏ dÏ ÔÈ˜ÒBt ‰M‡‰L ‡l‡ .d˙eÒÎe ‰ÓÏ‡‰»«¿»»¿»∆»∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒ

ÏÚa‰ „B·Îe d„B·k48¯·c Ô‰Ï ÔÈ˜ÒBt ˙BaÏÂ , ¿»¿«««¿«»¿ƒ»∆»»
„·Ïa Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰49˙BÚaL ˙Ba‰ ÔÈ‡Â .50. ««¿ƒ»∆ƒ¿«¿≈«»ƒ¿»

מזונות.45) בכלל שהכל ה"א, פי"ב כתובות 'ירושלמי'
ה"ב.46) פי"ח שאיֿאפשר 47)למעלה א. פז, כתובות

מכירה  - הכרזה ההכרזה. ימי תום עד מזונותיהן לעכב
פי"ב  לעיל ראה מקומות, בהרבה למעלה ומבוארת פומבית,

לפי 48)הט"ז. וניזונת עמו עולה היא עשיר בעלה שאם
ה"ג. פי"ח, למעלה כמבואר 'ירושלמי'49)כבודו,

יורדת". ולא עולה לא "הבת ה"א: פי"ב, אף50ֿ)כתובות
הי"ט) פי"ח (למעלה מזונותיה על נשבעת שאלמנה עלֿפי
שאין  כסף, צרור להן התפיס שאביהן לחוש אין בבנות -
קיב  סי' שמואל' 'בית - קז: (כתובות לקטנה כסף מתפיסין
רבינו  ומדברי להשבע, צריכה נערה זה לפי אבל טו), ס"ק

משנה' ה'מגיד ולדעת להשבע. צריכה אינה נערה שגם נראה
דין  לבת, שיש שאמרו: א. סט, בכתובות רבינו דברי מקור
שאין  כדרך להם נשבעת ואינה האחים, של חוב בעלת
מנכסי  להפרע "הבא אמרו: ולא ללווה. נשבע בעלֿחוב
חוב  להפרע בבא אלא - בשבועה" אלא יפרע לא יתומים,
(נדונייתה) הבת פרנסת לענין שם, נאמר זה אולם אביהם.
דיבורֿ א. נא, גיטין ב'תוספות' (וראה מזונותיה לענין ולא

אתפסה). צררי אימור המתחיל:

.·È˙BBf ˙Ba‰ ‡ÏÂ Ôn‡ ˙a˙k ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿ƒ¿À«ƒ»¿…«»ƒ
.Ì„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‰È‰iL „Ú ,el‡ ÌÈ‡˙aƒ¿»ƒ≈«∆ƒ¿∆¿«¿À»≈ƒ««»»
‡nL ,ÌeÏk Ô‰Ï ÔÈ‡ - ‰a˙k ¯ËL ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈»¿«¿À»≈»∆¿∆»

d˙a˙k Ôn‡ ‰ÏÁÓ51- ‰a˙k ·zÎÏ Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â . »¬»ƒ»¿À»»¿ƒ≈«¿»ƒ¿…¿À»
.ÌÈ‡z‰ ÈÙk Ô‰Ï LÈ≈»∆¿ƒ«¿»ƒ

(לעיל 51) כתובתה" תנאי כל איבדה כתובתה, ו"המוחלת
בפרעון  תלוי הבנות מזון וכי מתפלא: והראב"ד יט). יז,
הבעל  פרע ואם כפרעון, אלא אינה המחילה והלא כתובתה,
אולם  מזונותיהן? בנותיו יטלו לא (כשגירשה) אשתו כתובת
ואמרה  כתובתה, מחלה שמא לחוש שיש סובר רבינו
מחלה  לא בפירעון אבל הבנות מזון על שמוחלת בפירוש
הואיל  רבינו, על מגין עוז' וה'מגדל (לחםֿמשנה). כלום
והלא  מזונות, לה אין כתובתה מוחלת נג.): (כתובות ואמרו
הניח  מג.): (שם אמרו שכן מבתו, לו עדיפה שאלמנתו ידוע
תשאל  והבת ניזונת האלמנה מועטים) (ונכסים ובת אלמנה
מעתה  ביותר, לו קשה אלמנתו שזלזול הפתחים, על
ניזונות. הבנות שאין כלֿשכן מזונותיה, שאיבדה - במוחלת

.‚ÈÈ‡zÓ „Á‡ ¯˜ÚÏ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»«¬…∆»ƒ¿»≈
Ï‡ B‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÂÈ˙Ba eBfÈ Ï‡ ¯Ó‡L ÔB‚k ,‰a˙k¿À»¿∆»««ƒ¿»ƒ¿»»«
˙a˙k ÂÈa eL¯ÈÈ Ï‡ B‡ ,ÂÈÒÎpÓ B˙ÓÏ‡ ÔBfzƒ«¿¿»ƒ¿»»«ƒ¿»»¿À«

Ôn‡52ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -BÏ53‰zÓa ÂÈÒÎ Ïk Ô˙ . ƒ»≈¿ƒ»«»¿»»¿«»»
ÌÈ¯Á‡Ï54Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓe ÏÈ‡B‰ -55‰B˜ dÈ‡ «¬≈ƒƒ«¿«¿ƒ¿«≈»»

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡56¯‡a˙iL BÓk ,57‰zn‰ È¯‰ ,58 ∆»¿««ƒ»¿∆ƒ¿»≈¬≈««»»
CÎÈÙÏe ,„Á‡k ÔÈ‡a el‡ ÔÈ‡˙a ÌÈÒÎp‰ ·eiÁÂ¿ƒ«¿»ƒƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»¿ƒ»
˙a˙k ÌÈL¯BÈ ÂÈ·e ,ÂÈÒÎpÓ ˙BBf ÂÈ˙B·e B˙ÓÏ‡«¿¿»¿»ƒƒ¿»»»»¿ƒ¿À«

dÏÚa ÈiÁa ‰˙nL Ôn‡59. ƒ»∆≈»¿«≈«¿»

ה"א).52) (למעלה דכרין' בנין 'כתובת והיא בחייו, שמתה
ביתֿדין 53) בתנאי הוא משועבד שהרי ב. סח, כתובות

שנשאה. נכסיו 54)משעה ליתן אמר מיתתו בשעת
שהיא  בריא כמתנת תוקף לה ואין מידו, קנו  ולא לאחרים,

הגוף,55)בקנין. כל כח שתשש "חולה חולה, שכוב
רגליו  על להלך יכול שאינו עד החולי מחמת כוחו וכשל
מרע" שכיב הנקרא הוא המיטה על נופל הוא והרי בשוק,

א). פ"ח, זכיה הל' רבינו ליתן 56)(לשון זה נתכוין לא כי
מותו. לאחר ה"ח.57)אלא פ"ח, זכיה הל'

מדברי 59)לאחרים.58) אלא אינה מרע שכיב מתנת
כי  - קמז:) (בבאֿבתרא עליו דעתו תטרף שלא כדי חכמים,
או  הנותן מיד קנו לא אם תוקף למתנה אין תורה מדין
אלא  קונה ואינה - למקבל וימסור מתנה שטר שיכתוב
והואיל  היא חכמים תקנת ג"כ כתובה ותנאי מיתה, לאחר
חברתה  את דוחה האחת אין מיתה לאחר אחת בבת וחלים
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של  בירושה אם קלג.): (ב"ב אמרו וכן פ"ח). לב"ב (רי"ף
מסכם: ה"ט, פ"ח נחלות בהל' ורבינו ניזונת. אלמנה תורה
אלו  מיד הבנות ומזון . . האשה. לכתובת מוציאים "לפיכך
בכתובה  הנכסים נתחייבו במיתתו שהרי להם, לתת שצוה
כוונתו  מיתה", לאחר אלא יקנו לא להם שנתן ואלו ומזונות,
שכיב  למתנת קדמה ומזונות לכתובה הבעל שהתחייבות
כאן  שכתב כמו כאחד, באה החיוב חלות אבל מרע,

שם). (לחםֿמשנה

.„È˙‡ÓÓ‰ ˙a60dÏ LÈÂ ˙Ba‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ««¿»∆∆¬≈ƒƒ¿»«»¿≈»
˙BBÊÓ61‰Ó·È‰ ˙a Ï·‡ .62‰iM‰ ˙·e63˙·e ¿¬»««¿»»««¿ƒ»«
‰Òe¯‡‰64‰Òe‡‰ ˙·e65¯Á‡ ˙BBÊÓ Ô‰Ï ÔÈ‡ - »¬»«»¬»≈»∆¿««

‰Ê È‡˙a Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ66‡e‰ - Ô‰È·‡ ÈiÁa Ï·‡ . ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«∆¬»¿«≈¬ƒ∆
ÈiÁa ˙Ba‰Â ÌÈa‰ ¯‡L ÔÈ„k ,Ô˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿»¿ƒ¿»«»ƒ¿«»¿«≈

Ô‰È·‡67. ¬ƒ∆

הבאה)60) בהערה (ראה ונתעברה יתומה קטנה הנושא
בת. ילדה ואחרֿכך בבעל האב.61)ומיאנה מות לאחר

ה"ה, פכ"ד לקמן כמבואר כתובה, לה אין שהממאנת ואע"פ
הבת? מזונות המחייבים כתובה תנאי גם לה אין כן ואם
ולפיכך  כתובה, לה שאין שניה לענין נד. בכתובות (כמבואר
כתובה  קיבלה זו שממאנת לדון, אפשר מזונות) לבתה אין
גרמה  שאח"כ אלא כתובה, תנאי כל עם קידושיה בעת
לא  בתה אולם כתובתה, ואבדה מיאונה ע"י הפסד לעצמה
כתובתה  והפסידה שזנתה אשה אם כי זכותה, הפסידה
מזונותיה? זכות את בתה תפסיד האם ה"ו), פכ"ד (לקמן
כל  הראב"ד ולדעת יא). ס"ק קיב סי' אהע"ז שמואל' ('בית
יכולה  אינה הממאנת קטנה שהרי מציאותית, אינה זו הלכה
רבינו  אולם יב:). יבמות (ראה לה? מנין ובת ללדת עדיין
תלד  ואח"כ ולמאן, בקטנותה להתעבר לה שאפשר סובר
ה"ט, פ"ב לעיל וראה (מגידֿמשנה). קיימא של ולד
זה. לדין נאמן מקור נמצא לא ועדיין שם. ובביאורנו

ומת.62) בת, לו וילדה יבמתו לעריות,63)שכנס שניה
ה"ו. פ"א, לעיל כמבואר סופרים, מדברי לו להנשא ואסורה

ומת.6)4 - בת לו וילדה ארוסתו, על את 65)בא אנס
ומת. - בת לו וילדה אח"כ, ונשאה אלה 66)הנערה  כל

ומספק  נד.) נג: (כתובות בתלמוד נפשטו שלא בעיות הן
- ביבמה הספק, וטעם הבת. אחי מנכסי ממון להוציא אין
תנאי  גם כן אם הראשון, בעלה נכסי על וכתובתה הואיל
כתובה  לה שאין כיון - בשניה היבם. נכסי על אינם כתובתה
כתובה. תנאי לה אין ממילא ה"ב) פכ"ד, לקמן (ראה
שעת  עד כתובה חכמים לה תיקנו שלא כיון - בארוסה
ואין  הואיל - באנוסה כתובה. תנאי לה אין ממילא נישואין,
הל' לקמן (ראה - בכתובתה קנסה כסף יצא כי - כתובה לה
כתובה, תנאי דיני ממנה נפקעו ממילא ה"ד) פ"א, נערה
אח"כ  שנשאה באישות, בת (האנוסה) לו ילדה אם ואפילו

כן. הדין הי"ד.67)- פי"ב, לעיל כמבואר שש, גיל עד

.ÂË‰È˙BBÊÓa ·iÁ - ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ˙Bfp‰ ˙a Ò¯‡Ó‰«¿»≈««ƒ∆ƒ»«ƒ«»ƒ¿∆»
‰ÈÁ‡Ó ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÔÈÒe¯‡‰ ˙ÚMÓƒ¿«»≈ƒ∆¬≈≈»¿≈«∆»
˙¯‚Ba dÈ‡ (BÊÂ ,¯b·zL „Ú B‡ Ò¯‡˙zL „Ú ‡l‡)∆»«∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿«¿≈»∆∆

‰¯Ú B‡ ‰pË˜ ‡l‡ ,dÓˆÚ ÔeÊzL È„k68Ì„‡ ÔÈ‡Â , ¿≈∆»«¿»∆»¿«»«¬»¿≈»»
ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡L˙Â CÏ˙Â B˙Òe¯‡ ‰fa˙zL ‰ˆB¯69. ∆∆ƒ¿«∆¬»¿≈≈¿ƒ¿«««¿»ƒ

(ר"ן 68) באירוסיו מזונותיה להפסיד לה גרם שהוא נמצא
פ"ד). כן 69)כתובות דעת על ובוודאי ב. נג, כתובות

מתחילה. אירסה

.ÊË‰‡Óe ˙a‰ ˙‡O70‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ B‡71, ƒ»««≈¬»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»
˙¯ÓBL ‡È‰ elÙ‡72‰È·‡ ˙È·Ï ‰¯ÊÁÂ ÏÈ‡B‰ - Ì·È ¬ƒƒ∆∆»»ƒ¿»¿»¿≈»ƒ»

„Ú ‰È·‡ ÈÒÎpÓ ˙Bf BÊ È¯‰ ,‰¯‚a ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…»¿»¬≈ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ»«
Ò¯‡˙zL „Ú B‡ ¯b·zL73. ∆ƒ¿««∆ƒ¿»≈

למפרע.70) קידושיה ה'מאירי'71)שעקרה לדעת
המדובר  נתאלמנה, או בנתגרשה גם (201 עמ' שם, (כתובות
ניזונת  היא ולפיכך מדרבנן, אלא שאינם קטנה בקידושי
או  נתגרשה ושוב שנתקדשה נערה אבל אביה, מנכסי
כסףֿמשנה). (ועי' אביה מנכסי ניזונת אינה - נתאלמנה

שייבמה.72) ליבם וממתנת (כתובות 73)מצפה שנית
נג:).

.ÊÈÏk ÌÈa‰ eL¯ÈÈ - ˙B·e ÌÈa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ»ƒ¿«»ƒ»
ÌÈÒÎp‰74Ì‰È˙BÈÁ‡ ˙‡ ÔÈÊ Ì‰Â ,75B‡ e¯b·iL „Ú «¿»ƒ¿≈»ƒ∆«¿≈∆«∆ƒ¿¿

ÌÈÒÎ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .eÒ¯‡˙iL „Ú«∆ƒ¿»¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ«¿»ƒ
„Ú ˙Á‡k ˙Ba‰Â ÌÈa‰ Ì‰Ó eBfiL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ≈∆«»ƒ¿«»¿«««
.ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â .˙Ba‰ e¯b·iL∆ƒ¿¿«»¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿Àƒ
- ‰fÓ ˙BÁt ‡l‡ ÁÈp‰L ÌÈÒÎpa ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿»ƒ∆ƒƒ«∆»»ƒ∆

e¯b·iL „Ú ˙BaÏ ˙BBÊÓ Ì‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ76ÔÈ˙BÂ , ƒƒ≈∆¿«»«∆ƒ¿¿¿¿ƒ
˙Ba‰ ÔBÊÓ È„k ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈaÏ ¯‡M‰«¿»«»ƒ¿ƒ≈»∆»¿≈¿«»
„Ú B‡ e¯b·iL „Ú Ô‰Ó ˙BBf ˙Ba‰ - „·Ïaƒ¿««»ƒ≈∆«∆ƒ¿¿«

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ eÏ‡LÈ ÌÈa‰Â ,eÒ¯‡˙iL77. ∆ƒ¿»¿¿«»ƒƒ¿¬««¿»ƒ

כרצונם.74) בהם ונותנים ביומו,75)ונושאים יום מזונות
מעתה  מזונותיהן כל עבור אחת בבת להקציב חייבים ואינם

שיבגרו. הדרוש 76)עד הסכום כל אחת בבת מפרישים
ביד  או ביתֿדין ביד אותו ומניחים שיבגרו, עד למזונותיהן

בכתובות 77)אפוטרופוס. אמרו וכן ב. קלט, בבאֿבתרא
צדקה) של (מזונות להתפרנס שבאו ויתומה שיתום א סז,
מפני  היתום, את מפרנסים ואח"כ היתומה את מפרנסים
לחזור  דרכה האשה ואין הפתחים על לחזור דרכו שהאיש

הפתחים. על

.ÁÈÌ‡ Ï·‡ ;Ú˜¯˜ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ««¿«¬»ƒ
ÌÈB‡b‰ ˙w˙·e ÏÈ‡B‰ - ÔÈÏËÏhÓ ‡l‡ ÁÈp‰ ‡Ï…ƒƒ«∆»ƒ«¿¿ƒƒ¿«»««¿ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‰ eBfiL ‡e‰78ÌÈa‰ È¯‰ , ∆ƒ«»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬≈«»ƒ
,ÔÈËÚen‰ el‡‰ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ „Á‡k ˙BBf ˙Ba‰Â¿«»ƒ¿∆»ƒ«¿»ƒ»≈«»ƒ
‰ÊÎÂ .ÌÈak eÈ‰iL ‡l‡ ÔÈÏËÏhÓa Ì‰Ï ewz ‡lL∆…ƒ¿»∆¿ƒ«¿¿ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ¿»∆

ÌÈB‡b‰ e¯B‰79. «¿ƒ

ה"ז.78) פט"ז, לעיל ברי"ף 79)ראה דעתם הובאה
ט'. פרק תחילת לבבאֿבתרא

.ËÈÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰ eÈ‰Â ,Ú˜¯˜ ÁÈp‰80eËÚÓ˙Â , ƒƒ««¿«¿»«¿»ƒ¿Àƒ¿ƒ¿«¬
Ôk ¯Á‡81ÌÈL¯BÈ Ô‰a eÎÊ ¯·k -82ÔÈËÚeÓ eÈ‰ . ««≈¿»»»∆¿ƒ»»ƒ

ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ - Ck ¯Á‡ ea¯˙Â ,‰˙ÈÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ»¿ƒ¿«««»«»ƒ¿ƒ
Ô˙B‡83e¯ÎÓe ÌÈa‰ eÓ„˜ Ì‡ ,ea¯˙ ‡Ï elÙ‡Â . »«¬ƒ…ƒ¿«ƒ»¿«»ƒ»¿

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎ84. ¿»ƒ»ƒƒ¿»«»
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מיתה.80) לביתֿדין.81)בשעת שבאו קודם אפילו
לשניהם 82) הנכסים שיכלו עד אחיותיהם את זנים והם

וזכותם 83)יחד. בנכסים, ותפיסתֿיד חלק לבנים יש כי
עומדת. לעולם אין 84)בהם כי א. קמ, בבאֿבתרא

רש"י  ולדעת משועבדים, מנכסים הבנות למזון מוציאים
קודם  ומכרו שקדמו הכוונה כא:) וסוטה קג. (כתובות
את  ביתֿדין וזיכה שבאו לאחר אבל לביתֿדין, שיבואו
ה'תוספות' ולדעת כלום, ביתֿדין מעשה לאחר אין - הבנות
מכרו  אם ביתֿדין, לפני באו כשכבר אפילו סז:) (יבמות

קיים. מכרם - הבנות שיאכלו קודם

.ÎÂÈÏÚ LÈÂ ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰ eÈ‰85‰˙‰L B‡ ,·BÁ »«¿»ƒ¿Àƒ¿≈»»∆ƒ¿»
BzL‡ ÌÚ86dza ˙‡ ÔeÊiL87‡ÏÂ ·BÁ‰ ÔÈ‡ - ƒƒ¿∆»∆ƒ»≈«¿…

ÌÈÒÎpa ÔÈËÚÓÓ BzL‡ ˙a ˙BBÊÓ88eL¯ÈÈ ‡l‡ ; ¿«ƒ¿¿«¬ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿
˙L‡ ˙a eeÊÈÂ ,B·BÁ ·BÁ ÏÚ·Ï ezÈÂ ,Ïk‰ ÌÈa‰«»ƒ«…¿ƒ¿¿««¿»«≈∆
e¯b·iL „Ú Ô‰È˙BÈÁ‡ eeÊÈÂ ,˜ÒtL ÔÓÊ „Ú Ô‰È·‡¬ƒ∆«¿«∆»«¿»«¿≈∆«∆ƒ¿¿

eÒ¯‡˙iL „Ú B‡89.Ì‰È„È ˙ÁzÓ e‡ˆÈÂ «∆ƒ¿»¿¿≈¿ƒ««¿≈∆

שמת.85) האב נישואיה.86)על מאיש 87)בשעת
יז. פכ"ג, לקמן ראה מזונות 88)אחר, מהם להוציא

הפתחים. על ישאלו והבנים שיבגרו, עד וגם 89)הבנות
זה  כל כאחד. לשניהם הנכסים שיכלו עד יזונו הבנים
בתיקו, ונשארו נפשטו שלא בעיות א קמ, בבבאֿבתרא
הנתבעים  הם והבנים לנתבע, וקולא לתובע חומרא ודינן:

שם). (רי"ף ירושה מדין עומדים בחזקתם הנכסים כי

.‡Î,˙¯Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ ,˙·e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰ƒƒ««¿»»«ƒ∆»≈ƒ»«∆∆

,˙Bf ‰ÓÏ‡‰ - Ô‰ÈzL eBfiL È„k ÌÈÒÎpa ÔÈ‡Â¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»«¿»»ƒ∆
ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡Lz ˙a‰Â90˙BBÊnL ,¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ¿««ƒ¿«««¿»ƒ¿≈¬ƒ≈∆¿

Bn‡ ˙a˙k ˙‡ Ôa‰ ˙M¯ÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙a‰91‰˙nL ««¿ƒƒÀ««≈∆¿À«ƒ∆≈»
·‡ ÈiÁa.‰a˙k‰ È‡zÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈ ¿«≈»ƒ¿««ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈«¿À»

‰¯Bz ÏL ‰M¯È ˙Ác Ì‡ :ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â92 ¿«»…∆«¿»ƒƒƒ««¿À»∆»
˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ93‡È‰L ,‰a˙k‰ ˙M¯È ‰Ácz ‡Ï , ƒ¿≈¿««…ƒ»∆¿À««¿À»∆ƒ

?˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ ,ÔÈc ˙Èa È‡z¿«≈ƒƒ¿≈¿««

שם,90) (ב"ב בנותיו מכבוד לו עדיף אלמנתו כבוד
שראויה  זמן עד מזונות לאלמנה ומוציאים מג.) ובכתובות
את  ומעמידים ביתֿדין, אומד וכפי שנותיה לפי הכל לחיות,
יום, לשלושים אחד מפרנסה והוא שליש, ביד הנכסים
ממעטת  אלמנה כל זה, ולפי הכ"א. פי"ח, לעיל כמבואר
(מגידֿ בתחילה מזונותיה לה שמוציאים מאחר בנכסים

ה"אֿב.91)משנה). לעיל הנזכרת דכרין' 'בנין כתובת היא
הזכרים.92) לבנים והבנים 93)הראויה ניזונת, שהיא

הי"ז. כדלעיל הפתחים, על ישאלו

.·ÎÁÈp‰ ‡ÏÂ ,˙BpË˜e ˙BÏB„b ˙Ba ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«»¿¿«¿…ƒƒ«
e˜ÏÁÈÂ e¯b·iL „Ú ˙BpËw‰ eBfÈ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Ôa≈≈¿ƒƒ«¿««∆ƒ¿¿¿«¿¿

‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ Ôlk ‡l‡ ,‰ÂLa ÌÈÒÎp‰ ¯‡L94. ¿»«¿»ƒ¿»∆∆»À»¿¿»∆

לא 94) כאחד, הנכסים כל יורשות הבנות שכל במקום כי
בזמן  אלא שאינו למזונות, מיוחד תנאי ביתֿדין להן תיקן
קלט.). (בבאֿבתרא ניזונות והבנות היורשים, הם בנים, שיש
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ה'תש"פ  תשרי י"ד ראשון יום

dapB zFkld
daipbzFkld-oiwifpxtq

¦§§¥¨
¦§

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במחתרת 1) הבא ודיני נפש הגונב דיני ז"ל רבינו בו ביאר

צד  בהם יש ששניהם לפי אחד בפרק ונכללו השלמות. על
לפעמים. מיתה

.‡·Bb‰ Ïk2Ì„‡ LÙ3,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - »«≈∆∆»»≈¿…«¬∆
ÌÈ¯·c‰ ˙¯OÚa ¯eÓ‡‰ ‰Ê ˜eÒt .·‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…»∆»»«¬∆∆«¿»ƒ

‰¯‰Ê‡ ‡È‰4˙BLÙ ·B‚Ï5B¯ÎBn‰ ÔÎÂ .6¯·BÚ - ƒ«¿»»¿≈¿»¿≈«¿≈
„·Ú ˙¯kÓÓ e¯ÎnÈ ‡Ï :ÏÏÎa ‰fL ,‰OÚ˙ ‡Ïa7. ¿…«¬∆∆∆ƒ¿«…ƒ»¿ƒ¿∆∆»∆

el‡ ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â8Â‡Ï ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈ƒ«¿≈»ƒ≈ƒ¿≈∆»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL9‡ˆnÈ Èk :¯Ó‡pL , ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ∆∆¡«ƒƒ»≈

ÂÈÁ‡Ó LÙ ·b LÈ‡10˜Áa B˙˙ÈÓe .¯ÓB‚Â11. ƒ…≈∆∆≈∆»¿≈ƒ»¿∆∆

על 2) - זה ובפרק ממון, גונב על דובר הקודמים בפרקים

נפש. "נפש 3)גונב כתוב: פה:) (סנהדרין במשנה
ר"מ. רומי בדפוס גם וכך לאֿתעשה.4)מישראל",

הלמד 5) "דבר המידה ידי על התלמוד מגיע זו למסקנה
נדרשת  שהתורה מדות משלושֿעשרה אחת שהיא מענינו",
לא  כגון בנפשות, מדבר הדברות בעשרת העניין כל בהן.
ש"לא  מכאן ביתֿדין. מיתות חייבי שהם תנאף, לא  תרצח,
מיתת  בה שיש בגניבה כן גם מדבר כאן האמור תגנוב"

פו.). (סנהדרין נפש גונב דהיינו כעבד.6)ביתֿדין,
בזיון 7) דרך ישראל בן מכירת לאסור בא זה לאו עיקר

עבדים  למכירת מיוחד מקום על והעמדה הכרזה עלֿידי
א, פרק עבדים בהלכות רבינו כתב וכן כהנים', ('תורת
ישראל  שגונב רבינו, וסובר שם. מלבי"ם ראה ד). הלכה
לשש  רק מכרו אם שאפילו ונראה, זה. בלאו נכלל ומוכרו,

זה. בלאו עובר ולאֿתעשה 8)שנים, גניבה של לאֿתעשה
מכירה. יענש 9)של עליו שהעובר להזהיר בא לא הלאו

אין  כי ביתֿדין, עלֿידי במיתה עליו שיענש אלא במלקות,
(שם  מזהירין אלאֿאםֿכן – מלקות ולא מיתה לא - עונשין

הגנב 10)פו:). ומת ומכרו בו והתעמר ישראל, "מבני
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שאם  ומכירה, גניבה הדברים. שני נזכרים זה בפסוק ההוא".
מיתה. חייב עליהם האמורה 11)עבר מיתה סתם כי

קלט). תצא, פרשת (ספרי, בחנק - בתורה

.·˙‡ ·‚iL „Ú ˜Á ˙˙ÈÓ ·iÁ ·pb‰ ÔÈ‡≈««»«»ƒ«∆∆«∆ƒ¿…∆
Ï‡¯Oi‰12B˙eL¯Ï epÒÈÎÈÂ ,13Ba LnzLÈÂ ,14, «ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÌÈ¯Á‡Ï ep¯kÓÈÂ15B¯ÎÓe Ba ¯nÚ˙‰Â :¯Ó‡pL ;16. ¿ƒ¿¿∆«¬≈ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«∆¿»
a ‡l‡ Ba LnzL ‡Ï elÙ‡Â‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙ17, «¬ƒ…ƒ¿«≈∆»¿»ƒ»∆¿»

ÂÈÏÚ ÔÚLpL ÔB‚k18Ba CÓÒ B‡19Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«»»ƒ¿«««ƒ
ÔLÈ ·‚p‰L20Ba LnzL ‰Ê È¯‰ -21. ∆«ƒ¿»»≈¬≈∆ƒ¿«≈

נפש 12) "גונב נאמר: (שם) ובספרי פה: סנהדרין משנה
מעכו"ם. ולא הפסוק 13)מאחיו", מן לומדים זה דין

טז). כא, (שמות יומת" מות בידו ונמצא ומכרו איש "וגונב
אין  - "בידו משפטים: פרשת המכילתא מעיר זה לכתוב

רשותו". אלא מקום בכל המכירה.14)בידו לפני
ג).15) הלכה לקמן (ראה הגנוב של לקרוביו ולא
שם).16) (משנה מכרו ואחרֿכך הגנב בו השתמש
בריה 17) אחא רב של פירושו לפי במשנה, כחכמים שם.

שם.18)דרבא. בגמרא המובאת השתמש 19)דוגמא
"סומכא  השווה שם. הרוח), בפני הגנה (לשם הגוף בעובי

נג:). (סוכה בו.20)דארעא" שהשתמש ואם 21)בשעה
שם). (סנהדרין חייב משנתו, התעורר שהנגנב לאחר מכרו,
אבל  ישן, כשהוא במכרו רק מסתפק ירמיה שרב רבינו [דעת
הגמרא  מלשון אולם חייב. מכרו ואחרֿכך נתעורר אם
בכך", עימור דרך אין או בכך עימור "דרך שם): (סנהדרין

עיון]. וצריך רבינו, כדברי שלא משמע

.‚Ba LnzLÂ B·b22˙eL¯a ·eb‰ ÔÈ„ÚÂ ,B¯ÎÓe ¿»¿ƒ¿«≈¿»«¬«ƒ«»ƒ¿
¯eËt - B˙eL¯Ï ·pb‰ BÒÈÎ‰ ‡ÏÂ BÓˆÚ23B·b . «¿¿…ƒ¿ƒ««»ƒ¿»¿»

B¯ÎÓ B‡ ,B¯ÎÓ ‡ÏÂ Ba LnzLÂ B˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿¿ƒ¿«≈¿…¿»¿»
Ba LnzLpL Ì„˜24„Á‡Ï B¯ÎÓe Ba LnzL B‡ , …∆∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿»¿∆»

- ÂÈÁ‡Ï B‡ ÂÈ·‡Ï B¯ÎnL ÔB‚k ,·eb ÏL ÂÈ·B¯wÓƒ¿»∆»¿∆¿»¿»ƒ¿»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰25„Ú - ÂÈÁ‡Ó LÙ ·b :¯Ó‡pL ; ¬≈∆»∆∆¡«…≈∆∆≈∆»«

B·b Ì‡ ÔÎÂ .‰¯ÈÎÓa ÂÈ·B¯wÓe ÂÈÁ‡Ó epÏÈc·iL∆«¿ƒ∆≈∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»
ÔÈ„ÚÂ B¯ÎÓe ,ÔLÈ ‡e‰Lk Ba LnzLÂ ,ÔLÈ ‡e‰Â¿»≈¿ƒ¿«≈¿∆»≈¿»«¬«ƒ

ÔLÈ ‡e‰26¯eËt ‰Ê È¯‰ -27. »≈¬≈∆»

שם.22) ישנו 23)ברייתא ועדיין "מכרו אומרת: הברייתא
ש"ברשותו" רש"י, כפירוש מפרש ורבינו פטור". - ברשותו

עצמו. הנגנב ברשות "והתעמר 24)היינו אמרה והתורה
קודם  כלומר מכירה, ואחרֿכך עימור בתחלה - ומכרו" בו

מכרו. ואחרֿכך בנגנב הגנב פו.25)השתמש סנהדרין
מ"ם  האות במכירה. ומקרוביו מאחיו שיבדילנו עד "מאחיו"
ו"אחיו" אחיו, מן הרחקה על באה להורות "מאחיו", במלה
בהלכה  הגנוב. של הקרובים לכל מתכוון הרחב במובנו
לרחוקים  - פירוש לאחרים, וימכרנו רבינו: כתב הקודמת

שם). הקודמת,26)(גמרא שבהלכה למקרה בניגוד
המכירה. ולא ישן, כשהנגנב היה בלבד כי 27)שהשימוש

להקל. נפשות וספק נפתרה, שלא (שם), בגמרא בעיא זוהי

.„„·Ïa ‰È¯aÚÏ d¯ÎÓe ‰M‡ ·b Ì‡ ÔÎÂ28ÔB‚k , ¿≈ƒ»«ƒ»¿»»¿À»∆»ƒ¿«¿

‰ÁÙM‰ BfL :Á˜Bl‰ ÏÚ ‰˙‰L29‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,ÈÏ ∆ƒ¿»««≈«∆«ƒ¿»ƒ¿≈¿∆»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙B„Ïe‰30. «¿»¬≈∆»

שם.28) ורש"י גמרא מעוברת, אשה שגנב לא 29)כגון
כשפחה. מוכרה והוא ישראל בת אלא ממש, שפחה

נפשות 30) וספק נפתרה, ולא (שם), ירמיה רב בעיית זוהי
להקל.

.‰Ba ˙‡ ·Bb‰31ÔÎÂ ,ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ˙‡ B‡ «≈∆¿∆»ƒ«»»¿≈
ÔÈtB¯ËBt‡‰32ÔÈÎeÓÒ Ô‰L ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ e·bL »«¿ƒ∆»¿∆«¿ƒ∆≈¿ƒ

ÌÏˆ‡33B˙Èa ÈaÓ „Á‡ ·bL ˙Èa‰ ÏÚ·e ,34 ∆¿»««««ƒ∆»«∆»ƒ¿≈≈
˙B˜BÈz „nÏÓe ,BÁÏL ÏÚ ÔÈÎeÓq‰35„Á‡ ·bL «¿ƒ«À¿»¿«≈ƒ∆»«∆»

BÏˆ‡ ÌÈ„ÓBl‰ ÌÈpËw‰ ÔÓ36LnzLpL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ«¿«ƒ«¿ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«≈
¯eËt - B¯ÎÓe Ba37B„È· ‡ˆÓÂ :¯Ó‡pL ;38Ë¯t - ¿»»∆∆¡«¿ƒ¿»¿»¿»
el‡Ï39.Ì„Èa ÔÈÈeˆÓ Ô‰L ¿≈∆≈¿ƒ¿»»

כחכמים.31) ופסק שם, במשנה ממונים 32)מחלוקת
על  ולפקח קטנים יתומים על להשגיח ביתֿדין עלֿידי

עליהם.33)נכסיהם. פרנסתם המשרתים.34)שדאגת
פו.).36)קטנים.35) (שם רבא של ממיתה.37)מימרא
בידו.38) היו לא הגניבה שקודם אלו 39)משמע כל

זו. בהלכה הנזכרים

.Â„Á‡40ÏB„b‰ ˙‡ ·Bb‰41Ôa ÔËw‰ ˙‡ ·Bb‰ B‡ ∆»«≈∆«»«≈∆«»»∆
BÓBÈ42ÂÈL„Á BÏ eÏkL43ÔÈa ,‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa , ∆»√»»≈»»≈¿≈»≈

‰M‡ B‡ LÈ‡ ·pb‰ ‰È‰L44;ÔÈ‚¯‰ el‡ È¯‰ - ∆»»««»ƒƒ»¬≈≈∆¡»ƒ
LÌB˜Ó ÏkÓ - LÙ ·b :¯Ó‡p45˙‡ ·Bb‰ „Á‡Â . ∆∆¡«…≈∆∆ƒ»»¿∆»«≈∆

¯¯ÁLÓ „·Ú B‡ ¯b ·bL B‡ Ï‡¯OÈ46:¯Ó‡pL ; ƒ¿»≈∆»«≈∆∆¿À¿»∆∆¡«
˙BˆÓ·e ‰¯B˙a Ô‰ eÈÁ‡ ÏÏÎa el‡Â ,ÂÈÁ‡Ó LÙ47. ∆∆≈∆»¿≈ƒ¿««≈≈¿»¿ƒ¿

Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ B‡ „·Ú‰ ˙‡ ·Bb‰ Ï·‡¬»«≈∆»∆∆ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆
ÔÈ¯BÁ48¯eËt -49. ƒ»

בין.40) - בין פירוש: או", - שלושֿעשרה 41)"אחד בן
שערות. שתי שהביא אחד, ויום שנולד.42)שנה ביום בו

ח 43) לבן פרט שבעה, או תשעה עיבורו, חדשי נגמרו
קיימא. בן שאינו משבעה פחות או השווה 44)חדשים כי

שבתורה. עונשין לכל לאיש אשה "נפש"45)הכתוב
מוסב  זה טעם נקבה. בין זכר בין קטן, בין גדול בין משמע
אשה  הכתוב "הקשה כי הגנב, לדין לא אבל הנגנב, לפרטי
ללימוד  צריכים אנו ואין שבתורה", עונשין לכל לאיש
פה: סנהדרין בברייתא מקורם הנ"ל הדינים כל מיוחד.

מצוות.46) עול עליהם שאינם 47)שקיבלו אףֿעלֿפי
פו.). (שם ישראל שותפים,48)מבני שני של עבד כגון

מהם. אחד מאחיו 49)ששחררו נפש "גונב כתוב: כי
ממעטים  ישראל" "מבני הנוספות המלים מן ישראל". מבני

שם). (גמרא חורין בן וחציו עבד וחציו עבד,

.Ê˙¯zÁna ‡a‰50‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,51BÏ ÔÈ‡ - «»««¿∆∆≈«≈««¿»≈
ÌÈÓc52Ì„‡‰ ¯‡L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa B‚¯‰ Ì‡ ‡l‡ ;53 »ƒ∆»ƒ¬»««««ƒ¿»»»»

ÏkÏ LÈ ˙eL¯e .ÔÈ¯eËt -54B‚¯‰Ï55ÔÈa ÏÁa ÔÈa , ¿ƒ¿≈«…¿»¿≈¿…≈
˙aLa56ÔÈ‡ :¯Ó‡pL ;B˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎiL ‰˙ÈÓ ÏÎa , ¿«»¿»ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ∆∆¡«≈
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עב.50) סנהדרין הבית, לקירות מתחת הגנב שחפר
(שמות 51) לו" דמים עליו השמש זרחה "אם כתוב: בתורה

חייב. וההורגו כחי, דינו שביום משמע פשוטו ולפי ב), כב,
ובשניהם  ללילה, יום בין הבדל שאין רבינו, ומשמיענו
שם  יג. פרשה משפטים במכילתא לדבריו המקור פטור.
אם  לומר ללילה, יום בין לחלק אלא בא אינו "או נאמר:
ולנערה  לומר: תלמוד פטור, יהא ובלילה חייב ביום הרגו
כאן  אף ללילה, יום בין חלק לא להלן מה דבר, תעשה לא
הראב"ד  השגת מיושבת בזה ללילה". יום בין תחלוק לא

מיימוניות. והגהות כאן, מגידֿמשנה וראה כמי 52)כאן.
פטור. וההורגו - כמת דינו כלומר וחיות, דם לו שאין
לו. יתנגד אם הבית, בעל את להרוג עלול זה גנב הטעם:
"הבא  בו: שנאמר להרגו, אדם אחרי כרודף דינו כן על

(שם). להורגו" השכם הבא 53)להרגך הגנב שדין מכיון
מותר  אדם שלכל להרגו, אדם אחר רודף כדין במחתרת
עב:). (שם הרודף המתת עלֿידי הנרדף חיי את להציל

בלבד.54) הבית לבעל הרגו,55)לא אם פטור רק לא
להרגו. לכתחילה מותר מיתת 56)אלא שחייבי אףֿעלֿפי

במחתרת  הבא הגנב את אבל בשבת, הורגין אין ביתֿדין
(שם). הבית בעל את להציל כדי בשבת, להרוג מותר

.ÁBbb CB˙a ‡ˆÓpL ·p‚ B‡ ˙¯zÁna ‡a‰ „Á‡Â¿∆»«»««¿∆∆«»∆ƒ¿»¿«
Ì„‡ ÏL57BÙÈt¯˜ CB˙a B‡ B¯ˆÁ CB˙a B‡58ÔÈa , ∆»»¿¬≈¿«¿ƒ≈

ÈÙÏ ?˙¯zÁÓ ¯Ó‡ ‰nÏÂ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia59C¯cL «≈««¿»¿»»∆¡««¿∆∆¿ƒ∆∆∆
.‰ÏÈla ˙¯zÁna ‡B·Ï ÌÈ·pb‰ ·…̄««»ƒ»««¿∆∆««¿»

עב:57) סנהדרין גדר 58)ברייתא מוקף נרחב שטח
העיר. נכנס 59)בקרבת שאם רש"י [דעת הברייתא. לשון

אבל  חילק. לא כאן רבינו אולם להורגו, אסור הפתח דרך
בכוונה  אחרים לרשות בנכנס אלא אמר לא הוא שגם נראה
גונב  או חבירו, של בכיסו ידו התוחב סתם, גנב אבל לגנוב,
החפץ  שבעל ברגע הדולפק או השולחן מעל שהוא מה

להורגו]. שאסור מודה רבינו גם עין, מעלים

.Ë‰Ó ÈtÓe60ÏÚ Û‡ ·pb ÏL BÓ„ ‰¯Bz ‰¯Èz‰ ƒ¿≈»ƒƒ»»»∆«»««
?ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ ‡aL Èt61B˙˜ÊÁL ÈÙÏ62Ì‡L , ƒ∆»«ƒ¿≈»¿ƒ∆∆¿»∆ƒ

‰Ê ‡ˆÓÂ ,ep‚¯‰È - BÚÓe ÂÈÙÏ ˙Èa‰ ÏÚa „ÓÚ»«««««ƒ¿»»¿»««¿∆¿ƒ¿»∆
B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ Û„B¯k ·‚Ï B¯·Á ˙È·Ï ÒÎp‰63, «ƒ¿»¿≈¬≈ƒ¿…¿≈««¬≈¿»¿

‚¯‰È CÎÈÙÏe64ÔË˜ ‰È‰L ÔÈa ÏB„‚ ‰È‰L ÔÈa .65, ¿ƒ»≈»≈≈∆»»»≈∆»»»»
‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa66. ≈»»≈¿≈»

עב.60) שם רבא, של בעל 61)מימרא של ממונו לגנוב
המציאות.62)הבית. לאור ברורה עב:63)הנחה שם

להלן דין  ומפורט עג. שם משנה להרגו, חבירו אחר הרודף
א. פרק רוצח קטן 65)הגנב.64)בהלכות של דינו כי

בנפשו  להצילו שניתן הרודף, כקטן הוא במחתרת הבא
רודף.66)(שם). כדין

.ÈÂÈÏÚ ‡a‰ ·pb‰ ‰fL ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯e¯a ¯·c‰ ‰È‰»»«»»»¿««««ƒ∆∆««»«»»»
B‚¯B‰ BÈ‡67¯eÒ‡ - ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ ‡l‡ ‡a BÈ‡Â , ≈¿¿≈»∆»«ƒ¿≈»»

LÙ ‚¯B‰ ‰Ê È¯‰ - B‚¯‰ Ì‡Â ,B‚¯‰Ï68:¯Ó‡pL ; ¿»¿¿ƒ¬»¬≈∆≈∆∆∆∆¡«
¯·c‰ EÏ ¯e¯a Ì‡ - ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯Ê Ì‡ƒ»¿»«∆∆»»ƒ»¿«»»

LÓMk69,CÎÈÙÏ .e‰‚¯‰z Ï‡ ,EnÚ ÌBÏL BÏ LiL «∆∆∆≈»ƒ¿«««¿≈¿ƒ»

Ba ÏÚ ˙¯zÁna ‡a‰ ·‡70È‡ceL ,‚¯‰ BÈ‡ - »«»««¿∆∆«¿≈∆¡»∆««
‚¯‰ - ÂÈ·‡ ÏÚ ‡a‰ Ôa‰ Ï·‡ ;B‚¯B‰ BÈ‡L71. ∆≈¿¬»«≈«»«»ƒ∆¡»

מידו.67) ממונו להציל נגדו יעמוד וחייב 68)אפילו
עב.69)עליו. שם הברייתא, מרחם 70)לשון אב סתם

שם. בגמרא דוגמא בנו. הבא 71)על סתם אדם כל כדין
נגדו  יקום אם הבית, בעל את שיהרוג שחזקתו במחתרת,
אדם, בני בסתם נאמר האב על בבן זה דין ממונו. את להציל
אסור  יהרגהו, ולא מאד אביו את אוהב זה שבן כשידוע אבל
שאינו  באדם גם אלא אמרו, בבן רק ולא במחתרת. להרגו
(מגידֿ ביותר כאוהבו ידוע אבל הבית, בעל של קרובו

משנה).

.‡ÈL ·pb‰ ÔÎÂ‡ˆÈÂ ·b72B‡ˆÓe ·‚ ‡lL B‡ , ¿≈««»∆»«¿»»∆…»«¿»
Û¯Ú ‰Ùe ÏÈ‡B‰ - ˙¯zÁn‰ ÔÓ ‡ˆBÈ73BÈ‡Â ≈ƒ««¿∆∆ƒ»»…∆¿≈

Û„B¯74ÌÈÓc BÏ LÈ ,75Ì„‡ Èa e‰eÙÈw‰ Ì‡ ÔÎÂ .76 ≈≈»ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈»»
ÌÈ„Ú B‡77‡aL ‰Ê ˙eL¯a ‡e‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ««ƒ∆¬«ƒƒ¿∆∆»

˙È·Ï ‡a Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‚¯‰ BÈ‡ - ÂÈÏÚ»»≈∆¡»¿≈»ƒ«ƒ»¿≈
.‚¯‰ BÈ‡L ÔÈcƒ∆≈∆¡»

דמים"72) לו יש למחתרת חוץ דמים, לו אין "במחתרת
ח). הלכה ח, פרק סנהדרין אףֿעלֿפי 73)(ירושלמי

במחתרת. עדיין גנב 74)שנמצא אם אבל גנב, לא הרי כי
רב  של מימרא פטור. - והרגו המחתרת מן יוצא ומצאו
עליו  ועמד לו והלך לצאת פניו את והפך הכיס "נטל הונא:

(שם). נהרג" ההורגו אין חייב.75)והרגו, וההורגו
אם 76) לבעה"ב, מצילים לו יש כי הגנב, את להרוג אסור

- והרג הימנו מושיעים לו "היו להרגו. עליו הגנב יקום
יג). פרשה משפטים (מכילתא "אם 77)חייב" הפסוק את

"אם  אונקלוס תרגום מפרש לו" דמים עליו השמש זרחה
אותו), רואים עדים (=אם עלוהי..." נפלה דסהדיא עיני
שיוכלו  מכיון אבל לו, להושיע יכולים אינם אפילו כלומר
ולא  הגנב ימנע בעלֿהבית, את יהרוג שהגנב במקרה להעיד
מאירי  (ראה אותו להרוג ואסור דמים לו יש כן על יהרוג,

.(269 ע' לסנהדרין

.·Èe‰„O CB˙Ï B‡ B˙pb CB˙Ï ˙¯zÁna ‡a‰ ÔÎÂ¿≈«»««¿∆∆¿ƒ»¿»≈
¯Èc‰ CB˙Ï B‡78¯‰q‰Â79B˙˜ÊÁL ;ÌÈÓc BÏ LÈ - ¿«ƒ¿«««≈»ƒ∆∆¿»

ÌÈÏÚa‰ ·¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„·Ïa ÔBÓn‰ ÏÚ ‡aL∆»««»ƒ¿«¿ƒ∆≈…«¿»ƒ
el‡ ˙BÓB˜Óa ÌÈÈeˆÓ80. ¿ƒƒ¿≈

צאן.78) לעדר בשדה.79)גדרה לבהמות גדרה
לגגו,80) בניגוד שם. ימצאהו שהבעלים הגנב ידע ולא

הלכה  למעלה ראה בהם, מצויים שהבעלים וקרפיפו חצרו
ח.

.‚ÈÌÈÓ„ BÏ LiL ·pb Ïk81Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡ ,82 »«»∆≈»ƒƒ»«»»«
ÂÈÏÚ ÌÈÁwÙÓ - ˙aLa83B˙‡È·a ÌÈÏk ¯aL Ì‡Â ,84 ¿«»¿«¿ƒ»»¿ƒƒ≈≈ƒ¿ƒ»

ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ -85ÌÈÓ„ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ Ï·‡ ;86¯aML «»¿«¿ƒ¬»ƒ∆≈»ƒ∆ƒ≈
¯eËt - B˙‡È·a ÌÈÏk87e¯‡aL BÓk ,88. ≈ƒ¿ƒ»»¿∆≈«¿

להורגו.81) שהיה 82)שאסור בשעה מפולת אבני של
דינו 83)במחתרת. כי להצילו, כדי האבנים את מפנים

עב:). (סנהדרין שבת דוחה נפש ופיקוח אדם, כל כדין
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הבעלים.84) עב.)85)לרשות (סנהדרין מזיק כל כדין
ח.86) והלכה ז הלכה מיתה 87)למעלה חיוב כי מלשלם,

מלשלם, פטור ניצל אם ואפילו כאחד, באים ממון וחיוב
הגל. את עליו מפקחים שאין פרק 88)והואֿהדין למעלה

א. הלכה ג,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰·b ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תש"פ  תשרי ט"ו שני יום

zFklddca`e dlfB
-oiwifpxtqdciàedlifbzekld

¦§§¥¨©£¥¨
LÈLÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»≈

:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(‡(„ .„ÓÁÏ ‡lL (‚ .˜LÚÏ ‡lL (· .ÏÊ‚Ï ‡lL∆…ƒ¿…∆…«¬…∆…«¿…

‡lL (Â .‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Ï (‰ .˙Be‡˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«¿»ƒ∆«¿≈»∆…
.‰„·‡‰ ·ÈL‰Ï (Ê .‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙Èƒ¿«≈ƒ»¬≈»¿»ƒ»¬≈»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ואיכות 1) ושיעורם, מהותם הגזילה, ענייני רבינו בו כלל

ר"ל  מצוות, החמש ואלו והחימוד. התאוה וענין החזרה
הכוללות  הן והחימוד והתאוה, והעושק, והאבידה, הגזילה,

גזילה. הלכות ענין

ãycew zegiyn zecewpã

(אף  ואבידה גזילה הלכות הרמב"ם חיבר מדוע להבין צריך
ולפי  בהיתר לידו באה שהרי לגניבה יותר שייכת שאבידה
יובן  לגזלה) ולא לגנבה יכול ומעתה תשיב" "השב - הציווי
החטאים  כללות על מורה גזילה העניין: פנימיות פי על
מרשות  הקב"ה) - הבעלים (בפני החוטא גוזל שבכולם
"אבידה" היא לכך והסיבה זה'. ה'לעומת לרשות הקדושה
שטות", רוח בו נכנס אא"כ חוטא אדם "אין חז"ל אמרו כי
שוטה  "איזהו כמארז"ל: היא שטות הרוח כניסת וסיבת
בחינת  יש מישראל אחד בכל כי לו" שנותנים מה המאבד
אלקה  "חלק שהיא האלקית הנפש - לו שנותנים מ"ה
גזילה  של למצב מגיע מ"ה בחינת וכשמאבד ממש" ממעל

החיצונים. ממנו שיונקים
ה"אבידה" את לחפש עליו הגזילה, את להשיב ובכדי
משם", "ובקשתם שכתוב כמו התשובה עבודת שזוהי
יותר  גבוהה בדרגה נעשה האבידה את שמוצא ואחרי
ושולט  מושל נעשה שלו מ"ה בחינת כי החטא מלפני
מתהפך  זה' ה'לעומת שצד הגוף" זה קטנה ב"עיר יחידי

לטוב.
שפתח  הנ"ל הסדר מודגש גזילה הלכות פרטי בסדר גם
תגזול" לא שנאמר בלא־תעשה עובר . . הגוזל "כל
ומבאר  תורה" דין שהוא כל לגזול "ואסור בה"ב וממשיך
פרוטה  משווה שפחות שהגם שלו בשו"ע הזקן אדמו"ר
התורה  מן אסור שיעור "חצי מ"מ ממון, נקרא אינו

ביותר  הקטן גם שבעולם ופרט פרט בכל כי לכתחילה"
ה'לעומת  לרשות יפול שלא לשומרו ויש אלוקי ניצוץ ישנו
נתקו  הכתוב שהרי זה לאו על לוקין "אין וממשיך זה'.
מצות־ זו גזל אשר הגזילה את והשיב שנאמר לעשה,
מרשות  מסוים דבר גזל כאשר שגם היא וההוראה עשה".
את  להשיב שיכול יודע כי ברוחו ליפול לאדם אין הקדושה
היה  שלא מצוה מקיים זה ידי שעל אלא עוד ולא הגזילה,
אסור  שלכתחילה ופשיטא הגזילה. לולי לקיימה יכול
עניין  אירע ח"ו שאם אלא גזילה לידי עצמו להביא לאדם
עילוי  לידי לבוא זה ידי ועל להשיבה שיכול לדעת עליו זה

הגזילה. קודם שהיה מכפי יותר גדול
(g oniq oiwifp xtq 'zekln oii' it lr .454 'r d"k wlg y"ewl it lr)

.‡ÏÊBb‰ Ïk2‡Ïa ¯·BÚ - ‰Ëe¯t ‰ÂL B¯·Á ˙‡ »«≈∆¬≈»∆¿»≈¿…
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÊ‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙3, «¬∆∆∆¡«…ƒ¿…¿≈ƒ«»∆

‰OÚÏ B˜z ·e˙k‰ È¯‰L4·iÁ - ÏÊb Ì‡L , ∆¬≈«»ƒ¿«¬≈∆ƒ»««»
BÊ - ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ∆∆¡«¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»»

‰OÚ ˙ÂˆÓ5‰ÏÊb‰ Û¯O elÙ‡Â .6;‰˜BÏ BÈ‡ - ƒ¿«¬≈«¬ƒ»««¿≈»≈∆
ÔzpL Â‡Ï ÏÎÂ ,‰ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈«»¿«≈»∆»¿»»∆ƒ«

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÈÓeÏL˙Ï¿«¿ƒ≈ƒ»»

ãycew zegiyn zecewpã

."dyrl ewzip aezkd ixdy df e`l lr oiwel oi` la`"

משאר  וגזילה גניבה הפריד ה"ב פי"ח סנהדרין ובהלכות
לתשלומין. הניתן לאו שהם וכתב לעשה, הניתקין הלאוין
לעשה, הניתק לאו שבכל הרוגוצו'בי הגאון משם ודייק
הם  וגזילה גניבה אבל הלאו. התבטל העשה שקיים מרגע
אינו  ולכן החפץ, את השיב שלא זמן כל נמשכת פעולה
התשלומין  כי לתשלומין הניתן לאו אלא לעשה הניתק לאו
רק  אלא הלאו של הנמשכת פעולתו את מבטלים אינם
כאן: לשונו וצ"ע ולהבא. מכאן גזל איסור על עובר שאינו

לעשה". הכתוב ניתקו שהרי ..."
(.37 'rd 209 'r f"i wlg y"ewl it lr)

גניבה 2) הלכות (ראה יד" בחוזק ובפרהסיא "בגלוי הלוקח
ג). הלכה ולקמן ג הלכה א לאו 3)פרק שכל פי על אף

עליו. לוקין מעשה בו והעתיקו 4)שיש אותו העביר
כל  הכלל "זה מלקות. זה לאו על אין כן ועל עשה, למצוות
עליה" חייבין אין ועשה, קום בה שיש תעשה לא מצוות

טז.). ואשם 5)(מכות יחטא כי "והיה מתחיל: הכתוב
אם  מקרה, לתאר הכתוב כוונת אין הגזלה..." את והשיב
את  להשיב הגזלן על לצוות בא אלא הגזילה, את השיב

מצותֿהעשה 6)הגזילה. את שוב לקיים אפשר ואי

ככתבה.

.·‡e‰L Ïk ÏÊ‚Ï ¯eÒ‡Â7‰¯Bz ÔÈc8„·BÚ elÙ‡ . ¿»ƒ¿…»∆ƒ»¬ƒ≈
B˜LÚ B‡ BÏÊb Ì‡Â ;B˜LÚÏ B‡ BÏÊ‚Ï ¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ»¿»¿¿»¿¿ƒ¿»¬»

.¯ÈÊÁÈ -«¬ƒ
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ãycew zegiyn zecewpã

"dxez oic `edy lk lefbl xeq`"

אבל  פרוטה, משווה בפחות וגם שהוא בכל הוא גזל איסור
כי  פרוטה. בשווה בו חבל אם רק חייב בחברו החובל
חברו, מיד החפץ על הבעלות הפקעת על הוא הגזל איסור
החובל  אבל פרוטה. משווה פחות על גם ישנה ובעלות
אינו  ולכן לחבירו, שעשה וההפסד הנזק על חייב בחבירו
מותר  דעות שלכמה ומה פרוטה. משווה פחות על חייב
הפקעת  לכאורה והוא בעל־כורחו הנאה איסורי ליקח
היו  לא וממילא הפקר שהם מצד הוא עליהם, בעלותו

בבעלותו.
(28 dxrde 54 'r c"l wlg y"ewl it lr)

נז.).7) (סנהדרין פרוטה משווה פחות שאף 8)אפילו לפי
א  פרק גניבה הלכות (ראה התורה מן אסור משיעור פחות

ב). הלכה

.‚ÏÊB‚ e‰Ê È‡9‰˜ÊÁa Ì„‡‰ ÔBÓÓ Á˜Bl‰ ‰Ê ?10. ≈∆≈∆«≈«»»»»¿»¿»
B„iÓ ÛËÁL ÔB‚k11B˙eL¯Ï ÒÎpL B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ¿∆»«ƒ»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿«ƒ¿

ÌÈÏk ÌMÓ ÏËÂ ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL12Û˜zL B‡ , ∆…ƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ»≈ƒ∆»«
Bc·Úa13Ô‰a LnzLÂ BzÓ‰··e14CB˙Ï „¯iL B‡ , ¿«¿ƒ¿∆¿¿ƒ¿«≈»∆∆»«¿
e‰„O15.ÏÊB‚ ‡e‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â »≈¿»«≈∆»¿…«≈»∆≈

ÈÁ‰ ˙‡ ÏÊ‚iÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚkÈ¯ˆn‰ „iÓ ˙16. »ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿…∆«¬ƒƒ««ƒ¿ƒ

א.9) בהלכה הגוזל", ל"כל ביאור יד,10)זהו בחוזק
הבעלים. ידיעת בלי בסתר האדם ממון הלוקח לגנב בניגוד

לדוגמה 11) המתאימה ביותר הפשוטה הדוגמא זוהי
זו. הלכה בסוף המובא מרשותו 12)שבכתוב הנוטל דין

מידו. הנוטל בכוח.13)כדין עבדו את דוגמא 14)תפס
את  לעצמו נטל שם הקודמות. הדוגמאות משתי שונה זו
או  בעבד כאן אולם לחלוטין, הכלים ואת המטלטלין
בלבד  בהם השתמש אלא לעצמו, אותם לקח לא בבהמה

צז.). צו: הדוגמאות 15)(שם את משלימה זו דוגמא
(בבא  קרקע על וכאן מטלטלין, על דובר שם הקודמות.

לח:). לגזלן 16)בתרא דוגמא בתלמוד משמש הזה הכתוב
עט:). קמא (בבא

.„˜LBÚ e‰Ê È‡17B„È CB˙Ï B¯·Á ÔBÓÓ ‡aL ‰Ê ? ≈∆≈∆∆»»¬≈¿»
ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a18L·k e‰eÚ·zL ÔÂÈÎÂ ,19ÔBÓn‰ ƒ¿«¿»ƒ¿≈»∆¿»»««»

B¯·Á „Èa BÏ ‰È‰L ÔB‚k .B¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰˜ÊÁa BÏˆ‡∆¿¿»¿»¿…∆¡ƒ¿∆»»¿«¬≈
˙e¯ÈÎO B‡ ‰‡ÂÏ‰20ÏBÎÈ BÈ‡Â ,BÚ·Bz ‡e‰Â , «¿»»¿ƒ¿¿¿≈»

Ìl‡ ‡e‰L ÈtÓ epnÓ ‡ÈˆB‰Ï21‰Ê ÏÚÂ .‰L˜Â ¿ƒƒ∆ƒ¿≈∆«»¿»∆¿«∆
.EÚ¯ ˙‡ ˜LÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«¬…∆≈¬

ב.17) בהלכה הנזכר לעושק ביאור לגוזל 18)זהו בניגוד
הבעלים. ברצון שלא לידו חבירו ממון בא שמתחילתו

מציעא 20)עיכב.19) (בבא שכיר כפועל אצלו שעבד
כחפצו.21)סא.). ועושה תקיף

.‰dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ÏÊBb‰ Ïk22:¯Ó‡pL , »«≈«»¿«¬ƒ«¿≈»«¿»∆∆¡«
B‡ ‰„·‡ Ì‡Â .ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»»¿ƒ»¿»

˙Èp˙L23‰ÈÓc ÌlLÓ -24BÓˆÚ ÈtÓ ‰„B‰L ÔÈa . ƒ¿«≈¿«≈»∆»≈∆»ƒƒ«¿
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÊbL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡aL ÔÈa≈∆»»»≈ƒ∆»«¬≈∆«»¿«≈

„·Ïa Ô¯w‰25‰¯È·a d‡·e ‰¯B˜ ÏÊ‚ elÙ‡ .26- «∆∆ƒ¿«¬ƒ»«»¿»»¿ƒ»
˙Èp˙L ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰27‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc ,28˙‡ Ò¯‰iL ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ»∆«¬…∆

ÌÈÓÎÁ ewz Ï·‡ ;‰ÈÏÚ·Ï ‰¯B˜ ¯ÈÊÁÈÂ ÔÈa‰ Ïk»«ƒ¿»¿«¬ƒ»ƒ¿»∆»¬»ƒ¿¬»ƒ
ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ29‡ÏÂ ‰ÈÓc ˙‡ Ô˙B ‰È‰iL , ƒ¿≈«»««»ƒ∆ƒ¿∆≈∆»∆»¿…

ÔÈa‰ „ÈÒÙÈ30k ÔÎÂ .‰¯B˜ ÏÊ‚ elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ï «¿ƒ«ƒ¿»¿≈…«≈»∆¬ƒ»«»
CB˙a dÚ·˙Ï ‰¯Bw‰ ÏÚa ‡·e ,‚Á‰ ˙kÒa d‡OÚÂ«¬»»¿À«∆»»«««»¿»¿»¿

‰ÈÓc ˙‡ BÏ Ô˙B - ‚Á‰31ÏÈ‡B‰ - ‚Á‰ ¯Á‡ Ï·‡ ; ∆»≈∆»∆»¬»««∆»ƒ
ËÈËa ‰‡a ‡ÏÂ ˙Èp˙L ‡ÏÂ32‰¯Bw‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ , ¿…ƒ¿«≈¿…¿»»¿ƒ«¬ƒ∆«»
.dÓˆÚ«¿»

בתשלומים.22) עצמו לפטור יכול הגזלן כגון,23)ואין
קמא  (בבא בגדים ועשאן צמר כלים, ועשאן עצים הגוזל

לומר 24)צג:). תלמוד מה גזל, אשר הגזילה את "והשיב
בעי  בעלמא דמים לאו ואם יחזיר, שגזל כעין אם גזל? אשר

י). פרק שם תוספתא סו. (שם כגנב 25)שלומי" ולא
שגנב. עדים שני עליו העידו אם שניים, פי שמשלם

גדול.26) הבניין 27)בניין הריסת לאחר כי מברייתה,
שהייתה. כמו קורה אשר 28)תישאר הגזילה את והשיב

בתשובה.29)גזל. לחזור הגזלן על להקל שאם 30)כדי
יימנע  עצמה, הקורה את ולהחזיר ביתו את להרוס נכריחו

תשובה. בטיט,31)מלעשות חיברה שלא אףֿעלֿפי
תקנה, כאן גם תיקנו החג, לאחר להריסה עומדת והסוכה
הסוכה  דין החג ימי בתוך כי עצמה, הקורה את יחזיר שלא

שם). (גמרא קבע בניין דין 32)כדין בטיט, בנאה ואם
הקורה  את מחזיר אינו החג לאחר ואף בניין, כדין הסוכה
(גמרא  השבים תקנת מפני דמיה, את לו נותן אלא עצמה,

שם).

.Â¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÊBb‰33- «≈»ƒ»∆¿»««ƒ∆»«
‰ÏÊb ˙·L‰ ˙¯B˙a BÈ‡34˙Bc‚‡ LÏL ÏÊb .35˙BÂL ≈¿«¬»«¿≈»»«»¬À»

ÈzL ˙BÂL ÔzLÏL È¯‰Â ,eÏÊe‰Â ,˙BËe¯t LÏL»¿¿¿«¬≈¿»¿»»¿≈
¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ÌÈzL BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,˙BËe¯t¿¿∆¡ƒ¿«ƒ«»¿«¬ƒ

˙ÈLÈÏM‰36‰Ëe¯t ‰ÂL ‰˙È‰ ‰lÁz·e ÏÈ‡B‰ ,37. «¿ƒƒƒ«¿ƒ»»¿»»»¿»
ÔÈ‡ ‰ÏÊb - ˙Á‡ ¯ÈÊÁ‰Â ,‰Ëe¯t ˙BÂL ÌÈzL ÏÊb»«¿«ƒ»¿»¿∆¡ƒ««¿≈»≈

Ô‡k38Ô‡k ÔÈ‡ ‰ÏÊb ˙·L‰ ˙ÂˆÓ ,39. »ƒ¿«¬»«¿≈»≈»

(ראה 33) תורה" דין שהוא כל לגזול "אסור כי עבירה,
ב). הלכה ממון 34)למעלה אינו פרוטה משווה פחות כי

נה:). מציעא ירק )35(בבא כגון יחד, הנאגדים דברים
קה.). קמא משווה 36)(בבא פחות שהיא פי על אף

בתורת  אינו פרוטה משווה שפחות אמרנו והרי פרוטה,
הגזילה. חובת 37)השבת הגזילה משעת עליו וחלה

משווה 38)ההשבה. פחות הוא בידו שנשאר מה כי
גזל 39)פרוטה. כי הגזילה, השבת מצוות את קיים לא

משנה. במגיד פירש [כך הכול להחזיר ועליו פרוטה, שווה
סימן  משפט חושן הטור גירסת שהביא משנה כסף וראה
ולהלכה  כאן" אין השבה כאן, יש "גזילה רבינו: בדברי שס
מה  להחזיר מחוייב שהגזלן מפרש הוא גם כי הבדל, אין

בידו]. שנשאר
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.Ê¯a„na B˙ÏÊ‚ BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,·eMia B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰«≈∆¬≈«ƒ¿∆¡ƒ¿≈»«ƒ¿»
- Â‡Ï Ì‡Â ;ÏËB - ‰ˆ¯ Ì‡ :ÏÊ‚p‰ „Èa ˙eL¯‰ -»¿¿««ƒ¿»ƒ»»≈¿ƒ»
ÈpnÓ Ò‡z ‡nL ,·eMia ‡l‡ ÏËB ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡≈≈ƒ≈∆»«ƒ∆»≈»≈ƒ∆ƒ

Ô‡k40B˙eÈ¯Á‡·e ÔÏÊb‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰Â .41„Ú »«¬≈ƒƒ¿««¿»¿«¬»«
.‰ÏÊb‰ ÈÓ„a ÔÎÂ .·eMia BÏ ‰p¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ∆»«ƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈»

שודדים 40) ידי על כגון באונס, ממני אותה יקחו שמא
וקרה 41)מזויינים. במדבר כורחו בעל לו החזירה אם

חייב. הגזלן אונס,

.ÁÔBaLÁa BÏ ÚÈÏ·‰Â B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰42‡ˆÈ -43. «≈∆¬≈¿ƒ¿ƒ««∆¿»»
¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â44BÒÈÎÏ45Ì„‡L ;‡ˆÈ - ˙BÚÓ Ba LiL ¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ∆≈»»»∆»»

BÒÈÎa LÓLÓÏ ÈeOÚ46˙BÚn‰ ‰Ó È¯‰Â ,‰ÚL ÏÎa »¿«¿≈¿ƒ¿»»»«¬≈»»«»
˙ÚcÓ ‡lL ÔÈÓe ,ÂÈ˙BÚÓ ÏÏÎa BÏ ¯ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒƒ¿«¿»ƒ¿»∆…ƒ««

¯ËBt47‡Ï - ÌeÏk Ba ÔÈ‡L ÒÈÎÏ ¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ∆≈¿…
‡ˆÈ48BÚÈ„BiL „Ú ‰ÏÊb‰ ˙eÈ¯Á‡a ·iÁÂ ,49¯ÈÊÁ‰L »»¿«»¿«¬»«¿≈»«∆ƒ∆∆¡ƒ

.ÈBÏt ÒÈÎÏ¿ƒ¿ƒ

הוסיף 42) דמיו לו וכשנתן חפץ, ממנו קנה זמן לאחר
לומר  התבייש כי בחשבון, והבליע הגזילה דמי עליהם

פטור 43)שגזל. הנגזל, מיד הכסף נגנב ואם חובתו, ידי
מאחריותו. הנגזל.45)הגזלן.44)הגזלן של לארנקו

כדי 46) קרובות, לפעמים ארנקו את לבדוק רגיל אדם
כא: מציעא בבא יצחק רבי (דעת הכסף נגנב לא אם לראות

קיח:). קמא בבא הכול כדעת הנגזל 47)שנתקבלה אם
לו  הודיע לא שהגזלן פי על אף לו, שהוחזר הכסף את מנה
אבד  אם מאחריותו, הגזלן את פוטר הגזילה, את לו שהחזיר

כן. למשמש 48)לאחר דרכו אין כסף, בכיס שאין מכיוון
פירשו  כך הגזילה. לו הוחזרה אם ידע לא כך ומתוך בו,
מעות  בו שיש כיס בין בגמרא ההבדל את והרי"ף רבינו
רש"י). כפירוש (שלא שם מעות, בו שאין כיס לבין

ואילך.49) מכאן הנגזל עליו שישמור כדי

.Ë„ÓBÁ‰ Ïk50ÏL ÂÈÏÎÂ B˙Èa B‡ B˙Ó‡ B‡ Bc·Ú »«≈«¿¬»≈¿≈»∆
epnÓ e‰˜iL BÏ ¯LÙ‡L ¯·„ B‡ ,B¯·Á51¯ÈaÎ‰Â , ¬≈»»∆∆¿»∆ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ

Ba ¯ÈˆÙ‰Â ÌÈÚ¯a ÂÈÏÚ52ÏÚ Û‡ ,epnÓ BÁ˜lL „Ú »»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ∆««
ÌÈa¯ ÌÈÓ„ BÏ Ô˙pL Èt53‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆»«»ƒ«ƒ¬≈∆≈¿…

,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .„ÓÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«…«¿…¿≈ƒ«»∆
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ54„Ú ‰Ê Â‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡Â . ƒ¿≈∆≈«¬∆¿≈≈¿»∆«
„ÓÁL ıÙÁ‰ ÁwiL55¯Ó‡pL ÔÈÚk ,56„ÓÁ˙ ‡Ï : ∆ƒ««≈∆∆»«»ƒ¿»∆∆¡«…«¿…

Ba LiL „enÁ - CÏ zÁ˜ÏÂ Ì‰ÈÏÚ ·‰ÊÂ ÛÒk∆∆¿»»¬≈∆¿»«¿»»ƒ∆≈
‰OÚÓ57. «¬∆

להשיג.50) לב בכל ואמתו)51)החפץ (עבדו הפרט "מה
קונה  שהוא דבר כל אף ומקנה, קונה שהוא בדבר מפורש

ח). פרשה יתרו (מכילתא דברים 52)ומקנה" עליו הרבה
להו"53)והתעקש. משמע דמי בלא לאינשי תחמוד, "לא

קיים, תחמוד" "לא איסור שבאמת מכאן ה:). מציעא (בבא
דמים. בנותן בו 54)אף אין הקנייה מעשה עצם כי

שידול  לאחר הבעלים בהסכמת שנעשה לאחר עבירה,
אין  ובזה וההפצרה, השידול רק היא והעבירה מרובה,

כן 55)מעשה. אם אלא תחמוד" "לא לאו על עובר אינו

שחמד. החפץ את קנה דהיינו מטרתו, את החומד השיג
שנאמר.56) למה בדיבור?57)דומה חומד אפילו "או

להלן  מה וגומר, עליהם וזהב כסף תחמוד לא לומר תלמוד
(מכילתא  מעשה" שעושה עד כאן אף מעשה, שעושה עד

ח).. פרשה יתרו,

.È‰e‡˙n‰ Ïk58,B¯·Á ÏL ÂÈÏÎÂ BzL‡ B‡ B˙Èa »«ƒ¿«∆≈ƒ¿¿≈»∆¬≈
Ô˙B˜Ï BÏ ¯LÙ‡L ÌÈ¯·c ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»¿»ƒ∆∆¿»ƒ¿»
‰zÙÂ ‰Ê ¯·„ ‰˜È C‡È‰ BaÏa ·LÁL ÔÂÈk - epnÓƒ∆≈»∆»«¿ƒ≈«ƒ¿∆»»∆¿ƒ¿»

¯·ca BaÏa59,‰e‡˙˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú ¿ƒ«»»»«¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿«∆
„·Ïa ·la ‡l‡ ‰Â‡z ÔÈ‡Â60. ¿≈«¬»∆»«≈ƒ¿«

מעשה.58) ידי על לפועל תשוקתו להוציא גמר 59)בלי
לו. שימכרנו החפץ בעל על להטריח בניגוד 60)בליבו

ולא  אומר הוא ולהלן תחמוד "לא מעשה. בו שיש לחימוד
בפני  החמדה ועל עצמה בפני התאווה על לחייב תתאווה,

שם). (מכילתא עצמה"

.‡ÈÈ„ÈÏ ‡È·Ó „enÁ‰Â ,„enÁ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Â‡z‰««¬»¿ƒ»ƒ≈ƒ¿«ƒ≈ƒƒ≈
ÏÊ‚61Èt ÏÚ Û‡ ¯kÓÏ ÌÈÏÚa‰ eˆ¯ ‡Ï Ì‡L ; »≈∆ƒ…»«¿»ƒƒ¿…««ƒ

È„ÈÏ ‡B·È - ÌÈÚ¯a ¯ÈˆÙ‰Â ÌÈÓ„a Ì‰Ï ‰a¯‰L∆ƒ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»ƒ≈
ÏÊ‚62ÌÈz· e„ÓÁÂ :¯Ó‡pL ;63e„ÓÚ Ì‡Â .eÏÊ‚Â »≈∆∆¡«¿»¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿

ÌBÓÓ ÏÈv‰Ï ÂÈÙa ÌÈÏÚa‰64e‰eÚÓ B‡65ÏÊ‚lÓ «¿»ƒ¿»»¿«ƒ»»¿»ƒƒ¿…
‰OÚnÓ „ÓÏe ‡ˆ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‡B·È -»ƒ≈¿ƒ»ƒ≈¿«ƒ«¬≈

˙B·Â ·‡Á‡66. «¿»¿»

לחמוד,61) סופו התאווה שאם לך ולומר ... אומר: "רבי
לאנוס  סופו חמד ואם תחמוד, ולא תתאווה ולא שנאמר

(שם). וגזלו" שדות וחמדו שנאמר ויקח 62)ולגזול,
ונשאו.63)בחזקה. ובתים וגזלו שדות וחמדו במקרא:

מהם.64) שגזלוהו שגזלו.65)לאחר אחאב 66)לפני
עליו, העלילו נבות וכשסרב לקנותו וביקש נבות כרם חמד
המלך  לאוצר החרימו כרמו ואת והרגוהו למשפט העמידוהו

כא). (מלכיםֿא

.·È‰e‡˙n‰L ,z„ÓÏ ‡‰67„Á‡ Â‡Ïa ¯·BÚ -68, »»«¿»∆«ƒ¿«∆≈¿»∆»
B‡ ÌÈÏÚaa ¯ÈˆÙ‰L ¯ˆÙ‰a ‰e‡˙‰L ¯·„ ‰Bw‰Â¿«∆»»∆ƒ¿«»¿∆¿≈∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‡Ï' :¯Ó‡ CÎÏ .ÔÈÂ‡Ï ÈLa ¯·BÚ - Ô‰Ó ‰Lw·a¿«»»≈∆≈ƒ¿≈»ƒ¿»∆¡«…

'‰e‡˙˙ ‡Ï'Â '„ÓÁ˙69ÏÊb Ì‡Â .70‰LÏLa ¯·Ú - «¿…¿…ƒ¿«∆¿ƒ»«»«ƒ¿»
.ÔÈÂ‡Ï»ƒ

לפועל.67) חפצו מוציא תתאווה.68)ואינו לא
בפני 69) החמדה ועל עצמה בפני התאווה על "לחייב

שם). (מכילתא אותו,70)עצמה" שחמד לאחר דבר
למכרו. סרבו והבעלים

.‚È‰Ëe¯t ‰ÂL B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰ Ïk71ÏËB el‡k - »«≈∆¬≈»∆¿»¿ƒ≈
Úˆa Úˆa Ïk ˙BÁ¯‡ Ôk :¯Ó‡pL ;epnÓ B˙ÓL72 ƒ¿»ƒ∆∆∆¡«≈»¿»…≈«»«

LÙ ˙‡73ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÓB‚Â74‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ , ∆∆∆¿≈¿««ƒ≈ƒ…»¿»
˙Ói˜ ‰ÏÊb‰75‰·eLz ˙BOÚÏ ÔÏÊb‰ ‰ˆ¯Â ,76‡·e , «¿≈»«∆∆¿»»««¿»«¬¿»»

ÂÈÏ‡Ó77‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz - ‰ÏÊb‰ ÈÓc ¯ÈÊÁ‰Â78 ≈≈»¿∆¡ƒ¿≈«¿≈»«»«¬»ƒƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÊBÚ ‡l‡ ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L79ÔÈÏÁBÓe ∆≈¿«¿ƒƒ∆∆»¿ƒ¬ƒ

ÏÎÂ .ÌÈ·M‰ ÏÚ ‰¯LÈ‰ C¯c‰ ·¯˜Ï È„k ,BÏ¿≈¿»≈«∆∆«¿»»««»ƒ¿»
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‰ÁB ÌÈÓÎÁ Áe¯ ÔÈ‡ - ‰ÏÊb‰ ÈÓ„ epnÓ Ïa˜Ó‰«¿«≈ƒ∆¿≈«¿≈»≈«¬»ƒ»
epnÓ80. ƒ∆

ãycew zegiyn zecewpã

eznyp z` lhep eli`k dhext deey exag z` lfebd lk"
."epnn

בגמרא הוא הדין של א.)מקורו קיט, קמא שם (בבא אבל
בחמסן  גם ושהוא ובנותיו, בניו דם שופך כאילו גם נאמר
את  הרמב"ם הביא לא מדוע להבין וצריך בגרמא, וגם

בגמרא. המשך
בעל  מאדם חפץ לקיחת שפעולת סובר שהרמב"ם אלא
עליו. בעלותו את שמבטל כיון נשמתו כנטילת היא ־כרחו
שבעלותו  שכיון יקח" בעליו "נפש מהפסוק זה ונלמד
נשמתו. כנטילת זה הרי הגזילה ידי על מופקעת זה מחפץ
לבניו  בנוגע הגמרא המשך את הרמב"ם הביא לא לכן
מעשה  גוף על רק דיבר כאן כי ובגרמא בחמס וגם ובנותיו

ישיר. באופן מהבעלים כשגוזל רק שייך וזה הגזילה
תקנת  על הרמב"ם מדבר בה ההלכה, המשך גם יובן בזה
היתה  לא אם כן פי על "ואף במילים ומתחיל השבים,
דמי  והחזיר . . תשובה לעשות הגזלן ורצה קיימת הגזילה
כי  כו'". ממנו מקבלים שאין היא חכמים תקנת הגזילה
נשמתו  את הגוזל נוטל שבגזילה פי על שאף לומר רוצה
בשני  לשבים תקנה חכמים תקנו זאת בכל הנגזל, של

תנאים.
חייב  קיימת הגזילה אם אבל קיימת הגזילה כשאין האחד
עצמה  הגזילה השבת כי גזל, אשר הגזילה את להחזיר

לת  דמיה יכולה את כשמחזיר משא"כ מעיקרו העוון את קן
אפשר  אם לכן הנגזל. של הממון הפסד את רק שמתקן
כמו  נשמתו" את "מחזיר כאילו הוא הרי הגזילה להחזיר

הגזילה. לפני שהיתה
מאליו  ובא תשובה לעשות הגזלן שרצה השני והתנאי
צדדים  שני יש הגזילה עוון בתיקון כי הגזילה דמי והחזיר
תיקן  תשובה הגזלן עושה אם לכן, הגזלן. וצד הנגזל צד
"נטילת  את לתקן אפשר אי כך שבין ומכיון עניינו, את
לו  ומוחלין לו "עוזרין אז הרי איננו, שהחפץ כיון נשמתו"

השבים". על הישרה הדרך לקרב כדי
"לקרב  כדי אם שהרי חשובה, הוראה לומדים זה מדין
על  ימחול שאדם חכמים תקנו השבים" על הישרה הדרך
אחר  יהודי עם שההתעסקות על־אחת־כמה־וכמה ממונו,
באופן  להיות צריכה שבשמים לאביהם ישראל את לקרב
רצון  רק אלא ריווח כוונת כל כאן שאין אצלו שברור

השבים". על הישרה הדרך "לקרב
(.67 'rd 15 'r `"g y"dq 112 'r a"l wlg y"ewl it lr)

קיט.71) קמא בבא יוחנן רבי של הגוזל.72)מימרא כל
הנגזל.73) של נפשו כלומר יקח, שעבירת 74)בעליו

חמורה. כה נשרפה.75)הגזילה או שאבדה כגון
צד:).76) (שם תשובה" לעשות שביקש אחד באדם "מעשה
בביתֿהדין.77) הנגזל אותו שתבע פי 78)בלי על אף

ה. הלכה למעלה ראה דמיה, את להחזיר חייב תורה שדבר
תשובה.79) הגזלנים 80)לעשות את מונע הוא כי

מחזירה  קיימת הגזילה אם א. סיכום: בתשובה. מלחזור
אם  ב. תשובה. בעל הוא אם אפילו ממנו, אותה ומקבלים
כגון  לגזלן, רב הפסד ייגרם ההחזרה ידי ועל קיימת הגזילה
מפני  דמיה, נותן ה), הלכה (למעלה בבניין שבנאה קורה
אין  דמיה אפילו קיימת, הגזילה אין ג. השבים. תקנת

והח  מאליו בא אם ממנו, שנאמר מקבלים מקום כל ד. זיר.
שב  שאינו לגזלן הכוונה דמים, משלם שהגזלן בתלמוד,

דין. בבית אותו תובעים אלא מרצונו,

ה'תש"פ  תשרי ט"ז שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
או 1) רשות שינוי ר"ל הגזילה, שינויי דיני רבינו בו ביאר

אלו. דברים ופרטי ענין, שינוי או שבח שינוי

.‡˙Èp˙L ‡lL ‰ÏÊb‰2BÓk ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ «¿≈»∆…ƒ¿«≈∆»¬≈ƒ¿
‰˙È‰L3ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,4Û‡Â ,‰pnÓ ∆»¿»««ƒ∆ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¿«

ÔÏÊb‰ ˙nL Èt ÏÚ5ÂÈa „Èa ‡È‰ È¯‰Â6BÊ È¯‰ - «ƒ∆≈««¿»«¬≈ƒ¿«»»¬≈
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ7dÓˆÚa8,ÔÏÊb‰ „Èa ˙Èp˙L Ì‡Â . ∆∆ƒ¿»∆»¿«¿»¿ƒƒ¿«≈¿«««¿»

- ‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»
ÈepLa d‡˜9‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ‰ÈÓc ÌlLÓe ,10. ¿»»¿ƒ¿«≈»∆»ƒ¿««¿≈»

סו.2) הגזילה.3)בבאֿקמא ווי 4)בשעת דאמר "כיון
כג.). (בבאֿמציעא מינה" ליה מייאש כיס, לחסרון לה

קיא:5) קונה 6)בבאֿקמא גזילה שהלוקח אףֿעלֿפי
ג. הלכה לקמן רשות, ושינוי ביאוש "רשות 7)אותה כי

של  בנו ביד שהגזילה כלומר דמי", לוקח כרשות לאו יורש
שינוי  כאן ואין הגזלן, ביד היתה עדיין כאילו דינה הגזלן,
קונה. אינו לבדו יאוש כי להחזירה, חייב כן ועל רשות

סח.).8) סו. (שם דמיה ולא גופה, רבה,9)הגזילה "אמר
- ודוגמאות "שינוי", המושג הגדרת סו.). (שם קונה" שינוי

ואילך. י הלכה לקמן הגזלן.10)ראה ביד השביחה אפילו

.·‰Ê ÔÈ„Â11‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc12˙‡ ·ÈL‰Â :¯Ó‡pL , ¿ƒ∆ƒ»∆∆¡«¿≈ƒ∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰13e„ÓÏ14‡È‰ Ì‡ : «¿≈»¬∆»»ƒƒ«¿»»¿ƒƒ

d˙B‡ ÌlLÓ - dÏÊbLk15- B„Èa ˙Èp˙L Ì‡Â , ¿∆¿»»¿«≈»¿ƒƒ¿«≈¿»
‰ÈÓc ÌlLÓ16‡ÏÂ ‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ . ¿«≈»∆»ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¿…

˙Èp˙L17¯Á‡ ‰ÁÈaL‰L Á·M‰ Ïk ÔÏÊb‰ ‰˜ - ƒ¿«≈»»««¿»»«∆«∆ƒ¿ƒ»««
‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,Le‡È18‰Ê ¯·„Â . ≈¿≈¿«≈∆»ƒ¿««¿≈»¿»»∆

·cÓÌ‰È¯19ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ ,20BÏ ¯ÈÊÁnLÎe . ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«»««»ƒ¿∆«¬ƒ
Á·M‰ BÏ ÔÈÓL ,‰ÏÊb‰21ÏÊ‚p‰ ÔÓ ÏËBÂ22. «¿≈»»ƒ«∆«¿≈ƒ«ƒ¿»

משלם 11) נשתנית ואם בעינה, חוזרת נשתנית שלא שגזילה
מרבו.13)שם.12)דמיה. הפירוש 14)תלמיד את

הנ"ל. עצמה.15)לפסוק הגזילה את גמרא 16)מחזיר
וילדה.17)שם. אצלו ונתעברה פרה גזל כגון
בשעת 18) שהיתה כמו הפרה את מחזיר הוא כלומר,

רחל  וילדה אצלו ונתעברה פרה "גזל הולד. בלי הגזילה
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רבינו  צג:). שם (משנה הגזלה" כשעת משלם . . . ונטענה
ו. הלכה לקמן ראה יאוש. בלאחר זו משנה של 19)מפרש

אם 20)החכמים. בתשובה. לחזור הגזלן על להקל כדי
מלחזור  ימנע אצלו, שנולדו הוולדות את גם ממנו נדרוש
להחזיר  עליו היה הדין מצד כי תקנה, הוא זה דבר בתשובה.

קונה. אינו יאוש כי השבח, את לגזלן 21)גם לו מעריכים
הגזילה. אצלו שהשביחה השבח, דמי ונוטל 22)את

שילדה  לפני והחזירה אצלו ונתעברה פרה שגזל כגון דמים,
שם). לקמן (ראה

.‚‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa d˙ B‡ ÔÏÊb‰ d¯ÎÓ¿»»««¿»¿»»¿«»»««ƒ∆…
‰ÏÊb‰ ˙Èp˙L23dÓˆÚa ˙¯ÊBÁ dÈ‡ -24„iÓ ƒ¿«≈«¿≈»≈»∆∆¿«¿»ƒ«

‰¯ÈÎÓ ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ÏÈ‡B‰ ;Á˜Bl‰«≈«ƒ¿ƒ¿»¬«¿»ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ»
‰È˙e25Á˜Bl‰ d‡˜ ,‰È˙e ‰¯ÈÎÓ ¯Á‡Ï ÔÈa ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»¿ƒ»¿»»«≈«

˙eL¯ ÈepLÂ Le‡Èa26. ¿≈¿ƒ¿

אותה.23) קנה לא גופה.24)והגזלן אין 25)הגזילה
ליאוש  קדמה המכירה או למכירה, קדם היאוש אם הבדל,

קטו.). או 26)(שם הקונה לרשות בהיתר הגזילה שעברה
ה  פרק גניבה להלכות השווה שם). (גמרא מתנה המקבל

ג. הלכה

.„¯ÎÓe ,ÁÈaL‰Â ÏÊBb‰27Le‡È ÈÙÏ LÈ¯B‰ B‡28 «≈¿ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿≈≈
LÈ¯B‰ ÁÈaL‰M ‰Ó -29‰˜Â ,¯ÎÓ ÁÈaL‰M ‰Óe «∆ƒ¿ƒ«ƒ«∆ƒ¿ƒ«»«¿»»

Á·M‰ ˙‡ L¯BÈ B‡ Á˜BÏ30ÔÓ Á·M‰ ÈÓc ÏËBÂ , ≈«≈∆«∆«¿≈¿≈«∆«ƒ
‰ÏÊb‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ÏÊ‚p‰31ÈÓc ÏËBÂ ÏÊ‚p‰ ¯ÊBÁÂ , «ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»¿≈«ƒ¿»¿≈¿≈

ÔÏÊb‰ ÔÓ Á·M‰32Ì‡ ÔÎÂ .L‡È˙ ‡Ï È¯‰L , «∆«ƒ««¿»∆¬≈…ƒ¿»≈¿≈ƒ
Á˜Bl‰ ÁÈaL‰33ÔÓ Á·M‰ ÏËB - L¯Bi‰ B‡ ƒ¿ƒ««≈««≈≈«∆«ƒ

ÏÊ‚p‰34. «ƒ¿»

צו.).27) (שם רבא של רשות 28)מימרא שינוי כאן ויש
שינוי  בלי שיאוש כשם הדין, מצד קונה שאינו יאוש בלי
לבבאֿקמא  הבחירה בית (ראה הדין מצד קונה אינו רשות

.(273 שם.29)עמוד רבא, בשינוי 30)לשון אותו קנה
ראה  בלבד, ביאוש אותו קונה שגזלן כשם בלבד, רשות
דומה  יאוש ע"י קנין דין אין הגזלן ולגבי ב. הלכה למעלה
נשארים  השבח דמי ראשון, בדין רשות. שינוי של לקנין
יאוש, לפני במכר מהֿשאיןֿכן השבים, תקנת מפני בידיו

הגזלן. מן השבח דמי ונוטל הנגזל את 31)שחוזר כי
יאוש. בלי רשות בשינוי קנה לא עצמה ולא 32)הגזילה

לשבח  היתה השבים תקנת כי השבח, את הגזלן קנה
ב). הלכה למעלה (ראה יאוש שם.33)שלאחר רבא, דברי

של 34) השבח מכר, ואחרֿכך הגזלן השביח שאם כשם
פירש  [לא לקונה. השבח הקונה, השביח אם כך הלוקח;
השבח  דמי את מהגזלן גובה הנגזל אם לוקח בהשביח רבינו

ולכאן]. לכאן פנים ויש ללוקח. ששילם

.‰ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÔÏÊb‰ ¯ÎÓ35Èt ÏÚ Û‡ , »«««¿»¿≈»ƒ««ƒ
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈaL‰L36d¯ÎÓ . ∆ƒ¿ƒ«»≈»ƒ∆∆ƒ¿»∆»¿»»

Ï‡¯OÈÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰37ÏÈ‡B‰ - ÁÈaL‰L ¯Á‡ »≈»ƒ¿ƒ¿»≈««∆ƒ¿ƒ«ƒ
‰˜ ,Ï‡¯OÈ B„Èa ‡È‰L ‰ÊÂ Ï‡¯OÈ ÔÏÊb‰Â¿««¿»ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ƒ¿»≈»»

Á·M‰38B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÊ‚p‰ OÙz Ì‡Â ;39. «∆«¿ƒ»««ƒ¿»≈ƒƒƒ»

בעד 36)שם.35) משלמים הבעלים ואין השבח, עם

שהשביח, ישראל בלוקח רק אותו. קנה לא הגוי כי השבח,
קנה  אם אפילו הנגזל, מן השבח את שנוטל חכמינו אמרו

שם. גמרא יאוש, לפני הגזילה שלא 37)את רבא בעיית
שם. הגזלן 38)נפתרה, מן ישר שקנה ישראל כדין

ד. הלכה ראה כן 39)והשביח, ועל נפתרה, לא הבעיא
ב  פרק ממון, נזקי הלכות ראה מידו. מוציאים אין מספק

ה. הלכה

.Âe¯‡a ¯·k40B‡ Le‡È ¯Á‡ ‰ÁÈaL‰L ‰ÏÊb‰L , ¿»≈«¿∆«¿≈»∆ƒ¿ƒ»««≈
,ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ ,ÔÏÊbÏ Á·M‰ - ˙Èp˙LpL ¯Á‡««∆ƒ¿«≈«∆«««¿»ƒ¿≈«»««»ƒ

‰ÈÏ‡Ó ‰ÁÈaL‰L Èt ÏÚ Û‡41‰¯t ÏÊb ?„ˆÈk .42 ««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈≈∆»≈«»«»»
ÔÈca BÚ·zL Ì„˜ ‰„ÏiL ÔÈa ,BÏˆ‡ ‰¯aÚ˙Â43ÔÈa ¿ƒ¿«¿»∆¿≈∆»¿»…∆∆¿»«ƒ≈

‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL44ÏÁ¯ ÏÊb ;45‰ÚËÂ46ÔÈa ,BÏˆ‡ ∆¬«ƒ…»¿»»«»≈¿ƒ¿¬»∆¿≈
- dÊÊ‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔÈa ÔÈca BÚ·zL Ì„˜ dÊÊbL∆¿»»…∆∆¿»«ƒ≈∆¬«ƒ…¿»»
‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓ ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ÏÈ‡B‰47. ƒ¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿«≈ƒ¿««¿≈»

Ì‡Â ;ÔÏÊb ÏL ˙B„Ïe‰Â ˙Bfb‰ - dÊÊ‚e ‰„ÏÈ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»«ƒ¿«¿»∆«¿»¿ƒ
Á·M‰ ÏËBÂ ,BÏ ÔÈÓL - dÊÊ‚ ‡ÏÂ ‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»¿»¿…¿»»»ƒ¿≈«∆«

dÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ¯ÈÊÁÓe ,ÏÊ‚p‰ ÔÓ48. ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»«¿»

ב.40) בהלכה הוצאה,41)למעלה בו שיש שבח וכלֿשכן
ט). הלכה לקמן (ראה ופיטמה כחושה צג:42)כגון שם

הגזילה.43)צה. גבי על איננו כבר הדין, בשעת והשבח,
צה:).44) (שם הגזילה גבי על עדיין שם.45)והשבח
בצמר.46) רבינו 47)נתכסתה מחלק הזה הדין את

אינו  כבר שהשבח כלומר - וגזזה" ילדה "אם א. לשנים:
כשעת  ו"משלם לגזלן, שייך גופו השבח אז הגזילה, גבי על
הגזילה  כבשעת ריקנית הגזילה את מחזיר פירושו הגזילה",
גזזה" ולא ילדה לא עדיין "ואם ב. גיזות. ובלי ולדות בלי
את  מקבל והנגזל הגזילה, גבי על עדיין שהשבח כלומר -
מקבל  שעליה, הצמר עם הרחל את או העובר עם הפרה

הצמר. דמי או הולד דמי את אינו 48)הגזלן יאוש כי
רבי  כדעת היא זו הלכה א. הלכה סוף למעלה ראה קונה,
הגזילה, כשעת שמשלם פפא, רב של פירושו ולפי יהודה

צה: שם ילדה. לא ובין ילדה בין הבדל ואין

.Ê˙¯aÚÓ ‰¯t ÏÊb49Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â , »«»»¿À∆∆¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ,‰eÚË ÏÁ¯ ;‰„ÏÈ»¿»»≈¿»¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»

„ÏÈÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰¯t ÈÓc ÌlLÓ - dÊÊb50ÏÁ¯ ÈÓ„e ¿»»¿«≈¿≈»»»∆∆≈≈¿≈»≈
Le‡È ÈÙÏ Ì‡Â .ÊÊbÏ ˙„ÓBÚ‰51‰pzLpL Ì„˜ B‡ »∆∆ƒ»≈¿ƒƒ¿≈≈…∆∆ƒ¿«»

,ÌÈÏÚa ÏL ˙B„Ïe‰Â ˙Bfb‰ È¯‰ - dÊÊ‚ B‡ ‰„ÏÈ»¿»¿»»¬≈«ƒ¿«¿»∆¿»ƒ
ÔÏÊb‰ „Èa ‰ÚË B‡ ‰¯aÚ˙pL Èt ÏÚ Û‡Â52; ¿««ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿¬»¿«««¿»

ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰53‰ÏÊb‰ ˙Èp˙L ‡ÏÂ54 ƒ¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈«¿≈»
ÔÈ„Ú ‡È‰ ‰ÈÏÚa ˙eL¯a -55·iÁ ÔÏÊb‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿¿»∆»ƒ¬«ƒ««ƒ¿««¿»«»

‰ÈÒ‡a56. »√»∆»

שבהלכה 49) הדוגמא את משלימה זו דוגמא צג: שם משנה
ברשות  היה עיבורו מראשית כשהוולד דובר, שם הקודמת.
ברשות  קיים כבר היה כעובר כשהוולד מדובר, כאן הגזלן.
אחרי  הגזלן ברשות העולם לאויר שיצא אלא הנגזל,

הבעלים. הגזלן 50)שנתייאשו כלומר הגזילה, כשעת
את  בדמים ומשלים הפרה, את ומחזיר הוולד את נוטל
שהוא  הפרה דמי ובין לילד העומדת פרה דמי בין ההפרש
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עובר. בלי מקרים,51)מחזיר בשני דובר כה עד
אותם  דין רבינו מבאר כעת יאוש. לאחר הגזילה שהשביחה

יאוש. לפני הגזילה כשהשביחה המקרים, וכל52ֿ)שני
מעוברת. היתה כבר אותה כשגזל אם ולפני 53)שכן

תקנת  מטעם לא אף השבח, את אפילו קונה הגזלן אין יאוש
ב. בהלכה כלמעלה שבעיבור 54)השבים. השינוי כי

לקמן  ראה מעשה. שינוי נחשב ואינו קל, שינוי הוא ובלידה
י. אףֿעל55ֿ)הלכה הגזילה, על החוזקית הזכות לבעלים

הגזלן. בבית שהיא אפילו 56)פי תאבד הבהמה אם
כלומר  לשלם, הגזלן חייב טבעית, מיתה שמתה כגון באונס,
את  קונה אינו זאת בכל שלו, היתה כאילו מפסיד הוא

השבח.

.Á·b57ÏÊ‚ B‡58eL‡È˙pL ¯Á‡ Á·ËÂ LÈc˜‰Â , »«»«¿ƒ¿ƒ¿»«««∆ƒ¿»¬
ÌÈÏÚa‰59‰ÚMÓ ÔÏÊb‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - «¿»ƒ¬≈ƒƒ¿««¿»ƒ»»

„·Ïa dLÈc˜‰L60¯kO ‡ËBÁ ‡‰È ‡lL È„k ,61; ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿≈∆…¿≈≈ƒ¿»
Lc˜‰ ˙ÚL „Ú ‰·b ˙ÚMÓ ‰È˙Bf‚Â ‰È˙B„ÏÂ ÏÎÂ¿»¿»∆»¿ƒ∆»ƒ¿«¿≈»«¿«∆¿≈

ÌÈÏÚa ÏL -62. ∆¿»ƒ

נה:57) (בבאֿקמא 58)גיטין הקדש הקדישם ובשניהם
הקדשו 59)סז.). אין הבעלים, שנתייאשו לפני הקדיש אם

סח:). (שם שלו אינה הגזילה או שהגניבה מכיון הקדש,
יח 60) פרק לחםֿמשנה [ראה השם ובשינוי ביאוש שקנאה

חולין  היתה קודם כי יד]. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
שבח  לענין ברשותו אינה אבל עליה. קודש שם ועכשיו
למעלה  הקדיש, שלא בגזלן כמו הבעלים, שנתייאשו משעה
בהקדיש  אבל השבים, תקנת בו עשו ששם מכיון ב, בהלכה
ט). להלכה מגידֿמשנה (ראה השבים תקנת בו אין

קנה 61) לא הדין מצד כי נה: גיטין הגמרא, דברי אלה
אינו  בלבד יאוש כי יאוש, לאחר אפילו השבח, את הגזלן
סוף  למעלה (ראה לגזלן השבח - השבים תקנת ומפני קונה,

א). [קשה 62)הלכה יאוש. שלאחר והוולדות הגיזות גם
המגידֿ של פירושו עלֿפי כאן רבינו דברי להבין מאוד
חוטא  יהא שלא "כדי הטעם בפירוש אומר רבינו משנה.
היינו  לגמרי, אחר נימוק יוצא המגידֿמשנה ומדברי נשכר",
יינתן  לא שהשבח מפני השבים, תקנת שייך לא שבהקדיש
הכל  הלא נשכר? החוטא מה לתמוה: יש ועוד לגזלן.
התמיהות  כל את לסלק וכדי כאן. ראב"ד ראה  להקדש?
הכוונה  "וטבח" כאן: רבינו שכתב שמה לפרש, נראה
(בגיטין  בחוץ קדשים שחיטת עוון על ועבר בחוץ, לשחט
ענוש  וכו' בחוץ עלה, תני נאמר: זו, הלכה מקור ששם נה:
מיותרת, "וטבח" המלה הרי כן, תאמר לא שאם כרת),
אלא  וחמשה ארבעה בדין כאן עוסקים אנו אין שהלא
לשון  אחר נגרר שרבינו לומר תרצה ואם גזילה; בשבח
ודאי  אלא מכר". "או המלים השמיט למה קשה  המשנה,
שם: אמרו זה ועל וכו'", עלה "ותני להמובאה: התכוון
והפירוש  רבינו. של נימוקו ומכאן נשכר", חוטא יהא "שלא
גזילה, עוון על נוסף כרת עוון על שעבר הזה שהחוטא הוא,

השבים]. מתקנת יהנה לא

.Ë?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·La64, «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆««»≈≈»
˙B„ÏÂe ˙Bfb ÔB‚k65‰LeÁk ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»¬»ƒ»¿»¿»

dÓhÙe66Á·L ÏÊ‚p‰ ÔÓ ÏËB Le‡È ÈÙÏ elÙ‡ - ƒ¿»¬ƒƒ¿≈≈≈ƒ«ƒ¿»∆«

Ìeht‰67Ba LiL Á·MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ¿≈…«≈»∆ƒ∆«∆≈
.‰‡ˆB‰»»

לאחר 63) ובין יאוש לפני בין גזילה בשבח הבדל שיש
בדמים.64)יאוש. לגזלן עלה עליהם 65)שלא שמדובר

צג: שם ובגמרא סה.66)במשנה ההפרש 67)שם את
שפטמה. לאחר הפרה דמי לבין שפטמה לפני הפרה דמי בין
"אני  פירוש שקלת?" ואת פטימנא "אנא לטעון: יכול הוא
גניבה  הלכות וראה (שם, תקח?" ואתה כסף, ואוציא אפטם

יא). הלכה א פרק

.ÈÈepL68B˙i¯·Ï ¯ÊBÁ‰69ÈepL BÈ‡ -70?„ˆÈk . ƒ«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ≈«
ÌÈ¯ÓÒÓa Ô˜a„Â ÌÈˆÚ ÏÊBb‰71- ‰·z Ô‰Ó ‰OÚÂ «≈≈ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿ƒ¿»»≈∆≈»

˙BÁeÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,Ô˜¯ÙÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÈepL BÈ‡≈ƒ∆¬≈∆¿»¿»¿»¿¿ƒ
eÈ‰Lk72. ¿∆»

זה,68) בפרק הראשונה שבהלכה הרישא את שבאר לאחר
רבינו  מתחיל הגזלן, ביד נשתנתה שלא גזילה על המדברת
הגזלן. ביד שינוי בדין העוסקת הסיפא, את לבאר

שמלפני 69) הקודם למצבו החפץ את להחזיר שאפשר
להחזיר 70)השינוי. וחייב הגזילה, את קונה הגזלן ואין

עצמה. הגזילה העצים.71)את את לשנות שם 72)בלי
צג:

.‡È¯ÙÚ ÏÊb73‰˜ ‡Ï - ‰·Ï e‰‡OÚÂ74Ì‡L ; »«»»«¬»»¿≈»…»»∆ƒ
˜„È75k ¯ÙÚ ¯ÊÁz ,‰·l‰ÏL ÔBLÏ ÏÊb .‰˙È‰L »…«¿≈»«¬…»»¿∆»¿»»«»∆

˙ÎzÓ76CÈzÈ Ì‡L ;‰˜ ‡Ï - ÚaËÓ e‰‡OÚÂ «∆∆«¬»»«¿≈«…»»∆ƒ«ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˙È‰Lk ÔBLÏ ¯ÊÁÈ ÚaËn‰««¿≈««¬…»¿∆»¿»¿≈…«≈»∆

צו:73) שם פפא, רב של את 74)מימרות ומחזיר
הנגזל. מן השבח את ונוטל דק.75)הלבינה, דק יכתוש

לשון.76) בצורת מאורך מתכת גוש

.·ÈÏ·‡77ÌÈˆÚ ÏÊBb‰78Ôˆˆ˜e ÔÙLÂ79˜˜Á B‡ ¬»«≈≈ƒ¿»»¿»»»«
Ô‰a80Bˆt B‡ BÚ·ˆe ¯Óˆ ÏÊbL B‡ ,ÌÈÏk Ô‡OÚÂ81 »∆«¬»»≈ƒ∆»«∆∆¿»ƒ¿
BaÏÂ82ÈÂË ÏÊbL B‡ ,83‰·Ï ÏÊbL B‡ ,„‚a e‰OÚÂ ¿ƒ¿∆»«¿ƒ¿»»∆∆∆»«¿≈»

¯ÙÚ d‡OÚÂ84Ô˙zÒÂ ÌÈ·‡ B‡ ,85ÔÎÈz‰Â ˙BÚÓ B‡ , «¬»»»»¬»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒƒ»
- ˙B¯Á‡ ˙BÚÓ ÌOÚÈ Ì‡L ;B„Èa ÈepL ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»∆ƒ«¬≈»¬≈

Ô‰ ˙BL„Á ÌÈt86.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¬»≈¿≈…«≈»∆

לברייתו.77) חוזר השינוי אין הבאות, הדוגמאות בכל
צג:78) לברייתו.79)שם חוזר שאינו שינוי זהו
קיבול.80) ובית חלל בהם את 81)עשה באצבעות הפריד

אותן. וניקה הצמר כיבוס 82)שערות עלֿידי הלבינו
מיוחד. מה 83)וטיפול להסביר [קשה חוטים עשוי צמר

הבגד  גם הרי תיבה, שעשאם עצים ובין בגד ועשאו טווי בין
וכסףֿמשנה]. לחםֿמשנה ראה לפרק. צו:84)אפשר שם

והחליקן.85) שגזל.86)תקנן המעות אותן אלה ואין

.‚È˙BÚÓ ÏÊBb‰87˙BLÈ88ÔÙLÂ89‡Ï - ÔLcÁÂ «≈»¿»¿»»¿ƒ¿»…
˙BÚÓ ÏÊb .eÈ‰Lk ÔÈ¯ÊBÁÂ ÔÈMÈ˙Ó È¯‰L ;‰»̃»∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿∆»»«»

ÌMÈÂ ÌÈL„Á90ÌÈt - ÌLcÁÈ Ì‡L ;‰˜ - ¬»ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿«¿≈»ƒ
Ô‰ ˙BL„Á91Ï˜c ÏÊb .92¯aÁÓ93˜e‰˜ ‡Ï - Bˆˆ94, ¬»≈»«∆∆¿À»¿»…»»
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˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ B˙¯k elÙ‡Â95˙B¯B˜ e‰OÚ ;96- «¬ƒ¿»À¿À¿»»
‰˜97. »»

והשחירו.88)שם.87) וניקן.89)משומשות החליקן
ישנות.90) אותן וניכרת 91)עשה הן, אחרות אלה מעות

בשעת  שהיו כמו להיות יחזרו לא ולעולם ההתיישנות, בהן
צו.92)הגזילה. דקל,94)לקרקע.93)שם היה כי

ולא  בשמו לא נשתנה ולא שנקצץ, לאחר גם דקל ונשאר
עצמו. הדקל את להשיב הגזלן חייב כן על במראהו.

נקראות 95) שעדיין מפני קנה שלא הטעם טבעות. טבעות,
דקל. של וישלם 97)לבנין.96)חוליות מעשה , בשינוי

כשהשינוי  רק קונה מעשה שינוי הכלל, [זה בלבד. דמים
המעביר  ממש, שינוי זה אין לאו, ואם השם, לשינוי גורם
אמורים, אלה דברים במה הגזלן. של לרשותו הגזילה את
אבל  שנקצץ, דקל כגון: הגזילה, בגוף ממש שינוי כשאין
השם, נשתנה כשלא אפילו קונה הגזילה, בעצם ממשי שינוי
אףֿעלֿפי  איל, ונעשה טלה או שור ונעשה עגל כגון:

שור  קרוי יומו בן שור קנה שאמרו: השם, שינוי כאן ואין
לה:]. בבאֿקמא אילעא כדרבי בעצמותו, השינוי מפני

.„È˙BÏB„b ˙B¯B˜ ÏÊb98‰˜ ‡Ï - ˙BpË˜ Ô‡OÚÂ99; »«¿«¬»»¿«…»»
˙BÁeÏ Ô‡OÚ100ÌÓL ‰pzLpL „Ú101ÏÊb .‰˜ - ¬»»«∆ƒ¿«»¿»»»»«

·ÏeÏ102‰˜ - ÂÈÏÚ „È¯Ù‰Â103ÌÈÏÚ ÏÊb .ÌÈÏÚ‰ »¿ƒ¿ƒ»»»»∆»ƒ»«»ƒ
‰iÙeÁ Ô‡OÚÂ104‰˜ -105‰ÏË ÏÊb .106‰OÚÂ «¬»»ƒ»»»»«»∆¿«¬»

ÏÈ‡107B„Èa ÈepL ‰Ê È¯‰ - ¯BL ‰OÚÂ Ï‚Ú ,108 «ƒ≈∆¿«¬»¬≈∆ƒ¿»
e‰˜Â109‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓe ,110‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»»¿«≈ƒ¿««¿≈»¿««ƒ∆…

ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙111. ƒ¿»¬«¿»ƒ

עליהן.99)שם.98) "קורות" שם עדיין כי
עליהם.101)קרשים.100) נקרא "קורה" שם ואין
הדקל.102) "עלים"103)ענף נעשו כי מעשה, בשינוי

להיות  ישובו לא ולעולם "לולב", ולא עלים ונקראים
לאחר 104)"לולב". הבית, את בו לכבד מטאטא כעין

לשנים. העלים את פעם 105)שחילק ואף מעשה, בשינוי

"עלים". להיות ישובו שנה.106)לא בן עד צעיר כבש
שם 107) ומעלה, אחד ויום חודש שלושהֿעשר מבן כבש

מעשה 108)צו: עלֿידי בא לא זה ששינוי אףֿעלֿפי
סה:).109)הגזלן. (שם גופו נשתנה ראה 110)כי

א. ושינו 111)הלכה יאוש, בלי אף קונה מעשה שינוי כי
מעשה. כשינוי חשוב - לאיל ומכבש לשור מעגל בגוף

.ÂË˙Át‰ BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - B¯aLÂ ÈÏk ÏÊb112‡l‡ ; »«¿ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»∆»
ÂÈÓc ÌlLÓ113eˆ¯ Ì‡Â .ÔÏÊb ÏL ¯e·M‰ ÈÏk‰Â , ¿«≈»»¿«¿ƒ«»∆«¿»¿ƒ»

ÔÈÏËB - ¯e·M‰ ÈÏk‰ ÏhÏ ÌÈÏÚa‰114ÌlLÓe , «¿»ƒƒ…«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈
ÌÈÏÚaÏ ‡È‰ ‰wz BfL ;˙Át‰115- eˆ¯ ‡Ï Ì‡Â , «¿»∆«»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ…»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô„Èa ˙eL¯‰116. »¿¿»»¿≈…«≈»∆

והגזלן 112) הכלי, שברי את הנגזל שיקבל אומרים אין
הכלי  דמי לבין השבור הכלי דמי בין ההפרש את לו יוסיף
טו. הלכה א פרק גניבה הלכות וראה יא.). (שם השלם

שלם.113) כלי גזלן.114)של של דין 115)בעלֿכרחו
הבעלים. לטובת תוקן לגזלן, שמין שאין כגון 116)זה,

ומתה. בהמה גזל

.ÊË˙Èp˙L ‡lL ‰ÏÊb117‰¯˜e‰Â118Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆…ƒ¿«≈¿¿»««ƒ
‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL119˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - ∆ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¬≈∆∆

ÚaÏÌeÏk da ÔÏÊbÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏ120ewz ‡lL .121 «¿»ƒ¿≈««¿»»¿∆…ƒ¿
˙Bfb ÔB‚k ‡l‡ Le‡È ¯Á‡ Á·M‰ ˙‡ ÔÏÊbÏ««¿»∆«∆«««≈∆»¿ƒ

˙B„ÏÂe122˙¯ÊBÁ ‰ÏÊb‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯˜i‰ Á·L Ï·‡ ; ¿»¬»∆««…∆ƒ»¿»«¿≈»∆∆
‰ÈÈÚa123.da ‰ÎBÊ BÈ‡ , ¿≈∆»≈∆»

בעין.117) להחזירה הגזלן בבא118ֿ)וחייב סה. שם
מג. שתקנת 119)מציעא שמפני ב, הלכה למעלה ואמרנו,

לגזלן. יאוש שלאחר השבח שייך לא 120)השבים אף
המחיר. שבעליית שאם 122)החכמים.121)השבח

שימנע  לחשוש, יש והוולדות, הגיזות את הגזלן מן יקחו
בתשובה. קיימת,123)מלחזור אינה הגזילה אם אבל

היוקר, שבח את הגזלן ישלם לא מאליו, הכלי נשבר כגון
פרק  לקמן ראה שם. (גמרא שנתייקר לפני הכלי  דמי אלא

א). הלכה ג

ה'תש"פ  תשרי י"ז רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שהוזלה או שנתייקרה הגזילה דיני ז"ל רבינו בו ביאר

חבירו, בנכסי שנשתמש מי וכן שנפסלה, או שנפחתה
השואל  לזה ונמשך אתו, הפקד אשר בפקדון והמשתמש
אינם  ששניהם לוה, מיד משכון החוטף או מדעת, שלא

לגזול. מתכוונים

.‡˙È·Á ÏÊBb‰2‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,B¯·ÁÓ ÔÈÈ ÏL «≈»ƒ∆«ƒ≈¬≈«¬≈ƒ»»
:‰Úa¯‡a ‰„ÓÚÂ BÏˆ‡ ‰¯˜e‰Â ,‰ÏÊb‰ ˙ÚLa ¯È„ƒ»ƒ¿««¿≈»¿¿»∆¿¿»¿»¿«¿»»

d˙B‡ ‰˙L B‡ ˙È·Á‰ ¯aL Ì‡3d˙ B‡ d¯ÎÓ B‡ ƒƒ≈∆»ƒ»»»¿»»¿»»
˙ÚLk ,‰Úa¯‡ ÌlLÓ - ‰¯˜e‰L ¯Á‡ ‰zÓa¿«»»««∆¿»¿«≈«¿»»ƒ¿«

ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‰‡ˆB‰4dÁÈp‰ el‡L ;5˙¯ÊBÁ ‰˙È‰ , »»ƒ»»∆ƒƒƒ»»¿»∆∆
dÓˆÚa6‰ÈÏ‡Ó ‰¯aL .7,¯Èc ÌlLÓ - ‰„·‡ B‡ ¿«¿»ƒ¿¿»≈≈∆»»¿»¿«≈ƒ»

.‰ÏÊb‰ ˙ÚLkƒ¿««¿≈»

סה.2) שם.3)בבאֿקמא בגמרא מובאות אלה דוגמאות
שם 4) [בגמרא אותה. מכר או החבית את ששבר בשעה

שאם  נראה, רבינו מדברי בדין". העמדה "כשעת אמרו:
אינו  - בדין העמדה ובין העולם מן ההוצאה  בין הוקרה

התוספת]. אצלו.5)משלם היוקר 6)שלימה ושבח
כשהוא  כן, על טז. הלכה ב פרק למעלה ראה לבעלים,
נוספים, דינרים שלושה גוזל הריהו החבית, את משבר
ארבעה  משלם כך משום הגזילה. שבשעת הדינר מלבד

בלבד.7)דינרים. הגזילה על אלא הגזלן את לחייב ואין
הגזילה. כשעת דינר משלם כן על

.·‰ÂL ‰˙È‰8‰‡ˆB‰ ˙ÚL·e ,‰Úa¯‡ ‰ÏÊb‰ ˙ÚLa »¿»»»ƒ¿««¿≈»«¿»»ƒ¿«»»
¯Èc ÌÏBÚ‰ ÔÓ9‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ,‰Úa¯‡ ÌlLÓ -10, ƒ»»ƒ»¿«≈«¿»»ƒ¿««¿≈»

d‡˙L B‡ d¯aML ÔÈa11‰„·‡ B‡ ‰¯aLpL ÔÈa ≈∆ƒ¿»¿»»≈∆ƒ¿¿»»¿»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏ‡Ó≈≈∆»¿≈…«≈»∆

מג.8) ובבאֿמציעא שם, הוזל.9)גמרא היין מחיר כי
שם.10) גמרא הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל
כשהוקרה11) הקודמת, ארבעה בהלכה משלם החבית,
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ופעם  דינר פעם פעמיים, גזל כאילו שנחשב מכיון דינרים,
אבל  החבית. את ששיבר בשעה היוקר שבח דינרים, שלושה
חבית  הבעלים מן גזל הרי החבית, כשהוזלה זו, בהלכה
משלם  הוא כן על דינרים, ארבעה שגזלה, בשעה שמחירה

דינרים. ארבעה

.‚ÏÊBb‰12Ï˙BÁ13,ÌÈ¯Óz ÌÈMÓÁ Ba LiL «≈»∆≈¬ƒƒ¿»ƒ
,‰ÚL˙a ¯ÎnÈ ˙Á‡k Blk Ï˙BÁ‰ ¯ÎniLÎe¿∆ƒ»≈«»À¿««ƒ»≈¿ƒ¿»
ÌlLÓ BÈ‡ - ‰¯OÚa ¯ÎnÈ ˙Á‡ ˙Á‡ ¯ÎniLÎe¿∆ƒ»≈««««ƒ»≈«¬»»≈¿«≈

‰ÚLz ‡l‡14˙Á‡ È‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ÏÊ‚p‰ ÔÈ‡Â , ∆»ƒ¿»¿≈«ƒ¿»»«¬ƒ««
˜ÈfÓa ÔÈc‰ ÔÎÂ .¯ÎBÓ È˙ÈÈ‰ ˙Á‡15‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ««»ƒƒ≈¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈…«≈
Lc˜‰a Ï·‡ ;ËBÈ„‰ ÈÒÎa ,‰Êa16‡l‡ ,ÔÎ BÈ‡ »∆¿ƒ¿≈∆¿¬»¿∆¿≈≈≈∆»
‰¯OÚ ÌlLÓ17. ¿«≈¬»»

צט:12) הלחים,13)בבאֿמציעא הפירות בו ששמים כלי
ה. משנה טז, פרק כלים של 14)השווה חותל גזל הוא כי

בלבד. תשעה הוא ששוויו אחת, בבת תמרים חמשים
ראה 15) קמעוני. מחיר לפי לשלם עליו מחמירים שאין

יד. הלכה ד, פרק ממון נזקי ההקדש 16)הלכות מן הגוזל
שם. גמרא המזיקו, מחמירים.17)או בהקדש כי

.„‰Ó‰a ÏÊb18‰È˜Ê‰Â19‰LÁk B‡20BÈ‡L LÁk »«¿≈»¿ƒ¿ƒ»»¬»««∆≈
BÎÈ‰ÏÚz ˙‡eÙ¯ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ‡ÏÁ ÔB‚k ,¯ÊÁÏ Ï21, »«¬…¿√»ƒ∆≈»∆¿«¿»»

˜cÒÂ ÚaËÓ ÏÊbL B‡22CÏn‰ BÏÒt B‡23ÏÊbL B‡ , ∆»««¿≈«¿ƒ¿«¿»«∆∆∆»«
Ôlk e·È˜¯‰Â ˙B¯t24ıÈÓÁ‰Â ÔÈÈ ÏÊbL B‡ ,25È¯‰ - ≈¿ƒ¿ƒÀ»∆»««ƒ¿∆¿ƒ¬≈

B¯aLÂ ÈÏk ÏÊbL ÈÓk ‰Ê26‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓe ,27. ∆¿ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿¿«≈ƒ¿««¿≈»
¯ÊÁÏ ¯LÙ‡L LÁk eLÁÎÂ ˙BÓ‰a ÏÊb Ì‡ Ï·‡28, ¬»ƒ»«¿≈¿»¬««∆∆¿»«¬…

eÈ˜Ê‰Â ÌÈ„·Ú ÏÊbL B‡29ÏÒÙÂ ÚaËÓ ÏÊbL B‡ , ∆»«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ∆»««¿≈«¿ƒ¿«
ÏÊbL B‡ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰Â BÊ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«¬≈≈ƒ¿ƒ»«∆∆∆»«

Ì˙ˆ˜Ó e·È˜¯‰Â ˙B¯t30˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z B‡ ,31B‡ , ≈¿ƒ¿ƒƒ¿»»¿»¿ƒ¿»
ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ ıÓÁ ÏÊbL32‰„·ÚÂ ‰Ó‰a B‡ , ∆»«»≈¿»«»»«∆«¿≈»¿∆∆¿»

‰¯·Ú da33·¯wlÓ ‰ÏÒÙ B‡ ,34‰‡ˆBÈ ‰˙È‰L B‡ , »¬≈»ƒ¿¿»ƒƒ»≈∆»¿»¿»
Ï˜q‰Ï35BÏ ¯ÓB‡ -36EÈÙÏ ElL È¯‰ :37¯ÈÊÁÓe , ¿ƒ»≈≈¬≈∆¿¿»∆«¬ƒ

dÓˆÚa d˙B‡38. »¿«¿»

צו:18) בבאֿקמא שאינו 19)משנה שינוי היא וזקנה
שם.20)חוזר. גמרא ארוכה.21)רזתה, מעלים שאינם

השימוש.22) מן יצא ועלֿידיֿזה ציוה 23)ונבקע, המלך
צז. שם גמרא השימוש, מן זה מטבע גמרא 24)להוציא

צח: לתיקון.25)שם ניתן שאינו קלקול זה גם
דמיה.26) אלא עצמה הגזילה את מחזיר שאינו
צו:27) שם את 29)ולהבריא.28)משנה מחזיר

דין  תורה בדין כי שם, מאיר רבי דעת זוהי עצמם. העבדים
נקנית  ואינה נגזלת אינה שקרקע וכשם קרקע, כדין העבד
קנוי  אינו העבד כך קיימת, הבעלים ברשות אלא לגזלן,
הרי  לנגזל: הגזלן אומר כן על לבעלים. שייך אלא לגזלן
שם: אמר שרב מפני רבנן, נגד מאיר כרבי [פסק לפניך שלך

מאיר]. כרבי צח:30)הלכה באכילה,31)שם ואסורה
גופה  התרומה אבל מועטים. ודמיה מוגבל ההנאה היתר וגם
לא  - הבאות הדוגמאות ביתר וכן במאומה, נשתנתה לא

הגזילה. גוף בהנאה.32)נשתנה כגון 33)ואסור
למזבח. להקריבה ואסור על 34)שנרבעה, לקרבן נפסלה

[ואפילו  שבעין. בדוקין כגון ניכר, בלתי מום עלֿידי המזבח
כל  לא כי פטור, - המום את בידים הטיל הגזלן אם
כלום]. הפסידו ולא המזבח, על להיקרב עומדים השוורים

עדים 35) עלֿפי נרבעה או רבעה או אדם שהמיתה כגון
ט, הלכה יא פרק ממון נזקי [בהלכות לסקילה. דינה ונגמר
מה  סותר וזה מוחזר, אינו השומר החזירו שאם רבינו, פסק
וצריך  בדוחק, ליישב שטרח לחםֿמשנה ראה כאן. שכתב

לנגזל.36)עיון]. נשתנתה.37)הגזלן לא הגזילה כי
מאומה.38) שוה ואינה בהנאה, אסורה אם אפילו

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na39‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰Lk40Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡ƒ«¿≈»¬»
‰‡‰a ‰¯Ò‡pL ¯Á‡ ‰„·‡ B‡ ‰ÏÊb‰ ‰Ù¯O Ì‡ƒƒ¿¿»«¿≈»»¿»««∆∆∆¿»«¬»»

‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ‰ÈÓ„ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -41CÎÈÙÏ .42, «»¿«¬ƒ»∆»ƒ¿««¿≈»¿ƒ»
Ba ¯Ùk Ì‡43‰‡‰a ‰¯Ò‡pL ¯Á‡44ÚaLÂ45·iÁ - ƒ»«««∆∆∆¿»«¬»»¿ƒ¿««»

ÌL‡Â LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÏ46. ¿«≈∆∆¿…∆¿»»

לפניך.39) שלך הרי לו: שגזל,40)שאומר כעין והריהי
יחזיר  . . ." כלום. שוה שאינה אףֿעלֿפי נשתנתה, לא שהרי
תרומה  . . . ונפסל מטבע גזל אמרו, מכאן שגזל, כעין
עבירה  בה ונעברה בהמה הפסח, עליו ועבר חמץ ונטמאת,

צח: שם גמרא לפניך", שלך הרי לו אומר . . ואז 41).
קה. שם כסף. ושוה מותרת היתה קה:42)הרי קה. שם

גזלתי.43) לא ואמר: שגזל כפר 44)בדבר שלא אףֿעלֿפי
כלום. שוה הגזילה היתה לא זו בשעה כי ממון,

א,46)לשקר.45) (ויקרא בתורה המפורש לדין בהתאם
היה  בהנאה, שנאסר אחרי נאבד או נגנב שאילו מכיון כֿכו),
קרן  כפירתו על וחייב ממון הוא הרי לשלם, מחויב הגזלן
ואחרי  הגזילה, מדמי מארבעה אחד - חומש ואשם. וחומש
הסך  חמישית רק היא לקרן, הזו התוספת את שמצרפים

מלבר'. 'חומש נקרא זה התלמוד ובלשון הכולל.

.Â‰Ó‰a ÏÊBb‰47‰ÈÏÚ ·Î¯ B‡ ‡OÓ ‰ÈÏÚ ‡OÂ «≈¿≈»¿»»»∆»«»»«»∆»
,‰ÈÏÚ·Ï ¯ÈÊÁ‰Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ da L„ B‡ L¯Á B‡»«»»¿«≈»∆¿∆¡ƒƒ¿»∆»

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡48ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ««ƒ∆»«¿…«¬∆≈«»¿«≈
d„ÈÒÙ‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌeÏk49dLÈÁÎ‰ ‡ÏÂ50Ì‡Â . ¿∆¬≈…ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»¿ƒ

ÏÊ‚Ï ‰Ê Ì„‡ ˜ÊÁ‰51˜LÚÏ B‡52ÌÈOÚÓ ˙BOÚÏ B‡ À¿«»»∆ƒ¿…«¬…«¬«¬ƒ
el‡53B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt54elÙ‡Â , ≈««««««¿ƒ«¬ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa55ÔÈÓLÂ ,56¯ÎO‰57Á·M‰ B‡ ¿»»»∆¿»ƒ«»»«∆«
‰Ó‰aa ÁÈaL‰L58.ÏÊ‚pÏ ÌlLÓe ∆ƒ¿ƒ««¿≈»¿«≈«ƒ¿»

צו:47) תגזול.48)בבאֿקמא נזק.49)לא לה גרם לא
הלכה 50) (ראה לחזור יכול שאינו כחש הכחישה לו בגופה.

הגזילה. כשעת משלם היה זה 51)ד), שאדם ידוע ואם
ד.52)גוזל. הלכה א פרק למעלה לחרוש,53)ראה

שלו. שאינן בבהמות וכו' אותו 54)לדוש מחייבים
מלשלם. פטור הדין שמן אףֿעלֿפי אףֿעלֿפי 55)לשלם,

לא:). סנהדרין (השווה לארץ בחוצה קנסות דיני דנים שאין
הגזלן, את שקנס צו:), (בבאֿקמא נחמן מרב לומדים זה דין
מן  אדם ולהפריש סייג לעשות כדי בבבל, שהיה אףֿעלֿפי

משא 57)ומעריכים.56)העבירה. עליה שנשא במקרה
עליה. רכב את 58)או לשלם הגזלן על שחרש. במקרה

גם  כי השבח, כל (לא מהחרישה כתוצאה שבא השבח
בגמרא). שם עיין בשבח, חלק יש לקרקע
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.ÊÛ˜Bz‰59‡ÏÂ ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OÚÂ B¯·Á ÏL Bc·Ú «≈«¿∆¬≈¿»»¿»»¿…
BÏha60Ì„‡Ï BÏ ÁBpL ;¯eËt - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏnÓ ƒ¿ƒ¿»»«∆∆»∆«¿»»

Bc·Ú ÏËaÈ ‡lL61- ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏnÓ BÏha Ì‡Â . ∆…ƒ»≈«¿¿ƒƒ¿ƒ¿»»«∆∆
BÏ ÌlLÓ62.ÏÚBÙk ¿«≈¿≈

צז.59) בבאֿקמא רב, בשם מימרא בחזקה, על60ֿ)לוקח
זו. מלאכה יתרגל 61)ידי שלא כדי בטל, ילך שלא

העבד  בעל הסכים כאילו זה כי התוקף, פטור כן על לבטלה.
שם. גמרא בהלכה 62)לכך. העבד. מלאכת שכר לבעלים

הבדיל  לא פטור, מלאכה בה ועשה בהמה בגוזל הקודמת,
ממלאכה  בטלה לא ובין אחרת ממלאכה בטלה בין רבינו
משעת  כי הגזלן, פטור המקרים שבשני ומשמע אחרת,
כקרקע  דינו עבד אבל לשבחה, הבהמה לו קנויה הגזילה
הוא  הבעלים וברשות ד), הלכה למעלה (ראה נגזל  ואינו
שגרם  במקרה מלאכתו, שכר לבעלים משלם כן על עומד,
בגזל  רבינו חילק לא למה להבין, קשה [אבל הפסד. להם
דעתו  הרי נתייאשו, לא או הבעלים נתייאשו בין בהמה
ב  פרק (למעלה לנגזל השבח - הבעלים נתייאשו שבלא

ז)]. ב, הלכה

.ÁB¯·Á ÏL B˙ÈÙÒ Û˜Bz‰63:‰Î‡ÏÓ da ‰OÚÂ «≈¿ƒ»∆¬≈¿»»»¿»»
Ï ‰ÈeOÚ dÈ‡ Ì‡¯ÎO64‰˙Át ‰nk ÔÈÓL -65 ƒ≈»¬»¿»»»ƒ«»»¬»

˙¯B˙a dÏ „¯È Ì‡ :¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ ‡È‰ Ì‡Â ;ÌlLÓe¿«≈¿ƒƒ¬»¿»»ƒ»«»¿«
˙e¯ÈÎO66˙eL¯a ‡lL „¯ÈÂ ÏÈ‡B‰ -67‰ˆ¯ Ì‡ , ¿ƒƒ¿»«∆…ƒ¿ƒ»»

d¯ÎO ÏhÏ ÏÚa‰68d˙Át ÏhÏ ‰ˆ¯ ,ÏËB -69- «««ƒ…¿»»≈»»ƒ…¿»»
ÏËB70˙Át‰ Ô˙B - ÏÊb ˙¯B˙a dÏ „¯È Ì‡Â ;71ÔÎÂ . ≈¿ƒ»«»¿«»≈≈«¿»¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk72. …«≈»∆

שם.63) הבעלים.64)מימרא של הפרטי לשימושם אלא
פחת 65) השימוש. לאחר הספינה ערך ירד בכמה מעריכים

ובין  השימוש, שכר על עולה הוא אם בין התוקף, משלם זה
עשויה  אינה שהספינה מכיון השימוש. משכר פחות הוא אם
משלם  אינו במטלטלין וגזלן גזלן, כדין התוקף דין לשכר,

הגזילה. כשעת אלא ו) הלכה (ראה לעשות 66)שכר
שכרה. ולשלם היה 67)מלאכתו הבעלים, ברשות ירד לו

על  עולה שהפחת במקרה אף בלבד, הספינה שכר משלם
הפחת.68)השכר. על עולה שהשכר במקרה

השכר.69) על עולה שהפחת אפשר 70)במקרה ואי
שהספינה  אףֿעלֿפי שכר, לקבל הספינה בעל את להכריח

רשות. ממנו נטל שלא מכיון לשכר, אם 71)עשויה אפילו
הגזילה. כשעת המשלם גזלן כדין הפחת, על עולה השכר

בפירוש 72) אחרון כלשון פסק להשכיר. העשויים כלים
ושמואל. רב דברי

.ËB¯·Á ¯ˆÁa ¯c‰73¯ˆÁ d˙B‡ Ì‡ :BzÚcÓ ‡lL «»«¬«¬≈∆…ƒ«¿ƒ»»≈
¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡74, ≈»¬»¿»»≈»ƒ¿«¬»»

,BÓˆÚÏ ÌB˜Ó ¯kOÏ ¯c‰ ‰Ê C¯cL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆∆∆«»ƒ¿…»¿«¿
‰fL75¯ÒÁ BÈ‡ ‰ÊÂ ‰‰76‰ÈeOÚ ¯ˆÁ‰ Ì‡Â ; ∆∆∆¡∆¿∆≈»≈¿ƒ∆»≈¬»

‰Ê C¯c ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÎOÏ77CÈ¯ˆ - ¯kOÏ ¿»»««ƒ∆≈∆∆∆ƒ¿…»ƒ
ÔBÓÓ B¯qÁ È¯‰L ,¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï78. ¿«¬»»∆¬≈ƒ¿»

כא.73) כ: שכר.74)בבאֿקמא לו הדר.75)לשלם
הדר 76) של ההנאה לא הדר. פטור כך משום החצר, בעל

לא. או חסר החצר בעל אם בזה, תלוי אלא הקובעת, היא
החצר  בעל ואם שם, יוחנן רבי בשם כהנא ורב רב דעת זוהי

הד  והשחיר חדש בית שהיה כגון הקירות,חסר, את ייר
לשכר, עשויה שאינה בחצר אפילו השכר, כל את ישלם

כאן. מגידֿמשנה הדר.77)ראה ממנו 78)של שמנע
פסק  כך ההפסד. דמי את לשלם ועליו לאחרים, מלהשכיר

הרי"ף.

.ÈBÏ ‰È‰L ÈÓ79¯Óˆ80ÌÈnÒÂ81ÔÈÈe¯L82‡·e , ƒ∆»»∆∆¿«»ƒ¿ƒ»
ÌlLÓ - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ÔÈnqa ¯Óv‰ Ú·ˆÂ „Á‡∆»¿»««∆∆««»ƒ∆…ƒ««¬≈¿«≈

¯Óva „ÈÒÙ‰M ‰Ó ÈÓ„ BÏ83Á·L BÏ ·MÁÓ BÈ‡Â , ¿≈«∆ƒ¿ƒ«∆∆¿≈¿«≈∆«
¯Óv‰ Èab ÏÚL ÔÈnÒ84‰Ó ÈÓc ˜fp‰ OÙz Ì‡Â . «»ƒ∆««≈«∆∆¿ƒ»««ƒ»¿≈«

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔÈnq‰ ÔÓ B¯qÁM85. ∆ƒ¿ƒ««»ƒ≈ƒƒƒ»

קא.79) ומוכנים 82)צבעים.81)לבן.80)בבאֿקמא
מדמי 83)לצביעה. פחות שוה זה בצבע הצבוע הצמר אם

דמי  את אבל בצמר, ההפסד את לו משלם לבן, צמר
הצבעים  הרי לטעון: יכול כי משלם, אינו שחסרו הצבעים

שלך. הראב"ד 84)בצמר של דבריו מקבל [המגידֿמשנה
ולכתוב: לתקן וצריך רבינו, בדברי נפל ששיבוש האומר
אומר  כלומר, הצמר", גבי שעל סמנים שבח לו "ומחשב

הצמר]. על נמצאים שלך צבעים שלא 85)לו: בעיא זוהי
אינו  הצובע התחתונה, על התובע יד כן ועל שם, נפתרה
נמצאים  הצבעים לטעון: יכול כי הצבעים, דמי לשלם חייב
יכול  כי מידו, מוציאים אין הניזק תפס אם אבל שלך, בצמר
עכשיו  כסף, שווים היו בעין, הצבעים היו לו לטעון:

ממני. אבדתם

.‡ÈÔB„wÙa „È ÁÏBM‰86B‡ BÓˆÚa „È ÁÏML ÔÈa , «≈«»¿ƒ»≈∆»«»¿«¿
Ba „È ÏÚ87ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - BÁeÏLe Bc·ÚÂ88·iÁ˙Â ; ««¿¿«¿¿¬≈∆«¿»¿ƒ¿«≈
ÂÈÒ‡a89.ÌÈÏÊb‰ Ïk ÔÈ„k ,B˙eL¯a ‰ÏÊb‰ ˙OÚÂ , ¿√»»¿«¬»«¿≈»ƒ¿¿ƒ»««¿»ƒ

„È ÁÏLÏ ·LÁ90„Ú ,B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - ÔB„wÙa »«ƒ¿…«»¿ƒ»≈«»¿«¬»«
„È ÁÏLiL91Èt ÏÚ Û‡ .Ba ·iÁ˙ „È ÁÏMMÓe . ∆ƒ¿«»ƒ∆»«»ƒ¿«≈««ƒ

ÌeÏk epnÓ ¯qÁ ‡lL92ÌB˜nÓ ÔB„wt‰ ÏË ‡l‡ , ∆…ƒ≈ƒ∆¿∆»»««ƒ»ƒ»
B˙eL¯a ÌB˜ÓÏ93„È Ba ÁÏLÏ È„k94‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿…«»¬≈∆

·iÁ95.ÔB¯qÁ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ „È ˙eÁÈÏML ; «»∆¿ƒ»≈»¿ƒ»ƒ»

לעצמו,86) ליטלו עלֿמנת ברשותו למקום ממקום העבירו
מג. אףֿעלֿפי 87)בבאֿמציעא אביו, מצוות לפי שעשה

מד. שם עבירה", לדבר שליח "אין אומרים מקום שבכל
הבעלים,88) הסכמת בלי שלו לא בחפץ שהשתמש מכיון

הבעלים. בהסכמת לידו הגיע שהחפץ אם 89)אףֿעלֿפי
לשלם, חייב אשמתו, בלי ואפילו לאיבוד הלך החפץ
ופטור. חנם שומר היה שקיבל שבשעה אףֿעלֿפי

שם 90) לעצמו, הפקדון את שיטול עדים, בפני שאמר כגון
ידו 91)מג: שלח לא "אם שנאמר הלל, בית כדעת

מד. שם ז), כב, (שמות רעהו" רבא,92)במלאכת כדעת
מא: שם חיסרון", צריכה אינה יד ועל93ֿ)ש"שליחות

אותו. קנה הפקדון 94)ידיֿזה את העביר אם מהֿשאיןֿכן
טוב. יותר שם שמשתמר מפני אחר, כדין 95)למקום

גזלן.

.·È˙È·Á‰ ˙‡ dÈa‚‰96˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ÏhÏ97- ƒ¿ƒ«∆∆»ƒƒ…ƒ∆»¿ƒƒ
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ÈÒ‡a ·iÁ˙‰98Ì‡ Ï·‡ .ÏË ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«≈¿√»∆»««ƒ∆…»«¬»ƒ
ÒÈk‰ ˙‡ dÈa‚‰99¯Èc epnÓ ÏhÏ100ÒÈÎa ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿ƒ«∆«ƒƒ…ƒ∆ƒ»¿«≈¿ƒ

„Á‡ Ûeb ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ101Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ∆≈»∆»¬≈∆»≈ƒ
ÒÈk‰ ÏÎa ·iÁ˙102¯È„a ‡l‡ ·iÁ˙ ‡Ï B‡ ƒ¿«≈¿»«ƒ…ƒ¿«≈∆»¿ƒ»

„·Ïa103. ƒ¿«

מד.96) מג: מציעא בבא בהגבהה, אותה הלוג,97)וקנה
כולה. לחבית כוונתו ואףֿעל98ֿ)ואין כולה, החבית של

נוח  כי דבר, של וטעמו כולה. לגזול בדעתו היה שלא פי
שבתוך  מכיוון זו, לרביעית בסיס תשמש כולה שהחבית לו,
כן  ועל טעמה, מפיגה ואינה משתמרת היא המלאה החבית

כולה. החבית על זוהי 99)חייב אצלו. שהופקד ארנק
מד. שם נפתרה, שלא יד 100)בעיא לשלוח כוונתו ואין

כולו. לעצמו,101)בארנק גוף הוא דינר שכל דינרים, כמו
הוא. אחד גוף בחבית היין שכל ליין כמו 102)בניגוד

לאיבוד  הולך ואינו יותר משתמר מלא שארנק משום ביין,
דינר. לאותו בסיס כולו הארנק משמש כן ועל יחיד, כדינר

ליין.103) דומה ואינו היטב, נשמר לבדו דינר גם כי

.‚È- Ô˙ˆ˜Ó ÏËÂ BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ ˙B¯t eÈ‰BÈ‡ »≈À¿»ƒ∆¿¿»«ƒ¿»»≈
ÔB„wt‰ ¯‡Le ,ÏËpL ˙B¯t‰ ˙eÈ¯Á‡a ‡l‡ ·iÁ«»∆»¿«¬»«≈∆»«¿»«ƒ»

BÓB˜Óa Ápn‰104„ÒÙ Ì‡Â .‡e‰ ÂÈÏÚa ˙eL¯a - «À»ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒƒ¿«
Ïka ·iÁ - ÏËpL ‰Ê ˙ÓÁÓ ¯‡M‰105‰h‰ ?„ˆÈk . «¿»≈¬«∆∆»««»«…≈«ƒ»

dÓB˜Óa ˙È·Á‰ ˙‡106:¯˙È B‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ÏËÂ ∆∆»ƒƒ¿»¿»«ƒ∆»¿ƒƒ»≈
dÓB˜Óa ‡È‰Â ÏËpL ¯Á‡ ‰¯aL Ì‡107·iÁ BÈ‡ - ƒƒ¿¿»««∆»«¿ƒƒ¿»≈«»

˙È·Á‰ dÈa‚‰ ‡Ï È¯‰L ,ÏËpL ‰nk ‡l‡108Ì‡Â ; ∆»«»∆»«∆¬≈…ƒ¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ
‰ˆÈÓÁ‰109dlk ÈÓc ˙‡ ÌlLÓ -110˙ÚLk ∆¿ƒ»¿«≈∆¿≈À»ƒ¿«

‰ÏÊb‰111.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿≈»¿≈…«≈»∆

וברשות 104) אותו, קנה לא כן ועל הגביה, ולא טלטל שלא
כשומר. אלא אחראי ואינו הוא, מזיק.105)בעליו כדין

מד.106) מג: בבאֿמציעא אותה, הגביה שאילו 107)ולא
אותה. קונה היה אז כי אחר, למקום אותה טלטל

הצדה.108) אותה הטה והוא במקומה, נשארה אלא
רביעית.109) שנטל להחמיץ 110)לאחר היין דרך כי

החבית  היתה לא הרביעית את נטל ולולא חסר, בכלי
מד. שם גמרא להחמיץ, היין 111)ממהרת חבית דמי

הרביעית. את שנטל בשעה

.„ÈÔB„wÙa ¯ÙBk‰112ÔÈc ˙È·a113B˙eL¯a ‰È‰ Ì‡ , «≈¿ƒ»¿≈ƒƒ»»ƒ¿
L ‰ÚMa¯Ùk114ÔÏÊb ÂÈÏÚ ‰OÚ -115.BÒ‡a ·iÁÂ , «»»∆»««¬»»»«¿»¿«»¿»¿

ששת,112) רב של מימרא כפירתו, על נשבע לא אפילו
קה: כפירה.113)בבאֿקמא אינה לביתֿדין מחוץ אבל

בשעה 114) ברשותו היה שהפקדון והעידו עדים באו אם
אין  שכפר, בשעה אחר במקום הפקדון היה אם אבל שכפר,
שם. גמרא ויביאו, שילך עד משתמט אלא כופר זה

הגביהו 115) ולא אותו משך שלא אףֿעלֿפי הכפירה, משעת
הלכה  מן ממש; בגזלן רבינו דן הפרק בתחילת גזילה. לשם
בתנאי  כגזלן, שדינו בפקדון, יד בשולח - יד הלכה על יא
זו  בהלכה יד. בו לשלוח כדי הגביהו או אותו שמטלטל
אףֿעלֿפי  גזלן, כדין דינו שגם בפקדון, הכופר על דובר

במקומו. שנשאר בפקדון נגע שלא

.ÂËÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ‡lL Ï‡BM‰116‰Ê È¯‰ - «≈∆…ƒ«««¿»ƒ¬≈∆
ÔÏÊb117‰È‰ .118Ba „Èa ÈÏk119B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL «¿»»»¿ƒ¿«¿∆««««ƒ

Bc·Ú „Èa120„Á‡ BÁ˜Ïe ,121Ba LnzLÂ Ô‰Ó122- ¿««¿¿»∆»≈∆¿ƒ¿«≈
·iÁ˙Â ,B˙eL¯a ‰OÚÂ ;˙ÚcÓ ‡lL Ï‡BL ‰Ê È¯‰¬≈∆≈∆…ƒ««¿«¬»ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÂÈÒ‡a123ÌÈÏÚaÏ ep¯ÈÊÁiL „Ú ,124Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿√»»«∆«¬ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ»ƒ
B„Èa ‰È‰L ÔËwÏ B¯ÈÊÁ‰125Ô‰Ó „·‡Â ,„·ÚÏ B‡ ∆¡ƒ«»»∆»»¿»»∆∆¿»«≈∆

¯aL B‡126ÌlLÏ ·iÁ -127.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿««»¿«≈¿≈…«≈»∆

לגזלו 116) כדי לא הבעלים של החפץ את נוטל הוא
לכופר  בניגוד בלבד, בו להשתמש כדי אלא לעצמו, ולקחתו
הפקדון  את לקחת שכוונתו הקודמת, שבהלכה בפקדון

רבא,117)לעצמו. דעת לפי כחכמים ופסק רבא, דעת
מג: בבאֿמציעא פח. בבאֿבתרא 118)בבאֿבתרא משנה

חנווני". אצל בנו את "השולח לקטן,119)פז: הכוונה
המשנה  את רבינו פירש כך זו. הלכה מסוף שמשמע כמו

המשנה. בפירוש (מגידֿמשנה).120)גם כקטן דינו והעבד
פח.121) גמרא החנוני, לאחרים,122)כגון בו למדוד
עדיין 123)שם. אפילו באונסין, חייב בעלים מדעת שואל

לשואל, אותו עושה בו להשתמש הזכות כי בו, נשתמש לא
באונסין  להתחייב שואל נעשה אינו בעלים מדעת שלא אבל
כאן). לחםֿמשנה (ראה בו שנשתמש לאחר אלא

הגזילה".124) את "והשיב שנטל,125)ככתוב לפני
נטל. אונס.126)ומידו והשבה 127)שזה גזלן, כדין

השבה. אינה קטן של לידו

.ÊËÔBkLÓ ÛËBÁ‰128‰Âl‰ „iÓ129˙eL¯a ‡lL «≈«¿ƒ««…∆∆…ƒ¿
ÔÈc ˙Èa130ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ -131·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ¬≈∆«¿»««ƒ∆«»

BÏ132B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .133 ¿≈»ƒ«ƒƒ¿«¿≈¬≈
ÔÏÊ‚ ‡e‰L BkLÓe134.„ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL , ƒ¿¿∆«¿»∆∆¡«««¬…

ההלואה.128) דמי את להבטיח כדי חפץ, החוטף מלוה
לביתו.129) מחוץ בהיותו שהחזיקו ממש, כי 130)מידו

משהוא  הלוה מיד בחזקה לקחת רשות יש ביתֿדין לשליח
ביתֿדין  שלשליח שמואל, דעת זוהי לביתו. מחוץ נמצא

קיג. בבאֿמציעא אסור, למלוה אבל מכיון 131)מותר,
מחוץ  אף הלוה, מיד משכון בחזקה לקחת למלוה לו שאסור

עצמו,132)לביתו. דעת על זאת לעשות רשאי הוא אין
שלו. אינו שהחפץ מכיון ביתֿדין, ברשות זה 133)אלא

ביתֿדין. לשליח אפילו מד:134)אסור שבועות במשנה
לביתו  שנכנס אותו מעידין היו כיצד? "הנגזל שנינו:

ברשות". שלא למשכנו

ה'תש"פ  תשרי י"ח חמישי יום

רביעי ּפר  1ק ¤¤§¦¦
והגזלן,1) הנגזל בין שיש והכחשה תביעה דיני בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל גזל ממי יודע ואינו שגזל ומי

.‡ÌÈÓÎÁ eÒ˜ Ò˜2ÚaL ÏÊ‚p‰ ‰È‰iL ,ÔÈÏÊbÏ ¿»»¿¬»ƒ««¿»ƒ∆ƒ¿∆«ƒ¿»ƒ¿»
ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÏÚ3ÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËBÂ4‡e‰Â .5‰È‰iL , «»«∆ƒ¿«¿≈ƒ««¿»¿∆ƒ¿∆

ÌÈ„Ú ÈLa BÏÊbL ˜ÊÁÓ ‰Ê6. ∆À¿»∆¿»ƒ¿≈≈ƒ

כך.2) אינו התורה דין הגזלן,3)כלומר, וזהו 4)נגד
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"כל  מלשלם ופטור הנתבע נשבע התורה מן כי הקנס
כתוב: כי (שם), משלמין" ולא נשבעין שבתורה הנשבעין
לשלם, שעליו "מי י), כב, (שמות ישלם" ולא בעליו "ולקח

מה. שם שבועה", בתנאי.5)לו הוא זה שני 6)ודין
יודעים  כשאינם אפילו הנגזל, מן שגזל עליו מעידים עדים

מו. שם גמרא גזל, מה בדיוק

.·BkLÓÏ B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL È¯‰ ?„ˆÈk7 ≈«¬≈∆ƒ¿«¿≈¬≈¿«¿¿
ÂÈÙk ˙Áz ÌeÏk ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú ÈÙa8ÌÈÏÎÂ ‡ˆÈÂ , ƒ¿≈≈ƒ¿…»»¿««¿»»¿»»¿≈ƒ

Ô‰ ‰Ó ÌÈ„Ú‰ eÚ„È ‡ÏÂ ,ÂÈÙk ˙Áz BÏ ÔÈÏhÓ9, À»ƒ««¿»»¿…»¿»≈ƒ»≈
¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e10¯Ó‡L ÔÈa - ÈzÏÊb CÎÂ Ck : ««««ƒ≈»»»¿«¿«ƒ≈∆»«

ÌeÏk ÈzÏË ‡ÏÂ ÈzÒÎ ‡Ï ÌÏBÚÓ :ÔÏÊb‰11ÔÈa , ««¿»≈»…ƒ¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ¿≈
ÌÈ„Ú‰ e‡¯L BÓk ÔkLÓÏ ÈzÒÎ :¯Ó‡L12Ï·‡ , ∆»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿∆»»≈ƒ¬»

ÈzÏË ‡Ï13ÈlL ÌÈÏk ‡l‡ ÈÙk ˙Áz ‰È‰ ‡ÏÂ ,14, …»«¿ƒ¿…»»««¿»«∆»≈ƒ∆ƒ
‰Ê ÈÏk ÈzÏË :¯Ó‡L ÔÈa15ÔÚBË ˙Èa‰ ÏÚ·e , ≈∆»«»«¿ƒ¿ƒ∆««««ƒ≈

ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ¯Á‡ ÈÏÎe ‰Ê ÏËpL16 ∆»«∆¿ƒ«≈¬≈««««ƒƒ¿»
aıÙÁ ˙ËÈ˜17.ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÏËBÂ , ƒ¿ƒ«≈∆¿≈»«∆ƒ¿«

טז.7) הלכה שלישי, פרק למעלה ראה גזלן, כדין ודינו
בגדו.8) כנפי 9)כנפי תחת טמונים היו שהכלים מכיוון

הם 10)בגדו. מה לדעת אפשר אי כשכבר זמן, לאחר
הגזלן. שהוציא שנכנס 11)הכלים אותו מעידים והעדים

בשבועה  נאמן הגזלן שאין וודאי זה במקרה כלים, ונטל
יישבע  שהנגזל אותו וקנסו העדים, דברי את להכחיש
הגזלן, שהוציא הכלים הם מה בדיוק העדים ידעו לו וייטול.

שבועה. בלא אף מקבלם הנגזל זו 12)היה בנקודה ואין
מצידו. הכחשה בי.13)כל חזרתי כי חברי, משל

העדים 14) אין זה במקרה התובע. בידי שאולים שהיו
כלים  היו כשנכנסתי טוען: שהוא או כלום, אותו מכחישים
אותו  מכחישים העדים זה ובמקרה בגדי כנפי תחת אלו
תחת  כלום היה "ולא שנכנס מעידים שהם אחד, בפרט

כי 15)כנפיו". העדים, ידי על הכחשה כל אין זה במקרה
נטל. אחד כלי שרק באמת לבית 16)ייתכן הנכנס דין כי

אותו. קנסו כן ועל גזלן, כדין ומשכנו כגון,17)חבירו
התורה. בשבועת כמו תורה, ספר

.‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na18‡e‰L ÌÈ¯·c ÔÚhLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»ƒ∆
Ô‰a „eÓ‡19BÏˆ‡ ÔÈ„È˜ÙnL „eÓ‡ ‡e‰L B‡20Ô˙B‡ »»∆∆»∆«¿ƒƒ∆¿»

„a ÔÚËÂ ,ÔÚhL ÌÈ¯·c˙Áz eÏËpiL ¯LÙ‡L ÌÈ¯· ¿»ƒ∆»«¿»«ƒ¿»ƒ∆∆¿»∆ƒ»¿««
ÌÈÙk‰21ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰L BÓk22. «¿»«ƒ¿∆≈ƒ»≈ƒ

שיטעון.18) מה כל ונוטל הנגזל שמעריכים 19)שנשבע
מו: שבועות טוען, שהוא כאלו כלים לו שהיו אותו,

הופקדו 20) אלה שכלים טוען והוא הוא נאמן איש כי
שם. גדולים.21)אצלו, לא דברים שכלים 22)כגון,

בדברים, יטען אם ב. הלכה ראה כנפיו, תחת לו מוטלין
מכיוון  נאמן, אינו הכנפיים, תחת שיינטלו אפשר שאי

כאלה. כלים הוצאת על העידו לא שהעדים

.„e‰e‡¯ ‡ÏÂ B¯·Á ˙‡ ÔkLÓÏ ÒÎpL ÌÈ„Ú e‰e‡»̄≈ƒ∆ƒ¿«¿«¿≈∆¬≈¿…»
‡ˆiL ˙Úa23ÂÈÙk ˙Áz ‰‡¯ ÔÈ‡Â ‡ˆiL B‡ , »≈∆»»∆»»¿≈ƒ¿∆««¿»»

elÙ‡ ,ÏË CÎÂ Ck :¯ÓB‡Â ÔÚBË ˙Èa‰ ÏÚ·e ,ÌeÏk¿««««ƒ≈¿≈»¿»»«¬ƒ
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ È¯‰L ,ÈzÒÎ ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯ÓB‡≈≈»…ƒ¿«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ∆»≈ƒ

¯eËt ‰Ê È¯‰ -24ÈzÏË ‡ÏÂ ÈzÒÎ :¯Ó‡ Ì‡L .25 ¬≈∆»∆ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ
˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -26;CÏB‰Â ,ÌeÏk ÏË ‡lL ƒ¿»¿«∆≈∆…»«¿¿≈

ÏÊ‚ ‡ÏÂ ÏÊ‚Ï ÒkiL ¯LÙ‡L27. ∆∆¿»∆ƒ»≈ƒ¿…¿…»«

חבירו.23) את למשכן שנכנס לאחר שיצא, ראוהו
כלים.24) ממנו שנטלו עדים הבית לבעל שאין מכיוון
שיכול 25) מפני כלומר: "מיגו", נקרא זה התלמוד בלשון

מאמינים  אנו אותו פוטרת שהייתה אחרת טענה לטעון היה
כשטענתו  "מיגו" אומרים שאין פי על ואף זו. בטענה גם לו
את  ששכח אפשר כי פטור, כאן - עדים ידי על מוכחשת
חשוב  דבר כל בה היה שלא מאחר חבירו, לבית הכניסה
עליה  רמיא דלא "מילתא התלמוד: בלשון לזוכרו. ראוי
משפט  חושן יוסף בית ראה אדעתיה". ולאו לה עביד דאינש

צ. הכול,26)סימן לכופר התלמוד חכמי שתיקנו שבועה
שהיא  המשנה, לשבועת בניגוד חפץ נקיטת בלי והיא
מ: שבועות ב; הלכה סוף למעלה ראה חפץ, בנקיטת

איניש 27) "עביד והטעם: מו. שבועות נחמן רב דעת זוהי
בחוקי  שערים "שלושה שם, רי"ף וראה עביד" ולא דגזים

."... הממשכן

.‰B„ÈÚÓ „Á‡ „Ú ‰È‰28˙Áz ÌÈÏk ÏËÂ ÒÎpL »»≈∆»¿ƒ∆ƒ¿«¿»«≈ƒ««
ÂÈÙk29ÈzÏÊ‚ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Ô‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡Â , ¿»»¿≈≈«»≈¿≈…»«¿ƒ
ÌeÏk30ÈzÏË È·BÁa :¯Ó‡L B‡ ,31ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ¿∆»«¿ƒ»«¿ƒƒ¿≈

Ú„BÈ „Ú‰32ÚaL ‰Ê È¯‰ ,ÂÈÙk ˙Áz ‰È‰ ‰Ó »≈≈«∆»»««¿»»¬≈∆ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a33˙eÏÊ‚a ˜ÊÁÓ BÈ‡L ;ÏÊ‚ ‡lL ƒ¿ƒ«≈∆∆…»«∆≈À¿»¿«¿»

ÌÈ„Ú ÈLa ‡l‡34. ∆»ƒ¿≈≈ƒ

וכעת 28) עדים, שני בפני למשכן הנכנס על דובר כה עד
אחד. עד בפני למשכן הנכנס מובאת 29)על זו דוגמא

עדים. בשני ב הם.30)בהלכה שלי כנפי שתחת הכלים כי
ב. בהלכה לטענתו מקבילה זו פי 31)טענה על אף

עדים. שני היו לא כי גזלן, הוחזק לא שמשכנו, שהודה
הוא 32) כלום נטלתי לא ואומר העד את מכחיש כשהוא

מה  שיודע מעיד כשהעד אפילו ונפטר התורה שבועת נשבע
התכוון  יודע" העד ואין "הואיל רבינו שכתב ומה לקח.
"שלי  וטוען הבית בעל של כלים שלקח מודה שהוא למקרה
(מגיד  יג בהלכה לקמן שיתבאר כמו לשלם, שחייב נטלתי",

מקום 33)משנה). "כל התורה. מן שבועה מחייב אחד עד
שבועה", מחייבו אחד עד ממון, אותו מחייבין ששניים

מ. על 34)שבועות א. בהלכה רבינו שקבע לכלל בהתאם
ולא  "נשבע כולה התורה בכל בשבועה כמו כאן הדין כן

משלם".

.ÂÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚaL ÌLk35Ck , ¿≈∆««««ƒƒ¿»¿≈ƒ««¿»»
˙Èa‰ ÏÚa ÏL ¯ÓBL36¯ÓBL ÏL BzL‡ elÙ‡ . ≈∆««««ƒ¬ƒƒ¿∆≈

˙ÚaL37.ÔÏÊb‰ ÌlLÓe ,CÎÂ Ck ÏË ‰fL ƒ¿««∆∆»«»¿»¿«≈««¿»

למעלה 35) למשכנו, ביתו לתוך שנכנס שניים בראוהו
ב. דינו 36)הלכה הבית, על לשמור שהופקד מכיוון

ודינו  כמותו, אדם של ושלוחו הבית, בעל של כשליחו
מו: שבועות רבא של מימרא הבית. היא 37)כבעל כי

דברי  וראה שם. הבית, בעל בהסכמת לשמור לבעלה עוזרת
המפקיד  "כל שאמר לו. מציעא בבא ...רבא אשתו דעת על
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השומר  שאשת מסכים המפקיד כלומר מפקיד", הוא
בשמירה. תשתתף

.ÊÌL ‰È‰38BËÈ˜Ï39B¯ÈÎO B‡40- ˙Èa‰ ÏÚa ÏL »»»¿ƒ¿ƒ∆««««ƒ
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaL ÔÈ‡41,Ú·MÏ ÏBÎÈ ÏÊ‚p‰ ÔÈ‡Â ; ≈»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ¿»»ƒ»«

ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â ;ÏÊ‚pL ‰ÚMa B˙È·a ‰È‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»¿≈«»»∆ƒ¿«¿≈»≈ƒ
ÔÏÊb‰ ·iÁÏ È„k ÂÈÙk ˙Áz ÏËp ‰Ó ÌÈÚ„BÈ¿ƒ«»«««¿»»¿≈¿«≈««¿»

¯ÈÊÁ‰Ï42ÔÏÊb‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ;43‡e‰L ÈtÓ , ¿«¬ƒ¿≈«¿ƒƒ∆««¿»ƒ¿≈∆
‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ44. »««¿»

השדה.39)בביתו.38) מן תבואה האוסף פועל
בעל40ֿ) מסר לא ושכיר ללקיט קבוע. לזמן בשכר פועל

הבית. שמירת שם.41)הבית נפתרה, שלא פפא רב בעיית
הראייה". עליו מחבירו "המוציא הכלל לפי נוהגים כן על
ונוטל" "נשבע כי מידו, מוציאים הנגזל תפס אם ואפילו
תפס  אפילו בפירוש, התקינו שלא "ובמה היא, תקנה
שנגזל  הייתה, התקנה והרי משנה), (מגיד מידו" מוציאין

ונוטל. הנגזל.42)נשבע שבועת בלי כגון 43)אף
הבית  בעל של שכירו או ולקיטו זה, כלי נטלתי שאמר
ב. הלכה סוף השווה אחר, וכלי זה כלי שנטל טוען,

שני 44) ידי על שגזל הוחזק כי שקר, שבועת שיישבע
עדים.

.Á˙Èa‰ ÏÚa ÌÈ¯ÁÓ ?‰Ê ÔÈ„a ÌÈOBÚ „ˆÈÎÂ45 ¿≈«ƒ¿ƒ∆«¬ƒ««««ƒ
Ì˙Ò Ì¯Á46ÌeÏk B˙ÈaÓ ÏËpL ÈÓ ÏÚ47‰„BÓ BÈ‡Â ≈∆¿»«ƒ∆»«ƒ≈¿¿≈∆

ÊbL ÔÏÊb‰ ‰„B‰ elÙ‡Â .ÔÈc ˙È·a¯ÈÊÁÓ - ˙ˆ˜ Ï ¿≈ƒ«¬ƒ»««¿»∆»«¿»«¬ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ,„·Ïa da ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰«ƒ¿»∆»»ƒ¿«∆¬≈≈««««ƒ

È‡cÂ ˙ÚË BÚBË48. ¬«¬«««

חרם.45) שם 46)מכריז את לפרט בלי כללי באופן
טענת 48)משהו.47)הגזלן. טוען בעל ֿהבית היה לּו

תקנת  זו שבהלכה החרם הכול. ונוטל נשבע היה וודאי,
משנה). (מגיד הוא הגאונים

.Ë‰MÓÁÓ „Á‡ ÏÊBb‰49‡e‰ ÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â «≈∆»≈¬ƒ»¿≈»«ƒ
ÏÊ‚p‰50ÈÏ :¯ÓB‡Â BÚ·Bz Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , «ƒ¿»¿»∆»¿∆»≈∆¿¿≈ƒ

ÏÊbL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,zÏÊb51Ïk È¯‰ - »«¿»««ƒ∆≈»≈ƒ∆»«¬≈»
„Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÊb ÌlLÓe ,BÏÊ‚ ‰fL ÚaL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆ƒ¿»∆∆¿»¿«≈¿≈»¿»∆»

„Á‡Â52,ÌÈÓÎÁ e‰eÒwL ‡e‰ Ò˜ ‰Ê ¯·c Û‡ . ¿∆»«»»∆¿»∆¿»¬»ƒ
‰¯Bz ÔÈc Ï·‡ ;ÏÊ‚Â ‰¯·Ú ¯·ÚL ÈtÓ53·iÁ BÈ‡ ƒ¿≈∆»«¬≈»¿»«¬»ƒ»≈«»

˜ÙqÓ ÌlLÏ54. ¿«≈ƒ»≈

מאחד 49) וחטף אנשים, חמישה של קבוצה שעמדה כגון
קיח: יבמות משנה כסף, ארנק אחד 50)מהם לאף שאין

עדים. עליו 51)מהם מחבירו "המוציא הדין ולפי
מלשלם. הנתבע פטור עדים ובאין כדעת 52)הראייה",

שם. עקיבא דבר"53)רבי יקום ... עדים שני פי "על
טו). יט, הנגזל.54)(דברים מיהו ידוע ולא עדים, אין כי

.ÈÌÈLÏ ¯Ó‡55ÏL ÂÈ·‡ B‡ ÌkÓ „Á‡ ÈzÏÊb : »«ƒ¿«ƒ»«¿ƒ∆»ƒ∆»ƒ∆
ÌkÓ „Á‡56È„È ˙‡ˆÏ ‡a Ì‡ ,e‰ÊÈ‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ∆»ƒ∆¿≈ƒ≈«≈∆ƒ»»≈¿≈

ÌÈÓL57„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÊb ÌlLÏ ·iÁ -58Ï·‡ ; »«ƒ«»¿«≈¿≈»¿»∆»¿∆»¬»

ÔÈ„a59d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰Â ,˙Á‡ ‰ÏÊ‚ ‡l‡ Ô˙B BÈ‡ ¿ƒ≈≈∆»¿≈»««¿≈¿ƒ»
ÏÊ‚pL Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ È¯‰L .Ô‰ÈÈa60‰Ê ‡l‡ , ≈≈∆∆¬≈≈∆»≈∆≈«∆ƒ¿«∆»∆

‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ eÒ˜ ‡ÏÂ ,ÌÚÈ„B‰Â ‡a61ÈtÓ , »¿ƒ»¿…»¿¬»ƒ¿»»∆ƒ¿≈
Ú·Bz BÏ ÔÈ‡L62. ∆≈≈«

בבא 55) משנה אותו, תובעים שהם הקודמת, להלכה בניגוד
לז. הבנים 56)מציעא כי לברר, אפשר ואי מתו, והאבות

מאומה. יודעים שלא 57)אינם על שמים בידי ייענש שלא
שם. גמרא לנגזל, הגזילה את הדרך 58)השיב זוהי כי

הגזילה. את בחזרה קיבל שהנגזל בוודאות שיידע היחידה,
הדין.59) שאחד 60)לפי עד הגזילה את להניח טעם ואין

ביניהם". אותה חולקין "הם כן על יודה. על 61)מהם אף
שגזל. תובעים 62)פי כשהם הקודמת, להלכה בניגוד

מספק. לשלם אותו שקנסו אותו,

.‡ÈÌ‡ ,‰‡Ó ÈzÏÊb :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡ ÔÚBh‰«≈∆¬≈¿»«¿«¿«ƒ≈»ƒ
ÈzÏÊ‚ ‡Ï :¯Ó‡63˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -64Ïk ÔÈ„k , »«…»«¿ƒƒ¿»¿«∆≈¿ƒ»

Úa˙65ÌlLÓ - ÌÈMÓÁ BÏÊbL ‰„B‰ Ì‡Â ;66, ƒ¿»¿ƒ»∆¿»¬ƒƒ¿«≈
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaLÂ67‰„BÓ Ïk ÔÈ„k ,¯‡M‰ ÏÚ ¿ƒ¿»¿««»««¿»¿ƒ»∆

˙ˆ˜Óa68ÌÈ„Úa ÔÏÊb ˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰L ,69ÔÚBh‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»∆¬≈…À¿««¿»¿≈ƒ¿≈«≈
B¯·Á ˙‡70:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈÏk BÏÊ‚e B˙È·Ï ÒÎpL ∆¬≈∆ƒ¿«¿≈¿»≈ƒ¿≈

EÏˆ‡ ÈÏ LiL È·BÁa ÈzÁ˜Ï ÔBkLÓ C¯c71ÏÚ·e , ∆∆«¿»«¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ∆¿¿««
ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ˙Èa‰72Èt ÏÚ Û‡ - ««ƒ≈≈¿¿»ƒ¿««ƒ
˙eL¯a ‡lL BkLnL ‰„B‰L73ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆»∆ƒ¿¿∆…ƒ¿ƒ¿≈»

ÏÊbL ÌÈ„ÈÚnL ÌÈ„Ú74ÚaL ‰Ê È¯‰ ,75B·BÁ ‰·B‚Â ≈ƒ∆¿ƒƒ∆»«¬≈∆ƒ¿»¿∆
¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔBkLn‰ ÔÓ76¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰77. ƒ««¿∆«∆∆»««∆∆ƒƒ

˙ËÈ˜a ÚaL ‰Ê È¯‰ ,ÏËBÂ ÚaL ‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿≈¬≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ıÙÁ78ÔÚBË ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,79. ≈∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈

בכל.63) כופר הוא התלמוד 64)כלומר, חכמי שתיקנו
מן  שבועה בין ההבדל בדבר מ: שבועות בכל, לכופר
ד. הלכה למעלה ראה הסת, שבועת ולבין התורה

תובע 65) אדם אין "חזקה כי בכל. יש כופר כן אם אלא ,
שם. גמרא עליו", שהודה.66)לו חפץ,67)מה בנקיטת

תורה. ספר שבועה 68)כגון שנשבע בגזילה, נאשם שאינו
מב: שבועות התורה, הגזלן,69)מן את שקנסו והקנס

ראה  עדים, שני ידי על בהוחזק הוא ונוטל, נשבע שהנגזל
א. הלכה עדים.70)למעלה אם 71)ואין אף גזלת, ולא

רשות. בלי והכלים 72)נכנסתי כלום לך חייב אינני
בידך. יישבע 73)גזולים שהנגזל אותו, שקנסו כגזלן ודינו

א. הלכה למעלה ואין 74)ויטול, גזלן, הוחזק לא כן על
א. הלכה ולמעלה מד: שבועות משנה ראה אותו, קונסים

כמשכון.75) הכלים את לביתו 76)שלקח שנכנס והודה
כלים. משם ונטל ברשות, את 77)שלא שנטל ואמר

כי  לביתו, שנכנס בכלל להכחיש היה שיכול בחובו, הכלים
עדים. הבית לבעל ונוטלין.78)אין הנשבעין כל כדין

בגזילה.79) הנתבע נאשם זו בהלכה המקרים בשני א. פרק
הוא  שני ובמקרה בגזילה, חלקית מודה הוא ראשון במקרה
אין  בשניהם כגזילה. שדינו ברשות, שלא שמשכנו מודה
ראשון  במקרה חפץ: בנקיטת נשבע הוא בשניהם עדים.
שבידו  כמי שני במקרה במקצת, מודה ככל התורה שבועת
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חפץ  בנקיטת בשבועה דמיו כדי עד חובו שגובה משכון,
כאן. משנה מגיד ראה הגאונים. מן כמוסכם

.·ÈÈÙa ‡lL B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL ÌÈ„Ú e‰e‡»̄≈ƒ∆ƒ¿«¿≈¬≈∆…ƒ¿≈
Ô‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏk ÌMÓ ÏËÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»«ƒ»≈ƒ««ƒ∆ƒ»

ÔÈl‚Ó80‰ ˙Èa‰ ÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â¯kÓÏ ÈeOÚ ‰f ¿Àƒ¿««ƒ∆««««ƒ«∆»ƒ¿…
ÂÈÏk ˙‡81‰l‰Â ,ÔÁ˜Ï ÏÊb C¯c :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ , ∆≈»ƒ»«¿»«∆∆»≈¿»»¿«»

Ìz˙ B‡ ÈÏ Ìz¯ÎÓ ‰z‡Â ,È˙‡a E˙eL¯a :¯ÓB‡≈ƒ¿¿»ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿«»
ÈÏ82;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈzOÙz EÏˆ‡ ÈÏ LiL ·BÁa B‡ , ƒ¿∆≈ƒ∆¿¿¿«¿ƒ≈∆¡»

ÂÈÙa ‡lL B¯·Á ˙È·Ï ÒÎp‰ ÏkL83ÌÈÏk ÏËÂ ∆»«ƒ¿»¿≈¬≈∆…¿»»¿»«≈ƒ
ÔÏÊb ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú ÈÙa Ô‡ÈˆB‰Â ÌMÓ84. ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈∆¿∆¿««¿»

Ô‡k ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÌÈÏk‰ ¯ÈÊÁÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»«¬ƒ«≈ƒ¿««««ƒ¿≈»
‰Úe·L85¯Á‡Â .ÏÊb ‰Ó e‡¯ ÌÈ„Ú‰ È¯‰L , ¿»∆¬≈»≈ƒ»«»«¿««
¯ÈÊÁiL86‰Ó ÏÎa ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ∆«¬ƒ≈¿≈«∆««««ƒ¿»«

Ô‰ÈÈa ÔÈc‰Â ,ÔÚËiM87. ∆ƒ¿«¿«ƒ≈≈∆

הגנבים.80) כדרך הם 81)שלא לקוחים טוען והנכנס
לטעון 83)במתנה.82)בידי. היה נאמן בפניו, לקח לּו

ראה  כליו, למכור עשוי הבית בעל אם בידי, הם לקוחים
שם. ורי"ף מו. של 84)שבועות בביתו שיש מה שכל

להוציא  רשאי אדם ואין ובחזקתו, ברשותו זה הרי אדם,
דפוס  כח: כח. שבועות רי"ף ראה ראיות, בלי דבר ממנו

הנוטל.85)וילנא. בעלֿהבית על שבועה חיוב כאן אין
לקדמותו.86) המצב על 87)וחזר דין ביניהם יתקיים

הכלים. בעלות

.‚ÈÔÎÂ88„Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ Ì‡89˙Èa‰ ÏÚ·e ,„·Ïa ¿≈ƒ»»»≈∆»ƒ¿«««««ƒ
B„Èa ‰Ê ÈÏk ‡e‰ ÏeÊbL ÔÚBË90Áe˜Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â , ≈∆»¿ƒ∆¿»¿«»≈»«

ÔB„wÙe ‰È‰ ÈlL B‡ ,ÂÈ˙È·b ·BÁa B‡ ,È„Èa ‡e‰¿»ƒ¿¿ƒƒ∆ƒ»»ƒ»
‡Ïa ÂÈÏÚ·Ï ÈÏk‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - EÏˆ‡ ‡e‰∆¿¿¬≈∆«»¿«¬ƒ«¿ƒƒ¿»»¿…
;ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ ,ÌÈ„Ú ÈL ÌL ‰È‰ el‡L .‰Úe·L¿»∆ƒ»»»¿≈≈ƒ»»«»¿«≈
‰Úe·L ·iÁ ,„Á‡ „Ú ‡l‡ ÌL ÔÈ‡L ,ÂLÎÚÂ91; ¿«¿»∆≈»∆»≈∆»«»¿»
„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ BÈ‡ È¯‰L ,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â92; ¿≈»ƒ»«∆¬≈≈«¿ƒ∆»≈

.ÌlLÓ - Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿À»¿»¿≈»ƒ»«¿«≈
‡ÏÂ B˙È·Ï ÈzÒÎ ‡Ï :¯Ó‡Â ¯Ùk Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿»«…ƒ¿«¿ƒ¿≈¿…

ÌeÏk ÈzÏË93‡e‰Â „Á‡ „Ú ‡l‡ ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - »«¿ƒ¿ƒ¿≈»∆»≈∆»¿
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ ,BLÈÁÎÓ94Á˜Ï ‡lL «¿ƒ¬≈∆ƒ¿»¿««»∆…»«
.¯ËÙÂ ,ÌeÏk B˙ÈaÓƒ≈¿¿ƒ¿»

שם.88) שלא 89)רי"ף חבירו בית  לתוך נכנס שראהו
כלי. משם ונטל בעלֿהבית שראה 90)בפני הבית, בעל

שעליו  זה, שכלי (וודאי), ברי טענת טוען בידו, הכלי את
הוא  הוא. גזל הנתבע, של בידו כעת והנמצא העד, מעיד
בשעה  בבית היה שלא פי על אף וודאי, טענת לטעון יכול

ראב"ד). (ראה הכלי את דברי 91)שהוציאו את להכחיש
זה  כלי הוא "שגזול ברי טענת טוען הבית בעל כי העד,
לדעת  שכתב יז, הלכה לקמן משנה מגיד [וראה בידו".
בעל  של שמא בטענת אף שבועה מחייב אחד שעד רבינו,

שהוא 92)הבית]. אלא חבירו, מבית כלי שנטל מודה הוא
לו. שייך זה שכלי לא 93)טוען, אבל נכנסתי, אמר או

כלום. מן 94)נטלתי ממון מחייבים עדים ששני כשם

מ. שבועות התורה, מן שבועה מחייב אחד עד כך התורה,
ה. הלכה למעלה וראה

.„È„Á‡a ‰OÚÓ95ÛÒk ÏL ÔBLÏ ÛËÁL96„iÓ «¬∆¿∆»∆»«»∆∆∆ƒ«
ÛËBÁ‰ ‡·e ,„Á‡ „Ú ÈÙa B¯·Á97ÈzÙËÁ :¯Ó‡Â98 ¬≈ƒ¿≈≈∆»»«≈¿»«»«¿ƒ
ÌÈÓÎÁ e‰e·iÁÂ ,ÈzÙËÁ ÈlLÂ99ÈtÓ ,¯ÈÊÁ‰Ï ¿∆ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«¬ƒƒ¿≈

‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L100,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰Ê „Úa ∆¿À»¿»¿≈∆¿≈»ƒ»«
„Ú ÌL ‰È‰ ‡Ï el‡Â .„Ú‰ ¯Ó‡L BÓk ‰„B‰ È¯‰L∆¬≈»¿∆»«»≈¿ƒ…»»»≈

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰È‰ ,ÏÏk101ÛËÁ BlML102; ¿»»»ƒ¿»¿«∆≈∆∆»«
„Ú‰ LÈÁÎ‰ el‡Â103‰È‰ ,ÈzÙËÁ ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯Ó‡Â ¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»«≈»…»«¿ƒ»»

ÏÎa ÔÈ„ ‰Ê ÔÈ„Îe .ÛËÁ ‡lL ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaLƒ¿»¿««»∆…»«¿ƒ∆»ƒ¿…
‰Êa ‡ˆBik104ÌB˜Ó ÏÎa105. «≈»∆¿»»

מז.95) שבועות לג: בתרא לשון.96)בבא בצורת מוארך
הדין.97) בית העד.98)בפני דברי את רבי 99)ומאשר

שם. העד.100)אבא, דברי את בכופר 101)להכחיש
ראה  חטפתי. לא לטעון: יכול שהרי במיגו ונאמן הכול,

ד. הלכה פי 102)למעלה על גזלן הוחזק שלא מכיוון
העד.103)עדים. דברי את בהלכה 104)הכחיש כגון

דינו  הבית בעל בפני שלא חבירו לבית שהנכנס הקודמת,
לארץ.105)כחוטף. ובחוצה ישראל בארץ

.ÂËÛËÁ106:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,[„Á‡ „Úa] ÌÈ·e‰Ê epnÓ »«ƒ∆¿ƒ¿≈∆»¿≈
Ú„BÈ „Ú‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,eÈ‰ ÌÈ¯OÚÂ ÈzÙËÁ ÈlL∆ƒ»«¿ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ∆≈»≈≈«
Ú„È È¯‰L .ÌÈ¯OÚ‰ ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÛËÁ ‰nk«»»«¬≈∆¿«≈»∆¿ƒ∆¬≈»«

ÌÈL eÈ‰ el‡Â ,ÛËÁ ÌÈ·e‰fL È‡cÂa107·iÁ ‰È‰ ¿««∆¿ƒ»«¿ƒ»¿«ƒ»»«»
ÌlLÏ108‰Úe·L ·iÁÓ „Á‡ „Úa ‡ˆÓÂ ,109BÈ‡Â ¿«≈¿ƒ¿»¿≈∆»¿À»¿»¿≈

Ú·MÏ ÏBÎÈ110e¯‡aL BÓk ,111. »ƒ»«¿∆≈«¿

עצמו.106) שחטף.107)סברת ואף 108)עדים עשרים.
חטף. כמה יודע אינו שהעד פי חטף.109)על שלא

שחטף.110) העד לדברי הודה יג.111)כי הלכה למעלה

.ÊËÏÊ‚p‰Â ,Ô‰ ÈlLÂ ÈzÙËÁ ÌÈ¯OÚ :ÛËBÁ‰ ¯Ó‡»««≈∆¿ƒ»«¿ƒ¿∆ƒ≈¿«ƒ¿»
Ú„BÈ „Ú‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÛËÁ ‰‡Ó :¯ÓB‡112,ÔÈÓ ≈≈»»«ƒ¿≈»≈≈«ƒ¿»»

ÚaLÂ ,ÔÙËÁL Ô‰a ‰„B‰L ÌÈ¯OÚ‰ ÌlLÓ È¯‰¬≈¿«≈»∆¿ƒ∆»»∆∆¬»»¿ƒ¿»
‰ ÏÚ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L˙ˆ˜Óa ·iÁ˙ È¯‰L ,¯‡M113. ¿««»««¿»∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

˙q‰ Ú·MiL ‰Êa ‰ËB ÈzÚ„Â114‰„B‰ ‡Ï È¯‰L , ¿«¿ƒ»»∆∆ƒ»«∆≈∆¬≈…»
ÌeÏk115.'ÈzÙËÁ ÈlL' ¯Ó‡ ‡l‡ , ¿∆»»«∆ƒ»«¿ƒ

על 112) מלהישבע פטור החוטף היה עשרים, שהיו ידע לו
ראה 113)השאר. התורה, מן שבועה חייב במקצת ומודה

יא. הלכה בכל.114)למעלה כופר והחיוב 115)כדין
העד. בגלל בא לשלם

.ÊÈÌMÓ ÏËÂ ÂÈÙa ‡lL B¯·Á ÏL B˙È·Ï ÒÎƒ¿«¿≈∆¬≈∆…¿»»¿»«ƒ»
,ÏË ‰nk Ú„BÈ „Ú‰ ÔÈ‡Â ,„Á‡ „Ú ÈÙa ÌÈÏk≈ƒƒ¿≈≈∆»¿≈»≈≈««»»«
È˙È·a eÈ‰ ÌÈÏk ÌÈ¯OÚ :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚa (È¯‰)116, ¬≈««««ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ»¿≈ƒ

- ÈlL Ì‰Â ‰¯OÚ ‡l‡ ÈzÏË ‡Ï :¯ÓB‡ ÏÊBb‰Â¿«≈≈…»«¿ƒ∆»¬»»¿≈∆ƒ
‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰¯OÚ‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ117 «»¿«¬ƒ»¬»»ƒ¿≈∆¿À»¿»

¯‡M‰ ÏÚ ÚaL BÈ‡Â .Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â118elÙ‡ ¿≈»ƒ»«¿≈ƒ¿»««¿»¬ƒ
ÔÏÊb‰ ÏÚ ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,˙q‰ ˙Úe·L¿«∆≈ƒ¿≈∆≈»ƒ¿…«««¿»

È‡cÂ ˙ÚË119. «¬«««
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ל 116) שהנכנס וודאי, טענת טוען אינו (בניגוד אבל קחם
שטוען  יג, להלכה ובניגוד הקודמת, שבהלכה וודאי לטענת
בידו"). זה כלי הוא "שגזול וודאי טענת שם

טוען 117) הבית בעל אם אפילו העד, דברי את להכחיש
שמא. שחייב 118)טענת הקודמת בהלכה כמו שלא

הנתבע 119)שבועה. ואין בפניו, שלא לביתו נכנס כי
היא. וודאי טענת כן אם אלא התובע, טענת מחמת נשבע

ה'תש"פ  תשרי י"ט שישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מן 1) הנהנה ודין הגזילה, מן ליהנות שאסור בו, נתבאר

מהגזלן, לוקח שהוא בין מהגזלן יורש שהוא בין הגזילה,
דין  בזה ונכלל לאחר. נותנה או גזילתו מפקיר שהנגזל בין
בזה. כיוצא וכל בארצו חוק או מס המשים שלטון או מלך

.‡ÏeÊb‰ ¯·c ˙B˜Ï ¯eÒ‡2ÔÏÊb‰ ÔÓ3¯eÒ‡Â . »ƒ¿»»«»ƒ««¿»¿»
BÈepL ÏÚ B„ÚÒÏ4e‰˜iL È„k5ÌÈ¯·„ ‰OBÚ‰ ÏkL . ¿«¬«ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»»∆¿»ƒ

el‡6‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜fÁÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ7¯·BÚÂ , ≈¿«≈»∆¿«≈¿≈¿≈¬≈»¿≈
'ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ' ÏÚ8. «¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

קיט.2) קיח: עבר 3)בבאֿקמא הגזול הדבר אם אבל
שנתייאשו  אחרי ממנו, לקנות מותר קונה, לידי בינתיים
רשות, ושינוי ביאוש אותו קנה הראשון הקונה כי הבעלים,

ג. הלכה ב, פרק למעלה לשנות 4)ראה לגזלן לעזור אסור
הגזילה. מעשה,5)את בשינוי אותו יקנה שהגזלן כדי

למכרו. אחרֿכך או 6)ויוכל הגזלן, מן בעצמו שקונה
לאחרים. למכור הגזילה, שינוי עלֿידי לו, על7ֿ)שעוזר

הגזילה. תמורת מקבלים שהם הכסף עזרה 8)ידי כל
בלאו  נכללת העבירה, עשיית עליו המקילה לעבריין הניתנת
גנב" חורא אלא גנב, עכברא "לאו אומר: הדיוט משל זה.
לעכבר  היה לא אילו כלומר החור), אלא גונב העכבר (=לא
משתמש  והתלמוד המזון. את גורר היה לא להטמין, מקום
ליהנות  הסיוע לולא לעבריין, סיוע לעניני זה עממי בפתגם

פורש. שהיה אפשר - העבירה מן

.·Le‡È ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,ÏeÊb‰ ¯·„a ˙B‰Ï ¯eÒ‡9. »≈»¿»»«»«¬ƒ¿««≈
È‡cÂa Ú„iL ,‡e‰Â10.dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ ‡e‰ ‰Ê ¯·cL ¿∆»«¿««∆»»∆«¿≈»«¿»

·k¯Ï ¯eÒ‡ - ‰ÏeÊb BÊ ‰Ó‰aL È‡cÂa Ú„È ?„ˆÈk≈«»«¿««∆¿≈»¿»»ƒ¿…
.da L¯ÁÏ B‡ ‰ÈÏÚ»∆»«¬»

ברשות 9) עדיין הגזול והדבר קונה, אינו בלבד יאוש כי
סוכה  וראה א, הלכה ב פרק למעלה ראה עומד. הוא בעלים

מותר 10)לא. גזול, זה שדבר בוודאי יודע אינו אם כי
הלכה  להלן השווה הוא, גזלן הדבר בעל אם אף ליהנות,

ח.

.‚‰„O B‡ ˙Èa ÏÊb11dÎB˙a ¯·ÚÏ ¯eÒ‡ -12B‡ »««ƒ»∆»«¬…¿»
ÒkÏÈtÓ ÌÈÓLb·e ‰nÁ‰ ÈtÓ ‰nÁa da ƒ»≈»««»ƒ¿≈««»«¿»ƒƒ¿≈

dÎB˙a ¯c Ì‡Â .ÌÈÓLb‰13¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï ·iÁ - «¿»ƒ¿ƒ»¿»«»¿«¬»»
BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ¯ˆÁa ¯c‰ ÔÈ„k ,ÌÈÏÚaÏ14ÏÊb . «¿»ƒ¿ƒ«»«¬«¬≈∆…ƒ«¿»«

¯Lb Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈÏ˜c15ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ ¯eÒ‡ -16ÔÎÂ . ¿»ƒ¿»»≈∆∆∆»«¬…»»¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk17. …«≈»∆

בבא11ֿ) עומדת, היא בעליה ובחזקת נגזלת אינה קרקע
קיז: דובר 12)קמא הקודמת בהלכה הדרך. את לקצר כדי

רבינו  מוסיף וכאן וחרישה, רכיבה כגון מוחשית, הנאה על
שהיא. הנאה אחר.13)כל אדם או שאם 14)הגזלן

צריך  לשכור, הדר דרך שאין אףֿעלֿפי לשכר, עשויה החצר
ובבאֿקמא  ט, הלכה ג, פרק למעלה ראה שכר, לו להעלות

קיג:15)כא. שם בגמרא מתירה 16)דוגמא הגמרא 
דינא  כי המלך, פקודת לפי נעשה זה אם רק לעבור
לאחר  אפילו עליו, לעבור אסור זה לולא דינא. דמלכותא
מדקלים  השינוי ועלֿידי קונה, אינו בלבד יאוש כי יאוש,
למעלה  ראה לברייתו, החוזר שינוי זהו כי קונה, אינו לגשר

י. הלכה ב, וגם 17)פרק רשות, ושינוי יאוש היו לא אם
הדבר  מן ליהנות אסור קנה, לא והגזלן מעשה, שינוי לא

הגזול.

.„¯·ÚL ÈÓ18¯eËt - Le‡È ¯Á‡ ‰ÏÊb‰ ÏÎ‡Â ƒ∆»«¿»««¿≈»««≈»
ÌlLlÓ19ÌÈÏÚa‰ eˆ¯Â ,Le‡È Ì„˜ ÏÎ‡ Ì‡Â . ƒ¿«≈¿ƒ»«…∆≈¿»«¿»ƒ

‡È‰ Ô˙eL¯a ÔÈ„ÚL ,ÔÈ·Bb - ÏÎB‡‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï20; ƒ¿ƒ»≈ƒ∆¬«ƒƒ¿»ƒ
ÔÏÊb‰ ÔÓ ÔÈ·Bb ,eˆ¯ Ì‡Â21. ¿ƒ»ƒƒ««¿»

לאחר 18) ואפילו הגזול, בדבר ליהנות "אסור הדין על
ב. הלכה למעלה ולפי 19)יאוש", קיא: בבאֿקמא משנה

מביאה  לנגזל, מלשלם שפטור הטעם שם. חסדא רב פירוש
מה  גזל, אשר הגזילה את "והשיב קיב. שם הגמרא
אמרו, מכאן שגזל. כעין יחזיר גזל? אשר תלמודֿלומר
הדברים: פירוש מלשלם". פטורין בניו את ומאכיל הגוזל
אבל  יחזירנה, בעין היא הגזילה אם - שגזל" כעין "יחזיר
עצמו, בגזלן זה דין להעמיד ואין פטור. - קיימת גזילה אין
את  כשאכל הגזלן את לפטור הדעת על מתקבל זה אין כי
באחרים  או בבנים רק נאמר שזה חכמים ופירשו הגזילה,
הגזלן  אבל לנגזל, מלשלם שפטורים הגזילה, את שאכלו
קיא: שם רש"י ראה שגזל, בשעה בתשלומין נתחייב עצמו
גזל. דיבורֿהמתחיל ו'תוספות' שגזל, כעין דיבורֿהמתחיל

הבעלים,20) ברשות עדיין הגזילה נמצאה שאכל, בשעה
הגמרא  מביאה זה טעם הנגזל. מן ישר האוכל גזל וכאילו

גובה,21)שם. מזה "רצה חסדא: רב של מימרא שם,
גובה". מזה רצה

.‰¯Á‡ ÌÈaÏ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰L ÔÈa ,˙ÓÂ ÏÊBb‰«≈»≈≈∆∆¡ƒ∆«¿≈»«»ƒ««
Le‡È22‰„·‡ B‡ d¯ÎÓ ‡l‡ ÌÏÈÎ‡‰ ‡lL ÔÈa23: ≈≈∆…∆¡ƒ»∆»¿»»»¿»

ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - Ú˜¯˜ ÁÈp‰ Ì‡24ÔÓ Ï·‡ , ƒƒƒ««¿««»ƒ¿«≈¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰25‰ÏÊb‰ ÈÓcL ;ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -26 «ƒ«¿¿ƒ≈»«»ƒ¿«≈∆¿≈«¿≈»

ÔÈ„aÚzLÓ ÔÈÏËÏhn‰ ÔÈ‡Â ,ÔÏÊb‰ ÏÚ Ô‰ ·BÁ≈«««¿»¿≈«ƒ«¿¿ƒƒ¿«¿¿ƒ
·BÁ ÏÚ·Ï27. ¿««

מלשלם.22) שפטורים שום 23)אףֿעלֿפי להם היתה ולא
הגזילה. מן כי 24)הנאה אביהם, להם שהניח הקרקע מן

דמי  לתשלום לנגזל שלו הקרקע נשתעבדה בחיים בעודו
דעת  לפי שם גמרא שמכרה, או לבנים שהאכילה הגזילה,

אביהם.25)רבא. להם שהגזילה 26)שהניח במקרה
קיימת. על 27)אינה סמך ההלואה, בשעת המלוה, כי

יכול  שהלוה מטלטלין, על ולא בלבד ניידי דלא נכסי
חובו  לגבות יכול המלוה אין כך ומשום להעלימם,
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שדין  ומכיון היורש, או הקונה לרשות שעברו ממטלטלין,
שבידי  המטלטלין מן גובים אין חוב, כדין הגזילה דמי
גובים  שאין לדין אחר נימוק יד: שם ברש"י (ראה היורשים

יתומים). של המטלטלין מן

.ÂÌÈB‡b‰ ewz ¯·k28ÔÓ ·BÁ ÏÚa ˙Ba‚Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿««ƒ
ÔÈÏËÏhn‰29‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa elÙ‡Â30ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ . «ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»«∆¿ƒ»«»ƒ

ÌlLÏ31‡Ï ÔÈa eL‡È˙ ÔÈa ,eÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa eÏÎ‡ ÔÈa ¿«≈≈»¿≈…»¿≈ƒ¿»¬≈…
.ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈa ,eL‡È˙ƒ¿»¬≈ƒ««¿«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«

נזקי 28) והלכות ז.) וילנא (הוצאת בבאֿקמא רי"ף ראה
יב. הלכה ח פרק אביהם,29)ממון שהניח היתומים של

על  סומך חוב ובעל קרקע, להם אין אדם בני שהרבה מכיון
(מאירי). אלא 30)המטלטלין הדין לפי גובה שאינו

הלוה. ביד שנמצאים הנכסים מן כלומר חורין, בני מנכסים
הם.31) פה על כמלוה הגזילה שדמי אףֿעלֿפי

.ÊÔÈÏËÏhÓ Á˜Bl‰ ÔÈc32ÔÓ Á˜BÏk ÔÏÊb‰ ÔÓ ƒ«≈«ƒ«¿¿ƒƒ««¿»¿≈«ƒ
·pb‰33˙wz Ba eOÚ ‡Ï - ‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ÔÏÊb Ì‡ : ««»ƒ«¿»¿À¿»…»«»«
˜eM‰34ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡ Ì‡Â ;35˙wz Ba eOÚ - «¿ƒ≈¿À¿»»«»«
˜eM‰36ÌÈÓc ÏÊ‚p‰ Ô˙BÂ ,37Ô˙pL38B˙ÏÊb Á˜BÏÂ39, «¿≈«ƒ¿»»ƒ∆»«¿≈«¿≈»

ÔÏÊb‰ Ú·B˙Â ¯ÊBÁÂ40¯·k Ì‡Â .‰ÏÊb‰ ÈÓ„a ¿≈¿≈«««¿»ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿»
ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙41Á˜BÏ ‰˜ -42‰ÏÊb ÏL dÓˆÚ43 ƒ¿»¬«¿»ƒ»»≈««¿»∆¿≈»

d¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â44. ¿≈«¬ƒ»

בעליה 32) בחזקת ותמיד נגזלת, שאינה קרקע לקונה פרט
ג. הלכה למעלה ראה הגנב,33)עומדת, מן הלוקח דין

ואילך.מפור  ב הלכה ה פרק גניבה בהלכות היה 34)ט כי
את  יחזיר כן על גזול, שהחפץ דעתו על להעלות צריך
הגזלן. מן כספו את ויתבע דמים, בלי לנגזל הגזילה

מגזלן.35) קונה שהוא ידע שכל 36)ולא תיקנו, חכמינו
גנוב, היה שהחפץ אחרֿכך שנודע אףֿעלֿפי בשוק, הלוקח
הואיל  דמיו, את לו שילמו אלאֿאםֿכן לבעלים יחזירנו לא
גנוב. שהחפץ ידע שלא להניח יש קנה, ובפרהסיא

דמים.37) בלי אליו הגזילה חוזרת הדין שמן אףֿעלֿפי
לגזלן.38) את 39)הלוקח יקבל לא - ישלם לא אם אבל

עדיין  והגזילה התייאש, לא עדיין אם אפילו גזילתו,
עומדת. הגזלן.40)ברשותו  את  הנגזל בין 41)ותובע

שמכר  אחר שנתייאשו ובין הגזלן שמכר לפני שנתייאשו
ג. הלכה ה, פרק גניבה הלכות ראה ביאוש 42)הגזלן,

רשות. שיש 43)ושינוי הקודם למקרה בניגוד הגזילה, גוף
בלבד. הגזילה דמי של זכות מוכן 44)לו הנגזל אם אף

לגזלן. שנתן הדמים כל את לו לשלם

.ÁÔÏÊb‰ ÔÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡45BlL ËeÚÓ ‰È‰ Ì‡Â .46, »≈»ƒ««¿»¿ƒ»»ƒ∆
„Ú ,epnÓ ˙B‰Ï ¯zÓ - ÏeÊb BBÓÓ ·¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»À»≈»ƒ∆«

‰Ê ¯·cL È‡cÂa Ú„iL47.B„Èa ÏeÊb ∆≈«¿««∆»»∆»¿»

היא.45) גזילה הגזלן, את מקבל שהוא מה שכל חזקה, כי
הגזול, החפץ מן ליהנות האיסור על דובר ב, בהלכה למעלה

הגזלן. מן הנאה איסור על זה 46)וכאן שדבר תולים
קיט. בבאֿקמא יהודה, רב וכדעת שמואל כדעת הוא, משלו

לדין 47) דומה זה דין ואין הגזלן. מן מקבל שהוא
שאם  רבינו, שם שפסק א, הלכה ו פרק גניבה שבהלכות

עצמו  הדבר רוב בין הבדל יש כי לקנות, אסור גנוב הרוב
(מגידֿמשנה). הגזלן של ממונו רוב ובין קונה שהוא

.ËÔÈÏÊb Ô˙˜ÊÁL Ì„‡ Èa48ÔÓ ÔBÓÓ Ïk ˙˜ÊÁÂ ¿≈»»∆∆¿»»«¿»ƒ¿∆¿«»»»ƒ
ÏÊb‰49ÔÈÏÊb ˙Î‡ÏÓ ÔzÎ‡ÏnL ÈtÓ ,50ÔB‚k , «»≈ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆∆«¿»ƒ¿

ÔÈÒÎBn‰51ÌÈËÒl‰Â52˙˜ÊÁL ;Ô‰Ó ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - «¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»≈»≈∆∆∆¿«
ÏeÊ‚ ‡e‰L BÊ ‰Î‡ÏÓ53ÔÓ ÌÈ¯Èc ÌÈÙ¯ˆÓ ÔÈ‡Â . ¿»»∆»¿≈¿»¿ƒƒ»ƒƒ
Ô‰lL ‰·z‰54‰ÏÊb ˙˜ÊÁa Ïk‰L ,55. «≈»∆»∆∆«…¿∆¿«¿≈»

כגזלנים.48) שבהלכה 49)שידועים לדין בניגוד
גזול. ממונו שרוב ממלאכה 50)הקודמת, בא ממונם וכל

לקמן 51)זו. וראה קיג. בבאֿקמא מסחורות, הנוטלים
יא. אינו 53)שודד.52)הלכה נוטל, שהמוכס המכס כי

אין  אחרת שמלאכה ומכיון יא. הלכה לקמן ראה החוק, לפי
ממנו. ליהנות אסור כן ועל הוא, גזילה ממונו שכל יוצא לו,

המכס 54) את בה ששמים מיוחדת, תיבה יש למוכסים
דינר, לסך המצטרפות קטנות מעות בתיבה יש אם שנוטלים,
בבאֿקמא  משנה המעות. אותן על שלם דינר פורטים אין

גזילה 55)קיג. - למכס המיוחדת שבתיבה המעות כל
שאינו  אףֿעלֿפי אלה, מעות על יפרוט אל כן ועל הן, ממש
ראוי  אין דינר, תמורתו נותן הוא הרי כי ממשית, הנאה נהנה
המשניות  פירוש (ראה בזה יש הנאה קצת כי זאת, לעשות
מותר  בביתו למוכס שיש מעות על לפרוט אבל לרבינו).
[קשה  גזילה. בחזקת אינו שבביתו שהכסף שם), (משנה
יש  אלו מהלכות וט. ח בהלכה רבינו לדברי זה דין להתאים

הם]. גזילה בחזקת - מוכסים של ממונם שכל ללמוד,

.ÈB˙eÒk ÌÈÒÎBÓ eÏË56˙¯Á‡ BÏ e¯ÈÊÁ‰Â57eÏË) , »¿¿ƒ¿¿∆¡ƒ«∆∆»¿
;BlL el‡ È¯‰ - (¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ e¯ÈÊÁ‰Â B¯BÓÁ¬¿∆¡ƒ¬«≈¬≈≈∆

ÈtÓ‡È‰ ‰¯ÈÎÓk BfL58eL‡È˙pL d˙˜ÊÁÂ , ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿∆¿»»∆ƒ¿»¬
‰pnÓ ÌÈÏÚa‰59‰ÏÊ‚ BfL È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡Â ,60. «¿»ƒƒ∆»¿≈≈«¿««∆¿≈»
˜È˙Â ‰È‰ Ì‡Â61BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁÓe62Ô¯ÈÊÁÓ - ¿ƒ»»»ƒ«¿ƒ««¿«¬ƒ»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ63. «¿»ƒ»ƒƒ

קיד.56) בבאֿקמא עליו.57)משנה רחמנות מתוך
כסותו.58) תמורת לו נתנה מובא 59)שהרי זה טעם

אחרת  כסות לו שהחזירו הכסות בעל של דינו שם. במשנה
הבעלים  נתייאשו שאם הגזלן, מן מטלטלין הלוקח כדין -
הלכה  למעלה מחזירה", ואינו גזילה של עצמה לוקח "קנה

וקנה 60)ו. באיסור, לידו שהגיעה לומר, אין כן ועל
אסור  גזילה, שזו בוודאי ידע לו רשות. ושינוי ביאוש אותה

לקחתה. לו שזו 62)חסיד.61)היה לו שנודע לאחר
דין  לפי שקנאה אףֿעלֿפי אחרים, בממון רוצה ואינו גזילה,

שם.63)המשנה. גמרא ממנו, שקיבלה למוכס ולא

.‡ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64ÔÓÊa ?ÌÈËÒÏk ÒÎBn‰L «∆¿»ƒ¬ƒ∆«≈¿ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÒÎBn‰L65ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰ ÒÎBÓ B‡ ,66, ∆«≈≈»ƒ≈»≈≈≈»

CÏn‰ ˙ÓÁÓ „ÓBÚ‰ ÒÎBÓ B‡67‰aˆ˜ BÏ ÔÈ‡Â68, ≈»≈≈¬««∆∆¿≈ƒ¿»
ÒÎÓ Ï·‡ ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÁÈpÓe ‰ˆ¯iM ‰Ó Á˜BÏ ‡l‡∆»≈««∆ƒ¿∆«ƒ««∆ƒ¿∆¬»∆∆

CÏn‰ B˜ÒtL69LÈÏL ÁwiL ¯Ó‡Â ,70B‡ ÚÈ·¯ B‡ ∆¿»«∆∆¿»«∆ƒ«¿ƒ¿ƒ«
·eˆ˜ ¯·„71Ï‡¯OÈ ÒÎBÓ „ÈÓÚ‰Â ,72‰Ê ˜ÏÁ ˙Ba‚Ï »»»¿∆¡ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈∆∆

ÏÚ ÌeÏk ÛÈÒBÓ BÈ‡Â ÔÓ‡ ‰Ê Ì„‡L Ú„BÂ ,CÏnÏ«∆∆¿»∆»»∆∆¡»¿≈ƒ¿«
Ïn‰ ¯ÊbM ‰ÓÔÏÊb ˙˜ÊÁa BÈ‡ - C73ÔÈcL ÈÙÏ , «∆»««∆∆≈¿∆¿««¿»¿ƒ∆ƒ
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‡e‰ ÔÈc CÏn‰74„BÚ ‡ÏÂ .75¯·BÚ ‡e‰L ‡l‡ ,76 «∆∆ƒ¿…∆»∆≈
‰Ê ÒÎnÓ ÁÈ¯·n‰77,CÏn‰ ˙Ó ÏÊB‚ ‡e‰L ÈtÓ , ««¿ƒ«ƒ∆∆∆ƒ¿≈∆≈¿««∆∆

CÏn‰ ‰È‰L ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ CÏn‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«∆∆≈»ƒ≈∆»»«∆∆
.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

ט.64) הלכה מפני 65)למעלה גזלנים, מלאכת ומלאכתו
קיג. בבאֿקמא לו, שמגיע ממה יותר מכס נוטל שהוא

אפילו 66) גובה, שהוא המכס כל המלך. עלֿידי מונה ולא
שם. גמרא כגזילה. דינו ביותר, המלך 67)הפחות שמינהו

שקבע. מכס מראש 68)לגבות קבוע המכס שיעור אין
ולכמותה. הסחורה לסוג ובהתאם בשוה, אדם לכל

המלך.69) מהסחורה 70)שקבעו או הסחורה מערך
מדה.71)עצמה. או משקל יחידת מכל מסוים סכום כגון

המלך.72) שקצב הקצבה מן יותר לוקח גוי מוכס כי
הוא.73) גזילה המכס שעצם אומרים חוק 74)ואין כל

דעת  הוא, גמור דין - המדינה תושבי לכל המלך שחקקו
יד. הלכה לקמן וראה שם, שאין 75)שמואל רק לא

גזלן. בחזקת גזל.76)המוכס של המשתמט 77)עבירה
מן  להבריח שאסור זה דין הזה. הקצוב המכס את מלשלם
(שם). דינא" דמלכותא "דינא שמואל מדברי נובע המכס,

.·È¯ÈÚ‰ Èa ÏÚ ÒÓ ÌÈOnL CÏÓ ÔÎÂ78Ïk ÏÚ B‡ ¿≈∆∆∆≈ƒ««¿≈»ƒ«»
LÈ‡Â LÈ‡79‰„O ÏÚ B‡ ,‰LÏ ‰MÓ ·eˆ˜ ¯·c ƒ»ƒ»»»ƒ»»¿»»«»∆

‰„OÂ80¯·ÚiL ÈÓ ÏkL ,¯ÊbL B‡ ;·eˆ˜ ¯·c81ÏÚ ¿»∆»»»∆»«∆»ƒ∆«¬…«
ÈÓ Ïk B‡ ;CÏn‰ ˙È·Ï ÂÈÒÎ Ïk eÁ˜lÈ - ‰Ê ¯·c»»∆ƒ»¿»¿»»¿≈«∆∆»ƒ

Ô¯b‰ ˙ÚLa ‰„Oa ‡ˆniL82Òn‰ ÔzÈ ‡e‰ - ∆ƒ»≈«»∆ƒ¿««…∆ƒ≈««
ÏÚa BÈ‡L ÔÈa ‰„O‰ ÏÚa ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ,‰ÈÏÚL∆»∆»≈∆»»«««»∆≈∆≈««

‰„O‰83,ÏÊ‚ BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·cÓ ‡ˆBik ÏÎÂ ; «»∆¿…«≈ƒ¿»ƒ≈≈»≈
ÔÏÊb ˙˜ÊÁa BÈ‡ - CÏnÏ Ô˙B‡ ‰·bL Ï‡¯OÈÂ84, ¿ƒ¿»≈∆»»»«∆∆≈¿∆¿««¿»

¯Lk ‡e‰ È¯‰Â85‡e‰Â .86ÛÈÒBÈ ‡lL ,87‰pLÈ ‡ÏÂ88 «¬≈»≈¿∆…ƒ¿…¿«∆
.ÌeÏk BÓˆÚÏ ÁwÈ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿«¿¿

אישי.78) מס ולא העיר, בני לכל כולל דהיינו 79)סכום
קיג: בבאֿקמא גולגולת, הנזכר 80)מס קרקע מס דהיינו

שם. כן 81)בגמרא על כללי, אופי נושא זה שקנס מכיון
משום  הנכסים בהחרמת רואים ואין חוקי, תוקף לו יש

התבואה.82)גזילה. אסיפת להטריח 83)בשעת שלא
בגמרא  הדוגמא השדה. בעל אחרי לחפש המס גובה את
רק  חייב אז המלך חוק כי בשדה, שותף על מדברת (שם)
את  לא ואפילו בשדה, שנמצא זר אדם ולא השותף את
המלך, חוק של דוגמא מביא כאן רבינו אבל האריס.
שותף  שהוא בין לשלם, השדה בעל שאינו את גם המחייב
רב) - הרי"ף (גירסת רבא לדברי בהתאם שותף, שאינו ובין
למשכן  הקרקע מס את הגובה ליהודי שמותר שם, בגמרא

חבירו. עיר בן מס על העיר דמלכותא 84)בן "דינא כי
שם.85)דינא". גמרא זאת, לעשות לו מותר כי

המס.87)בתנאי.86) המשקל 88)על יחידות מספר את
השדה  יבול טונות עשר למשל ירשום שלא מס, הטעונות

שמונה. במקום

.‚ÈÈaÓ ÂÈLnLÂ ÂÈ„·ÚÓ „Á‡ ÏÚ ÒÚkL CÏÓ ÔÎÂ¿≈∆∆∆»««∆»≈¬»»¿«»»ƒ¿≈
ÏÊb dÈ‡ - B¯ˆÁ B‡ e‰„O Á˜ÏÂ ,‰È„n‰89¯zÓe , «¿ƒ»¿»«»≈¬≈≈»»≈À»

da ˙B‰Ï90,BlL ‡È‰ È¯‰ - CÏn‰ ÔÓ dÁ˜Bl‰Â , ≈»»¿«¿»ƒ«∆∆¬≈ƒ∆
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â91ÔÈ„ ‰fL ; ¿≈«¿»ƒƒƒ»ƒ»∆∆ƒ

Ìlk ÌÈÎÏn‰92ÔÈÒÚBkLk Ì‰ÈLnL ÔBÓÓ Ïk ÁwÏ , «¿»ƒÀ»ƒ«»»«»≈∆¿∆¬ƒ
Ô„eaÚL ÚÈ˜Ù‰ CÏn‰ È¯‰Â ,Ì‰ÈÏÚ93¯ˆÁ ˙OÚÂ , ¬≈∆«¬≈«∆∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿«¬»»≈

¯˜Ù‰k BÊ ‰„O B‡ BÊ94CÏn‰ ÔÓ d˙B‡ ‰Bw‰ ÏÎÂ , »∆¿∆¿≈¿»«∆»ƒ«∆∆
„Á‡ ÏL ‰„O B‡ ¯ˆÁ Á˜lL CÏÓ Ï·‡ .da ‰ÎÊ -»»»¬»∆∆∆»«»≈»∆∆∆»
ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - ˜˜ÁL ÔÈÈca ‡lL ‰È„n‰ ÈaÓ95; ƒ¿≈«¿ƒ»∆…«ƒƒ∆»«¬≈∆«¿»

B„iÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - epnÓ Á˜Bl‰Â96. ¿«≈«ƒ∆ƒƒ«¿»ƒƒ»

כתוצאה 89) בלבד אחד מאיש השדה את שלקח אףֿעלֿפי
לראות  אין לקח, לא עליהם שכעס אחרים ומנתינים מכעס,
הוא  ורשאי המלכים, משפטי כן כי לב, שרירות זה במעשה

כרצונו. ליהנות,90)לוותר איש לשום אסור גזולה בקרקע
ראה  עומדת, היא בעליה וברשות נגזלת אינה קרקע כי

ג. הלכה הגזלן,91)למעלה מן קרקע לקונה בניגוד
דמים, בלא לנגזל חוזרת זו הרי הבעלים, נתייאשו שאפילו

יד. הלכה ח פרק לקמן זו 92)ראה להחרמה יש כן ועל
חוקי. מידי 93)תוקף החצר את או השדה את הוציא

בעלים.94)הבעלים. ללא שעשה 95)כנכסים מכיון
החוק. לפי שלא וחוזרת 96)מעשהו נגזלת, אינה קרקע כי

הבעלים. ונתייאשו הגזלן מכרה אפילו לבעלים,

.„È¯·c ÏL BÏÏk97CÏn‰ B˙B‡ ˜˜ÁiL ÔÈc Ïk : ¿»∆»»»ƒ∆«¿…«∆∆
‡ÏÂ ÏkÏBÓˆÚ ÈÙa „Á‡ Ì„‡Ï ‰È‰È98;ÏÊ‚ BÈ‡ - «…¿…ƒ¿∆¿»»∆»ƒ¿≈«¿≈»≈

˙ck ‡lL „·Ïa ‰Ê LÈ‡Ó ÁwiL ÏÎÂ99‰Úe„È‰ ¿…∆ƒ«≈ƒ∆ƒ¿«∆…«»«¿»
È‡ab ,CÎÈÙÏ .ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ÒÓÁ ‡l‡ ,ÏkÏ«…∆»»«∆∆¬≈∆»≈¿ƒ»«»≈

ÂÈ¯ËBLÂ CÏn‰100ÏÚ ·eˆw‰ Òna ˙B„O‰ ÌÈ¯ÎBnL «∆∆¿¿»∆¿ƒ«»«««»«
˙B„O‰101¯kÓÓ Ô¯kÓÓ -102Ïk ÏÚL ÒÓ Ï·‡ ; «»ƒ¿»»ƒ¿»¬»«∆«»

LÈ‡Â LÈ‡103BÓˆÚ Ì„‡‰ ÔÓ ‡l‡ ‰·B‚ BÈ‡104, ƒ»ƒ≈∆∆»ƒ»»»«¿
BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - L‡¯‰ ÏÚL Òna ‰„O‰ e¯ÎÓ Ì‡Â¿ƒ»¿«»∆««∆«»…¬≈∆≈

¯kÓÓ105Ck CÏn‰ ÔÈ„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,106. ƒ¿»∆»ƒ≈»»ƒ«∆∆»

הקודמות.97) ההלכות שלוש של סיכום  אבל 98)זהו
מסים  שהטיל כגון המלך, נתיני בין הפליה בהם שיש חוקים
אומה  או מסוימת עדה מסוימת, קבוצה על מיוחדים
לחוקים  אין מיוחדות, גזירות עליהן גזר אם וכן מסוימת,
בספרות  מוגדר זה דין חוקי. תוקף אלו ולגזירות אלה
דינא". לאו - דמלכותא "גזלנותא קצר: במשפט הפוסקים

כחוק.99) המלך.100)שלא גובי על בכוח המגינים
בבא101ֿ) הקרקע, מס את שילם לא השדה שבעל מפני

נה. השדות 102)בתרא את למכור המלך חוק זהו כי
שם). (גמרא המס את שילמו לא מס 103)שבעליהם

לשלם,104)הגולגולת. אותו ומכריחים אותו שתופסים
זה. למס משועבדים נכסיו לפי 105)ואין אינה המכירה כי

[הרמב"ן 106)החוק. כזה. חדש חוק לחוקק הוא רשאי
ואומרים  רבינו, על בזה חולקים האחרים הפוסקים וגדולי

המקובלים]. המלכים לחוקי מנוגד לחוק תוקף שאין

.ÂËÏÚL Òn‰ ÔzÈ ‡lL ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰L CÏÓ∆∆∆»ƒ»∆…∆…ƒ≈««∆«
Òn‰ Ô˙BÏ ‰„O‰ ‰È‰z - ‰„O‰107ÏÚa Á¯·e , «»∆ƒ¿∆«»∆¿≈««»«««

CÏnÏ ‰ÈÏÚL ÒÓ Ô˙Â ‰Ê ‡·e ,Òn‰ ÈtÓ ‰„O‰108 «»∆ƒ¿≈««»∆¿»««∆»∆»«∆∆
ÏÊb ‰Ê ÔÈ‡ - ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â109˙B¯t ÏÎB‡ ‡l‡ ,110 ¿»«≈∆»≈∆»≈∆»≈≈
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ÌÈÏÚa‰ e¯ÊÁiL „Ú Òn‰ Ô˙BÂ111ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL ; ¿≈«««∆«¿¿«¿»ƒ∆ƒ«∆∆ƒ
e¯Ó‡L BÓk ,‡e‰112. ¿∆»«¿

השדה.107) פירות את לאכול זכאי המס, את שישלם מי כל
השדה.108) את המלך גבאי לו שמכרו "ארעא 109)בלי

דיהיב  מאן אמר: ומלכא משעבדא, הקרקע) (מס לטסקא
עג: בבאֿמציעא ארעא", ליכול מה 110)טסקא רק לא

מלכתחילה  לו מתירים אנו אלא גזל, אינו אכל שכבר
לרשותם,111)לאכול. תחזור והקרקע המס את וישלמו

המס  שנתן וזה הקרקע, את מכרו לא המלך שגבאי מכיון
טסקא  דיהיב "מאן הכללי: החוק בתוקף הפירות את אכל
לאכול  הזכות אלא עצמה הקרקע את קנה ולא ארעא" ליכול

יא.112)פירותיה. הלכה למעלה

.ÊË¯ÊbL CÏÓ ÔÎÂ113ÏÚ ·eˆw‰ ÒÓ ÔziL ÈÓ ÏkL , ¿≈∆∆∆»«∆»ƒ∆ƒ≈««»«
LÈ‡‰114Ô˙ ‡lL ‰Êa „aÚzLÈ115Â Ï‡¯OÈ ‡·e ,Ô˙ »ƒƒ¿«¿≈»∆∆…»«»ƒ¿»≈¿»«

¯˙BÈ Ba „·BÚ ‰Ê È¯‰ - ÈÚ‰ ‰Ê Ï‡¯OÈ ÏÚL Òn‰««∆«ƒ¿»≈∆∆»ƒ¬≈∆≈≈
ÈcÓ116Ba „·BÚ BÈ‡ Ï·‡ ;ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL , ƒ«∆ƒ«∆∆ƒ¬»≈≈

„·Úk117. ¿∆∆

עג:113) גולגולת.114)בבאֿמציעא יעביד 115)מס
עבורו. ששילם המס תמורת שהוא 116)אותו ממה יותר

שם). בגמרא הגר"א הגהות (ראה לעבוד כעבד 117)רגיל
שהם  בדברים להעבידו אסור עברי עבד כל כי כנעני,
או  המרחץ, לבית כליו אחריו שיוליך כגון לעבד, מיוחדים
ראה  עבד. עבודת בו תעבוד לא שנאמר: מנעליו, לו יחלוץ

ז. הלכה א, פרק עבדים הלכות

.ÊÈ˙BÏÈ‡ ˙¯kL CÏÓ118Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈza ÈÏÚa ÏL ∆∆∆»«ƒ»∆«¬≈»ƒ¿»»≈∆
ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ ¯zÓ - ¯Lb119ÌÈza Ò¯‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆À»«¬…»»¿≈ƒ»«»ƒ

Ïk ÔÎÂ .da ˙B‰Ï ¯zÓ - ‰ÓBÁ B‡ C¯c Ô‡OÚÂ«¬»»∆∆»À»≈»»¿≈…
ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL .‰Êa ‡ˆBik120. «≈»∆∆ƒ«∆∆ƒ

קיג:118) מהן 119)בבאֿקמא ועשה דקלים לגזל בניגוד
ג. הלכה למעלה עליו, לעבור שאסור ואףֿעל120ֿ)גשר,

אילנות כרתו שלא בזה פי לראות אין הבתים, בעלי מכל
לא  שהמלך מכיוון המלך, מנתיני חלק על מיוחדת גזירה
ואין  מסויימים אנשים של אילנותיהם לכרות בפירוש, פרט
מכל  בודדים אילנות ולאסוף לטרוח חייבים המלך שליחי

שם. גמרא ובעלֿהבית, בעלֿהבית

.ÁÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na121BÚaËnL CÏÓa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆«¿¿
‡ˆBÈ122˙Bˆ¯‡‰ Ô˙B‡a123Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰ È¯‰L ; ≈¿»»¬»∆¬≈ƒ¿ƒ»»¿≈

ÔzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ,ı¯‡‰ d˙B‡124Ì‰Â Ì‰ÈB„‡ ‡e‰L »»»∆¿»¿»«¿»∆¬≈∆¿≈
‡e‰ È¯‰ - ‡ˆBÈ BÚaËÓ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ„·Ú BÏ¬»ƒ¬»ƒ≈«¿¿≈¬≈

ÚB¯Ê ÏÚa ÔÏÊ‚k125ÔÈiÊÓ‰ ÌÈËÒÏ ˙¯e·Á BÓÎe ,126 ¿«¿»««¿«¿¬«ƒ¿ƒ«¿À»ƒ
ÂÈ„·Ú ÏÎÂ ‰Ê CÏÓ ÔÎÂ ,ÔÈc Ì‰ÈÈc ÔÈ‡L127ÔÈÏÊb ∆≈ƒ≈∆ƒ¿≈∆∆∆¿»¬»»«¿»ƒ

.¯·c ÏÎÏ¿»»»

דין.121) המלך לסוחר.122)שדין שעליהן 123)עובר
מולך. בו.124)הוא פיסי.125)בטחו בכוח המשתמש

הנשק.126) בכוח הגובים 127)הנוטלים רצונו עושי כגון
והשוטרים.

ה'תש"פ  תשרי כ' ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שהיה 1) גזל, משום בהם שיש הדברים משפטי בו נתבארו

שאסרו  מה לזה ונמשך גזל, משום בהם שאין לומר באפשר
גזל. משום חכמים

.‡ÌÈ·‡Â ˙B¯B˜2ÌÙËML Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÚÂ «¬»ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆∆¿»»
ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡ :¯‰p‰3el‡ È¯‰ - Ô‰Ó «»»ƒƒ¿»¬«¿»ƒ≈∆¬≈≈

ÔÈ¯zÓ4Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÔÏÈvÓ ÏL Ô‰Â ,5eL‡È˙ Ì‡ À»ƒ¿≈∆«ƒ»¿ƒ≈≈«ƒƒ¿»¬
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - eL‡È˙ ‡Ï Ì‡6 ƒ…ƒ¿»¬«»¿«¬ƒ¿≈»ƒ«

Ì‰È¯Á‡ ÔÈÙc¯Ó ÌÈÏÚa‰ eÈ‰ Ì‡7. ƒ»«¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈∆

ח.2) פרק כתובות ותוספתא כב. ידוע 3)בבאֿמציעא אם
"אם  שם: בתוספתא הגירסא זוהי נתייאשו. כבר שהבעלים
בגמרא  רש"י כגירסת ולא שלו", אלו הרי הבעלים נתייאשו

הבעלים". שנתייאשו "מפני משום 4)שם בהם ואין
גזל. וידעו 5)איסור אחר, במקום הבעלים שהיו כגון

אם  יודע אינו המציל אבל הקורות, את נהר ששטף אמנם
שם. תוספתא ראה להחזיר.6)התייאשו. כדי 7)שחייב

מובאת  זו דוגמא נתייאשו. שלא מוכיח זה להצילם.
שם. בתוספתא

.·¯‰p‰ ÔÓ ÏÈvn‰ ,CÎÈÙÏ8ÌÈ ÏL BËBfÓe9 ¿ƒ»««ƒƒ«»»ƒ∆»
¯‰ ÏL B˙ÈÏeÏMÓe10ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓe11ÔÓe ƒ¿ƒ∆»»ƒ»≈»ƒƒ

ÔÓe ¯Óp‰ ÔÓe ·c‰ ÔÓe È¯‡‰ ÔÓe ‰˜Ïc‰«¿≈»ƒ»¬ƒƒ«…ƒ«»≈ƒ
ÒÏc¯a‰12ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL È‡cÂa Ú„È Ì‡ :13- ««¿¿»ƒ»«¿««∆ƒ¿»¬«¿»ƒ

¯ÈÊÁÈ - Ú„È ‡Ï Ì‡Â ,BlL el‡ È¯‰14. ¬≈≈∆¿ƒ…»««¬ƒ

קיד.8) בבאֿקמא במקומות 9)משנה הים מקרקעית
כד. בבאֿמציעא עולים, כשהם הים מי עלֿידי הנשטפים

על 10) עוברים הם מרובים, גשמים ע"י גואים כשהנהרות
שם. בדרכם, שמוצאים מה כל ושוללים גדותיהם

הגייס.11) מן למציל כד.12)מקביל בבאֿמציעא
להציל,13) אפשרות כל שאין או מפיהם, ששמע כגון

מגידֿמשנה). וראה (שם, הבעלים נתייאשו ובוודאי
יחזיר,14) הדחק. עלֿידי ואפילו להציל, אפשרות שיש כגון

שזה  כשם להציל ומקווים נתייאשו לא שהבעלים יתכן כי
הציל.

.‚ÌÈËÒÏ „iÓ ÏÈvn‰15,BlL el‡ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ««ƒƒ«ƒ¿ƒƒ¿»≈¬≈≈∆
¯·c‰ Ì˙qL ÈtÓ16Ú„È Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL ƒ¿≈∆¿««»»∆ƒ¿»¬«¿»ƒ¿ƒ»«

„iÓ ÏÈvn‰ Ï·‡ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - eL‡È˙ ‡lL∆…ƒ¿»¬«»¿«¬ƒ¬»««ƒƒ«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÒÎBÓ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌÈËÒÏ17·iÁ - ƒ¿ƒ≈»ƒ≈≈»ƒ«»

Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡lL ¯·c‰ Ì˙qL ,¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ∆¿««»»∆…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿ƒ
‰Ó ÈtÓe .BlL el‡ È¯‰ - eL‡È˙pL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆ƒ¿»¬¬≈≈∆ƒ¿≈»
„·BÚ‰ Ì˙Òe ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ï‡¯OÈ ÌÈËÒÏ Ì˙Ò¿«ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ¿»¬«¿»ƒ¿«»≈
,ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏÚa‰L ÈtÓ ?eL‡È˙ ‡Ï ÌÈ·ÎBk»ƒ…ƒ¿»¬ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ÔÏÊb‰ „iÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰L∆»¿≈»ƒ«¬ƒƒƒ«««¿»««ƒ
˙BÚeÚ¯ ˙BÈ‡¯a ‡l‡ ,ÏÊbL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L18 ∆≈»≈ƒ∆»«∆»ƒ¿»¿

˙Úc‰ „Ó‡·e19. ¿…∆«««

קיד.15) לא.16)בבאֿקמא או נתייאשו אם ידוע לא אם
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רכה dcia`e dlifb zekld - oiwifp xtq - ixyz 'k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יא.17) הלכה ה, פרק למעלה ראה כליסטים, דינו
בעדות 18) אלא ממון מוציאים שאין ישראל לדייני בניגוד

שם. בגמרא מובא זה טעם ברורות, בהשערה.19)וראיות

.„ÌÈÏÁL20ÔËwÏÓ‰ ,ÔzLt‰ CB˙a ÌÈÁÓBv‰ «¬«ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿«¿»
ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÏÊb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ÔÈÁÏ Ô‰Lk¿∆≈«ƒ≈ƒ»≈ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ

ÔzLt‰21.‰„O‰ ÏÚa ÏLÔÈ¯eÒ‡ - eL·È Ì‡Â «ƒ¿»∆«««»∆¿ƒ»¿¬ƒ
e„ÈÒÙ‰M ‰Ó e„ÈÒÙ‰ ¯·kL ,ÏÊb ÌeMÓ22eÈ‰ Ì‡Â . ƒ»≈∆¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿ƒ»

Ïe·b‰ ÏÚ23ÔÈÁÏ Ô‰Lk elÙ‡ ÔÈ¯eÒ‡ -24. ««¿¬ƒ¬ƒ¿∆≈«ƒ

בבאֿמציעא 20) הפשתן, בין הגדל חריף, שטעמו ירק מין
השחלים.21)קז. מדמי מרובים ומכאן 22)שדמיו

רוצים  והבעלים יבשו, שכבר מכיון יותר, יפסידו לא ולהבא
הפשתן.23)בקיומם. בתוך ולא הפשתן ערוגת של

מפסידים.24) שאינם מפני

.‰ÔBÓÓ È˜Êa e¯‡a ¯·k25B·z ‡ÈˆBn‰L ,26 ¿»≈«¿¿ƒ¿≈»∆«ƒƒ¿
BM˜Â27ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï28ÏÊb ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ -29. ¿«ƒ¿»«ƒ≈»∆ƒ»≈

ÏÏb‰ ‡ÈˆBn‰ Ï·‡30˙ÚLa ÔÈa ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¬»«ƒ«»»ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿«
ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰31- ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ‡lL ÔÈa »«¿»ƒ≈∆…ƒ¿«»«¿»ƒ

Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ32ÏÊb ÌeMÓ33. «»ƒ¬≈∆ƒ»≈

יד.25) הלכה יג, הדישה.26)פרק אחר שנשאר זה
הקצירה.27) אחר בקרקע שנשאר שידושו 28)מה כדי

זבל. לו משום 29)ויעשו לעצמו, לקחתם אדם לכל מותר
מכיון  הרבים. לרשות וקשו תבנו להוציא לאדם שאסור
קנסוהו  הוציא ואם וניזוקים, בהם מתחלקים אדם שבני

זכה. בהם הקודם וכל כהפקר, שיהיו צואת 30)חכמים
שם  בהמה", ורגלי אדם ברגלי נשוף שיהיה "כדי הבקר,

טו. הגלל.31)הלכה את להוציא לו בא 32)שמותר אם
הגללים. את ונטל נדוש 33)אחר אם שבח בו שאין כיון

ונעשי  שמשביחים וקשו לתבנו בניגוד בו, קנסו זבל לא ם
שבחן". משום גופן ו"קנסו

.ÂBÏ eÙlÁ˙pL ÈÓ34ÂÈÏk35˙È·a ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎa ƒ∆ƒ¿«¿≈»¿≈ƒ¬≈ƒ¿≈
‰zLn‰ ˙È·a B‡ Ï·‡‰36Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - »≈∆¿≈«ƒ¿∆¬≈∆…ƒ¿«≈»∆

‰l‰ ‡B·iL „Ú37¯ÈÊÁÈÂ38eÙlÁ˙ .BlL ˙‡ ÏhÈÂ «∆»«»¿«¬ƒ¿ƒ…∆∆ƒ¿«¿
Ôn‡‰ ˙È·a BÏ39Ôn‡ ÏL ÂÈ·e BzL‡ Ì‡ :40e˙ ¿≈»À»ƒƒ¿»»∆À»»¿

EÈÏk ÏË :BÏ ¯Ó‡Â Ôn‡‰ BÏ Ô˙pL B‡ ,BÏ41È¯‰ - ∆»«»À»¿»«…≈∆¬≈
˙‡ ÏhÈÂ ¯ÈÊÁÈÂ ‰l‰ ‡B·iL „Ú Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿«≈»∆«∆»«»¿«¬ƒ¿ƒ…∆
LnzLÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÏk ÏË :Ôn‡‰ BÏ ¯Ó‡ .BlL∆»«»À»…¿ƒ∆¬≈∆ƒ¿«≈
ÂÈÏk ‡nL ;BlL ˙‡ ÏhÈÂ ¯ÈÊÁÈÂ ‰l‰ ‡B·iL „Ú Ba«∆»«»¿«¬ƒ¿ƒ…∆∆∆»≈»

‡e‰ Ôn‡ ÏL42B¯ÎÓÏ Ôn‡‰ ˙‡ ‰eˆ ÈÏk‰ ÏÚa B‡ , ∆À»«««¿ƒƒ»∆»À»¿»¿
BÏ43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¿≈…«≈»∆

מו.34) שם 36)בגדיו.35)בבאֿבתרא שמרובים
הבגדים. את בטעות ומחליפים שהחליף.37)האנשים, זה

בטעות.38) שנטל הבגד לתיקון 39)את בגד לו מסר
במקומו. אחר כן 40)וקיבל ועל נתנו, שבטעות יתכן

להשתמש. משמע 41)אסור שלו, איננו שהכלי ומכיון
ישתמש. אל כן על האומן, לו 42)שטעה מוסרם והוא

לאחר. בטעות שמסר כליו את בחזרה שיקבל עד מדעת

ביודעים 43) לו מוסר הוא כן ועל זה, של את מכר ובטעות
בטעות. שמכר הכלי את חזרה שיקבל עד הכלי את

.Ê‰a¯‰ ÌÈ¯·c44ÏÊb ÌeMÓ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡45, ¿»ƒ«¿≈»¿¬»ƒƒ»≈
Ì‰È¯·cÓ ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ‰Â46ÔB‚k .47 ¿»≈¬≈∆¬≈∆«¿»ƒƒ¿≈∆¿

‡È·˜a ÌÈ˜ÁOÓ‰Â ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ48ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ . «¿ƒ≈ƒ¿«¿«¬ƒ¿À¿»«¿ƒ≈ƒ
·eMi‰ CB˙a Ì„‡ ÁÈ¯ÙÈ ‡Ï ?„ˆÈk49Á˜BÏ È¯‰L , ≈«…«¿ƒ«»»¿«ƒ∆¬≈≈«

‡È·ÈÂ ¯ÎÊ ÁlLnL ÈtÓ ,ÔÈck ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÔBÓÓ»¬≈ƒ∆…«ƒƒ¿≈∆¿«≈«»»¿»ƒ
¯ÎÊ ‡È·˙Â ‰·˜ B‡ ¯Á‡ C·BMÓ ‰·˜50ÌÈBÈ ‡ÏÂ . ¿≈»ƒ»«≈¿≈»¿»ƒ»»¿…ƒ

‰iÁ B‡ ˙BÙBÚ ¯‡La ‰Êk ‰OBÚ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»»»∆»∆ƒ¿»«»
‰Ó‰·e51.Ì‰È¯·cÓ ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¬≈∆«¿»ƒƒ¿≈∆

הפרק.44) סוף עד זו מהלכה החל מדובר, אלה ועל
גזל 45) ואינם בחזקה, הממון את לוקחים שאינם אףֿעלֿפי

ג. הלכה א, פרק למעלה ראה בניגוד 46)ממש, מדרבנן,
מדאורייתא. גזלן שהוא בחזקה משנה,47)ללוקח

כד: י.48)סנהדרין הלכה לקמן יונים 49)ראה שסתם
בעלים. להן פירושים:50)יש שני ישנם כה. שם בגמרא

מקבל  - למטרה ראשונה מגיעה שיונתו וזה יונים, מירוץ א)
הפירוש  זו. בהלכה מביאו שרבינו זה ב) מחברו, כסף סכום
הרי  הראשון הפירוש שלפי מכיון יותר, לרבינו נראה השני
זה  פירוש שבעל אףֿעלֿפי בקוביא, משחק בדין נכלל זה
נתקבל  בקוביא, משחק ובין יונים מפריחי בין הבדל קובע
עמוד  לסנהדרין מאיר וראה השני. הפירוש רבינו דעת על

כה:51)86. שם ברייתא

.ÁÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ52ÌÈBÈ „eˆÏ53,·eMi‰ CB˙a ¿≈»¿¬»ƒ»ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÏL Ô‰L ÈtÓ54ÔÈaL ÔÈO¯Bt ÔÈ‡Â .55 ƒ¿≈∆≈∆¬≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ

‰Úa¯‡ ·eMi‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈBÈÏ¿ƒ∆»ƒ≈ƒ¿ƒƒ«ƒ«¿»»
ÔÈÏÈÓ56Â .ÌÈÓ¯k ·eMÈ ‰È‰ Ì‡57ÏÈÓ ‰‡Ó elÙ‡ - ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ

Ì‰ ÌÈÓ¯k ÈÏÚa ÏL ÌÈBi‰L ,O¯ÙÈ ‡Ï58‡Ï ÔÎÂ . …ƒ¿…∆«ƒ∆«¬≈¿»ƒ≈¿≈…
BlL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÎ·BM‰ CB˙a O¯ÙÈ59ÏL B‡ ƒ¿…¿«»ƒ««ƒ∆≈∆∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ60¯˜Ù‰ ÏL B‡61˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈»ƒ∆∆¿≈¿««ƒ∆ƒ¿ƒ
ÌÈBi‰L ÈtÓ ,ÏÈÓ ‰‡Ó ·eMi‰ ÔÓ62·eMÈÏ ˙B‡a ƒ«ƒ≈»ƒƒ¿≈∆«ƒ»¿ƒ

ÔÈÎ·BM‰63. «»ƒ

עט:52) בבאֿקמא מלכודות.53)משנה העמדת עלֿידי
הפקר.54) של צפרים.55)ולא לצוד מלכודות
מילין 56) מארבעה פחות במרחק אמה. אלפים שמונת

השובכים. יוני לשם מגיעות כי יוסף,57)אסור, רב דברי
פג. גדול.58)שם למרחק לכרם מכרם הולכות והן

שהרי 59) ברשתות, ילכדו שלא שובכים ליוני לחשוש ואין
הן. חוששים 60)שלו אין - אסור עכו"ם שגזל ואףֿעלֿפי

ובישראל  הפקר, הן התורה שמן מכיון שבשובכיהם, ליונים
עכו"ם. בשל לא אבל שלום, דרכי מפני חכמים גזרו

שם.61) בגמרא הללו הדוגמאות היישוב.62)כל של
גדול.63) למרחק מגיעות הן השובכים ודרך

.ËÔÈ˜ÈÁ¯Ó64C·BM‰ ˙‡65¯ÈÚ‰ ÔÓ66ÌÈMÓÁ «¿ƒƒ∆«»ƒ»ƒ¬ƒƒ
‰n‡67e‰„O CB˙a C·BL Ì„‡ ‰OÚÈ ‡ÏÂ .68‡l‡ «»¿…«¬∆»»»¿»≈∆»

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÏ LÈ Ôk Ì‡69‡lL È„k , ƒ≈≈¬ƒƒ«»¿»«¿≈∆…
ÏMÓ eÏÎ‡ÈÂ ˙B„Oa e„ÈÒÙÈÂ ˙BÏÊBb‰ eÎLnÈƒ»¿«»¿«¿ƒ«»¿…¿ƒ∆
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BÁ˜Ï Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡70ÔÈ·e BÈa ‰È‰ elÙ‡ ,¯Á‡Ó ¬≈ƒ¿ƒ¿»≈«≈¬ƒ»»≈≈
„·Ïa Ú·¯ ˙Èa B¯·Á ‰„O ˙lÁz71‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ«¿≈¬≈≈…«ƒ¿«¬≈

B˙˜ÊÁa72˜ÈÁ¯‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â ,73. ¿∆¿»¿≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ

כג.64) בבאֿבתרא יונים.65)משנה כדי 66)מגדל
העיר. גינות זרעוני יאכלו שהיונים 67)שלא אףֿעלֿפי

מסתפקים  ח), הלכה (ראה מילין ארבעה עד לעוף מרחיקות
בגרעינים  מתמלאות כריסיהן כי אמה, חמישים במרחק כאן
העיר  בגינות יאכלו ולא אמה, חמישים תוך שמוצאות
שם. גמרא ויותר, אמה חמישים מהן המרוחקות

העיר.68) מן רב במרחק מן 69)אפילו אמה חמישים אם
שדהו. בשטח עדיין הן רוח לכל השדה.70)השובך את

אמות 71) עשר והוא הקב, רובע בו לזרוע שאפשר שטח
רוח. לכל בקירוב האמה כבר 72)וחמישית הוחזק שהרי

המוכר. המוכר.73)ביד של משדהו

.È‡È·˜a ÔÈ˜ÁOÓ‰74ÌÈˆÚa ÌÈ˜ÁOnL el‡ ?„ˆÈk «¿«¬ƒ¿À¿»≈«≈∆¿«¬ƒ¿≈ƒ
˙B¯B¯ˆa B‡75Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚa B‡76ÌÈOBÚÂ , ƒ¿«¬»¿«≈»∆¿ƒ

˜BÁO B˙B‡a B¯·Á ˙‡ ÁˆBp‰ ÏkL ,Ì‰ÈÈa È‡z¿«≈≈∆∆»«≈«∆¬≈¿¿
Ì‰È¯·cÓ ÏÊb ‰Ê È¯‰ - CÎÂ Ck epnÓ ÁwÈ77ÏÚ Û‡ . ƒ«ƒ∆»¿»¬≈∆»≈ƒƒ¿≈∆««

Á˜Ï ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯aL Èt78B¯·Á ÔBÓÓ Á˜ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ¿»«»¬≈
ÌpÁa79Ïez‰Â ˜BÁO C¯c80ÔÎÂ .ÏÊBb ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»∆∆¿¿ƒ¬≈∆≈¿≈

˙BÙBÚa B‡ ‰iÁa B‡ ‰Ó‰·a ÌÈ˜ÁOÓ‰81ÌÈOBÚÂ , «¿«¬ƒƒ¿≈»¿«»¿¿ƒ
BzÓ‰a ÁvzL ÏkL ,È‡z82ÁwÈ ¯˙BÈ ıe¯z B‡ ¿«∆…∆¿«≈«¿∆¿»≈ƒ«

Ïk‰ .el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .CÎÂ Ck B¯·ÁÓ≈¬≈»¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈«…
¯eÒ‡83.‡e‰ Ì‰È¯·cÓ ÏÊ‚Â , »¿»≈ƒƒ¿≈∆

כה:74) וסנהדרין ז, הלכה קטנות.75)למעלה אבנים
שם.76) גמרא אגוזים", חכמים 77)"קליפי כדעת

כד: שם חמא, בר רמי של פירושו לפי וסתם 78)במשנה,
פרק  למעלה ראה בחזקה, אדם של ממונו הלוקח זה גוזל

ג. הלכה כנהוג 79)א, תמורתו, שהוא מה לו שנתן בלי
וממכר. גמירות 80)במקח ומתוך שלם בלב מתנה ולא

שם 81)הדעת. ובבלי ב, הלכה ה פרק סנהדרין תוספתא
חברו.82)כה: בהמת נגד נשוא 83)במאבק אם בין

התחרות  שזו בין חי, בעל שהוא ובין קוביות, הוא המשחק
גורל. או בזריזות התחרות שזו ובין בריצה, או בכוח

.‡ÈBa ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ‡È·˜a ˜ÁOÓ‰Â¿«¿«≈¿À¿»ƒ»≈»ƒ≈
ÏÊb ¯eq‡84ÌÈ¯·„a ˜ÒBÚ ¯eq‡ Ba LÈ Ï·‡ , ƒ»≈¬»≈ƒ≈ƒ¿»ƒ

‡l‡ ÂÈÓÈ Ïk ˜ÒÚiL Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ;ÌÈÏËa¿≈ƒ∆≈»¿»»∆«¬…»»»∆»
ÌÏBÚ ÏL B·eMÈ·e ‰ÓÎÁ È¯·„a85. ¿ƒ¿≈»¿»¿ƒ∆»

רק 84) אסרו וחכמים הגוי, ברצון ממון שלוקח מכיון
ישראל. של איסור 85)בממון האדמה. ובעבודת במלאכה

ממון. בלי בקוביא במשחק גם קיים זה

.·È˙BÙBÚÂ ‰iÁ ˙B„BˆÓ86‰iÁ‰ ÈÈÓ eÏÙpL ÌÈ‚„Â ¿«»¿¿»ƒ∆»¿ƒ≈««»
ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ÔÏËe ¯Á‡ ‡·e ,‰„Bˆn‰ CB˙Ï¿«¿»»«≈¿»»¬≈∆»≈

Ì‰È¯·cÓ87‰ÎBf‰ „ÈÏ eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓ ,88 ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ¿««∆
.Ô‰a»∆

נט:86) גיטין דרכי 87)משנה, מפני חכמים מתקנת

ריב. לידי יבוא שלא זכה,88)שלום, לא עדיין כן ועל
שמדובר  (שם) מפרשת הגמרא מדאורייתא. גזל זה ואין
שיגיעו  עד הבעלים זכו לא כן ועל תוך, בלי במצודות
כי  הבעלים, קנו תוך, להן כשיש אבל ממש. לידו החיות

מקום. בכל לו קונים אדם של כליו

.‚ÈCLBn‰ ¯‰89ÏL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚÓe »»«≈«¿»«¿ƒ¬≈≈∆
Ì„‡ Ïk90˙Èf‰ L‡¯a ÛwÓ‰ ÈÚ .91ÏL ÌÈ˙ÈÊ »»»»ƒ«¿«≈¿…««ƒ≈ƒ∆
‰ÁÎL92‰Ê È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚÓ ÔÏËe ¯Á‡ ÈÚ ‡·e , ƒ¿»»»ƒ«≈¿»»≈«»»∆¬≈∆

Ì‰È¯·cÓ ÏÊb93B„Èa ıa˜Ó ÈÚ‰ ‰È‰ Ì‡Â .94L‡¯a »≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»∆»ƒ¿«≈¿»¿…
¯eÓb ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï CÈÏLÓe ˙Èf‰95È¯‰L ; ««ƒ«¿ƒ»»∆¬≈∆»≈»∆¬≈

.Ô‰a ‰ÎBf‰ „ÈÏ eÚÈb‰ƒƒ¿««∆»∆

מו.89) בתוך 90)עירובין עובר שהנהר האדם של ולא
גזל. משום בהם אין ולפיכך עומד 91)רשותו, העני

על  למטה נופלים והם הזיתים, את וחובט הזית בראש
נט: גיטין משנה ושייכים 92)הארץ, הבעלים, ששכחום

עדיין 93)לעניים. כי התורה. מן ולא שלום, דרכי מפני
בהם. זכה ולא המנקף, ליד הזיתים הגיעו סא.94)לא שם

בדיינים.95) מידו להוציאו יכול והמנקף

.„ÈÌÈ¯B·c‰96Ì„‡ ÏL B˙eL¯a ÔÈ‡97BÓk «¿ƒ≈»ƒ¿∆»»¿
ÔÈ˜ Ô‰a LÈ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÊe‡Â ÌÈÏB‚¯z«¿¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ≈≈»∆ƒ¿»

Ì‰È¯·cÓ98ÌÈ¯B·c ÏÈÁ ÏÊBb‰Â .99BÚnL B‡ , ƒƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ¿ƒ∆¿»
ÂÈÏÚaÓ100‡a Ì‡101ÏÊb ‰Ê È¯‰ - B˙eL¯Ï ƒ¿»»ƒ»ƒ¿¬≈∆»≈

CÎÈÙÏ .Ì‰È¯·cÓ102ÌÈ¯B·c ÏL ÏÈÁ ‡ˆiL ÈÓ , ƒƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ∆»»¿ƒ∆¿ƒ
ÏÈÁp‰ ÏÚ·Ï LÈ - B¯·Á ˙eL¯a ÔÎLÂ B˙eL¯Ó103 ≈¿¿»«ƒ¿¬≈≈¿«««¿ƒ

B¯·Á ‰„O CB˙a Cl‰Ï104Ì‡Â .BÏÈÁ ˙‡ ÏhiL „Ú ¿«≈¿¿≈¬≈«∆ƒ…∆¿ƒ¿ƒ
‰ÎBO ˙‡ ı˜È ‡Ï Ï·‡ .˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ˜Èf‰105 ƒƒ¿«≈«∆ƒƒ¬»…»…∆…

ÌÈÓc ÔzÏ ˙Ó ÏÚ106. «¿»ƒ≈»ƒ

קיד.96) הן.97)בבאֿקמא דרכי 98)והפקר מפני
הוא". דרבנן "קנין אמרו קיד: שם קבוצת 99)שלום,

(המלכה). האם עם מלקחתה.100)דבורים
קיד.102)הנחיל.101) שם רשות.103)משנה,
הנטיעות.104) את או התבואה את שיזיק שיודע אףֿעלֿפי
וירא 106)ענף.105) חבירו, ענף על הדבורים נתיישבו

כדי  הענף את יקוץ לא תברחנה, שלא אחת אחת ליטלן
שלא  מכיון דמים, ליתן עלֿמנת ואפילו ביחד, כולן להוליכן

לתיקון. ניתן שלא נזק זה הרי במקומו, אחר ענף יצמח

.ÂËÔË˜ B‡ ‰M‡ ˙Ó‡107ÏÈÁ ‡ˆÈ Ô‡kÓ :¯ÓBÏ ∆¡∆∆ƒ»»»«ƒ»»»¿ƒ
‰Ê108‡e‰Â .109Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ eÈ‰iL ,110eÈ‰ÈÂ , ∆¿∆ƒ¿¿ƒƒ¿ƒÀ»¿ƒ¿

ÔÈÙc¯Ó ÌÈÏÚa‰111ÔÎÈ‰ ÌÈÏ‡BLÂ ÏÈÁp‰ ¯Á‡ «¿»ƒ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿¬ƒ≈»
,˙e„Ú Èa ÔË˜ B‡ ‰M‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰BÁ∆¿««ƒ∆≈ƒ»»»¿≈≈

Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯B·c ÔÈ˜Â ÏÈ‡B‰112Ì˙B‡ eÈÓ‡‰ , ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈∆∆¡ƒ»
Ba113.

קיד.107) שם הנחיל,108)משנה, נכנס שלרשותו וזה
לבעליו. להחזירו אותם 110)בתנאי.109)חייב ושמענו

אם  אבל זה, נחיל יצא מכאן אומרים: - שנשאלו מבלי -
שבו  המקום ובעל כעדים, אותם מביא הנחיל את התובע

נאמנים. אינם - מכחישם הנחיל שרגלים 111)נמצא
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קיד: שם שלו, שהנחיל נחיל 112)לדבר יטול אם ואפילו
דאורייתא. גזל משום בזה אין שלו, אם 113)שאינו אבל

משיחים  כשהם אפילו נאמנים, היו לא ממש, גזל היה זה
תומם. לפי

.ÊË‡ˆBÈ BÈ‡ - Ì‰È¯·c ÏL ÏÊ‚ B„Èa LiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈¿»»≈∆ƒ¿≈∆≈≈
ÔÈi„a B„iÓ114ÚaLÂ Ba ¯Ùk Ì‡ ÔÎÂ .115BÈ‡ - ƒ»¿«»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿«≈

¯eÓb‰ ÏÊb‰ ÏÚ ÛÈÒBnL BÓk LÓÁ ÛÈÒBÓ116. ƒ…∆¿∆ƒ««»≈«»

אם 114) אבל לקחתו, החכמים שאסרו משום גזל נקרא זה
הדיינים  ביד כוח אין בדין, תובעו ושכנגדו ולקח עבר
גיטין  התורה, מן בהם קנין לבעלים אין כי מידו, להוציאו

רוצה 116)לשקר.115)סא. אם ואפילו כד. ה, ויקרא
חומש. מוסיף אינו - שמים ידי לצאת



zeevnd xtq m"anx ixeriyixyz 'kÎc"i -t"yz'd

ה'תש"פ  תשרי י"ד ראשון יום

נדפס גֿד. פרק וחנוכה מגילה הלכות
עד קכז מעמוד פרקים לג' בשיעור לעיל

קלא. עמוד
ריג. עשה מצות
― 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'תש"פ  תשרי ט"ו שני יום

ריג. עשה מצות
― הרי"ג ּבקּדּוׁשיןהּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

וזֹוהי ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובמּתן
אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמצות

`)ּובעלּה" ,ck mixac)ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― , ְְְְִֶֶַַַָָָָ
והיתה" a)"ויצאה ,my)ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―(hb) ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ההויה ּכ(oi`eypd)נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ּבׁשטר. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה מּמהּֿׁשּנאמר (zenyּבכסף ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(`i ,`kלאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין אמרּו: ,ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּומּנּו? sqka)אב.(edin?)אחר, eza eyciw xy`k edfe)אבל ֲֵַַָָ

ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ּדאֹוריתא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָקּדּוׁשין
ּבכתּבֹות `)וקּדּוׁשין(b.)מקֹומֹות dpyn ` wxt)ונּדהwxt) ְְְְִִִִָֻ

(c dpyn dּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָ

ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבּמּסכּתא
נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה קּדּוׁשין על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאמרּו

ּדאֹוריתא. קּדּוׁשין ְְְִִִֶַַָׁשּמצות

ה'תש"פ  תשרי ט"ז שלישי יום

שנה. תעשה לא מצות
יום ראשוןֿ שלישי י "דֿ ט "ז תשרי 

― השנ"ה ּבלאהּמצוה מּלבעֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ
קדׁשה "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכתּבה

יׂשראל" gi)מּבנֹות ,bk mixac)ּבענין האזהרה ּכפל ּוכבר , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
אתרֿ "אלּֿתחּלל יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָזה

להזנֹותּה"ּבּת (hk ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְְִִַָָ
(miyecwּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "אתּֿבּת "אלּֿתחּלל :ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן איׁשּות, לׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ּוׁשמע ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאיׁשּות.
יתעּלה, ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָענין
חּיב אינֹו ― אֹונס אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּבֹועל
וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ּתׁשלּום אּלא מןֿהענׁשים ענׁש ְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּום
עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּפגע, אּׁשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותּה
הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ׁשאין ּכיון ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבדעּתנּו,
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ּככלּֿדבר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָנֹוהג
ּבמהּֿׁשהּוא לֹו למחֹול אֹו ּכלֿמהּֿׁשּירצה מּממֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָלחברֹו
ּולמסרּה הּנערה ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָחּיב
זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ לֹו וימחֹול עליה לבֹוא אדם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלאיזה

ּכסף החמּׁשים ּכלֹומר: `eמּזכּיֹותיו, qpe`d qpwpy) ְְֲִִִֶֶַַָֻ
(dztndמנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; לאבי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהם

לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ּכ לֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּתן
להזנֹותּה" אתּֿבּת my)"אלּֿתחּלל `xwie)ׁש לפי ּזה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

קרה אם אּלא אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּדנּתי
ּובהּתר ׁשניהם ּברצֹון הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפּתה
"ולאֿ ואמר: לכ אתֿהּטעם וגּלה .לכ ּדר אין ―ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

זּמה" הארץ ּומלאה הארץ ׁשהאֹונס(my)תזנה לפי . ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם מעט, קֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּפּתּוי
זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ויתּפּׁשט ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיתרּבה
ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים לכלֿמהּֿׁשהזּכירּו מתאים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָוהּוא
לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמׁשּפטי

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֻעליו.
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ה'תש"פ  תשרי י"ז רביעי יום

שנה. תעשה לא מצות
הקודם. ביום נדפסה השנ"ה ְִַַָהּמצוה

ה'תש"פ  תשרי י"ח חמישי יום

שנה. תעשה לא מצות
שלישי. ביום נדפסה השנ"ה ְִַַָהּמצוה

ה'תש"פ  תשרי י"ט שישי יום

רסב. תעשה לא מצות
הרס"ב― עברּיההּמצוה אמה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּלא לּה. להציק ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָָָֹמּלהציק
עֹונתּה מּמּנה ימנע אֹו ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָיצמצם
"ׁשארּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולצערּה, לּה להציק ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבכדי

יגרע" לא וענתּה i)ּכסּותּה ,`k zeny),ּבעצמֹו זה ולאו . ְְְְְְִֶַָָָָָֹֹ
מּׁשלׁשת ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ּכלֿהּנֹוׂשא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכֹולל
יתעּלה אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדברים
ּכסּותּה ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבאמה

יעׂשהֿלּה הּבנֹות ּכמׁשּפט h)וענתּה, ,my)למדנּו מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ
והּוא ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשּמׁשּפט

ּבּמכלּתא mihtyn)אמרם zyxt)למׁשּפט מהּֿלמדנּו "וכי : ְְְְְְְִִִַַַַָָָָ
אמרּו: וׁשם למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּבנֹות
עֹונתּה― ּכסּותּה―ּכמׁשמעֹו; מזֹונֹותיה; ְְְְְֵֵֶַָָָָָָ"ׁשארּה―אּלּו

ארץ" ּדר .(`zeyi)זֹו ֶֶֶֶ

ה'תש"פ  תשרי כ' ש"ק יום

רסב. תעשה לא מצות
יום רביעיֿ שבתֿ קודש י "זֿ כ 'תשרי 

הקודם. ביום נדפסה הרס"ב ְִַַָהּמצוה
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מלפני ראש השנה, שנתקבל בימים שאין הזמן גרמא לענות בענין הדורש עיון, 

ואתו רוב הסליחה על עכוב המענה,

בו כותב ע"ד עבודתו ומשרתו בקדש ב... וע"ד הקישוים שיש לו וכו' וכאילו בספק עומד האם 

להמשיך בעבודה שם, או שיעתיק מושבו לעיר אחרת וכו',

ודעתי ברורה ]מיוסדת ע"פ ששמענו כ"פ בכגון דא מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע[ אשר עליו להמשיך בקדש במקומו עתה, ובפרט שהרי כבר נראית הזזה לטובה, ולא רק הזזה 

אלא גם שינוי ממשי, ומחזק עוד פשיטות האמורה שנסיעתו משם עלולה להרוס ולבטל כל ההישגים 

ובודאי  המערכה,  מן  ובריחה  כנסיגה   - מהתם  הנסיעה  שיפרשו  כמה  שימצאו  ובודאי  עתה.  דעד 

לדכוותי' ידוע טבע בעלי בתים ופסקי בע"ב )עיין סמ"ע ונתיבות המשפט שו"ע חלק חושן משפט ס"ג 

סעיף ד'( וחזק יהי' בטחונו, אשר סו"ס יצליח להעמיד הקהלה על מכונה הראוי, וכמאמר חז"ל )בזהר 

ובמדרש(: אני ישנה בגלותא ולבי ער להקב"ה לתורתו ומצותיו,

והרי נכנסנו ז"ע בשנה חדשה שהיא שנה תמימה, שנה ועיבורה, שנת השמיטה אשר עלי' נאמר 

שבת לה', )יעוין בפירוש הרמב"ן שם(.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל האמור לבשו"ט ולחג שמח.

bk wxt dinxi - mi`iap
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יח) פתח ÌÈ‡È·Ï.(Ë):(ש"א כמו בעבור במקום הוא הלמ "ד 
לאלם  לא)פיך גוזליו¯ÂÙÁ.:(משלי על  כמו ותנודה תנועה  ענין

לב)ירחף  אלה‡Ï‰.(È):(דברים קול ושמעה  כמו שבועה ענין
ה) הארץ‡·Ï‰.:(ויקרא תאבל  כן על  כמו השחתה (הושע ענין

דשא Â‡˙.:ד) בנאות  כמו מדור  כג)ענין  Ó„·¯.:(תהלים
במדבר ההנה הצאן וכן למדבר סמוך  המרעה  מקום לפעמים

יז) ההליכה :Ì˙ˆÂ¯Ó.:(ש"א ומהירות ריצה נכוןÔÎ.מלשון 
בדיו כן  לא  כמו טז)ואמת מלשוןÂ˜Ï˜ÏÁÎ˙.(È·):(ישעיה

חושך:·‡ÏÈÙ‰.חלק : זכרון:Ì˙„Â˜Ù.ענין ˙ÏÙ‰.(È‚)ענין
לאלהים תפלה  נתן ולא  וכן טעם מבלי גרוע דבר (איוב ענין

תועה:ÂÚ˙ÈÂ.:א) כמו˘Â¯Ú¯‰.(È„)מלשון מגונה דבר ענין
ושערורה ה)שמה זנות:ÛÂ‡.:(לעיל רשעים:ÌÈÚ¯Ó.ענין
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åúçz äNòð-øLà ìëa íìBòì ãBò íäì-ïéà ÷ìçå äãáà øák íúàð÷-íb íúàðN-íb íúáäà íb©´©£¨¨¯©¦§¨¨²©¦§¨−̈§¨´¨¨®¨§¥̧¤¥¨¤¬Æ§½̈§¬Ÿ£¤«©£−̈©¬©
:LîMäæðéé áBè-áìá äúLe Eîçì äçîNa ìëà CìéNòî-úà íéýìàä äöø øáë ék E:E ©¨«¤¥´¡³Ÿ§¦§¨Æ©§¤½«£¥¬§¤−¥¤®¦´§½̈¨¨¬¨¡Ÿ¦−¤«©£¤«

çéãâá eéäé úò-ìëa:øñçé-ìà ELàø-ìò ïîLå íéðáì Eèéîé-ìk záäà-øLà äMà-íò íéiç äàø §¨¥¾¦§¬§¨¤−§¨¦®§¤−¤©Ÿ§¬©¤§¨«§¥̧©¦¹¦¦¨´£¤¨©À§¨¨§¥Æ
ìîò äzà-øLà Eìîòáe íéiça E÷ìç àeä ék Eìáä éîé ìk LîMä úçz Eì-ïúð øLà Eìáä éiç©¥´¤§¤½£¤³¨«©§Æ©´©©¤½¤−Ÿ§¥´¤§¤®¦´³¤§§Æ©«©¦½©£¨´§½£¤©¨¬¨¥−

:LîMä úçzéìBàLa äîëçå úòãå ïBaLçå äNòî ïéà ék äNò Eçëa úBNòì Eãé àöîz øLà ìk ©¬©©¨«¤ÂŸ£¤̧¦§¨¯¨«§²©£¬§Ÿ£−£¥®¦Á¥̧©£¤³§¤§Æ§©´©§¨§½̈¦§¾
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i"yx
(Â).íúáäà íâ:ולצון פתי íúàðù.שאהבו íâ ששנאו

÷íúàð.דעת: íâ:ידיהם במעשה להקב"ה שהקניאו
.'åâå äùòð øùà ìëá .'åâå íäì ïéà ÷ìçå להם הועיל לא

להם  ואין ע"א שעבדו רשעים לאותן ובת בן זכות
מיתה: לאחר äçîùá.(Ê)כפרה ìåëà êì אתה אבל

ותזכה  הטובים מעשיך הקב"ה רצה שכבר הצדיק
בשמחה: אכול לך הבא åéäé(Á)לעולם úò ìëá

.íéðáì êéãâá שאם טוב במעשה שעה בכל עצמך התקן
את  החכם שלמה ומשל בשלום, תכנס היום תמות
לו  קבע ולא סעודה ליום המלך שהזמינו לאדם הדבר
וסך  ורוחץ כסותו מכבס מיד פקח או הוא חכם אם זמן
שעה  כל יהיו הסעודה אל יקרא עת עד מחר עת וכן
רבותינו  דרשוהו כך וסך, רחוץ והוא לבנים בגדיו

שבת: úáäà.(Ë)במסכת øùà äùà íò íééç äàø
אשר  ת"ת עם ממנו להתפרנס אומנות ללמוד והבן ראה

íééçá.בידך: ê÷ìç àåä éë חלקך יהיה כן עשית אם
שיגיעת  ובעה"ב האומנות מן להתפרנס בעה"ז חיים זה

עון: משכחת úåùòì.(È)שניהם êãé àöîú øùà ìë
עשה: בכחך שאתה בעוד קונך åâå'.רצון äùòî ïéà éë

שום  לך אין כן עשית ואם משתמות לזכותך בשאול.
כי  מסורס, המקרא וכן ממנו, שתדאג בשאול חשבון
חשבון  ולא לרשעים בשאול וחכמה ודעת מעשה אין
נדרש  וכך וחשבון, דין החוטאים כשיתנו לצדיקים
פותר  כמשמעו סירוס בלא לפותרו והבא במדרש.
מן  להפטר לעשות עוד יוכל מה מחשבה לשון חשבון

הדין:

cec zcevn
(Â).‰„·‡ ¯·Î 'Â‚Â Ì˙·‰‡ Ì‚אין מעתה לומר , רוצה 

המקום קנאת ויקנא רשע וישנאו דעת  שיאהבו במה תועלת 
רצונו: עוברי על  Â‚Â'.להתקצף  ˜ÏÁÂאין עולם ועד  מעתה

העולם: בזה נעשה  אשר הדבר  בכל  חלק  עוד  ÍÏ(Ê)להם
.ÏÂÎ‡:'וגו אכול  לך  כי  ולסגף  להצטער לך מהראוי אין  לומר, ¯ˆ‰.רוצה ¯·Î ÈÎהאלהים רצה כבר אם  וזהו לומר, רוצה 

ותשמח : תתענג אז המקום לפני  רצויים  ומעשיך  והישר הטוב שעשית ידי על מעשיך  Ú˙.(Á)את  ÏÎ·במלבוש תתענג  גם
התענג: למען בשמן  ראשך  תסוך  עת  בכל כי  השמן , יחסר לא  ראשך ועל  ונקיים , לבנים  בגדיך  יהיו עת ובכל  ¯‡‰(Ë)נקי ,

.ÌÈÈÁ: חיים יקרא לא צער חיי כי בטוב, להתענג לומר, רוצה  חיים , חייך  שיהא ראה כלל דרך  אמר  ‡˘‰.עכשיו ÌÚאתה גם 
ונתן קצב אשר ההבל  חיי ימי  כל תתענג עמה לכן בך . צרה עינה תהיה  לא לאשה, לך לקחת אהבת אשר האשה  גם תתענג
אשתך  עם  בשלום שב לומר, רוצה או  נצחיים). שאינם לפי הבל חיי ימי האדם חיי לימי (וקורא בעולם לחיות המקום לך 

חיים : יקראו לא  מריבה  חיי כי חיים , חייך  ‰·ÍÏ.שתהא ÈÓÈ ÏÎ:הבלך ימי  כל  תתנהג ‰Â‡.כן ÈÎ חלקך הוא לבד  הזה הדבר 
יותר: ולא החיים לבד :ÍÏÓÚ·Â.בימי זה רק חלק בהם לך  אין העולם, בזה עמל שאתה והטורח  העמל ‡˘¯(È)בכל ÏÎ

.'Â‚Â כל עשה  חי התענוגים:עודך מעשה  הן המצוות מעשה הן בכחך, לעשות ידך  תשיג ·˘‡ÏÂ.אשר 'Â‚Â ‰˘ÚÓ ÔÈ‡ ÈÎכי
חכמה: ודעת בינה ומחשבת התענוג מעשה שם אין בקבר  ˘Ó‰.כשתהיה ÍÏÂ‰ ‰˙‡ המיתה‡˘¯ יום מתקרב עת  שבכל  לפי

הקבר: אל להתקרב הולך כאילו שמה , הולך  אתה אשר אמר  לזה  הקבר, אל  לבוא

oeiv zcevn
(Ê).ÍÏ:זירוז ענין ותוכל :˙Óˆ‡.(È)אם:ÈÎ.הוא תשיג

.ÔÂ·˘ÁÂ:בינה בקבר:·˘‡ÏÂ.מחשבת
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‡Bîöòì çéLî ïäk äøBä,ââBL äNòå ââBL–øt àéáî.ãéæî äNòå ââBL,ãéæîââBL äNòå–øeèt; ¨Ÿ¥¨¦§©§¥§¨¨¥¥¦©¥§¨¨¥¦¥¦§¨¨¥¨

Bîöòì çéLî ïäk úàøBäL,øeavì ïéc úéa úàøBäk. ¤¨©Ÿ¥¨¦§©§§¨©¥¦©¦
·Bîöò éðôa äNòå Bîöò éðôa äøBä–Bîöò éðôa Bì øtkúî.øeavä íò äNòå øeavä íò äøBä–øtkúî ¨¦§¥©§§¨¨¦§¥©§¦§©¥¦§¥©§¨¦©¦§¨¨¦©¦¦§©¥

øeavä íò Bì;úö÷î íi÷ìe úö÷î ìháì eøBiL ãò íéáiç ïéc úéa ïéàL,çéLnä ïëå.a àGåäøæ äãBáò,ãò ¦©¦¤¥¥¦©¨¦©¤§©¥¦§¨§©¥¦§¨§¥©¨¦©§©£¨¨¨©
úö÷î íi÷ìe úö÷î ìháì eøBiL. ¤§©¥¦§¨§©¥¦§¨

a`̀̀̀.giyn odk dxed:úøë åðåãæ ìò íéáééçù øáãá åîöòá äùòî äùòå åîöòì øúéä äøåä äçùîä ïîùá çåùîä ìåãâ ïäë
aaaa.envr ipta el xtkzn:åîöò éðôá øô àéáäì áééç.xeavd mr dxed:äàøåäá åââùù ïéøãäðñä ïî ãçà àåä äéäù.xeavd mr el xtkznøôá

áéúë àäã ,øåáöä íò øôëúî åðéà ë"äåéáã éëéä éë àðéîà êúòã à÷ìñã .øçà ïáø÷ êéøö åðéàå ,øåáö ìù øáã íìòä(æ"è àø÷éå)úàèçä øô úà èçùå
áéúëã àø÷î ïì à÷ôðå .àìã ïì òîùî÷ ,åîöò éðôá ïáø÷ êéøö äéäé éîð àëä ,åì øùà('ã íù)éðôá ïáø÷ àéáî åì ãçåéîä àèçá ,àèç øùà åúàèç ìò

:åîöò éðôá ïáø÷ àéáî åðéà åì ãçåéî åðéàù àèçáå ,åîöò.oiaiig oic zia oi`yïéáééç ïéã úéá ïéà éøäù ,øåáöä íò øôëúî çéùîäù àåä ïéã ,øîåìë
:øåáöä íò øôëúéå øåáöì äåù äéäéù àåä ïéã øåáöä íò äøåäùë ë"à ,åéðéðò ìëá ïéã úéáì çéùîä äåùåä àîìà ,çéùîä ïëå 'åëådxf dceara `le

.zvwn lhal exeiy crúåöî øàùá øîàðù éôì('ã àø÷éå)äøæ äãåáòá øîàðå ,ìä÷ä éðéòî øáã íìòðå(å"è øáãîá)øàùá äî ,'åâå äãòä éðéòî íà äéäå
:óåâä ìë àìå øáã äøæ äãåáòá óà ,óåâä ìë àìå øáã íìòðå úåöî
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על והקריב העם, לאשמת יחטא המשיח הכהן "אם ג): ד, (ויקרא בתורה כתוב
זה  שפסוק חכמים, ופירשו לחטאת", לה' תמים בקר  בן  פר  חטא אשר חטאתו 
לעצמו היתר  והורה בהוראה ששגג המשחה, בשמן המשוח גדול , בכהן  מדבר 
ועשה  חטא אם זה ובכגון  חטאת, שגגתה ועל  כרת זדונה על  שחייבים בעבירה

ה  כהוראתו, אומעשה ו), ג, (להלן  המשיח" "פר הנקרא פר, להביא חייב ריהו
א): ז , (הוריות בגמרא בברייתא דרשו  וכן  ד). ג, (להלן המצוות" כל  על  הבא "פר 

aiig epi` xeaiv dn ,xeaivk giyndy cnln ± "mrd zny`l"ששנינו כמו פר , (להביא
הקודם) dyrnבפרק zbby mr xac mlrd lr `l` בהוראה דין  בית ששגגו  (היינו

פיהם), על  מעשה ועשו  הציבור  רוב ושגגו  הדין, מהם aiigונעלם epi` giyn jk
פר) dyrn"(להביא zbby mr xac mlrd lr `l` מעשה ועשה הדין  ממנו (שנעלם

חייבין אין ציבור  מה א): ח, (שם דרשו ועוד בה). שטעה הוראתו פי  על  בשוגג
בדבר  שיורה עד  חייב אינו משיח אף חטאת, ושגגתו  כרת שזדונו בדבר שיורו עד 
בהלכות  עוסקות בפרקנו  הראשונות המשניות שלוש – חטאת". ושגגתו  כרת שזדונו
משיח  כהן  "שהוראת משנתנו: בסוף השנוי  הכלל פי  על משיח, כהן  של  אלו
אם  שבציבור למשיח, ציבור בין  הבדל יש  ברם, לציבור". דין בית כהוראת לעצמו
ציבור , של  דבר העלם בפר  חייבים אין  שוגגין, הקהל ועשו מזידין  דין בית הורו 
(עיין בשגגה שחטא יחיד  כדין  שעירה, או כשבה מביא שעשה ויחיד  יחיד  כל  אלא
שכן קרבן, מכל  פטור  שוגג, ועשה מזיד הורה אם משיח, כהן אבל  ד ). א, לעיל 
שאינו משיח לכהן פרט – כז) ד, (ויקרא הארץ" "מעם א): יא, (הוריות דרשו

בלבד. מעשה בשגגת קרבן מביא

çéLî ïäk äøBä,המשחה בשמן המשוח גדול כהן  –Bîöòì– ÈÙÅÈÄÀÇÀ
קרבן  שגגתו  ועל  כרת זדונו  על  שחייבים בדבר היתר לעצמו שהורה
וראוי מופלא שהוא גדול בכהן שמדובר  בגמרא, ומבואר חטאת;

ââBLלהוראה, äNòå ââBLסמך ועל  בהוראתו, שוגג שהיה – ÅÀÈÈÅ
ושגגו  בשוגג שהתירו  דין  בית דרך  על  המעשה, עשה זו הוראתו

הוראתם, פי על  øtהקהל  àéáîבתורה כאמור  לחטאת, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÅÄÇ
ג ג ג ג  המשיח ););););דדדד,,,, הכהן  שכח המעשה בשעת שאפילו  מבואר , בגמרא

הוראתי, דעת על עושה הריני  שאמר : אלא להתיר , הורה טעם מאיזה
בפר . וחייב כשוגג ãéæîדינו  äNòå ââBL,בהוראה שגג אם אבל – ÅÀÈÈÅÄ

על סמך שלא במזיד, העבירה את ועשה הוראתו , שכח כך ואחר
או ââBLהוראתו; äNòå ãéæîדבר לעצמו  להתיר  במזיד  שהורה – ÅÄÀÈÈÅ

חלב, לעצמו  שהתיר כגון בשוגג, שעשה אלא אסור , שהוא שידע
ואכלו, שומן שהוא חלב על  שחשב בשומן , חלב לו øeètÈונתחלף

קרבן, מכל  לגמרי –úàøBäk ,Bîöòì çéLî ïäk úàøBäLÆÈÇÙÅÈÄÀÇÀÀÈÇ
øeavì ïéc úéa עליה חייבים אין לציבור דין בית הוראת מה – ÅÄÇÄ

בשוגג, והמעשה ההוראה היו כן  אם אלא ציבור, של דבר העלם פר 

ששנינו  דדדד):):):):כמו  אאאא,,,, הקהל((((לעיללעיללעיללעיל כל  ועשו שוגגים דין בית "הורו
שוגגים  שהורו  או  שוגגים, ועשו מזידין  הורו אבל פר ", מביאין  שוגגים,

ציבור של דבר העלם מפר פטורין  מזידין , שםשםשםשם),),),),ועשו הוראת ((((עייןעייןעייןעיין כך
ועשה  הורה כן אם אלא קרבן עליה חייב אינו  לעצמו  משיח כהן 

בשוגג.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ובין לבדו אותה שהורה משיח כהן  הוראת בין הבדל  שיש  ללמד, באה משנתנו

הסנהדרין. עם הוראתו 

äøBä,משיח כהן –Bîöò éðôa,בטעות דבר  לעצמו  שהתיר  – ÈÄÀÅÇÀ
Bîöò éðôa äNòå,הוראתו פי על  שוגג ועשה –Bì øtkúî ÀÈÈÄÀÅÇÀÄÀÇÅ

ôaBîöò éð, חטאו לכפרת עצמו  בשביל פר  להביא חייב הריהו  – ÄÀÅÇÀ
אבל הקודמת, במשנה ששנינו משיח,äøBäכמו כהן  –øeavä íò ÈÄÇÄ

להתיר בהוראתם שגגו הסנהדרין וגם הוא שגם הסנהדרין , עם –
מסויים, øeaväאיסור  íò äNòå,זו הוראה פי  על  –Bì øtkúî ÀÈÈÄÇÄÄÀÇÅ
øeavä íòפר להביא צריך  ואינו  ציבור , של דבר העלם בפר – ÄÇÄ

בגמרא  ובברייתא דין; בית הוראת על  גם וסמך  הואיל  עצמו, בפני

אאאא)))) ז ז ז ז ,,,, משיח((((הוריותהוריותהוריותהוריות בכהן  הכתוב מן  זה גגגג):):):):למדים דדדד,,,, "והקריב ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
אבל עצמו ; בפני  מביא עצמו, בפני חטא – חטא" אשר חטאתו  על 

הציבור; עם לו מתכפר  הציבור  עם íéáiçחטא ïéc úéa ïéàLÆÅÅÄÇÈÄ
úö÷î íi÷ìe úö÷î ìháì eøBiL ãòלעיל כמבואר א א א א – ((((פרקפרקפרקפרק ÇÆÀÇÅÄÀÈÀÇÅÄÀÈ

גגגג),),),), çéLnäמשנה משנה משנה משנה  ïëå לעצמו הוראתו המשיח, הכהן  גם וכך – ÀÅÇÈÄÇ
מקצת  לבטל  שיורה עד  בפר  חייב שאינו  לציבור, דין בית כהוראת
וכו ' חייבים" דין בית "שאין  זו  שפיסקה מפרשים, יש מקצת. ולקיים

עם  משיח לכהן  מתכפר  מה משום למעלה, לאמור טעם לתת באה
לבית  משיח שווה הרבה שבדברים לפי  הציבור, עם כשהורה הציבור ,

מקצת, ולקיים מקצת לבטל שיורו  עד  קרבן חייבים דין  בית שאין דין,
כשהורה  הלכך  דין , לבית משיח והושווה והואיל וכו '; המשיח, וכן

הציבור עם לו מתכפר הציבור, עם ועשה הציבור ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).עם ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;

חייבים... דין בית ואין כמו : עצמו , בפני  ענין שהוא מפרשים, ויש 

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;; מובא((((תוספותתוספותתוספותתוספות שלמה" ((((בשם בשם בשם בשם וב"מלאכת

אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי),),),), יוסף יוסף יוסף יוסף  הקודמת:ר ר ר ר '''' המשנה סיום על מוסבה זו  שפיסקה

משנתנו  ובאה לציבור ", דין בית כהוראת לעצמו  משיח כהן "שהוראת
okeלפרט: ,zvwn miiwle zvwn lhal exeiy cr miaiig oic zia oi`y"

;giynd.הבאה במשנה שנלמד כפי  אחרים, בדברים גם àGåÀוכן 
äøæ äãBáòa לעצמו משיח כהן הורה או בטעות דין  בית הורו  אם – ÇÂÈÈÈ

להלן  כמבואר  קרבן , חייבים אין  זרה, עבודה באיסור להתיר בטעות
ו dxiry)במשנה ± giyn odke .xirye xt ± oic zia)ìháì eøBiL ãòÇÆÀÇÅ

úö÷î íi÷ìe úö÷î זרה לעבודה השתחוואה שאמרו : כגון  – ÄÀÈÀÇÅÄÀÈ
באה  שאין השתחוואה אבל  אסורה, ורגלים ידים פישוט בה שיש 

izdw - zex`ean zeipyn
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è-÷øô úìä÷iÎe

åúçz äNòð-øLà ìëa íìBòì ãBò íäì-ïéà ÷ìçå äãáà øák íúàð÷-íb íúàðN-íb íúáäà íb©´©£¨¨¯©¦§¨¨²©¦§¨−̈§¨´¨¨®¨§¥̧¤¥¨¤¬Æ§½̈§¬Ÿ£¤«©£−̈©¬©
:LîMäæðéé áBè-áìá äúLe Eîçì äçîNa ìëà CìéNòî-úà íéýìàä äöø øáë ék E:E ©¨«¤¥´¡³Ÿ§¦§¨Æ©§¤½«£¥¬§¤−¥¤®¦´§½̈¨¨¬¨¡Ÿ¦−¤«©£¤«

çéãâá eéäé úò-ìëa:øñçé-ìà ELàø-ìò ïîLå íéðáì Eèéîé-ìk záäà-øLà äMà-íò íéiç äàø §¨¥¾¦§¬§¨¤−§¨¦®§¤−¤©Ÿ§¬©¤§¨«§¥̧©¦¹¦¦¨´£¤¨©À§¨¨§¥Æ
ìîò äzà-øLà Eìîòáe íéiça E÷ìç àeä ék Eìáä éîé ìk LîMä úçz Eì-ïúð øLà Eìáä éiç©¥´¤§¤½£¤³¨«©§Æ©´©©¤½¤−Ÿ§¥´¤§¤®¦´³¤§§Æ©«©¦½©£¨´§½£¤©¨¬¨¥−

:LîMä úçzéìBàLa äîëçå úòãå ïBaLçå äNòî ïéà ék äNò Eçëa úBNòì Eãé àöîz øLà ìk ©¬©©¨«¤ÂŸ£¤̧¦§¨¯¨«§²©£¬§Ÿ£−£¥®¦Á¥̧©£¤³§¤§Æ§©´©§¨§½̈¦§¾
(ñ) :änL Cìä äzà øLà£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨

i"yx
(Â).íúáäà íâ:ולצון פתי íúàðù.שאהבו íâ ששנאו

÷íúàð.דעת: íâ:ידיהם במעשה להקב"ה שהקניאו
.'åâå äùòð øùà ìëá .'åâå íäì ïéà ÷ìçå להם הועיל לא

להם  ואין ע"א שעבדו רשעים לאותן ובת בן זכות
מיתה: לאחר äçîùá.(Ê)כפרה ìåëà êì אתה אבל

ותזכה  הטובים מעשיך הקב"ה רצה שכבר הצדיק
בשמחה: אכול לך הבא åéäé(Á)לעולם úò ìëá

.íéðáì êéãâá שאם טוב במעשה שעה בכל עצמך התקן
את  החכם שלמה ומשל בשלום, תכנס היום תמות
לו  קבע ולא סעודה ליום המלך שהזמינו לאדם הדבר
וסך  ורוחץ כסותו מכבס מיד פקח או הוא חכם אם זמן
שעה  כל יהיו הסעודה אל יקרא עת עד מחר עת וכן
רבותינו  דרשוהו כך וסך, רחוץ והוא לבנים בגדיו

שבת: úáäà.(Ë)במסכת øùà äùà íò íééç äàø
אשר  ת"ת עם ממנו להתפרנס אומנות ללמוד והבן ראה

íééçá.בידך: ê÷ìç àåä éë חלקך יהיה כן עשית אם
שיגיעת  ובעה"ב האומנות מן להתפרנס בעה"ז חיים זה

עון: משכחת úåùòì.(È)שניהם êãé àöîú øùà ìë
עשה: בכחך שאתה בעוד קונך åâå'.רצון äùòî ïéà éë

שום  לך אין כן עשית ואם משתמות לזכותך בשאול.
כי  מסורס, המקרא וכן ממנו, שתדאג בשאול חשבון
חשבון  ולא לרשעים בשאול וחכמה ודעת מעשה אין
נדרש  וכך וחשבון, דין החוטאים כשיתנו לצדיקים
פותר  כמשמעו סירוס בלא לפותרו והבא במדרש.
מן  להפטר לעשות עוד יוכל מה מחשבה לשון חשבון

הדין:

cec zcevn
(Â).‰„·‡ ¯·Î 'Â‚Â Ì˙·‰‡ Ì‚אין מעתה לומר , רוצה 

המקום קנאת ויקנא רשע וישנאו דעת  שיאהבו במה תועלת 
רצונו: עוברי על  Â‚Â'.להתקצף  ˜ÏÁÂאין עולם ועד  מעתה

העולם: בזה נעשה  אשר הדבר  בכל  חלק  עוד  ÍÏ(Ê)להם
.ÏÂÎ‡:'וגו אכול  לך  כי  ולסגף  להצטער לך מהראוי אין  לומר, ¯ˆ‰.רוצה ¯·Î ÈÎהאלהים רצה כבר אם  וזהו לומר, רוצה 

ותשמח : תתענג אז המקום לפני  רצויים  ומעשיך  והישר הטוב שעשית ידי על מעשיך  Ú˙.(Á)את  ÏÎ·במלבוש תתענג  גם
התענג: למען בשמן  ראשך  תסוך  עת  בכל כי  השמן , יחסר לא  ראשך ועל  ונקיים , לבנים  בגדיך  יהיו עת ובכל  ¯‡‰(Ë)נקי ,

.ÌÈÈÁ: חיים יקרא לא צער חיי כי בטוב, להתענג לומר, רוצה  חיים , חייך  שיהא ראה כלל דרך  אמר  ‡˘‰.עכשיו ÌÚאתה גם 
ונתן קצב אשר ההבל  חיי ימי  כל תתענג עמה לכן בך . צרה עינה תהיה  לא לאשה, לך לקחת אהבת אשר האשה  גם תתענג
אשתך  עם  בשלום שב לומר, רוצה או  נצחיים). שאינם לפי הבל חיי ימי האדם חיי לימי (וקורא בעולם לחיות המקום לך 

חיים : יקראו לא  מריבה  חיי כי חיים , חייך  ‰·ÍÏ.שתהא ÈÓÈ ÏÎ:הבלך ימי  כל  תתנהג ‰Â‡.כן ÈÎ חלקך הוא לבד  הזה הדבר 
יותר: ולא החיים לבד :ÍÏÓÚ·Â.בימי זה רק חלק בהם לך  אין העולם, בזה עמל שאתה והטורח  העמל ‡˘¯(È)בכל ÏÎ

.'Â‚Â כל עשה  חי התענוגים:עודך מעשה  הן המצוות מעשה הן בכחך, לעשות ידך  תשיג ·˘‡ÏÂ.אשר 'Â‚Â ‰˘ÚÓ ÔÈ‡ ÈÎכי
חכמה: ודעת בינה ומחשבת התענוג מעשה שם אין בקבר  ˘Ó‰.כשתהיה ÍÏÂ‰ ‰˙‡ המיתה‡˘¯ יום מתקרב עת  שבכל  לפי

הקבר: אל להתקרב הולך כאילו שמה , הולך  אתה אשר אמר  לזה  הקבר, אל  לבוא

oeiv zcevn
(Ê).ÍÏ:זירוז ענין ותוכל :˙Óˆ‡.(È)אם:ÈÎ.הוא תשיג

.ÔÂ·˘ÁÂ:בינה בקבר:·˘‡ÏÂ.מחשבת

a dpyn ipy wxt zeixed zkqn

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡Bîöòì çéLî ïäk äøBä,ââBL äNòå ââBL–øt àéáî.ãéæî äNòå ââBL,ãéæîââBL äNòå–øeèt; ¨Ÿ¥¨¦§©§¥§¨¨¥¥¦©¥§¨¨¥¦¥¦§¨¨¥¨

Bîöòì çéLî ïäk úàøBäL,øeavì ïéc úéa úàøBäk. ¤¨©Ÿ¥¨¦§©§§¨©¥¦©¦
·Bîöò éðôa äNòå Bîöò éðôa äøBä–Bîöò éðôa Bì øtkúî.øeavä íò äNòå øeavä íò äøBä–øtkúî ¨¦§¥©§§¨¨¦§¥©§¦§©¥¦§¥©§¨¦©¦§¨¨¦©¦¦§©¥

øeavä íò Bì;úö÷î íi÷ìe úö÷î ìháì eøBiL ãò íéáiç ïéc úéa ïéàL,çéLnä ïëå.a àGåäøæ äãBáò,ãò ¦©¦¤¥¥¦©¨¦©¤§©¥¦§¨§©¥¦§¨§¥©¨¦©§©£¨¨¨©
úö÷î íi÷ìe úö÷î ìháì eøBiL. ¤§©¥¦§¨§©¥¦§¨

a`̀̀̀.giyn odk dxed:úøë åðåãæ ìò íéáééçù øáãá åîöòá äùòî äùòå åîöòì øúéä äøåä äçùîä ïîùá çåùîä ìåãâ ïäë
aaaa.envr ipta el xtkzn:åîöò éðôá øô àéáäì áééç.xeavd mr dxed:äàøåäá åââùù ïéøãäðñä ïî ãçà àåä äéäù.xeavd mr el xtkznøôá

áéúë àäã ,øåáöä íò øôëúî åðéà ë"äåéáã éëéä éë àðéîà êúòã à÷ìñã .øçà ïáø÷ êéøö åðéàå ,øåáö ìù øáã íìòä(æ"è àø÷éå)úàèçä øô úà èçùå
áéúëã àø÷î ïì à÷ôðå .àìã ïì òîùî÷ ,åîöò éðôá ïáø÷ êéøö äéäé éîð àëä ,åì øùà('ã íù)éðôá ïáø÷ àéáî åì ãçåéîä àèçá ,àèç øùà åúàèç ìò

:åîöò éðôá ïáø÷ àéáî åðéà åì ãçåéî åðéàù àèçáå ,åîöò.oiaiig oic zia oi`yïéáééç ïéã úéá ïéà éøäù ,øåáöä íò øôëúî çéùîäù àåä ïéã ,øîåìë
:øåáöä íò øôëúéå øåáöì äåù äéäéù àåä ïéã øåáöä íò äøåäùë ë"à ,åéðéðò ìëá ïéã úéáì çéùîä äåùåä àîìà ,çéùîä ïëå 'åëådxf dceara `le

.zvwn lhal exeiy crúåöî øàùá øîàðù éôì('ã àø÷éå)äøæ äãåáòá øîàðå ,ìä÷ä éðéòî øáã íìòðå(å"è øáãîá)øàùá äî ,'åâå äãòä éðéòî íà äéäå
:óåâä ìë àìå øáã äøæ äãåáòá óà ,óåâä ìë àìå øáã íìòðå úåöî

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

על והקריב העם, לאשמת יחטא המשיח הכהן "אם ג): ד, (ויקרא בתורה כתוב
זה  שפסוק חכמים, ופירשו לחטאת", לה' תמים בקר  בן  פר  חטא אשר חטאתו 
לעצמו היתר  והורה בהוראה ששגג המשחה, בשמן המשוח גדול , בכהן  מדבר 
ועשה  חטא אם זה ובכגון  חטאת, שגגתה ועל  כרת זדונה על  שחייבים בעבירה

ה  כהוראתו, אומעשה ו), ג, (להלן  המשיח" "פר הנקרא פר, להביא חייב ריהו
א): ז , (הוריות בגמרא בברייתא דרשו  וכן  ד). ג, (להלן המצוות" כל  על  הבא "פר 

aiig epi` xeaiv dn ,xeaivk giyndy cnln ± "mrd zny`l"ששנינו כמו פר , (להביא
הקודם) dyrnבפרק zbby mr xac mlrd lr `l` בהוראה דין  בית ששגגו  (היינו

פיהם), על  מעשה ועשו  הציבור  רוב ושגגו  הדין, מהם aiigונעלם epi` giyn jk
פר) dyrn"(להביא zbby mr xac mlrd lr `l` מעשה ועשה הדין  ממנו (שנעלם

חייבין אין ציבור  מה א): ח, (שם דרשו ועוד בה). שטעה הוראתו פי  על  בשוגג
בדבר  שיורה עד  חייב אינו משיח אף חטאת, ושגגתו  כרת שזדונו בדבר שיורו עד 
בהלכות  עוסקות בפרקנו  הראשונות המשניות שלוש – חטאת". ושגגתו  כרת שזדונו
משיח  כהן  "שהוראת משנתנו: בסוף השנוי  הכלל פי  על משיח, כהן  של  אלו
אם  שבציבור למשיח, ציבור בין  הבדל יש  ברם, לציבור". דין בית כהוראת לעצמו
ציבור , של  דבר העלם בפר  חייבים אין  שוגגין, הקהל ועשו מזידין  דין בית הורו 
(עיין בשגגה שחטא יחיד  כדין  שעירה, או כשבה מביא שעשה ויחיד  יחיד  כל  אלא
שכן קרבן, מכל  פטור  שוגג, ועשה מזיד הורה אם משיח, כהן אבל  ד ). א, לעיל 
שאינו משיח לכהן פרט – כז) ד, (ויקרא הארץ" "מעם א): יא, (הוריות דרשו

בלבד. מעשה בשגגת קרבן מביא

çéLî ïäk äøBä,המשחה בשמן המשוח גדול כהן  –Bîöòì– ÈÙÅÈÄÀÇÀ
קרבן  שגגתו  ועל  כרת זדונו  על  שחייבים בדבר היתר לעצמו שהורה
וראוי מופלא שהוא גדול בכהן שמדובר  בגמרא, ומבואר חטאת;

ââBLלהוראה, äNòå ââBLסמך ועל  בהוראתו, שוגג שהיה – ÅÀÈÈÅ
ושגגו  בשוגג שהתירו  דין  בית דרך  על  המעשה, עשה זו הוראתו

הוראתם, פי על  øtהקהל  àéáîבתורה כאמור  לחטאת, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÅÄÇ
ג ג ג ג  המשיח ););););דדדד,,,, הכהן  שכח המעשה בשעת שאפילו  מבואר , בגמרא

הוראתי, דעת על עושה הריני  שאמר : אלא להתיר , הורה טעם מאיזה
בפר . וחייב כשוגג ãéæîדינו  äNòå ââBL,בהוראה שגג אם אבל – ÅÀÈÈÅÄ

על סמך שלא במזיד, העבירה את ועשה הוראתו , שכח כך ואחר
או ââBLהוראתו; äNòå ãéæîדבר לעצמו  להתיר  במזיד  שהורה – ÅÄÀÈÈÅ

חלב, לעצמו  שהתיר כגון בשוגג, שעשה אלא אסור , שהוא שידע
ואכלו, שומן שהוא חלב על  שחשב בשומן , חלב לו øeètÈונתחלף

קרבן, מכל  לגמרי –úàøBäk ,Bîöòì çéLî ïäk úàøBäLÆÈÇÙÅÈÄÀÇÀÀÈÇ
øeavì ïéc úéa עליה חייבים אין לציבור דין בית הוראת מה – ÅÄÇÄ

בשוגג, והמעשה ההוראה היו כן  אם אלא ציבור, של דבר העלם פר 

ששנינו  דדדד):):):):כמו  אאאא,,,, הקהל((((לעיללעיללעיללעיל כל  ועשו שוגגים דין בית "הורו
שוגגים  שהורו  או  שוגגים, ועשו מזידין  הורו אבל פר ", מביאין  שוגגים,

ציבור של דבר העלם מפר פטורין  מזידין , שםשםשםשם),),),),ועשו הוראת ((((עייןעייןעייןעיין כך
ועשה  הורה כן אם אלא קרבן עליה חייב אינו  לעצמו  משיח כהן 

בשוגג.
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ובין לבדו אותה שהורה משיח כהן  הוראת בין הבדל  שיש  ללמד, באה משנתנו

הסנהדרין. עם הוראתו 

äøBä,משיח כהן –Bîöò éðôa,בטעות דבר  לעצמו  שהתיר  – ÈÄÀÅÇÀ
Bîöò éðôa äNòå,הוראתו פי על  שוגג ועשה –Bì øtkúî ÀÈÈÄÀÅÇÀÄÀÇÅ

ôaBîöò éð, חטאו לכפרת עצמו  בשביל פר  להביא חייב הריהו  – ÄÀÅÇÀ
אבל הקודמת, במשנה ששנינו משיח,äøBäכמו כהן  –øeavä íò ÈÄÇÄ

להתיר בהוראתם שגגו הסנהדרין וגם הוא שגם הסנהדרין , עם –
מסויים, øeaväאיסור  íò äNòå,זו הוראה פי  על  –Bì øtkúî ÀÈÈÄÇÄÄÀÇÅ
øeavä íòפר להביא צריך  ואינו  ציבור , של דבר העלם בפר – ÄÇÄ

בגמרא  ובברייתא דין; בית הוראת על  גם וסמך  הואיל  עצמו, בפני

אאאא)))) ז ז ז ז ,,,, משיח((((הוריותהוריותהוריותהוריות בכהן  הכתוב מן  זה גגגג):):):):למדים דדדד,,,, "והקריב ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
אבל עצמו ; בפני  מביא עצמו, בפני חטא – חטא" אשר חטאתו  על 

הציבור; עם לו מתכפר  הציבור  עם íéáiçחטא ïéc úéa ïéàLÆÅÅÄÇÈÄ
úö÷î íi÷ìe úö÷î ìháì eøBiL ãòלעיל כמבואר א א א א – ((((פרקפרקפרקפרק ÇÆÀÇÅÄÀÈÀÇÅÄÀÈ

גגגג),),),), çéLnäמשנה משנה משנה משנה  ïëå לעצמו הוראתו המשיח, הכהן  גם וכך – ÀÅÇÈÄÇ
מקצת  לבטל  שיורה עד  בפר  חייב שאינו  לציבור, דין בית כהוראת
וכו ' חייבים" דין בית "שאין  זו  שפיסקה מפרשים, יש מקצת. ולקיים

עם  משיח לכהן  מתכפר  מה משום למעלה, לאמור טעם לתת באה
לבית  משיח שווה הרבה שבדברים לפי  הציבור, עם כשהורה הציבור ,

מקצת, ולקיים מקצת לבטל שיורו  עד  קרבן חייבים דין  בית שאין דין,
כשהורה  הלכך  דין , לבית משיח והושווה והואיל וכו '; המשיח, וכן

הציבור עם לו מתכפר הציבור, עם ועשה הציבור ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).עם ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;

חייבים... דין בית ואין כמו : עצמו , בפני  ענין שהוא מפרשים, ויש 

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;; מובא((((תוספותתוספותתוספותתוספות שלמה" ((((בשם בשם בשם בשם וב"מלאכת

אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי),),),), יוסף יוסף יוסף יוסף  הקודמת:ר ר ר ר '''' המשנה סיום על מוסבה זו  שפיסקה

משנתנו  ובאה לציבור ", דין בית כהוראת לעצמו  משיח כהן "שהוראת
okeלפרט: ,zvwn miiwle zvwn lhal exeiy cr miaiig oic zia oi`y"

;giynd.הבאה במשנה שנלמד כפי  אחרים, בדברים גם àGåÀוכן 
äøæ äãBáòa לעצמו משיח כהן הורה או בטעות דין  בית הורו  אם – ÇÂÈÈÈ

להלן  כמבואר  קרבן , חייבים אין  זרה, עבודה באיסור להתיר בטעות
ו dxiry)במשנה ± giyn odke .xirye xt ± oic zia)ìháì eøBiL ãòÇÆÀÇÅ

úö÷î íi÷ìe úö÷î זרה לעבודה השתחוואה שאמרו : כגון  – ÄÀÈÀÇÅÄÀÈ
באה  שאין השתחוואה אבל  אסורה, ורגלים ידים פישוט בה שיש 

izdw - zex`ean zeipyn
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‚äNònä úââL íò øác íìòä ìò àlà ïéáiç ïéà,çéLnä ïëå.ïéáiç ïéà äøæ äãBáòa àGå,íìòä ìò àlà ¥©¨¦¤¨©¤§¥¨¨¦¦§©©©£¤§¥©¨¦©§©£¨¨¨¥©¨¦¤¨©¤§¥
äNònä úââL íò øác.ïéáiç ïéc úéa ïéà,úàhç BúââLå úøk BðBãfL øáãa eøBiL ãò,çéLnä ïëå.àGå ¨¨¦¦§©©©£¤¥¥¦©¨¦©¤§¨¨¤§¨¥§¦§¨©¨§¥©¨¦©§

äøæ äãBáòa,úàhç BúââLå úøk BðBãfL øác ìò eøBiL ãò. ©£¨¨¨©¤©¨¨¤§¨¥§¦§¨©¨
„Lc÷naL äNòú àG ìòå äNò ìò ïéáiç ïéà,Lc÷naL äNòú àG ìòå äNò ìò éeìz íLà ïéàéáî ïéàå. ¥©¨¦©£¥§©©£¤¤©¦§¨§¥§¦¦¨¨¨©£¥§©©£¤¤©¦§¨

bbbb.xac mlrd lr `l` oiaiig oi`åââùù øáã íìòä ìò àìà øåáö ìù øáã íìòä øô àéáäì ïéáééç ïéà ,úåöîä ìëî úçà ìò øåáöì åøåäù ïéã úéá
:ïéãä ïäî íìòðå äàøåäá.dyrn zbby mr:øáã íìòðå äùòî úââù ,øáã íìòðå åâùé áéúëã .íäéô ìò äùòî åùòå øåáöä áåø åââùå.giynd oke

áéúëã ,áùçù äàøåä éô ìò ââåùá äùòî åîöò àåä äùòéå ïéãä åðîî íìòéù ãò ïáø÷ áééç åðéà äçùîä ïîùá çåùîä ìåãâ ïäë ïëå('ã àø÷éå)úîùàì
:íòë çéùîäù ãîìî ,íòä.oiaiig oi` dxf dcearae:øéòùå øô ïéáééç äøæ äãåáòá äàøåäá åââùù ïéã úéáù (äøæ äãåáòáå)lr `l` oiaiig oi`

.dyrn zbby mr xac mlrd:ìéòì ïðéáúëãë ,éðéòî éðéòîã äåù äøéæâî úåöî øàùî äøæ äãåáò ïðéôìéã .úåöîä ìë øàùëxac lr `l` oiaiig oi`
.z`hg ezbby lre zxk epecfy,úàèç ïúââù ìò ïéáééç ïéàù ïäáù äùîçî õåç ,úàèç ïúââù ìò ïéáééç ïìåë ìòå ,å"ì ïä äøåúáù úåúéøëä ìëù

áéúë úàèçáã ,úàèç ïúââù ìò ïéáééç ïéà úøë ïðåãæ ìò ùéù ô"òà ,äùò úåöî ïäù éôì ,çñô ïáø÷å äìéî ïäå('ã àø÷éå)àì øùà 'ä úåöî ìëî úçà
ïúââù ìò ïéáééç ïéà åéùã÷å ùã÷î úàîåèå .äùòî åá ïéàù óãâî àöé ,äââùá äùåòì ,úàèçá øîåà áåúëäå ,äùòî åá ïéàù éðôî ,óãâîå .äðéùòú
ïäéìò ïéàéáî çéùîä ïäëå ïéã úéáù úåöîä ìë åàöîð .çéùîä àìå ,ïúââù ìò úàèç ïéàéáî ïéã úéá ïéà êðä ìëå .àø÷éåá øåîàä ãøåéå äìåò ïáø÷ àìà

:äòåá÷ úàèç ïúââù ìòå úøë ïðåãæ ìò ïéáééçù úåöî úçàå íéùìù ,ïáø÷
cccc.ycwnay dyrz `l lre dyr lr oiaiig oi`:øåáö ïáø÷ àéáäì ïéáéåçî ïéà ,åéùã÷å ùã÷î úàîåèá åòèå åøåäù ïéã úéá.ycwnay dyr lrïåâë

åæ äââù ìò ïéàù éôì ,ïáø÷ ïéáééç ïéà äëåøàá úàöì åì åøåäù ïéã úéáå .úøë áééç äëåøàá àöéå ääù íàå ,äøö÷á úàöì åì äåöîù ,ùã÷îá àîèðù
:ãøåéå äìåò ïáø÷ àìà äòåá÷ úàèç áééç åðéà äëåøàá àöéå åæá ââùå äòèù ãéçé øîåìë ,úàèç ïáø÷.ycwnay dyrz `le:äàîåèá ùã÷îì ñðëé àìù

`xephxa yexit

לעיל שבארנו כמו מותרת, ורגלים ידים ג ג ג ג ););););פישוט הטעם ((((א א א א ,,,, ומבואר

מצוות בשאר  שנאמר  לפי  יגיגיגיג):):):):בגמרא, דדדד,,,, מעיני((((ויקראויקראויקראויקרא דבר  "ונעלם
זרה בעבודה ונאמר כדכדכדכד):):):):הקהל ", טוטוטוטו,,,, העדה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר מעיני  אם "והיה

הגוף  כל  ולא דבר", "ונעלם מצוות בשאר  מה – לשגגה" נעשתה
גגגג);););); אאאא,,,, הגוף((((לעיללעיללעיללעיל כל  ולא דבר  – זרה בעבודה בבבב).).).).אף ז ז ז ז ,,,, ((((הוריות הוריות הוריות הוריות 

i p y m e i
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דין. לבית משיח כהן  שווה שבהם דברים, לפרט מוסיפה משנתנו

ïéáiç ïéà חייבים אינם המצוות, אחת על לעבור שהורו  דין בית – ÅÇÈÄ
ציבור, של דבר  העלם úââLבפר íò øác íìòä ìò àlàÆÈÇÆÀÅÈÈÄÄÀÇ

äNònä ועשו כהלכה, שלא בטעות והורו  דין מבית הדבר שנעלם – ÇÇÂÆ
סמך  על  בשוגג שנאמר הקהל זו , א א א א ):):):):הוראתם דדדד,,,, עדת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כל "ואם

mישראל  l r p e e b y iאשר ה' מצוות מכל אחת ועשו הקהל, מעיני  דבר 

תעשינה", çéLnäלא ïëå המשחה בשמן  המשוח גדול כהן וכן – ÀÅÇÈÄÇ
היתר לעצמו והורה הדין  ממנו נעלם כן  אם אלא בפר  חייב אינו
במשנה  ששנינו כמו עצמו , הוראת פי על  בשוגג מעשה ועשה בטעות,

בפרקנו. ïéáiçא ïéà äøæ äãBáòa àGå או דין בית הורו אם – ÀÇÂÈÈÈÅÇÈÄ
קרבן , חייבים אינם זרה עבודה באיסור להתיר  משיח כהן  לעצמו  הורה

הקודמת, במשנה שבארנו  úââLכמו  íò øác íìòä ìò àlàÆÈÇÆÀÅÈÈÄÄÀÇ
äNònä,המצוות כל  בשאר כמו בשוגג, ומעשה הוראה שהיו – ÇÇÂÆ

מעיני ", "מעיני , של שווה בגזרה המצוות משאר זרה עבודה שלמדים
הקודמת. המשנה בבאור שהבאנו ïéáiçכמו  ïéc úéa ïéàבפר – ÅÅÄÇÈÄ

ציבור, של דבר BúââLåהעלם úøk BðBãfL øáãa eøBiL ãòÇÆÀÈÈÆÀÈÅÀÄÀÈ
úàhç חייב בשוגג והעושה כרת, חייב במזיד העושהו שיחיד  – ÇÈ

עבירות  ושש  שלושים המשנה מונה כריתות מסכת ובתחילת חטאת.
מלבד חטאת, שגגתן על חייבים כולן  ועל  כרת, זדונן  על שחייבים

והן : חטאת, שגגתן על  חייבים שאין  שבהן , gqt,חמש oaxwe dlin
תעשה", "לא על אלא חטאת חייבים ואין עשה, מצוות שהן לפי

כז כז כז כז ):):):):שכתוב דדדד,,,, תעשינה";((((ויקראויקראויקראויקרא לא אשר ה' ממצוות אחת "בעשותה
scbn,מעשה בו שאין מפני –eiycwe ycwn z`nehe שנכנס (טמא

עולה  קרבן  אלא שגגתן  על  חייבים שאין  קודש), אכל  או  למקדש 
של דבר העלם פר  עליהן  חייבים דין  שבית המצוות כל  נמצאו ויורד ;

הן  ואחת;ציבור  çéLnäשלושים ïëå אינו המשיח הכהן  שגם – ÀÅÇÈÄÇ
חטאת. ושגגתו  כרת שזדונו  בדבר הורה כן אם אלא בפר  àGåÀחייב

äøæ äãBáòa כשטעו קרבן חייבים משיח כהן  ולא דין בית אין  – ÇÂÈÈÈ
úàhçבהוראה, BúââLå úøk BðBãfL øác ìò eøBiL ãò– ÇÆÇÈÈÆÀÈÅÀÄÀÈÇÈ

לחבק  התירו  אם אבל  זרה, לעבודה להשתחוות בטעות שהתירו כגון

ובגמרא  מקרבן ; פטורים הם הרי חטאת, חיוב בזה שאין זרה, עבודה
המקרא מן זה א א א א ).).).).למדים ח ח ח ח ,,,, הוריות הוריות הוריות הוריות  ((((עייןעייןעייןעיין
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של דבר  העלם פר  עליהן חייבים דין  בית שאין עבירות, לפרט באה זו משנה
בטעות אותן  כשהתירו  iepyציבור , epic oky ,miyxtna oiir giyn odkl rbepae)

.(`xnba `aeny enk ,oerny iaxe `aiwr iax ly zwelgnaללמד המשנה באה כן 
תלוי. אשם בענין גם – אגב דרך –

ïéáiç ïéà,ציבור של דבר העלם פר חייבים דין בית אין  –ìò ÅÇÈÄÇ
Lc÷naL äNòú àG ìòå äNò מצוות בענין  וטעו הורו  אם – ÂÅÀÇÇÂÆÆÇÄÀÈ

מצוות  בענין שבמקדש ; תעשה לא מצוות בענין או  שבמקדש , עשה
שכתוב – בבבב):):):):עשה ה ה ה ה ,,,, dpgnd((((במדבר במדבר במדבר במדבר  on eglyie"זב וכל צרוע lkeכל

,"ytpl `nhבדרך משם לצאת דינו  בעזרה שנטמא שאדם ומכאן 
ארוכה, בדרך  לצאת לו שמותר  בטעות דין בית הורו  ואם הקצרה,

בענין  ציבור; של דבר  העלם פר  זו הוראה שגגת על חייבים אינם
משום  המקדש , לבית להיכנס לטמא שאסור – תעשה" "לא מצוות

גגגג))))שנאמר שם שם שם שם ,,,, מחניהם"((((שם שם שם שם  את יטמאו  בבבב),),),),"ולא ידידידיד,,,, מכות מכות מכות מכות  גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

ביולדת נאמר  דדדד):):):):וכן יביביביב,,,, תבוא"((((ויקראויקראויקראויקרא לא המקדש גמרא גמרא גמרא גמרא "ואל ((((עייןעייןעייןעיין

בבבב),),),), יז יז יז יז ,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  אינם ורשורשורשורש""""יייי האיסור , להתיר בטעות דין  בית והורו 
בשוגג  העובר  שיחיד  הדבר, וטעם ציבור; של  דבר העלם פר  חייבים

ויורד עולה קרבן  אלא קבועה חטאת חייב אינו אלו מצוות ((((עיין עיין עיין עיין על

ג ג ג ג ).).).).משנה משנה משנה משנה  בבבב,,,, ìòåשבועות שבועות שבועות שבועות  äNò ìò éeìz íLà ïéàéáî ïéàåÀÅÀÄÄÈÈÈÇÂÅÀÇ
Lc÷naL äNòú àG כגון עבירה, ספק על  בשוגג שעבר  מי – ÇÂÆÆÇÄÀÈ

ואינו  מהן, מאחת ואכל שומן, וחתיכת חלב חתיכת לפניו שהיתה
ללמד, המשנה ובאה תלוי ; אשם חייב הוא הרי  אכל , מהן מאיזו  יודע

שבמקדש, תעשה לא ועל  עשה על  תלוי  אשם מביא היחיד שאין
אם  אלא חטא ספק על  תלוי אשם מביאים שאין לפי לעיל , כמבואר 

על בשוגג העובר ואילו  קבועה, חטאת ודאי שגגתו על  חייבים כן 
אלא  קבועה חטאת חייב אינו  שבמקדש תעשה" "לא על  או "עשה"

ויורד . עולה ïéáiçקרבן  ìáà,ציבור של דבר  העלם פר דין  בית – ÂÈÇÈÄ
äcpaL äNòú àG ìòå äNò ìò עשה בענין  וטעו הורו אם – ÇÂÅÀÇÇÂÆÆÇÄÈ

שהעובר לפי במשנתנו, להלן  כמבואר  שבנדה, תעשה לא בענין או
חטאת; חייב ובשוגג כרת, חייב במזיד  היחידים,ïéàéáîeעליהן  – ÀÄÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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äcpaL äNòú àG ìòå äNò ìò ïéáiç ìáà,äcpaL äNòú àG ìòå äNò ìò éeìz íLà ïéàéáîe.àéä Bæéà £¨©¨¦©£¥§©©£¤¤©¦¨§¦¦¨¨¨©£¥§©©£¤¤©¦¨¥¦
äcpaL äNò úåöî?äcpä ïî Løt;äNòú àG úåöîe?äcpä ìà àáz àG. ¦§©£¥¤©¦¨§Ÿ¦©¦¨¦§©©£¤¨Ÿ¤©¦¨

‰ìBwä úòéîL ìò ïéáiç ïéà,íéúôN éeha ìòå,åéLã÷å Lc÷î úàîè ìòå;íäá àöBik àéNpäå;éøácéaø ¥©¨¦©§¦©©§©¦§¨©¦§©ª§©¦§¨§¨¨¨§©¨¦©¥¨¤¦§¥©¦
éìéìbä éñBé.àáé÷ò éaøøîBà:ìBwä úòéîMî õeç ïlëa áiç àéNpä;BúBà ïéðc àGå ïc àG CìnäL,àG ¥©§¦¦©¦£¦¨¥©¨¦©¨§ª¨¦§¦©©¤©¤¤¨§¨¦

.'eke ielz my` oi`ian oi`eìò ïéáééç ïéàå ìéàåä ùã÷î úàîåèå .éåìú íùà åìù òãåä àì ìò ïéàéáî ,äòåá÷ úàèç åúââù ìò ïéáééçù øáã ìëù
:éåìú íùà åìù òãåä àì ìò ïéàéáî ïéà úàèç åúââù.dcpay dyr lrèä íò ùîùî äéäåéìò äåöî ,ùéîùú úòùá äúò éúàîèð åì äøîàå äøåä

íàå .äãðáù äùò åäæå .éùå÷ àìá ùøåôå øáàä úåîéù ãò ïéúîîå ò÷ø÷á åéðøôö õòåð àìà ,åúàéáë åì àéä äàðä äàéöéäù ãéî ùåøôé àìå ,ùåøôì
:úàèç åúââù ìò áééç ãéçéäù éôì ,øáã íìòä øô ïéáééç ,ãéî ùåøôéù åøåäå åæ äàøåäá ïéã úéá åââù

dddd.lewd zriny lr oiaiig oi`áéúëãë ,åì ãéòä àìå úåãò åì òãåé íà åøáç åòéáùäù('ä àø÷éå):'åâå ãò àåäå äìà ìå÷ äòîùå àèçú éë ùôðålre
.mizty iehia:ìëàå éúìëà àì ,ìëà àìå éúìëà ïëå .ìëà àìå ìëåàù åà ,ìëàå ìëåà àìù äòåáù.eiycwe ycwn z`neh lre,äàîåèá ùã÷îì ñðëðä

:äòåá÷ úàèç ïúââù ìò ïéáééç íéãéçéä ïéàù éôì ,çéùîä àìå ïéã úéá àì ïáø÷ ïéáééç ïéà ,åìà ìëî úçàá äàøåäá åââù íà .ùãå÷ ìëàù åà`iypde
.mda `veik,úåéðò éãéì íéàáù éî ,åãé âéùú àì íàå åãé òéâú àì íàå áéúë êðä ìëáã ,ïáø÷ íåùî øåèôå øéòù àéáî åðéà åìà ìëî ãçàá ââùù êìî

:úåéðò éãéì ïéàá ïðéàù ìåãâ ïäëå êìî àöé.aiig `iypd xne` `aiwr 'xáéúë àéùðáã('ã íù)øåîàä ãøåéå äìåò ïáø÷áå ,åúàèçî ïäëä åéìò øôëå
áéúë ,ùã÷î úàîåèáå ,íéúôù éåèááå ,ìå÷ úòéîùá('ä íù)øåîàä ïáø÷î øåèô çéùî ïäëã éàäå .ïäá áééç àéùðù êãîìì ,åúàèçî ïäëä åéìò øôëå

`xephxa yexit

äcpaL äNòú àG ìòå äNò ìò éeìz íLà ספק שאם – ÈÈÈÇÂÅÀÇÇÂÆÆÇÄÈ
שבנדה, תעשה לא מצוות על או  עשה מצוות על  עבר  אם לאדם,
בשוגג, עליה עובר  כשאדם וודאה, על  שהרי  תלוי , אשם להביא חייב

קבועה; חטאת äcpaLחייב äNò úåöî àéä Bæéà ששנינו – ÅÄÄÀÇÂÅÆÇÄÈ
מב  ויחיד ציבור, של  דבר העלם פר עליה חייבים דין שבית יא לעיל,

תלוי? אשם øtäcpäעליה ïî Lשבועות במסכת משנה משנה משנה משנה – בבבב ((((פרקפרקפרקפרק ÀÙÄÇÄÈ
dxedhdמבואר :דדדד)))) mr ynyn did" היתה שלא הטהורה, אשתו (עם

iz`nhpנידה), :el dxn`e,(נידה cin(נעשיתי yxite(ממנה)aiig ±
שוגג), הוא אם חטאת וקרבן  מזיד , הוא אם נידה, בועל כשאר  (כרת

"ez`iak el d`pd ez`iviy iptn ואז האבר  שימות עד ימתין  (אלא
שכתוב שבנידה עשה מצוות זוהי  ממנה); כד כד כד כד ):):):):יפרוש  טו טו טו טו ,,,, "ותהי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

בית  טעו  ואם עליו; תהא נידתה בשעת אפילו ודרשו : עליו ", נדתה
של דבר  העלם בפר  הם חייבים מיד, לפרוש לו שמותר והורו , דין

תלוי . אשם חייב זו  עבירה עשה אם לו שספק ומי  úåöîeÄÀÇציבור;
äNòú àG?שבנידה תעשה לא מצוות היא ואיזו –ìà àáz àG ÇÂÆÈÙÆ

äcpäשכתוב יט יט יט יט ):):):):– יח יח יח יח ,,,, תקרב",((((ויקראויקראויקראויקרא לא טומאתה בנדת אשה "ואל  ÇÄÈ
פר חייבים זו , תעשה" "לא מצוות בענין  וטעו  דין בית הורו ואם

להביא  היחידים חייבים זו  עבירה ספק ועל  ציבור ; של דבר העלם
שבנדה, תעשה" ו "לא "עשה" של  דוגמה נוקטת משנתנו  – תלוי . אשם
ברישא, ששנינו  שבמקדש תעשה" ו"לא ל"עשה" דמיון בה שיש  לפי

לצאת  דינו במקדש, שנטמא שמי היא, שבמקדש  עשה מצוות שכן
שזדונן  העבירות לכל הדין  הוא ברם, לעיל ; שבארנו כמו  קצרה, בדרך 

בשוגג, ומעשה הוראה בהן  היתה שאם קבועה, חטאת ושגגתן כרת
ציבור. של דבר העלם פר  עליהן  חייבים

i y i l y m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ציבור , של דבר  העלם בפר  חייבים דין בית שאין  הקודמת, במשנה למדנו כבר 
על חייבין  "אין שם: שנינו  שכן  ויורד , עולה קרבן בו שיש בדבר וטעו הורו  אם
מחייבת  שהתורה העבירות, כל  את מפרטת משנתנו  שבמקדש". תעשה לא ועל עשה

א. והן: ויורד, עולה קרבן  zecrdעליהן zreay,(א-ג ד, שבועות משנה (עיין 
במשנתנו lewd"ונקראת zriny" תחטא כי "ונפש  א): ה, (ויקרא הכתוב מלשון

ב. ידע"; או  ראה או  עד והוא אלה קול  iehiadושמעה zreay שבועות משנה (עיין
תשבע כי נפש "או ד ): שם, (שם שכתוב כמו ז), miiztyaג, `halאו להרע

ג. בשבועה"; האדם יבטא אשר  לכל  eiycweלהטיב ycwn z`neh משנה (עיין
טמא... דבר בכל תגע אשר  נפש  "או ב-ג): שם, (שם שכתוב כמו  א), ב, שבועות

טומאתו  ממנו  שנעלמה טמא כלומר ואשם"... טמא והוא ממנו (gkyyונעלם
(`nhpy,הללו העבירות שלוש  בכל  – קודש ; בשר  אכל  או  למקדש בטומאתו  ונכנס

לפי ציבור, של  דבר העלם פר עליהן  חייבים אין בהן, וטעו  דין בית הורו  אם

ויורד . עולה קרבן  אלא קבועה חטאת בהן x`ean,שאין i"yxa חוזרת שמשנתנו 

מחלוקת  להשמיענו כדי  הקודמת, במשנה כבר שנשנתה פי על  אף זו , הלכה על 

הנשיא של בדינו  עקיבא ורבי  הגלילי יוסי מעבירות (jlnd),רבי  באחת שחטא

אלו.

ïéáiç ïéà,ציבור של דבר העלם פר חייבים דין בית אין  –ìò ÅÇÈÄÇ
ìBwä úòéîL עדות שידעו  עדים היינו  העדות, שבועת על כלומר  – ÀÄÇÇ

לו  ויעידו שיבואו התובע והשביעם כסף, לחברו  חייב שאחד ממון ,

להעיד ; צריכים שאינם בטעות, דין בית והורו  דין , éehaבבית ìòåÀÇÄ
íéúôN שלא אדם שנשבע כגון  ביטוי, שבועת בענין  הורו אם – ÀÈÇÄ

שבועת  על  לעבור לאדם שמותר  בטעות, דין  בית והורו  ואכל, יאכל 
åéLã÷åהביטוי ; Lc÷î úàîè ìòå והורו דין בית שטעו – ÀÇËÀÇÄÀÈÀÈÈÈ

עשו  אם אלו , בכל קודש; לאכול  או למקדש להיכנס לטמא שמותר 

ציבור של דבר  העלם בפר חייבים אין דין, בית הוראת פי  על  הציבור 
עולה  קרבן אלא קבועה חטאת חייב אינו עליהן, העובר  שהיחיד  לפי

אלו , בעבירות דין בית הוראת סמך על העם כששגגו אף ולכן  ויורד ;
ויורד . עולה בקרבן  חייב אחד  וכל כיחידים, העושים àéNpäåÀÇÈÄנידונים

íäá àöBik בתורה שכן הקרבן; מן  פטור מאלו, באחת שגג שאם – ÇÅÈÆ
כבכבכבכב----כגכגכגכג):):):):כתוב דדדד,,,, מצוות ((((ויקראויקראויקראויקרא מכל אחת ועשה יחטא נשיא "אשר

שעיר קרבנו את והביא בה, חטא אשר  חטאתו  אליו הודע או ה'...
ולהלן  גגגג))))עזים", שאם ((((ג ג ג ג ,,,, מכאן , המלך"; זה נשיא? "איזהו  מבואר :

שגגתו  ואין  – לחטאת, שעיר  להביא הוא חייב בשגגה, חטא המלך
המעשה  שגגת על  הוא חייב אלא משיח, בכהן כמו  בהוראתו, תלויה

––––בלבד הללו ,((((גמראגמראגמראגמרא),),),), מעבירות אחת על בשגגה המלך עבר אם אבל
קרבן ; מכל פטור הוא הרי  ויורד , עולה קרבן  עליהן  éøácÄÀÅשחייבים

éìéìbä éñBé éaøכתוב אלו  שבעבירות לפי ז ז ז ז ):):):):– ה ה ה ה ,,,, "ואם ((((ויקראויקראויקראויקרא ÇÄÅÇÀÄÄ
וכן ידו", תגיע יא יא יא יא ):):):):לא שםשםשםשם,,,, לידי((((שם שם שם שם  שבא מי  – ידו" תשיג לא "ואם

ועשירות dlerעניות oaxwa epyiy `ed ,xiyr minrte ipr minrty)
,(cxeie; ויורד עולה קרבן בדין אינו עניות, לידי בא שאינו מלך  יצא

הוא  ואף הואיל  ויורד, עולה קרבן  בדין  שאינו  גדול , לכהן הדין  והוא
שכתוב עניות, לידי בא יייי):):):):אינו  כא כא כא כא ,,,, מאחיו",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הגדול  "והכהן

אחרים  ובעושר; בחכמה בכוח, בנוי , מאחיו  גדול שהוא ודרשו:

"והכהן  לומר: תלמוד  אחיו ? משל  גדלהו לו, אין  שאם מניין אומרים:
eig`n lecbd"המשחה שמן ראשו על יוצק מאחיו "((((שם שם שם שם ))))אשר  גדלהו  –

א א א א ).).).). ט ט ט ט ,,,, הוריותהוריותהוריותהוריות ïlëa((((גמראגמראגמראגמרא áiç àéNpä :øîBà àáé÷ò éaø– ÇÄÂÄÈÅÇÈÄÇÈÀËÈ
בפירושו הטעם ומבואר  ויורד , עולה למשנתנו:בקרבן הרמב"ם של 

בנשיא שנאמר כוכוכוכו):):):):לפי  דדדד,,,, וכן ((((ויקראויקראויקראויקרא מחטאתו", הכהן עליו "וכפר 
ובטומאת  שפתים ובביטוי  קול בשמיעת האמור ויורד  עולה בקרבן 

כתוב וקדשיו יייי):):):):מקדש  הההה,,,, מחטאתו",((((ויקראויקראויקראויקרא הכהן  עליו  "וכפר

izdw - zex`ean zeipyn
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‚äNònä úââL íò øác íìòä ìò àlà ïéáiç ïéà,çéLnä ïëå.ïéáiç ïéà äøæ äãBáòa àGå,íìòä ìò àlà ¥©¨¦¤¨©¤§¥¨¨¦¦§©©©£¤§¥©¨¦©§©£¨¨¨¥©¨¦¤¨©¤§¥
äNònä úââL íò øác.ïéáiç ïéc úéa ïéà,úàhç BúââLå úøk BðBãfL øáãa eøBiL ãò,çéLnä ïëå.àGå ¨¨¦¦§©©©£¤¥¥¦©¨¦©¤§¨¨¤§¨¥§¦§¨©¨§¥©¨¦©§

äøæ äãBáòa,úàhç BúââLå úøk BðBãfL øác ìò eøBiL ãò. ©£¨¨¨©¤©¨¨¤§¨¥§¦§¨©¨
„Lc÷naL äNòú àG ìòå äNò ìò ïéáiç ïéà,Lc÷naL äNòú àG ìòå äNò ìò éeìz íLà ïéàéáî ïéàå. ¥©¨¦©£¥§©©£¤¤©¦§¨§¥§¦¦¨¨¨©£¥§©©£¤¤©¦§¨

bbbb.xac mlrd lr `l` oiaiig oi`åââùù øáã íìòä ìò àìà øåáö ìù øáã íìòä øô àéáäì ïéáééç ïéà ,úåöîä ìëî úçà ìò øåáöì åøåäù ïéã úéá
:ïéãä ïäî íìòðå äàøåäá.dyrn zbby mr:øáã íìòðå äùòî úââù ,øáã íìòðå åâùé áéúëã .íäéô ìò äùòî åùòå øåáöä áåø åââùå.giynd oke

áéúëã ,áùçù äàøåä éô ìò ââåùá äùòî åîöò àåä äùòéå ïéãä åðîî íìòéù ãò ïáø÷ áééç åðéà äçùîä ïîùá çåùîä ìåãâ ïäë ïëå('ã àø÷éå)úîùàì
:íòë çéùîäù ãîìî ,íòä.oiaiig oi` dxf dcearae:øéòùå øô ïéáééç äøæ äãåáòá äàøåäá åââùù ïéã úéáù (äøæ äãåáòáå)lr `l` oiaiig oi`

.dyrn zbby mr xac mlrd:ìéòì ïðéáúëãë ,éðéòî éðéòîã äåù äøéæâî úåöî øàùî äøæ äãåáò ïðéôìéã .úåöîä ìë øàùëxac lr `l` oiaiig oi`
.z`hg ezbby lre zxk epecfy,úàèç ïúââù ìò ïéáééç ïéàù ïäáù äùîçî õåç ,úàèç ïúââù ìò ïéáééç ïìåë ìòå ,å"ì ïä äøåúáù úåúéøëä ìëù

áéúë úàèçáã ,úàèç ïúââù ìò ïéáééç ïéà úøë ïðåãæ ìò ùéù ô"òà ,äùò úåöî ïäù éôì ,çñô ïáø÷å äìéî ïäå('ã àø÷éå)àì øùà 'ä úåöî ìëî úçà
ïúââù ìò ïéáééç ïéà åéùã÷å ùã÷î úàîåèå .äùòî åá ïéàù óãâî àöé ,äââùá äùåòì ,úàèçá øîåà áåúëäå ,äùòî åá ïéàù éðôî ,óãâîå .äðéùòú
ïäéìò ïéàéáî çéùîä ïäëå ïéã úéáù úåöîä ìë åàöîð .çéùîä àìå ,ïúââù ìò úàèç ïéàéáî ïéã úéá ïéà êðä ìëå .àø÷éåá øåîàä ãøåéå äìåò ïáø÷ àìà

:äòåá÷ úàèç ïúââù ìòå úøë ïðåãæ ìò ïéáééçù úåöî úçàå íéùìù ,ïáø÷
cccc.ycwnay dyrz `l lre dyr lr oiaiig oi`:øåáö ïáø÷ àéáäì ïéáéåçî ïéà ,åéùã÷å ùã÷î úàîåèá åòèå åøåäù ïéã úéá.ycwnay dyr lrïåâë

åæ äââù ìò ïéàù éôì ,ïáø÷ ïéáééç ïéà äëåøàá úàöì åì åøåäù ïéã úéáå .úøë áééç äëåøàá àöéå ääù íàå ,äøö÷á úàöì åì äåöîù ,ùã÷îá àîèðù
:ãøåéå äìåò ïáø÷ àìà äòåá÷ úàèç áééç åðéà äëåøàá àöéå åæá ââùå äòèù ãéçé øîåìë ,úàèç ïáø÷.ycwnay dyrz `le:äàîåèá ùã÷îì ñðëé àìù

`xephxa yexit

לעיל שבארנו כמו מותרת, ורגלים ידים ג ג ג ג ););););פישוט הטעם ((((א א א א ,,,, ומבואר

מצוות בשאר  שנאמר  לפי  יגיגיגיג):):):):בגמרא, דדדד,,,, מעיני((((ויקראויקראויקראויקרא דבר  "ונעלם
זרה בעבודה ונאמר כדכדכדכד):):):):הקהל ", טוטוטוטו,,,, העדה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר מעיני  אם "והיה

הגוף  כל  ולא דבר", "ונעלם מצוות בשאר  מה – לשגגה" נעשתה
גגגג);););); אאאא,,,, הגוף((((לעיללעיללעיללעיל כל  ולא דבר  – זרה בעבודה בבבב).).).).אף ז ז ז ז ,,,, ((((הוריות הוריות הוריות הוריות 
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דין. לבית משיח כהן  שווה שבהם דברים, לפרט מוסיפה משנתנו

ïéáiç ïéà חייבים אינם המצוות, אחת על לעבור שהורו  דין בית – ÅÇÈÄ
ציבור, של דבר  העלם úââLבפר íò øác íìòä ìò àlàÆÈÇÆÀÅÈÈÄÄÀÇ

äNònä ועשו כהלכה, שלא בטעות והורו  דין מבית הדבר שנעלם – ÇÇÂÆ
סמך  על  בשוגג שנאמר הקהל זו , א א א א ):):):):הוראתם דדדד,,,, עדת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כל "ואם

mישראל  l r p e e b y iאשר ה' מצוות מכל אחת ועשו הקהל, מעיני  דבר 

תעשינה", çéLnäלא ïëå המשחה בשמן  המשוח גדול כהן וכן – ÀÅÇÈÄÇ
היתר לעצמו והורה הדין  ממנו נעלם כן  אם אלא בפר  חייב אינו
במשנה  ששנינו כמו עצמו , הוראת פי על  בשוגג מעשה ועשה בטעות,

בפרקנו. ïéáiçא ïéà äøæ äãBáòa àGå או דין בית הורו אם – ÀÇÂÈÈÈÅÇÈÄ
קרבן , חייבים אינם זרה עבודה באיסור להתיר  משיח כהן  לעצמו  הורה

הקודמת, במשנה שבארנו  úââLכמו  íò øác íìòä ìò àlàÆÈÇÆÀÅÈÈÄÄÀÇ
äNònä,המצוות כל  בשאר כמו בשוגג, ומעשה הוראה שהיו – ÇÇÂÆ

מעיני ", "מעיני , של שווה בגזרה המצוות משאר זרה עבודה שלמדים
הקודמת. המשנה בבאור שהבאנו ïéáiçכמו  ïéc úéa ïéàבפר – ÅÅÄÇÈÄ

ציבור, של דבר BúââLåהעלם úøk BðBãfL øáãa eøBiL ãòÇÆÀÈÈÆÀÈÅÀÄÀÈ
úàhç חייב בשוגג והעושה כרת, חייב במזיד העושהו שיחיד  – ÇÈ

עבירות  ושש  שלושים המשנה מונה כריתות מסכת ובתחילת חטאת.
מלבד חטאת, שגגתן על חייבים כולן  ועל  כרת, זדונן  על שחייבים

והן : חטאת, שגגתן על  חייבים שאין  שבהן , gqt,חמש oaxwe dlin
תעשה", "לא על אלא חטאת חייבים ואין עשה, מצוות שהן לפי

כז כז כז כז ):):):):שכתוב דדדד,,,, תעשינה";((((ויקראויקראויקראויקרא לא אשר ה' ממצוות אחת "בעשותה
scbn,מעשה בו שאין מפני –eiycwe ycwn z`nehe שנכנס (טמא

עולה  קרבן  אלא שגגתן  על  חייבים שאין  קודש), אכל  או  למקדש 
של דבר העלם פר  עליהן  חייבים דין  שבית המצוות כל  נמצאו ויורד ;

הן  ואחת;ציבור  çéLnäשלושים ïëå אינו המשיח הכהן  שגם – ÀÅÇÈÄÇ
חטאת. ושגגתו  כרת שזדונו  בדבר הורה כן אם אלא בפר  àGåÀחייב

äøæ äãBáòa כשטעו קרבן חייבים משיח כהן  ולא דין בית אין  – ÇÂÈÈÈ
úàhçבהוראה, BúââLå úøk BðBãfL øác ìò eøBiL ãò– ÇÆÇÈÈÆÀÈÅÀÄÀÈÇÈ

לחבק  התירו  אם אבל  זרה, לעבודה להשתחוות בטעות שהתירו כגון

ובגמרא  מקרבן ; פטורים הם הרי חטאת, חיוב בזה שאין זרה, עבודה
המקרא מן זה א א א א ).).).).למדים ח ח ח ח ,,,, הוריות הוריות הוריות הוריות  ((((עייןעייןעייןעיין

ד ה נ ש מ ר ו א ב

של דבר  העלם פר  עליהן חייבים דין  בית שאין עבירות, לפרט באה זו משנה
בטעות אותן  כשהתירו  iepyציבור , epic oky ,miyxtna oiir giyn odkl rbepae)

.(`xnba `aeny enk ,oerny iaxe `aiwr iax ly zwelgnaללמד המשנה באה כן 
תלוי. אשם בענין גם – אגב דרך –

ïéáiç ïéà,ציבור של דבר העלם פר חייבים דין בית אין  –ìò ÅÇÈÄÇ
Lc÷naL äNòú àG ìòå äNò מצוות בענין  וטעו הורו  אם – ÂÅÀÇÇÂÆÆÇÄÀÈ

מצוות  בענין שבמקדש ; תעשה לא מצוות בענין או  שבמקדש , עשה
שכתוב – בבבב):):):):עשה ה ה ה ה ,,,, dpgnd((((במדבר במדבר במדבר במדבר  on eglyie"זב וכל צרוע lkeכל

,"ytpl `nhבדרך משם לצאת דינו  בעזרה שנטמא שאדם ומכאן 
ארוכה, בדרך  לצאת לו שמותר  בטעות דין בית הורו  ואם הקצרה,

בענין  ציבור; של דבר  העלם פר  זו הוראה שגגת על חייבים אינם
משום  המקדש , לבית להיכנס לטמא שאסור – תעשה" "לא מצוות

גגגג))))שנאמר שם שם שם שם ,,,, מחניהם"((((שם שם שם שם  את יטמאו  בבבב),),),),"ולא ידידידיד,,,, מכות מכות מכות מכות  גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

ביולדת נאמר  דדדד):):):):וכן יביביביב,,,, תבוא"((((ויקראויקראויקראויקרא לא המקדש גמרא גמרא גמרא גמרא "ואל ((((עייןעייןעייןעיין

בבבב),),),), יז יז יז יז ,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  אינם ורשורשורשורש""""יייי האיסור , להתיר בטעות דין  בית והורו 
בשוגג  העובר  שיחיד  הדבר, וטעם ציבור; של  דבר העלם פר  חייבים

ויורד עולה קרבן  אלא קבועה חטאת חייב אינו אלו מצוות ((((עיין עיין עיין עיין על

ג ג ג ג ).).).).משנה משנה משנה משנה  בבבב,,,, ìòåשבועות שבועות שבועות שבועות  äNò ìò éeìz íLà ïéàéáî ïéàåÀÅÀÄÄÈÈÈÇÂÅÀÇ
Lc÷naL äNòú àG כגון עבירה, ספק על  בשוגג שעבר  מי – ÇÂÆÆÇÄÀÈ

ואינו  מהן, מאחת ואכל שומן, וחתיכת חלב חתיכת לפניו שהיתה
ללמד, המשנה ובאה תלוי ; אשם חייב הוא הרי  אכל , מהן מאיזו  יודע

שבמקדש, תעשה לא ועל  עשה על  תלוי  אשם מביא היחיד שאין
אם  אלא חטא ספק על  תלוי אשם מביאים שאין לפי לעיל , כמבואר 

על בשוגג העובר ואילו  קבועה, חטאת ודאי שגגתו על  חייבים כן 
אלא  קבועה חטאת חייב אינו  שבמקדש תעשה" "לא על  או "עשה"

ויורד . עולה ïéáiçקרבן  ìáà,ציבור של דבר  העלם פר דין  בית – ÂÈÇÈÄ
äcpaL äNòú àG ìòå äNò ìò עשה בענין  וטעו הורו אם – ÇÂÅÀÇÇÂÆÆÇÄÈ

שהעובר לפי במשנתנו, להלן  כמבואר  שבנדה, תעשה לא בענין או
חטאת; חייב ובשוגג כרת, חייב במזיד  היחידים,ïéàéáîeעליהן  – ÀÄÄ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ipy wxt zeixed zkqn

äcpaL äNòú àG ìòå äNò ìò ïéáiç ìáà,äcpaL äNòú àG ìòå äNò ìò éeìz íLà ïéàéáîe.àéä Bæéà £¨©¨¦©£¥§©©£¤¤©¦¨§¦¦¨¨¨©£¥§©©£¤¤©¦¨¥¦
äcpaL äNò úåöî?äcpä ïî Løt;äNòú àG úåöîe?äcpä ìà àáz àG. ¦§©£¥¤©¦¨§Ÿ¦©¦¨¦§©©£¤¨Ÿ¤©¦¨

‰ìBwä úòéîL ìò ïéáiç ïéà,íéúôN éeha ìòå,åéLã÷å Lc÷î úàîè ìòå;íäá àöBik àéNpäå;éøácéaø ¥©¨¦©§¦©©§©¦§¨©¦§©ª§©¦§¨§¨¨¨§©¨¦©¥¨¤¦§¥©¦
éìéìbä éñBé.àáé÷ò éaøøîBà:ìBwä úòéîMî õeç ïlëa áiç àéNpä;BúBà ïéðc àGå ïc àG CìnäL,àG ¥©§¦¦©¦£¦¨¥©¨¦©¨§ª¨¦§¦©©¤©¤¤¨§¨¦

.'eke ielz my` oi`ian oi`eìò ïéáééç ïéàå ìéàåä ùã÷î úàîåèå .éåìú íùà åìù òãåä àì ìò ïéàéáî ,äòåá÷ úàèç åúââù ìò ïéáééçù øáã ìëù
:éåìú íùà åìù òãåä àì ìò ïéàéáî ïéà úàèç åúââù.dcpay dyr lrèä íò ùîùî äéäåéìò äåöî ,ùéîùú úòùá äúò éúàîèð åì äøîàå äøåä

íàå .äãðáù äùò åäæå .éùå÷ àìá ùøåôå øáàä úåîéù ãò ïéúîîå ò÷ø÷á åéðøôö õòåð àìà ,åúàéáë åì àéä äàðä äàéöéäù ãéî ùåøôé àìå ,ùåøôì
:úàèç åúââù ìò áééç ãéçéäù éôì ,øáã íìòä øô ïéáééç ,ãéî ùåøôéù åøåäå åæ äàøåäá ïéã úéá åââù

dddd.lewd zriny lr oiaiig oi`áéúëãë ,åì ãéòä àìå úåãò åì òãåé íà åøáç åòéáùäù('ä àø÷éå):'åâå ãò àåäå äìà ìå÷ äòîùå àèçú éë ùôðålre
.mizty iehia:ìëàå éúìëà àì ,ìëà àìå éúìëà ïëå .ìëà àìå ìëåàù åà ,ìëàå ìëåà àìù äòåáù.eiycwe ycwn z`neh lre,äàîåèá ùã÷îì ñðëðä

:äòåá÷ úàèç ïúââù ìò ïéáééç íéãéçéä ïéàù éôì ,çéùîä àìå ïéã úéá àì ïáø÷ ïéáééç ïéà ,åìà ìëî úçàá äàøåäá åââù íà .ùãå÷ ìëàù åà`iypde
.mda `veik,úåéðò éãéì íéàáù éî ,åãé âéùú àì íàå åãé òéâú àì íàå áéúë êðä ìëáã ,ïáø÷ íåùî øåèôå øéòù àéáî åðéà åìà ìëî ãçàá ââùù êìî

:úåéðò éãéì ïéàá ïðéàù ìåãâ ïäëå êìî àöé.aiig `iypd xne` `aiwr 'xáéúë àéùðáã('ã íù)øåîàä ãøåéå äìåò ïáø÷áå ,åúàèçî ïäëä åéìò øôëå
áéúë ,ùã÷î úàîåèáå ,íéúôù éåèááå ,ìå÷ úòéîùá('ä íù)øåîàä ïáø÷î øåèô çéùî ïäëã éàäå .ïäá áééç àéùðù êãîìì ,åúàèçî ïäëä åéìò øôëå
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äcpaL äNòú àG ìòå äNò ìò éeìz íLà ספק שאם – ÈÈÈÇÂÅÀÇÇÂÆÆÇÄÈ
שבנדה, תעשה לא מצוות על או  עשה מצוות על  עבר  אם לאדם,
בשוגג, עליה עובר  כשאדם וודאה, על  שהרי  תלוי , אשם להביא חייב

קבועה; חטאת äcpaLחייב äNò úåöî àéä Bæéà ששנינו – ÅÄÄÀÇÂÅÆÇÄÈ
מב  ויחיד ציבור, של  דבר העלם פר עליה חייבים דין שבית יא לעיל,

תלוי? אשם øtäcpäעליה ïî Lשבועות במסכת משנה משנה משנה משנה – בבבב ((((פרקפרקפרקפרק ÀÙÄÇÄÈ
dxedhdמבואר :דדדד)))) mr ynyn did" היתה שלא הטהורה, אשתו (עם

iz`nhpנידה), :el dxn`e,(נידה cin(נעשיתי yxite(ממנה)aiig ±
שוגג), הוא אם חטאת וקרבן  מזיד , הוא אם נידה, בועל כשאר  (כרת

"ez`iak el d`pd ez`iviy iptn ואז האבר  שימות עד ימתין  (אלא
שכתוב שבנידה עשה מצוות זוהי  ממנה); כד כד כד כד ):):):):יפרוש  טו טו טו טו ,,,, "ותהי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

בית  טעו  ואם עליו; תהא נידתה בשעת אפילו ודרשו : עליו ", נדתה
של דבר  העלם בפר  הם חייבים מיד, לפרוש לו שמותר והורו , דין

תלוי . אשם חייב זו  עבירה עשה אם לו שספק ומי  úåöîeÄÀÇציבור;
äNòú àG?שבנידה תעשה לא מצוות היא ואיזו –ìà àáz àG ÇÂÆÈÙÆ

äcpäשכתוב יט יט יט יט ):):):):– יח יח יח יח ,,,, תקרב",((((ויקראויקראויקראויקרא לא טומאתה בנדת אשה "ואל  ÇÄÈ
פר חייבים זו , תעשה" "לא מצוות בענין  וטעו  דין בית הורו ואם

להביא  היחידים חייבים זו  עבירה ספק ועל  ציבור ; של דבר העלם
שבנדה, תעשה" ו "לא "עשה" של  דוגמה נוקטת משנתנו  – תלוי . אשם
ברישא, ששנינו  שבמקדש תעשה" ו"לא ל"עשה" דמיון בה שיש  לפי

לצאת  דינו במקדש, שנטמא שמי היא, שבמקדש  עשה מצוות שכן
שזדונן  העבירות לכל הדין  הוא ברם, לעיל ; שבארנו כמו  קצרה, בדרך 

בשוגג, ומעשה הוראה בהן  היתה שאם קבועה, חטאת ושגגתן כרת
ציבור. של דבר העלם פר  עליהן  חייבים
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ציבור , של דבר  העלם בפר  חייבים דין בית שאין  הקודמת, במשנה למדנו כבר 
על חייבין  "אין שם: שנינו  שכן  ויורד , עולה קרבן בו שיש בדבר וטעו הורו  אם
מחייבת  שהתורה העבירות, כל  את מפרטת משנתנו  שבמקדש". תעשה לא ועל עשה

א. והן: ויורד, עולה קרבן  zecrdעליהן zreay,(א-ג ד, שבועות משנה (עיין 
במשנתנו lewd"ונקראת zriny" תחטא כי "ונפש  א): ה, (ויקרא הכתוב מלשון

ב. ידע"; או  ראה או  עד והוא אלה קול  iehiadושמעה zreay שבועות משנה (עיין
תשבע כי נפש "או ד ): שם, (שם שכתוב כמו ז), miiztyaג, `halאו להרע

ג. בשבועה"; האדם יבטא אשר  לכל  eiycweלהטיב ycwn z`neh משנה (עיין
טמא... דבר בכל תגע אשר  נפש  "או ב-ג): שם, (שם שכתוב כמו  א), ב, שבועות

טומאתו  ממנו  שנעלמה טמא כלומר ואשם"... טמא והוא ממנו (gkyyונעלם
(`nhpy,הללו העבירות שלוש  בכל  – קודש ; בשר  אכל  או  למקדש בטומאתו  ונכנס

לפי ציבור, של  דבר העלם פר עליהן  חייבים אין בהן, וטעו  דין בית הורו  אם

ויורד . עולה קרבן  אלא קבועה חטאת בהן x`ean,שאין i"yxa חוזרת שמשנתנו 

מחלוקת  להשמיענו כדי  הקודמת, במשנה כבר שנשנתה פי על  אף זו , הלכה על 

הנשיא של בדינו  עקיבא ורבי  הגלילי יוסי מעבירות (jlnd),רבי  באחת שחטא

אלו.

ïéáiç ïéà,ציבור של דבר העלם פר חייבים דין בית אין  –ìò ÅÇÈÄÇ
ìBwä úòéîL עדות שידעו  עדים היינו  העדות, שבועת על כלומר  – ÀÄÇÇ

לו  ויעידו שיבואו התובע והשביעם כסף, לחברו  חייב שאחד ממון ,

להעיד ; צריכים שאינם בטעות, דין בית והורו  דין , éehaבבית ìòåÀÇÄ
íéúôN שלא אדם שנשבע כגון  ביטוי, שבועת בענין  הורו אם – ÀÈÇÄ

שבועת  על  לעבור לאדם שמותר  בטעות, דין  בית והורו  ואכל, יאכל 
åéLã÷åהביטוי ; Lc÷î úàîè ìòå והורו דין בית שטעו – ÀÇËÀÇÄÀÈÀÈÈÈ

עשו  אם אלו , בכל קודש; לאכול  או למקדש להיכנס לטמא שמותר 

ציבור של דבר  העלם בפר חייבים אין דין, בית הוראת פי  על  הציבור 
עולה  קרבן אלא קבועה חטאת חייב אינו עליהן, העובר  שהיחיד  לפי

אלו , בעבירות דין בית הוראת סמך על העם כששגגו אף ולכן  ויורד ;
ויורד . עולה בקרבן  חייב אחד  וכל כיחידים, העושים àéNpäåÀÇÈÄנידונים

íäá àöBik בתורה שכן הקרבן; מן  פטור מאלו, באחת שגג שאם – ÇÅÈÆ
כבכבכבכב----כגכגכגכג):):):):כתוב דדדד,,,, מצוות ((((ויקראויקראויקראויקרא מכל אחת ועשה יחטא נשיא "אשר

שעיר קרבנו את והביא בה, חטא אשר  חטאתו  אליו הודע או ה'...
ולהלן  גגגג))))עזים", שאם ((((ג ג ג ג ,,,, מכאן , המלך"; זה נשיא? "איזהו  מבואר :

שגגתו  ואין  – לחטאת, שעיר  להביא הוא חייב בשגגה, חטא המלך
המעשה  שגגת על  הוא חייב אלא משיח, בכהן כמו  בהוראתו, תלויה

––––בלבד הללו ,((((גמראגמראגמראגמרא),),),), מעבירות אחת על בשגגה המלך עבר אם אבל
קרבן ; מכל פטור הוא הרי  ויורד , עולה קרבן  עליהן  éøácÄÀÅשחייבים

éìéìbä éñBé éaøכתוב אלו  שבעבירות לפי ז ז ז ז ):):):):– ה ה ה ה ,,,, "ואם ((((ויקראויקראויקראויקרא ÇÄÅÇÀÄÄ
וכן ידו", תגיע יא יא יא יא ):):):):לא שםשםשםשם,,,, לידי((((שם שם שם שם  שבא מי  – ידו" תשיג לא "ואם

ועשירות dlerעניות oaxwa epyiy `ed ,xiyr minrte ipr minrty)
,(cxeie; ויורד עולה קרבן בדין אינו עניות, לידי בא שאינו מלך  יצא

הוא  ואף הואיל  ויורד, עולה קרבן  בדין  שאינו  גדול , לכהן הדין  והוא
שכתוב עניות, לידי בא יייי):):):):אינו  כא כא כא כא ,,,, מאחיו",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הגדול  "והכהן

אחרים  ובעושר; בחכמה בכוח, בנוי , מאחיו  גדול שהוא ודרשו:

"והכהן  לומר: תלמוד  אחיו ? משל  גדלהו לו, אין  שאם מניין אומרים:
eig`n lecbd"המשחה שמן ראשו על יוצק מאחיו "((((שם שם שם שם ))))אשר  גדלהו  –

א א א א ).).).). ט ט ט ט ,,,, הוריותהוריותהוריותהוריות ïlëa((((גמראגמראגמראגמרא áiç àéNpä :øîBà àáé÷ò éaø– ÇÄÂÄÈÅÇÈÄÇÈÀËÈ
בפירושו הטעם ומבואר  ויורד , עולה למשנתנו:בקרבן הרמב"ם של 

בנשיא שנאמר כוכוכוכו):):):):לפי  דדדד,,,, וכן ((((ויקראויקראויקראויקרא מחטאתו", הכהן עליו "וכפר 
ובטומאת  שפתים ובביטוי  קול בשמיעת האמור ויורד  עולה בקרבן 

כתוב וקדשיו יייי):):):):מקדש  הההה,,,, מחטאתו",((((ויקראויקראויקראויקרא הכהן  עליו  "וכפר

izdw - zex`ean zeipyn
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BúBà ïéãéòî àGå ãéòî. ¥¦§§¦¦
ÂäøBzaL úBönä ìk,úàhç ïúââL ìòå úøk ïðBãæ ìò ïéáiçL–äøéòNe äaNk àéáî ãéçiä,àéNpäå ¨©¦§¤©¨¤©¨¦©§¨¨¥§©¦§¨¨©¨©¨¦¥¦¦§¨§¦¨§©¨¦

øéòN,çéLîeøt ïéàéáî ïéc úéáe;äøæ äãBáòáe–ãéçiääøéòN ïéàéáî çéLnäå àéNpäå,øt ïéc úéáe ¨¦¨¦©¥¦§¦¦©©£¨¨¨©¨¦§©¨¦§©¨¦©§¦¦§¦¨¥¦©
øéòNå,úàhçì øéòNå äìBòì øt. §¨¦©§¨§¨¦§©¨
Êéeìz íLà–ïéáiç àéNpäå ãéçiä,íéøeèt ïéc úéáe çéLîe.éàcå íLà–ïéáiç çéLnäå àéNpäå ãéçiä, ¨¨¨©¨¦§©¨¦©¨¦¨¦©¥¦§¦¨¨©©©¨¦§©¨¦§©¨¦©©¨¦

áéúëã íåùî àåä àáé÷ò éáø éøáãì ,ùã÷î úàîåèå íéúôù éåèáå ìå÷ úòéîùá('å íù)øîåì ,àåä èåòéî ,äæ ,äôéàä úéøéùò 'åâå åéðáå ïøäà ïáø÷ äæ
,çéùîä ïäëì äáåç àá ïéúéáç úçðî ìù äôéàä úéøéùòïéàù 'åëå ìå÷ úòéîùá øåîàä äôéàä úéøéùò éèåòîì ,äáåç åì àá øçà äôéà úéøéùò ïéàå

åéìò øôëå äùøô äúåà óåñá áéúëã .ïéðòá øåîàä ïáø÷ ìëîå íéøåú éúùî éîð èòîúð ,äôéàä úéøéùòî áåúëä åèòéîù ïåéëå .åúåà àéáî çéùîä ïäëä
àáé÷ò éáøë äëìä ïéàå .ïìåëá øôëúî ïéà äìàî úçàá øôëúî ïéàùå ,ïìåëá øôëúî äìàî úçàá øôëúîä ,äìàî úçàî àèç øùà åúàèç ìò ïäëä
ïðéðúã àäå .ïéúéðúîá ïî÷ì çëåîãë ,ùã÷î úàîåè ìòå íéúôù éåèá ìòå ìå÷ úòéîù ìò ãøåéå äìåò ïáø÷ ïéáééç àéùðå çéùî ïäë àìà ,éñåé éáøë àìå

:ãøåéå äìåò ïáø÷ áééç ìáà ,úåöî øàù ìò àáä øô áééç åðéà åðééä ,çéùî ïäë àìå ïéã úéá àì òîùîã 'åëå ìå÷ä úòéîù ìò ïéáééç ïéà
eeee.dxiry oi`ian giynde `iypde cigid dxf dcearaeáéúëå ,æò äáéø÷äå 'åâå äââùá àèçú úçà ùôð íàå áéúë äøæ äãåáò ïáø÷á êì çìù úùøôá

:äæ ïáø÷ì ïìåë úà äåùä ,íëì äéäé úçà äøåú äéøúá
ffff.ielz my`ìù ãçàå áìç ìù ãçà íéúéæ éðùë ïåâë ,éåìú íùà ïäìù òãåä àì ìò ïéáééç ,äòåá÷ úàèç ïúââù ìòå úøë ïðåãæ ìò ïéáééçù úåøéáò

:ìëà ïäî äæéà òãåé åðéàå ïäî ãçà ìëàå ïîåù.oixeht oic ziae giyndeøåáö ïáø÷á áéúëã('ã àø÷éå)àìà ïáø÷ ïéáééç ïéà ,åáéø÷äå úàèçä äòãåðå

`xephxa yexit

אלו, בעבירות קרבן  חייב שנשיא ìBwäללמדך  úòéîMî õeç– ÄÀÄÇÇ
מקרבן, פטור  הוא הרי העיד , ולא להעיד  אותו  השביעו  CìnäLÆÇÆÆשאם

BúBà ïéãéòî àGå ãéòî àG ,BúBà ïéðc àGå ïc àG– ÈÀÈÄÅÄÀÀÄÄ
ב ב ב ב )))) בבבב,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין כלל.((((משנה משנה משנה משנה  עליו חלה עדות חובת שאין  כלומר  –

ויורד עולה מקרבן פטור  שהוא עקיבא, רבי  מודה גדול  בכהן  ברם,
א א א א ),),),), ט ט ט ט ,,,, הוריותהוריותהוריותהוריות בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  שכתוב ((((ברייתאברייתאברייתאברייתא לפי בגמרא, מבואר  והטעם

יגיגיגיג):):):): וווו,,,, זו((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  – האפה" עשירית ובניו... אהרן קרבן  (zixiyr"זה
(oiziag zgpn ly dti`d לו חובה באה אחרת ואין  לו , חובה באה

,(el daeg d`a dpi` cxeie dler ly dti`d zixiyr xnelk) וכיון
עולה  של הקרבנות מכל  נתמעט האיפה, מעשירית הכתוב שמיעטו

הפרשה בסוף שכתוב יגיגיגיג):):):):ויורד , ה ה ה ה ,,,, חטאתו ((((שם שם שם שם  על  הכהן  עליו  "וכפר 
חטא dl`nאשר zg`n, בכולן מתכפר  מאלה באחת המתכפר – "

בכולן . מתכפר  אין  מאלה באחת מתכפר iaxkושאין dkld oi`e
dler oaxw miaiig `iype giyn odk `l` ,ililbd iqei iaxk `le `aiwr
,eiycwe ycwn z`neh lre mizty iehia lre lewd zriny lr cxeie

פרקנו בסוף שנלמד  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).כפי  ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שנעשתה  עבירה על  קרבן  מהן שמביאים הבהמות סוגי  את מסכמת זו  משנה
בשגגה.

ïúââL ìòå úøk ïðBãæ ìò ïéáiçL ,äøBzaL úBönä ìkÈÇÄÀÆÇÈÆÇÈÄÇÀÈÈÅÀÇÄÀÈÈ
úàhç לעיל שבארנו כמו גגגג),),),),– äaNk((((משנהמשנהמשנהמשנה àéáî ãéçiä ÇÈÇÈÄÅÄÄÀÈ

äøéòNeשכתוב כמו  שעירה, או  כשבה לבלבלבלב):):):):– כז כז כז כז ----כח כח כח כח ;;;; ד ד ד ד ,,,, "ואם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÀÄÈ
אשר ה' ממצוות אחת בעשותה הארץ, מעם בשגגה תחטא אחת נפש
על נקבה תמימה עזים שעירת קרבנו והביא ואשם... תעשינה לא

תמימה  נקבה לחטאת, קרבנו יביא כבש  ואם חטא... אשר חטאתו
שכתובøéòNמביאàéNpäåיביאנה"; כמו כבכבכבכב----כגכגכגכג):):):):– שם שם שם שם ,,,, ((((שם שם שם שם  ÀÇÈÄÈÄ

תעשינה  לא אשר אֿלהיו  ה' מצוות מכל אחת ועשה יחטא נשיא "אשר 
תמים"; זכר  עזים שעיר קרבנו  את והביא ïécואשם... úéáe çéLîeÈÄÇÅÄ

øt ïéàéáî, הוראתו פי על ועשה בהוראה ששגג הגדול הכהן  – ÀÄÄÇ
פר, מביאים הוראתם, פי  על הקהל ועשו  בהוראה ששגגו  דין  בית וכן

כתוב גדול  בכהן  גגגג):):):):שכן ד ד ד ד ,,,, לאשמת ((((ויקראויקראויקראויקרא יחטא המשיח הכהן  "אם
לחטאת", לה' תמים בקר  בן  פר  חטא אשר חטאתו  על  והקריב העם,

כתוב דין  ובבית המשיח"; "פר  הנקרא: יגיגיגיג----ידידידיד):):):):והוא שם שם שם שם ,,,, "ואם ((((שםשםשםשם
מצוות  מכל  אחת ועשו  הקהל מעיני דבר  ונעלם ישגו  ישראל  עדת כל

והקריבו  עליה חטאו  אשר החטאת ונודעה ואשמו. תעשינה לא אשר ה'
ציבור ", של דבר העלם "פר  הנקרא: והוא לחטאת", בקר בן פר הקהל 

הקודמות. במשניות הכל שבארנו äøæכמו  äãBáòáe שגגו אם – ÇÂÈÈÈ
זרה, עבודה של  äøéòNבחטא ïéàéáî çéLnäå àéNpäå ãéçiäÇÈÄÀÇÈÄÀÇÈÄÇÀÄÄÀÄÈ

שכתוב כמו  לחטאת, שנתה בת עז  דהיינו כז כז כז כז ----כט כט כט כט ):):):):– טוטוטוטו,,,, "ואם ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

והקריבה בשגגה תחטא אחת dzpyנפש za frבבני האזרח לחטאת...
בתוכם, הגר  ולגר dbbyaישראל dyerl mkl didi zg` dxez השווה – "

עבודה  בהוראת ששגג המשיח הכהן  ואף זה, לקרבן  כולם את הכתוב

לחטאת. שנתה בת עז  מביא כהוראתו ועשה ïécזרה úéáe שהורו – ÅÄ
הם  הרי פיהן, על  הציבור  ועשו  זרה, בעבודה איסור  להתיר בטעות

úàhçìמביאים øéòNå äìBòì øt ,øéòNå øt שכתוב כמו – ÇÀÈÄÇÀÈÀÈÄÀÇÈ
כד כד כד כד ):):):): שם שם שם שם ,,,, העדה ((((שם שם שם שם  כל  ועשו לשגגה נעשתה העדה מעיני  אם "והיה

שבארנו  כמו  לחטאת", אחד  עזים ושעיר לעולה... אחד בקר  בן  פר 
הראשון  ה ה ה ה ).).).).בפרק משנה משנה משנה משנה  שם שם שם שם  ((((עייןעייןעייןעיין

i r i a x m e i
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משיח  ולכהן  לנשיא יחיד  שבין ההבדלים על הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
ההבדלים  על ללמד משנתנו מוסיפה השגגה, על  הבא חטאת קרבן בענין  דין  ולבית

ויורד. עולה קרבן  ולענין  ודאי אשם ולענין  תלוי אשם לענין שביניהם

éeìz íLà ספק על  עבר אם להביא, אדם שחייב אשם קרבן – ÈÈÈ
קבועה, חטאת שגגתן ועל  כרת זדונן על שחייבים בעבירות חטא,

לעיל  שבארנו  דדדד),),),),כמו ïéáiç((((משנה משנה משנה משנה  àéNpäå ãéçiä דינו כלומר  – ÇÈÄÀÇÈÄÇÈÄ
יודע  ואינו איסור  ספק לידו  בא שאם ההדיוט, של  כדינו המלך של

תלוי , אשם מביא הוא הרי  עליו , עבר  íéøeètאם ïéc úéáe çéLîeÈÄÇÅÄÀÄ
על עשו והציבור  איסור בהוראת שגגו  אם דין לבית נסתפק שאם –

תלוי  באשם שנאמר תלוי , מאשם פטורים יח יח יח יח ):):):):פיהם, ה ה ה ה ,,,, "וכפר((((ויקראויקראויקראויקרא

ודרשו ידע", לא והוא שגג אשר  שגגתו על  הכהן  הוריות הוריות הוריות הוריות עליו  ((((גמראגמראגמראגמרא

אאאא):):):): שווין ז ז ז ז ,,,, ושגגתו שחטאתו  zbbya"מי  lkd `diy cr aiig epi`y)
,(dyrn שגגת עם דבר  בהעלם אלא חייבים שאין דין בית יצאו

דין בית בשגגת שנאמר ממה שלמדו ויש  ידידידיד):):):):המעשה". דדדד,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

קרבן. יתחייבו כך  ואחר  החטא שיתוודע עד החטאת", oke"ונודעה
,giyn odk הוא שאף תלוי, מאשם פטור  הוראה, בשגגת לו נסתפק אם

דין. כבית דינו ולכן  הוראה, שגגת עם אלא קרבן  חייב íLàÈÈאינו
éàcå.א ודאי : עבירות על הבאים הם אשמות חמישה –zelfb my` ÇÇ

לשקר ונשבע חברו  של  ממון  בתביעת שכפר מי להביא שחייב –
הודה כך כא כא כא כא ----כהכהכהכה););););ואחר  ה ה ה ה ,,,, zelirnב.((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  my` להביא שחייב –

או  מהם שנהנה ה', בקדשי שמעל הקודשמי מרשות ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא שהוציאם

ידידידיד----טז טז טז טז );););); dtexgג.ה ה ה ה ,,,, dgty my` שפחה על שבא מי  להביא שחייב –

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéøeèt ïéc úéáe.íéúôN éeha ìòå ìBwä úòéîL ìò,åéLã÷å Lc÷î úàîè ìòå–ïéøeèt ïéc úéa,ãéçiäå ¥¦§¦©§¦©©§©¦§¨©¦§©ª§©¦§¨§¨¨¨¥¦§¦§©¨¦
ïéáiç çéLnäå àéNpäå;åéLã÷å Lc÷î úàîè ìò áiç ìBãb ïäk ïéàL àlà;éøácïBòîL éaø.ïéàéáî ïä äîe? §©¨¦§©¨¦©©¨¦¤¨¤¥Ÿ¥¨©¨©ª§©¦§¨§¨¨¨¦§¥©¦¦§¨¥§¦¦

ãøBéå äìBò ïaø÷.øæòéìà éaøøîBà:øéòN àéáî àéNpä. ¨§©¤§¥©¦¡¦¤¤¥©¨¦¥¦¨¦
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡BúeçéLnî øáò Ck øçàå àèçL çéLî ïäk,Búlãbî øáò Ck øçàå àèçL àéNð ïëå–àéáî çéLî ïäk Ÿ¥¨¦©¤¨¨§©©¨¨©¦§¦§¥¨¦¤¨¨§©©¨¨©¦§ª¨Ÿ¥¨¦©¥¦
øt,øéòN àéáî àéNpäå. ©§©¨¦¥¦¨¦
·àèç Ck øçàå BúeçéLnî øáòL çéLî ïäk,àèç Ck øçàå Búlãbî øáòL àéNpä ïëå–àéáî çéLî ïäk Ÿ¥¨¦©¤¨©¦§¦§©©¨¨¨§¥©¨¦¤¨©¦§ª¨§©©¨¨¨Ÿ¥¨¦©¥¦

øt,èBéãäk àéNpäå. ©§©¨¦©¤§

:ïéã úéáë çéùîå .òãåä ìò.i`ce my`:äôåøç äçôù íùà ,òøåöî íùà ,øéæð íùà ,úåìéæâ íùà ,úåìéòî íùà ,éàãåä ìò ïéàáù ïä úåîùà äùîç
.oiaiig giynde `iypde cigid:àéùðå çéùî àðù àìå èåéãä àðù àì ,íä ãéçé äùòî åìà ìëù.mixeht oic ziae.íäá ÷ñò ïéã úéá úàøåäì ïéàù

:ïéã úéá úàøåä ìò àá íùà ïéàå.oerny iax ixac eiycwe ycwn z`neh lr aiig lecb odk oi`y `l`ùã÷î úàîåèá áéúëã ,ïåòîù éáøã àîòè
(è"é øáãîá)éî ìë ìä÷äù .ìä÷ì äåù åàèç ïéàù ìåãâ ïäë àöé ,ìä÷ì äåù åàèçù éî ,ìä÷ä êåúî àéää ùôðä äúøëðå àèçúé àìå àîèé øùà ùéàå

ìéòì çëåîãë ,äùòî úââù íò øáã íìòä ìò àìà áééç åðéà çéùî ïäëå ,ãáìá äùòî úââù ìò áééç ,ââåùá äøéáò øáò åà ,ââåù ùã÷îì ïäî ñðëðù
:åéùã÷å ùã÷î úàîåè ìò óà ãøåéå äìåò ïáø÷ àéáî ìåãâ ïäë àìà ,ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .ïé÷øôá.xiry `ian `iypd xne` xfril` iaxúàîåè ìò

ìò ïéáééç ïéàã ïåéëã ,øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .úøë ïðåãæ ìò ïéáééçù úåöî øàù ìò øéòù àéáî àåäù êøãë .úøë åðåãæ ìò ïéáééçù éôì .åéùã÷å ùã÷î
:àéáî ãéçéäù êøãë àìà àéáî àéùðä ïéà ,òåá÷ úàèç åéùã÷å ùã÷î úââù

b`̀̀̀.ezegiynn xar k"g`e `hgy giyn odk:åúðåäëî øáòù ãò åðáø÷ àéáäì ÷éôñä àìå.xt `ian giyn odkåäåøéáòäù øçàì øáò åìéôàå
ïäëá éîð éðú ,åäåøéáòäù íãå÷ àèçùë øéòù àéáî àéùðã éðúîì êéøèöéàã íåùî àìà äéì è÷ð àìå .øô àéáîã ïéúéðúîá ïî÷ì ïðéøîà ,åúåçéùîî

:øô àéáî çéùî.xiry `ian `iypeáéúëã('ã àø÷éå):àèçù äòùá áééç äéäù åîë úàèç àéáîù ãîìî ,àèç øùà åúàèç ìò
aaaa.'eke ezegiynn xary giyn odkúéøéùòå íéøåôëä íåé øôå äãåáò àìà ,øáòù ïäëì ãáåòä ïäë ïéá ïéàù .ãîåò àåä åúùåã÷á ,ãáåò åðéàù ô"òà

:èåéãäë àåä éøä åäåøéáòäù ïåéë àéùð ìáà .ïî÷ìãë ,íåé ìëá áéø÷îù äôéàä

`xephxa yexit

עברי לעבד המאורסת חורין בת וחציה שפחה חציה דהיינו  חרופה,
כ כ כ כ ----כב כב כב כב );););); יט יט יט יט ,,,, xifpד.((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  my` נזירותו ימי  בתוך שנטמא שנזיר –

להביא חייב ט ט ט ט ----יב יב יב יב ););););ונטהר, וווו,,,, rxevnה.((((במדברבמדברבמדברבמדבר my` המצורע שמביא –
ונטהר מצרעתו שנרפא יייי----יביביביב););););לאחר ידידידיד,,,, אלו ,((((ויקראויקראויקראויקרא מאשמות אחד  כל

ïéáiç çéLnäå àéNpäå ãéçiä אשם עליו שחייבים חטא שכל – ÇÈÄÀÇÈÄÀÇÈÄÇÇÈÄ
שווים  כולם הארץ, עם שאר  ובין משיח כהן ובין  המלך  בין ודאי ,

באשם שנאמר  כז כז כז כז ):):):):בו , דדדד,,,, בשגגה",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תחטא אחת נפש "ואם
הם אחת" "נפש בכלל  משיח ואחד  נשיא ואחד יחיד ((((גמרא גמרא גמרא גמרא אחד 

א א א א );););); חחחח,,,, ïéøeètהוריותהוריותהוריותהוריות ïéc úéáe או בגזילה היתר  הורו שאם – ÅÄÀÄ
פטורים  כהוראתם, הציבור  ועשו  וכו', חרופה בשפחה או במעילה

בדבר כשהורו  אלא קרבן  חייבים דין  בית שאין אשם, מלהביא הם
שום  דין  בית להוראת אין ולכן  כרת, אשם באיסורי ואין כרת, שזדונו 

באשמות. úàîèענין ìòå ,íéúôN éeha ìòå ìBwä úòéîL ìòÇÀÄÇÇÀÇÄÀÈÇÄÀÇËÀÇ
åéLã÷å Lc÷îלעיל שבארנו כמו  ה ה ה ה ),),),),– ïéøeèt((((משנהמשנהמשנהמשנה ïéc úéa ÄÀÈÀÈÈÈÅÄÀÄ

שזדונם  בדברים אלא ציבור של  דבר  העלם פר  חייבים דין בית שאין –
שגגתם  על שחייבים אלו  עבירות יצאו  קבועה, חטאת ושגגתם כרת

לעיל  כמבואר  ויורד, עולה ד ד ד ד ----ה ה ה ה ),),),),קרבן àéNpäå((((משניותמשניותמשניותמשניות ãéçiäåÀÇÈÄÀÇÈÄ
ïéáiç çéLnäå; הן אחת" "נפש בכלל  שכולם –ïäk ïéàL àlà ÀÇÈÄÇÇÈÄÆÈÆÅÙÅ

ïBòîL éaø éøác ;åéLã÷å Lc÷î úàîè ìò áiç ìBãb– ÈÇÈÇËÀÇÄÀÈÀÈÈÈÄÀÅÇÄÄÀ
מקדש בטומאת שכתוב לפי  כ כ כ כ ):):):):וטעמו, יטיטיטיט,,,, יטמא ((((במדברבמדברבמדברבמדבר אשר  "ואיש 

שווה  שחטאו מי – הקהל" מתוך  ההיא הנפש ונכרתה יתחטא ולא
על חייב הקהל  שכן לקהל , שווה חטאו  שאין  משיח כהן  יצא לקהל,
עם  דבר העלם על אלא חייב אינו  משיח וכהן בלבד , המעשה שגגת

שלדעת  שמעון, ורבי  חכמים כאן נחלקו הרמב"ם לפי  מעשה. שגגת
ביטוי ועל הקול שמיעת על חייבים משיח כהן וגם הנשיא גם חכמים

גדול כהן אין  שמעון רבי ולדעת וקדשיו , מקדש  טומאת ועל שפתים
שמיעת  על חייב הנשיא אין וכן  וקדשיו ; מקדש טומאת על חייב

עקיבא רבי  כדברי הההה).).).).הקול, משנה משנה משנה משנה  הרמב"ם((((לעיללעיללעיללעיל minkgk.ופוסק dkld
ïéàéáî ïä äîe והמשיח הנשיא היחיד, מביאים קרבן איזה – ÈÅÀÄÄ

(`nw `pz zrcl) טומאת ועל שפתים ביטוי  ועל  הקול  שמיעת על
וקדשיו ? ãøBéåמקדש äìBò ïaø÷ השגת כפי  מביא שהדיוט – ÈÀÇÆÀÅ

כעשיר. שעירה, או כשבה לחטאתם, בהמה מביאים וכהן  ומלך  ידו,
øéòN àéáî àéNpä :øîBà øæòéìà éaø טומאת על  כלומר – ÇÄÁÄÆÆÅÇÈÄÅÄÈÄ

שעיר  הנשיא מביא וקדשיו כרת,((((גמראגמראגמראגמרא),),),),מקדש זדונו  על שחייבין  לפי
כרת. זדונן  על שחייבים העבירות כל  על  שעיר  מביא הנשיא והרי 

`xfril,ברם, iaxk dkld oi`מקדש טומאת על חייבים ואין שהואיל 
מביא, אדם שכל כדרך אלא מביא, הנשיא אין קבועה, חטאת וקדשיו

שווים. הכל  ויורד  עולה בקרבן  שכן 

א ה נ ש מ ר ו א ב

שחטאו. לאחר  מגדולתם שעברו  ונשיא משיח כהן  דיני  ללמד  באה משנתנו

àèçL çéLî ïäk כרת שזדונו  בדבר היתר  לעצמו שהורה – ÙÅÈÄÇÆÈÈ
הוראתו, פי על  ועשה חטאת BúeçéLnîושגגתו  øáò Ck øçàåÀÇÇÈÈÇÄÀÄ

חטאתו , שהקריב קודם משיח כהן  מלהיות שפסק –àéNð ïëåÀÅÈÄ
àèçL, שעיר עליה להביא שחייב עבירה שעשה –øáò Ck øçàå ÆÈÈÀÇÇÈÈÇ
Búlãbîמלהיות שהעבירוהו  השעיר,– את שהביא קודם ïäkמלך  ÄÀËÈÙÅ

øéòN àéáî àéNpäå ,øt àéáî çéLî שעת אחר שהולכים – ÈÄÇÅÄÇÀÇÈÄÅÄÈÄ
שעבר לאחר חטא אפילו לעולם פר מביא משיח כהן  ואמנם החטא.

נשיא, של  דינו משום אלא הבאה, במשנה שנלמד  כפי  ממשיחותו ,
המשנה  נקטה שעיר, מביא מגדולתו שעבר קודם כשחטא שדווקא

משיח. בכהן גם דין אותו 

i y i n g m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

מגדולתם. שעברו  לאחר חטאו  אם ונשיא, משיח כהן דיני  ללמד  מוסיפה משנתנו

àéNpä ïëå ,àèç Ck øçàå BúeçéLnî øáòL çéLî ïäkÙÅÈÄÇÆÈÇÄÀÄÀÇÇÈÈÈÀÅÇÈÄ
øt àéáî çéLî ïäk ,àèç Ck øçàå Búlãbî øáòL שאף – ÆÈÇÄÀËÈÀÇÇÈÈÈÙÅÈÄÇÅÄÇ

להלן  שנלמד כפי  עומד , הוא בקדושתו  עדיין עובד , שאינו  פי  על 

דדדד),),),), משיח;((((משנה משנה משנה משנה  ככהן  פר, מביא חטא אם èBéãäkולכן  àéNpäåÀÇÈÄÇÆÀ
בנשיא  שכתוב בשגגה, שחטא הדיוט כדין שעירה או כשבה מביא –

כבכבכבכב):):):): ד ד ד ד ,,,, אבל((((ויקראויקראויקראויקרא שעיר, מביא נשיא כשהוא – יחטא" נשיא "אשר 
שעיר מביא אינו  הדיוט ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).כשהוא

izdw - zex`ean zeipyn
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BúBà ïéãéòî àGå ãéòî. ¥¦§§¦¦
ÂäøBzaL úBönä ìk,úàhç ïúââL ìòå úøk ïðBãæ ìò ïéáiçL–äøéòNe äaNk àéáî ãéçiä,àéNpäå ¨©¦§¤©¨¤©¨¦©§¨¨¥§©¦§¨¨©¨©¨¦¥¦¦§¨§¦¨§©¨¦

øéòN,çéLîeøt ïéàéáî ïéc úéáe;äøæ äãBáòáe–ãéçiääøéòN ïéàéáî çéLnäå àéNpäå,øt ïéc úéáe ¨¦¨¦©¥¦§¦¦©©£¨¨¨©¨¦§©¨¦§©¨¦©§¦¦§¦¨¥¦©
øéòNå,úàhçì øéòNå äìBòì øt. §¨¦©§¨§¨¦§©¨
Êéeìz íLà–ïéáiç àéNpäå ãéçiä,íéøeèt ïéc úéáe çéLîe.éàcå íLà–ïéáiç çéLnäå àéNpäå ãéçiä, ¨¨¨©¨¦§©¨¦©¨¦¨¦©¥¦§¦¨¨©©©¨¦§©¨¦§©¨¦©©¨¦

áéúëã íåùî àåä àáé÷ò éáø éøáãì ,ùã÷î úàîåèå íéúôù éåèáå ìå÷ úòéîùá('å íù)øîåì ,àåä èåòéî ,äæ ,äôéàä úéøéùò 'åâå åéðáå ïøäà ïáø÷ äæ
,çéùîä ïäëì äáåç àá ïéúéáç úçðî ìù äôéàä úéøéùòïéàù 'åëå ìå÷ úòéîùá øåîàä äôéàä úéøéùò éèåòîì ,äáåç åì àá øçà äôéà úéøéùò ïéàå

åéìò øôëå äùøô äúåà óåñá áéúëã .ïéðòá øåîàä ïáø÷ ìëîå íéøåú éúùî éîð èòîúð ,äôéàä úéøéùòî áåúëä åèòéîù ïåéëå .åúåà àéáî çéùîä ïäëä
àáé÷ò éáøë äëìä ïéàå .ïìåëá øôëúî ïéà äìàî úçàá øôëúî ïéàùå ,ïìåëá øôëúî äìàî úçàá øôëúîä ,äìàî úçàî àèç øùà åúàèç ìò ïäëä
ïðéðúã àäå .ïéúéðúîá ïî÷ì çëåîãë ,ùã÷î úàîåè ìòå íéúôù éåèá ìòå ìå÷ úòéîù ìò ãøåéå äìåò ïáø÷ ïéáééç àéùðå çéùî ïäë àìà ,éñåé éáøë àìå

:ãøåéå äìåò ïáø÷ áééç ìáà ,úåöî øàù ìò àáä øô áééç åðéà åðééä ,çéùî ïäë àìå ïéã úéá àì òîùîã 'åëå ìå÷ä úòéîù ìò ïéáééç ïéà
eeee.dxiry oi`ian giynde `iypde cigid dxf dcearaeáéúëå ,æò äáéø÷äå 'åâå äââùá àèçú úçà ùôð íàå áéúë äøæ äãåáò ïáø÷á êì çìù úùøôá

:äæ ïáø÷ì ïìåë úà äåùä ,íëì äéäé úçà äøåú äéøúá
ffff.ielz my`ìù ãçàå áìç ìù ãçà íéúéæ éðùë ïåâë ,éåìú íùà ïäìù òãåä àì ìò ïéáééç ,äòåá÷ úàèç ïúââù ìòå úøë ïðåãæ ìò ïéáééçù úåøéáò

:ìëà ïäî äæéà òãåé åðéàå ïäî ãçà ìëàå ïîåù.oixeht oic ziae giyndeøåáö ïáø÷á áéúëã('ã àø÷éå)àìà ïáø÷ ïéáééç ïéà ,åáéø÷äå úàèçä äòãåðå

`xephxa yexit

אלו, בעבירות קרבן  חייב שנשיא ìBwäללמדך  úòéîMî õeç– ÄÀÄÇÇ
מקרבן, פטור  הוא הרי העיד , ולא להעיד  אותו  השביעו  CìnäLÆÇÆÆשאם

BúBà ïéãéòî àGå ãéòî àG ,BúBà ïéðc àGå ïc àG– ÈÀÈÄÅÄÀÀÄÄ
ב ב ב ב )))) בבבב,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין כלל.((((משנה משנה משנה משנה  עליו חלה עדות חובת שאין  כלומר  –

ויורד עולה מקרבן פטור  שהוא עקיבא, רבי  מודה גדול  בכהן  ברם,
א א א א ),),),), ט ט ט ט ,,,, הוריותהוריותהוריותהוריות בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  שכתוב ((((ברייתאברייתאברייתאברייתא לפי בגמרא, מבואר  והטעם

יגיגיגיג):):):): וווו,,,, זו((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  – האפה" עשירית ובניו... אהרן קרבן  (zixiyr"זה
(oiziag zgpn ly dti`d לו חובה באה אחרת ואין  לו , חובה באה

,(el daeg d`a dpi` cxeie dler ly dti`d zixiyr xnelk) וכיון
עולה  של הקרבנות מכל  נתמעט האיפה, מעשירית הכתוב שמיעטו

הפרשה בסוף שכתוב יגיגיגיג):):):):ויורד , ה ה ה ה ,,,, חטאתו ((((שם שם שם שם  על  הכהן  עליו  "וכפר 
חטא dl`nאשר zg`n, בכולן מתכפר  מאלה באחת המתכפר – "

בכולן . מתכפר  אין  מאלה באחת מתכפר iaxkושאין dkld oi`e
dler oaxw miaiig `iype giyn odk `l` ,ililbd iqei iaxk `le `aiwr
,eiycwe ycwn z`neh lre mizty iehia lre lewd zriny lr cxeie

פרקנו בסוף שנלמד  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).כפי  ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שנעשתה  עבירה על  קרבן  מהן שמביאים הבהמות סוגי  את מסכמת זו  משנה
בשגגה.

ïúââL ìòå úøk ïðBãæ ìò ïéáiçL ,äøBzaL úBönä ìkÈÇÄÀÆÇÈÆÇÈÄÇÀÈÈÅÀÇÄÀÈÈ
úàhç לעיל שבארנו כמו גגגג),),),),– äaNk((((משנהמשנהמשנהמשנה àéáî ãéçiä ÇÈÇÈÄÅÄÄÀÈ

äøéòNeשכתוב כמו  שעירה, או  כשבה לבלבלבלב):):):):– כז כז כז כז ----כח כח כח כח ;;;; ד ד ד ד ,,,, "ואם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÀÄÈ
אשר ה' ממצוות אחת בעשותה הארץ, מעם בשגגה תחטא אחת נפש
על נקבה תמימה עזים שעירת קרבנו והביא ואשם... תעשינה לא

תמימה  נקבה לחטאת, קרבנו יביא כבש  ואם חטא... אשר חטאתו
שכתובøéòNמביאàéNpäåיביאנה"; כמו כבכבכבכב----כגכגכגכג):):):):– שם שם שם שם ,,,, ((((שם שם שם שם  ÀÇÈÄÈÄ

תעשינה  לא אשר אֿלהיו  ה' מצוות מכל אחת ועשה יחטא נשיא "אשר 
תמים"; זכר  עזים שעיר קרבנו  את והביא ïécואשם... úéáe çéLîeÈÄÇÅÄ

øt ïéàéáî, הוראתו פי על ועשה בהוראה ששגג הגדול הכהן  – ÀÄÄÇ
פר, מביאים הוראתם, פי  על הקהל ועשו  בהוראה ששגגו  דין  בית וכן

כתוב גדול  בכהן  גגגג):):):):שכן ד ד ד ד ,,,, לאשמת ((((ויקראויקראויקראויקרא יחטא המשיח הכהן  "אם
לחטאת", לה' תמים בקר  בן  פר  חטא אשר חטאתו  על  והקריב העם,

כתוב דין  ובבית המשיח"; "פר  הנקרא: יגיגיגיג----ידידידיד):):):):והוא שם שם שם שם ,,,, "ואם ((((שםשםשםשם
מצוות  מכל  אחת ועשו  הקהל מעיני דבר  ונעלם ישגו  ישראל  עדת כל

והקריבו  עליה חטאו  אשר החטאת ונודעה ואשמו. תעשינה לא אשר ה'
ציבור ", של דבר העלם "פר  הנקרא: והוא לחטאת", בקר בן פר הקהל 

הקודמות. במשניות הכל שבארנו äøæכמו  äãBáòáe שגגו אם – ÇÂÈÈÈ
זרה, עבודה של  äøéòNבחטא ïéàéáî çéLnäå àéNpäå ãéçiäÇÈÄÀÇÈÄÀÇÈÄÇÀÄÄÀÄÈ

שכתוב כמו  לחטאת, שנתה בת עז  דהיינו כז כז כז כז ----כט כט כט כט ):):):):– טוטוטוטו,,,, "ואם ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

והקריבה בשגגה תחטא אחת dzpyנפש za frבבני האזרח לחטאת...
בתוכם, הגר  ולגר dbbyaישראל dyerl mkl didi zg` dxez השווה – "

עבודה  בהוראת ששגג המשיח הכהן  ואף זה, לקרבן  כולם את הכתוב

לחטאת. שנתה בת עז  מביא כהוראתו ועשה ïécזרה úéáe שהורו – ÅÄ
הם  הרי פיהן, על  הציבור  ועשו  זרה, בעבודה איסור  להתיר בטעות

úàhçìמביאים øéòNå äìBòì øt ,øéòNå øt שכתוב כמו – ÇÀÈÄÇÀÈÀÈÄÀÇÈ
כד כד כד כד ):):):): שם שם שם שם ,,,, העדה ((((שם שם שם שם  כל  ועשו לשגגה נעשתה העדה מעיני  אם "והיה

שבארנו  כמו  לחטאת", אחד  עזים ושעיר לעולה... אחד בקר  בן  פר 
הראשון  ה ה ה ה ).).).).בפרק משנה משנה משנה משנה  שם שם שם שם  ((((עייןעייןעייןעיין

i r i a x m e i
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משיח  ולכהן  לנשיא יחיד  שבין ההבדלים על הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
ההבדלים  על ללמד משנתנו מוסיפה השגגה, על  הבא חטאת קרבן בענין  דין  ולבית

ויורד. עולה קרבן  ולענין  ודאי אשם ולענין  תלוי אשם לענין שביניהם

éeìz íLà ספק על  עבר אם להביא, אדם שחייב אשם קרבן – ÈÈÈ
קבועה, חטאת שגגתן ועל  כרת זדונן על שחייבים בעבירות חטא,

לעיל  שבארנו  דדדד),),),),כמו ïéáiç((((משנה משנה משנה משנה  àéNpäå ãéçiä דינו כלומר  – ÇÈÄÀÇÈÄÇÈÄ
יודע  ואינו איסור  ספק לידו  בא שאם ההדיוט, של  כדינו המלך של

תלוי , אשם מביא הוא הרי  עליו , עבר  íéøeètאם ïéc úéáe çéLîeÈÄÇÅÄÀÄ
על עשו והציבור  איסור בהוראת שגגו  אם דין לבית נסתפק שאם –

תלוי  באשם שנאמר תלוי , מאשם פטורים יח יח יח יח ):):):):פיהם, ה ה ה ה ,,,, "וכפר((((ויקראויקראויקראויקרא

ודרשו ידע", לא והוא שגג אשר  שגגתו על  הכהן  הוריות הוריות הוריות הוריות עליו  ((((גמראגמראגמראגמרא

אאאא):):):): שווין ז ז ז ז ,,,, ושגגתו שחטאתו  zbbya"מי  lkd `diy cr aiig epi`y)
,(dyrn שגגת עם דבר  בהעלם אלא חייבים שאין דין בית יצאו

דין בית בשגגת שנאמר ממה שלמדו ויש  ידידידיד):):):):המעשה". דדדד,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

קרבן. יתחייבו כך  ואחר  החטא שיתוודע עד החטאת", oke"ונודעה
,giyn odk הוא שאף תלוי, מאשם פטור  הוראה, בשגגת לו נסתפק אם

דין. כבית דינו ולכן  הוראה, שגגת עם אלא קרבן  חייב íLàÈÈאינו
éàcå.א ודאי : עבירות על הבאים הם אשמות חמישה –zelfb my` ÇÇ

לשקר ונשבע חברו  של  ממון  בתביעת שכפר מי להביא שחייב –
הודה כך כא כא כא כא ----כהכהכהכה););););ואחר  ה ה ה ה ,,,, zelirnב.((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  my` להביא שחייב –

או  מהם שנהנה ה', בקדשי שמעל הקודשמי מרשות ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא שהוציאם

ידידידיד----טז טז טז טז );););); dtexgג.ה ה ה ה ,,,, dgty my` שפחה על שבא מי  להביא שחייב –

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iyily wxt zeixed zkqn

ïéøeèt ïéc úéáe.íéúôN éeha ìòå ìBwä úòéîL ìò,åéLã÷å Lc÷î úàîè ìòå–ïéøeèt ïéc úéa,ãéçiäå ¥¦§¦©§¦©©§©¦§¨©¦§©ª§©¦§¨§¨¨¨¥¦§¦§©¨¦
ïéáiç çéLnäå àéNpäå;åéLã÷å Lc÷î úàîè ìò áiç ìBãb ïäk ïéàL àlà;éøácïBòîL éaø.ïéàéáî ïä äîe? §©¨¦§©¨¦©©¨¦¤¨¤¥Ÿ¥¨©¨©ª§©¦§¨§¨¨¨¦§¥©¦¦§¨¥§¦¦

ãøBéå äìBò ïaø÷.øæòéìà éaøøîBà:øéòN àéáî àéNpä. ¨§©¤§¥©¦¡¦¤¤¥©¨¦¥¦¨¦
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡BúeçéLnî øáò Ck øçàå àèçL çéLî ïäk,Búlãbî øáò Ck øçàå àèçL àéNð ïëå–àéáî çéLî ïäk Ÿ¥¨¦©¤¨¨§©©¨¨©¦§¦§¥¨¦¤¨¨§©©¨¨©¦§ª¨Ÿ¥¨¦©¥¦
øt,øéòN àéáî àéNpäå. ©§©¨¦¥¦¨¦
·àèç Ck øçàå BúeçéLnî øáòL çéLî ïäk,àèç Ck øçàå Búlãbî øáòL àéNpä ïëå–àéáî çéLî ïäk Ÿ¥¨¦©¤¨©¦§¦§©©¨¨¨§¥©¨¦¤¨©¦§ª¨§©©¨¨¨Ÿ¥¨¦©¥¦

øt,èBéãäk àéNpäå. ©§©¨¦©¤§

:ïéã úéáë çéùîå .òãåä ìò.i`ce my`:äôåøç äçôù íùà ,òøåöî íùà ,øéæð íùà ,úåìéæâ íùà ,úåìéòî íùà ,éàãåä ìò ïéàáù ïä úåîùà äùîç
.oiaiig giynde `iypde cigid:àéùðå çéùî àðù àìå èåéãä àðù àì ,íä ãéçé äùòî åìà ìëù.mixeht oic ziae.íäá ÷ñò ïéã úéá úàøåäì ïéàù

:ïéã úéá úàøåä ìò àá íùà ïéàå.oerny iax ixac eiycwe ycwn z`neh lr aiig lecb odk oi`y `l`ùã÷î úàîåèá áéúëã ,ïåòîù éáøã àîòè
(è"é øáãîá)éî ìë ìä÷äù .ìä÷ì äåù åàèç ïéàù ìåãâ ïäë àöé ,ìä÷ì äåù åàèçù éî ,ìä÷ä êåúî àéää ùôðä äúøëðå àèçúé àìå àîèé øùà ùéàå

ìéòì çëåîãë ,äùòî úââù íò øáã íìòä ìò àìà áééç åðéà çéùî ïäëå ,ãáìá äùòî úââù ìò áééç ,ââåùá äøéáò øáò åà ,ââåù ùã÷îì ïäî ñðëðù
:åéùã÷å ùã÷î úàîåè ìò óà ãøåéå äìåò ïáø÷ àéáî ìåãâ ïäë àìà ,ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .ïé÷øôá.xiry `ian `iypd xne` xfril` iaxúàîåè ìò

ìò ïéáééç ïéàã ïåéëã ,øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .úøë ïðåãæ ìò ïéáééçù úåöî øàù ìò øéòù àéáî àåäù êøãë .úøë åðåãæ ìò ïéáééçù éôì .åéùã÷å ùã÷î
:àéáî ãéçéäù êøãë àìà àéáî àéùðä ïéà ,òåá÷ úàèç åéùã÷å ùã÷î úââù

b`̀̀̀.ezegiynn xar k"g`e `hgy giyn odk:åúðåäëî øáòù ãò åðáø÷ àéáäì ÷éôñä àìå.xt `ian giyn odkåäåøéáòäù øçàì øáò åìéôàå
ïäëá éîð éðú ,åäåøéáòäù íãå÷ àèçùë øéòù àéáî àéùðã éðúîì êéøèöéàã íåùî àìà äéì è÷ð àìå .øô àéáîã ïéúéðúîá ïî÷ì ïðéøîà ,åúåçéùîî

:øô àéáî çéùî.xiry `ian `iypeáéúëã('ã àø÷éå):àèçù äòùá áééç äéäù åîë úàèç àéáîù ãîìî ,àèç øùà åúàèç ìò
aaaa.'eke ezegiynn xary giyn odkúéøéùòå íéøåôëä íåé øôå äãåáò àìà ,øáòù ïäëì ãáåòä ïäë ïéá ïéàù .ãîåò àåä åúùåã÷á ,ãáåò åðéàù ô"òà

:èåéãäë àåä éøä åäåøéáòäù ïåéë àéùð ìáà .ïî÷ìãë ,íåé ìëá áéø÷îù äôéàä

`xephxa yexit

עברי לעבד המאורסת חורין בת וחציה שפחה חציה דהיינו  חרופה,
כ כ כ כ ----כב כב כב כב );););); יט יט יט יט ,,,, xifpד.((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  my` נזירותו ימי  בתוך שנטמא שנזיר –

להביא חייב ט ט ט ט ----יב יב יב יב ););););ונטהר, וווו,,,, rxevnה.((((במדברבמדברבמדברבמדבר my` המצורע שמביא –
ונטהר מצרעתו שנרפא יייי----יביביביב););););לאחר ידידידיד,,,, אלו ,((((ויקראויקראויקראויקרא מאשמות אחד  כל

ïéáiç çéLnäå àéNpäå ãéçiä אשם עליו שחייבים חטא שכל – ÇÈÄÀÇÈÄÀÇÈÄÇÇÈÄ
שווים  כולם הארץ, עם שאר  ובין משיח כהן ובין  המלך  בין ודאי ,

באשם שנאמר  כז כז כז כז ):):):):בו , דדדד,,,, בשגגה",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תחטא אחת נפש "ואם
הם אחת" "נפש בכלל  משיח ואחד  נשיא ואחד יחיד ((((גמרא גמרא גמרא גמרא אחד 

א א א א );););); חחחח,,,, ïéøeètהוריותהוריותהוריותהוריות ïéc úéáe או בגזילה היתר  הורו שאם – ÅÄÀÄ
פטורים  כהוראתם, הציבור  ועשו  וכו', חרופה בשפחה או במעילה

בדבר כשהורו  אלא קרבן  חייבים דין  בית שאין אשם, מלהביא הם
שום  דין  בית להוראת אין ולכן  כרת, אשם באיסורי ואין כרת, שזדונו 

באשמות. úàîèענין ìòå ,íéúôN éeha ìòå ìBwä úòéîL ìòÇÀÄÇÇÀÇÄÀÈÇÄÀÇËÀÇ
åéLã÷å Lc÷îלעיל שבארנו כמו  ה ה ה ה ),),),),– ïéøeèt((((משנהמשנהמשנהמשנה ïéc úéa ÄÀÈÀÈÈÈÅÄÀÄ

שזדונם  בדברים אלא ציבור של  דבר  העלם פר  חייבים דין בית שאין –
שגגתם  על שחייבים אלו  עבירות יצאו  קבועה, חטאת ושגגתם כרת

לעיל  כמבואר  ויורד, עולה ד ד ד ד ----ה ה ה ה ),),),),קרבן àéNpäå((((משניותמשניותמשניותמשניות ãéçiäåÀÇÈÄÀÇÈÄ
ïéáiç çéLnäå; הן אחת" "נפש בכלל  שכולם –ïäk ïéàL àlà ÀÇÈÄÇÇÈÄÆÈÆÅÙÅ

ïBòîL éaø éøác ;åéLã÷å Lc÷î úàîè ìò áiç ìBãb– ÈÇÈÇËÀÇÄÀÈÀÈÈÈÄÀÅÇÄÄÀ
מקדש בטומאת שכתוב לפי  כ כ כ כ ):):):):וטעמו, יטיטיטיט,,,, יטמא ((((במדברבמדברבמדברבמדבר אשר  "ואיש 

שווה  שחטאו מי – הקהל" מתוך  ההיא הנפש ונכרתה יתחטא ולא
על חייב הקהל  שכן לקהל , שווה חטאו  שאין  משיח כהן  יצא לקהל,
עם  דבר העלם על אלא חייב אינו  משיח וכהן בלבד , המעשה שגגת

שלדעת  שמעון, ורבי  חכמים כאן נחלקו הרמב"ם לפי  מעשה. שגגת
ביטוי ועל הקול שמיעת על חייבים משיח כהן וגם הנשיא גם חכמים

גדול כהן אין  שמעון רבי ולדעת וקדשיו , מקדש  טומאת ועל שפתים
שמיעת  על חייב הנשיא אין וכן  וקדשיו ; מקדש טומאת על חייב

עקיבא רבי  כדברי הההה).).).).הקול, משנה משנה משנה משנה  הרמב"ם((((לעיללעיללעיללעיל minkgk.ופוסק dkld
ïéàéáî ïä äîe והמשיח הנשיא היחיד, מביאים קרבן איזה – ÈÅÀÄÄ

(`nw `pz zrcl) טומאת ועל שפתים ביטוי  ועל  הקול  שמיעת על
וקדשיו ? ãøBéåמקדש äìBò ïaø÷ השגת כפי  מביא שהדיוט – ÈÀÇÆÀÅ

כעשיר. שעירה, או כשבה לחטאתם, בהמה מביאים וכהן  ומלך  ידו,
øéòN àéáî àéNpä :øîBà øæòéìà éaø טומאת על  כלומר – ÇÄÁÄÆÆÅÇÈÄÅÄÈÄ

שעיר  הנשיא מביא וקדשיו כרת,((((גמראגמראגמראגמרא),),),),מקדש זדונו  על שחייבין  לפי
כרת. זדונן  על שחייבים העבירות כל  על  שעיר  מביא הנשיא והרי 

`xfril,ברם, iaxk dkld oi`מקדש טומאת על חייבים ואין שהואיל 
מביא, אדם שכל כדרך אלא מביא, הנשיא אין קבועה, חטאת וקדשיו

שווים. הכל  ויורד  עולה בקרבן  שכן 
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שחטאו. לאחר  מגדולתם שעברו  ונשיא משיח כהן  דיני  ללמד  באה משנתנו

àèçL çéLî ïäk כרת שזדונו  בדבר היתר  לעצמו שהורה – ÙÅÈÄÇÆÈÈ
הוראתו, פי על  ועשה חטאת BúeçéLnîושגגתו  øáò Ck øçàåÀÇÇÈÈÇÄÀÄ

חטאתו , שהקריב קודם משיח כהן  מלהיות שפסק –àéNð ïëåÀÅÈÄ
àèçL, שעיר עליה להביא שחייב עבירה שעשה –øáò Ck øçàå ÆÈÈÀÇÇÈÈÇ
Búlãbîמלהיות שהעבירוהו  השעיר,– את שהביא קודם ïäkמלך  ÄÀËÈÙÅ

øéòN àéáî àéNpäå ,øt àéáî çéLî שעת אחר שהולכים – ÈÄÇÅÄÇÀÇÈÄÅÄÈÄ
שעבר לאחר חטא אפילו לעולם פר מביא משיח כהן  ואמנם החטא.

נשיא, של  דינו משום אלא הבאה, במשנה שנלמד  כפי  ממשיחותו ,
המשנה  נקטה שעיר, מביא מגדולתו שעבר קודם כשחטא שדווקא

משיח. בכהן גם דין אותו 
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מגדולתם. שעברו  לאחר חטאו  אם ונשיא, משיח כהן דיני  ללמד  מוסיפה משנתנו

àéNpä ïëå ,àèç Ck øçàå BúeçéLnî øáòL çéLî ïäkÙÅÈÄÇÆÈÇÄÀÄÀÇÇÈÈÈÀÅÇÈÄ
øt àéáî çéLî ïäk ,àèç Ck øçàå Búlãbî øáòL שאף – ÆÈÇÄÀËÈÀÇÇÈÈÈÙÅÈÄÇÅÄÇ

להלן  שנלמד כפי  עומד , הוא בקדושתו  עדיין עובד , שאינו  פי  על 

דדדד),),),), משיח;((((משנה משנה משנה משנה  ככהן  פר, מביא חטא אם èBéãäkולכן  àéNpäåÀÇÈÄÇÆÀ
בנשיא  שכתוב בשגגה, שחטא הדיוט כדין שעירה או כשבה מביא –

כבכבכבכב):):):): ד ד ד ד ,,,, אבל((((ויקראויקראויקראויקרא שעיר, מביא נשיא כשהוא – יחטא" נשיא "אשר 
שעיר מביא אינו  הדיוט ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).כשהוא
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‚epîúð àHL ãò eàèç,epîúð Ck øçàå–èBéãäk elà éøä.ïBòîL éaøøîBà:àHL ãò íäì òãBð íà ¨§©¤¦§©§©©¨¦§©£¥¥©¤§©¦¦§¥¦©¨¤©¤
epîúð–ïéáiç,epîúpMîe–ïéøeèt.àéNpä eäæéàå?äæCìnä,øîàpL(áë ,ã àø÷éå):úBöî-ìkî úçà äNòå" ¦§©©¨¦¦¤¦§©§¦§¥¤©¨¦¤©¤¤¤¤¡©§¨¨©©¦¨¦§

"åéäGà 'ä–àéNð,åéäGà 'ä àlà åéab ìò ïéàL. ¡¨¨¦¤¥©©¨¤¨¡¨
„çéLnä eäæéàå?äçLnä ïîLa çeLnä,íéãâáa äaøîä àG.äaøîì äçLnä ïîLa çeLnä ïäk ïéa ïéà §¥¤©¨¦©©¨©§¤¤©¦§¨©§ª¤¦§¨¦¥¥Ÿ¥©¨©§¤¤©¦§¨¦§ª¤

íéãâa,øt àlàúBönä ìk ìò àaä.LnLî ïäk ïéa ïéàåøáòL ïäëì,úéøéNòå íéøetkä íBé øt àlà §¨¦¤¨©©¨©¨©¦§§¥¥Ÿ¥§©¥§Ÿ¥¤¨©¤¨©©¦¦©£¦¦
äôéàä.íéøetkä íBé úãBáòa ïéåL äæå äæ,äìeúaä ìò ïéeöîe,äðîìàä ìò ïéøeñàå,ïäéáBø÷a ïéànhî ïðéàå, ¨¥¨¤¨¤¨¦©£©©¦¦§ª¦©©§¨©£¦©¨©§¨¨§¥¨¦©§¦¦§¥¤

ïéòøBt àGå,øBt àGåïéî,çöBøä úà ïéøéæçîe. §§¦§§¦©£¦¦¤¨¥©

bbbb.heicdk el` ixdàéùðá øîàðù('ã àø÷éå)øîàð çéùîä ïäëá ïëå .àéùð àåäùë àèçù ,àèçé àéùð øùà(íù)àåäùë àèçù ,àèçé çéùîä ïäëä íà
:çéùî
cccc.micbaa daexndáéúëãë ,íéãâá äðåîù úùéáìá äìåãâ äðåäëì ñðëð ìåãâ ïäë äéä äçùîä ïîù ìù úéçåìö äæðâðù øçàì(à"ë íù)åãé úà àìîå

:íéãâáä úà ùåáìì.zevnd lk lr `ad xt `l`:áéúë çéùîä ïäëã ,åúââù ìò øô àéáî íéãâáá äáåøî ïéàù.mixetkd mei zcearaúãåáò ïéàù
:äá ïéåù øáòù ïäëå ùîùîä ïäëå ,ãáìá ìåãâ ïäëá àìà äøùë íåéä åúåà.oinxet `le oirxet `leìåãâ ïäëá áéúëãë(íù)åéãâáå òøôé àì åùàø úà

:íåøôé àì.gvexd z` oixifgneáéúëãë ,åèì÷î øéòî çöåøä øæåç ,íäî ãçà úî íà(ä"ì øáãîá):ìåãâä ïäëä úåî ãò

`xephxa yexit
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שנתמנו. קודם שחטאו ונשיא משיח כהן דיני  ללמד  באה משנתנו

epîúð àHL ãò eàèç,מלך וזה משיח כהן זה שנעשה קודם – ÈÀÇÆÄÀÇ
epîúð Ck øçàå,קרבנותיהם שהביאו  קודם –èBéãäk elà éøä ÀÇÇÈÄÀÇÂÅÅÇÆÀ

בשעה  והרי  א, במשנה שבארנו  כפי  החטא, שעת אחר שהולכים –
היו . הדיוטות ãòשחטאו  íäì òãBð íà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÇÈÆÇ

epîúð àHL, שחטאו להם נודע שנתמנו  קודם אם –ïéáiç קרבן – ÆÄÀÇÇÈÄ
כהדיוט, לאחרepîúpMîeחטאת חטאם להם נודע אם אבל  – ÄÆÄÀÇ

אחרïéøeètשנתמנו, הולכים שמעון  רבי  שלדעת קרבן , מכל  – ÀÄ
בענין  א במשנה שמעון  רבי שחולק הדין  והוא יחד; גם וידיעה חטא

שעבר לאחר חטאו לו נודע שאם מגדולתו , עבר  כך ואחר  שחטא נשיא
חיוב  בזמן  וידיעה חטא שיהיו  שצריך  שעיר, מביא אינו  מגדולתו ,

נשיא. שהוא בזמן  דהיינו  àéNpäהקרבן , eäæéàå קרבנו ששונה – ÀÅÆÇÈÄ
שעיר ? מביא והוא הדיוט, øîàpL:מקרבן ,Cìnä äæ אשר"`iyp ÆÇÆÆÆÆÁÇ

ìòיחטא ïéàL ,àéNð ,"åéäGà 'ä úBöî-ìkî úçà äNòåÀÈÈÇÇÄÈÄÀÁÈÈÄÆÅÇ
åéäGà 'ä àlà åéabמובא בגמרא בברייתא מלך . והיינו ((((הוריות הוריות הוריות הוריות – ÇÈÆÈÁÈ

אאאא):):):): לומר :"יא יא יא יא ,,,, תלמוד  עמינדב? בן  כנחשון שבט נשיא יכול – נשיא"
אומר הוא ולהלן אֿלהיו", ה' מצוות דברים דברים דברים דברים "מכל –––– המלך המלך המלך המלך  ((((בפרשתבפרשתבפרשתבפרשת

יט יט יט יט ):):):): גביו יז יז יז יז ,,,, על שאין  להלן  מה אֿלהיו ", ה' את ליראה ילמד  "למען 
אֿלהיו . ה' אלא גביו  על שאין נשיא אף אֿלהיו , ה' אלא
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ולכן המשחה, בשמן מינויו  בשעת נמשח הגדול הכהן היה הראשון  הבית בימי
במסכתנו. רבות פעמים שנזכר  כפי  סתם, "המשיח" או  המשיח" "הכהן נקרא: היה
ידי על נגנז  כי המשחה, שמן היה לא שני בית ובזמן ואילך  יאשיהו  המלך מימי
הדיוט  כהן  שכן בגדים, שמונה בלבישת מתחנך הגדול  הכהן  היה ולכן יאשיהו,
הגדול : הכהן אז נקרא מכאן בגדים, בשמונה – גדול וכהן  בגדים, בארבעה משמש

בגדים" e)."מרובה ,a zekn ;d ,f `nei dpyn)

çéLnä eäæéàå עליו שכתוב גגגג):):):):– דדדד,,,, הכהן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  giynd"אם ÀÅÆÇÈÄÇ
בןֿבקר"? פר  חטאתו... על  והקריב העם, לאשמת çeLnäÇÈÇיחטא

äçLnä ïîLa כהנים והיינו המשחה, בשמן  שנמשח גדול כהן – ÀÆÆÇÄÀÈ
לעיל, כמבואר יאשיהו , המלך  מות עד  ראשון  בבית שהיו  àGגדולים

íéãâáa äaøîä יאשיהו מימי שהיו  הגדולים הכהנים דהיינו – ÇÀËÆÄÀÈÄ
המרובה  גדול כהן שאם לעיל, שבארנו כמו שני, בית ובזמן ואילך
שגגתו  ועל  כרת זדונו על  שחייבים בדבר היתר  לעצמו  הורה בבגדים

כשבה  אלא לחטאת פר מביא אינו  הוראתו , פי על שוגג ועשה חטאת,
ומכאן , בשגגה; שחטא כהדיוט שעירה, çeLnäאו ïäk ïéa ïéàÅÅÙÅÇÈÇ

úBönä ìk ìò àaä øt àlà ,íéãâa äaøîì äçLnä ïîLaÀÆÆÇÄÀÈÄÀËÆÀÈÄÆÈÇÇÈÇÈÇÄÀ
חטאתו , על  פר  להביא חייב המשחה בשמן המשוח גדול  שכהן –
הוראה  בשגגת תעשינה" לא אשר  ה' מצוות "מכל אחת על כשעבר 

אינ  בגדים מרובה ואילו בדין ומעשה, שכן  לעיל, כמבואר  פר, מביא ו 
זה  הגדולה הכהונה מצוות בשאר ברם, המשיח". "הכהן  כתוב: הפר 

שווים. øáòLוזה ïäëì LnLî ïäk ïéa ïéàå אירע אם שכן – ÀÅÅÙÅÀÇÅÀÙÅÆÈÇ
הראשון , של  פסולו  וכשעבר תחתיו , אחר ממנים היו גדול בכהן  פסול

"כהן  נקרא והשני משמש", "כהן  הראשון  נקרא ומאז  לעבודתו, חזר
כהן  נתמנה והשני  שהואיל ללמדנו , המשנה ובאה ממשיחותו "; שעבר

לעיל שנינו  וכבר  עליו , גדולה כהונה מצוות כל  בבבב):):):):גדול "כהן ((((משנהמשנהמשנהמשנה
חטא כך ואחר ממשיחותו שעבר  dyrne)משיח d`xed zbbya)–

פר ", xaryמביא odkl ynyn odk oia oi`eממשיחותוíBé øt àlàÆÈÇ
íéøetkä,שעבר הכהן ולא מקריבו, המשמש  הגדול  שהכהן – ÇÄÄ

äôéàä úéøéNòåבתורה שכתוב יגיגיגיג----טוטוטוטו):):):):– וווו,,,, אהרן ((((ויקראויקראויקראויקרא קרבן  "זה ÇÂÄÄÈÅÈ
אותו  המשח ביום לה' יקריבו אשר  dt`dובניו zixiyr מנחה סלת

מבניו  תחתיו  המשיח והכהן  בערב... ומחציתה בבקר  מחציתה תמיד,
מקריב  הגדול  שהכהן  חביתין", "מנחת נקרא זה קרבן – אותה" יעשה

ולא  המשמש  גדול  בכהן אלא נוהגת זו מנחה ואין יום; בכל  כליל
ממשיחותו. שעבר גדול ïéåLבכהן  äæå äæ הכהן הם שווים ברם – ÆÈÆÈÄ

שעבר , והכהן  íéøetkäהמשמש íBé úãBáòa עבודת שאין  – ÇÂÇÇÄÄ
המשמש הכהן  – ושניהם בלבד , גדול  בכהן אלא כשרה היום אותו 
קרבנות  להקריב יכול מהם אחד  שכל לה, כשרים – שעבר והכהן

בגד בשמונה משמש  שעבר הכהן  ואף äìeúaäים;היום; ìò ïéeöîeÀËÄÇÇÀÈ
גדול בכהן  שכתוב כמו בתולה, לישא מצווה שעבר  הכהן שאף –

יגיגיגיג):):):): כא כא כא כא ,,,, יקח";((((ויקראויקראויקראויקרא בבתוליה אשה äðîìàä"והוא ìò ïéøeñàåÇÂÄÇÈÇÀÈÈ
שכתוב כמו  יד יד יד יד ):):):):– שם שם שם שם ,,,, gwi"וגרושה..."`dpnl((((שם שם שם שם  `l הכהן ואף

כך; על מוזהר ïäéáBø÷aשעבר  ïéànhî ïðéàå שכתוב כמו – ÀÅÈÄÇÀÄÄÀÅÆ
גדול יא יא יא יא ):):):):בכהן  שם שם שם שם ,,,, ולאמו ((((שםשםשםשם לאביו יבוא, לא מת נפשות כל "ועל 

לאשתו , קרוביו: לשבעה להיטמא מותר  הדיוט לכהן  ברם, יטמא"; לא
לאחותו  לאחיו , לבתו , לבנו, לאביו, בבבב----גגגג););););לאמו, שם שם שם שם  ïéòøBt,((((שםשםשםשם àGåÀÀÄ

ïéîøBt àGåגדול בכהן שכתוב כמו  יייי):):):):– שם שם שם שם ,,,, לא ((((שםשםשםשם ראשו "את ÀÀÄ
יפרם"; לא ובגדיו çöBøäיפרע úà ïéøéæçîe שהרג אדם שכן – ÇÂÄÄÆÈÅÇ

בו כתוב מקלט, לעיר  וברח כהכהכהכה):):):):בשוגג לה לה לה לה ,,,, עד((((במדברבמדברבמדברבמדבר בה "וישב
הכהן  או המשמש  הכהן  – מהם אחד  מת ואם הגדול", הכהן  מות

לעירו מקלטו מעיר הרוצח חוזר – ממשיחותו מכות מכות מכות מכות שעבר  משנה משנה משנה משנה  ((((עייןעייןעייןעיין

וווו).).).). בבבב,,,,
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‰ähîlî íøBt ìBãb ïäk,èBéãääå–äìòîìî.ìëBà àGå ïðBà áéø÷î ìBãb ïäk,èBéãääå–áéø÷î àG Ÿ¥¨¥¦§©¨§©¤§¦§©§¨Ÿ¥¨©§¦¥§¥§©¤§©§¦
ìëBà àGå. §¥

ÂBøáç úà íãB÷ Bøáçî øéãzä ìk,Bøáç úà íãB÷ Bøáçî Lc÷îä ìëå.íéãîBò äãòä øôe çéLnä øt, ¨©¨¦¥£¥¥¤£¥§¨©§ª¨¥£¥¥¤£¥©©¨¦©©¨¥¨§¦
åéNòî ìëa äãòä øôì íãB÷ çéLnä øt. ©©¨¦©¥§©¨¥¨§¨©£¨

Êäãáà áéLäìe úBéçäì äMàì íãB÷ Léàä,éáMä úéaî dàéöBäìe úeñëì Léàì úîãB÷ äMàäå.ïîæa ¨¦¥¨¦¨§©£§¨¦£¥¨§¨¦¨¤¤¨¦¦§§¦¨¦¥©¤¦¦§©

dddd.dhnln mxet lecb odkðëá äèîìî òøå÷ åéìò òåø÷ì áééçù úî åì úî íàøàùë íøåô åðéàù ,íåøôé àì åéãâáå áéúëã éàäå .åéìâøì êåîñä åãâá ó
:íãà ìë.dlrnln:íòä øàùë ,óúëì êåîñ äæçä ãâðë.ope`úîä øá÷ð ïéá åìåë äúéîä íåé ,åéìò ìáàúäì áééçù íéáåø÷ äòáùî ãçà åì úîù éî

øçàì åìéôà íåéä åúåà ìë ïðáøã ïðåà àåä äøåá÷ä íåéå ,ïðáøã ïðåà àåä úîä øá÷ð àìù ïîæ ìë êìéàå äúéîä íåéîå ,àúééøåàã ïðåà àåä øá÷ð àì ïéá
:ïðáøã ïðåà àåä åéøçàìù äìéìä ìë äúéî ìù ïåùàø íåéá úîä øá÷ðùîå ,äøåá÷.lke` `le ope` aixwn lecb odkåéá ïøäàá åðéöî ïëù .íéùã÷ä ïîí

åéäù åéðá ìáà ,ìåãâ ïäë àåäù ïøäà à÷åãå .äáø÷ää ìò àì ãéô÷î äéä äìéëàä ìò ,'ä éðéòá áèééä íåéä úàèç éúìëàå øîà àåäéáàå áãð åúîù
:ìåëàì ïéá áéø÷äì ïéá íåéä åúåà íéøåñà åéä íéèåéãä íéðäë

eeee.mcew `ed exiagn xiczdàø÷ øîàã(ç"ë øáãîá),éì äîì ãéîúä úìåòì øùà ,ø÷åáä úìåò áéúë éãëî .ãéîúä úìåòì øùà ø÷åáä úìåò ãáìî
:àùéøá íéã÷ ,øéãúã íåùî éàä àðîçø øîà àìà.'eke exiagn ycewnd lkeêøáìå ïåùàø çåúôì ïðéøîàå ,åúùã÷å äéá áéúëã ,ïäëá ïçëùà éëäã

:ïåùàø äôé äðî ìåèéìå ïåùàø.mcew giyn xtøîåà àåä ïëå .øôëúîì øôëî íéã÷éù àåä ïéãá ,úøôëúî äãòå øôëî çéùîå ìéàåä(æ"è àø÷éå)øôëå
:ìàøùé ìä÷ ìë ãòáå ë"çàå ,åúéá ãòáå åãòá

ffff.dy`l mcew yi`d:àîøâ ïîæäù äùò úåöîá úáééç äðéà äùàäå úåöîä ìëá áééç ùéàäù ,äðîî ùãå÷î àåäù.zeqka yi`l zncew dy`de
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הגדול הכהן  ואחד המשמש  הגדול הכהן שאחד  הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 

פורעין "לא ממשיחותו oinxetשעבר `le פרימה שיש ללמד, משנתנו  באה ,"

(zn lr drixw)להשמיענו המשנה באה כן שיבואר . כפי  גדול , בכהן  נוהגת שהיא

אונני כשהם הדיוט לכהן גדול  כהן בין  מה – אגב דרך  ם.–

ähîlî íøBt ìBãb ïäk לקרוע שחייב מקרוביו  אחד לו  מת אם – ÙÅÈÅÄÀÇÈ
גדול בכהן  שכתוב וזה לרגליו ; סמוך למטה, בגדו  בשפת קורע עליו,

י י י י ):):):): כא כא כא כא ,,,, עיקר,((((ויקראויקראויקראויקרא כל  פורם שאינו פירושו אין  יפרם", לא "ובגדיו 

מלמטה, פורם הוא שכן פורמין, אדם שבני כדרך  פורם שאינו אלא
äìòîìî ,èBéãääå בגדו בשפת מתו על  קורע הדיוט כהן  – ÀÇÆÀÄÀÇÀÈ

העם. כשאר  לכתף, סמוך  לצוארו , שסביב áéø÷îלמעלה ìBãb ïäkÙÅÈÇÀÄ
ïðBàלהתאבל שחייב הקרובים מן  אחד לו שמת מי  הוא האונן – Å

קבורה, לאחר  ואפילו כולו , המיתה ביום אונן  הוא התורה ומן עליהם,
ולא  ימים כמה המת שהה אם וכן המיתה, יום שלאחר בלילה אבל 

מן  אונן  אינו  כולו, הקבורה ויום שנקבר עד  הימים אותם כל  – נקבר
סופרים; מדברי  אלא cnll,התורה d`a epzpyn מקריב גדול  שכהן

לפי לעיל, כמבואר תורה של  באנינות ואף אונן, כשהוא קרבנות
בו  יביביביב):):):):שנאמר  כא כא כא כא ,,,, האמור((((ויקראויקראויקראויקרא על ומוסב יצא", לא המקדש  "ומן

בו  שמת ביום שאפילו כלומר יטמא", לא ולאמו "לאביו למעלה:
ומקריב עומד אלא המקדש, מן יצא לא ואמו טז טז טז טז ,,,,אביו  זבחים זבחים זבחים זבחים  ((((גמראגמראגמראגמרא

ìëBàא א א א ),),),), àGå הכהן באהרן, מצינו  שכן  אונן, כשהוא בקדשים – ÀÅ
ואביהוא נדב בניו, שמתו ביום למשה שאמר  יט יט יט יט ):):):):הגדול , יייי,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

באכילת  אסור שאונן כלומר  ה'", בעיני  הייטב היום חטאת "ואכלתי 
שמלמדים  ויש הקרבתם. לו  שהותרה גדול כהן  הוא ואפילו  קדשים,

על שכן  קדשים, בהקרבת מותר אונן  גדול  שכהן  עצמו , פסוק מאותו 
ע  ולא מקפיד  היה ההקרבההאכילה להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).).ל המשניות המשניות המשניות המשניות  ((((פירושפירושפירושפירוש

èBéãääå, אונן כשהוא הדיוט כהן אבל  –ìëBà àGå áéø÷î àG ÀÇÆÀÇÀÄÀÅ
גדול שבכהן פסולה, עבודתו תורה של באנינות כשהוא הקריב ואם –

יביביביב):):):):כתוב כאכאכאכא,,,, שכהן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כלומר  יחלל", ולא יצא לא המקדש  "ומן

ומכאן  לעיל , שלמדנו  כמו בכך, מתחלל הקרבן  ואין  אונן מקריב גדול 
העבודה את חילל ועבד , יצא שלא הדיוט שכהן למדים ((((גמרא גמרא גמרא גמרא אנו 

א א א א ).).).). טז טז טז טז ,,,, שמתו זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ביום למשה אהרן  של מתשובתו  זה שלמדים ויש 
ואביהוא יט יט יט יט ):):):):נדב יייי,,,, עולתם",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ואת חטאתם את הקריבו  היום "הן 

שמא  ששאל: כלומר  החטאת", את אכלתם לא "מדוע אמר : שמשה
היום  "הן  אהרן: השיבו  כך ועל ונפסלה? באנינות הקריבוה בניך 

הם  הדיוטות כהנים והלא הקריבו?! הם וכי  כלומר : וכו ', הקריבו"
ומכאן  אונן ; ומקריב גדול כהן שאני הקרבתי, אני לעבודה! ופסולים

באנינות העבודה את פוסלים הדיוטות רשרשרשרש""""יייי).).).).שכהנים שם שם שם שם ;;;; זבחים זבחים זבחים זבחים  ((((גמראגמראגמראגמרא
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ציבור , של  דבר העלם ופר  המשיח פר  להיקרב עמדו שאם ללמד, באה משנתנו
דין לקביעת כללים בשני משנתנו פותחת זה ענין  אגב קודם. קרב המשיח פר

ובאנשים. בדברים קדימה

Bøáç úà íãB÷ Bøáçî øéãzä ìk קרובות לעתים הנוהג דבר  – ÈÇÈÄÅÂÅÅÆÂÅ
בגמרא כמותו ; תדיר שאינו דבר לפני אותו  א א א א ))))מקדימים יביביביב,,,, ((((הוריותהוריותהוריותהוריות

הכתוב מן  זה כגכגכגכג):):):):למדים כח כח כח כח ,,,, לעולת ((((במדברבמדברבמדברבמדבר אשר  הבוקר  עולת "מלבד 
התמיד"? לעולת "אשר לומר תלמוד מה שכן  אלה", את תעשו התמיד

היום, קרבנות לשאר הבוקר עולת שקדמה ללמד  הכתוב בא אלא
שמקריבים  תדירה, שהיא משום כלומר התמיד , עולת שהיא מפני

– ומכאן יום, בכל mcew.אותה xiczd lkyשנו יייי,,,,וכן זבחים זבחים זבחים זבחים  ((((משנה משנה משנה משנה 

oitqenlאאאא):):):): oincew micinzd :exag z` mcew exagn xiczd lk" קרבן)

שבת), מוסף קרבן לפני קרב y`xהתמיד itqenl mincew zay itqen
dpyd y`x itqenl oincew yceg y`x itqen ,ycegראש חל  (שאם

של מוסף קרבן  – אחריו  תמיד , קרבן  תחילה מקריבים בשבת השנה
ראש של  מוסף – ואחריו  חודש , ראש  של  מוסף – אחריו  שבת,

Bøáçהשנה). úà íãB÷ Bøáçî Lc÷îä ìëå מצינו שכן  – ÀÈÇÀËÈÅÂÅÅÆÂÅ
בו  שכתוב ח ח ח ח ):):):):בכהן כאכאכאכא,,,, הוא ((((ויקראויקראויקראויקרא אֿלהיך  לחם את כי  "וקדשתו 

ראשון לפתוח שבקדושה: דבר לכל  – לך " יהיה קדוש (z`ixwaמקריב,
,(dxezd ראשון oenifd),ולברך  zkxaa).ראשון יפה מנה øtÇוליטול
çéLnä בשגגת חטאתו  על  המשיח הכהן ידי  על שהובא פר – ÇÈÄÇ

ומעשה, äãòäהוראה øôe,ציבור של  דבר העלם על  שהובא – ÇÈÅÈ
íéãîBò,להקרבה שניהם –ìëa äãòä øôì íãB÷ çéLnä øt ÀÄÇÇÈÄÇÅÀÇÈÅÈÀÈ
åéNòîבגמרא בברייתא הטעם ומבואר  אאאא):):):):– יגיגיגיג,,,, "הואיל((((הוריותהוריותהוריותהוריות ÇÂÈ

וכן  למתכפר "; המכפר  שיקדים הוא דין  מתכפרת, ועדה מכפר ומשיח

אומר  יז יז יז יז ):):):):הוא טז טז טז טז ,,,, l`xyi"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ldw lk crae ezia crae ecra xtke"
כך"ecra",קודם( ezia",ואחר  cra"כך l`xyi");ואחר  ldw lk cra"

הלכך העדה, מקרבן יותר  מקודש  המשיח הכהן של  שקרבנו  ומכאן
העדה. לפר קודם המשיח פר
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שבהם  דברים שיש ואשה, איש  בענין ללמד  משנתנו  באה הקודמת המשנה אגב
לאיש. קודמת האשה שבהם דברים ויש לאשה, קודם האיש 

úBéçäì äMàì íãB÷ Léàä,ואשה איש  ממוות להציל  יש  אם – ÈÄÅÈÄÈÀÇÂ
האיש, את קודם äãáàמצילים áéLäìe השבת להקדים שיש – ÀÈÄÂÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚epîúð àHL ãò eàèç,epîúð Ck øçàå–èBéãäk elà éøä.ïBòîL éaøøîBà:àHL ãò íäì òãBð íà ¨§©¤¦§©§©©¨¦§©£¥¥©¤§©¦¦§¥¦©¨¤©¤
epîúð–ïéáiç,epîúpMîe–ïéøeèt.àéNpä eäæéàå?äæCìnä,øîàpL(áë ,ã àø÷éå):úBöî-ìkî úçà äNòå" ¦§©©¨¦¦¤¦§©§¦§¥¤©¨¦¤©¤¤¤¤¡©§¨¨©©¦¨¦§

"åéäGà 'ä–àéNð,åéäGà 'ä àlà åéab ìò ïéàL. ¡¨¨¦¤¥©©¨¤¨¡¨
„çéLnä eäæéàå?äçLnä ïîLa çeLnä,íéãâáa äaøîä àG.äaøîì äçLnä ïîLa çeLnä ïäk ïéa ïéà §¥¤©¨¦©©¨©§¤¤©¦§¨©§ª¤¦§¨¦¥¥Ÿ¥©¨©§¤¤©¦§¨¦§ª¤

íéãâa,øt àlàúBönä ìk ìò àaä.LnLî ïäk ïéa ïéàåøáòL ïäëì,úéøéNòå íéøetkä íBé øt àlà §¨¦¤¨©©¨©¨©¦§§¥¥Ÿ¥§©¥§Ÿ¥¤¨©¤¨©©¦¦©£¦¦
äôéàä.íéøetkä íBé úãBáòa ïéåL äæå äæ,äìeúaä ìò ïéeöîe,äðîìàä ìò ïéøeñàå,ïäéáBø÷a ïéànhî ïðéàå, ¨¥¨¤¨¤¨¦©£©©¦¦§ª¦©©§¨©£¦©¨©§¨¨§¥¨¦©§¦¦§¥¤

ïéòøBt àGå,øBt àGåïéî,çöBøä úà ïéøéæçîe. §§¦§§¦©£¦¦¤¨¥©

bbbb.heicdk el` ixdàéùðá øîàðù('ã àø÷éå)øîàð çéùîä ïäëá ïëå .àéùð àåäùë àèçù ,àèçé àéùð øùà(íù)àåäùë àèçù ,àèçé çéùîä ïäëä íà
:çéùî
cccc.micbaa daexndáéúëãë ,íéãâá äðåîù úùéáìá äìåãâ äðåäëì ñðëð ìåãâ ïäë äéä äçùîä ïîù ìù úéçåìö äæðâðù øçàì(à"ë íù)åãé úà àìîå

:íéãâáä úà ùåáìì.zevnd lk lr `ad xt `l`:áéúë çéùîä ïäëã ,åúââù ìò øô àéáî íéãâáá äáåøî ïéàù.mixetkd mei zcearaúãåáò ïéàù
:äá ïéåù øáòù ïäëå ùîùîä ïäëå ,ãáìá ìåãâ ïäëá àìà äøùë íåéä åúåà.oinxet `le oirxet `leìåãâ ïäëá áéúëãë(íù)åéãâáå òøôé àì åùàø úà

:íåøôé àì.gvexd z` oixifgneáéúëãë ,åèì÷î øéòî çöåøä øæåç ,íäî ãçà úî íà(ä"ì øáãîá):ìåãâä ïäëä úåî ãò
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שנתמנו. קודם שחטאו ונשיא משיח כהן דיני  ללמד  באה משנתנו

epîúð àHL ãò eàèç,מלך וזה משיח כהן זה שנעשה קודם – ÈÀÇÆÄÀÇ
epîúð Ck øçàå,קרבנותיהם שהביאו  קודם –èBéãäk elà éøä ÀÇÇÈÄÀÇÂÅÅÇÆÀ

בשעה  והרי  א, במשנה שבארנו  כפי  החטא, שעת אחר שהולכים –
היו . הדיוטות ãòשחטאו  íäì òãBð íà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÇÈÆÇ

epîúð àHL, שחטאו להם נודע שנתמנו  קודם אם –ïéáiç קרבן – ÆÄÀÇÇÈÄ
כהדיוט, לאחרepîúpMîeחטאת חטאם להם נודע אם אבל  – ÄÆÄÀÇ

אחרïéøeètשנתמנו, הולכים שמעון  רבי  שלדעת קרבן , מכל  – ÀÄ
בענין  א במשנה שמעון  רבי שחולק הדין  והוא יחד; גם וידיעה חטא

שעבר לאחר חטאו לו נודע שאם מגדולתו , עבר  כך ואחר  שחטא נשיא
חיוב  בזמן  וידיעה חטא שיהיו  שצריך  שעיר, מביא אינו  מגדולתו ,

נשיא. שהוא בזמן  דהיינו  àéNpäהקרבן , eäæéàå קרבנו ששונה – ÀÅÆÇÈÄ
שעיר ? מביא והוא הדיוט, øîàpL:מקרבן ,Cìnä äæ אשר"`iyp ÆÇÆÆÆÆÁÇ

ìòיחטא ïéàL ,àéNð ,"åéäGà 'ä úBöî-ìkî úçà äNòåÀÈÈÇÇÄÈÄÀÁÈÈÄÆÅÇ
åéäGà 'ä àlà åéabמובא בגמרא בברייתא מלך . והיינו ((((הוריות הוריות הוריות הוריות – ÇÈÆÈÁÈ

אאאא):):):): לומר :"יא יא יא יא ,,,, תלמוד  עמינדב? בן  כנחשון שבט נשיא יכול – נשיא"
אומר הוא ולהלן אֿלהיו", ה' מצוות דברים דברים דברים דברים "מכל –––– המלך המלך המלך המלך  ((((בפרשתבפרשתבפרשתבפרשת

יט יט יט יט ):):):): גביו יז יז יז יז ,,,, על שאין  להלן  מה אֿלהיו ", ה' את ליראה ילמד  "למען 
אֿלהיו . ה' אלא גביו  על שאין נשיא אף אֿלהיו , ה' אלא
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ולכן המשחה, בשמן מינויו  בשעת נמשח הגדול הכהן היה הראשון  הבית בימי
במסכתנו. רבות פעמים שנזכר  כפי  סתם, "המשיח" או  המשיח" "הכהן נקרא: היה
ידי על נגנז  כי המשחה, שמן היה לא שני בית ובזמן ואילך  יאשיהו  המלך מימי
הדיוט  כהן  שכן בגדים, שמונה בלבישת מתחנך הגדול  הכהן  היה ולכן יאשיהו,
הגדול : הכהן אז נקרא מכאן בגדים, בשמונה – גדול וכהן  בגדים, בארבעה משמש

בגדים" e)."מרובה ,a zekn ;d ,f `nei dpyn)

çéLnä eäæéàå עליו שכתוב גגגג):):):):– דדדד,,,, הכהן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  giynd"אם ÀÅÆÇÈÄÇ
בןֿבקר"? פר  חטאתו... על  והקריב העם, לאשמת çeLnäÇÈÇיחטא

äçLnä ïîLa כהנים והיינו המשחה, בשמן  שנמשח גדול כהן – ÀÆÆÇÄÀÈ
לעיל, כמבואר יאשיהו , המלך  מות עד  ראשון  בבית שהיו  àGגדולים

íéãâáa äaøîä יאשיהו מימי שהיו  הגדולים הכהנים דהיינו – ÇÀËÆÄÀÈÄ
המרובה  גדול כהן שאם לעיל, שבארנו כמו שני, בית ובזמן ואילך
שגגתו  ועל  כרת זדונו על  שחייבים בדבר היתר  לעצמו  הורה בבגדים

כשבה  אלא לחטאת פר מביא אינו  הוראתו , פי על שוגג ועשה חטאת,
ומכאן , בשגגה; שחטא כהדיוט שעירה, çeLnäאו ïäk ïéa ïéàÅÅÙÅÇÈÇ

úBönä ìk ìò àaä øt àlà ,íéãâa äaøîì äçLnä ïîLaÀÆÆÇÄÀÈÄÀËÆÀÈÄÆÈÇÇÈÇÈÇÄÀ
חטאתו , על  פר  להביא חייב המשחה בשמן המשוח גדול  שכהן –
הוראה  בשגגת תעשינה" לא אשר  ה' מצוות "מכל אחת על כשעבר 

אינ  בגדים מרובה ואילו בדין ומעשה, שכן  לעיל, כמבואר  פר, מביא ו 
זה  הגדולה הכהונה מצוות בשאר ברם, המשיח". "הכהן  כתוב: הפר 

שווים. øáòLוזה ïäëì LnLî ïäk ïéa ïéàå אירע אם שכן – ÀÅÅÙÅÀÇÅÀÙÅÆÈÇ
הראשון , של  פסולו  וכשעבר תחתיו , אחר ממנים היו גדול בכהן  פסול

"כהן  נקרא והשני משמש", "כהן  הראשון  נקרא ומאז  לעבודתו, חזר
כהן  נתמנה והשני  שהואיל ללמדנו , המשנה ובאה ממשיחותו "; שעבר

לעיל שנינו  וכבר  עליו , גדולה כהונה מצוות כל  בבבב):):):):גדול "כהן ((((משנהמשנהמשנהמשנה
חטא כך ואחר ממשיחותו שעבר  dyrne)משיח d`xed zbbya)–

פר ", xaryמביא odkl ynyn odk oia oi`eממשיחותוíBé øt àlàÆÈÇ
íéøetkä,שעבר הכהן ולא מקריבו, המשמש  הגדול  שהכהן – ÇÄÄ

äôéàä úéøéNòåבתורה שכתוב יגיגיגיג----טוטוטוטו):):):):– וווו,,,, אהרן ((((ויקראויקראויקראויקרא קרבן  "זה ÇÂÄÄÈÅÈ
אותו  המשח ביום לה' יקריבו אשר  dt`dובניו zixiyr מנחה סלת

מבניו  תחתיו  המשיח והכהן  בערב... ומחציתה בבקר  מחציתה תמיד,
מקריב  הגדול  שהכהן  חביתין", "מנחת נקרא זה קרבן – אותה" יעשה

ולא  המשמש  גדול  בכהן אלא נוהגת זו מנחה ואין יום; בכל  כליל
ממשיחותו. שעבר גדול ïéåLבכהן  äæå äæ הכהן הם שווים ברם – ÆÈÆÈÄ

שעבר , והכהן  íéøetkäהמשמש íBé úãBáòa עבודת שאין  – ÇÂÇÇÄÄ
המשמש הכהן  – ושניהם בלבד , גדול  בכהן אלא כשרה היום אותו 
קרבנות  להקריב יכול מהם אחד  שכל לה, כשרים – שעבר והכהן

בגד בשמונה משמש  שעבר הכהן  ואף äìeúaäים;היום; ìò ïéeöîeÀËÄÇÇÀÈ
גדול בכהן  שכתוב כמו בתולה, לישא מצווה שעבר  הכהן שאף –

יגיגיגיג):):):): כא כא כא כא ,,,, יקח";((((ויקראויקראויקראויקרא בבתוליה אשה äðîìàä"והוא ìò ïéøeñàåÇÂÄÇÈÇÀÈÈ
שכתוב כמו  יד יד יד יד ):):):):– שם שם שם שם ,,,, gwi"וגרושה..."`dpnl((((שם שם שם שם  `l הכהן ואף

כך; על מוזהר ïäéáBø÷aשעבר  ïéànhî ïðéàå שכתוב כמו – ÀÅÈÄÇÀÄÄÀÅÆ
גדול יא יא יא יא ):):):):בכהן  שם שם שם שם ,,,, ולאמו ((((שםשםשםשם לאביו יבוא, לא מת נפשות כל "ועל 

לאשתו , קרוביו: לשבעה להיטמא מותר  הדיוט לכהן  ברם, יטמא"; לא
לאחותו  לאחיו , לבתו , לבנו, לאביו, בבבב----גגגג););););לאמו, שם שם שם שם  ïéòøBt,((((שםשםשםשם àGåÀÀÄ

ïéîøBt àGåגדול בכהן שכתוב כמו  יייי):):):):– שם שם שם שם ,,,, לא ((((שםשםשםשם ראשו "את ÀÀÄ
יפרם"; לא ובגדיו çöBøäיפרע úà ïéøéæçîe שהרג אדם שכן – ÇÂÄÄÆÈÅÇ

בו כתוב מקלט, לעיר  וברח כהכהכהכה):):):):בשוגג לה לה לה לה ,,,, עד((((במדברבמדברבמדברבמדבר בה "וישב
הכהן  או המשמש  הכהן  – מהם אחד  מת ואם הגדול", הכהן  מות

לעירו מקלטו מעיר הרוצח חוזר – ממשיחותו מכות מכות מכות מכות שעבר  משנה משנה משנה משנה  ((((עייןעייןעייןעיין

וווו).).).). בבבב,,,,
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:ïðáøã ïðåà àåä åéøçàìù äìéìä ìë äúéî ìù ïåùàø íåéá úîä øá÷ðùîå ,äøåá÷.lke` `le ope` aixwn lecb odkåéá ïøäàá åðéöî ïëù .íéùã÷ä ïîí

åéäù åéðá ìáà ,ìåãâ ïäë àåäù ïøäà à÷åãå .äáø÷ää ìò àì ãéô÷î äéä äìéëàä ìò ,'ä éðéòá áèééä íåéä úàèç éúìëàå øîà àåäéáàå áãð åúîù
:ìåëàì ïéá áéø÷äì ïéá íåéä åúåà íéøåñà åéä íéèåéãä íéðäë
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הגדול הכהן  ואחד המשמש  הגדול הכהן שאחד  הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 

פורעין "לא ממשיחותו oinxetשעבר `le פרימה שיש ללמד, משנתנו  באה ,"

(zn lr drixw)להשמיענו המשנה באה כן שיבואר . כפי  גדול , בכהן  נוהגת שהיא

אונני כשהם הדיוט לכהן גדול  כהן בין  מה – אגב דרך  ם.–

ähîlî íøBt ìBãb ïäk לקרוע שחייב מקרוביו  אחד לו  מת אם – ÙÅÈÅÄÀÇÈ
גדול בכהן  שכתוב וזה לרגליו ; סמוך למטה, בגדו  בשפת קורע עליו,

י י י י ):):):): כא כא כא כא ,,,, עיקר,((((ויקראויקראויקראויקרא כל  פורם שאינו פירושו אין  יפרם", לא "ובגדיו 

מלמטה, פורם הוא שכן פורמין, אדם שבני כדרך  פורם שאינו אלא
äìòîìî ,èBéãääå בגדו בשפת מתו על  קורע הדיוט כהן  – ÀÇÆÀÄÀÇÀÈ

העם. כשאר  לכתף, סמוך  לצוארו , שסביב áéø÷îלמעלה ìBãb ïäkÙÅÈÇÀÄ
ïðBàלהתאבל שחייב הקרובים מן  אחד לו שמת מי  הוא האונן – Å

קבורה, לאחר  ואפילו כולו , המיתה ביום אונן  הוא התורה ומן עליהם,
ולא  ימים כמה המת שהה אם וכן המיתה, יום שלאחר בלילה אבל 

מן  אונן  אינו  כולו, הקבורה ויום שנקבר עד  הימים אותם כל  – נקבר
סופרים; מדברי  אלא cnll,התורה d`a epzpyn מקריב גדול  שכהן

לפי לעיל, כמבואר תורה של  באנינות ואף אונן, כשהוא קרבנות
בו  יביביביב):):):):שנאמר  כא כא כא כא ,,,, האמור((((ויקראויקראויקראויקרא על ומוסב יצא", לא המקדש  "ומן

בו  שמת ביום שאפילו כלומר יטמא", לא ולאמו "לאביו למעלה:
ומקריב עומד אלא המקדש, מן יצא לא ואמו טז טז טז טז ,,,,אביו  זבחים זבחים זבחים זבחים  ((((גמראגמראגמראגמרא

ìëBàא א א א ),),),), àGå הכהן באהרן, מצינו  שכן  אונן, כשהוא בקדשים – ÀÅ
ואביהוא נדב בניו, שמתו ביום למשה שאמר  יט יט יט יט ):):):):הגדול , יייי,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

באכילת  אסור שאונן כלומר  ה'", בעיני  הייטב היום חטאת "ואכלתי 
שמלמדים  ויש הקרבתם. לו  שהותרה גדול כהן  הוא ואפילו  קדשים,

על שכן  קדשים, בהקרבת מותר אונן  גדול  שכהן  עצמו , פסוק מאותו 
ע  ולא מקפיד  היה ההקרבההאכילה להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).).ל המשניות המשניות המשניות המשניות  ((((פירושפירושפירושפירוש

èBéãääå, אונן כשהוא הדיוט כהן אבל  –ìëBà àGå áéø÷î àG ÀÇÆÀÇÀÄÀÅ
גדול שבכהן פסולה, עבודתו תורה של באנינות כשהוא הקריב ואם –

יביביביב):):):):כתוב כאכאכאכא,,,, שכהן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כלומר  יחלל", ולא יצא לא המקדש  "ומן

ומכאן  לעיל , שלמדנו  כמו בכך, מתחלל הקרבן  ואין  אונן מקריב גדול 
העבודה את חילל ועבד , יצא שלא הדיוט שכהן למדים ((((גמרא גמרא גמרא גמרא אנו 

א א א א ).).).). טז טז טז טז ,,,, שמתו זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ביום למשה אהרן  של מתשובתו  זה שלמדים ויש 
ואביהוא יט יט יט יט ):):):):נדב יייי,,,, עולתם",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ואת חטאתם את הקריבו  היום "הן 

שמא  ששאל: כלומר  החטאת", את אכלתם לא "מדוע אמר : שמשה
היום  "הן  אהרן: השיבו  כך ועל ונפסלה? באנינות הקריבוה בניך 

הם  הדיוטות כהנים והלא הקריבו?! הם וכי  כלומר : וכו ', הקריבו"
ומכאן  אונן ; ומקריב גדול כהן שאני הקרבתי, אני לעבודה! ופסולים

באנינות העבודה את פוסלים הדיוטות רשרשרשרש""""יייי).).).).שכהנים שם שם שם שם ;;;; זבחים זבחים זבחים זבחים  ((((גמראגמראגמראגמרא

y c e w z a y
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ציבור , של  דבר העלם ופר  המשיח פר  להיקרב עמדו שאם ללמד, באה משנתנו
דין לקביעת כללים בשני משנתנו פותחת זה ענין  אגב קודם. קרב המשיח פר

ובאנשים. בדברים קדימה

Bøáç úà íãB÷ Bøáçî øéãzä ìk קרובות לעתים הנוהג דבר  – ÈÇÈÄÅÂÅÅÆÂÅ
בגמרא כמותו ; תדיר שאינו דבר לפני אותו  א א א א ))))מקדימים יביביביב,,,, ((((הוריותהוריותהוריותהוריות

הכתוב מן  זה כגכגכגכג):):):):למדים כח כח כח כח ,,,, לעולת ((((במדברבמדברבמדברבמדבר אשר  הבוקר  עולת "מלבד 
התמיד"? לעולת "אשר לומר תלמוד מה שכן  אלה", את תעשו התמיד

היום, קרבנות לשאר הבוקר עולת שקדמה ללמד  הכתוב בא אלא
שמקריבים  תדירה, שהיא משום כלומר התמיד , עולת שהיא מפני

– ומכאן יום, בכל mcew.אותה xiczd lkyשנו יייי,,,,וכן זבחים זבחים זבחים זבחים  ((((משנה משנה משנה משנה 

oitqenlאאאא):):):): oincew micinzd :exag z` mcew exagn xiczd lk" קרבן)

שבת), מוסף קרבן לפני קרב y`xהתמיד itqenl mincew zay itqen
dpyd y`x itqenl oincew yceg y`x itqen ,ycegראש חל  (שאם

של מוסף קרבן  – אחריו  תמיד , קרבן  תחילה מקריבים בשבת השנה
ראש של  מוסף – ואחריו  חודש , ראש  של  מוסף – אחריו  שבת,

Bøáçהשנה). úà íãB÷ Bøáçî Lc÷îä ìëå מצינו שכן  – ÀÈÇÀËÈÅÂÅÅÆÂÅ
בו  שכתוב ח ח ח ח ):):):):בכהן כאכאכאכא,,,, הוא ((((ויקראויקראויקראויקרא אֿלהיך  לחם את כי  "וקדשתו 

ראשון לפתוח שבקדושה: דבר לכל  – לך " יהיה קדוש (z`ixwaמקריב,
,(dxezd ראשון oenifd),ולברך  zkxaa).ראשון יפה מנה øtÇוליטול
çéLnä בשגגת חטאתו  על  המשיח הכהן ידי  על שהובא פר – ÇÈÄÇ

ומעשה, äãòäהוראה øôe,ציבור של  דבר העלם על  שהובא – ÇÈÅÈ
íéãîBò,להקרבה שניהם –ìëa äãòä øôì íãB÷ çéLnä øt ÀÄÇÇÈÄÇÅÀÇÈÅÈÀÈ
åéNòîבגמרא בברייתא הטעם ומבואר  אאאא):):):):– יגיגיגיג,,,, "הואיל((((הוריותהוריותהוריותהוריות ÇÂÈ

וכן  למתכפר "; המכפר  שיקדים הוא דין  מתכפרת, ועדה מכפר ומשיח

אומר  יז יז יז יז ):):):):הוא טז טז טז טז ,,,, l`xyi"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ldw lk crae ezia crae ecra xtke"
כך"ecra",קודם( ezia",ואחר  cra"כך l`xyi");ואחר  ldw lk cra"

הלכך העדה, מקרבן יותר  מקודש  המשיח הכהן של  שקרבנו  ומכאן
העדה. לפר קודם המשיח פר

ז ה נ ש מ ר ו א ב

שבהם  דברים שיש ואשה, איש  בענין ללמד  משנתנו  באה הקודמת המשנה אגב
לאיש. קודמת האשה שבהם דברים ויש לאשה, קודם האיש 

úBéçäì äMàì íãB÷ Léàä,ואשה איש  ממוות להציל  יש  אם – ÈÄÅÈÄÈÀÇÂ
האיש, את קודם äãáàמצילים áéLäìe השבת להקדים שיש – ÀÈÄÂÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äì÷ì÷ì íéãîBò íäéðML–äMàì íãB÷ Léàä. ¤§¥¤§¦§©§¨¨¨¦¥¨¦¨

:ùéà ìù åúùåáî äáåøî äúùåáù.dlwlwl:øåëæ áëùîìå .äàéáì.mcew yi`d:êëá åëøã ïéà äæå êëá äëøã åæù

`xephxa yexit

מבאר למשנתנו, בפירושו הרמב"ם, האשה; לאבדת האיש אבדת
המצוות, בכל  חייב שהאיש  מהאשה, יותר  מקודש  שהאיש  לפי  הטעם,

גרמן . שהזמן עשה במצוות חייבת אינה ÷úîãBוהאשה äMàäåÀÈÄÈÆÆ
úeñëì Léàìלכסות זקוקים ואשה איש  שאם –,(yealnl) דואגים ÈÄÄÀ

למזונות, הדין  והוא איש ; משל  מרובה אשה של שבושתה לאשה, קודם

הוא אחד  טובטובטובטוב");");");");שטעם יוםיוםיוםיום éáMä("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  úéaî dàéöBäìe– ÀÄÈÄÅÇÆÄ

תחילה, האשה את לפדות יש  הגויים, בידי שבויים ואשה איש  שאם
אבל  זנות. חשש äì÷ì÷ìמפני  íéãîBò íäéðML ïîæa למעשה – ÄÀÇÆÀÅÆÀÄÀÇÀÈÈ

זכור, למשכב והאיש  לזנות האשה הגויים, ידי  על  ÷íãBזימה LéàäÈÄÅ
äMàì אין שהאיש  לפי האיש , את קודם השבי  מבית להוציא יש  – ÈÄÈ

יותר. מרובה ובושתו  בכך דרכו 

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג תשרי, הלולא דכ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע, 

ה'תשי"א

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מוסגר בזה הקונטרס לחג הסוכות הבע"ל, הכולל מאמר ושיחה מכתב ולקוט מנהגים, והוא 

לזכות בו את הרבים כל אחד מסביבתו באופן המתאים.

רעהו  אהבת  מאתנו  ואחת  אחד  כל  מאת  דורשין  השנה,  ימות  שאר  כל  על  שאת  ביתר  כי 

והתכללות כולנו כאחד - במועדי חדר הכללי הוא חדש תשרי:

בראש השנה, יום הכתרת המלך מלכו של עולם, שתמליכוני עליכם להיות בישורון מלך שזהו 

דוקא בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל:

ביום הכפורים שצריך מקודם לפייס את חברו, ודומים למלאכים שאין ביניהם לא קנאה ולא 

תחרות:

בחג הסוכות שרמזו רז"ל במתק לשונם: ראוים כל ישראל לישב בסוכה אחת 

ובשמיני עצרת אשר אמר הקב"ה הביאו פר אחד איל אחד כי קשה עלי פרידתכם.

ומודגש עוד ביותר בחה"ס במצות ולקחתם לכם הד' מינים, אשר מבואר ענינם בכ"מ - ומהם 

בתורת בעל ההלולא )וככה - תרל"ז, פרק פ"ז ואילך( - שלמה ד' מינים אלו דוקא, כי כל אחד מהם 

רומז על האחדות. ונוסף ע"ז הנה צריך לחברם כולם כאחד )ראה ב"י וט"ז סתרנ"א בשם הריקאנטי(, 

אף שהאתרוג הוא בדוגמת בעלי תורה ומצות שבישראל, הלולב והדס מי שיש בהם תורה או מצות, 

והערבה - אלו שאין בהם לא תורה ולא מצות, ואז דוקא, אומר הקב"ה, אעלה סימן: אתרוג, ערבה, 

לולב, הדס - )זח"ג רס"ג, א. תיקונים תי' י"ג ועוד( בתמר - זו כנס"י, זאת קומתך דמתה לתמר.

דסוכה  ומכאן  אחת,  בסוכה  לישב  ראוים  ישראל  דכל  הנ"ל  במרז"ל  לומר  יש  הצחות  וע"ד 

שאולה כשרה דלא מטי שוה פרוטה לכל חד אלא ע"י שאלה )רש"י סוכה כז, ב(,

כי סוכה האחת - מקיף העצמי דעצמות א"ס, כמבואר בסוף מאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 

שבקונטרס - גם בה צ"ל תנאי התורה תעשה לך - משלך ע"י עבודתו דוקא בקיום התומ"צ ועבודת 

הבירורים, וצ"ל לו בה עכ"פ שוה פרוטה, כי בפרוטה מקניא נפשו )קדושין ג, ב( ונחי' לפניו בחיות פנימי 

)עיין בסוף המאמר(. ופירשו והודיעו רז"ל דלא מטי שוה פרוטה לכל חד - יהי' מי שיהי' - אלא ע"י 

שאלה משאר בנ"י, כי כל אחד מתוקן מחברו, וכולם צריכים זה לזה.

המשך בעמוד הבא
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äì÷ì÷ì íéãîBò íäéðML–äMàì íãB÷ Léàä. ¤§¥¤§¦§©§¨¨¨¦¥¨¦¨

:ùéà ìù åúùåáî äáåøî äúùåáù.dlwlwl:øåëæ áëùîìå .äàéáì.mcew yi`d:êëá åëøã ïéà äæå êëá äëøã åæù

`xephxa yexit

מבאר למשנתנו, בפירושו הרמב"ם, האשה; לאבדת האיש אבדת
המצוות, בכל  חייב שהאיש  מהאשה, יותר  מקודש  שהאיש  לפי  הטעם,

גרמן . שהזמן עשה במצוות חייבת אינה ÷úîãBוהאשה äMàäåÀÈÄÈÆÆ
úeñëì Léàìלכסות זקוקים ואשה איש  שאם –,(yealnl) דואגים ÈÄÄÀ

למזונות, הדין  והוא איש ; משל  מרובה אשה של שבושתה לאשה, קודם

הוא אחד  טובטובטובטוב");");");");שטעם יוםיוםיוםיום éáMä("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  úéaî dàéöBäìe– ÀÄÈÄÅÇÆÄ

תחילה, האשה את לפדות יש  הגויים, בידי שבויים ואשה איש  שאם
אבל  זנות. חשש äì÷ì÷ìמפני  íéãîBò íäéðML ïîæa למעשה – ÄÀÇÆÀÅÆÀÄÀÇÀÈÈ

זכור, למשכב והאיש  לזנות האשה הגויים, ידי  על  ÷íãBזימה LéàäÈÄÅ
äMàì אין שהאיש  לפי האיש , את קודם השבי  מבית להוציא יש  – ÈÄÈ

יותר. מרובה ובושתו  בכך דרכו 
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dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: יט הדחיה:דף על להקשות מנסה éàîהגמרא àlàå נשנית זו שברייתא תסבור §¤¨©

åכ  ,äãeäé éaøמתיר יהודה älçzëìרבי eléôà,כן àéðúcאם àä àlà בברייתא ©¦§¨§£¦§©§¦¨¤¨¨§©§¨
Baìa,אחרת, ïBænä úkøa íãà Cøáé àì לאזנו משמיע ואינו שאומר íàå,כלומר Ÿ§¨¥¨¨¦§©©¨§¦§¦
Cøéaזה épî,באופן .àöéאינו àìåכ àìהרי äãeäé éaø כ,éñBé éaøשכןéà כéaø ¥©¨¨©¦Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¥¦©¦
äãeäéמתיר יהודה רבי älçzëì,הרי eléôà ו לכתחילה, אסרו בברייתא éàואילו §¨£¦§©§¦¨¦

éñBéכ  éaøלשיטתו àìהרי énð ãáòéc eléôà שיצא שנינו בברייתא ואילו .יצא, ©¦¥£¦¦£©©¦Ÿ
הדחייה: את מתרצת  כ íìBòìהגמרא לכתחילה תורם שחרש äãeäéהברייתא éaø §¨©¦§¨

מותר åהיא, זה הרי לאזניו להשמיע בלא שמע את שהקורא äléçzëì,סבר eléôà §£¦§©§¦¨
כרבי  להעמידה ויש יהודה כרבי להעמידה אין בהכרח בחרש שפסלה משנתינו כן ואם

יצא  לא בדיעבד שאף שסבר ÷àéL,יוסי àìå שיש המזון ברכת לענין הברייתא מן §Ÿ©§¨
ד  לדיעבד, לכתחילה בין לכתחילהàäלחלק אף שהתירה הראשונה הברייתא -déãéc ¨¦¥

ו  עצמו, יהודה רבי דעת היא -àä לדיעבד לכתחילה בין שחילקה השניה הברייתא - ¨
déaøc סב אכן שהוא עזריה, בן אלעזר רבי רבו בשם אמרה יהודה רבי לחלק - שיש ר §©¥

לדיעבד, לכתחילה ïaבברייתא,àéðúcבין øæòìà éaø íeMî øîBà äãeäé éaø §©§¨©¦§¨¥¦©¦¤§¨¨¤
éøö ,òîL úà àøBwä ,äéøæòòéîLiL CקריאתוøîàpL ,Bðæàì(ד ו (דברים £©§¨©¥¤§©¨¦¤©§¦©§¨§¤¤¡©

,'ãçà 'ä eðéäìà 'ä ìàøNé òîL','שמע' מתיבת éðæàìודורשים òîLääî E §©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨©§©§¨§¤©
étî àéöBî äzàME, לכתחילה דין רק שהוא משמע 'צריך' øéàî.ומלשון éaø ¤©¨¦¦¦©¦¥¦

,øîBàשנאמר לאזנו, אמירתו להשמיע צריך אין לכתחילה ו)אף ו éëðà(שם øLà' ¥£¤¨Ÿ¦
,'Eááì ìò íBiä Eeöî ש למדים בלב, המצוות שתלה áläומאחר úðåek øçà §©§©©§¨¤©©©¨©©¥

,íéøácä ïä ïä.לאזנו שישמיע צורך ואין ¥¥©§¨¦
הברייתא: בביאור נוסף éëäìתירוץ úéúàc àzLä יהודה רבי בין מחלוקת שיש ©§¨§¨¦§¨¦

של  הברייתא מן הקושיא את לתרץ יש זה, בענין מאיר לרבי עזריה בן אלעזר רבי בשם

ש  המזון, àîézברכת eléôà שdéaøk äãeäé éaøעזריה בן אלעזר àøéáñרבי £¦¥¨©¦§¨§©¥§¦¨
,déì לאזנו להשמיע צריך ïa,שלכתחילה ïBòîL éaøc déøa äãeäé éðúc àäå ¥§¨§¨¥§¨§¥§©¦¦§¤
éft,לאזנו להשמיע צריך אין לכתחילה àéäשאף øéàî éaø תלוי הכל שלדבריו ©¦©¦¥¦¦

כמבואר. הלב בכוונת

במשנה: ïè÷a.שנינו øéLëî äãeäé éaø©¦§¨©§¦§¨¨
זה: בענין מעשה מביאה äãeäé,הברייתא éaø øîà ,[àéðz] (àéðúã) ראיה יש ©§¨¨©©¦§¨

שהיה, ממעשה äלדברי ïè÷äéúéø÷e ,éúééלמגילהíéð÷æe ïBôøè éaøî äìòîì ¨¨¨¦¦§¦¦¨§©§¨¥©¦©§§¥¦
וזקנים  טרפון רבי בפני -,ãBìa.כשרה זו שקריאה לדברי ראיה יש ששתקו eøîàומכך §¨§

,ïèwä ïî äéàø ïéàéáî ïéà ,Bì בקטנותו שראה מה על להעיד נאמן אינו .שאדם ¥§¦¦§¨¨¦©¨¨
זה: כעין נוספת äéúéø÷eברייתא éúééä ïè÷ ,éaø øîà ,àéðzלמגילהïéàéáî ïéà ,Bì eøîà .äãeäé éaøî äìòîì ©§¨¨©©¦¨¨¨¦¦§¦¦¨§©§¨¥©¦§¨¨§¥§¦¦

äéàøלהלכה,øéznä ïî עליו חולקים שרבים כיון ממנו ראיה להביא ואין מקטן, קריאה לשמוע המתיר הוא יהודה רבי .שהרי §¨¨¦©©¦
הגמרא: déìשואלת eøîéìå שïèwä ïî äéàø ïéàéáî ïéà.הקודמת בברייתא יהודה לרבי חכמים הגמרא:כדברי משיבה §¥§¥¥§¦¦§¨¨¦©¨¨
à÷ ãBòå àãç,déì eøî,והיינו הראשון, הטעם על אחר טעם הוסיפו úééäכלומר, ïè÷c ,àãç,מראייתך ראיה מביאים ואין £¨§¨¨§¥£¨§¨¨¨¦¨

,ãBòå שeléôàאםúééä ìBãb שכן זה, ממעשה ראיה להביא לך אין מקום מכל מראייתך, ראיה להביא יכול והיית שעה באותה §£¦¨¨¦¨
.øéznä ïî äéàø ïéàéáî ïéà¥§¦¦§¨¨¦©©¦

i"yx

éàî àìàÐiaxc xninl zira
epf`l rinyd `la xn`c dcedi
ikid ik ,dligzkl elit` `vi
dixa dcedi iaxc `d mewizc
i`de ,diail` ift oa oerny iaxc

carica ibltin `wcÐjricedl
.iqei iaxc egk'åë àéðúã àä àìà

.éðîäãåäé éáø íìåòìÐelit`e
iax oizipzne .xiykn dligzkl

.`l caric elit`e ,`id iqeiéàäå
Ð.dcedi iax dligzkl mxezc

éàäåÐ.oefnd zkxacäéáøãÐ
dixfr oa xfrl` iax ly enyn
i`de .rinydl jixvy ,dxn`
la` ,dligzkl rnyn `pyil

.`vi caricéëäì úéúàã àúùäå
Ðiaxc `zbelt `d opireny`l

.xi`n iaxe dcediàîéú åìéôà
äãåäé éáøÐrny z`ixwa xn`c

caric ,`viÐdligzkl ,oi`Ð
`ed dligzkl inp oizipzne .`l
.`id dcedi iaxe ,yxgl dlqtc
dcedi iax inp oefnd zkxac jde
dixa dcedic `d jl `iywce .`id
iax `l ,ipn ift oa oerny iaxc

iqei iax `le dcediÐxi`n iax
.dligzkl xyknc ,`idøéúîä ïî

Ð`ed eiptl zixwy dcedi iax
`iadl jl oi`e ,ohwd z` xiznd
oiwleg miax ixdy ,epnn di`x

.eilr

אבינו  רצון  לעשות  אחת  אגודה  כולם  שיעשו  הרבים  את  לזכות  והצלחה  שמח  חג  בברכת 

שבשמים בלבב שלם,

מ. שניאורסאהן

המשך מעמוד החודם
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äaéñna,rwxwd jeza dxetgd dligna -úçz (Bì) úëìBää ©§¦¨©¤¤©©
äøéaä.ycwnd zia zgz -úBøðåmireawïé÷ìBcdlign jeza ©¦¨§¥§¦

ïàkîe ïàkîdide .jxcd z` el xi`dl ick ,zenewn dnka - ¦¨¦¨
dligna zkll jiynnäìéáhä úéáì òébî àeäL ãòueg didy ©¤©¦©§¥©§¦¨

.dxfrl
.dliahd zial jenq cer my eid mixac el` dpynd zyxtn

:dpynd dtiqeníL äúéä äøeãîezial jenq ,dlignd jeza §¨¨§¨¨
.dliah xg`l skiz mngzdl lkeiy ick ,dliahdåmy did cer §

,dliahd zial jenqãBák ìL àqkä úéa.eikxv my zeyrl ick ¥©¦¥¤¨
y ,`ed ceak ly `qkd zia `xwpy mrhdy dpynd zx`anäæ¤

BãBák äéämc` qpki `ly ick ,`qkd ziaa ebdpy ceakd bdpn - ¨¨§
m` ,qpkdl `ade ,zlc el didy ,my `vnp xg`y dryaBàöî§¨

`qkd zia z`òãBé ,ìeòð`edíãà íL LiL.`viy cr ,qpkp epi`e ¨¥©¤¥¨¨¨
e`vn m`eòeãéa ,çeút`ed,íãà íL ïéàL.yyg `ll `ed qpkpe ¨©§¨©¤¥¨¨¨

xg`l ,ixw d`xy in ly ezbdpd xcq z` yxtl dpynd zxfeg
:dliahd zial ribdyãøé,my `vnpd mind dewn jez l`,ìáèå ¨©§¨©

okn xg`leâtzñðå ,äìòeilry mind z` betql cbaa shrzde - ¨¨§¦§©¨
,exya z` abpleäøeãnä ãâðk ínçúðå.lirl zxkfend §¦§©¥§¤¤©§¨

e dlignd dze` jxc xfg okn xg`làácwend zialìöà Bì áLéå ¨§¨©¥¤
ci lr -eéäL ãò ,íéðäkä åéçàdíéøòLdxfrd lyíéçzôð ¤¨©Ÿ£¦©¤¨§¨¦¦§¨¦

did f`e ,meid xe`iyklBì CìBäå àöBé.ezial ¥§¥
jxevl ,ycwna mipdkd znkyd xcq z` dpynd zx`an dzr
dceard `id gafndn oycd znxdy ,oycd znexzl qiitd

:mei lka ziyrp dzidy dpey`xdéîeze`n mipdkdn cg` lk - ¦
df reaya caery a` zia,çaænä úà íBøúì äöBø àeäL`ed ¤¤¦§¤©¦§¥©

íékLî,mcwen mewlìáBèå,dewnaàlL ãòy mcew -àáé ©§¦§¥©¤Ÿ¨Ÿ
äðeînä.zeqiitd lr ©§¤

:dpynd zxxan .ribn dpenndy onfd `ed izn dpynd zx`an
.äðeînä àa äòL äæéàa éëå:dpynd daiyníézòä ìk àì §¦§¥¤¨¨¨©§¤Ÿ¨¨¦¦

[mipnfd-],úBåL`l`àeäL íéîòtdpennd -øábä úBøwî àa- ¨§¨¦¤¨¦§©¤¤
.dlild ly oexg`d yilya `ede ,lebpxzd z`ixwnBì Ceîñ Bà¨

d`ixwd onfl -åéðôlî,d`ixwd mcew -åéøçàî Bàxg`l - ¦§¨¨¥©£¨
.d`ixwd

eäðeînädidàaezianïäéìò ÷ôãåzgpa yiwn -zia ixry lr ©§¤¨§¨©£¥¤
cwend,my mi`vnpd mipdkd ernyiy ick ,Bì eçút ïäåz` §¥¨§

e .mixrydìáhL éî ,ïäì øîà,gafnd znexzl envr oikdeàáé ¨©¨¤¦¤¨©¨Ÿ
,ycewa iepad cwend zia ivglñéôéådyrpd lxeba szzyie - §¨¦

,okn xg`le .gafnd znexza dkfi mipdkdn in rcil ickeñéôä¥¦
e ,cwend ziaa lxebd z` eyr -.Ba äëæ ,äëfL éî¦¤¨¨¨¨

àøîâ
epzpyna x`eand ycwnd zxiny oic xewn z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .zenewn dylya mipdkd ici lr dyrp `edy

éléî éðä àðîxenyl mikixvy ,el` mixac ecnl okidn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .mipdk ici lr ,ycwna zenewn dylyaøîà̈©

àø÷ øîà ,ééaàweqta xn`p -(gl b xacna)xcqe miield oipn xg`l ©©¥¨©§¨
,m`yne mziipgäçøæî ãòBî ìäà éðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå'§©Ÿ¦¦§¥©¦§¨¥§¨¦§¥Ÿ¤¥¦§¨¨

,'ìàøNé éða úøîLîì Lc÷nä úøîLî íéøîL åéðáe ïøäàå äLîŸ¤§©£Ÿ¨¨Ÿ§¦¦§¤¤©¦§¨§¦§¤¤§¥¦§¨¥
cenll yi o`kne ,okyna mixney eid eipae oxd`y x`ean ixd

.mipdk dyly ici lr ziyrp dxinyd ycwna mby
:iia` ly evexiz lr `xnbd dywnéøîà,daiyid ipa exn` -ïéà ¨§¦¦

,ok ok` -àîìòa øenéL,ycwnd zxiny ly oiprd xwir z` - ¦§¨§¨
(øenéL íiåìe íéðäk) éòác ïçkLàmikixvy ,weqta ep`vn - ©§§¨§¨¥Ÿ£¦§¦¦¦

.xenyleäéîay ,dzid dl`yd xwir la` -éðz÷ ïéúéðúî- ¦©§¦¦¨¨¥
y aezk epzpynayìLaLc÷nä úéáa íéøîBL íéðäkä úBîB÷î äL ¦§Ÿ¨§©Ÿ£¦§¦§¥©¦§¨

,(íB÷î ãçàå íéøNòa íiåìäå)mikixvy oipn el`y df lre §©§¦¦§¤§¦§¤¨¨
,zenewn dylya exnyi mcal mipdkyeléàåaàø÷,weqta - §¦§¨

áéúk éããä éãäa íiåìe íéðäkiel dyn ixdy ,cgia md miaezk - Ÿ£¦§¦¦©£¥£¨¥§¦
.cgi mixney mlek eidy rnyne ,mipdk eipae oxd`e `ed

:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -øîà÷ éëä`id jk - ¨§¦¨¦¨¨©
,xnel weqtd zpeekãòBî ìäà éðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå'§©Ÿ¦¦§¥©¦§¨¥§¨¦§¥Ÿ¤¥

,'äLî äçøæîgxfn cva okynd iptl xney did dyny ,xnelke ¦§¨¨Ÿ¤
,weqtd ly oey`xd ewlg edfeøãäåweqtd jynd okn xg`le - ©£©

,`ed,'Lc÷nä úøîLî éøîL åéðáe ïøäà'mipdkd lry `vnpe ©£Ÿ¨¨Ÿ§¥¦§¤¤©¦§¨
cxtpa xn`pmixney mipdkdy dfn cenll yie ,mixney eidy

y itl ,zenewn dylyaíB÷î ãça ïøäà,cg` mewna xny -eipy ©£Ÿ§©¨
úBîB÷î éðLa åéða.mitqep ¨¨¦§¥§

zxxan .df ote`a weqtd z` yexcl yi gxkday `xnbd zx`an
:`xnbdéànî.df ote`a weqtd z` yxtl ep` micnl oipn - ¦©

:`xnbd daiynî,mixac ipy exn`p weqtay jkáéúëc- ¦¦§¦
xn`p weqtd zligzaáéúëe ,'íéðçäå'xn`p weqtd ly eteqae - §©Ÿ¦§¦

,'íéøîL'y cenll yi dfnãeçì íéðçok xn`p ,'mipeg' xn`pdy - Ÿ§¦Ÿ¦§
.cegla xney didy dyn lrãeçì íéøîLå,'mixney' xn`pde - §Ÿ§¦§

`vnpe .cxtpa mixney eidy mipdkd eipae oxd` lr wx ok xn`p
.mcal mipdkd mixney zenewn dylyay jkl xewn

:`xnbd dywnàîéà[å]oxd`n cenll yi mpn`y ,xn`p oiicre - §¥¨
`ny la` ,xenyl mipdk dyly mikixvy eipaeeäleklk - §

mixney mipdkd zylydéãeçì íB÷î ãça.cala cg` mewna - §©¨§¥
:`xnbd zvxzn .zenewn dylya xenyl md mikixvy oipneàìŸ

Czòc à÷ìñz` cenll yiy itl ,ok xnel jzrc lr dlri `l - ¨§¨©§¨
e ,dynn eipae oxd` zxinyäLn äîcg` mc` ,dyny myk - ©Ÿ¤

xney `ede ,`eddéãeçì íB÷î ãça,ecal cg` mewna -ïøäà óà §©¨§¥©©£Ÿ
,åéðáemdn cg` lkdéãeçì íB÷î ãçaipta cg` mewna xney - ¨¨§©¨§¥
.envr

weqtdn micnl oipn dl`yd lr sqep uexiz `xnbd d`ian
:`xnbd zvxzn .zenewn dylya mixney mipdkdyéMà áø©©¦

,øîàok cenll yiàø÷c déôéqîxn`py ,weqtd seqn -íéøîBL' ¨©¦¥¥¦§¨§¦
úøîLîWCwOdúøîLîìyly o`k exkfed ixd ,'l`xUi ipA ¦§¤¤©¦§¨§¦§¤¤§¥¦§¨¥

dylya xenyl mikixvy cenll yi dfne ,dxiny minrt
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תוכן הבקשות שמבקשים מהקדוש־ברוך־הוא – לא רק בקשת צרכיו הגשמיים, אלא גם "אתה חונן לאדם דעת כו' חננו מאתך חכמה 
בינה ודעת", שעל־ידי־זה יהיה לו קל יותר להתמודד עם העניין ד"אין אדם עובר עבירה אלא־אם־כן נכנס בו רוח שטות".

משיחת וא"ו תשרי, ה'תשכ"ח

oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

äáéñîázecn lka dkxal wicv xkf oerny xa awri iax ly epexzta izi`x Ð

.leblb ici lr ea oicxeie oilery oipa ly cenr `ed "daiqn"y gikenäøéáä úçúÐ

."dxiad iptl etxye `a" iab (`,a `nei) `nlra yiwl yixe opgei iax ibiltc ikid ik

,"izepikd xy` dxiad l`" xn`py ,"dxia" iexw elek ycwnd lk :xn`c o`n `ki`e

ziad xda yi mewn :xn`c o`n `ki`e

o`nlc .`kd ibilt inp ikd ,eny "dxia"e

dlignd did Ð ycwnd zia elek xn`c

gezt cg` dy`xe ,ycwnd zia zgz zkled

dy`xe ,leg mewn ly cwend zia zkyll

.dliahd mewn l` dxfrl ueg gezt cg`d

zgzy zelign :xn`c opgei iaxl elit`e

la` ,ycwl zegezta ilin ipd Ð ycw lkid

xd zyecw odilr oi` Ð ziad xdl zegezt

migqt) eteqa "oilev cvik"a gken oke .ziad

o`nle .ycwa zeiepay it lr s`e ,(`,et

Ð eny "dxia"e ziad xda yi mewn :xn`c

eyr jkle ,zkynp dlignd mewn eze` zgz

ixw lrae afe ,eycwzp `l zelignc ,dlign

.ziad xde dxfrl ueg ,zepgn izyl glzyn

ïàëîå ïàëî úå÷ìåã úåøðäåick ,dlignaÐ

.el xi`dlíù äúéä äøåãîådligna Ð

mngzn Ð lahy xg` ,dliahd zial jenq

.myãåáë ìù àñëä úéáåitl :eceak edfe Ð

ed`vni dny qpkpy mc`e ,gzt ea yiy

oiany itl ,eixeg`l xfeg did Ð xebq lerp

.mc` ea yiyïéàù òåãéá çåúô çúôä åàöî
íãà åá.eikxv zeyrl my qpkpe ÐãøéÐ

mngzpe btzqpe dlre ,lahe dliahd zial

dlibn zkqna opzc `de .dxecnd cbpk

epiid Ð meia `l` oilaeh `le oifn `l :(`,k)

n `nh enk ,dxitq oikixvy dliah iaiigaz

xtqe iriay mei ribiyke ,rxevn e` af e`

:`pin` jzrc `wlqc .leahi Ð ezvwn

dlild zlgzn Ð meid xg` dlile li`ed

cr Ð dliah oiprlc ol rnyn `w ,iriay ied

Ð "mini dray dl dxtqe" aizkc ,mei iedc

,dlila ozliah zcleie dcpe .zelil `le mini

lil jklid ,mi`nh od odly dray lk ixdy

.oilaeh od ipinyåéçà ìöà åì áùéå àá
íéðäëäyi ,`ed mei leah `dc ,eyny aixriy cr xedh epi` oiicrc ab lr s`c Ð

.meid xi`iy cr ,`ed dlile li`ed ,myn z`vle zkll edegixhd `l minkgc xnel

lr gikedl yi `kdne .opaxcn Ð diel dpgnl qpki l` mei leah :opixn`c `dc

ely ipiny lgy rxevn ,mzd opixn`c :eyexit ikdc ,(a,f) zenai ly dreny dze`

,qpkp xg` mei leah oi`y it lr s` :minkg exn` Ð meia ea ixw d`xe ,gqtd axr

:xn` opgei iax .zxk ea oi`y dyr dgcie ,zxk ea yiy dyr `ai ahen .qpkp Ð df

eycgyÐ 'ebe "dycgd xvga htyedi cenrie" xn`py ,ea oi` dyr elit` dxez xac

iax Ð "dxez xac" :eyexit ikde .diel dpgnl qpki l` mei leah :exn`e ,mixac da

`nw `pz xn`c `d .xn`w `nw `pzc `zlin yxtn `l` ,`z` ibelt`l `l opgei

yiy dyr `ai ahen :xn`w ikd Ð "zxk ea oi`y dyr dgcie zxk ea yiy dyr `ai"

hwp ,zxka ixii`c ab`e .exeqi`a zxk ea oi`y opaxcnc dyr dgcie ,gqt ,zxk ea

dxezd on `edy xeqi`a ixii` `nw `pz i`c ,"dxez xac" yxtn `wc epiide .zxk

el did ikd `l` .ixii` `da `dc ,"dxez xac" jl xnel opgei iaxl el did `l Ð

.`z` `nw `pzc `zlin iyextl i`ce `l` .ea oi` dyr elit` ,opgei iax xn` :xnel

ongp ax xn` :mzd opixn`c .`ed `pz e`l opgei iaxc (`,g) zeaezka gkenc :cere

!oipnd on Ð mila`e mipzg :iaizin .oipnd on mila` oi`e ,oipnd on Ð mipzg ,ax xn`

iax xn` wgvi iax xn` xnzi` .bilte ,`ed `pz Ð ax ,axc dilr zinxw oizipzn

!oipnd on Ð mila`e mipzg :iaizin .oipnd on mila` oi`e ,oipnd on Ð mipzg :opgei

uixzc ikid ik ,`ed `pz inp opgei iaxc `zi` m`e .dxeya Ð `idd `ipz ik :uxzne

`ed `pz opgei iax opgei iaxc `ail` uxzl el did ,bilte `ed `pz ax axc `ail`

divg eze` :xninl `ki`c ,o`kn gikedl oi` :inp i` .`ed `pz e`l i`ce `l` .bilte

zeilre oibbc (a,dt) migqta ol `niiwe ,ziad xd rwxwl dey dtikd dzid `l lega

.milyexi zyecwa ,milyexi ibb `py `le dxfr ibb `py `l ,eycwzp `lãò
øòùäùíéçúôð íé.dxfrd zezlc Ðåì êìåäå àöåé,dcear dyri `le li`edc Ð

myl dyri dn?opixn`c jdc `inec ,dcear ciare ixwi` `zeaiag ab` :inp i` !

oiqitn dna :(a,ck) `neic ipy wxta?icbaa zxn` i`c ,ycw icbaa :xne` zyy ax

.dcear ciare ixwin `zeaiag ab` Ð legåì êìåäå àöåédnc ,ezk`lnl ezial Ð

did zxehwd zrya d`egzyd zryay xne` inp onwle .ceari `le li`ed ,dyri

oipad eze` uevipd xry da ibilte) gxfnd xrya mi`nhd z` cinrn cnrnd y`x

Ð [oyiial] (yetl) ick :xne` cg ,(a,at) migqta i`xen` da ibilte .(oipad iepa did

iptny mirceie ,onwlck ,zeegzydl myl miqpkpy ,my jxc mrd lk zqipky

mi`nhd el`e ,my qpkil milcg md d`nehd

meyn :xn` cge .cer ze`nhl izlal exdfi

md mzk`ln iptny meciygi `ly Ð cyg

micinrne .dcear cearl my qpkil milcg

mirceie ,mc` ipa mze` e`xiy ick ,my mze`

:exn`i `le ,milcg md d`neh zngny

,mzial miay eid m`c .`ed dk`ln zngn

md mzk`ln lehia iptn :mlerd exn`i

.miayçáæîä úà íåøúì äöåø àåäù éîÐ

.minikyn eid mexzl mivexy mze` lk

cg` ik ,oinxez oi` mc` ipa dylye mipye

lxeb `ay in Ð lxeb oilihn `l` .mxez `ed

cvik yxtn oizipzn seqae .mxez `ed ,ecil

dvexy in" ipzw jklid .gafnd z` mxez

lk mivexy mipdk Ð "gafnd z` mexzl

z` oikn did ,gafnd z` mexzl cg`e cg`

lr dpennd `aiy mcew lahe ,envr

.eny did dn `neia yxtne ,zeqiitd

qpkp mc` oi`c (`,l) `nei zkqna opixn`e

yxtne ,leahiy cr ,xedh elit` ,dxfrl

.`nrh mzdäðåîî äòù åæéàá éëål`ey Ð

.jl yxtn ikp` :xnelk ,aiyn jk xg`eàì
úåø÷î àá àåäù íéîòô úååù íéúòä ìë

øáâäzevg xg`l ,dlild yilya ,lebpxz Ð

minrt ,eixg`ln oia eiptln oia ,el jenq e`

.xaca raw did `l ,jk xg` minrt ,mcew

.`ai `l Ð dlild rvn`a la`äðåîîäÐ

.qiitd lràálr oia ,mdilr wtce ezian Ð

cwend zia ixry lr oia ,ziad xd ixry

.el migzet mde ,ziad xdl geztdíäì øîà
oikde lahy in" :a` zia eze`ay mipdkl Ð

,"o`ka qiitie `ai Ð gafnd znexzl envr

militn oi`c .ycwa iepad cwend zia ivga

zia" opirac ,ycwd mewna dxfra `l` qiit

`nei zkqna yxtnck ,"ybxa jldp midl`

.ycewnd cwend zia ivga eqitde ,(`,dk)äëæù éî äëæzeqiit x`yc ab lr s`e Ð

mipdk mze`y iptn ,`nrh epiid mzd Ð (`,dk) `neia yxtnck ,zifbd zkyla eid

ied mzdl ,ezaxwn zifbd zkylc oeik ,zifbd zkyll miaexw eid ,dxfra eidy

ziaa inp `ki`e ,dxfrl ecxi `l oiicry ,cwend ziaa eedc oeik ,`kd la` .iqiitn

cenrl oekp oi`c ,qiitl xyt` i` dxfrae .mzd iqiitn eed Ð ycewn mewn cwend

ly ztpvn lhepe `a dpennd :[`,dk `nei] (l) onwl xn`ck ,ztpvn `la dxfra

i` ,aaeqn x`ileka iniiw iedc meyn :inp i` .ligzn qiit epnny mlek oirceie ,cg`

onf ribde ,oycd znexz xcq z` qiity xg`l onwle .zial mdixeg` eedc xyt`

eze`y :izyxit xy`k ,`nrhe ."zifbd zkyll mdl ecxie" :ipzw dhigy mei zcear

.qitdl xzei mdl aexw mewnàøîâéìéî éðä àðîopirac weqtd on olpn ,xnelk Ð

.mixney dylyúøîùî éøîåù åéðáå ïøäàå äùî ïëùîä éðôì íéðåçäå àø÷ øîà
ùã÷äÐ "eipae oxd`"Ðmewn cga edlek `ni`e :jixt seqale .mixney dyly ixd?

.dil uxzneäùìùá éðú÷ ïéúéðúî åäéîå éòáã ïçëùà àîìòá øåîéù ïéà éøîà
íéøîåù íéðäëä úåîå÷î`pn" opira op` edin ,`xw aizkck ,ira xeniyc `hiyt Ð

ixdy ,miel iptl mipdk eid zenewn dylyac oizipzna ipzwc `d` Ð "ilin ipd

.mipdk icda aiyg dync ,eed iccd icdac rnyn weqtdéðôì íéðåçäå éøîà
ùã÷ä úøîùî éøîåù åéðáå ïøäàå äùî äçøæî äîã÷ ïëùîä`xw i`ce ,xnelk Ð

dpin rny Ð weqtd y`xa "mipegd" aizkcn :jl rcze ,mipdk icda dyn aiyg `l

dyn did m`c .mixney eipae oxd`e ,dyn dncw okynd iptl mipegd :yixcn ikd

,"zxnyn ixney eipae oxd`e dyn dncw okynd iptl" aezkl el did Ð odnr

.eed iccd ik edlekcíå÷î ãçá åäìåë àîéàåzxifb ,mewn cga mipdk zxiny lk Ð

.zg` dxiny cgi mixney mipdk dyly `diy `ed mewndäùîë êúòã à÷ìñ àì
Ð dyn zxinyl dywed mipdk zxiny ixdy ,cenll leki dz` dynn ,xnelk Ð

lk Ð eipae oxd` jk ,mdnr xney did `l `edy Ð mewn cga dyn dn :jl xnel

.ecal ezxinya cg`àø÷ã äéôéñî øîà éùà áøopirac oiadl lwa dz` leki Ð

i`e ,zexiny daxd Ð "zxnynl zxnyn ixney" aizkc Ð mipdka zenewn dyly

.zg` dxiny `l` ied `l ok m` Ð edlek eed mewn cga
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רמי oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

äáéñîázecn lka dkxal wicv xkf oerny xa awri iax ly epexzta izi`x Ð

.leblb ici lr ea oicxeie oilery oipa ly cenr `ed "daiqn"y gikenäøéáä úçúÐ

."dxiad iptl etxye `a" iab (`,a `nei) `nlra yiwl yixe opgei iax ibiltc ikid ik

,"izepikd xy` dxiad l`" xn`py ,"dxia" iexw elek ycwnd lk :xn`c o`n `ki`e

ziad xda yi mewn :xn`c o`n `ki`e

o`nlc .`kd ibilt inp ikd ,eny "dxia"e

dlignd did Ð ycwnd zia elek xn`c

gezt cg` dy`xe ,ycwnd zia zgz zkled

dy`xe ,leg mewn ly cwend zia zkyll

.dliahd mewn l` dxfrl ueg gezt cg`d

zgzy zelign :xn`c opgei iaxl elit`e

la` ,ycwl zegezta ilin ipd Ð ycw lkid

xd zyecw odilr oi` Ð ziad xdl zegezt

migqt) eteqa "oilev cvik"a gken oke .ziad

o`nle .ycwa zeiepay it lr s`e ,(`,et

Ð eny "dxia"e ziad xda yi mewn :xn`c

eyr jkle ,zkynp dlignd mewn eze` zgz

ixw lrae afe ,eycwzp `l zelignc ,dlign

.ziad xde dxfrl ueg ,zepgn izyl glzyn

ïàëîå ïàëî úå÷ìåã úåøðäåick ,dlignaÐ

.el xi`dlíù äúéä äøåãîådligna Ð

mngzn Ð lahy xg` ,dliahd zial jenq

.myãåáë ìù àñëä úéáåitl :eceak edfe Ð

ed`vni dny qpkpy mc`e ,gzt ea yiy

oiany itl ,eixeg`l xfeg did Ð xebq lerp

.mc` ea yiyïéàù òåãéá çåúô çúôä åàöî
íãà åá.eikxv zeyrl my qpkpe ÐãøéÐ

mngzpe btzqpe dlre ,lahe dliahd zial

dlibn zkqna opzc `de .dxecnd cbpk

epiid Ð meia `l` oilaeh `le oifn `l :(`,k)

n `nh enk ,dxitq oikixvy dliah iaiigaz

xtqe iriay mei ribiyke ,rxevn e` af e`

:`pin` jzrc `wlqc .leahi Ð ezvwn

dlild zlgzn Ð meid xg` dlile li`ed

cr Ð dliah oiprlc ol rnyn `w ,iriay ied

Ð "mini dray dl dxtqe" aizkc ,mei iedc

,dlila ozliah zcleie dcpe .zelil `le mini

lil jklid ,mi`nh od odly dray lk ixdy

.oilaeh od ipinyåéçà ìöà åì áùéå àá
íéðäëäyi ,`ed mei leah `dc ,eyny aixriy cr xedh epi` oiicrc ab lr s`c Ð

.meid xi`iy cr ,`ed dlile li`ed ,myn z`vle zkll edegixhd `l minkgc xnel

lr gikedl yi `kdne .opaxcn Ð diel dpgnl qpki l` mei leah :opixn`c `dc

ely ipiny lgy rxevn ,mzd opixn`c :eyexit ikdc ,(a,f) zenai ly dreny dze`

,qpkp xg` mei leah oi`y it lr s` :minkg exn` Ð meia ea ixw d`xe ,gqtd axr

:xn` opgei iax .zxk ea oi`y dyr dgcie ,zxk ea yiy dyr `ai ahen .qpkp Ð df

eycgyÐ 'ebe "dycgd xvga htyedi cenrie" xn`py ,ea oi` dyr elit` dxez xac

iax Ð "dxez xac" :eyexit ikde .diel dpgnl qpki l` mei leah :exn`e ,mixac da

`nw `pz xn`c `d .xn`w `nw `pzc `zlin yxtn `l` ,`z` ibelt`l `l opgei

yiy dyr `ai ahen :xn`w ikd Ð "zxk ea oi`y dyr dgcie zxk ea yiy dyr `ai"

hwp ,zxka ixii`c ab`e .exeqi`a zxk ea oi`y opaxcnc dyr dgcie ,gqt ,zxk ea

dxezd on `edy xeqi`a ixii` `nw `pz i`c ,"dxez xac" yxtn `wc epiide .zxk

el did ikd `l` .ixii` `da `dc ,"dxez xac" jl xnel opgei iaxl el did `l Ð

.`z` `nw `pzc `zlin iyextl i`ce `l` .ea oi` dyr elit` ,opgei iax xn` :xnel

ongp ax xn` :mzd opixn`c .`ed `pz e`l opgei iaxc (`,g) zeaezka gkenc :cere

!oipnd on Ð mila`e mipzg :iaizin .oipnd on mila` oi`e ,oipnd on Ð mipzg ,ax xn`

iax xn` wgvi iax xn` xnzi` .bilte ,`ed `pz Ð ax ,axc dilr zinxw oizipzn

!oipnd on Ð mila`e mipzg :iaizin .oipnd on mila` oi`e ,oipnd on Ð mipzg :opgei

uixzc ikid ik ,`ed `pz inp opgei iaxc `zi` m`e .dxeya Ð `idd `ipz ik :uxzne

`ed `pz opgei iax opgei iaxc `ail` uxzl el did ,bilte `ed `pz ax axc `ail`

divg eze` :xninl `ki`c ,o`kn gikedl oi` :inp i` .`ed `pz e`l i`ce `l` .bilte

zeilre oibbc (a,dt) migqta ol `niiwe ,ziad xd rwxwl dey dtikd dzid `l lega

.milyexi zyecwa ,milyexi ibb `py `le dxfr ibb `py `l ,eycwzp `lãò
øòùäùíéçúôð íé.dxfrd zezlc Ðåì êìåäå àöåé,dcear dyri `le li`edc Ð

myl dyri dn?opixn`c jdc `inec ,dcear ciare ixwi` `zeaiag ab` :inp i` !

oiqitn dna :(a,ck) `neic ipy wxta?icbaa zxn` i`c ,ycw icbaa :xne` zyy ax

.dcear ciare ixwin `zeaiag ab` Ð legåì êìåäå àöåédnc ,ezk`lnl ezial Ð

did zxehwd zrya d`egzyd zryay xne` inp onwle .ceari `le li`ed ,dyri

oipad eze` uevipd xry da ibilte) gxfnd xrya mi`nhd z` cinrn cnrnd y`x

Ð [oyiial] (yetl) ick :xne` cg ,(a,at) migqta i`xen` da ibilte .(oipad iepa did

iptny mirceie ,onwlck ,zeegzydl myl miqpkpy ,my jxc mrd lk zqipky

mi`nhd el`e ,my qpkil milcg md d`nehd

meyn :xn` cge .cer ze`nhl izlal exdfi

md mzk`ln iptny meciygi `ly Ð cyg

micinrne .dcear cearl my qpkil milcg

mirceie ,mc` ipa mze` e`xiy ick ,my mze`

:exn`i `le ,milcg md d`neh zngny

,mzial miay eid m`c .`ed dk`ln zngn

md mzk`ln lehia iptn :mlerd exn`i

.miayçáæîä úà íåøúì äöåø àåäù éîÐ

.minikyn eid mexzl mivexy mze` lk

cg` ik ,oinxez oi` mc` ipa dylye mipye

lxeb `ay in Ð lxeb oilihn `l` .mxez `ed

cvik yxtn oizipzn seqae .mxez `ed ,ecil

dvexy in" ipzw jklid .gafnd z` mxez

lk mivexy mipdk Ð "gafnd z` mexzl

z` oikn did ,gafnd z` mexzl cg`e cg`

lr dpennd `aiy mcew lahe ,envr

.eny did dn `neia yxtne ,zeqiitd

qpkp mc` oi`c (`,l) `nei zkqna opixn`e

yxtne ,leahiy cr ,xedh elit` ,dxfrl

.`nrh mzdäðåîî äòù åæéàá éëål`ey Ð

.jl yxtn ikp` :xnelk ,aiyn jk xg`eàì
úåø÷î àá àåäù íéîòô úååù íéúòä ìë

øáâäzevg xg`l ,dlild yilya ,lebpxz Ð

minrt ,eixg`ln oia eiptln oia ,el jenq e`

.xaca raw did `l ,jk xg` minrt ,mcew

.`ai `l Ð dlild rvn`a la`äðåîîäÐ

.qiitd lràálr oia ,mdilr wtce ezian Ð

cwend zia ixry lr oia ,ziad xd ixry

.el migzet mde ,ziad xdl geztdíäì øîà
oikde lahy in" :a` zia eze`ay mipdkl Ð

,"o`ka qiitie `ai Ð gafnd znexzl envr

militn oi`c .ycwa iepad cwend zia ivga

zia" opirac ,ycwd mewna dxfra `l` qiit

`nei zkqna yxtnck ,"ybxa jldp midl`

.ycewnd cwend zia ivga eqitde ,(`,dk)äëæù éî äëæzeqiit x`yc ab lr s`e Ð

mipdk mze`y iptn ,`nrh epiid mzd Ð (`,dk) `neia yxtnck ,zifbd zkyla eid

ied mzdl ,ezaxwn zifbd zkylc oeik ,zifbd zkyll miaexw eid ,dxfra eidy

ziaa inp `ki`e ,dxfrl ecxi `l oiicry ,cwend ziaa eedc oeik ,`kd la` .iqiitn

cenrl oekp oi`c ,qiitl xyt` i` dxfrae .mzd iqiitn eed Ð ycewn mewn cwend

ly ztpvn lhepe `a dpennd :[`,dk `nei] (l) onwl xn`ck ,ztpvn `la dxfra

i` ,aaeqn x`ileka iniiw iedc meyn :inp i` .ligzn qiit epnny mlek oirceie ,cg`

onf ribde ,oycd znexz xcq z` qiity xg`l onwle .zial mdixeg` eedc xyt`

eze`y :izyxit xy`k ,`nrhe ."zifbd zkyll mdl ecxie" :ipzw dhigy mei zcear

.qitdl xzei mdl aexw mewnàøîâéìéî éðä àðîopirac weqtd on olpn ,xnelk Ð

.mixney dylyúøîùî éøîåù åéðáå ïøäàå äùî ïëùîä éðôì íéðåçäå àø÷ øîà
ùã÷äÐ "eipae oxd`"Ðmewn cga edlek `ni`e :jixt seqale .mixney dyly ixd?

.dil uxzneäùìùá éðú÷ ïéúéðúî åäéîå éòáã ïçëùà àîìòá øåîéù ïéà éøîà
íéøîåù íéðäëä úåîå÷î`pn" opira op` edin ,`xw aizkck ,ira xeniyc `hiyt Ð

ixdy ,miel iptl mipdk eid zenewn dylyac oizipzna ipzwc `d` Ð "ilin ipd

.mipdk icda aiyg dync ,eed iccd icdac rnyn weqtdéðôì íéðåçäå éøîà
ùã÷ä úøîùî éøîåù åéðáå ïøäàå äùî äçøæî äîã÷ ïëùîä`xw i`ce ,xnelk Ð

dpin rny Ð weqtd y`xa "mipegd" aizkcn :jl rcze ,mipdk icda dyn aiyg `l

dyn did m`c .mixney eipae oxd`e ,dyn dncw okynd iptl mipegd :yixcn ikd

,"zxnyn ixney eipae oxd`e dyn dncw okynd iptl" aezkl el did Ð odnr

.eed iccd ik edlekcíå÷î ãçá åäìåë àîéàåzxifb ,mewn cga mipdk zxiny lk Ð

.zg` dxiny cgi mixney mipdk dyly `diy `ed mewndäùîë êúòã à÷ìñ àì
Ð dyn zxinyl dywed mipdk zxiny ixdy ,cenll leki dz` dynn ,xnelk Ð

lk Ð eipae oxd` jk ,mdnr xney did `l `edy Ð mewn cga dyn dn :jl xnel

.ecal ezxinya cg`àø÷ã äéôéñî øîà éùà áøopirac oiadl lwa dz` leki Ð

i`e ,zexiny daxd Ð "zxnynl zxnyn ixney" aizkc Ð mipdka zenewn dyly

.zg` dxiny `l` ied `l ok m` Ð edlek eed mewn cga
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רמב
oifge` mipya cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

úåéìòë éäéáâ äáâîmd mipdk zxinyc cenlzl dil `hiytc ,ira ikd meyn Ð

zeilr lk ,eed ynn zeilr :ira ikd meyn ,`xwn onwl iyextl opirack ,deaba

elit` Ð `kd la` ,ziadl dyrp `ed yinyz meyl Ð dizgz ziady cenlzay

ynn zeilr ira `w ikd meyn .deaba zeidl mikixv eid dhnlc yinyz `la

yinyzdy zeilr jxck ,dhnl yinyze

.ziaa dhnlàîìã åàmikixv eid `l Ð

xeara mipdk zxinyl `l` ,ziaa dhnl

mewn iab lr me`pa ikd meyn .daeba didz

la` ,micenr iab lr e` ,dxfray deab

.dhnl yinyz `dzy `l Ð yinyz zeilr

'åë øòù ïåôöáù òîù àú`id dpyn Ð

:`zi` ikd dpync `yixe ,zecn zkqna

,dxfrl migezty dxfra eid mixry dray

gxfna cg`e ,mexca dylye ,oetva dyly

Ð wlcd xry :mexcay .dxfrl dqipk jxc

ipye .gafnl mivr oi`ian xry eze` jxc lr

oi`ian xry eze` jxc Ð zexekad xry ,el

lr Ð mind xry ,el iyily .gafnl zexeka

lr dn` ,dwiwg oink dyrp xry eze` iab

oirn okezl okiynde ,zen` yly mexa dn`

zia df ,(`,`l) `neia yxetn oke ,mhir

iab lr did cgc dlrnl epxkfdy dliahd

daxdc ,ux`a did dliahd zia eze`e .xry

xry :gxfnay .mipdk jxevl eed dliah iza

Ð xry eze` dyry yi`d my .xepwip

.dxfrl miqpkp xry eze` jxce ,eny xepwip

zg`e epinin zg` ,el eid zekyl izye

,yialnd qgpt zkyl Ð zg` .el`nyn

my oipwzny ,oiziag iyer zkyl Ð zg`e

.dny zet`pe zagna zeqpkpd zegpn

iepa did oipa eze` Ð uevipd xry :oetvay

zia ly gzte ,eycwzp `l zeilre ,dxfra

ipzwcn .ziad xdl legl gezt did uevipd

did dxfra ,`nl` Ð "legl el did gzte"

.oipad zvwnäéä àøãñëà ïéîëeze` Ð

iac `xcqk`k ,zg` gexn dvext dhnl zia

oiccv lka :inp i` .zg` gexn dvexty ax

lkn zevexty zexcqk` mzqk ,dvext `id

.micenr iab lr iepa dlrn ly oipade ,cvïèîì íéåìå äìòîì íéøîåù íéðäëäù
zeidl dkixv mipdk zxiny jxevy itl Ð `xcqk` iab lr me`yr jkl ,xnelk Ð

ozxiny zeidl oikixv oi` Ð onwlck weqtd on ,ok enk mixneyy miel la` ,daeba

,dlrnl `dzy dkixv mipdk zxinyy xnel el jixvc ab`e .dhnl `l` dlrnl

dpi` miel zxinye .opiqxb "ohnl ...olrnl" .ohnl `l` olrnl ira `l mielc yxit

`dzy dkixv mipdk zxinyy it lr s`y jcnil `l` ,`xcqk` oipa lr zaqen

mewn lk ,xnelk Ð ohnl `l` olrnl ira `l miel ly ozxiny mewn lkn ,dlrnl

`wck ef jcnil `l` ,`xcqk`a dzid `l miel zxinyc jl rcze .dhnl ozxiny

zenewn dylya" ,`xxb ab` dl iziin cenlzd onwl mbe ,zecn zkqna aiyg

dxiny aiyg `le .edl aiyg `wc "mewn cg`e mixyra mielde 'ek mixney mipdkd

dyng lr Ð dyng :aiyg `wc .mipdkdn dhnl ef `xcqk`a mixney edi miely ef

ixry dyng lr Ð dyng ,miptan eizept rax` lr Ð drax` ,ziad xd ixry

el`e miptan el` i`n` yxtn onwle .uegan eizept rax` lr Ð drax` ,dxfr

ueg `ede ,mixweand zepaxw oipzip dkyl dze`a ,oaxwd zkyla Ð cg` .uegan

.zkextd z` zebxe` miyp eid my ,zkext zkyla Ð cg`e .dl did xrye ,dxfrl

ok m` ,`xcqk`a mixney mielc `zi` m`e .zxetkd zia ixeg` zkyla Ð cg`e

lre .xeniy era `l ediipin ixz onwl opixn`c gken onwl .ixze mixyr edl eed

.yxt` enewnïèîìî íéåìå ïìòîìî íéøîåù íéðäëã éìéî éðä àðî,xnelk Ð

.mipdkl enk daeba mzxiny oi`e ,ozxinya mieldyêåúøùéå êéìò ååìéå ïðáø åðúã
øáãî áåúëä êúãåáòáenk mixney ody dxiny epiidc Ð "jzceara" ,xnelk Ð

.jzenk daeba oixney opi`y ,ozxinya jl oilthy Ð "eelie" cnile aezkd `a .ok

êúãåáòá øîåà äúà.izyxit xy`k Ðíúãåáòá àìà åðéà åàeidy ,xnelk Ð

"jezxyie jilr eelie" i`ne ,szka mi`yepe mixney?jilr exagzie :xn`w ikd Ð

dz`y Ð "eelie" i`de ,eilk lke okynd szka mi`yep eidy miel ipa jezxyie

okynd mi`yep ediy Ð "jezxyi" mde ,gafn zcear epiidc ,dcear xwir dyer

.ozriqpaøîåà àåäùëÐ "ezcear lkle eilk lkl okynd z` exnye" iel ipaa Ð

.m`yn `id miel ly ozcearcéðà äî àä
áåúëä êúãåáòá êåúøùéå êéìò ååìéå íéé÷î

øáãîmilth miel ediy aezkd jcnile Ð

.ohnl Ð miele ,olrnl Ð mipdk ,jzxinya

.ixen itnúéáì äéì äåäã àåä øåîéù ãçå
úéáì åì åéä íéøòù éðù éäðéîøå ã÷åîä

ã÷åîägezt cg` ,dtik iab lr iepad Ð

eivga dxfrl gezt cg`e ziad xdl legl

`nl` Ð mixry ipy eedcne .ycwa iepad

ied xrye xry lklc ,mixney ipy eed

lr s`e .d`ivie dqipk ynyiy calae ,xney

zegezte ycwa zeiepad zekyl :opixn`c ab

li`ed ,cwend zia zkyl leg okez Ð legl

cg`e ycwa cg` ,mixry ipy dil dede

,egzt xg` jynp Ð ycwl iepad ,lega

gken oke .egzt xg` jynp Ð lega iepade

opixn`c ,zifbd zkyl iab (`,dk) `neia

rny ,opixn`e ,lega divge ycwa divgc

ycwl gezt cg` ,dl eid migzt ipy :dpin

gzt jzrc `wlq i`c .legl gezt cg`e

did owf" Ð gezt did ycwle ,dl did cg`

oi` :xn xn`de ,`ki` in "daxrna ayei

.[cala] cec zia iklnl `l` dxfra daiyi

xg` gzte ,gezt did legl jzrc `wlq i`e

zeiepad zekyl :xn xn`de Ð el did `l

opira op`e ,leg okez legl zegezte ycwa

midl` ziaa" xn`py ,ycewn mewna qiit

migzt ipy :dpin rny `l` !"ybxa jldp

.ycwl gezt cg`e legl gezt cg` ,dl eid

äãåäé éáø øîà:`id dpyn `iddc `neiq Ð

Ð dl did ohw ytyt ,dxfrl ea oiqpkpy efa

z` yelal miqpkp eay ,xry jeza ohw gzt

itl .oycd znexz mcew dlila dxfrd

onf cr dxfr ixry geztl mivex mpi`y

mylc ,oycd znexz lr eqitdy xg`l :oizipzna gken oke .mei `edy ,cinz zcear

eqpkp .dxfrl qpkpe ytytd z` gzte gztnd z` lhp ,oiqitn eid cwend ziaa

ixg`dcedi iaxc `ail` cinzc oizipzne .mely lkd 'ek miribn eidy cr 'ek e

.zecncéîéé÷ éããä éáâã ïåéë ééáà øîà.iccd` ikinqc :inp i` ,df cbpk df Ðéåã
àëäì éåã àëäì"axrnl iec iedc `ifg" enk ,d`ex Ð "iec" .ibq xney cga Ð

.(`,dl zay)àúååèöéàì äá é÷ìñã àúååèöéàã àúøæéâ åäéð éàî ïéãáåøÐ

epapy xg`lc :jzrc `wlq `we .zehn oirk dnega ody ,zehnl mci lr oilery

,mipa` iblt ine :jixt ikd meyne ,ze`eehvi` oink eyre mipa`d z` ewlg ,dnega

!"dpap rqn dnily oa` ezepada ziade" aizk `deïúééîå ïð÷úîã ééáà øîà
àø÷éòîmipa` iziine ,lfxa ici lr zepwezn eid dxfra mipa`d e`iaiy mcew Ð

zen` xyr ipa` miyer eid ikdc .(f ` mikln) `xwa aizkck ,zewc mipa`e zelecb

jxevl ,zehleay zen` izy oze` Ð zen` xyr ipa`e ,zen` dpeny ipa`e

e`ayn la` ,lfxaa ozeeydle okzegl xzen Ð dxfrl uege .zehlea od ze`eehvi`

ilk lke ofxbde zeawne" (e my) aizkc `de .lfxa mdilr sipdl xeq` Ð dxfrl

epiid .`l Ð dxfrl ueg la` ,dxfra epiid Ð "ezepada [ziaa] rnyp `l lfxa

odz` dpaz `l" :mzd ixn`c ,`zlikna gken ok .`xwirn iziine ipwznc :uxznwc

`d .miycw iycw ziaae lkida zifb dpea dz` la` ,zifb dpea dz` i` ea Ð "zifb

uega la` ,rnyp epi` ziaa Ð 'eke "lfxa ilk lke ofxbde zeawne" miiwn ip` dn

`xap gafnd :xne` xfrl` oa oerny iax Ð "dllgze dilr ztpd jaxg ik" .rnyp

.jix`nd lr xvwn `aiy oic epi` ,mxvwl `xap lfxade ,mc` ly eini jix`dl

úåèî éìééòì éàîàådnegd iab lr mipyi i`n` Ð?.zehn eliirpåäì éø÷ íúä
íéáåø."dpedk igxt" edl ixw `kde ,"my mixney miaexe" Ð
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רמג
oifge` mipya cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

úåéìòë éäéáâ äáâîmd mipdk zxinyc cenlzl dil `hiytc ,ira ikd meyn Ð

zeilr lk ,eed ynn zeilr :ira ikd meyn ,`xwn onwl iyextl opirack ,deaba

elit` Ð `kd la` ,ziadl dyrp `ed yinyz meyl Ð dizgz ziady cenlzay

ynn zeilr ira `w ikd meyn .deaba zeidl mikixv eid dhnlc yinyz `la

yinyzdy zeilr jxck ,dhnl yinyze

.ziaa dhnlàîìã åàmikixv eid `l Ð

xeara mipdk zxinyl `l` ,ziaa dhnl

mewn iab lr me`pa ikd meyn .daeba didz

la` ,micenr iab lr e` ,dxfray deab

.dhnl yinyz `dzy `l Ð yinyz zeilr

'åë øòù ïåôöáù òîù àú`id dpyn Ð

:`zi` ikd dpync `yixe ,zecn zkqna

,dxfrl migezty dxfra eid mixry dray

gxfna cg`e ,mexca dylye ,oetva dyly

Ð wlcd xry :mexcay .dxfrl dqipk jxc

ipye .gafnl mivr oi`ian xry eze` jxc lr

oi`ian xry eze` jxc Ð zexekad xry ,el

lr Ð mind xry ,el iyily .gafnl zexeka

lr dn` ,dwiwg oink dyrp xry eze` iab

oirn okezl okiynde ,zen` yly mexa dn`

zia df ,(`,`l) `neia yxetn oke ,mhir

iab lr did cgc dlrnl epxkfdy dliahd

daxdc ,ux`a did dliahd zia eze`e .xry

xry :gxfnay .mipdk jxevl eed dliah iza

Ð xry eze` dyry yi`d my .xepwip

.dxfrl miqpkp xry eze` jxce ,eny xepwip

zg`e epinin zg` ,el eid zekyl izye

,yialnd qgpt zkyl Ð zg` .el`nyn

my oipwzny ,oiziag iyer zkyl Ð zg`e

.dny zet`pe zagna zeqpkpd zegpn

iepa did oipa eze` Ð uevipd xry :oetvay

zia ly gzte ,eycwzp `l zeilre ,dxfra

ipzwcn .ziad xdl legl gezt did uevipd

did dxfra ,`nl` Ð "legl el did gzte"

.oipad zvwnäéä àøãñëà ïéîëeze` Ð

iac `xcqk`k ,zg` gexn dvext dhnl zia

oiccv lka :inp i` .zg` gexn dvexty ax

lkn zevexty zexcqk` mzqk ,dvext `id

.micenr iab lr iepa dlrn ly oipade ,cvïèîì íéåìå äìòîì íéøîåù íéðäëäù
zeidl dkixv mipdk zxiny jxevy itl Ð `xcqk` iab lr me`yr jkl ,xnelk Ð

ozxiny zeidl oikixv oi` Ð onwlck weqtd on ,ok enk mixneyy miel la` ,daeba

,dlrnl `dzy dkixv mipdk zxinyy xnel el jixvc ab`e .dhnl `l` dlrnl

dpi` miel zxinye .opiqxb "ohnl ...olrnl" .ohnl `l` olrnl ira `l mielc yxit

`dzy dkixv mipdk zxinyy it lr s`y jcnil `l` ,`xcqk` oipa lr zaqen

mewn lk ,xnelk Ð ohnl `l` olrnl ira `l miel ly ozxiny mewn lkn ,dlrnl

`wck ef jcnil `l` ,`xcqk`a dzid `l miel zxinyc jl rcze .dhnl ozxiny

zenewn dylya" ,`xxb ab` dl iziin cenlzd onwl mbe ,zecn zkqna aiyg

dxiny aiyg `le .edl aiyg `wc "mewn cg`e mixyra mielde 'ek mixney mipdkd

dyng lr Ð dyng :aiyg `wc .mipdkdn dhnl ef `xcqk`a mixney edi miely ef

ixry dyng lr Ð dyng ,miptan eizept rax` lr Ð drax` ,ziad xd ixry

el`e miptan el` i`n` yxtn onwle .uegan eizept rax` lr Ð drax` ,dxfr

ueg `ede ,mixweand zepaxw oipzip dkyl dze`a ,oaxwd zkyla Ð cg` .uegan

.zkextd z` zebxe` miyp eid my ,zkext zkyla Ð cg`e .dl did xrye ,dxfrl

ok m` ,`xcqk`a mixney mielc `zi` m`e .zxetkd zia ixeg` zkyla Ð cg`e

lre .xeniy era `l ediipin ixz onwl opixn`c gken onwl .ixze mixyr edl eed

.yxt` enewnïèîìî íéåìå ïìòîìî íéøîåù íéðäëã éìéî éðä àðî,xnelk Ð

.mipdkl enk daeba mzxiny oi`e ,ozxinya mieldyêåúøùéå êéìò ååìéå ïðáø åðúã
øáãî áåúëä êúãåáòáenk mixney ody dxiny epiidc Ð "jzceara" ,xnelk Ð

.jzenk daeba oixney opi`y ,ozxinya jl oilthy Ð "eelie" cnile aezkd `a .ok

êúãåáòá øîåà äúà.izyxit xy`k Ðíúãåáòá àìà åðéà åàeidy ,xnelk Ð

"jezxyie jilr eelie" i`ne ,szka mi`yepe mixney?jilr exagzie :xn`w ikd Ð

dz`y Ð "eelie" i`de ,eilk lke okynd szka mi`yep eidy miel ipa jezxyie

okynd mi`yep ediy Ð "jezxyi" mde ,gafn zcear epiidc ,dcear xwir dyer

.ozriqpaøîåà àåäùëÐ "ezcear lkle eilk lkl okynd z` exnye" iel ipaa Ð

.m`yn `id miel ly ozcearcéðà äî àä
áåúëä êúãåáòá êåúøùéå êéìò ååìéå íéé÷î

øáãîmilth miel ediy aezkd jcnile Ð

.ohnl Ð miele ,olrnl Ð mipdk ,jzxinya

.ixen itnúéáì äéì äåäã àåä øåîéù ãçå
úéáì åì åéä íéøòù éðù éäðéîøå ã÷åîä

ã÷åîägezt cg` ,dtik iab lr iepad Ð

eivga dxfrl gezt cg`e ziad xdl legl

`nl` Ð mixry ipy eedcne .ycwa iepad

ied xrye xry lklc ,mixney ipy eed

lr s`e .d`ivie dqipk ynyiy calae ,xney

zegezte ycwa zeiepad zekyl :opixn`c ab

li`ed ,cwend zia zkyl leg okez Ð legl

cg`e ycwa cg` ,mixry ipy dil dede

,egzt xg` jynp Ð ycwl iepad ,lega

gken oke .egzt xg` jynp Ð lega iepade

opixn`c ,zifbd zkyl iab (`,dk) `neia

rny ,opixn`e ,lega divge ycwa divgc

ycwl gezt cg` ,dl eid migzt ipy :dpin

gzt jzrc `wlq i`c .legl gezt cg`e

did owf" Ð gezt did ycwle ,dl did cg`

oi` :xn xn`de ,`ki` in "daxrna ayei

.[cala] cec zia iklnl `l` dxfra daiyi

xg` gzte ,gezt did legl jzrc `wlq i`e

zeiepad zekyl :xn xn`de Ð el did `l

opira op`e ,leg okez legl zegezte ycwa

midl` ziaa" xn`py ,ycewn mewna qiit

migzt ipy :dpin rny `l` !"ybxa jldp

.ycwl gezt cg`e legl gezt cg` ,dl eid

äãåäé éáø øîà:`id dpyn `iddc `neiq Ð

Ð dl did ohw ytyt ,dxfrl ea oiqpkpy efa

z` yelal miqpkp eay ,xry jeza ohw gzt

itl .oycd znexz mcew dlila dxfrd

onf cr dxfr ixry geztl mivex mpi`y

mylc ,oycd znexz lr eqitdy xg`l :oizipzna gken oke .mei `edy ,cinz zcear

eqpkp .dxfrl qpkpe ytytd z` gzte gztnd z` lhp ,oiqitn eid cwend ziaa

ixg`dcedi iaxc `ail` cinzc oizipzne .mely lkd 'ek miribn eidy cr 'ek e

.zecncéîéé÷ éããä éáâã ïåéë ééáà øîà.iccd` ikinqc :inp i` ,df cbpk df Ðéåã
àëäì éåã àëäì"axrnl iec iedc `ifg" enk ,d`ex Ð "iec" .ibq xney cga Ð

.(`,dl zay)àúååèöéàì äá é÷ìñã àúååèöéàã àúøæéâ åäéð éàî ïéãáåøÐ

epapy xg`lc :jzrc `wlq `we .zehn oirk dnega ody ,zehnl mci lr oilery

,mipa` iblt ine :jixt ikd meyne ,ze`eehvi` oink eyre mipa`d z` ewlg ,dnega

!"dpap rqn dnily oa` ezepada ziade" aizk `deïúééîå ïð÷úîã ééáà øîà
àø÷éòîmipa` iziine ,lfxa ici lr zepwezn eid dxfra mipa`d e`iaiy mcew Ð

zen` xyr ipa` miyer eid ikdc .(f ` mikln) `xwa aizkck ,zewc mipa`e zelecb

jxevl ,zehleay zen` izy oze` Ð zen` xyr ipa`e ,zen` dpeny ipa`e

e`ayn la` ,lfxaa ozeeydle okzegl xzen Ð dxfrl uege .zehlea od ze`eehvi`

ilk lke ofxbde zeawne" (e my) aizkc `de .lfxa mdilr sipdl xeq` Ð dxfrl

epiid .`l Ð dxfrl ueg la` ,dxfra epiid Ð "ezepada [ziaa] rnyp `l lfxa

odz` dpaz `l" :mzd ixn`c ,`zlikna gken ok .`xwirn iziine ipwznc :uxznwc

`d .miycw iycw ziaae lkida zifb dpea dz` la` ,zifb dpea dz` i` ea Ð "zifb

uega la` ,rnyp epi` ziaa Ð 'eke "lfxa ilk lke ofxbde zeawne" miiwn ip` dn

`xap gafnd :xne` xfrl` oa oerny iax Ð "dllgze dilr ztpd jaxg ik" .rnyp

.jix`nd lr xvwn `aiy oic epi` ,mxvwl `xap lfxade ,mc` ly eini jix`dl

úåèî éìééòì éàîàådnegd iab lr mipyi i`n` Ð?.zehn eliirpåäì éø÷ íúä
íéáåø."dpedk igxt" edl ixw `kde ,"my mixney miaexe" Ð
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¯ïéñðëð BaL ,Bì äéä ïè÷ LtLtLBìáìøîà !äøæòä ¦§¥¨¨¨¨¤¦§¨¦¦§¨£¨¨£©
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.Lc÷nä úéáì úBhîLéà äpeäë éçøt"Búeñk ¦§¥©¦§¨¦§¥§¨¦§
íúä éànà ."õøàa" eäì éø÷íéáBøeäì éø÷ àëä ," ¨¨¤©©¨¨¨¥§¦¨¨¨¥§

éçøô"

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc - cinz(oey`x meil)

mixney mipdkd eidy mipey`xd zenewnd ipyy :epzpyna epipy
mdy ,mda,õBöépä úéáe ñðéèáà úéazxxan `xnbd .zeilr eid ¥©§¦¨¥©¦

:`xnbd zwtzqn .ynn zeilr eid md m`,eäì àéòaéàzia m`d ¦©§¨§
uevipd ziae qpiha`,eåä Lnî úBiìò,dxic iza mdizgz eidy £¦©¨£
.xg` jxevl eyniyyàîìc Bà`l` ,ynn zeilr eid `leåäc ¦§¨©£

úBiìòk daâî éäéábeid `l la` ,zeilr enk daeba zeiepa eidy - §¦¦¦§©©£¦
rwxw iab lr zeiepa eid `l` ,xg` yeniy jxevl miza mdizgz

.ddeab
:`xnbd daiynòîL àz.wtqd z` heytl di`x rnye `a - ¨§©

ïðúczecn zkqna(d"n `"t),dxfra eidy mixry dray oiprl ¦§©
dyxite ,uevipd ziaa mdn cg`e ,oetva eid mdn dyelyy
oey`xd xryd ,my epipy jke .epipre enewn zxev z` dpynd

dyelyd el`nïBôvaL`ed,õBöépä øòLdf xryeàøãñëà ïéîk ¤©¨©©©¦§¦©§©§¨
,äéägexe ,ziad xd cvl dxfrl uegn zia oink epnn `vei didy ¨¨

,[xei` d`x] dxcqk`k dvext dzid ely ziriaxìò äéeða äéiìòå©£¦¨§¨©
dab,dxcqk`d lyíéðäkäLeidäìòîìî íéøîBL,[diilra-] ©¨¤©Ÿ£¦§¦¦§©§¨

íiåìäåmixney eidBì äéä çúôe .ähîlîdidy ,dhnly zial §©§¦¦¦§©¨¤©¨¨
geztìBçìzia did dhnly exn`y ef dpynne .dxfrl uegl - ©

zeilr eidy heytl yi ,dilr dzid eiab lre ,dxcqk` oirk
.ynn

mze`a mixney miielde mipdkdy oicd xewn z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .dhnl miielde dlrnl mipdkdye ,zenewnd

éléî éðä àðîmiielde mipdkdy el` mixac epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
.dhnl miielde dlrnl mipdkdye ,zenewnd mze`a mixney

:`xnbd daiynïðaø eðúcgxw zyxta dxeza xn`p ,`ziixaa §¨©¨¨
(b-a gi xacna)z` mbe' ,odkd oxd` l` `ed jexa yecwd deeivy§©¤

KY` axwd Lia` haW iel dHn Lig`éìò eåléåEeúøLéå EdY`e ©¤©¥¥¦¥¤¨¦©§¥¦¨§¦¨¨¤¦¨§§©¨
'ld`d lM zxnWnE LYxnWn ExnWe .zcrd ld` iptl KY` LipaE¨¤¦¨¦§¥Ÿ¤¨¥ª§¨§¦§©§§¦§¤¤¨¨Ÿ¤
exnyie ,mipdkd eipae oxd` z` ezxyie eeli miield ,xnelk .'ebe

y cenll yi dfne .ycwnd z`øaãî áeúkä EúãBáòa- ©£¨§©¨§©¥
mewnd eze`a didi ,ycwnd zxinya miield ly zexiydy
eeli' weqta xn`p ixdy ,dxinyd zcear z` miiwn odkd oxd`y

.'jilr
:`ziixad zl`eyäzàe yxtnøîBàyEúãBáòazcear-] ©¨¥©£¨§

[mipdkd,øaãî áeúkämiielde mipdkdy cnel dz` dfne ©¨§©¥
,cg` mewna mixneyBðéà Bà,weqtd zpeek ef oi` ile`e -àlà ¥¤¨

exnyiy dpeekdíúãBáòaexnyi miieldy xnelk ,miield ly ©£¨¨
:`ziixad daiyn .mipdkd ly mnewna `le envr ipta mewna

y itl ,z`f xnel oi`àeäLk[weqtd-]øîBàokn xg`l(c my) §¤¥
éìò eåìðå'eøîLå E'crFn ld` zxnWn z`ìëì)ìëìe åéìk §¦§¨¤§¨§¤¦§¤¤Ÿ¤¥§¨¥¨§Ÿ

íúãBáòa éøä ,(BúãBáòxak miield lyøeîàexnyiy ,df weqta £¨£¥©£¨¨¨
,ok m`e .'jzxnyn exnye' ea xn`p `l ixdy ,envr ipta mewna

íéi÷î éðà äî àäxn`py oey`xd weqtd z` cinr` dna -eåléå' ¨¨£¦§©¥§¦¨
éìò,'EeúøLéå Ey ,i`ceEúãBáòa[mipdkd ly-],øaãî áeúkä ¨¤¦¨§©£¨§©¨§©¥

weqtd oeyln j` .mixney mipdkdy mewna xenyl miield lry
miielde xwir mipdkd zxiny ,zenewnd mze`a s`y ,rnyn

,`ziixad zl`ey jkle .mdl milthãöék àäxac miiwzi cvik - ¨¥©
d :`ziixad daiyn .dfíéðäkeidiíiåìe ,äìòîìî íéøîBLexnyi Ÿ£¦§¦¦§©§¨§¦¦

.ähîlî¦§©¨
.cwend ziaay xry lka xney ecinrd `l recn zxxan `xnbd
`ed mixney mipdkd eidy iyilyd mewndy :epzpyna epipy

a,ã÷Bnä úéaa iepa didy.äéä ìBãb úéáe äték ¥©¥¦¨©¦¨¨¨
:`xnbd dywnäåäc àeä øîBL ãçådid cg` xney wx ike - §©¥©£¨
,ã÷Bnä úéáadidy `ed cg` xneyy ,dpynd oeyln rnyn oky §¥©¥
.cwend ziaaéäðéîøezkqna epipyy dnn ,jk lr zeywdl yie - §¦§¦

zecn(f"n `"t),íéøòL éðLmilecb,ã÷Bnä úéáa eéäxryãçàdid §¥§¨¦¨§¥©¥¤¨
,ìéçì çeútoia ziad xda didy zen` xyr iept mewn `ed ¨©©¥

.bxeql dxfrdåxryãçàdid.äøæòì çeút,dpynd dtiqenøîà §¤¨¨©¨£¨¨¨©
a ,äãeäé éaøxryïéñðëpL äæeaLtLt ,äøæòìgzt -äéä ïè÷ ©¦§¨§¤¤¦§¨¦¨£¨¨¦§¨¨¨¨¨

BaL ,Bìeidïéñðëðxwea lkaLBìáìz` [wecale ytgl-]äøæòä ¤¦§¨¦¦§¨£¨¨
.[xei` d`x] mnewna migpen dcearl milkd lk m`

did envr xrydy rnyn ,eciva ohw gzt mb el didy jkne
eid `l recn ,zeywdl yi ok m`e ,dxiny ea cinrdl ie`xe ,lecb

.mixryd ipya xney micinrn
:`xnbd zvxznéîéé÷ eåä éããä éaâc ïåék ,ééaà øîàipyy oeik - ¨©©©¥¥¨§©¥£¨¥£¨§¦

dxfrd cvly xrydy ,df cbpk df micner eid elld mixryd
exc cva didoetva did ligd cvly xryde ,cwend zia ly m
,cwend ziaøîBL ãça eäì ébñmewna cenriy xneya mdl ic - ©¦§§©¥

,cenriy mewn lkae ,cg`àëäì éåãå àëäì éåc`ed leki - ¨¥§¨¨§¨¥§¨¨
.ipyd cvl ze`xle ,df cvl lkzqdle ze`xl

jeza iepa didy a` zia ipwf ly dpiyd mewn z` zx`an `xnbd
lecb zia did cwend ziay epzpyna epipy :cwend zia ilzk

eïéãáBø óweî[zexey-].ïáà ìL:`xnbd zl`eyïéãáBø,el`éàî ¨¨¦¤¤¤¨¦©
eäéð:`xnbd daiyn .md dn -àzáèöàc àúøæbly zexey - ¦¦§§¨§¦§©§¨

jezl lzekd on mi`vei eidy ,zeraexne zexefb zeagx mipa`
,cwend ziaàzáèöàì eäa é÷ìñczexeyl mda milere - §¨§¦§§¦§©§¨

oirk lzekd daeb lkl zeiepa eid zexeyd ,xnelk .zepeilrd
mipa` zxey mdilrne ,c`n zeagx zepezgzdy ,zeagx zebxcn
lr miler eide ,dlrnl cr dxey iab lr dxey oke ,xzei zexv
mipa`d iab lr mipyi eid mipdkde .xzei zepeilrl zepezgzd

.elld
ekzg jk xg`e ,cwend zia ilzek z` epa dligzy dxaq `xnbd
xzidd z` `xnbd zxxan jkle .ze`avhi` zxeva oicaexd z`

:`xnbd dywn .mipa`d z` jezglíéðáà éâìtéî eåä éîem`d - ¦£¦©§¦£¨¦
.mpevxk mzzqle mipa`d z` jezgl mileki eidáéúëäåixde - §¨§¦
dnly ici lr ycwnd oipa oiprl weqta xn`p(f e '` mikln)úéaäå'§©©¦

'åâå äîìL ïáà BúBðaäalfxa ilM lM ofxBde zFaTnE ,dpap rQn §¦¨¤¤§¥¨©¨¦§¨©¨§©©§¤¨§¦©§¤
mipa` mi`ian eid ziad oipaly x`eane ,'FzpAdA ziAA rnWp `lŸ¦§©©©¦§¦¨Ÿ

.ycwnd ziaa mze` mikzeg eid `le ,zenly
:`xnbd zvxzn,ééaà øîà,ycwna mipa`d z` mizzqn eid `l ¨©©©¥

`l`àúáøáø éðáàå àúøèeæ éðáà àøwéòî éúééîe éðwúîc- ¦§©§¦©§¦¥¦¨¨©§¥§¨¨§©§¥©§§¨¨
mi`iane mipwzn eid ,ycwnl mipa`d z` e`iady mcew dligzn
eid jke ,oicaexd jxevl xzei zeagx mipa`e zephw mipa`
.xzei zephwd mdilrne dhnl zeagxdy ,lzeka mze` miraew

áéúëãkdnly dpay ziad oipa iabl xn`py enk -(i f my)cQinE' , §¦§¦§ª¨
zFlcB mipa` zFxwi mipa`,'úBnà äðBîL éðáàå úBnà øNò éðáà £¨¦§¨£¨¦§Ÿ©§¥¤¤©§©§¥§¤©

.xzei zephw mipa`e zelecb mipa` mi`ian eidy ixd
epipy .zehin iab lr mipyi eid `l recn zx`an `xnbd

:epzpynaíL íéðLé áà úéa éð÷æ:`xnbd dywn .micaexd iab lr ¦§¥¥¨§¥¦¨
éànàå,micaexd lr epyi mipdkd ipwf recn -éìéiòì[eqipkiy-] §©©§©§¦
úBhîzvxzn .mdiab lr mipdkd epyie ,cwend zia zkyll ¦

,`xnbdàòøà çøBà åàì ,ééaà øîàux` jxc df oi` -éìeiòì ¨©©©¥¨©©§¨§©¥
[qipkdl-].Lc÷nä úéáì úBhî¦§¥©¦§¨

yie dpedkd igxt e`xwpy yiy mrhd z` zx`an `xnbd
:epzpyna epipy .miaex e`xwpy.õøàa Búeñk Léà äpeäë éçøt¦§¥§¨¦§¨¨¤

z` egipd `l` ,micaexd lr epyi `l mixirvd mipdkd ,xnelk
:`xnbd dywn .dilr epyie ux`d lr mzeqkíúä éànàrecn - ©©¨¨

,dpynd zligza ,myeäì éø÷mipdkl `pzd [mdl `xew-] ¨¥§
'íéáBø'eli`e ,'my mixney miaexd' lirl xn`py,àëä`pzdéø÷ ¦¨¨¨¥
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.äpeäë éçøt¦§¥§¨
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -ïéàmrh oaen ok` - ¨§¦¦
y itl ,weligd,íúämipdkd lr xaecny ,dpynd zligza ¨¨
,dlila exnyyäãBáò ãaòîì eèî àìclibl eribd `l oiicry - §Ÿ¨§¤§©£¨

jkl ,ycwna cearl milekiyeäì éø÷mya `pzd mdl `xw - ¨¥§
íéáBøok oi`y dn .miphw mixrp oeyl `edy,àëäeidy exn`y ¦¨¨

mipdk lr xaecn ,dlila mipyiäãBáò ãaòîì eäì eèîc- §¨§§¤§©£¨
jxevl ycwna mipyi eide ,ycwna cearl milekiy libl eribdy

jkl ,xgn zceareäì éø÷mya `pzdéçøtmixega mdy ,dpedk ¨¥§¦§¥
.dpwf llkl eribd `ly

.ycwna mixney miield eidy zenewnd z` `xnbd zx`an dzr
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המשך בעמוד נד

oifge` mipy` cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

íúä éøîà,dcear zeyrl eribd `ly Ð "dcear carnl ehn `lc" ,dxiny iab Ð

ehnc ,`kd" .mixrp ,xnelk Ð "miaex edl ixw" ,dpy dxyr ylyn mizegt oebk

liayac .dcearl oiie`x ,cwend ziaa my mipyiy mze` lky Ð "dcear carinl

dxnyn lkc .mzcear meia dcearl xgnl mipnefn eidiy ick ,my mipyi md jk

ini zyy cbpk ,zea` iza dyyl zwlgzn

oiwlege cgia olek oicaer zayae ,reay

`ly ,mixega Ð "igxt mdl ixw" .cgia

.dpwf llkl oiicr eribdíúä ïðúzkqna Ð

.(`,cl) zecnúåîå÷î ãçàå íéøùòá íéåìäå
úéáä øä éøòù äùîç ìò äùîçdyng Ð

zkqna opzck ,ziad xdl el eidy mixry

.zecníéðôáî åéúåðô äòáøà ìò äòáøàÐ

dnegd dlky mewnl ,y"lbp` = zept

.dneg zlgzneíéøòù äùîç ìò äùîçÐ

eidy mixry drayn jixt onwle .el eidy

dl wiqne (my) zecn zkqna opzc ,dxfrl

.xityõåçáî äòáøà ìò äòáøàåÐ

."zept"` oia ,"mixry"` oia i`w ["uegan"]

.`py i`n yxtn onwleùîç äéä úéáä øä
äîà úåàî ùîç ìò äîà úåàîllkae Ð

d`n dxfrd oeayg did oeayg eze`

draye d`n jxe` lr dynge miylye

xd ded ikid yxtn zecn zkqnae .mipenye

:dn` ze`n yng lr dn` ze`n yng ziad

,gxfnd on Ð el ipy ,mexcd on Ð eaex

on Ð eherine ,oetvd on Ð el iyily

rvn`a dzid dxfrd :eyexit ikde .axrnd

lkn zrvenn dzid `ly `l` ,ziad xd

ipy" .dxfr ly enexca ziad xd aexc ,lke

hrnzn ziad xd ,xnelk Ð "gxfnd on el

ipye ,dxfr mexca did eaexc ,eiccv lkn

zegt iyily cere .gxfn lv` ea did zegt

oetvd on Ðixeg` ,axrnd on Ð zegt cere ,

.miycwd ycw ziaéìéî éðä àðîopirac Ð

cg`e mixyra mixney cg`e mixyr

.zenewnäùù íéåìä çøæîì àðú àúéðúîá
äòáøà íéåì äáâðì äòáøà íéåì äðåôöì

'åâåixaca ,cec inia ,aizk okyna `xw Ð

eidy mixneyd z` `xw ipn `we .minid

oipnl zigp `l `xwae ,okynd z` mixney

epcnll ,cg`e mixyr miel aiygcne .mipdk

mewn cga i`c .eid zenewn cg`e mixyray

ixza ?dyy gxfn cva i`n` Ð ixiin did

.mixney ied mewn cga ,`zeev meyne !ibq

jixv miel gxfnl :xn`w ikd i`ce `l`

.edlek oke ,zenewn (dleke) dyyéðä éøîà
øîà÷ éëä ééáà øîà ååä äòáøàå íéøùò

íéðù íéôåñàìåaiyg `wc `xw ,xnelk Ð

,epeyl z` ltk weqt seq liaya ,mipy mipy

:xn`w ikde .epeyl z` lteke xacnd mc`k

mipy Ð mipy okyna zetqezd zekylle

xaxtl" xne` `ed jk xg` ,zr lka eidi

."xaxtl mipy dlqnl drax` axrnl

mixyr" cenlzd dywdyk `xwirne

oeyl `l "mipy"c xeaq did ,"eed drax`e

`wec e`l i`cec :uxzne .`wec `l` ,ltk

dnle ,"drax`" aezkl el did ok m`c ,md

,oeyl ltk i`ce `l` ,"mipy mipy" aezki

.izyxity enkåéä íéðùå íéøùò éúëàå
àúååö íåùî êãéà àåä ãç øáøôìã êàéä

äéáâ áéúé ìéæàã àåäaxrnl" la` Ð

ixdy ,zeev ira `lc "drax` xaxtl

jixv cg` lk oi`e ,gex dze`a od drax`

la` .cv eze`a xney exiag ixdy ,zeevl

cg`d Ð `xw aiygwc mipy oze` ,`kd

.f"rla u"iley = "zeev" liayaøîàã ïàîë
.øá éôìëàîéà úéòáéàåaiygwc `xw Ð

."xaxtl mipy" mbe ,oeyl ltk `le ,aizk `wec Ð "mipy mipy"íéðäëã àúìúåÐ

mipdka epivn `lc ,mipdk iab iieaxl epivn `l dylyn xzeie .miel ly ,x`yde

."zxnynl zxnyn ixney" aizkc ,zexiny ylyn xzeiúåîå÷î äòáøàå íéøùòá]
['åë.yxetnd on mezq cenlie Ðïäî ãçà äæådil hiwp jkl ,olekn yxetn edf Ð

.dizlinaïðéãáòã úéáä øä àðù éàî
ïëåúî ïúøéîù.mixry` oia ,zept` oia Ð

õåçáî ïúøéîù ïðéãáòã äøæò àðù éàîåÐ

.dxfr zept` oia ,mixry` oiaäîú éàãÐ

."aizi ivn `l" ,cenrln siir did ,xnelk

õåçáî ïðéãáò 'åë øî øîàãeed i`c Ð

lk cenrl xyt` i`e ,iazi ivn `l ,okezn

.meidøåîéù éòá àì åäééðéî éøú ééáà øîà
dne .edl ixny dylya mipdk `dc ,miel Ð

,uevipd zia xrye ,cwend zia xry :edip

edl aiyg `w mixry drayd oeaygae

.(my) zecnc oizipznïéìëøîà äòáùîåÐ

.oixafbd lr s` oipenn ,xnelk ,lkd ixyéáø
ïéøáæâ øùò äùìùî ïéúçåô ïéà øîåà ïúð

íéøòù øùò äùìù ãâðëmd "oixafb" Ð

,'eke ixtqa `ki` inp oeyld edfe .mixreyd

eid dnl dl yxtn `w iyexte ,`id ozp iaxe

ziaa dedc mixry ipy mze`e .xyr dyly

eed iccd iabe li`ed ,cgk edl iayg ,cwend

,eed `ipnz xn`c o`n `ki` `nl` .iniiw

.mipdka `le ,aizk miela `wec `xw dicicle

ååä àéðîú øîàã ïàîì àëéà àîìàÐ

.edpip i`pz `zlzeàìã àåä äðéù`ny Ð

.ycw icbal `ed i`pbe ,oda gitiêåìéä ìáà
ïäá ïéëìäî.dcear zrya `ly elit` Ð

ïäá úåðäéì åðúéð äðåäë éãâá äðéî òîùÐ

zrya `ly elit` oda epdiy zpn lry

,`ed oic zia i`pze ,dlgzn meyicwd dcear

.(`,hq) `nei zkqna `id `zbelteïéãä àåä
åéä àì éðú÷ã àäå øåñà éîð êåìéä åìéôàã
ïéèùåô ìáà àôéñ éðúîì éòáã íåùî íéðùé

'åë.dpiy xeqi`a ixii` Ðéãâá äðéî òîù
ïäá úåðäéì åðúéð äðåäëzgz" ipzwcn Ð

."odiy`xïäéùàø ãâð àîéà àìàlv`] Ð

.[odiy`xïî ïéìôú äðéî òîù àôô áø øîà
ìôðå øãðâéî àîìéã ïðéùééç àìå ïééøù ãöä

åäééìò`xeqi` opixycn ,xnelk Ð

zepdil xeq`c ycw icba epiidc ,`ziixe`c

opixy ok it lr s`e ,dcear zrya `ly oda

,ey`x cbpk `ly eizey`xn zgz gipdl dil

ey`x cbpk e`eaie elblbzi `ly opixfb `le

.`ziixe`c `xeqi` icil `ae lren `vnpe

ogipdl xzen Ð "cvd on oiltz ,dpin rny"

opiyiig `le" .ey`x cbpk `ly zqkl xk oia

`xeqi` iede Ð "odilr litpe xcpbin `nlic

lr gpen ey`x `diy oeifal incc ,opaxc

`al lkeiy xac ixycn ,xnelk .oilitzd

ol zi`c oky lk ,`ziixe`c xeqi` icil

icil `l` `al leki oi`y xeqi` ixyinl

.opaxc xeqi`ãâðëã àøáúñî éîð éëä
ïäéùàøzgz :jzrc `wlq i`c ,aiygw Ð

ikd meyne ,"oda zepdil epzipc idp" Ð ynn

xeqi`e .ey`x zgz ody onfa oyil xzen

`edy onfa `l` ied `l oda giti `ny

xk oia od m` la` ,i`pb `ed f`c ,yeal

.giti `nyc `xeqi` `kil Ð zqkl÷åôéú
íéàìë éãâá íåùî øåñàã äéìinp ikde Ð

elit`c oicd `ed" uxizyk lirl uxzl leki

lkeiy `l` ,'ek "icii`e ,`l inp jelid

.onwl cenlzd dil igcck ezegcl
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רמה oifge` mipy` cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

íúä éøîà,dcear zeyrl eribd `ly Ð "dcear carnl ehn `lc" ,dxiny iab Ð

ehnc ,`kd" .mixrp ,xnelk Ð "miaex edl ixw" ,dpy dxyr ylyn mizegt oebk

liayac .dcearl oiie`x ,cwend ziaa my mipyiy mze` lky Ð "dcear carinl

dxnyn lkc .mzcear meia dcearl xgnl mipnefn eidiy ick ,my mipyi md jk

ini zyy cbpk ,zea` iza dyyl zwlgzn

oiwlege cgia olek oicaer zayae ,reay

`ly ,mixega Ð "igxt mdl ixw" .cgia

.dpwf llkl oiicr eribdíúä ïðúzkqna Ð

.(`,cl) zecnúåîå÷î ãçàå íéøùòá íéåìäå
úéáä øä éøòù äùîç ìò äùîçdyng Ð

zkqna opzck ,ziad xdl el eidy mixry

.zecníéðôáî åéúåðô äòáøà ìò äòáøàÐ

dnegd dlky mewnl ,y"lbp` = zept

.dneg zlgzneíéøòù äùîç ìò äùîçÐ

eidy mixry drayn jixt onwle .el eidy

dl wiqne (my) zecn zkqna opzc ,dxfrl

.xityõåçáî äòáøà ìò äòáøàåÐ

."zept"` oia ,"mixry"` oia i`w ["uegan"]

.`py i`n yxtn onwleùîç äéä úéáä øä
äîà úåàî ùîç ìò äîà úåàîllkae Ð

d`n dxfrd oeayg did oeayg eze`

draye d`n jxe` lr dynge miylye

xd ded ikid yxtn zecn zkqnae .mipenye

:dn` ze`n yng lr dn` ze`n yng ziad

,gxfnd on Ð el ipy ,mexcd on Ð eaex

on Ð eherine ,oetvd on Ð el iyily

rvn`a dzid dxfrd :eyexit ikde .axrnd

lkn zrvenn dzid `ly `l` ,ziad xd

ipy" .dxfr ly enexca ziad xd aexc ,lke

hrnzn ziad xd ,xnelk Ð "gxfnd on el

ipye ,dxfr mexca did eaexc ,eiccv lkn

zegt iyily cere .gxfn lv` ea did zegt

oetvd on Ðixeg` ,axrnd on Ð zegt cere ,

.miycwd ycw ziaéìéî éðä àðîopirac Ð

cg`e mixyra mixney cg`e mixyr

.zenewnäùù íéåìä çøæîì àðú àúéðúîá
äòáøà íéåì äáâðì äòáøà íéåì äðåôöì

'åâåixaca ,cec inia ,aizk okyna `xw Ð

eidy mixneyd z` `xw ipn `we .minid

oipnl zigp `l `xwae ,okynd z` mixney

epcnll ,cg`e mixyr miel aiygcne .mipdk

mewn cga i`c .eid zenewn cg`e mixyray

ixza ?dyy gxfn cva i`n` Ð ixiin did

.mixney ied mewn cga ,`zeev meyne !ibq

jixv miel gxfnl :xn`w ikd i`ce `l`

.edlek oke ,zenewn (dleke) dyyéðä éøîà
øîà÷ éëä ééáà øîà ååä äòáøàå íéøùò

íéðù íéôåñàìåaiyg `wc `xw ,xnelk Ð

,epeyl z` ltk weqt seq liaya ,mipy mipy

:xn`w ikde .epeyl z` lteke xacnd mc`k

mipy Ð mipy okyna zetqezd zekylle

xaxtl" xne` `ed jk xg` ,zr lka eidi

."xaxtl mipy dlqnl drax` axrnl

mixyr" cenlzd dywdyk `xwirne

oeyl `l "mipy"c xeaq did ,"eed drax`e

`wec e`l i`cec :uxzne .`wec `l` ,ltk

dnle ,"drax`" aezkl el did ok m`c ,md

,oeyl ltk i`ce `l` ,"mipy mipy" aezki

.izyxity enkåéä íéðùå íéøùò éúëàå
àúååö íåùî êãéà àåä ãç øáøôìã êàéä

äéáâ áéúé ìéæàã àåäaxrnl" la` Ð

ixdy ,zeev ira `lc "drax` xaxtl

jixv cg` lk oi`e ,gex dze`a od drax`

la` .cv eze`a xney exiag ixdy ,zeevl

cg`d Ð `xw aiygwc mipy oze` ,`kd

.f"rla u"iley = "zeev" liayaøîàã ïàîë
.øá éôìëàîéà úéòáéàåaiygwc `xw Ð

."xaxtl mipy" mbe ,oeyl ltk `le ,aizk `wec Ð "mipy mipy"íéðäëã àúìúåÐ

mipdka epivn `lc ,mipdk iab iieaxl epivn `l dylyn xzeie .miel ly ,x`yde

."zxnynl zxnyn ixney" aizkc ,zexiny ylyn xzeiúåîå÷î äòáøàå íéøùòá]
['åë.yxetnd on mezq cenlie Ðïäî ãçà äæådil hiwp jkl ,olekn yxetn edf Ð

.dizlinaïðéãáòã úéáä øä àðù éàî
ïëåúî ïúøéîù.mixry` oia ,zept` oia Ð

õåçáî ïúøéîù ïðéãáòã äøæò àðù éàîåÐ

.dxfr zept` oia ,mixry` oiaäîú éàãÐ

."aizi ivn `l" ,cenrln siir did ,xnelk

õåçáî ïðéãáò 'åë øî øîàãeed i`c Ð

lk cenrl xyt` i`e ,iazi ivn `l ,okezn

.meidøåîéù éòá àì åäééðéî éøú ééáà øîà
dne .edl ixny dylya mipdk `dc ,miel Ð

,uevipd zia xrye ,cwend zia xry :edip

edl aiyg `w mixry drayd oeaygae

.(my) zecnc oizipznïéìëøîà äòáùîåÐ

.oixafbd lr s` oipenn ,xnelk ,lkd ixyéáø
ïéøáæâ øùò äùìùî ïéúçåô ïéà øîåà ïúð

íéøòù øùò äùìù ãâðëmd "oixafb" Ð

,'eke ixtqa `ki` inp oeyld edfe .mixreyd

eid dnl dl yxtn `w iyexte ,`id ozp iaxe

ziaa dedc mixry ipy mze`e .xyr dyly

eed iccd iabe li`ed ,cgk edl iayg ,cwend

,eed `ipnz xn`c o`n `ki` `nl` .iniiw

.mipdka `le ,aizk miela `wec `xw dicicle

ååä àéðîú øîàã ïàîì àëéà àîìàÐ

.edpip i`pz `zlzeàìã àåä äðéù`ny Ð

.ycw icbal `ed i`pbe ,oda gitiêåìéä ìáà
ïäá ïéëìäî.dcear zrya `ly elit` Ð

ïäá úåðäéì åðúéð äðåäë éãâá äðéî òîùÐ

zrya `ly elit` oda epdiy zpn lry

,`ed oic zia i`pze ,dlgzn meyicwd dcear

.(`,hq) `nei zkqna `id `zbelteïéãä àåä
åéä àì éðú÷ã àäå øåñà éîð êåìéä åìéôàã
ïéèùåô ìáà àôéñ éðúîì éòáã íåùî íéðùé

'åë.dpiy xeqi`a ixii` Ðéãâá äðéî òîù
ïäá úåðäéì åðúéð äðåäëzgz" ipzwcn Ð

."odiy`xïäéùàø ãâð àîéà àìàlv`] Ð

.[odiy`xïî ïéìôú äðéî òîù àôô áø øîà
ìôðå øãðâéî àîìéã ïðéùééç àìå ïééøù ãöä

åäééìò`xeqi` opixycn ,xnelk Ð

zepdil xeq`c ycw icba epiidc ,`ziixe`c

opixy ok it lr s`e ,dcear zrya `ly oda

,ey`x cbpk `ly eizey`xn zgz gipdl dil

ey`x cbpk e`eaie elblbzi `ly opixfb `le

.`ziixe`c `xeqi` icil `ae lren `vnpe

ogipdl xzen Ð "cvd on oiltz ,dpin rny"

opiyiig `le" .ey`x cbpk `ly zqkl xk oia

`xeqi` iede Ð "odilr litpe xcpbin `nlic

lr gpen ey`x `diy oeifal incc ,opaxc

`al lkeiy xac ixycn ,xnelk .oilitzd

ol zi`c oky lk ,`ziixe`c xeqi` icil

icil `l` `al leki oi`y xeqi` ixyinl

.opaxc xeqi`ãâðëã àøáúñî éîð éëä
ïäéùàøzgz :jzrc `wlq i`c ,aiygw Ð

ikd meyne ,"oda zepdil epzipc idp" Ð ynn

xeqi`e .ey`x zgz ody onfa oyil xzen

`edy onfa `l` ied `l oda giti `ny

xk oia od m` la` ,i`pb `ed f`c ,yeal

.giti `nyc `xeqi` `kil Ð zqkl÷åôéú
íéàìë éãâá íåùî øåñàã äéìinp ikde Ð

elit`c oicd `ed" uxizyk lirl uxzl leki

lkeiy `l` ,'ek "icii`e ,`l inp jelid

.onwl cenlzd dil igcck ezegcl
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רמו
oifge` mipya cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

èåéãä ïäë ìù åèðáà åäæ àì ìåãâ ïäë ìù åèðáà øîàã ïàîì àçéðäehpa` Ð

odk ly ehpa` edf `l ,mi`lk ly lkd ixacc ,dpyd zeni x`ya lecb odk ly

.xity ,mi`lkc ded `l Ð heicd lye ,mi`lkc ded Ð lecb odk ly eze`c .heicd

èåéãä ïäë ìù åèðáà åäæ øîàã ïàîì àìà,lecb odk ly enk mi`lkc did inp Ð

xninl `ki` i`n?íéàìë àîéú éëå
êîéî ìáà øåñàã àåä äàìòäå äùéáìá

éøù äéúåú.eiab lr oyile erivdl xzen Ð

åøùá ìò àîéð êøëéú àîù,mngzne Ð

cvn mi`lk ea bex`y cbae .`ed `yix wiqte

,epnn zepdil xeq` cg`d cvn elit` Ð ipy

Ð mdilr oyil xeq`e ,mi`lkc eed elekc

`l `kd `nzqne ,`ed mi`lkc `xneg

.`ed dcear jxevl `le li`ed ,exizdàìà
ïäéùàø ãâð äðéî òîùcbpk `ly oeike Ð

,mi`lkc `xneg `kil ,mipezp eid odiy`x

,xacl xkid yiy ,opixngn `l i`d ilekc

.`xeqi` icil ez` `leïúåàá àîéà úéòáéàå
íéàìë ïäá ïéàùinp ikd `niz `l Ð

mi`lk meyn oda zepdil epzp i`c `xazqn

xn`w mi`lk eda zilc jpdac ,`kil

`a" wxta `nei xcqae .odiy`x zgz oigipnc

."`ni` zirai`e" i`dl opiqxb `l (`,hq) "el

ïéù÷ äðåäë éãâá øîà éùà áøoi`e Ð

dyialc `inec d`lrd opira op`e ,oinngn

meyn ikd e`l i` jklid .d`pd eda zi`c

`kil mi`lk meyn oda zepdil epzip `lc

.yginlàèîð.x"hlt* =àãîâ.dyw =

ùøðã.mewn Ðàéøùepi`e ,`ed dywc Ð

axd yxit `neia "el `a" wxtae .mngn

.d`xp epi`e ,xg` yexit iwgvi dnly epiax

opiyiig `le ,oiixy Ð cvd on oiltz :yxitc

jiiy `l oda giti `nyc ,oda giti `ny

`wcn ,rcze .mda yeal `edy drya `l`

dil wetize ,eda zepdil epzipc idp jixt

idp zeywdl el did ,mi`lkc `xeqi` meyn

`ny meyn dil wetiz ,oda zepdil epzipc

md m` ied giti `ny xeqi`e li`ed ,giti

mixtqa aezk oi` `nei seqae .ey`x cbpk

,"ediilr litpe xcpbin `nlic opiyiig `le"

giti `ny xeqi` meyn axd eyxit jkl

`zrny `iz` ixen yexit itl `zyde .mda

opixy `wcn ,dpin rny :eyexit ikdc ,xity

`al lkeiy xac ,xnelk Ð `ziixe`c xeqi`

zi`c oky lk ,`ziixe`c `xeqi` icil

icil `l` `al leki epi`y xac ixyinl

,ey`x cbpk oiltz e`a m`c !opaxc `xeqi`

(my) `neiae .oeifa meyn `l` o`k oi`

cenlzd `iany zg` `ziixan migiken

.oda zepdil epzip dpedk icbac myl

ïðçåé éáøì äéì òééñî úëìåää äìéçîá
åùã÷úð àì úåìéçî ïðçåé éáø øîàãÐ

.my jxc z`vl zelign el epwiz ikd meyn

(`,et) "oilev cvik" wxta migqtaeeteqa

`l zelign opgei iax xn`c `dc giken

xd zgzy zeligna ilin ipd Ð eycwzp

md m` ,dxfr zgzy zelign la` .ziad

,dxfr zyecwa eycwzp Ð dxfrl oigezt

eycwzp `l Ð ziad xdl oigezt md m`e

afl xzene ,ziad xd zyecwa elit` ,melk

`kd eyr jklid .myl qpkil ixw lrale

zia xvgl ,ziad xdl dgezte ,dlign

ixw lral el z`vl ,ziad xda iepad cwend

dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,my jxc

.oizipzna ziyixtckglzyn ixw lraeÐ

,iccd ik diaxn edpirny ilin ixz ipd

.edpixn`úåðçî éúùì õåçxn`c ,(a,fq migqt) "mixac el`"a gken oke ,qxb Ð

ueg Ð rxevn ,zepgn izyl ueg glzyn afe .ixw lra zeaxl Ð "af lke" ,af :mzd

.'ek opgei iax xn`c ,opgei iaxl dil riiqn :mzd opixn`e .dylyläåä àøôñ áø
àñëä úéáá áéúédvexy mc` :ebdpn did df `l` ,zlc gzta dia ded `le Ð

Ð mc` my did m`e ,xgep did Ð my qpkil

`xtq axe .eixeg`l xfeg dfe ,ecbpk xgep did

ax el xn`e ,xgp `a` iax `l` ,ok dyr `l

jkl ,ecbpk xegpl el dide ,"xn leril" `xtq

.myn `viy xg`l `a` iax el aiydïàë ãò
øéòùã éìéî úøîâå øéòùì ú÷éìñ àìÐ

bdpzn dz`e myl zilr `l oiicr ,xnelk

miiqxt la` ,mzenk ,repv jpi`y mdiyrna

`nw wxta zekxaa opixn`ck ,md mirepv

miiqxtd z` ade` ip` mixac dylya (a,g)

.'eke `qkd ziaa mirepvyàìã àøîéîì
ìòéîì äéì éòáéà`a" xnel el did `le ÐŸ

.ecbpk xegpl el did `l` ,"ipec`ãåîò
øæåçäz` `dyne zeptl jixv mc`yk Ð

.ephaa mxifgne eiawpøæåçä ïåìéñmc` Ð

iab .envr z` `dyne min lihdl jixvd

."oeliq" xnel jiiy min zlhdïé÷úå êéùç
÷çøú àìã éëéä éë êùôð ïé÷ú íåã÷ êùôð
jixv jpi` elit`y jnvr cnl ,xnelk Ð

`le ,miwxt ipya zeptil jnvr wfg ,jiawpl

`l` ,miievn mc` ipay ,meia zeptil jxhvz

mcew mbe dlild zlgza meid z`ivia

lkeze ,ziaa oiievn mc` ipay ,dlild `vzy

z` cenlzy jezne .zial jenq zeptil

zeptil jxhvz `l ,el` miwxt ipya jnvr

`le ,mikxca oiievn mc` ipay drya meia

ze`qk izay .jzian wgxzdl jxhvz

,meia zeptil jxhvz m`e .zecya eid mdly

,jiawp `dyze ,wgxzdl jxhvzy minrt

zqze.okíå÷å éñë éìâå áåúdz`yke Ð

,jkxv dyrze ,ilb jk xg`e dlgz ay ,dptp

.je`xi `ly zeripv edfe ,cnern dlbz l`e

íå÷å éñë,dqk jnvr cenrzy mcew Ð

.jkxv ziyry xg`lóåèù éúùå óåèù
úéçàå`l` dzey mc` oi`c ab lr s`e Ð

,"izye sehy" xn`ck ,qekd z` shey ok m`

,zig`e sehy Ð dzyzy xg`l ikd elit`

rlea `vnpe ,dtihy `la izye ixwi` `nlc

:opiqxb ikde .ewexêåôù íéî äúåù äúàùëå
êãéîìúì ïú êë øçàå ïäî`d ,xnelk Ð

,oiia ilin ipd Ð dizy xg`l dtihy opirac

wexd xiarze epnn jetyl leki jpi`y

,mina la` .oilke` oeifa meyn ,dkitya

zeyrl aehe ,odn jety Ð oeifa o`k oi`y

.xzeiêãéîìúì ïú êë øçàåodn jety Ð

,`ed ecinlze li`ed :jzrc `wlq `w .dlgz

.ol rnyn `w ,dizrc `pip` `làì éãéî ìë
ìù äìéúôëã àø÷î øá êáø éî÷ èåìôú

éîã øáàwex `ae ,zlk`y xac icin lk Ð

oiaexir) opixn`c ,jax ipta wexz `l Ð jita

m` xa ,dzin aiig Ð eax ipta wxd :(`,hv

l` ,jita wex `a m`y Ð `qiice `xw zlk`

.`id dpkqc ,eixeg`l edxifgzìù äìéúôëã
éîã øáàly dliztk sebd z` oitxeyy Ð

.xa`íúä ïðú.zecn zkqna Ðøä ùéà
úéáämiyi` mkil`" (g ilyn) enk ,xU Ð

lk lr xfgn did dlile dlil lk ."`xw`

,ziad xd zegztn el eide ,xnyne xnyn

.eiptl zewlec zewea`eøîùî ìëådrya Ð

didyepi`y xnyn lk ,xnynd lv` `a

ecbpk cner
øîåàå
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ãçàaäúMLBúBàå ,Bãéîìúì ïúðå ,ïäî CôL àìå íéî §¤¨¤¨¨©¦§Ÿ¨©¥¤§¨©§©§¦§

ì äöø àìå ,äéä ñéðèñéà ãéîìzúBzL¯.àîöa úîe ©§¦¦§§¦¨¨§Ÿ¨¨¦§¥§¨¨
Bãéîìúì ïzéå íéî íãà äzLé àì :eøîà äòL dúBàa§¨¨¨¨§Ÿ¦§¤¨¨©¦§¦¥§©§¦

¯éàä ,Ckìéä :øîà éLà áø .ïäî CôL ïk íà àlà¤¨¦¥¨©¥¤©©¦£©¦§¨©
àãéîìzéôLcdéaø én÷ C¯.àúeøé÷ôà íeMî déa úéì ©§¦¨§¨¥©¥©¥¥¥¦©§¦¨
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רמז
oifge` mipya cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

èåéãä ïäë ìù åèðáà åäæ àì ìåãâ ïäë ìù åèðáà øîàã ïàîì àçéðäehpa` Ð

odk ly ehpa` edf `l ,mi`lk ly lkd ixacc ,dpyd zeni x`ya lecb odk ly

.xity ,mi`lkc ded `l Ð heicd lye ,mi`lkc ded Ð lecb odk ly eze`c .heicd

èåéãä ïäë ìù åèðáà åäæ øîàã ïàîì àìà,lecb odk ly enk mi`lkc did inp Ð

xninl `ki` i`n?íéàìë àîéú éëå
êîéî ìáà øåñàã àåä äàìòäå äùéáìá

éøù äéúåú.eiab lr oyile erivdl xzen Ð

åøùá ìò àîéð êøëéú àîù,mngzne Ð

cvn mi`lk ea bex`y cbae .`ed `yix wiqte

,epnn zepdil xeq` cg`d cvn elit` Ð ipy

Ð mdilr oyil xeq`e ,mi`lkc eed elekc

`l `kd `nzqne ,`ed mi`lkc `xneg

.`ed dcear jxevl `le li`ed ,exizdàìà
ïäéùàø ãâð äðéî òîùcbpk `ly oeike Ð

,mi`lkc `xneg `kil ,mipezp eid odiy`x

,xacl xkid yiy ,opixngn `l i`d ilekc

.`xeqi` icil ez` `leïúåàá àîéà úéòáéàå
íéàìë ïäá ïéàùinp ikd `niz `l Ð

mi`lk meyn oda zepdil epzp i`c `xazqn

xn`w mi`lk eda zilc jpdac ,`kil

`a" wxta `nei xcqae .odiy`x zgz oigipnc

."`ni` zirai`e" i`dl opiqxb `l (`,hq) "el

ïéù÷ äðåäë éãâá øîà éùà áøoi`e Ð

dyialc `inec d`lrd opira op`e ,oinngn

meyn ikd e`l i` jklid .d`pd eda zi`c

`kil mi`lk meyn oda zepdil epzip `lc

.yginlàèîð.x"hlt* =àãîâ.dyw =

ùøðã.mewn Ðàéøùepi`e ,`ed dywc Ð

axd yxit `neia "el `a" wxtae .mngn

.d`xp epi`e ,xg` yexit iwgvi dnly epiax

opiyiig `le ,oiixy Ð cvd on oiltz :yxitc

jiiy `l oda giti `nyc ,oda giti `ny

`wcn ,rcze .mda yeal `edy drya `l`

dil wetize ,eda zepdil epzipc idp jixt

idp zeywdl el did ,mi`lkc `xeqi` meyn

`ny meyn dil wetiz ,oda zepdil epzipc

md m` ied giti `ny xeqi`e li`ed ,giti

mixtqa aezk oi` `nei seqae .ey`x cbpk

,"ediilr litpe xcpbin `nlic opiyiig `le"

giti `ny xeqi` meyn axd eyxit jkl

`zrny `iz` ixen yexit itl `zyde .mda

opixy `wcn ,dpin rny :eyexit ikdc ,xity

`al lkeiy xac ,xnelk Ð `ziixe`c xeqi`

zi`c oky lk ,`ziixe`c `xeqi` icil

icil `l` `al leki epi`y xac ixyinl

,ey`x cbpk oiltz e`a m`c !opaxc `xeqi`

(my) `neiae .oeifa meyn `l` o`k oi`

cenlzd `iany zg` `ziixan migiken

.oda zepdil epzip dpedk icbac myl

ïðçåé éáøì äéì òééñî úëìåää äìéçîá
åùã÷úð àì úåìéçî ïðçåé éáø øîàãÐ

.my jxc z`vl zelign el epwiz ikd meyn

(`,et) "oilev cvik" wxta migqtaeeteqa

`l zelign opgei iax xn`c `dc giken

xd zgzy zeligna ilin ipd Ð eycwzp

md m` ,dxfr zgzy zelign la` .ziad

,dxfr zyecwa eycwzp Ð dxfrl oigezt

eycwzp `l Ð ziad xdl oigezt md m`e

afl xzene ,ziad xd zyecwa elit` ,melk

`kd eyr jklid .myl qpkil ixw lrale

zia xvgl ,ziad xdl dgezte ,dlign

ixw lral el z`vl ,ziad xda iepad cwend

dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,my jxc

.oizipzna ziyixtckglzyn ixw lraeÐ

,iccd ik diaxn edpirny ilin ixz ipd

.edpixn`úåðçî éúùì õåçxn`c ,(a,fq migqt) "mixac el`"a gken oke ,qxb Ð

ueg Ð rxevn ,zepgn izyl ueg glzyn afe .ixw lra zeaxl Ð "af lke" ,af :mzd

.'ek opgei iax xn`c ,opgei iaxl dil riiqn :mzd opixn`e .dylyläåä àøôñ áø
àñëä úéáá áéúédvexy mc` :ebdpn did df `l` ,zlc gzta dia ded `le Ð

Ð mc` my did m`e ,xgep did Ð my qpkil

`xtq axe .eixeg`l xfeg dfe ,ecbpk xgep did

ax el xn`e ,xgp `a` iax `l` ,ok dyr `l

jkl ,ecbpk xegpl el dide ,"xn leril" `xtq

.myn `viy xg`l `a` iax el aiydïàë ãò
øéòùã éìéî úøîâå øéòùì ú÷éìñ àìÐ

bdpzn dz`e myl zilr `l oiicr ,xnelk

miiqxt la` ,mzenk ,repv jpi`y mdiyrna

`nw wxta zekxaa opixn`ck ,md mirepv

miiqxtd z` ade` ip` mixac dylya (a,g)

.'eke `qkd ziaa mirepvyàìã àøîéîì
ìòéîì äéì éòáéà`a" xnel el did `le ÐŸ

.ecbpk xegpl el did `l` ,"ipec`ãåîò
øæåçäz` `dyne zeptl jixv mc`yk Ð

.ephaa mxifgne eiawpøæåçä ïåìéñmc` Ð

iab .envr z` `dyne min lihdl jixvd

."oeliq" xnel jiiy min zlhdïé÷úå êéùç
÷çøú àìã éëéä éë êùôð ïé÷ú íåã÷ êùôð
jixv jpi` elit`y jnvr cnl ,xnelk Ð

`le ,miwxt ipya zeptil jnvr wfg ,jiawpl

`l` ,miievn mc` ipay ,meia zeptil jxhvz

mcew mbe dlild zlgza meid z`ivia

lkeze ,ziaa oiievn mc` ipay ,dlild `vzy

z` cenlzy jezne .zial jenq zeptil

zeptil jxhvz `l ,el` miwxt ipya jnvr

`le ,mikxca oiievn mc` ipay drya meia

ze`qk izay .jzian wgxzdl jxhvz

,meia zeptil jxhvz m`e .zecya eid mdly

,jiawp `dyze ,wgxzdl jxhvzy minrt

zqze.okíå÷å éñë éìâå áåúdz`yke Ð

,jkxv dyrze ,ilb jk xg`e dlgz ay ,dptp

.je`xi `ly zeripv edfe ,cnern dlbz l`e

íå÷å éñë,dqk jnvr cenrzy mcew Ð

.jkxv ziyry xg`lóåèù éúùå óåèù
úéçàå`l` dzey mc` oi`c ab lr s`e Ð

,"izye sehy" xn`ck ,qekd z` shey ok m`

,zig`e sehy Ð dzyzy xg`l ikd elit`

rlea `vnpe ,dtihy `la izye ixwi` `nlc

:opiqxb ikde .ewexêåôù íéî äúåù äúàùëå
êãéîìúì ïú êë øçàå ïäî`d ,xnelk Ð

,oiia ilin ipd Ð dizy xg`l dtihy opirac

wexd xiarze epnn jetyl leki jpi`y

,mina la` .oilke` oeifa meyn ,dkitya

zeyrl aehe ,odn jety Ð oeifa o`k oi`y

.xzeiêãéîìúì ïú êë øçàåodn jety Ð

,`ed ecinlze li`ed :jzrc `wlq `w .dlgz

.ol rnyn `w ,dizrc `pip` `làì éãéî ìë
ìù äìéúôëã àø÷î øá êáø éî÷ èåìôú

éîã øáàwex `ae ,zlk`y xac icin lk Ð

oiaexir) opixn`c ,jax ipta wexz `l Ð jita

m` xa ,dzin aiig Ð eax ipta wxd :(`,hv

l` ,jita wex `a m`y Ð `qiice `xw zlk`

.`id dpkqc ,eixeg`l edxifgzìù äìéúôëã
éîã øáàly dliztk sebd z` oitxeyy Ð

.xa`íúä ïðú.zecn zkqna Ðøä ùéà
úéáämiyi` mkil`" (g ilyn) enk ,xU Ð

lk lr xfgn did dlile dlil lk ."`xw`

,ziad xd zegztn el eide ,xnyne xnyn

.eiptl zewlec zewea`eøîùî ìëådrya Ð

didyepi`y xnyn lk ,xnynd lv` `a

ecbpk cner
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Bèðáà eäæ àì ìBãb ïäk ìL Bèðáà øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©©£©©§¥¤Ÿ¥¨Ÿ¤©§¥
èBéãä ïäk ìL Bèðáà øîàc ïàîì àlà ,èBéãä ïäk ìL¤Ÿ¥¤§¤¨§©©£©©§¥¤Ÿ¥¤§
:àîéz éëå ?øîéîì àkéà éàî ìBãb ïäk ìL Bèðáà eäæ¤©§¥¤Ÿ¥¨©¦¨§¥©§¦¥¨

äiìòa íéàìkäLéáìeìáà ,øeñàc àeäCîéîdéúBz ¦§©¦©£¦¨§¦¨§¨£¨¥©¥
¯éìò äìòé àì" :àéðúäå ,éîc øétL"E¯äzà ìáà ©¦¨¥§¨©§¨Ÿ©£¤¨¤£¨©¨

Bòévîézçz,ïk úBNòì øeñà :íéîëç eøîà ìáà ,E ©¦©§¤£¨¨§£¨¦¨©£¥
ànLCøkéz÷éñôîc àîéz éëå .BøNa ìò úçà àîéð ¤¨¦¨¥¦¨©©©§¨§¦¥¨§©§¦
éãéî¯øîà ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ,ïBòîL éaø øîàäå ¦¦§¨¨©©¦¦§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©

:íéìLeøéaL àLéc÷ àìä÷ íeMî ìeàL ïa éñBé éaø©¦¥¤¨¦§¨¨©¦¨¤¦¨©¦
ïäézçz íéàìëå Bæ áb ìò Bæ úBòvî øNò eléôà¯øeñà £¦¤¤©¨©©§¦§©¦©§¥¤¨

úéòa éàå .ïäéLàø ãâð :dpéî òîL àlà !ïäéìò ïLéì¦Ÿ£¥¤¤¨§©¦¨¤¤¨¥¤§¦¨¥
éãâa :øîà éLà áø .íéàìk ïäa ïéàL ïúBàa :àîéà¥¨§¨¤¥¨¤¦§©¦©©¦¨©¦§¥
àä :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàc ,ïä ïéL÷ äpeäë§¨¨¦¥©£©©¨§¥§©§ª©¨

Løðc àcîb àèîð¯,äpeäë éãâa :òîL àz .àéøL ©§¨©§¨§¤¤¨§¨¨§©¦§¥§¨
äðéãîì ïäa àöBiä¯äãBáò úòLa ïéa ,Lc÷náe .øeñà ©¥¨¤¦§¦¨¨©¦§¨¥¦§©£¨

äãBáò úòLa àlL ïéáe¯äpeäë éãâaL éðtî ,øzeî ¥¤Ÿ¦§©£¨¨¦§¥¤¦§¥§¨
:àéðúäå ?àì äðéãnáe .dpéî òîL ,ïäa úBðäéì eðzéð¦§¥¨¨¤§©¦¨©§¦¨¨§¨©§¨

íéféøb øä íBé ,Ba ãçàå íéøNòa¯,ãtñéîì àìc §¤§¦§¤¨©§¦¦§¨§¦§©
"áBø÷" :"ìBãb ïäk Bì àa" ÷øt àîBéa àúéàãkåëå' ¦§¦¨§¨¤¤¨Ÿ¥¨¨

úéòa éàå .äpeäë éãâáì ïä ïééeàø àîéà úéòaéà" ãò©¦¨¥¥¨§¦¥§¦§¥§¨§¦¨¥
úBNòì úò" :àîéà."EúøBz eøôä 'äìéø÷ òøéà" ¥¨¥©£©¥¥¨¤¥©¤¦
] "ïäî ãçàaåëå,ïðçBé éaøì déì òéiñî .[' §¤¨¥¤§©©¥§©¦¨¨

.eLc÷úð àì úBìéçî :øîàãaéø÷ ìòçlzLî §¨©§¦Ÿ¦§©§©©¤¥¦§©¥©
ì õeç" .úBðçî éðLúBøpäå"ïàkîe ïàkî ïé÷ìBcåëáø .' ¦§¥©£§©¥§¦¦¨¦¨©

,déì øçð àaà éaø àúà ,àqkä úéáa áéúé äåä àøôñ̈§¨£¨§¥§¥©¦¥£¨©¦©¨§©¥
:àaà éaø déì øîà ,÷éôðc øúa !øî ìBòéì :déì øîà£©¥¥¨¨©§¨¥£©¥©¦©¨

z÷éìñ àì ïàk ãòøéòNì,éléî úøîbøéòNcéëä åàì ! ©¨¨§¦©§§¥¦¨§©§¦¥§¥¦¨¨¥
ìeòð Bàöî :ïðz¯àìc àøîéîì ,íãà íL LiL òeãéa §©§¨¨§¨©¤¥¨¨¨§¥§¨§¨

.àeä ïkeñî àîìc :øáñ àøôñ áøå !ìòéîì déì éòaéî¦¨¥¥§¥©§©¨§¨¨©¦§¨§¨
øæBçä ãenò :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðúãk¯ ¦§©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥©©¥

øæBçä ïBléñ ,ï÷Bøãä éãéì íãàä úà àéáî¯úà àéáî ¥¦¤¨¨¨¦¥¦§¨¦©¥¥¦¤
øîà ïëå ,déøa àéiçì áø déì øîà .ïB÷øé éãéì íãàä̈¨¨¦¥¥¨£©¥©§¦¨§¥§¥£©

éLç :déøa äaøì àðeä áø déìC,CLôð ïéwzíéã÷e ¥©¨§©¨§¥£¦©¥©§¨§¦
éñk ,élâå áez .÷çøz àìc éëéä ék ,CLôð ïéwzíe÷å. ©¥©§¨¦¥¦§¨¦§¨§©¥©¥§

[óBèL] ,éúLe óBèLúéçàåíéî äúBL äzàLëe ,¯ §§¦§§¨¥§¤©¨¤©¦
CBôLäzLé àì :àéðúãk .Eãéîìúì ïz Ck øçàå ïäî §¥¤§©©¨¥§©§¦§¦§©§¨Ÿ¦§¤

ïzéå íéî íãàBãéîìúì.ïäî CôL ïk íà àlàäNòîe ¨¨©¦§¦¥§©§¦¤¨¦¥¨©¥¤©£¤
ãçàaäúMLBúBàå ,Bãéîìúì ïúðå ,ïäî CôL àìå íéî §¤¨¤¨¨©¦§Ÿ¨©¥¤§¨©§©§¦§

ì äöø àìå ,äéä ñéðèñéà ãéîìzúBzL¯.àîöa úîe ©§¦¦§§¦¨¨§Ÿ¨¨¦§¥§¨¨
Bãéîìúì ïzéå íéî íãà äzLé àì :eøîà äòL dúBàa§¨¨¨¨§Ÿ¦§¤¨¨©¦§¦¥§©§¦

¯éàä ,Ckìéä :øîà éLà áø .ïäî CôL ïk íà àlà¤¨¦¥¨©¥¤©©¦£©¦§¨©
àãéîìzéôLcdéaø én÷ C¯.àúeøé÷ôà íeMî déa úéì ©§¦¨§¨¥©¥©¥¥¥¦©§¦¨

àì éléî ìkèBìôézCaø étàá¯øaàøwîàñééãå, ¨¦¥¨¦§§©¥©¨©¦¨¨§©§¨
äìéúôëcäéä úéaä øä Léà :íúä ïðz .eîc øáà ìL §¦§¦¨¤£¨¨§©¨¨¦©©©¦¨¨

øîLî ìk ìò øfçîøîLîe,åéðôì úB÷ìBc úB÷eáàå , §©¥©¨¦§¨¦§¨©£§§¨¨
øîBàå ,ãîBò BðéàL øîLî ìëå:úéaä øä Léà Bì §¨¦§¨¤¥¥§¥¦©©©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc - cinz(ipy meil)

:dgkedd z` `xnbd dkiynnøîàc ïàîì àçéðäoaen xacd - ¨¦¨§©§¨©
y xaeqd oerny iax oa xfrl` iax zrclìBãb ïäk ìL Bèðáà©§¥¤Ÿ¥¨

,mi`lk ly didy dpyd lkay,èBéãä ïäk ìL Bèðáà eäæ àìŸ¤©§¥¤Ÿ¥¤§
oi` jk meyny ,ozytn `l` ieyr did `l heicd odk ly ehpa`e
meyn my`x zgz dpedkd icba z` gipdl mipdkl xeq`l

.mi`lkøîàc ïàîì àlày xaeqd iax zrcl la` -ìL Bèðáà ¤¨§©§¨©©§¥¤
ìBãb ïäk ìL Bèðáà eäæ èBéãä ïäkicbaay `vnpe ,dpyd lkay Ÿ¥¤§¤©§¥¤Ÿ¥¨
,mi`lk cba yi odk lk ly dpedkøîéîì àkéà éàîxn`p ji` - ©¦¨§¥©

xnel epigxk lre .y`xd zgz dpedkd icba z` gipdl xzeny
.'odiy`x zgz' `le 'odiy`x cbpk' `id dpynd zpeeky

àîéz éëåy ,xn`z m`e -,íéàìkwxäiìòaeteb lråa okäLéáì §¦¥¨¦§©¦©£¦¨§§¦¨
,øeñàc àeä.dxeza xn`py enkedézez Cîéî ìáàz` rivdl - §¨£¨¥¨¥

,mab lr akyle eizgz mi`lkdéîc øétLjkle .xacd xzen - ©¦¨¥
akyle ynn eizgz dpedkd icba z` gipdl epzpyn dxizd
dlrn `le myael epi`e xg`n ,mi`lk mda yiy s` mdilr

:ef `xaq lr `xnbd dywn .eteb lr mze`àéðúäåepipy ixde - §¨©§¨
dxeza xn`p ,`ziixaa(hi hi `xwie)fphrW mi`lM cbaE'äìòé àì ¤¤¦§©¦©©§¥Ÿ©£¤

éìò,'E,dfn rnynézçz Bòévî äzà ìáàEoeik ,xeqi` dfa oi`e ¨¤£¨©¨©¦©§¤
.d`lrd llka epi`yìáàmewn lkn,íéîëç eøîàyøeñà £¨¨§£¨¦¨

ïk úBNòìyegl yiy iptn ,eizgz rivdl -àîéð Cøkéz ànL ©£¥¤¨¦¨¥¦¨
[heg-]úçàmi`lkd cbanBøNa ìòeteb lr dlrn `edy `vnpe ©©©§¨

ea yiy cba lr oyil xeq` minkg ixacny `vnpe .mi`lk
i`lkeizgz gipdl odkl dxizd `l dpyndy i`ce ok m`e .m

.dpedk icba
:`xnbd dtiqenéãéî ÷éñôîc àîéz éëåxaecny xn`z m`e - §¦¥¨§©§¦¦¦

oi` aeye ,oyiy odkl mi`lkd cba oia xg` xac wiqtdy dpyna
.minkg ixacn mb xzen jkle .heg eilr dlrie jxki `ny yyg

:`xnbd df lr dywnïBòîL éaø øîàäåyéåì ïa òLBäé éaø øîà §¨¨©©¦¦§¨©©¦§ª©¤¥¦
yàLéc÷ àìä÷ íeMî ìeàL ïa éñBé éaø øîàdyecw dcr mya - ¨©©¦¥¤¨¦§¨¨©¦¨
Ldzid,íéìLeøéayeléôàyi m`úBòvî øNòmi`lk mpi`yBæ ¤¦¨©¦£¦¤¤©¨

,ïäéìò ïLéì øeñà ,ïäézçz íéàìëå ,Bæ áb ìòs`y ok m` x`eane ©©§¦§©¦©§¥¤¨¦©£¥¤
dwiqn .mi`lk iab lr akyl minkg exq` wiqtn xac yiyk

:`xnbdàlài`cedpéî òîLdny ,dfn gikedle renyl yi - ¤¨§©¦¨
zgz dpeekd oi` ,mdiy`x zgz migipn eidy epzpyna epipyy

k `l` ,ynn mdiy`xãâðcva -.ïäéLàø ¤¤¨¥¤
`iyewd z` ayiile ,ef dgked zegcl mikxc ipy d`ian `xnbd

:`xnbd zvxzn .mi`lk iab lr akyl mdl xzed ji`úéòa éàå§¦¨¥
àîéàdpedkd icba z` migipn eid zn`ay ,xn`z dvxz m`e - ¥¨

xaecne ,ynn mdiy`x zgzïúBàamicbad,íéàìk ïäa ïéàL §¨¤¥¨¤¦§©¦
migipn eid `l hpa`d z` wxe ,ztpvne zpezk miiqpkn mdy

.mdiy`x zgz
:`xnbd zvxzn ceräpeäë éãâa ,øîà éMà áømzqn md mipey ©©¦¨©¦§¥§¨

y itl ,micbaïä ïéL÷yegl oi` jkle .dyy letk ohegy iptn ¨¦¥
di`x `xnbd d`ian .mdn cg` heg exya iab lr jxki `ny

,dyw cba lr akyl xeqi` oi`y jkláøc déøa àðeä áø øîàc§¨©©¨§¥§©
,òLBäéLøðc àcîb àèîð àä`ed ueekne ,caln ieyrd df cba - §ª©¨©§¨©§¨§¨¨¤¤

,yxp `xwpy mewna ezeyrl milibx eide ,dyweàéøLxzen - ¨§¨
wlg `ny yegl oi`y iptn ,eilr akyle eizgz eze` rivdl

.eilr jxki cbadn
ïéa Lc÷náe ,øeñà äðéãnì ïäa àöBiä ,äpeäë éãâa ,òîL àz)¨§©¦§¥§¨©¥¨¤©§¦¨¨©¦§¨¥
äpeäë éãâaL éðtî ,øzeî äãBáò úòLa àlL ïéáe äãBáò úòLa¦§©£¨¥¤Ÿ¦§©£¨¨¦§¥¤¦§¥§¨

dpéî òîL .ïäa úBðäéì eðzéðdywn .dpedk icbaa zepdl xzeny ¦§¥¨¨¤§©¦¨
:`xnbdàìc íéæéøb øä íBé Ba ãçàå íéøNòa àéðúäå ,àì äðéãnáe©§¦¨Ÿ§¨©§¨§¤§¦§¤¨©§¦¦§¨

àîBéa àúéàãk ,ãtñéîì(.hq)ãò ,'åëå áBø÷ ìBãb ïäk Bì àa ÷øt §¦§©¦§¦¨§¨¤¤¨Ÿ¥¨¨©
úBNòì úò àîéà úéòa éàå ,äpeäë éãâáì ïä ïééeàø àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨§¦¥§¦§¥§¨§¦¨¥¥¨¥©£

.(EúøBú eøôä 'äì©¥¥¨¤
:epzpyna epipy,['åëå] ïäî ãçàa éø÷ òøéàel jlede `vei did ¥©§¦§¤¨¥¤

zexpe ,[ycwnd zia-] dxiad zgz zkledd [dlign-] daiqna
`xnbd .dliahd zial ribn `edy cr ,o`kne o`kn miwlec

:dligna jled did ixw lray mrhd z` zx`andéì òéiñî- §©©¥
reiq `iadl yi ef dpyn ixacnìixacúBìéçî ,øîàc ,ïðçBé éaø §©¦¨¨§¨©§¦

,dxfrl zgzy zexitg -eLc÷úð àìxdl od zegezt m` ,llk Ÿ¦§©§
,xn` cere .ziadçlzLî éø÷ ìòáez`vl el yi -ì õeçéðL ©©§¦¦§©¥©¦§¥

,úBðçîepzpynne .af oick ,diel dpgne dpiky dpgnl ueg ©£
,dxfrd zgz zkledd dligna jled did ixw lray exn`y

.my zkll el xzed jkle ,eycwzp `l zeligny gken
:epzpyna epipy'åë ïàkîe ïàkî ïé÷ìBc úBøpäåribn `edy cr §©¥§¦¦¨¦¨

did df .ceak ly `qkd ziae ,my dzid dxecne .dliahd zial
,eceak,['åë ìeòð Bàöî]oi`y recia ,gezt ,mc` my yiy rcei §¨¨

yi m` miyer eidy oniqd oipra dyrn `xnbd d`ian .mc` my
:`xnbd zxtqn .`qkd ziaa mc`áéúé äåä àøôñ áøayei did - ©©§¨£¨¨¦

àaà éaø àúà .àqkä úéáa.qpkdl dvxedéì øçðiax `ived - §¥©¦¥£¨©¦©¨§©¥
,mc` my yi m` rcil ick epexbn lew `a`déì øîà`xtq ax ¨©¥

,`a` iaxløî ìeòéì.ipec` qpki -÷éôðc øúa,`viy xg`l - ¥©¨©¦§¦
àaà éaø déì øîà,`xtq axlzøîb ,øéòNì ú÷éìñ àì ïàk ãò ¨©¥©¦©¨©¨Ÿ§¥©§¥¦§©§§

øéòNc éléîbdpnn zcnl xake ,eiyr ipa ux`l zilr `l oiicr - ¦¥§¥¦
m`d .mirepv mpi`y ,xiry ipaïðz éëä åàìepipy jk `l - ¨¨¦§©

,epzpynaBàöî`qkd zia zlcl.íãà íL LiL òeãéa ,ìeòð §¨¨§¨©¤¥¨¨¨
ìòéîì déì éòaéî àìc àøîéîìxg` mc`l oi`y ,cnln df ixde - §¥§¨§Ÿ¦¨¥¥§¥©

zxn` ok m` recne .my `vnp oey`xd cera `qkd zial qpkdl
.qpkdl il

:`xnbd zx`an .jk bdp `xtq ax ok` recn zayiin `xnbdáøå§©
àøôñy iptn ok dyr ,qpkiy `a` iaxl xn`yàîìc ,øáñiax ©§¨¨©¦§¨
`a`,àeä ïkeñîe ,cin qpkdln oizni m`àéðúãkepipyy enke - §¨¦§©§¨

,`ziixaaìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøæBçä ãenò ,øîBàjxvpd - ©¨¦§¤©§¦¥¥©©¥
ixd ,ephaa mxifgne envr ddyne ,z`vl xwrpe milecbl eiawpl

dféãéì íãàä úà àéáîenyy ileg,ï÷Bøãä.zgtpzn ephay ¥¦¤¨¨¨¦¥©§¨
eøæBçä ïBléñddyne ,oizydl ligzde milbx in lihdl jxvpd - ¦©¥

df ixd ,ephaa mxifgne envréãéì íãàä úà àéáîenyy ileg ¥¦¤¨¨¨¦¥
,ïB÷øé.wxik wexi dyrp eipt d`xny ¥¨

ie`xy ux` jxce zeripv ipipra zetqep zebdpd d`iand `xnbd
:mda bdpzdl mc`l,déøa àéiçì áø déì øîàåenkdéì øîà ïë ¨©¥©§¦¨§¥§¥¨©¥
,déøa äaøì àðeä áøéMçCLôð ïéwz ,C,uega jiygiy cr oznd - ©¨§©¨§¥©¥©¥©§¨

jxev yibxn jpi` m` s` ,`qkd ziaa f` zeptidl jnvr wfge
,jkaå,okCLôð ïéwz ,íéc÷.zeptidl jnvr wfge xweaa mcwd - §©¥©¥©§¨

,ok bedpl jl ie`xe÷çøz àìc éëéä ékjxhvz `ly ick - ¦¥¦§Ÿ§©©
mc` ipa oi` el` zeryay .dpkq icil `al lkeze ,wgxzdl

jenq ok zeyrl lkeze ,mikxca miievn,meid x`ya la` ,jzial
.zeripv meyn daxd wgxzdl jl didie mikxca miievn mc` ipa
zeyrl dptp dz`yk :da bedpl mdipal exed ztqep dbdpd

,jikxvélâå áez.jcban jnvr dlb okn xg`l wxe ,dligz ay - §©¥
,jikxv zeyrl xneb dz`yk okeíe÷å éqk,dligz jnvr dqk - ©¥§

dlebn exya `di `ly ,zeripv meyn edfe .cenrz okn xg`l wxe
.jxevl `ly

ick qek gwel dz`yk :da bedpl mdipal exed ztqep dbdpd
,epnn zezylóBèL,dligz eze`åokn xg`l wxéúLdzyz - §§§¥

,okn xg`l ethy `le epnn dzy xg`y okziy itl ,epnn
xefg ,jziizy xnb xg`le .`ed qe`n xace ,ewex rlea z`vnpe

eóBèL,qekd z`åokn xg`l wxúéçàick .enewna eze` gpd - §§©¥
,jwexn rlai `ly ,sehyi `le ,jixg` zezyl xg` `ai m`y

.qe`in icil `aie
:da bedpl mdipal exed ztqep dbdpd,íéî äúBL äzàLëex`ype §¤©¨¤©¦
,xg`l epzil dz` dvexe ,qeka minïäî CBôLmewn lr mindn - §¥¤

,wexd z` myn xiardl ick jziizyåwxEãéîìúì ïz Ck øçà §©©¨¥§©§¦§
:dfl di`x `xnbd d`ian .epnn zezyl,àéðúãkíãà äzLé àì ¦§©§¨Ÿ¦§¤¨¨

íéî,qeknBãéîìúì ïzéå,x`ypy dn z` zezylCôL ïk íà àlà ©¦§¦¥§©§¦¤¨¦¥¨©
ïäî:`ziixad dtiqen .eziizy mewn lr dligzãçàa äNòîe ¥¤©£¤§¤¨

ïäî CôL àìå íéî äúML,eziizy mewn lrBãéîìúì ïúðåzezyl ¤¨¨©¦§Ÿ¨©¥¤§¨©§©§¦
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xcde"רמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc - cinz(iyily meil)

éìò íBìL,ïLé àeäL økéð ,'Edid ziad xd yi`eBèáBç[edkn-] ¨¨¤¦¨¤¨¥§
e ,Bì÷îa,ok enkBì äúéä úeLøziad xd yi`lBúeñk úà óBøNì §©§§¨§¨¦§¤§

did edewldy xneyde .oyid xneyd ly oeilrd ecba z` -
,wrevíäåeid mixg`d mixneyd -íéøîBà,dfl dfäîly eaih §¥§¦©
ìBwrnypd df.äøæòa`ed ,dfl df miaiyneìB÷lyéåì ïadä÷Bì ¨£¨¨¤¥¦¤

,ïéôøNð åéãâáezngnøîLî ìò Bì ïLiLjixv didy zra - §¨¨¦§¨¦¤¨©©¦§¨
.xenyl

:dpynd dtiqen,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø,dyrn did jk ok` ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
eàöî úçà íòtziad xd yi` mr mikldn eidy miyp`déçà úà ©©©©¨§¤£¦

énà`edyk ,xney didy.Búeñk úà eôøNå ,ïLé ¦¦¨¥§¨§¤§
:`xnbd dtiqenàäa ïðçBé éaø éèî ék ,àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¦¨¥©¦¨¨§¨

àúéðúî,ef dpyna cenll opgei iax ribn didyk -éëä øîà, ©§¦¨¨©¨¦
ì íäéøLàd zexecäðéL ñðBà ìò eléôàL ,íéðBLàøjk lr - ©§¥¤§¦¦¤£¦©¤¥¨

eid ,qpe`a xneyd mcxpy,ïéc ïéNBò,ok m`e ,jk lr miyiprne ¦¦
äðéL ñðBà ìò àlL,qpe` `la dpeeka dxiar xaerd -úçà ìò ¤Ÿ©¤¥¨©©©

änëå änk.miyper eidy ©¨§©¨
mfxfl ick ,epyiy mixneyl mipzep eidy yperd x`azdy xg`l
cer `iadl `xnbd dtiqen ,dgkez zevn llka dfe ,cizrl
:`xnbd d`ian .dgkezd gaya mi`xen`de mi`pzd ixacn

,àéðzøBáiL äøLé Cøc àéä Bæéà ,øîBà éaø[xexaiy-]íãàä Bì ©§¨©¦¥¥¦¤¤§¨¨¤¨¨¨¨
,da bdpzdl,úBçëBzä úà áäàéitlL ïîæ ìkLilawne ipzep yi Ÿ©¤©¨¤¨§©¤

,íìBòa úBçëBz,daeyza mixfege mixxerzn df ici lreçeø úçð ¨¨¨©©©
,íìBòì äàaokeå ,íìBòì ïéàa äëøáe äáBèdïî ú÷lzñî äòø ¨¨¨¨¨§¨¨¨¦¨¨§¨¨¦§©¤¤¦

øîàpL .íìBòäilyna(dk ck)úkøá àáz íäéìòå íòðé íéçéëBnìå' ¨¨¤¤¡©§©¦¦¦§¨©£¥¤¨Ÿ¦§©
,'áBèmicnl 'aeh zkxa'ne ,gex zgp d`ay micnl 'mrpi'ne

zwlzqn drxd ,mlerl d`a daehdyke ,dkxae daeh d`ay.
:`ziixad dtiqen,íéøîBà Léåmc`d el xexaiy dxyid jxcdy §¥§¦

y ,`idäøéúé äðeîàa ÷éæçémc` ipa mr ozne `yna bdpzi - ©£¦¤¡¨§¥¨
,zeixad z` dp`i `le ,dpen`aøîàpLmildza(e `w)éðîàða éðéò' ¤¤¡©¥©§¤¤§¥

ì õøà,'åâå éãnò úáL.'ipzxWi `Ed minY KxcA Kld ¤¤¨¤¤¦¨¦Ÿ¥§¤¤¨¦§¨§¥¦
:`xnbd d`ian ceréðîçð øa ìàeîL éaø øîày,ïúðBé éaø øîà ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨

ì Bøéáç úà çéëBnä ìkíéîL íLmirxd eiyrn z` aefriy ick - ¨©¦©¤£¥§¥¨©¦
,daeyza aeyieì äëBæa zeidB÷ìçezvignaeCeøa LBãwä ìL ¤¦¤§¤©¨¨

øîàpL ,àeäilyna(bk gk),'éøçà íãà çéëBî'`ed weqtd yexite ¤¤¡©¦©¨¨©£©
:ozpei iax siqen .eil` eze` xxeb 'd ,mc` ipa gikeny inyàìå§Ÿ

ãBò,dkef `ed cala df xacl wx `le -àlàmb `ed dkef ¤¨
nLãñç ìL èeç åéìò ïéëLB,zeixad ipira og `vniyøîàpL ¤§¦¨¨¤¤¤¤¤¡©

weqtd jynda(my)ì ÷éìçnî àöîé ïç'.'ïBL ¥¦§¨¦©£¦¨
`nei zkqna(.ak)znexz lr qiit miyer eid `l dligzay ,epipy

.dkf ribdy oey`xde ,`a did dvex didy in lk `l` ,oycd
eid ,zekfl ick yaka milere mivx eidy ici lry e`xy xg`le
m` zxxan `xnbd .oycd znexzl qiit epwz ,dpkq icil mi`a
.dixg`l e` dpwzd mcew dpyp ,epzpyna xn`py cinzd xcq

:epzpyna epipyúà íBøúì äöBø àeäL éî 'åëå òãBé ìeòð Bàöî§¨¨¥©¦¤¤¦§¤
['åëå] çaænädpennd .'eke dpennd `ai `ly cr laehe mikyn ©¦§¥©

,el egzt [mipdkd-] ode ,[cwend zia ixry lr-] odilr wtce `a
.ea dkf dkfy in ,eqitd .qitie `ai lahy in odl xn`

:`xnbd dywnàéL÷ àôeb àä.`id dyw dnvr cvn ef dpyn - ¨¨©§¨
dligzayúøîày ,dpynd dxn` -úà íBøúì äöBø àeäL éî ¨§©¦¤¤¦§¤

àîìà ,äpeînä àáé àlL ãò ìáBèå íékLî çaænä,dfn d`xp - ©¦§¥©©§¦§¥©¤Ÿ¨Ÿ©§¤©§¨
yàúléî àéìz ñééôa åàì`l` ,[lxeb-] qiita ielz xacd oi`y - ¨§©¦©§¨¦§¨

dvexd lk recn ,ok `l m`y .mxez did dvex didy in lk
wx ok m`e ,qiita dkfi `ly okzi ixde ,leahl jixv did mexzl

.leahi ,dkfiy xg`lå,eli`éðz øãäxn`y ,aezk okn xg`l - §£©¨¥
lahy in' dpennd mdlàîìà ,'ñéiôéå àáéy dfn gken -ñééôa ¨Ÿ¦©¥©§¨§©¦

àúléî àéìzzvxzn .qiita ielz oycd z` mexzl zekfdy - ©§¨¦§¨
:`xnbd,ïàk ,àéL÷ àì ,ééaà øîàlky exn`y dpynd zligza ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

xaecn ,leahi mexzl dvexdíãB÷däðwzlr qitdl epwizy ¤©¨¨
e .qiit did `l f`e ,oycd znexz,ïàk`aiy exn`y dpynd seqa ¨

xaecn ,qiitieøçàìdäðwz,ef dpwz epivn okide .qitdl epwzy §©©©¨¨
ïðúc`nei zkqna dpyna epipyy -(.ak),äðBLàøa,[dligza-] ¦§©¨¦¨

L éî ìkdid,çaænä úà íBøúì äöBødidíøBze .qiit `laïîæa ¨¦¤¤¦§¤©¦§¥©¥¦§©
ïäLmivexdy -mexzlïéaeøîeid ,mbdpn did jk ,mdïéìBòå ïéöø ¤¥§¦¨¦§¦

,LákaeBøéáç úà íãBwä ìkqpkdlúBnà òaøà CBúazepeilr ©¤¤¨©¥¤£¥§©§©©
`ed ,gafn ly ey`xl zekenqd yak lyäëæm`e .mexzleéä ¨¨¨

ïéåL íéðLdid ,yakd ly zepeilr zen` rax`l cgia eribdy §©¦¨¦
íäì øîBà äpeînä,mivxd mipdkd lkl -eòéaöäe`ived - ©§¤¥¨¤©§¦

elv`y ine ,zerav`d zepnl ligzde ,mediabde mkizerav`
.dkefd did `ed ,mlyp dligzn eilr ehilgdy oipnd did

:dpynd zl`eyäîey zerav`d.ïéàéöBî ïä:dpynd daiyn ©¥¦¦
rav` `ivedl milekiìãeb ïéàéöBî ïéàå ,íézL Bà úçà[lceb`-] ©©§©¦§¥¦¦¨

Lc÷na.`ivedl mileki zerav`d x`y la` ,qiitd jxevl ©¦§¨
:dpynd dtiqenïéåL eéäL íéðLa] (åéä íéðù) äNòîmzaxwa ©£¤¦§©¦¤¨¨¦

eidy drya yakd seqlúà íäî ãçà óçãå ,Láka ïéìBòå ïéöø̈¦§¦©¤¤§¨©¤¨¥¤¤
Bøéáç,oycd znexza zekfle ,enicwdl ickå,dtigcd ici lr £¥§

Bìâø äøaLð.exiag lyL ïéc úéa eàøLëemivex eidy zngn ¦§§¨©§§¤¨¥¦¤
mzvixa mdixag z` micwdlàlL eðé÷úä ,äðkñ éãéì íéàa eéä̈¨¦¦¥©¨¨¦§¦¤Ÿ

.ñééôa àlà çaænä úà ïéîøBz eäémcew zxacn epzpyn zligze §§¦¤©¦§¥©¤¨§©¦
.dpwzd xg`l xaecn dteqae ,dpwzd

:sqep uexiz `xnbd zvxznéãéàå éãéà ,øîà àáøzligza mb - ¨¨¨©¦¦§¦¦
xaecn dteqa mbe epzpynøçàìdéðz÷ éëäå ,äðwz`id jke - §©©©¨¨§¨¦¨¨¥

lk ,xnel dpynd zpeekìáBèå íékLî ,ñéiôìe àáì äöBø àeäL éî¦¤¤¨Ÿ§©¥©§¦§¥
,äpeînä àáé àlL ãòin lkei ,qiitie dpennd `aiyk skizy ick ©¤Ÿ¨Ÿ©§¤

.leahiy cr oizndl jxhvi `le ,dcearl jlil qiita dkfy

äðùî
cwend zial `a ycwnd lr dpenndy epipy zncewd dpyna
dpynd .oycd z` mexzl dkfi in my qitne ,xwea zeptl
ycwna miyrpd mixacd xcq z` zhxtne dkiynn epiptly
iab lrn oycd znexz zcear xg` cr ,jli`e dry dze`n

.gafnd
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תמיד. פרק ראשון - בשלושה מקומות דף כח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
פירוש                                                                                                                                     פירוש

כאשר בן מתחנן אל אביו, באומרו, שרצונו לעבוד ולקיים ציווי אביו, אלא שמבקש שאביו יעזור לו ויקל עליו – אין לאב ברירה, שכן 
"להחליפם באומה אחרת אי־אפשר", שהרי זה בנו, ואינו יכול לגרשו מפניו חס-ושלום, ולכן צריך למצוא דרכים כדי שיוכלו להיות יחד 

בשלום ובאחווה וברעות, ולבסוף ממלא את מבוקשו ומיקל עליו את העבודה של תשובה ומעשים טובים.
משיחת וא"ו תשרי, ה'תשכ"ח
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oifge` mipya cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

åìå÷ úà ïéòîåù àìåipz ,'eke "lewd z` oirney eidy cr" xnel dvxy iptn Ð

."elew z` oirney eid `le"éðëåî ïéè÷ ïá äùòù õòä ìå÷ ïéòîåù åéäù ãò
øåéëì,edlrn `zyde .einin elqti `ly ick ,axran ederwy xaky lblbl Ð

,dngd zriwya oilqtp xeik inc .urd lew rnyp ,edlrnyke .ea ycwl ick

eiykrc (a,`k) migafa xn`c o`nl `ki`e

.xity yxtn mzde .orwynïéøîåà ïäå
úò òéâäon eilbxe eici yciw .ycwl Ð

`ed cvik (a,hi) migafa yxtne ,xeikd

elbx iab lr zipnid eci gipn :ycwn

elbx iab lr zil`nyd ecie ,zipnid

.ycwne ,min jteye ,zil`nydäúçî ìèð
çáæîä ùàøì äìòå óñë ìùegxfn jxc Ð

cvl zekenqd yak ly dn`a yak ly

eagxe mizye miyly ekx` yakd .gxfn

.gafnd rvn`a did `ede ,dxyr yy

Ð yakl ueg gxfn cvn gafnd jyn `vnp

Ð yakl ueg axrn cvne ,zen` dpeny

mizye miyly gafnd ixdy ,zen` dpeny

.zen`êìéàå êìéà íéìçâä úà äðéôå
úåéîéðôä úåìëåàîä ïî äúçåoze`n Ð

eedc ,miwc milgb eyrpe elk`zpy milgb

:opiqxb ikd .aizk "y`d lk`z xy`"c ,oyc

ilgb iab la` ,"zeiniptd zelke`nd on"

`l` ,"zelke`n" opiqxb `l mixetikd mei

opira mzdc Ð "cxie dzg" :opiqxb ikd

`de ."oyc" opira `kde ,mixenb milgb

oyc eyrpc meyn Ð zelke`n `kd opirac

.opiraãøéå`ayk jxc ,yak ly egxfnn Ð

.aeyi da Ð gafnd l`äôöøì òéâäÐ

.yakd dlky mewnlïåôöì åéðô êôäÐ

l ,xnelkgxfn jxc ekxck jldn did `

oetvl eipt jted `l` ,dxfrl ueg `veie

.gafnd mexc epiidc ,dxfrdåçøæîá êìåäå
ùáë ìùjenq ,dxfr rwxwa yakd lv` Ð

(dxfr rwxwa) zen` dxyrk jlde ,yakl

mewn] `ed wegx oiicre ,yakd (lbx) on

miylyc ,zen` mixyr gafnd on [oycd

jlde) dxfr rwxwa qtez yakd did zen`

on `ed wegx oiicre ,yakd on zen` xyrk

did `l :xn`c o`nc `ail` (mixyr gafnd

zigxfn zinexc oxwe ,llk gafnl ceqi dl

,(`,cp) migafa da ibilte .ceqi dl did `l

minc ozil ceqi mdl did `l :mixne` yi

.gafnl did ceqi la` ,ceqi eze` lr

"mizye miyly yakd" opzc `de .miyly dxfr rwxwa qtez yakd did diail`e

ixd Ð aaeq dn` lre ceqi dn` lr ,dlrnl zen` izy oiicr hytzn didy Ð

yakd qtez diail`e ,llk ceqi el did `l :xn`c o`nl `ki`e .mizye miyly

lkd oia ixd Ð aaeqd lr zg` dn` oiicr hytzne ,zg`e miyly cer rwxwa

.mizye miylyíéçôè äùìù ùáëä ïî ÷åçø äôöøä éáâ ìò íéìçâä øáöÐ

enye" opira `d :xn`z m`e .xfti `ly Ð "enye" :opixn`e ,"enye" aizkc ,xav

lv` eaxwl epl did mewn lkn ,ilin lkl gafnk yakc idpe ,"gafnd lv`

zen` mixyr gafnd on wegx `ed oiicre ,gafnd?aizkc "jilyde"nc iax il xn`

lv` dze` jilyde" (` `xwie) dvepe d`xena aizkc ,opiwiic dvepe d`xena

(xeriye) ,zen` mixyrn zegt dklyd ixwin `lc opaxl edl miwe ,"dncw gafnd

ipyn zen` dpeny yakd on wegx did gafndc epiid] zen` dpeny [x`yae]

z` gipn ,jklid .zigxfn zinexc oxw lr ziyrp `id serd zlerc agex [miccv

mewn ,zen` mixyr gafnd on wegx oycdgafn oeyice dvepe d`xen my oipzepy

`lc il d`xp oycd znexz la` ,onewna mirlap el` lke .dxepnd oeyice iniptd

:opikxte ,'ek epizea`l eyrp miqp dxyr :(`,`k) `neia opixn`cn ,zrlap dzid

`kil eze?oirlap dxepnd oeyice iniptd gafn oeyice serd z`xen :iia` xn`de

opixn`e !daeyg`l dil ded ,zrlap ok enk oycd znexzc `zi` m`e !onewna

.oycd znexzn zepdil xeq`c ,dfipb oiperhy cnln Ð "enye" :(`,e) zezixka

àøîâäøæòá úåàøãñëà ååä éîåÐ

ur ly ze`xcqk` :jzrc `wlq `w `zyd

'ek ze`xcqk` eed ine :jixt jkle ,eid

.dxfraìù úåàøãñëàá àãñç áø øîà
ïéðáaiaq dxfra eid oa` ly micenr Ð

oink mipezp micenrd lre ,dxfrd zneg

.ze`xwzéîã÷ ååä íéúéáçã àøîéîìÐ

`zydc llkn ,"miziag zeyrl" ipzwcn

.gafnd iab lr edl ixhwn eedïéðî àéðúäå
ãéîúì íãå÷ øáã àäé àìùxac Ð

xgy ly cinzl mecwi `l gafn iab eraewd

.'ek gafnd iab lr ok enk ,axwdíçäì
äëéáøì ïéîçweqrl oing mgdl xzenc Ð

eaixwiy xg`l mzxhwd onf ribnyke ,oda

.miziagd z` ok enk xihwi Ð cinz ixa`

úåîå÷î äùìùá êìò ïøãä

äðùîãøéù åéçà åäåàø`xcq` Ð

z` mxzy xg`l ,i`w lirlc

lv` ,mlv` axwzp f` ,yakd on cxie oycd

.micner mdy gexåùã÷å åéøçà åöø ãéî
øåéëä ïî íäéìâøå íäéãéevxe li`ed Ð

,dcear jxevl ok enk mdilbxe mdici ycwl

.gafnle mle` oia zkll mi`yxúà åìèð
úåôøâîäezeptle oycd z` xiqdl ,miri Ð

.getzlúåøåðéöä úàz` xiqdl ,zeblfn Ð

.mixa`dçáæîä ùàøì åìòåmcewe Ð

itl ,zeyrl mileki eid `l oycd znexz

z` eptiy mcew oycd znexz mixdl jixvy

.getzl oycdíéáìçäå íéøãôäå íéøáàä
áøòáî åìëòúð àìùeyrpe etxyp `ly Ð

.oycçáæî éãéöì ïúåà ïé÷ìåñenk Ð

afn icivl oiwlqn"."gùáëá ïøãåñick Ð

cr oxihwdl oileki oi`y ,dpila elqti `ly

oxceq `l m`e ,cinz ixa` exihwiy xg`l

opixn`e ,dpila oilqtp eid Ð gafnd lr

dpil oi`c (`,ft) "gafnd" wxta migafa

.xac lkl gafnk `ed ixd yake ,gafna

.iept `edy mewn ,iaxl d`xp Ð "gafn icv"

xg`le .yakd iab lr e` aaeqa mze` oixceq Ð oiwifgn oiccvd (on) oi` m`e

.xe`d da ezivie ,dkxrnd lr mixa`d z` exifgi ,zekxrnd z` excqiyåìçä
.getzd iab lr xt`d z` zelrl eligzd Ðçáæî òöîàáeilr did minrt Ð

.xek ze`n ylyçåôúiab lr xt` oitxey eidy ,gafnd rvn`ay xt`d xeav Ð

didy my lr Ð "getz" `xwp `ede .gafn ly eiep edfe ,my mze` oilrne dkxrn

getzl ozepe ecia lhepy it lr s` :(`,dp) dxf dcear zkqna exiage ,getzk lebr

oileki eid `ly jk lk dax didyke ."getz" ixw zbd jezay miaprd xeav Ð

eid Ð getza mirbep zeiniptd oixfib iy`xe ,onwl opixn`ck ,zekxrnd xcql

.(e `xwie) "dpgnl uegn l` oycd z` `ivede" :aizkck ,uegl mze` oi`iven

åúåà ïéðùãî åéä àì íéìâøáåeid `l .(c xacna) "gafnd z` epyce" enk Ð

.dkxrnd xeciqa oycd mdl wifny it lr s` ,gafnd on ueg eze` oi`ivenéðôî
çáæîì éåð àåäùgay :(a,dq migqt) `nlra oxn`ck ,daxd oyc eilr yiyk Ð

,daxd oyc eilr yiyk gay jk ,mca mdizeaekx` cr oikldny oxd` ipal `ed

.lha gafnd cner `ly d`xpe
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רני oifge` mipya cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

åìå÷ úà ïéòîåù àìåipz ,'eke "lewd z` oirney eidy cr" xnel dvxy iptn Ð

."elew z` oirney eid `le"éðëåî ïéè÷ ïá äùòù õòä ìå÷ ïéòîåù åéäù ãò
øåéëì,edlrn `zyde .einin elqti `ly ick ,axran ederwy xaky lblbl Ð

,dngd zriwya oilqtp xeik inc .urd lew rnyp ,edlrnyke .ea ycwl ick

eiykrc (a,`k) migafa xn`c o`nl `ki`e

.xity yxtn mzde .orwynïéøîåà ïäå
úò òéâäon eilbxe eici yciw .ycwl Ð

`ed cvik (a,hi) migafa yxtne ,xeikd

elbx iab lr zipnid eci gipn :ycwn

elbx iab lr zil`nyd ecie ,zipnid

.ycwne ,min jteye ,zil`nydäúçî ìèð
çáæîä ùàøì äìòå óñë ìùegxfn jxc Ð

cvl zekenqd yak ly dn`a yak ly

eagxe mizye miyly ekx` yakd .gxfn

.gafnd rvn`a did `ede ,dxyr yy

Ð yakl ueg gxfn cvn gafnd jyn `vnp

Ð yakl ueg axrn cvne ,zen` dpeny

mizye miyly gafnd ixdy ,zen` dpeny

.zen`êìéàå êìéà íéìçâä úà äðéôå
úåéîéðôä úåìëåàîä ïî äúçåoze`n Ð

eedc ,miwc milgb eyrpe elk`zpy milgb

:opiqxb ikd .aizk "y`d lk`z xy`"c ,oyc

ilgb iab la` ,"zeiniptd zelke`nd on"

`l` ,"zelke`n" opiqxb `l mixetikd mei

opira mzdc Ð "cxie dzg" :opiqxb ikd

`de ."oyc" opira `kde ,mixenb milgb

oyc eyrpc meyn Ð zelke`n `kd opirac

.opiraãøéå`ayk jxc ,yak ly egxfnn Ð

.aeyi da Ð gafnd l`äôöøì òéâäÐ

.yakd dlky mewnlïåôöì åéðô êôäÐ

l ,xnelkgxfn jxc ekxck jldn did `

oetvl eipt jted `l` ,dxfrl ueg `veie

.gafnd mexc epiidc ,dxfrdåçøæîá êìåäå
ùáë ìùjenq ,dxfr rwxwa yakd lv` Ð

(dxfr rwxwa) zen` dxyrk jlde ,yakl

mewn] `ed wegx oiicre ,yakd (lbx) on

miylyc ,zen` mixyr gafnd on [oycd

jlde) dxfr rwxwa qtez yakd did zen`

on `ed wegx oiicre ,yakd on zen` xyrk

did `l :xn`c o`nc `ail` (mixyr gafnd

zigxfn zinexc oxwe ,llk gafnl ceqi dl

,(`,cp) migafa da ibilte .ceqi dl did `l

minc ozil ceqi mdl did `l :mixne` yi

.gafnl did ceqi la` ,ceqi eze` lr

"mizye miyly yakd" opzc `de .miyly dxfr rwxwa qtez yakd did diail`e

ixd Ð aaeq dn` lre ceqi dn` lr ,dlrnl zen` izy oiicr hytzn didy Ð

yakd qtez diail`e ,llk ceqi el did `l :xn`c o`nl `ki`e .mizye miyly

lkd oia ixd Ð aaeqd lr zg` dn` oiicr hytzne ,zg`e miyly cer rwxwa

.mizye miylyíéçôè äùìù ùáëä ïî ÷åçø äôöøä éáâ ìò íéìçâä øáöÐ

enye" opira `d :xn`z m`e .xfti `ly Ð "enye" :opixn`e ,"enye" aizkc ,xav

lv` eaxwl epl did mewn lkn ,ilin lkl gafnk yakc idpe ,"gafnd lv`

zen` mixyr gafnd on wegx `ed oiicre ,gafnd?aizkc "jilyde"nc iax il xn`

lv` dze` jilyde" (` `xwie) dvepe d`xena aizkc ,opiwiic dvepe d`xena

(xeriye) ,zen` mixyrn zegt dklyd ixwin `lc opaxl edl miwe ,"dncw gafnd

ipyn zen` dpeny yakd on wegx did gafndc epiid] zen` dpeny [x`yae]

z` gipn ,jklid .zigxfn zinexc oxw lr ziyrp `id serd zlerc agex [miccv

mewn ,zen` mixyr gafnd on wegx oycdgafn oeyice dvepe d`xen my oipzepy

`lc il d`xp oycd znexz la` ,onewna mirlap el` lke .dxepnd oeyice iniptd

:opikxte ,'ek epizea`l eyrp miqp dxyr :(`,`k) `neia opixn`cn ,zrlap dzid

`kil eze?oirlap dxepnd oeyice iniptd gafn oeyice serd z`xen :iia` xn`de

opixn`e !daeyg`l dil ded ,zrlap ok enk oycd znexzc `zi` m`e !onewna

.oycd znexzn zepdil xeq`c ,dfipb oiperhy cnln Ð "enye" :(`,e) zezixka

àøîâäøæòá úåàøãñëà ååä éîåÐ

ur ly ze`xcqk` :jzrc `wlq `w `zyd

'ek ze`xcqk` eed ine :jixt jkle ,eid

.dxfraìù úåàøãñëàá àãñç áø øîà
ïéðáaiaq dxfra eid oa` ly micenr Ð

oink mipezp micenrd lre ,dxfrd zneg

.ze`xwzéîã÷ ååä íéúéáçã àøîéîìÐ

`zydc llkn ,"miziag zeyrl" ipzwcn

.gafnd iab lr edl ixhwn eedïéðî àéðúäå
ãéîúì íãå÷ øáã àäé àìùxac Ð

xgy ly cinzl mecwi `l gafn iab eraewd

.'ek gafnd iab lr ok enk ,axwdíçäì
äëéáøì ïéîçweqrl oing mgdl xzenc Ð

eaixwiy xg`l mzxhwd onf ribnyke ,oda

.miziagd z` ok enk xihwi Ð cinz ixa`

úåîå÷î äùìùá êìò ïøãä

äðùîãøéù åéçà åäåàø`xcq` Ð

z` mxzy xg`l ,i`w lirlc

lv` ,mlv` axwzp f` ,yakd on cxie oycd

.micner mdy gexåùã÷å åéøçà åöø ãéî
øåéëä ïî íäéìâøå íäéãéevxe li`ed Ð

,dcear jxevl ok enk mdilbxe mdici ycwl

.gafnle mle` oia zkll mi`yxúà åìèð
úåôøâîäezeptle oycd z` xiqdl ,miri Ð

.getzlúåøåðéöä úàz` xiqdl ,zeblfn Ð

.mixa`dçáæîä ùàøì åìòåmcewe Ð

itl ,zeyrl mileki eid `l oycd znexz

z` eptiy mcew oycd znexz mixdl jixvy

.getzl oycdíéáìçäå íéøãôäå íéøáàä
áøòáî åìëòúð àìùeyrpe etxyp `ly Ð

.oycçáæî éãéöì ïúåà ïé÷ìåñenk Ð

afn icivl oiwlqn"."gùáëá ïøãåñick Ð

cr oxihwdl oileki oi`y ,dpila elqti `ly

oxceq `l m`e ,cinz ixa` exihwiy xg`l

opixn`e ,dpila oilqtp eid Ð gafnd lr

dpil oi`c (`,ft) "gafnd" wxta migafa

.xac lkl gafnk `ed ixd yake ,gafna

.iept `edy mewn ,iaxl d`xp Ð "gafn icv"

xg`le .yakd iab lr e` aaeqa mze` oixceq Ð oiwifgn oiccvd (on) oi` m`e

.xe`d da ezivie ,dkxrnd lr mixa`d z` exifgi ,zekxrnd z` excqiyåìçä
.getzd iab lr xt`d z` zelrl eligzd Ðçáæî òöîàáeilr did minrt Ð

.xek ze`n ylyçåôúiab lr xt` oitxey eidy ,gafnd rvn`ay xt`d xeav Ð

didy my lr Ð "getz" `xwp `ede .gafn ly eiep edfe ,my mze` oilrne dkxrn

getzl ozepe ecia lhepy it lr s` :(`,dp) dxf dcear zkqna exiage ,getzk lebr

oileki eid `ly jk lk dax didyke ."getz" ixw zbd jezay miaprd xeav Ð

eid Ð getza mirbep zeiniptd oixfib iy`xe ,onwl opixn`ck ,zekxrnd xcql

.(e `xwie) "dpgnl uegn l` oycd z` `ivede" :aizkck ,uegl mze` oi`iven

åúåà ïéðùãî åéä àì íéìâøáåeid `l .(c xacna) "gafnd z` epyce" enk Ð

.dkxrnd xeciqa oycd mdl wifny it lr s` ,gafnd on ueg eze` oi`ivenéðôî
çáæîì éåð àåäùgay :(a,dq migqt) `nlra oxn`ck ,daxd oyc eilr yiyk Ð

,daxd oyc eilr yiyk gay jk ,mca mdizeaekx` cr oikldny oxd` ipal `ed

.lha gafnd cner `ly d`xpe
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õòä ìB÷ ïéòîBL eéäL ãò ,BìB÷ úà ïéòîBL eéä àìå§Ÿ¨§¦¤©¤¨§¦¨¥
!úò òébä :íéøîBà ïäå .øBikì éðëeî ïéè÷ ïa äNòL¤¨¨¤¨¦¨¦©¦§¥§¦¦¦©¥

åéãé Lcé÷åéìâøåìèð ,øBikä ïîúzçîäìòå óñkä ¦¥¨¨§©§¨¦©¦¨©©§©©¤¤§¨¨
úà äúBç ,Cìéä íéìçbä úà äpét ,çaænä Làøì§Ÿ©¦§¥©¦¨¤©¤¨¦¥¨¤¤

úBìkeàîäòébä .ãøé ,úBiîéðtäätöøìåéðt Côä , ©§¨©§¦¦¨©¦¦©¨¦§¨¨©¨¨
Lák ìL Bçøæîa CìBä ,ïBôvìøNòkúà øáö ,úBnà ©¨¥§¦§¨¤¤¤§¤¤©¨©¤

ìL Lákä ïî ÷Bçø ätöøä éab ìò íéìçbä,íéçôè äL ©¤¨¦©©¥¨¦§¨¨¦©¤¤§¨§¨¦
íB÷îíéðúBpLúàøeî,éîéðtä çaæî ïeMéãå ,óBòä ¨¤§¦§©¨§¦¦§¥©©§¦¦

.äøBðnä ïeMéãåàøîâ?äøæòa úBàøãñëà eåä éîe §¦©§¨¦¨©§©§¨¨£¨¨
ïéàL ïépî :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðz àäå§¨©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦©¦¤¥

?äøæòa úBàøãñëà ïéNBò¯òhú àì" :øîBì ãeîìz ¦©§©§¨¨£¨¨©§©Ÿ¦©
çaæî ìöà õò ìk äøLà Eìäéäìà ':øîà÷ éëä ,"E §£¥¨¨¥¥¤¦§©¡Ÿ¤¨¦¨¨©

çaæî ìöà õò ìk Eì òhú àì ,äøLà Eì òhú àìŸ¦©§£¥¨Ÿ¦©§¨¥¥¤¦§©
äéäìà '!E¯:àcñç áø øîàúBàøãñëàa.ïéða ìL ¡Ÿ¤¨©©¦§¨§©§©§¨¤¦§¨

"ïéëìBäå ïé÷ãBa eéä"åëàøîéîì .'ïézéáçceåäéîéã÷, ¨§¦§§¦§¥§¨©£¦¦¨§¦¦
øçL ìL ãéîúì íãB÷ øác ïéàL ïépî :àéðúäå¯ §¨©§¨¦©¦¤¥¨¨¤§¨¦¤©©

"äìòä" :äaø øîàå ,"äìòä äéìò Cøòå" :øîBì ãeîìz©§©§¨©¨¤¨¨Ÿ¨§¨©©¨¨Ÿ¨
¯ïénç íçäì :äãeäé áø øîà !äðBLàø äìBòäëéáøì. ¨¦¨¨©©§¨§¨¥©¦¦§¦¨

ïøãäêìòäùìùáúåîå÷î

eäeàøíéöø íäå ,ãøiL åéçàíéàáe.eøäîeLc÷å ¨¤¨¤¨©§¥¨¦¨¦¦£§¦§
íäéãéíäéìâøåúà eìèð ,øBikä ïîúBôøânä §¥¤§©§¥¤¦©¦¨§¤©©§¥

úàåúBøBpéväeìòåíéøáàä .çaænä Làøìíéøãtäå §¤©¦§¨§Ÿ©¦§¥©¨¥¨¦§©§¨¦
áøòaî eìkòúð àlL¯ïé÷ìBñécö ìò ïúBà ¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤§¦¨©¦¥

ïé÷éæçî íéããö ïéà íà .çaænä¯íéøãBñ ©¦§¥©¦¥§¨¦©£¦¦§¦
íúBàááBqa.Lákä ìòelçäìò øôàa ïéìòî ¨©¥©©¤¤¥¥©£¦¨¥¤©

íéîòt .çaænä òöîàa äéä çetz .çetz áb©©©©©¨¨§¤§©©¦§¥©§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc - cinz(iyily meil)

eok enkeéä àìmipdkd x`yBìB÷ úà ïéòîBLjldy drya Ÿ¨§¦¤
,xeiklïéòîBL eéäL ãòz`äNòL ,õòä ìB÷eze`éðëeî ïéè÷ ïa ©¤¨§¦¨¥¤¨¨¤¨¦§¦
[lblb-],øBikìick ,xead jezl axra xeikd z` erwiy eci lry ©¦

,xweaa xeikd z` milrn eid eci lre ,dpila mind elqti `ly
.lew rinyn did d`lrdd zryaeïäåeid mipdkd x`y - §¥

íéøîBà,df lew mirney eidykúò òébämici yeciw onf ribd - §¦¦¦©¥
zlhend dceard jxevl mnvr fxfl ick z`f exn`e .milbxe
oycd z` mxezde .oycd z` `ed mexziy xg`l skiz mdilr

åéìâøå åéãé Lcé÷mdilr min zkitya.øBikä ïî ¦¥¨¨§©§¨¦©¦
,gafnd iab lrn oycd znexz xcq z` dpynd zhxtn dzr

dxeza xen`k(b e `xwie)z` W`d lk`Y xW` oWCd z` mixde'§¥¦¤©¤¤£¤Ÿ©¨¥¤
eilbxe eici yciwy xg`l :'gAfOd lv` FnUe ,gAfOd lr dlrd̈Ÿ¨©©¦§¥©§¨¥¤©¦§¥©

,xeikd onìèðz`äìòå ,óñkä úzçîyak ly egxfn jxcLàøì ¨©©§©©¤¤§¨¨§Ÿ
,çaænäeíéìçbä úà äpétdkxrnd iab lry[Cìéäå] Cìéäo`kl - ©¦§¥©¦¨¤©¤¨¦¥¨¨¥¨
e ,o`kleäúBçdzgnd mr diabne -úBiîéðtä úBìkeàîä úà- ¤¤©§¨©§¦¦

md miaexwy cr ,ahid etxype elk`zpy y`d wneray milgbd
,okn xg`l .oyc zeyridlãøée ,yakd ly egxfn jxcòébä ¨©¦¦©

ätöøì.dxfrd lyì åéðt CôäcvïBôö,gafnd itlk ,dxfrd ly ¨¦§¨¨©¨¨§¨
dideìL Bçøæîa CìBädLák,ecivaúBnà øNòk,yakd seqn ¥§¦§¨¤¤¤§¤¤©

mye ,zen` mizye mixyr gafnd y`xn wegx `vnpeøáö- ¨©
dnixra gipdíéìçbä úàdzgy,ätöøä éab ìòjenq mgipd `le ¤©¤¨¦©©¥¨¦§¨

`l` ,ynn yaklìL Lákä ïî ÷Bçøíéçôè äL.[xei` d`x] ¨¦©¤¤§Ÿ¨§¨¦
cer ly dgpdd mewn mb `ed ,oycd zgpd mewn :dpynd dtiqen

`edy ,mixac dylyíéðúBpL íB÷îz` my,óBòä úàøeî`ed §¤§¦§©¨
,serd zler ly miirnd ipae wtfdåz`éîéðtä çaæî ïeMéãdn - §¦¦§¥©©§¦¦

,iniptd gafn iab lr elk`zpy zxehwde milgbdn x`ypyåok §
z`äøBðnä ïeMéã.dxepnd ikifaay zeliztde onyd zeix`y - ¦©§¨

àøîâ
dxwz `id dxcqk`e .'eke dxcqk`a oikldn el` ,epzpyna epipy
zeieyr eid dnn zxxan `xnbd .micenr iab lr zcnerd

d dxfray ze`xcqk`deid el` ze`xcqk`y dxaq `xnb
:`xnbd dywn jkle ,urn zeieyreåä éîeeid ok` m`d - ¦£

,àéðz àäå ,äøæòa úBàøãñëàïéàL ïépî ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ©§©§¨¨£¨¨§¨©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦©¦¤¥
úBàøãñëà ïéNBòurnøîBì ãeîìz ,äøæòa(`k fh mixac)òhú àì' , ¦©§©§¨¨£¨¨©§©Ÿ¦©

éäìà 'ä çaæî ìöà õò ìk äøLà EìE,dxe`kly . 'KN dUrY xW` §£¥¨¨¥¥¤¦§©¡Ÿ¤£¤©£¤¨
xeqi`dy rnyn ,'dxW` Ll rHz `l' dligza xn`py dnnŸ¦©§£¥¨
lM' ok m`e ,dxf dcearl `edy dxiy` ura wx `ed dxfra rhil¨

y ,minkg eyxite .xzein 'ur,øîà÷ éëä,mixeqi` ipy dfa yiy ¥¨¦¨¨©
cg`d,äøLà Eì òhú àì,cere ,mewn lka `ed df xeqi`eàì Ÿ¦©§£¥¨Ÿ

õò ìk Eì òhúdxf dcear myl epi`y s`éäìà 'ä çaæî ìöà,E ¦©§¨¥¥¤¦§©¡Ÿ¤
drihp wx `ly `ziixaa x`eane .xeqi`d llka dxfrd lke
ze`xcqk` eid ji` ok m`e ,xq`p urn oipa lk `l` dxeq`

.dxfra
:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîàzxacn epzpynìL úBàøãñëàa ¨©©¦§¨§©§©§¨¤

ïéða`le ,mipa`n miieyr eid micenrd mbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§¨
.urn

epipy .xweaa eaixwdy oey`xd oaxwd edn zxxan `xnbd
:epzpyna'åëå ïéëìBäå ïé÷ãBa eéädyer mewnl miribny cr ¨§¦§§¦

ddnz .miziag zeyrl miziag dyer ecinrd ,'eke miziag
:`xnbdéîéã÷ eåä ïézéáçc àøîéîìxnel xacd `a m`d - §¥§¨©£¦¦£§¦¦

,zepaxwd x`yl zncew dzid lecb odk ly oiziag zgpny
,àéðúäåøác ïéàL ïépîgafnd lr axwy,øçL ìL ãéîúì íãB÷ §¨©§¨¦©¦¤¥¨¨¥§¨¦¤©©

,lkl mcew xgy ly cinz `l`øîBì ãeîìzdler zyxta`xwie) ©§©
(d emivr odMd dilr xraE ,dAkz `l FA cwEY gAfOd lr W`de' ,§¨¥©©¦§¥©©Ÿ¦§¤¦¥¨¤¨©Ÿ¥¥¦

,xwAA xwAA,'äìBòä äéìò Cøòåzxrad xg` skizy rnyne ©Ÿ¤©Ÿ¤§¨©¨¤¨¨¨

wqtd ila ,cinzd zler z` z` dilr jexrl yi xweaa dkxrnd
.odipiae,xgy ly cinza zwqer 'dlerd' zaizy oipn,äaø øîà̈©©¨
xn`py,'äìBòä',`"d ila 'dler dilr jxre' aezkl el dide ¨¨

d `idy daeygd dlerl dpeekdy rnyn 'dlerd' oeyldneäìBò¨
dxen`däðBLàøzepaxwd zyxta(hk-gk miwxt xacna)oaxw `ide , ¦¨

ly cinzl oiziagd zgpn z` enicwd cvik ,ok m`e .cinzd
.xgy:`xnbd zvxzn,äãeäé áø øîàdpynd zpeek oi` ¨©©§¨

eligzd wx `l` ,oiziagd zgpn zaxwda eligzdyíçäìmin §¨¥
äëéáøì ïénçj` ,migzexa ef dgpn ly zleqd zhilg jxevl - ©¦¦§¦¨

.cinzd oaxw ixg` dzyrp dnvr daxwdd

úåîå÷î äùìùá êìò ïøãä

åéçà åäåàø ¯ éðù ÷øô
miyrpd miyrnd xcq z` x`al dpynd dligzd mcewd wxta
,mixacd xcq z` hxtl jiynn epiptly wxtd .ycwna xweaa
iab lry [y`d mewn-] zekxrnd xeciqe gafnd oeyica wqere

.cinzd zaxwd jxevl ezpkde ,gafnd

äðùî
.oycd znexz z` odkd mxez did cvik epipy zncewd dpyna
xcq z` zx`ane ,xwead iyrn z` x`al dkiynn ef dpyn
miptn eid mipdkd x`yy ,oycd znexz xg`ly gafnd oeyic
zepaxwd ixa`ne milgbdn gafnd y`xay dkxrnd z`

:mcewd meidn exiizypyeäeàøx`yåéçàenr e`ay mipdkd ¨¤¨
,oycd z` mxzy odkl ,cwend zianãøiLgipde gafnd yakn ¤¨©

.yakd ly egxfna milgbdeciníéàáe íéöø íäxeikd mewnl ¥¨¦¨¦
e ,gafnde mle`d oiayíäéìâøå íäéãé eLc÷å eøäîmin zkitya ¦£§¦§§¥¤§©§¥¤

odilr,øBikä ïî.gafnd lrn oycd weliqe z`ved zcear jxevl ¦©¦
,yeciwd xg`leeìèðmdiciaúBôøânä úàsexbl ick mirid - ¨§¤©©§¥

,gafnd rvn`l oycd z` mdaúBøBpévä úàåick ,zeblfnd - §¤©¦
,gafnd iab lr ex`ypy mixa`d z` mci lr xiqdleìòåmdnr §¨

.çaænä Làøì§Ÿ©¦§¥©
z` :mixa`d z` miptn eid okidl dpynd zhxtníéøáàäly ¨¥¨¦

,dlerd zepaxwåz`íéøãtäzepaxwd x`y ly mialgd oney - §©§¨¦
eìkòúð àlLgafnd lr megipdy f`n oyc eyrpe etxyp `ly - ¤Ÿ¦§©§

,áøòaîeidïé÷ìBñmiwlqn -ïúBàmigipne ,zeblfnd ici lr ¦¨¤¤§¦¨
y iept mewna mze`.çaænä écö ìòeïéà íàdïé÷éæçî íéããöm` - ©¦¥©¦§¥©¦¥§¨¦©£¦¦

eid ,mixctde mixa`d lk z` gipdl iept mewn ic miccva oi`
íéøãBñmigipne mixcqn -ááBqa ,íúBàe`ìòiab.Lákä §¦¨©¥©©¤¤

xg`l :xt`dn gafnd oeyic xcq jynd z` zyxtn dpynd
,mixctde mixa`d z` ewliqyeìçämipdkdøôàa ïéìòî- ¥¥©£¦¨¥¤

eze` milrne xt`d z` zetxbna mitxebáb ìòdçetzdnixr - ©©©©
.getzk dlebr ,xt` ly ddeabe dlecb

:df getz ly epipr z` zyxtn dpyndçetzmilrn eidy df ©©
,xt`d lk z` eil`.çaænä òöîàa äéäeideåéìò eéäL ,íéîòt ¨¨§¤§©©¦§¥©§¨¦¤¨¨¨

ìLkøBk úBàî Leidy cr ,zepaxwd ieaix zngn xt` ly ¦§Ÿ¥
.dpgnl ueg xt`d lk z` mi`iveníéìâøáe,gqta ,micrena - ¨§¨¦

,zekeqe zereayBúBà ïéðMãî eéä àìxt`d z` mi`iven eid `l - Ÿ¨§©§¦
xeciqa mdl wifn dide ,ax oyc my didy s` ,getzd iab lrn

,dkxrndçaænì éBð àeäL éðtîoniqy xt` ieaix eilr didiy ¦§¥¤©¦§¥©
.daxd zepaxw eaixwdy `ed

:dpynd dtiqenåéîiîegafnd ly ¦¨¨
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xcde"רנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc - cinz(iriax meil)

ïäkä ìvòúð àì,ef dcear zeyrl eilr lhedyúà àéöBälî Ÿ¦§©¥©Ÿ¥¦§¦¤
ïLcä,gafnl iep `edy s`e ,c`n oycd daxzpyk ,dpgnl ueg ©¤¤

.`ivedl fixf did
z` epyicy xg`l mipdkd iyrn z` x`al zxfeg dpynd
,getzd iab lr edepzpe oycd z` mipdkd etxby xg`l :gafnd

ïéøéæba ïéìòî elçämivr gafnd y`x lr zelrdl eligzd - ¥¥©£¦©§¦¦
ick ,miteyne mikezg mikex`øcñìmdnräëøònä úàdlecbd §©¥¤©©£¨¨
.cinzd zaxwd jxevl dpikdl

eid mivr dfi` eyxit `le ,mivr zelrdl eligzdy epipye xg`n
:dpynd zl`ey ,milrnïéøLk íéöòä ìk éëåmd.äëøònì §¦¨¨¥¦§¥¦©©£¨¨

:dpynd daiynïä,[ok-]î õeç ,äëøònì ïéøLk íéöòä ìkurìM ¥¨¨¥¦§¥¦©©£¨¨¥¤
.úéæ ìLå ïôb¤¤§¤©¦

,dkxrnl md mixyk mivrd x`y lky s` :dpynd dtiqen,ìáà£¨
amivr ipinïéìéâø eéä elà,dkxrnl `iadlúBiaøîamitpr-] §¥¨§¦¦§ª§¦

[mikex`ìLurìL ,äðàzur,ïîL õò ìLå ,æBâàmdy itl ¤§¥¨¤¡§¤¥¤¤
.mivray mixgaend

eze` :dkxrnd iab lr mivrd zgpd xcq z` zhxtn dpynd
,oycd znexza dkfy odkdäëøònä úà øcéñdäìBãbeid dilry ¦¥¤©©£¨¨§¨

,cinzd z` miaixwnäçøæî.gafnd gxfn cva -äçøæî dúéæçå ¦§¨¨©£¦¨¦§¨¨
oia geix gipn didy ,gxfn cvl dkxrnl did gzte oelge -

.[xei` d`x] oelg oink gxfn cvl mivrdéLàøådøéæâïézekizg-] §¨¥§¦¦
[mivrdíéîéðtä,axrn cv `edy gafnd mipt cvl eidy -eéä ©§¦¦¨

çetza ïéòâBð.gafnd rvn`a didy §¦©©©
:dpynd dtiqenïéa äéä çåéøåixcq lkúà íéúévî eéäL ,íéøéæbä §¤©¨¨¥©§¦¦¤¨©¦¦¤
íMî àúéìàäick miwc minqiw df geexa miqipkn eidy - ¨£¦¨¦¨

.dkxrnay milecbd mivrd ewlci mdici lre ,mxiradl
jxevl ziyrp dzidy dipy dkxrn xeciq z` zhxtn dpynd

:zxehwdíMî eøøa,mivrd xic zkyln -,íéôé äðàú éöòeøcéñ ¥§¦¨£¥§¥¨¨¦¦¥
mnräëøònä úàdäiðLziyrp `idy ,oevigd gafnayúøBèwì ¤©©£¨¨§¦¨©§¤

mei lk mixihwn eidy zxehwd jxevl milgb dpnn egwiy ick -
did ef dkxrn mewne .iniptd gafn lrãâðkoxw [oeeikl-] §¤¤

úéîBøc úéáøòî,ynn oxwa df did `l la` ,oevigd gafn ly ©£¨¦§¦
`l`CeLî`edétìk ïøwä ïîcvïBôögafnd ly.úBnà òaøà ¨¦©¤¤§©¥¨©§©©

y ,mivr xeriy ef dkxrn iab lr mipzep eideãîBòa[cne`a-] §¤
mdn x`yi etxyiyk ,zrcdïéàñ Lîçly,íéìçbxeriy `edy ¨¥§¦¤¨¦

.zxehwl mdn lehil ick uegpd,úaMáemivr migipn eid ©©¨
y xeriyaãîBòamdn x`yi etxyiyk zrcdïéàñ äðBîLly §¤§¤§¦

.íéìçbiptn ,xzei ekxved zayay mrhdeLeidy milgbd caln ¤¨¦¤
,zxehwl milhipíéðúBð eéä íMz` mb mixihwneéëéæá éðL ¨¨§¦§¥§¦¥

d.íéðtä íçì ìL äðBáì§¨¤¤¤©¨¦
:dpynd dtiqeníéøãtäå íéøáàä[zepaxwd ialg-]eìkòúð àlL ¨¥¨¦§©§¨¦¤Ÿ¦§©§

,áøòaîlirl epipyy(`"r)dkxrndn mze` miwlqn eidy ¦¨¤¤
mze` migipne dlecbdizy xeciq xg`l ,aaeqd e` yakd iab lr

eid zekxrndäëøònì ïúBà ïéøéæçî.my mitxype dlecbd ©£¦¦¨©©£¨¨
eúéväåz`ézLdúBëøòîly dipy dkxrne dlecb dkxrn] elld §¦¦§¥©£¨
[zxehw.Làaokn xg`leeãøé,gafnd on mipdkdíäì eàáe ¨¥¨§¨¨¤

ììúéæbä úkL.cinzd zaxwd lr qiita szzydl ick §¦§©©¨¦

àøîâ
mdn zg`e .`nfeb oeyla eynzydy zeipyn izy d`ian `xnbd

oyc gafnd lr did minrty epzpyna epipyy ,epzpyna `id
:xek ze`n yly xeriya,àáø øîàoeylàîæebdhwpy `ed ¨©¨¨§¨

.gafnd lr jk lk ax xeriya oyc didy dxw ok`y `le ,dpynd
oldl epipy ok enke(.l),ãéîzä úà e÷Läezhigy mcew minñBëa ¦§¤©¨¦§

,áäæ ìLdf lr mbe .ehiytdl gp didiy ick,àáø øîàoeylàîæeb ¤¨¨¨©¨¨§¨
.ynn adf ly qeka miwyn eid `l zn`ae ,dpynd dhwpy `ed
`xnbd d`ian ,`nfeb oeyl ehwpy epzpyn z` `ax yxity oeikn

:minkg oeylae mi`iap oeylae dxez oeyla mb ok ep`vnyøîà̈©
,énà éaøy ep`vnäøBz äøacaìéàáä ïBLdpi`y oeyl - ©¦©¦¦§¨¨§£©

ep`vn oke ,zn`d oiekl eixaca wcwcn epi`y heicdk ,zwcwecn
yíéàéáð eøacaì,éàáä ïBLy ep`vn ok enkeíéîëç eøacaìïBL ¦§§¦¦§£©¦§£¨¦§

.éàáä£©
:in` iax yxtnäøBz äøacaìáéúëc ,éàáä ïBL(gk ` mixac)oipra ¦§¨¨§£©¦§¦

mdy l`xyi ux` ixr lr exn`y ,milbxndúBìBãb íéøò'¨¦§
,'íéîMa úBøeöáeike ,dyweCzòc à÷ìñ íéîMalr dlri ike - §©¨¨¦©¨©¦¨§¨©§¨

did `l i`ce ixd ,ynn minyd cr eribd mixrd zenegy jzrc
,okàlàoeylàîæebjk lk zedeab zenegd eidy ,dxezd dhwp ¤¨§¨

ep`vny edfe .minyd cr zeribn od eli`k ze`xp eidy cr
.i`ad oeyla dxez dxaicy

íéîëç eøacaì,éàáä ïBLedfïøîàc àäepzpyna epipyy dn - ¦§£¨¦§£©¨©£¨¨
d lr did minrtyçetz.xek ze`n yly xeriya oycådpynd ©©§

y oldl epipyy.áäæ ìL ñBëa ãéîzä úà e÷Lä¦§¤©¨¦§¤¨¨
íéàéáð eøacaìáéúëc ,éàáä ïBL(n ` '` mikln)mr zgny iabl ¦§§¦¦§£©¦§¦

mrd lk ElrIe' ,jlnl cec oa dnly z` egyny xg`l l`xyi©©£¨¨¨
,eixg`'åâå íéìéìça íéìlçî [íòäå] (õøàä íò ìëå)mignUE ©£¨§¨¨§©§¦©£¦¦§¥¦

dlFcb dgnU,'íìB÷ì õøàä ò÷azådrwap ok`y eyexit oi`e ¦§¨§¨©¦¨©¨¨¤§¨
ux`dy mdipira dncp did dgnyd lew aexny `l` ,ux`d

.zrwap
:df oipra zetqep zexnin d`ian `xnbdéðîçð øa éàpé éaø øîà̈©©¦©©©©§¨¦

ìLa ,ìàeîL øîàíéîëç eøac úBîB÷î äLzeipynaìaéàáä ïBL ¨©§¥¦§Ÿ¨§¦§£¨¦¦§£©
,zwcwecn dpi`y -,ïä elàåoiprl epzpyna epipyy dn ,cg`d §¥¥

d.çetzoiprl ,`ed ipydeïôb,dxfra dzidyå`ed iyilyd ©©¤¤§
d oiprl,úëøôl`enyy zx`an `xnbd .jenqa x`aziy itke ¨Ÿ¤

ick ,el` mixac dyly wx hwpàáøcî é÷etàìzhiyn `ivedl - §©¥¦§¨¨
.[lirl d`aedy] `axïðúcoldl(.l)ãéîzä úà e÷Lämcew ¦§©¦§¤©¨¦

dhigyøîàå ,áäæ ìL ñBëajk lr,àáøpyndyoeyl dhwp d §¤¨¨§¨©¨¨
.àîæebe l`eny wlg df lre,ïì òîLî à÷àì íúä ïéà éðäel` - §¨¨©§©¨¨¥¦¨¨Ÿ

oeyl dpynd dhwp el` zenewn dyelya wx ,xnelk .`l mye ok
itl ,`nfeb oeyl ehwp `l ,adf ly qek iabl my eli`e ,`nfeb

y itl ,adf ly qeka cinzd z` ewyd ok` myyïéàbdpn bedpl ¥
íB÷îa úeiðòbdpn eleky,úeøéLòycwnd ziaa mdiyrn lky £¦¦§£¦

.adf ly qeka ewyd cinzd z` mb jkle ,dxxyae xyera did
l`eny xn`y mipiiprd zyely z` `xnbd zyxtn dzr

:`xnbd zx`an .`nfeb oeyla zeipynd mda exaicyçetz©©
`ed ,i`pi iax xikfdyïøîàc àä,lirl epxkfd xaky dn - ¨©£¨¨

.xek ze`n yly xeriya gafnay getzd lr oyc did minrty
`ed ipyd[ïðúc] (àéðúã) ,ïôb(g"n b"t zecn),ïôbn dieyrdáäæ ¤¤¦§©¤¤¨¨

ìëéää çút ìò úãîBò äúéä,uegan ,dlrnlnäìãeîeditpre - ¨§¨¤¤©¤©©¥¨§¤
miakeyúBñðBìk éab ìò,fx` ur ly [mikex` zehen-]éî ìëå ©©¥§¨§¨¦

Ldidácðúnziad wcal,äìò ¤¦§©¥¨¤
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ראש השנה הוא יום הדין לכל צרכי האדם, הן ברוחניות והן בגשמיות, לפיכך מבקשים בתפילות ראש השנה על בני חיי ומזוני, וגם על 
הצלחה בעניינים רוחניים.

לקוטי שיחות כרך י"ט, ראש השנה־ו' תשרי

oifge` mipy` cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

ïùãä úà àéöåäìî ïäë ìöòúð àìoyc eilr yiyk gafnl `ed iepc ab lr s` Ð

,oycd z` `ivedl odk lvrzp `l oycd z` zeptl zrd ribdyk ikd elit` ,daxd

.zeyrl eilr lheny inïéøéæâá ïéìòî åìçäedepzpe xt`d exiqdy xg`l Ð

oiwecae oikezg mivr ixfb gwl ,iept dkxrnd mewn dide ,gafnd rvn`ay getzl

Ð zrlez ea `vnpy ur lk :opixn`c ,menn

.gafnd iabl leqtáéùîå ìàåù àúùäå
åîöòìod mixyk mivrd lk ike Ð?ìë

íéøùë íéöòä.mixyk mivr aex ,xnelk Ð

ïôâ ìùå úéæ ìùî õåçyxtn `xnba Ð

.`nrhåìàá íéøùë íéöò áåøù éô ìò óàå
úåéáøåîá ïéìéâøitl ,mitpre zeixg Ð

zepli` la` .oyr oilrn oi`e ,xzei mitxeyy

.mixega zepli` enk sxyil oigep opi` mipwf

.mipwfa enk mixegaa mixyw eda zil :inp i`

ïîù éöò.xp enk oiwlecy mivr Ðúà øãéñ
äìåãâ äëøòîäznexza dkfy eze` Ð

in :mzd opzc ,(`,ak) `neia gkenck ,oycd

dkxrn xeciqa dkfi ,oycd znexza dkfy

oilrn elgd :lirl ipzwc `de .oixifb ipyae

z` milrn eidy ,el oiriiqn md Ð oixifba

.oxcqn did `ede ,mivrdäçøæîitlk Ð

rvn`a did getzd ixdy ,xcqn did gxfn

cva mivrd xcqn did `l `ede ,gafnd

n gexa `l` ziaxrn iniptd gafnzigxf

.gafnl ez`ia jxc gafnd lyäúéæçå
äçøæîìoink dkxrnl dyer did d`xn Ð

,ea zaypn gexd `dzy gxfn iab oelg

.my aypne gxfn xry jxc `a gexdéùàøå
ïéøæéâägetza oirbep miniptd mivrd Ð

.gafnd rvn`a `edyïéá äéä çåéøå
íéøéæâä(mivrd) eid mivrd ixciq oia Ð

.geix oigipnàúéìàä ïéúéöî åéäùmivr Ð

milecbd miwlcpe ,geix eze` jxc myn ,oiwc

ol `wtp `zil`d zzvde .miphwd ici lr

ikdc ,"y`d lr mivr ekxre"n (a,ck `nei)

lr y` mipdkd oxd` ipa epzpe" :xn`w

lr" oiwc "mivr ekxre" jk xg`e ,"gafnd

."y`díéôé íéðàú éöò íùî åøøáitl Ð

lr m`yile milgbl eiykr mikixv eidy

eid ,zxhw my xihwdle iniptd gafnd

`le ,miaeh milgb eyriy Ð miti mixxea

.xt`äëøòîäxeciq xg` zxhw ly Ð

dizrnya `neia gkenck ,dlecb dkxrn

izy opirac witn `neiae .(`,bl) iia`c

,zxhwl zg`e ,mixa`l zg` :zekxrn

lr y`e" ,dlecb dkxrn ef Ð "dcwen lr" :opixn`wc ,oevigd gafnd lr ediieexze

.zxhw ly dipy dkxrn ef Ð "ea cwez gafndúéáøòî úéîåøã ïø÷ ãâðëly Ð

:`pz i`d xaqwc ,zen` rax` oxwd on ewigxdl oetv cvl jeyne ,oevigd gafn

rvenn lkidd ixdy .zen` yng `l` gztd cbp gafnd on oi`e ,oetva gafn dilek

on yng zen` xyr oze`n yi ,lkid ly egzt zen` xyre ,dxfrd rvn`a cnere

egzt zipetv zen` yng cbp gafnd on zen` yng ixd Ð oetvd on ynge mexcd

lr eze` jiyndl dvexe ziaxrn oxwd on wigxdl dvexy zen` rax`e ,lkid ly

dn` :mdy itl ,dkxrnd xcql leki dz` i` zen` rax` oze`ay itl .zinexc oxw

mcewc .dkxrnd aiaq mipdk ilbx jelid dn`e ,zepxw dn`e ,aaeq dn`e ,ceqi

jcnile .zen` rax` ,gafnd itlk dkxrnd xcql lkezy dkxrnd lv` `azy

xzei wigxz m`y .gztd cbp `id oiicr dn`d dze` mby ,xcqz ziying dn`ay

`kil ez Ð ziriay e` ziyy dn`a oebk ,oetv cvl xzei axwze ,dn` dze`n

mei ly milgbn exnbc ,lkidd gzt cbp dkxrnd dyriy opira op`e ,"gzt"

'd iptl" `edy cv eze`ae ,oevigd gafnd on oilhepy mixetikdoxwa ,epiidc Ð "

'd iptln gafnd lrn y` ilgb dzgnd `ln gwle" aizkc ,ziaxrnopixn`e ,"

'd iptl" ezvwny gafn edfi` ,(a,dn `nei)'d iptl" elek oi`e ,""?df :xne` ied

'd iptl" dia aizke ,oevigd gafnd,mipta inipt ozpil uegan oevign lhepd lkc ,"

aexw oi`y ,gztd cbpk `edy cva epnid jenq miptl oi`y jenqa `l` lhep oi`

.cvd eze`n xzei gztlïéàñ ùîç ãîåòámilgb oi`q yng cne` itl ,milgb Ð

ly dzgn leg `edyk gafnd y`xa ekeza zezgl exriy jk ,mivr my oipzep eid

xn`ck ,adf lya dzeg did `ly itl ,milk ipy jixv jkle .geixa oiaw drax`

ly openn lr dqg dxezdy (a,cn) `neia
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רנג oifge` mipy` cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

ïùãä úà àéöåäìî ïäë ìöòúð àìoyc eilr yiyk gafnl `ed iepc ab lr s` Ð

,oycd z` `ivedl odk lvrzp `l oycd z` zeptl zrd ribdyk ikd elit` ,daxd

.zeyrl eilr lheny inïéøéæâá ïéìòî åìçäedepzpe xt`d exiqdy xg`l Ð

oiwecae oikezg mivr ixfb gwl ,iept dkxrnd mewn dide ,gafnd rvn`ay getzl

Ð zrlez ea `vnpy ur lk :opixn`c ,menn

.gafnd iabl leqtáéùîå ìàåù àúùäå
åîöòìod mixyk mivrd lk ike Ð?ìë

íéøùë íéöòä.mixyk mivr aex ,xnelk Ð

ïôâ ìùå úéæ ìùî õåçyxtn `xnba Ð

.`nrhåìàá íéøùë íéöò áåøù éô ìò óàå
úåéáøåîá ïéìéâøitl ,mitpre zeixg Ð

zepli` la` .oyr oilrn oi`e ,xzei mitxeyy

.mixega zepli` enk sxyil oigep opi` mipwf

.mipwfa enk mixegaa mixyw eda zil :inp i`

ïîù éöò.xp enk oiwlecy mivr Ðúà øãéñ
äìåãâ äëøòîäznexza dkfy eze` Ð

in :mzd opzc ,(`,ak) `neia gkenck ,oycd

dkxrn xeciqa dkfi ,oycd znexza dkfy
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רנד
oifge` mipya cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

.ìåëùà åà øéâøâ åà:da dleze `ian adf ly.äúåðôì íéðäë úåàî ùìù`nfeb

jk lke xayz dzeptl mipdk ze`n yly dkixvy jk lk dperh dzid m`c `id

:mipiznn eid `l.ïéîéð íéúùå íéòáù ìòå çôè äéáåò úëåøô:zbx`p y"viilìòå
.ïéèåç òáøàå íéøùò àîéðå àîéð ìëol `wtp (:`r sc) `neiae cgi oixaegn oixefy

xn`py mewn lk dyy letk heg lkc `xwn

:dyy letk hegd `diy jcnll yyäëøà
.úåîà íéòáøàdn` mirax` zkextd daeb

lkidd oia licadl dn` mixyr dagxe

dlicade (ek zeny) aizkck miycw iycwl

miycwd ycw oiae ycwd oia mkl zkextd

dqexty zkext eze`ac `ztqeza gkencke

did edaebe xnelk lkidd llge ixiin dny

(.fl sc) zecn zkqna gkenck dn` mirax`

:mixyr eagxe mirax` lkidd daeby

.úéùòð äúéä àåáéø íéúùå íéðåîùîå
zewqrzn zecp llkl oiicr e`a `ly zexrp

opixn`cke dxdha da weqrl mivexy da

zelhep zkexta zebxe`d miyp `nlra

:dkyld znexzn oxkyìëá íéùåò íéúùå
.äðùå äðùdn` cbpk zekext 'a jixvy

dn` zeyrl elki `l ipy ziaay oiqwxh

(.b sc) ezlgza `xza `aaa gkenck oiqwxh

zekext izyd oiqteze zekext izy eyr jkl

el` oilhepe dpy lka oiwqrzn eidy dn`

:gztd cbpk mixg` oigipne gztd onùìùå
.äúåà ïéìéáèî íéðäë úåàî'xl d`xp

obxe`l xyt` i`y itl dziiyr xg`l

miypd on zg` dcp `dz `ly dxdha

dzrc` e`le dcp dqxit `nye da zebxe`d

cbp edeyxtiy mcew dze` oiliahn jklid

yxt` (a)izyxity dn itl `zyde gztd

oeyl eteq cre ezlgzn zkextd xcq lk

mixyr dagxe dn` mirax` dkx` xg`

'a dpye dpy lka miyer mizye dn`

oia licadl df xeriyk oagxe odaeb zekext

lkidd daeb didy lkidl miycwd iycw

zekext izye zecn zkqna yxtnck ellg

`l ipy ziaay oiqwxh dn` cbpk my eid

itl my licadl oiqwxh dn` zeyrl elki

dagx dnege dn` d`nn xzei deab didy

jk lk ddeab dneg leaql dleki dpi` dn`

oi`e dn`d wifgdl zekext izy eyr okl azka lkdc xyt` i` dnegd aigxdle

jldl odkd jixvy itl gth eiaer cg` lk did zekext izy oze`y xnel il d`xp

migth dyly `l` odipia did `l k"` miigth oiiar did m`e zekext izy oze` oia

:izyxity enk il d`xp jklid jeldl leki did `l migth yly agxaeéàî éðä
.àîòè:otb lye zif ly oi`ian oi` dn iptn.éøéè÷ã íåùî àôô áø øîàxnelk

lk ezeidl xyw jxc ,oyr oilrne dti mitxey oi` mixywd liayae mixyw oda yi

oi`y mivr zelrdl mewn ly eceak df oi`e oyr dlrne dti sxey epi`e gl dry

sc) ezlgza oilev cvik wxta migqta 'ixn`c xacl di`xe gafnl dti mitxey

(:t a"a `t w"a :dk ziprz) `nlra opixn`e `in iwtn ixhiw dia zi`c oeik (.cr

:ixyw dlrnle wwtd on miptbae mipwaõøà áåùé íåùî øîà á÷òé øá àçà áø
.ìàøùémixyw mrh `la 'it` `l` mileqt md mixyw meync xn`w `nrh i`ce

mizifd etxyi m`y l`xyi ux` aeyi meyn edfi`e oigipn eid xg` xac liaya

icicl dipin `wtpe l`xyi ux` axgze jeql onye zezyl oii e`vni `l miptbde

ipzwc `dc mixywd liaya oigipny enk ok enk oigipn aeyi zpwz meync il zi`c

dagx yxtncke ixit `car `lc dp`za dp`z ly zeiaxen oi`ian eidc oizipzn

ax la` i"` aeyi meyn oi`ian eid `l zexit oiyer eidy zep`z x`ya la` 'eke

`py `l ixit `car `py `l mleray zep`z lka l`xyi ux` aeyi dil zil `tt

mixyw mrh edl zi` `nlr ilekc xnel jixv ip` izyxity enke oi`ian `car `l

onwle mixyw liaya `l` iyextl `kilc `gken q"yd `iany onwlc `ziixa `dc

:dpyxt`.íéðäë úøåúá äì ïðéñøâ éëämipezp(mivr y`d lr xy` mivrd lr

ueg eid mixyk mivrd lk od eid mixyk mivrd lk ike y` zeidllye zif lyn

la` dnwy lye aexg lye lwc lye oel` lye yiin ly s` siqen xfril` 'x otb

mivrd lr eyexit ikde ony ur lye feb` lye dp`z ly zeiaxena oilibx el`a

:y` oiyrpe dxdn oikezipy mivr dfi`e y`d lr xy`.éø÷åãzeiaxen enk ipw

xega oli`d oiicry oipxwecd mipw 'ipznc

ylye mizy m` ik mitpr ea elcb `le

:xdn sxey `ed xega `edy liayaeàìã
.øè÷éîå éìæàå øéè÷dfi`e xyw oda oi`y

mivrd jeza mipta xywd jld `ly xyw

xywd jld k"`` dil liqt `l `nw `pzc

:xaca eid oi`iwae miptaíéöòä ìë éëå
.íéøùë:'ipzna epyxity enk eidìùî õåç

.úéæ ìùå ïôâoda yi ozexgaa elit`y

:mixywéñåî øæòéìà 'ø.óly s` `xeqi`l

,`zbelt yxtne lif`e ,'ek oel` lye yiin

`ed inp w"zc `zlin milibx eid el`a `l`

:diwqt` xfril` 'x `l`ïàîì àîìùá
.øîàãmixyw liaya xeqi`d mrh yxtnc

xaq l`xyi ux` aeyi zpwz meyn `le

`le otb lye zif ly xq`c w"z ibilt `dac

cr jled xywd otb lye zif ly xaqw xzei

lye yiin ly la` iziin `l jklid mipt

xywd lwc lye dnwy lye aexg lye oel`

jklid epi` mipta la` uega `l` epi`

i`xan ixihwc oeik xaq xfril` 'xe opiziin

mda yi el` lkc ixacl di`xe opiziin `l

cvikc dpynd dze` lr opikxtcn mixyw

eagez oenx ly cety `ian gqtd z` oilev

lwc lye oel` ly iziipe jixte eit jezl

eda zi`c meyn opivxzne dnwye aexge

zi` el` lkc mzd opirny `in iwtne ixhiw

dp`z eziipe mzd opikxtc b"r`e ixhiw eda

witn `lglgnc ab` inp dp`z opivxzne

ur enk mipta gen ea yiy in (b)yexit `in

ivr iab ikd elit` feb` lye daxr ly

iab `nrh epiid mzdc mixyk md dkxrn

`l` mipyl ekzegl cetyl jxc oi` gqt

f`e xria lcb `edy enk lebr eze` oigipn

ea oilev epiid m` jklid cetyl aeh `ed

ivr iab la` lewlw icil xacd `ai gqt

jxc gafnmicnerd mivr jezgl mc` ipa

gend z` [gwi] (xqei) mipyl mkzgiyk jkld xzei sxyiy liaya mipyl dtixyl

:feb` ivra dyri oke miptany.ìàøùé õøà áåùé íåùî øîàã ïàîì àìàyxtny

`pz dpey j`id eixacl `ed k"` l`xyi ux` aeyi liaya ok enk xeqi`d mrh

iyextl `kil eiykre otb lye zif ly `l` xq` `l `nw `pz ixdy lwc ivr `nw

q"ydl el did dil zil i`c mixyw meyn xeqi` dil zil awri xa `g` axc

mrh dil zi` i`ce `l` ibilt i`na l`xyi ux` aeyi meyn c"nl `l` zeywdl

:ixhiw.êéîòèéìå'ipznn zaze` `l i`n` mipdk zxezc `ziixan dil zazenc

:dinza l`xyi ux` aeyi meyn eda zil ike oilibx eid dp`zac ipzwcéàî àìà
.íòèxa `g` axc `ail` ixiin ixit `car `lc dp`zac zxaqc il zaze` `l

aeyi zpwz dia zilc ixit `car `lc lwca uixz lwcn inp il zywn ik awri

enk ixit `car `lc mip`z daxd `ki`c xeaq did dywnde cner `ed dtixylc

aeyi meyn dia zil in aexgn jixt `le lwcn jixtc `de `kil lwca la` dagxc

lwca `l` l`xyi ux` aeyi meyn xeqi` jiiy `lc dil `xiaqc l`xyi ux`

la` l`xyi ux` gaya aezkd o`pn iaiygc ab`c `xwa oiiepnd otbe zife dp`ze

:l`xyi ux` aeyi meyn xeqi` `kil zexit x`yaàãáò àìã äðàú àëéà éîå
.ïéà éøéô`l` oilibx eid `l lwcac zeywdl epivn `l lwcn `nlya eyexit ikd

jk lk oiler ike oilibx eid dp`zac oeike oilibx eid dp`zac opixn` oizipzna

:gafnl jixvy enk ixit icar `lc mip`z `evnl.ïéà`evnl daxd oileki i`ce

:dagxck ixit icar `lc `zp`z eed inp oipiipa liayayéðéàú éúééî äáçø øîàã
.àúøååéçick oigwel `zxeeig mip`z ly mirhp od zerx mip`z oze` zepal mip`z

:yxtnck rehpl
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רנה oifge` mipya cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

.ìåëùà åà øéâøâ åà:da dleze `ian adf ly.äúåðôì íéðäë úåàî ùìù`nfeb

jk lke xayz dzeptl mipdk ze`n yly dkixvy jk lk dperh dzid m`c `id

:mipiznn eid `l.ïéîéð íéúùå íéòáù ìòå çôè äéáåò úëåøô:zbx`p y"viilìòå
.ïéèåç òáøàå íéøùò àîéðå àîéð ìëol `wtp (:`r sc) `neiae cgi oixaegn oixefy

xn`py mewn lk dyy letk heg lkc `xwn

:dyy letk hegd `diy jcnll yyäëøà
.úåîà íéòáøàdn` mirax` zkextd daeb

lkidd oia licadl dn` mixyr dagxe

dlicade (ek zeny) aizkck miycw iycwl

miycwd ycw oiae ycwd oia mkl zkextd

dqexty zkext eze`ac `ztqeza gkencke

did edaebe xnelk lkidd llge ixiin dny

(.fl sc) zecn zkqna gkenck dn` mirax`

:mixyr eagxe mirax` lkidd daeby

.úéùòð äúéä àåáéø íéúùå íéðåîùîå
zewqrzn zecp llkl oiicr e`a `ly zexrp

opixn`cke dxdha da weqrl mivexy da

zelhep zkexta zebxe`d miyp `nlra

:dkyld znexzn oxkyìëá íéùåò íéúùå
.äðùå äðùdn` cbpk zekext 'a jixvy

dn` zeyrl elki `l ipy ziaay oiqwxh

(.b sc) ezlgza `xza `aaa gkenck oiqwxh

zekext izyd oiqteze zekext izy eyr jkl

el` oilhepe dpy lka oiwqrzn eidy dn`

:gztd cbpk mixg` oigipne gztd onùìùå
.äúåà ïéìéáèî íéðäë úåàî'xl d`xp

obxe`l xyt` i`y itl dziiyr xg`l

miypd on zg` dcp `dz `ly dxdha

dzrc` e`le dcp dqxit `nye da zebxe`d

cbp edeyxtiy mcew dze` oiliahn jklid

yxt` (a)izyxity dn itl `zyde gztd

oeyl eteq cre ezlgzn zkextd xcq lk

mixyr dagxe dn` mirax` dkx` xg`

'a dpye dpy lka miyer mizye dn`

oia licadl df xeriyk oagxe odaeb zekext

lkidd daeb didy lkidl miycwd iycw

zekext izye zecn zkqna yxtnck ellg

`l ipy ziaay oiqwxh dn` cbpk my eid

itl my licadl oiqwxh dn` zeyrl elki

dagx dnege dn` d`nn xzei deab didy

jk lk ddeab dneg leaql dleki dpi` dn`

oi`e dn`d wifgdl zekext izy eyr okl azka lkdc xyt` i` dnegd aigxdle

jldl odkd jixvy itl gth eiaer cg` lk did zekext izy oze`y xnel il d`xp

migth dyly `l` odipia did `l k"` miigth oiiar did m`e zekext izy oze` oia

:izyxity enk il d`xp jklid jeldl leki did `l migth yly agxaeéàî éðä
.àîòè:otb lye zif ly oi`ian oi` dn iptn.éøéè÷ã íåùî àôô áø øîàxnelk

lk ezeidl xyw jxc ,oyr oilrne dti mitxey oi` mixywd liayae mixyw oda yi

oi`y mivr zelrdl mewn ly eceak df oi`e oyr dlrne dti sxey epi`e gl dry

sc) ezlgza oilev cvik wxta migqta 'ixn`c xacl di`xe gafnl dti mitxey

(:t a"a `t w"a :dk ziprz) `nlra opixn`e `in iwtn ixhiw dia zi`c oeik (.cr

:ixyw dlrnle wwtd on miptbae mipwaõøà áåùé íåùî øîà á÷òé øá àçà áø
.ìàøùémixyw mrh `la 'it` `l` mileqt md mixyw meync xn`w `nrh i`ce

mizifd etxyi m`y l`xyi ux` aeyi meyn edfi`e oigipn eid xg` xac liaya

icicl dipin `wtpe l`xyi ux` axgze jeql onye zezyl oii e`vni `l miptbde

ipzwc `dc mixywd liaya oigipny enk ok enk oigipn aeyi zpwz meync il zi`c

dagx yxtncke ixit `car `lc dp`za dp`z ly zeiaxen oi`ian eidc oizipzn

ax la` i"` aeyi meyn oi`ian eid `l zexit oiyer eidy zep`z x`ya la` 'eke

`py `l ixit `car `py `l mleray zep`z lka l`xyi ux` aeyi dil zil `tt

mixyw mrh edl zi` `nlr ilekc xnel jixv ip` izyxity enke oi`ian `car `l

onwle mixyw liaya `l` iyextl `kilc `gken q"yd `iany onwlc `ziixa `dc

:dpyxt`.íéðäë úøåúá äì ïðéñøâ éëämipezp(mivr y`d lr xy` mivrd lr

ueg eid mixyk mivrd lk od eid mixyk mivrd lk ike y` zeidllye zif lyn

la` dnwy lye aexg lye lwc lye oel` lye yiin ly s` siqen xfril` 'x otb

mivrd lr eyexit ikde ony ur lye feb` lye dp`z ly zeiaxena oilibx el`a

:y` oiyrpe dxdn oikezipy mivr dfi`e y`d lr xy`.éø÷åãzeiaxen enk ipw

xega oli`d oiicry oipxwecd mipw 'ipznc

ylye mizy m` ik mitpr ea elcb `le

:xdn sxey `ed xega `edy liayaeàìã
.øè÷éîå éìæàå øéè÷dfi`e xyw oda oi`y

mivrd jeza mipta xywd jld `ly xyw

xywd jld k"`` dil liqt `l `nw `pzc

:xaca eid oi`iwae miptaíéöòä ìë éëå
.íéøùë:'ipzna epyxity enk eidìùî õåç

.úéæ ìùå ïôâoda yi ozexgaa elit`y

:mixywéñåî øæòéìà 'ø.óly s` `xeqi`l

,`zbelt yxtne lif`e ,'ek oel` lye yiin

`ed inp w"zc `zlin milibx eid el`a `l`

:diwqt` xfril` 'x `l`ïàîì àîìùá
.øîàãmixyw liaya xeqi`d mrh yxtnc

xaq l`xyi ux` aeyi zpwz meyn `le

`le otb lye zif ly xq`c w"z ibilt `dac

cr jled xywd otb lye zif ly xaqw xzei

lye yiin ly la` iziin `l jklid mipt

xywd lwc lye dnwy lye aexg lye oel`

jklid epi` mipta la` uega `l` epi`

i`xan ixihwc oeik xaq xfril` 'xe opiziin

mda yi el` lkc ixacl di`xe opiziin `l

cvikc dpynd dze` lr opikxtcn mixyw

eagez oenx ly cety `ian gqtd z` oilev

lwc lye oel` ly iziipe jixte eit jezl

eda zi`c meyn opivxzne dnwye aexge

zi` el` lkc mzd opirny `in iwtne ixhiw

dp`z eziipe mzd opikxtc b"r`e ixhiw eda

witn `lglgnc ab` inp dp`z opivxzne

ur enk mipta gen ea yiy in (b)yexit `in

ivr iab ikd elit` feb` lye daxr ly

iab `nrh epiid mzdc mixyk md dkxrn

`l` mipyl ekzegl cetyl jxc oi` gqt

f`e xria lcb `edy enk lebr eze` oigipn

ea oilev epiid m` jklid cetyl aeh `ed

ivr iab la` lewlw icil xacd `ai gqt

jxc gafnmicnerd mivr jezgl mc` ipa

gend z` [gwi] (xqei) mipyl mkzgiyk jkld xzei sxyiy liaya mipyl dtixyl

:feb` ivra dyri oke miptany.ìàøùé õøà áåùé íåùî øîàã ïàîì àìàyxtny

`pz dpey j`id eixacl `ed k"` l`xyi ux` aeyi liaya ok enk xeqi`d mrh

iyextl `kil eiykre otb lye zif ly `l` xq` `l `nw `pz ixdy lwc ivr `nw

q"ydl el did dil zil i`c mixyw meyn xeqi` dil zil awri xa `g` axc

mrh dil zi` i`ce `l` ibilt i`na l`xyi ux` aeyi meyn c"nl `l` zeywdl

:ixhiw.êéîòèéìå'ipznn zaze` `l i`n` mipdk zxezc `ziixan dil zazenc

:dinza l`xyi ux` aeyi meyn eda zil ike oilibx eid dp`zac ipzwcéàî àìà
.íòèxa `g` axc `ail` ixiin ixit `car `lc dp`zac zxaqc il zaze` `l

aeyi zpwz dia zilc ixit `car `lc lwca uixz lwcn inp il zywn ik awri

enk ixit `car `lc mip`z daxd `ki`c xeaq did dywnde cner `ed dtixylc

aeyi meyn dia zil in aexgn jixt `le lwcn jixtc `de `kil lwca la` dagxc

lwca `l` l`xyi ux` aeyi meyn xeqi` jiiy `lc dil `xiaqc l`xyi ux`

la` l`xyi ux` gaya aezkd o`pn iaiygc ab`c `xwa oiiepnd otbe zife dp`ze

:l`xyi ux` aeyi meyn xeqi` `kil zexit x`yaàãáò àìã äðàú àëéà éîå
.ïéà éøéô`l` oilibx eid `l lwcac zeywdl epivn `l lwcn `nlya eyexit ikd

jk lk oiler ike oilibx eid dp`zac oeike oilibx eid dp`zac opixn` oizipzna

:gafnl jixvy enk ixit icar `lc mip`z `evnl.ïéà`evnl daxd oileki i`ce

:dagxck ixit icar `lc `zp`z eed inp oipiipa liayayéðéàú éúééî äáçø øîàã
.àúøååéçick oigwel `zxeeig mip`z ly mirhp od zerx mip`z oze` zepal mip`z

:yxtnck rehpl
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:dpynd dtiqenéaøa øæòìà éaø øîà[iax oa-],äéä äNòî ,÷Bãö ¨©©¦¤§¨¨§©¦¨©£¤¨¨
åy cr ,adf daxd jk lk dilr didäéìò eðîðmy eidy epn - §¦§¨¤¨

dliayaìLíéðäk úBàî Licka ekxvedydúBpôìmewnn §Ÿ¥Ÿ£¦§©¨
'mipdk ze`n yly' oipn lre .xg` mewnl dlhlhle ,dzidy
lk d`ln dzid ok` m`y itl ,`ed `nfeb oeyly l`eny xn`
,zxayp dzid i`ce ,dzeptl mipdk jk lk mikixv eidy cr jk

.jk lk mipiznn eid `le
`ed l`eny dpny iyilydeïðúc ,úëBøt(d"n g"t milwy)ïaø , ¨¤¦§©©¨

,ïâqä ïBòîL éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLdúëBøtdzidy ¦§¤©§¦¥¥¦©¦¦§©§¨¨¤
did ,miycwd ycewl lkidd oia dielz,çôè déáòeíéòáL ìò ¨§¨¤©©¦§¦

ïéîéð íéðLeid mixip -dzäîéðå äîéð ìk ìòå ,úâøàðawp lkae - §©¦¦¦¤¡¤¤§©¨¦¨§¦¨
miqipkn eid xipe xip lkay.ïéèeç äòaøàå íéøNòzcnedkøà ¤§¦§©§¨¨¦¨§¨

didå ,änà íéòaøàzcndaçødidíézLe íéðBîMîe .änà íéøNò ©§¨¦©¨§¨§¨¤§¦©¨¦§¦§©¦
àBaéødzidúéNòðmizye mipeny dziiyr lr mi`iven eidy - ¦©£¥

.adf ixpic `eaixíézLeeid zekext izye -.äðLå äðL ìëa ïéNBò §©¦¦§¨¨¨§¨¨
eeid z`nhpy dryaìL.dúBà ïéìéaèî íéðäk úBàî L`nfebe §Ÿ¥Ÿ£¦©§¦¦¨

mipdk daxdy `l` ,wecwca mipdk ze`n yly eid `ly ,`id
.deliahd

:epzpyna epipy,['åëå] äëøònä úà øcñì ïéøéæba ïéìòî eìçäike ¥¥©£¦©§¦¦§©¥¤©©£¨¨
dkxrnl mixyk mivrd lk ,od ,dkxrnl mixyk mivrd lkõeç

.['åëå] ïôb ìMîe úéæ ìMîoiay weligd mrh z` zx`an `xnbd ¦¤©¦¦¤¤¤
:`xnbd zl`ey .mivrd ipinéðä,otb lye zif ly ,el` -éàî ¨¥©

àîòè:`xnbd daiyn .dkxrnl mdn `iadl oi`y mrhd edn - ©£¨
éøè÷c íeMî ,øîà àtt áø,[xei` d`x] mixyw mda yiy - ©¨¨¨©¦§¨§¦

mpi` jkle ,miwlg mpi` mbe ,ixnbl miyai mpi` mivrd mzngne
e .dti mitxyp,ìàøNé õøàc áeMé íeMî ,øîà á÷òé øa àçà áø©£¨©©£Ÿ¨©¦¦§¤¤¦§¨¥

oiid mihrnzn eid ,dkxrnl mivr mdn mi`ian eid eli`y
daxdl mikixv eid ycwnd ziaay itl ,l`xyi ux`ay onyde

.mivr
:awri xa `g` ax ly enrh lr `ziixan dywn `xnbd,éáéúéî¥¦¥

mipdk zxeza epipy(c"t dacpc `xeaic `xwie)dxeza xen`d lr`xwie)

(ai `xW` mivrd lr mz` odMd Kxre' ,dler oaxw ixai` iabl§¨©©Ÿ¥Ÿ¨©¨¥¦£¤
oeyldne .'gAfOd lr xW` W`d lr,'Làä ìò øLà íéöòä ìò' ©¨¥£¤©©¦§¥©©¨¥¦£¤©¨¥

l dpeekdy ,eyxcLà úBéäì íéëBzpä íéöòsxydl mixdnnd - ¥¦©¦¦¦§¥
:`xnbd zxxan .milgb zeyrdleeäéð éàîemivrd md dne - ©¦

md :`xnbd daiyn .milgb zeyrdle sxydl mixdnndéø÷Bc§¥
ãetL,dti mikezgd mipw -Bzî øè÷î éìæàå éøè÷ àìcBëoi`y - ©§Ÿ¨§¦§¨§¦¦§¨¦

`ziixad dkiynn .urd mipt cr miribne mikledd mixyw mda
:zl`eye.äëøònì íéøLk íéöòä ìk éëå:`ziixad daiyn,ïäìk §¦¨¨¥¦§¥¦©©£¨¨¥¨

íéøLk íéöòä,dkxrnlïî õeçivr.ïôâå úéælk x`yy s`e ¨¥¦§¥¦¦©¦¨¤¤
,md mixyk mivrd,ïéìéâø eéä elàa ìáà,mdeäðàz ìL úBiaøîa £¨§¥¨§¦¦§ª§¦¤§¥¨

.ïîL õò ìLå æBâà ìLå:`ziixad dtiqenéñBî øæòéìà éaø,ó`l §¤¡§¤¥¤¤©¦¡¦¤¤¦
`l` ,mileqt otb lye zif ly wxóàurìLå ,ïBlà ìLå ,Lééî ìL ©¤§¨§¤©§¤

,äî÷L ìLå ,áeøç ìLå ,ì÷c.dkxrnl md mileqt mlek ¤¤§¤¨§¤¦§¨
jezne ,xfril` iaxe `nw `pz ly mzwelgn z` zyxtn `xnbd

:`xnbd dywn .awri xa `g` ax ixac lr dywn jkàîìLa¦§¨¨
éøè÷c íeMî øîàc ïàîì,`tt ax zrcl zpaen `ziixad - §©§¨©¦§¨§¦

yiy meyn `ed zif lye otb ly mi`ian oi`y mrhdy xaeqd
y yxtl yi df itly iptn ,mixyw mdaéâìôéî÷ àäa`nw `pz §¨¨¦§§¦

mixyw mda oi` xfril` iax xq`y mivrdy ,xfril` iaxe
,`id mzwelgne ,uegan wx `l` miptanøîcxfril` iax -øáñ §©¨©

yéàebî éøè÷ àìc áb ìò óàmipt cr miribn mixywd oi`y - ©©©§Ÿ¨§¦¦©©
,mewn lkn ,urdïðéúééî àì éàøaî éøè÷c ïåékmda yiy oeik - ¥¨§¨§¦¦¨©Ÿ©§¦©

.dkxrnl m`iadl oi` ,uegan mixywøîe`nw `pze -,øáñ ©¨©
yéàebî éøè÷ àìc ïåék,miptan mixyw mda oi`y -áb ìò óà ¥¨§Ÿ¨§¦¦©©©©©

ïðéúééî ,éøè÷ éàøaîcmd mixyk ,mixyw mda yi uegany s` - §¦¨©¨§¦©§¦©
.dkxrnl m`iadløîàc ïàîì àlàawri xa `g` ax zrcl - ¤¨§©§¨©

`ed zife otb lya leqtd mrhy xaeqd,ìàøNé õøàc áeMé íeMî¦¦§¤¤¦§¨¥
ur ly `iadl xzen `nw `pz zrcl recn ,zeywdl yi,ì÷ceéî ¤¤¦

déa úéìea oi` m`d ike -.ìàøNé õøàc áeMé íeMî ¥¥¦¦§¤¤¦§¨¥
:`xnbd zvxznCì øîà,awri xa `g` ax jl xn`i -éîòèéìåC ¨©¨§¦©§¨

ziywd `l recn ,`ziixadn ixac lr ziywdy ,jzhiyle -
lyn mi`ian eidy exn`y ,epzpynn,äðàzyi dfn mb `ld §¥¨

ike ,zeywdlúéì[oi`-].ìàøNé õøàc áeMé íeMî dadgixkn ¥¨¦¦§¤¤¦§¨¥
:`xnbdøîéîì Cì úéà éàî àlà`iyewd z` ayiil ick ¤¨©¦¨§¥©

xaecny ,epzpynnauràøét àãéáò àìc äðàzdyer epi`y - §§¥¨§Ÿ£¦¨¥¨
,oky oeike ,l`xyi ux` aeyi meyn ea oi` jkle ,zexiténð ì÷c¤¤©¦
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dpi`y dp`za xaecny dpynd z` epayiiy dn :`xnbd dywn
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:`xnbd zvxzn .zexit dyer dpi`y dp`z,ïéà,`ed ievn xacd ¦

äaçøãk,dagx ixacke -,äaçø øîàczexew el eidiy dvexd ¦§©§¨§¨©©§¨
,oipa jxevl miwfgàúøeéç éðéàz éúééîmip`z ly zerihp `iai - ©§¦§¥¥¦§¨¨

,zerexb mdy zepal

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

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים שמעון גד שי'

שלום וברכה!

אשר  הספרדים  אחב"י  להתעוררות  פעולה  ע"ד  האסיפה,  אודות  כותב  בו  למכתבו,  במענה 

באה"ק ת"ו לעניני יהדות תורה ומצות, ושואל ע"ד כתבת רבנים וכו'.

והנה ידועה דעת תורתנו תורת חיים בהנוגע להצלחת עניני קדושה, להתחיל באופן דראשיתך 

מצער ]וכדיוק הבעש"ט, שאז[ אחריתך ישגא מאד. שמזה מובן שאין עתה להתעסק בעשיית פרסום 

ולרכוש כתבת רבנים וכו', כ"א ללכת צעד אחר צעד, ובהליכה זו עצמה יתבררו כמה פרטים ואופני 

פעולות והכשרון לזה, ואז יוכלו להחליט בהנוגע לשאלותיו וכו'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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כשם שכל אחד מישראל צריך לקבץ את כל המחשבות הדיבורים והמעשים שלו לתכלית אחת, "לעשות רצונך בלבב שלם" – צריך גם 
הקדוש־ברוך־הוא לקיים מה שכתוב "ושב הוי' אלוקיך את שבותך", "אם יהיה נידחך בקצה השמים משם יקבצך הוי' אלוקיך ומשם 

ייקחך".
משיחת וא"ו תשרי, ה'תשכ"ח

oifge` mipy` cenr l sc ± oey`x wxtzereay

åäì éôééùå.àúáöã àìáçásc) dteqa dxf dcear zkqna opiziin `zavc enk

rxf yi m` mbe eztilw lk xiqzy cr url dil siiye lwc ixevn ieyrd laga (:dr

i"r `nye oztilw oixiyn ikdae ixt my `ai `l aeye eplitz zerihpd jeza oirxb

dia dwixyc letic ixt ea `ai `l jk jezne dtilw ea licbz `ly el lirez jk

:izyxity enk oirxb rxf irx`aäéì éøá÷å
.ïåèøéù àîé äì ÷éñîã àëéämewn eze`a

zeni `l mind gelgl jezne lcb midy

jezn zeni xeaw my did `l m`y oli`d

:dtilw ea oi`y.àãáò äøå÷`edy jezne

egk oiyigkny ixt ea lcb oi`e wxq oli`

oipa epnn zeyrl zexewl ie`xy jk lk lecb

,gafnd jxevl oigwel oiwcd mitpr oze`

:ikixa xg` oeyl itpr ediipin ikiq zlzeàì
.àìîâ åäì ä÷æçîleki epi` xyb ly sc

daxd xnelk xyb `lnb ,olceb aexn olaeql

enke df iepiy (a ipira d`xp jk milecb md

oi` mixtqd zqxibk k"za diepy `ziixay

:ayiil leki mc`.íòè éàîitlk dzifg

:gxfn.åá úáùðî çåøä àäúù éãëgexd

:gxfn xry jxc `aiyåäéù øîà ãçå
.íùî àúéìàä úà ïéúéöîmiwc mivr

miwlcpe el jenq y`de zifg eze`a oiniyn

:miphw mivr ici lr milecb mivrdúåîå÷î
.éãáòoipzep eid daxd zenewna xnelk

cv lkn dkxrnd ivr etxyiy ick mivr

`dzy ick xn`c o`nlc ediipia `ki`e

`zil`d oizivn eid `l ea zaypn gexd

:myn

åéçà åäåàø êìò ïøãä

øîà.äðåîîä íäìe`ay xg`l

:zeqiitd lr zifbd zkyllåàåá
.÷øåæ éî èçåù éî åñéôäåqitpe e`ea xnelk

yi zeqiit xyr dylye wexfi in hegyi in

`de wxefd eze` dlawe dwixf dhigy o`k

law xn`c (:dk 'c) `neia gken oke lawnd

zlgz dlawc oewz ikde wexfl `ae lawnd

oeyic wxef `diy lawnl d`pe `id dwixf

zeqiit 'i ixd dyy yakl mixa` z`lrda 'c ixd dxepn oeyice iniptd gafn

`l` oiqitn eid `lc (my) `neia opixn`e zeqiit b"i ixd oiide oiziagde zleqd

enr mikynp mipdkd eig` a"i dhigya dkfy odke dhigya dpey`x dceara

oeyicl df df xg`lk df enr oikynp eidy xcqk df xg` df elv` ody oze` xnelk

oebk dpey`x dcearl oey`xd dcearl oikynp od oiayei ody xcqk dxepnl dfe

qiite dpyna oixecq ody xcqk 'ek dxepnl 'bde inipt gafn oeyicl ipyde dwixf

oiayeid olek dhigya oey`x dkfy oeikc cg` qiit m` ik oilihn eid `lc cg`

dxepnde iniptd gafn oeyic (d"k sc my) `neia `zi`ck eixg` oikynp elv`

wxef ine hgey in ,ziyrp `id cinz zcear mrc li`ed dil `aiyg cinzd zcearn

iia`c `zrnya `nei xcqa xn`ck jk ded `l dceard xcqy it lr s`e oycn ine

did dfd xcqd xcqke cinzd mc zwixfl mcew iniptd gafn oeyic xn`c (.bl sc)

iniptd gafn oeyic mcewy cinzd zhigya mcew oiqiitn d"ync x"` qitdl mdl

eze` oixwane hegyl eze` oiqipkne oi`exe ea oikefy mipdkd oze` dlhd oigwel eid

dxepnde gafnd oeyic mcew cinzc ilina oiwqer eidy oeik jklide zewea`d xe`l

cinza dzid dcear zlgzy jeznc ezwixfe cinzd zhigy mcew inp oiqitn eid

xakc qiita dfl df oincew el`y iptn `le qiita denicwde dzid daiag dpey`x

lke eixg` oikynp mipdkd eig` a"i hgeyd dkefy oeikc cgi oikef oleky izyxit

dxepnde iniptd gafn oeyic xg` `l` dzid `l ezwixfe ezhigy cinzd zecear

hgey k"g`e zexp 'd dxepnd z` oycn jk xg`e iniptd gafn oycn dlgza cvik

jk xg`e owzl ex`ypy zexp izy owzne aihn k"g`e mcd z` wxefe cinzd z`

yxtne zxehwa mc` dpy `l mlerny itl xg` qiit did zxehwae zxhwd xihwn

e`ea zxehwl miycg mipdk oifixkn eid jkitl zxyrny iptn (.ek sc) `neia

yakl mixa` z`lrdae dxepnde iniptd gafn oeyica qiit did dnl z"`e eqitde

aiig dkxrnd z` xciqy xf opgei iax xn` (:fk sc) 'a wxt seqa `neia 'ixn` `d

zn dzid dnz dceare li`ed dzin'ixn`e qiit iraiz dzrn `l` `ax dl siw

oixifb ipyae dkxrn xeciqa dkef oycd znexza dkfy in `ipzc `d dizhinzyi`

odk lk xn` `l `dc qiit ira (c)`nl`

znexza dkfy eze` `l` xcqi dvxiy

`lc myn gken `nl` xg` `le xcqi oycd

dceara la` dnz dceara `l` opiqiitn

`la da dkfi dvxiy odk lk dnz dpi`y

dze` lr opikxt mzdc uxzl yi qiit

`id dnz dcear e`lc dhigyn dreny

dhigy ip`y opivxzne qiit ira d"t`e

b"r` qiitl daeyge `id dcear zlgzc

lkc l"i p"d jklid `id dnz dcear `lc

dxepnde gafn oeyic md dcear zlgz el`

dkxrna dfe gafna df eid dcear zlgz

ly dcear zlgz yakl mixa` z`lrd

(ivexzl `ki` inp dlawe `id zxehwd

:`id mixf ly dcear e`l jklidùàøä
.ãçà ïäëá ìâøäåopiwtn (.fk sc) `neia

mixa` zkleda miwqerd mipdk dyy `xwn

lkd z` odkd aixwde aizkc yakl

yakl mixa` zkled ef xn xn`e dgafnd

d`exd oneyd `ed dfgd apfd `ed uwerd

iy`x `la o`kne o`kn oikzege rwxwd z`

dpwd xaegn eae x`evd `ed dxbde zerlv

onwl iriax odka dxbde dfgd alde

xcqa mixecq od dn iptn enewna opiyxtn

mr axwy b"k ly epexyr ivg oiziagde dfd

dzivgn (e `xwie) xn`py mei lka cinzd

zagn lr dil jinqe axra dzivgne xwaa

:oiziag diexw `id jkl dyrz onyaøîà
ïîæ òéâä íà åàøå åàö äðåîîä ïäì

.äèéçùähgey oi`c meid mdl xi`dy

:meia `l` cinz.äàåøäi`wxa wxa xne`

l`wfgi) wxa dl zeid ornl enk xdv oeyla

:(`k.äàåøä`izne jk xne` bbd lry eze`

cr gxfnd lk ipt xi`d xne` l`eny oa

idlya zegpna k"n 'it ,oexaga ribn `edy

dpenn l`eny oa `izn (:f sc) milwya xn`ck jk lr dpenn did `ed mgld izy

did `edyke wxef in hgey in meid xi`dyk oiqitny zeqiit epiide zeqiitd lr

lk ipt xi`d m` exn` bbd lry oze`l xne` did dhigy onf ribd m` l`ey

`d o`kl zeqiit oipr dnc iaxl d`xp oi`e od oixne` ode oexaga `edy cr gxfnd

l l`eny oa `izn cere did xak dfe ded dlila oey`x qiitdprhd lk xne` did `

lry eze`c xn`c (:gk sc) `neia gkenck oexaga `edy cr gxfnd ipt lk xi`dc

yxtne od el xne`e oexagay cr jci` el xn`e gxfnd ipt lk xi`d xne` bbd

`iznc ikd yxtl l"pe jk lk xnel ekxved dpald xe`a zg` mrt erhy itl mzd

bbd lry eze` xne` did `lc xaq edi`e w"z` bilt qiit lr dpennd l`eny oa

oexagay cr jci` l"`e gxfnd ipt lk lr xi`d xne` did oeyld dfa `l` i`wxa

i`wxan lecb xeriyd dfe myn oexag ze`xl oilekiy oexag cr xdvd d`xpy cr

i`wxa dlr xne` r"x i`wxa wxa xne` y"x `nei xcqa `ipzc xacl di`xe w"zc

lr dpennd [xne`] l`eny oa `izn oexaga i`wxa xne` oiiywt` oa `ipegp

xne` `xiza oa dcedi 'x oexaga `edy cr gxfnd ipt lk xi`d xne` zeqiitd

`dbp ikd i` opikxt mzde ezk`lnl yi` yi` mrd lk e`vie gxfnd ipt lk xi`d

yitp `xeriy i`dc xninl `ki`e ibilt edlek `nl` milret xekyl `ni` l"` edl

:oexagn.íéàìè úëùìî äìè åàéáäå åàö íäì øîàdid oiicre eqitdy xg`l
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רנז oifge` mipy` cenr l sc ± oey`x wxtzereay

åäì éôééùå.àúáöã àìáçásc) dteqa dxf dcear zkqna opiziin `zavc enk

rxf yi m` mbe eztilw lk xiqzy cr url dil siiye lwc ixevn ieyrd laga (:dr

i"r `nye oztilw oixiyn ikdae ixt my `ai `l aeye eplitz zerihpd jeza oirxb

dia dwixyc letic ixt ea `ai `l jk jezne dtilw ea licbz `ly el lirez jk

:izyxity enk oirxb rxf irx`aäéì éøá÷å
.ïåèøéù àîé äì ÷éñîã àëéämewn eze`a

zeni `l mind gelgl jezne lcb midy

jezn zeni xeaw my did `l m`y oli`d

:dtilw ea oi`y.àãáò äøå÷`edy jezne

egk oiyigkny ixt ea lcb oi`e wxq oli`

oipa epnn zeyrl zexewl ie`xy jk lk lecb

,gafnd jxevl oigwel oiwcd mitpr oze`

:ikixa xg` oeyl itpr ediipin ikiq zlzeàì
.àìîâ åäì ä÷æçîleki epi` xyb ly sc

daxd xnelk xyb `lnb ,olceb aexn olaeql

enke df iepiy (a ipira d`xp jk milecb md

oi` mixtqd zqxibk k"za diepy `ziixay

:ayiil leki mc`.íòè éàîitlk dzifg

:gxfn.åá úáùðî çåøä àäúù éãëgexd

:gxfn xry jxc `aiyåäéù øîà ãçå
.íùî àúéìàä úà ïéúéöîmiwc mivr

miwlcpe el jenq y`de zifg eze`a oiniyn

:miphw mivr ici lr milecb mivrdúåîå÷î
.éãáòoipzep eid daxd zenewna xnelk

cv lkn dkxrnd ivr etxyiy ick mivr

`dzy ick xn`c o`nlc ediipia `ki`e

`zil`d oizivn eid `l ea zaypn gexd

:myn

åéçà åäåàø êìò ïøãä

øîà.äðåîîä íäìe`ay xg`l

:zeqiitd lr zifbd zkyllåàåá
.÷øåæ éî èçåù éî åñéôäåqitpe e`ea xnelk

yi zeqiit xyr dylye wexfi in hegyi in

`de wxefd eze` dlawe dwixf dhigy o`k

law xn`c (:dk 'c) `neia gken oke lawnd

zlgz dlawc oewz ikde wexfl `ae lawnd

oeyic wxef `diy lawnl d`pe `id dwixf

zeqiit 'i ixd dyy yakl mixa` z`lrda 'c ixd dxepn oeyice iniptd gafn

`l` oiqitn eid `lc (my) `neia opixn`e zeqiit b"i ixd oiide oiziagde zleqd

enr mikynp mipdkd eig` a"i dhigya dkfy odke dhigya dpey`x dceara

oeyicl df df xg`lk df enr oikynp eidy xcqk df xg` df elv` ody oze` xnelk

oebk dpey`x dcearl oey`xd dcearl oikynp od oiayei ody xcqk dxepnl dfe

qiite dpyna oixecq ody xcqk 'ek dxepnl 'bde inipt gafn oeyicl ipyde dwixf

oiayeid olek dhigya oey`x dkfy oeikc cg` qiit m` ik oilihn eid `lc cg`

dxepnde iniptd gafn oeyic (d"k sc my) `neia `zi`ck eixg` oikynp elv`

wxef ine hgey in ,ziyrp `id cinz zcear mrc li`ed dil `aiyg cinzd zcearn

iia`c `zrnya `nei xcqa xn`ck jk ded `l dceard xcqy it lr s`e oycn ine

did dfd xcqd xcqke cinzd mc zwixfl mcew iniptd gafn oeyic xn`c (.bl sc)

iniptd gafn oeyic mcewy cinzd zhigya mcew oiqiitn d"ync x"` qitdl mdl

eze` oixwane hegyl eze` oiqipkne oi`exe ea oikefy mipdkd oze` dlhd oigwel eid

dxepnde gafnd oeyic mcew cinzc ilina oiwqer eidy oeik jklide zewea`d xe`l

cinza dzid dcear zlgzy jeznc ezwixfe cinzd zhigy mcew inp oiqitn eid

xakc qiita dfl df oincew el`y iptn `le qiita denicwde dzid daiag dpey`x

lke eixg` oikynp mipdkd eig` a"i hgeyd dkefy oeikc cgi oikef oleky izyxit

dxepnde iniptd gafn oeyic xg` `l` dzid `l ezwixfe ezhigy cinzd zecear

hgey k"g`e zexp 'd dxepnd z` oycn jk xg`e iniptd gafn oycn dlgza cvik

jk xg`e owzl ex`ypy zexp izy owzne aihn k"g`e mcd z` wxefe cinzd z`

yxtne zxehwa mc` dpy `l mlerny itl xg` qiit did zxehwae zxhwd xihwn

e`ea zxehwl miycg mipdk oifixkn eid jkitl zxyrny iptn (.ek sc) `neia

yakl mixa` z`lrdae dxepnde iniptd gafn oeyica qiit did dnl z"`e eqitde

aiig dkxrnd z` xciqy xf opgei iax xn` (:fk sc) 'a wxt seqa `neia 'ixn` `d

zn dzid dnz dceare li`ed dzin'ixn`e qiit iraiz dzrn `l` `ax dl siw

oixifb ipyae dkxrn xeciqa dkef oycd znexza dkfy in `ipzc `d dizhinzyi`

odk lk xn` `l `dc qiit ira (c)`nl`

znexza dkfy eze` `l` xcqi dvxiy

`lc myn gken `nl` xg` `le xcqi oycd

dceara la` dnz dceara `l` opiqiitn

`la da dkfi dvxiy odk lk dnz dpi`y

dze` lr opikxt mzdc uxzl yi qiit

`id dnz dcear e`lc dhigyn dreny

dhigy ip`y opivxzne qiit ira d"t`e

b"r` qiitl daeyge `id dcear zlgzc

lkc l"i p"d jklid `id dnz dcear `lc

dxepnde gafn oeyic md dcear zlgz el`

dkxrna dfe gafna df eid dcear zlgz

ly dcear zlgz yakl mixa` z`lrd

(ivexzl `ki` inp dlawe `id zxehwd

:`id mixf ly dcear e`l jklidùàøä
.ãçà ïäëá ìâøäåopiwtn (.fk sc) `neia

mixa` zkleda miwqerd mipdk dyy `xwn

lkd z` odkd aixwde aizkc yakl

yakl mixa` zkled ef xn xn`e dgafnd

d`exd oneyd `ed dfgd apfd `ed uwerd

iy`x `la o`kne o`kn oikzege rwxwd z`

dpwd xaegn eae x`evd `ed dxbde zerlv

onwl iriax odka dxbde dfgd alde

xcqa mixecq od dn iptn enewna opiyxtn

mr axwy b"k ly epexyr ivg oiziagde dfd

dzivgn (e `xwie) xn`py mei lka cinzd

zagn lr dil jinqe axra dzivgne xwaa

:oiziag diexw `id jkl dyrz onyaøîà
ïîæ òéâä íà åàøå åàö äðåîîä ïäì

.äèéçùähgey oi`c meid mdl xi`dy

:meia `l` cinz.äàåøäi`wxa wxa xne`

l`wfgi) wxa dl zeid ornl enk xdv oeyla

:(`k.äàåøä`izne jk xne` bbd lry eze`

cr gxfnd lk ipt xi`d xne` l`eny oa

idlya zegpna k"n 'it ,oexaga ribn `edy

dpenn l`eny oa `izn (:f sc) milwya xn`ck jk lr dpenn did `ed mgld izy

did `edyke wxef in hgey in meid xi`dyk oiqitny zeqiit epiide zeqiitd lr

lk ipt xi`d m` exn` bbd lry oze`l xne` did dhigy onf ribd m` l`ey

`d o`kl zeqiit oipr dnc iaxl d`xp oi`e od oixne` ode oexaga `edy cr gxfnd

l l`eny oa `izn cere did xak dfe ded dlila oey`x qiitdprhd lk xne` did `

lry eze`c xn`c (:gk sc) `neia gkenck oexaga `edy cr gxfnd ipt lk xi`dc

yxtne od el xne`e oexagay cr jci` el xn`e gxfnd ipt lk xi`d xne` bbd

`iznc ikd yxtl l"pe jk lk xnel ekxved dpald xe`a zg` mrt erhy itl mzd

bbd lry eze` xne` did `lc xaq edi`e w"z` bilt qiit lr dpennd l`eny oa

oexagay cr jci` l"`e gxfnd ipt lk lr xi`d xne` did oeyld dfa `l` i`wxa

i`wxan lecb xeriyd dfe myn oexag ze`xl oilekiy oexag cr xdvd d`xpy cr

i`wxa dlr xne` r"x i`wxa wxa xne` y"x `nei xcqa `ipzc xacl di`xe w"zc

lr dpennd [xne`] l`eny oa `izn oexaga i`wxa xne` oiiywt` oa `ipegp

xne` `xiza oa dcedi 'x oexaga `edy cr gxfnd ipt lk xi`d xne` zeqiitd

`dbp ikd i` opikxt mzde ezk`lnl yi` yi` mrd lk e`vie gxfnd ipt lk xi`d

yitp `xeriy i`dc xninl `ki`e ibilt edlek `nl` milret xekyl `ni` l"` edl

:oexagn.íéàìè úëùìî äìè åàéáäå åàö íäì øîàdid oiicre eqitdy xg`l

z`lrda oia dhigya oia cinz zceara ekfy oze`l dpennd mdl xn` dlil

zial jlede ekyen cinza dkfy in xn`ck ezpkda oiwqrzn oleky mixa`
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רנח
oifge` mipya cenr l sc ± oey`x wxtzereay

zekyld ode (.cl sc) zecn zkqna yxtnck oilwxhl zegezt zeipehiwk el zegezt

mzd opzc `de zecna opzc oaxw dlh zkyl `ed `kdc mi`lhd zkyl o`k zeiepnd

(c)xity ipyne (:fh sc) `neic w"ta edl inx cwend zial ziaxrn zinexc `idy

zkyl `idy oei ikln mevwyy gafn ipa` z` i`penyg zia efpb da zipetv zigxfn

zia zkyle efpb dae `kd opzc zenzegd zia

`id ohw cwend zia `xwpd `ed cwend

opzck dliahd zial da oicxeiy dkyl

zian dleryk cin my laehd odkde zecna

btzqne dkyl dze`a mngzn did dliahd

dlirnc dliahd zia epi` dliahd zia dfe

zia daxde `nw wxta xen`deid dliah

daxda leahl mipdk daxd elkeiy ick mdl

:zenewn.úåîúåçä úëùìmy oiripvny

on mikqpe zezlq igwel ly zenzeg

wxtd seq cr dpynd yexitn xqg o`k

àì.äìèä úà ïéúôåë åéädhigy zrya

`l` 'nba `nrhe cgi milbx 'c

oa wgvi zciwrk lbxe ci eze` miciwrn

:mdxa`.åá ïéæçåà íéøáàá åëæù éîzrya

:eze` oiriiqne dhigy.åùàødlh ly

lv` eilbxe (eipte) gafn lv` dxfr mexcl

zia `diy jixvy axrnl eipte dxfr oetv

iptl eze` hgye aizkc axrn itlk ezhigy

gafn lv` dxfr mexcl dlh ly ey`xe 'd
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on ewigxdl axrn cvl hgeyd ekyen
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lv` gafnd jxe` seql ziaxrn zipetv
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aizkck wegxnl wxefe ecia ilkde cner

`ed [`xwiqd] hegd on dhnl `dc ewxfe

b"r zepzipy ze`hgac oeik ikd elit` ozep

yakl zelrl jixv mye dlrnl zepxwd

lka p"de oini jxc gxfnl dpete mexcd jxc

siwdl ligzn dhnl oipzipy t"r` mincd

gzta gafn ly eipt `edy mexcd jxc

zigxfn oxwa oinil dpet myne ziad zqipk

ozepe zinexc ziaxrnl jk xg`e zipetv

gafnd z` siwn `vnp zinexc ziaxrnl

zinexc ziaxrnl k"g`e oetv gxfn oini jxc

:(.fi sc) w"ta `nei xcqa i"yx axd 'it jk

.úéîåøã ãåñé ìò êôåù [äéä] íãä éøéù
zipd lkcely mixiy oevigd gafn lr oip

migafa giken oke zinexc ceqi lr oiktyp

cnle `iyp xiry iab `nrh opixn`c (.bp sc)

dn lkidd on ez`ivil yakd on ezcixi

ceqi epiidc el jenqa lkidd on ez`ivi

aizkc `xwn ol `wtpe gztd cbpky iaxrn

cren ld` gzt xy` dlerd gafn ceqi l`

ceqi epiidc jenqa yakd on ezcixi s`

lr jetyl el jixv z`hgac oeike zinexc

oi`y it lr s` mincd lka p"d zinexc ceqi

odixiy ozwixf liaya yakd lr oiler

onc ozn ixdy zinexc ceqi l` oiktyp

:yak b"r oilery oze`a ok enk oini ztwda

.åú÷éøæå åúèéçù êì ùøéô åéùëò [ãò]
egezipe ehytd xcq yxtn jli`e o`kn

:yakl mixa`d z` oilrn cvike
àì

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

ïéøwáî ,áøòaî øweáî àeäL ét ìò óà .áäæ ìL¤¨¨©©¦¤§¨¦¨¤¤§©§¦
éîéðtä çaæî ïeMéãa äëfL éî .úB÷eáà øBàì BúBà§£¦¤¨¨§¦¦§¥©©§¦¦

ïeMéãáe:íãéa íéìk äòaøàå ïéîéc÷î eéä ,äøBðnä §¦©§¨¨©§¦¦§©§¨¨¥¦§¨¨
éðhä .úBçzôî éðLe ,æekäå ,éðhä¯ìL á÷øúì äîBc ©¤¦§©§¥©§§©¤¦¤§©§¨¤

æekäå .éöçå íééa÷ ÷éæçî ,áäæ¯ìL ìBãb ïBzé÷ì äîBc ¨¨©£¦©©¦¨¥¦§©¤§¦¨¤
ãçà ,úBçzôî ézLe .áäæ¯,éçMä únàa ãøBé àeäL ¨¨§¥©§§¤¨¤¥§©©©¤¦

ãçàå¯Bì àa .ïåék çúBt àeäLLtLtìéðBôvä, §¤¨¤¥©¥¨¨©¦§¥©§¦
éðLïéLtLôBì eéäøòMìúçàå ïBôva úçà ,ìBãbä §¥¦§§¦¨©©©©¨©©©¨§©©

åéìò ,íãà Ba ñðëð àì íBøcaL .íBøcaLøBôî àeä ©¨¤©¨Ÿ¦§©¨¨¨¨§¨
ìòéìà øîàiå" :øîàpL ,ìà÷æçé éãéääfä øòMä ' ©§¥§¤§¥¤¤¡©©Ÿ¤¥©©©©©¤

àì äéäé øeâñçútéék Bá àáé ìà Léàåäéäìà ' ¨¦§¤Ÿ¦¨¥©§¦©¨Ÿ¦¡Ÿ¥
çúôe çzônä úà ìèð ."øeâñ äéäå Bá àa ìàøNé¦§¨¥¨§¨¨¨¨©¤©©§¥©¨©

ñðëðå ,LtLtä úààzäì,àzäîeòébnL ãò ,ìëéäì ¤©¦§¥§¦§©§©¨¥©¨©¥¨©¤©¦©
úà øéáòä ,ìBãbä øòMì òébä .ìBãbä øòMìøâpä ©©©©¨¦¦©©©©©¨¤¡¦¤©¤¤

úàåúBçúBtäBçúôe ,ãò èçBMä èçBL äéä àì . §¤©§§¨Ÿ¨¨¥©¥©
ìBãb øòL òîBMLçzôpLBçéøéî .ìB÷ ïéòîBL eéä ¤¥©©©¨¤¦§©¦¦¨§¦

.äôéøâî ìB÷ ïéòîBL eéä Bçéøéî .çzôpL ìBãb øòL©©¨¤¦§©¦¦¨§¦©§¥¨
eéä Bçéøéî .øéMä ìB÷ ïéòîBL eéä BçéøéîìB÷ ïéòîBL ¦¦¨§¦©¦¦¦¨§¦

.ìéìçä ìB÷ ïéòîBL eéä Bçéøéî .ìöìva Léwî äæøà ïa¤©§¨©¦©¦§¨¦¦¨§¦¤¨¦
ïéòîBL eéä Bçéøéî .æBøk éðéáb ìB÷ ïéòîBL eéä Bçéøéî¦¦¨§¦§¦¦¨¦¦¨§¦
eéä Bçéøéî .øBikì éðëeî ïéè÷ ïa äNòL õòä ìB÷¨¥¤¨¨¤¨¦§¦©¦¦¦¨

ìB÷ òîBL äéä Bçéøéî .øéMä ìB÷ ïéòîBLøôBMäLéå . §¦©¦¦¦¨¨¥©©¨§¥
øékæî àeäL äòLa ìBãb ïäk ìL BìB÷ óà :íéøîBà§¦©¤Ÿ¥¨§¨¨¤©§¦

eéä Bçéøéî .íéøetkä íBéa íMä úàïéçéøîíehét çéø ¤©¥§©¦¦¦¦¨§¦¦¥©¦
ïa øæòìà éaø øîà .úøBèwäéàìâcàaàì eéä íéfò : ©§¤¨©©¦¤§¨¨¤¦§©¦¦¨§©¨

éøòaøååënä.úøBèwä íehét çéøî úBLhòúî eéäå , §¨¥©¦§¨§¨¦§©§¥¥©¦©§¤
ãéîza äëfL éî¯éîe ,íééçaènä úéáa CìBäå ,BëLî ¦¤¨¨©¨¦§¨§¥§¥©¦§¨©¦¦

äéä íééçaènä úéa .Bnò ïéëìBä íéøáàa eëfLBðBôöì ¤¨¨¥¨¦§¦¦¥©¦§¨©¦¨¨¦§
íéãenò äðBîL åéìòå ,çaæî ìLíéñpð,íéòáøeìL ¤¦§¥©§¨¨§¨©¦©¨¦§¨¦¤

,ïäéab ìò æøàúBàì÷ðàå,ïäa ïéòeá÷ eéä ìæøa ìL ¤¤©©¥¤§ª§§¨¤©§¤¨§¦¨¤
ìLeïéìBz ïäaL ,ãçàå ãçà ìëì íéøãñ äLïéèéLôîe, §¨§¨¦§¨¤¨§¤¨¤¨¤¦©§¦¦

ïeMéãa äëfL éî .íéãenòä ïéaL LéL ìL úBðçìeL ìò©§¨¤©¦¤¥¨©¦¦¤¨¨§¦
,åéðôì Bçépäå ,éðhä úà ìèðå ñðëð ,éîéðtä çaæî¦§¥©©§¦¦¦§©§¨©¤©¤¦§¦¦§¨¨

,äðBøçàáe .BëBúì ïúBðå ïôBç äéäåãaékøàMä úà §¨¨¥§¥§¨©§¨¦¥¤©§¨
ñðëð ,äøBðnä ïeMéãa äëfL éî .àöéå Bçépäå ,BëBúì§§¦¦§¨¨¦¤¨¨§¦©§¨¦§©

ïé÷ìBc úéáøòî úéçøæî úBøð éðL àöîe¯úà ïMãî ¨¨§¥¥¦§¨¦©£¨¦§¦§©¥¤
ïàöî .ïîB÷îa ïé÷ìBc elà úà çépîe ,øàMäeákL ©§¨©¦©¤¥§¦¦§¨§¨¨¤¨

¯ïðMãî,ï÷éìãîeïîïé÷ìBcäúà ïMãî Ck øçàå , §©§¨©§¦¨¦©§¦§©©¨§©¥¤
ïáàå .øàMäìL dáe äøBðnä éðôì äúéä,úBìòî L ©§¨§¤¤¨§¨¦§¥©§¨¨¨©£

äéìòLæekä úà çépîe ,úBøpä úà áéèîe ãîBò ïäk ¤¨¤¨Ÿ¥¥¥¦¤©¥©¦©¤©
.àöéå ,äiðL äìòî ìò©©£¨§¦¨§¨¨

äðåîîä íäì øîà êìò ïøãä

àìàlà äìhä úà ïéúôBk eéäïéãé÷òîeëfL éî .BúBàíéøáàaäéä Cëå .Ba ïéæçBà ,Búãé÷òåéðôe íBøcì BLàø : Ÿ¨§¦¤©¨¤¤¨©£¦¦¦¤¨¨¥¨¦£¦§¨¨¨£¥¨Ÿ©¨¨¨
.äiðL úòaè ìò ,úéáøòî úéðBôö ïø÷ ìò èçLð äéä øçL ìL .áøònì åéðôe çøæna ãîBò èçBMäå ,áøònì©©£¨§©¥¥©¦§¨¨¨©©£¨¤©©¨¨¦§¨©¤¤§¦©£¨¦©©©©§¦¨

úòaè ìò ,úéðBôö úéçøæî ïø÷ ìò èçLð äéä íéaøòä ïéa ìLäéiðLïø÷ì Bì àa ,ìa÷îä ìa÷å èçBMä èçL . ¤¥¨©§©¦¨¨¦§¨©¤¤¦§¨¦§¦©©©©§¦¨¨©©¥§¦¥©§©¥¨§¤¤
.úéîBøc ãBñé ìà CôBL äéä ícä éøéL .äîBøc äáøòî ïúBðå ,úéîBøc úéáøòî .äðBôö äçøæî ïúBðå ,úéðBôö úéçøæî¦§¨¦§¦§¥¦§¨¨¨¨©£¨¦§¦§¥©£¨¨¨¨§¨¥©¨¨¨¥¤§§¦

àì

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

תמיד. פרק שלישי - אמר להן הממונה דף ל עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
פירוש                                                                                                                                     פירוש



רנט oifge` mipya cenr l sc ± oey`x wxtzereay

zekyld ode (.cl sc) zecn zkqna yxtnck oilwxhl zegezt zeipehiwk el zegezt

mzd opzc `de zecna opzc oaxw dlh zkyl `ed `kdc mi`lhd zkyl o`k zeiepnd

(c)xity ipyne (:fh sc) `neic w"ta edl inx cwend zial ziaxrn zinexc `idy

zkyl `idy oei ikln mevwyy gafn ipa` z` i`penyg zia efpb da zipetv zigxfn

zia zkyle efpb dae `kd opzc zenzegd zia

`id ohw cwend zia `xwpd `ed cwend

opzck dliahd zial da oicxeiy dkyl

zian dleryk cin my laehd odkde zecna

btzqne dkyl dze`a mngzn did dliahd

dlirnc dliahd zia epi` dliahd zia dfe

zia daxde `nw wxta xen`deid dliah

daxda leahl mipdk daxd elkeiy ick mdl
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on mikqpe zezlq igwel ly zenzeg

wxtd seq cr dpynd yexitn xqg o`k
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`l` 'nba `nrhe cgi milbx 'c
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ïéøwáî ,áøòaî øweáî àeäL ét ìò óà .áäæ ìL¤¨¨©©¦¤§¨¦¨¤¤§©§¦
éîéðtä çaæî ïeMéãa äëfL éî .úB÷eáà øBàì BúBà§£¦¤¨¨§¦¦§¥©©§¦¦

ïeMéãáe:íãéa íéìk äòaøàå ïéîéc÷î eéä ,äøBðnä §¦©§¨¨©§¦¦§©§¨¨¥¦§¨¨
éðhä .úBçzôî éðLe ,æekäå ,éðhä¯ìL á÷øúì äîBc ©¤¦§©§¥©§§©¤¦¤§©§¨¤

æekäå .éöçå íééa÷ ÷éæçî ,áäæ¯ìL ìBãb ïBzé÷ì äîBc ¨¨©£¦©©¦¨¥¦§©¤§¦¨¤
ãçà ,úBçzôî ézLe .áäæ¯,éçMä únàa ãøBé àeäL ¨¨§¥©§§¤¨¤¥§©©©¤¦

ãçàå¯Bì àa .ïåék çúBt àeäLLtLtìéðBôvä, §¤¨¤¥©¥¨¨©¦§¥©§¦
éðLïéLtLôBì eéäøòMìúçàå ïBôva úçà ,ìBãbä §¥¦§§¦¨©©©©¨©©©¨§©©

åéìò ,íãà Ba ñðëð àì íBøcaL .íBøcaLøBôî àeä ©¨¤©¨Ÿ¦§©¨¨¨¨§¨
ìòéìà øîàiå" :øîàpL ,ìà÷æçé éãéääfä øòMä ' ©§¥§¤§¥¤¤¡©©Ÿ¤¥©©©©©¤

àì äéäé øeâñçútéék Bá àáé ìà Léàåäéäìà ' ¨¦§¤Ÿ¦¨¥©§¦©¨Ÿ¦¡Ÿ¥
çúôe çzônä úà ìèð ."øeâñ äéäå Bá àa ìàøNé¦§¨¥¨§¨¨¨¨©¤©©§¥©¨©

ñðëðå ,LtLtä úààzäì,àzäîeòébnL ãò ,ìëéäì ¤©¦§¥§¦§©§©¨¥©¨©¥¨©¤©¦©
úà øéáòä ,ìBãbä øòMì òébä .ìBãbä øòMìøâpä ©©©©¨¦¦©©©©©¨¤¡¦¤©¤¤

úàåúBçúBtäBçúôe ,ãò èçBMä èçBL äéä àì . §¤©§§¨Ÿ¨¨¥©¥©
ìBãb øòL òîBMLçzôpLBçéøéî .ìB÷ ïéòîBL eéä ¤¥©©©¨¤¦§©¦¦¨§¦

.äôéøâî ìB÷ ïéòîBL eéä Bçéøéî .çzôpL ìBãb øòL©©¨¤¦§©¦¦¨§¦©§¥¨
eéä Bçéøéî .øéMä ìB÷ ïéòîBL eéä BçéøéîìB÷ ïéòîBL ¦¦¨§¦©¦¦¦¨§¦

.ìéìçä ìB÷ ïéòîBL eéä Bçéøéî .ìöìva Léwî äæøà ïa¤©§¨©¦©¦§¨¦¦¨§¦¤¨¦
ïéòîBL eéä Bçéøéî .æBøk éðéáb ìB÷ ïéòîBL eéä Bçéøéî¦¦¨§¦§¦¦¨¦¦¨§¦
eéä Bçéøéî .øBikì éðëeî ïéè÷ ïa äNòL õòä ìB÷¨¥¤¨¨¤¨¦§¦©¦¦¦¨

ìB÷ òîBL äéä Bçéøéî .øéMä ìB÷ ïéòîBLøôBMäLéå . §¦©¦¦¦¨¨¥©©¨§¥
øékæî àeäL äòLa ìBãb ïäk ìL BìB÷ óà :íéøîBà§¦©¤Ÿ¥¨§¨¨¤©§¦

eéä Bçéøéî .íéøetkä íBéa íMä úàïéçéøîíehét çéø ¤©¥§©¦¦¦¦¨§¦¦¥©¦
ïa øæòìà éaø øîà .úøBèwäéàìâcàaàì eéä íéfò : ©§¤¨©©¦¤§¨¨¤¦§©¦¦¨§©¨

éøòaøååënä.úøBèwä íehét çéøî úBLhòúî eéäå , §¨¥©¦§¨§¨¦§©§¥¥©¦©§¤
ãéîza äëfL éî¯éîe ,íééçaènä úéáa CìBäå ,BëLî ¦¤¨¨©¨¦§¨§¥§¥©¦§¨©¦¦

äéä íééçaènä úéa .Bnò ïéëìBä íéøáàa eëfLBðBôöì ¤¨¨¥¨¦§¦¦¥©¦§¨©¦¨¨¦§
íéãenò äðBîL åéìòå ,çaæî ìLíéñpð,íéòáøeìL ¤¦§¥©§¨¨§¨©¦©¨¦§¨¦¤

,ïäéab ìò æøàúBàì÷ðàå,ïäa ïéòeá÷ eéä ìæøa ìL ¤¤©©¥¤§ª§§¨¤©§¤¨§¦¨¤
ìLeïéìBz ïäaL ,ãçàå ãçà ìëì íéøãñ äLïéèéLôîe, §¨§¨¦§¨¤¨§¤¨¤¨¤¦©§¦¦

ïeMéãa äëfL éî .íéãenòä ïéaL LéL ìL úBðçìeL ìò©§¨¤©¦¤¥¨©¦¦¤¨¨§¦
,åéðôì Bçépäå ,éðhä úà ìèðå ñðëð ,éîéðtä çaæî¦§¥©©§¦¦¦§©§¨©¤©¤¦§¦¦§¨¨

,äðBøçàáe .BëBúì ïúBðå ïôBç äéäåãaékøàMä úà §¨¨¥§¥§¨©§¨¦¥¤©§¨
ñðëð ,äøBðnä ïeMéãa äëfL éî .àöéå Bçépäå ,BëBúì§§¦¦§¨¨¦¤¨¨§¦©§¨¦§©

ïé÷ìBc úéáøòî úéçøæî úBøð éðL àöîe¯úà ïMãî ¨¨§¥¥¦§¨¦©£¨¦§¦§©¥¤
ïàöî .ïîB÷îa ïé÷ìBc elà úà çépîe ,øàMäeákL ©§¨©¦©¤¥§¦¦§¨§¨¨¤¨

¯ïðMãî,ï÷éìãîeïîïé÷ìBcäúà ïMãî Ck øçàå , §©§¨©§¦¨¦©§¦§©©¨§©¥¤
ïáàå .øàMäìL dáe äøBðnä éðôì äúéä,úBìòî L ©§¨§¤¤¨§¨¦§¥©§¨¨¨©£

äéìòLæekä úà çépîe ,úBøpä úà áéèîe ãîBò ïäk ¤¨¤¨Ÿ¥¥¥¦¤©¥©¦©¤©
.àöéå ,äiðL äìòî ìò©©£¨§¦¨§¨¨

äðåîîä íäì øîà êìò ïøãä

àìàlà äìhä úà ïéúôBk eéäïéãé÷òîeëfL éî .BúBàíéøáàaäéä Cëå .Ba ïéæçBà ,Búãé÷òåéðôe íBøcì BLàø : Ÿ¨§¦¤©¨¤¤¨©£¦¦¦¤¨¨¥¨¦£¦§¨¨¨£¥¨Ÿ©¨¨¨
.äiðL úòaè ìò ,úéáøòî úéðBôö ïø÷ ìò èçLð äéä øçL ìL .áøònì åéðôe çøæna ãîBò èçBMäå ,áøònì©©£¨§©¥¥©¦§¨¨¨©©£¨¤©©¨¨¦§¨©¤¤§¦©£¨¦©©©©§¦¨

úòaè ìò ,úéðBôö úéçøæî ïø÷ ìò èçLð äéä íéaøòä ïéa ìLäéiðLïø÷ì Bì àa ,ìa÷îä ìa÷å èçBMä èçL . ¤¥¨©§©¦¨¨¦§¨©¤¤¦§¨¦§¦©©©©§¦¨¨©©¥§¦¥©§©¥¨§¤¤
.úéîBøc ãBñé ìà CôBL äéä ícä éøéL .äîBøc äáøòî ïúBðå ,úéîBøc úéáøòî .äðBôö äçøæî ïúBðå ,úéðBôö úéçøæî¦§¨¦§¦§¥¦§¨¨¨¨©£¨¦§¦§¥©£¨¨¨¨§¨¥©¨¨¨¥¤§§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc - cinz(iying meil)

.áäæ ìL¤¨¨
:dpynd dtiqenàeäL ét ìò óàxak [df yak-]øweáî[weca-] ©©¦¤§¨

mennáøòaîmixfeg mipdkd eid mewn lkn ,mcewd meid ly ¦¨¤¤
eBúBà ïéøwáî,men ea oi` m`øBàìd.úB÷eáà §©§¦§£

äðùî
gafn oeyic zceara mikefd ly mzpkd xcq z` zyxtn dpynd

:dxepnde iniptdäëfL éîlxeba ekfy mipdkd mze` -aïeMéã ¦¤¨¨§¦
ïéîéc÷î eéä ,äøBðnä ïeMéãáe éîéðtä çaæîlkidd xry cil `eal ¦§¥©©§¦¦§¦©§¨¨©§¦¦

,cinzd zhigy mcewíéìk äòaøàåewifgd,íãéa,mdeéðhä,lq - §©§¨¨¥¦§¨¨©¤¦
.gafnd oyc z` migipn eid eae ,agx eityæekäå,xzei ohw ilk - §©

.dxepnd zexpa x`ypy dn z` egipd eayúBçzôî éðLeick §¥©§§
.oldl dpyna x`eank ,lkidl mzqipka milerpn ipy geztl

:elld milkd ly mlcebe mzxev z` dpynd zyxtnäîBc éðhä©¤¦¤
elcebaá÷øúìdid iphde ,miaw dyely wifgny ilkl -,áäæ ìL §©§¨¤¨¨

`ed `l` ,awxz enk ynn did `l la`,æekäå .éöçå íééa÷ ÷éæçî©£¦©©¦¨¥¦§©
,ìBãb ïBúé÷ì äîBcfekde ,dhnln agxe xv eity ck oink `ede ¤§¦¨

did.áäæ ìL¤¨¨
:zegztnd ipy miynyn eid dnl dpynd zyxtnézLe§¥

dúBçzôîipetvd ytytd z` geztl ick eid ,mdicia ewifgdy ©§§
ipy ea eidy itl ,zegztn izyl ekxvede ,lkidd xrya

,milerpnéçMä únàa ãøBé àeäL ãçàodkd did ,cg` gztn - ¤¨¤¥§©©©¤¦
lerpnd z` geztl ick eigy zia cr dhnl eci hiyedl jixv

,xryd zizgza dhnl did df lerpny ,elyegztnàeäL ãçà¤¨¤
çúBteaïåékrvn`a did ely lerpndy ,gxeh `la ,dxdna - ¥©¥¨

.[` xei` d`x] mc`d ci daeb cbpk xryd

äðùî
lkidl miqpkp eid dxepnde iniptd gafnd oeyica ekfy mipdkd

:lkidd xry zgizt xcq z` zyxtn dpynd .jk mylBì àä
zegztnd z` wifgdy odkdéðBôvä LtLtì.lkidd xryay ©¦§¨©§¦

:dpynd zx`anïéLtLô éðùmiphw migzt -,ìBãbä øòMì Bì eéä §¥¦§¨¦¨©©©©¨
,lkidd gztay xryd `edïBôva úçà,xryd lyíBøca úçàå ©©©¨§©©©¨

ytytd la` .migzet eid ipetvd ytytd z`e .xryd ly
íãà Ba ñðëð àì ,íBøcaLy itl .mlernLøBôî àeä åéìòlr - ¤©¨Ÿ¦§©¨¨¨¨§¨

yexita eehvp df xryøîàpL ,ìà÷æçé éãé ìò(a cn l`wfgi)øîàiå' ©§¥§¤§¥¤¤¡©©Ÿ¤
éäìà 'ä ék ,Bá àáé ìà Léàå çúté àì äéäé øeâñ äfä øòMä ,'ä éìà¥©©©©©¤¨¦§¤Ÿ¦¨¥©§¦©¨Ÿ¦¡Ÿ¥

.'øeâñ äéäå ,Bá àa ìàøNé¦§¨¥¨§¨¨¨
:xryd zgizt xcq z` yxtl dpynd dayìèðodkdúà ¨©¤

LtLtä úà çúôe ,çzônä,ipetvd,àzäì ñðëðådkyl `id ©©§¥©¨©¤©¦§¨§¦§©§©¨
ribn `edy cr ,`zd jeza jldn dide .lkidd ilzek oia dzidy

,my didy gztlàzäîeqpkp did.ìëéäìjeza jldn dide ¥©¨©¥¨
lkiddL ãò`edìBãbä øòMì òébn,lkidl dpetd iniptd ecivn ©¤©¦©©©©©¨
ykeøéáòä ,ìBãbä øòMì òébäxiqd -øâpä úà,gixad -åok enk ¦¦©©©©©¨¤¡¦¤©¤¤§
xiqdúBçúBtä úà,my eidy mixg`d milerpnd -Bçúôed`x] ¤©§§¨

.[c xei`
:dpynd dtiqenèçBMä èçBL äéä àì,cinzd z`L ãò`ed Ÿ¨¨¥©¥©¤

òîBMd lew z`øòLd.çzôpL ìBãb ¥©©©¨¤¦§©

äðùî
dtiqen ,gztpy lkidd xry lew z` dpynd dxikfdy xg`
mixac cer dpen df ab`e ,egixi cr df lew mirney eidy dpynd
zxne` .egixi cr mirnyp eide mei lka ycwna miyer eidy

:dpynd,Bçéøéî,ze`qxt dxyr milyexin dwegx `idyeéä ¦¦¨
ïéòîBLz`ìB÷døòLdìBãbdrya lkidd lyL`ed.çzôp §¦©©¨¤¦§©

:egixi cr mirney eidy mitqep mixac dpynd dpeneéä Bçéøéî¦¦¨

ïéòîBLz`ìB÷däôéøâî.ycwna didy oebip ilk oin -Bçéøéî) §¦©§¥¨¦¦
ïéòîBL eéä Bçéøéî .(øéMä ìB÷ ïéòîBL eéäd z`ìB÷lyäæøà ïa ¨§¦©¦¦¦¨§¦¤©§¨

`edykìöìva Léwî.mizlvn -eéä BçéøéîïéòîBLz`ìB÷ ©¦©¦§¨¦¦¨§¦
ïéòîBL eéä Bçéøéî .ìéìçäd z`ìB÷lyæBøk éðéáb,fixknd ipiab - ¤¨¦¦¦¨§¦§¦¦¨

mipdk ecnr xne`e xgyd zelr mcew xwea lka fixkn didy
.mkzcearlïéòîBL eéä Bçéøéîz`äNòL ,õòä ìB÷eze`ïéè÷ ïa ¦¦¨§¦¨¥¤¨¨¤¨¦

éðëeî[lblb-]øBikì.eze` micixene milrn eidy dryaBçéøéî §¦©¦¦¦
ïéòîBL eéäz`øéMä ìB÷zra mei lka mdita miield exxeyy ¨§¦©¦

.cinzd zaxwdòîBL äéä Bçéøéîz`,øôBMä ìB÷mirwez eidy ¦¦¨¨¥©©¨
.ycwna zeriwz zg`e mixyr mei lka

:dpynd dtiqenLéåe mitiqen eidy,íéøîBàeid egixiny §¥§¦
mirneyóàz`íMä úà øékæî àeäL äòLa ìBãb ïäk ìL BìB÷ ©¤Ÿ¥¨§¨¨¤©§¦¤©¥

.íéøetkä íBéa§©¦¦
exia miyer eidy sqep xac d`ian dpyndea miyibxn eide mily

:egixi crïéçéøî eéä Bçéøéîd z`çéøn `vei didyíehét ¦¦¨§¦¦¥©¦
.úøBèwä:dpynd dtiqeneéä íéfò ,éàìâc ïa øæòìà éaø øîà ©§¤¨©©¦¤§¨¨¤¦§©¦¦¨

.úøBèwä íehét çéøî úBLhòúî eéäå ,øååënä éøòa àaàì§©¨§¨¥©¦§¨§¨¦§©§¥¥©¦©§¤

äðùî
:ezhytd mewne ,cinzd zhigy mewn z` zyxtn dpyndéî¦

mipdkdnãéîza äëfL,ehgeylBëLî,cinzl(úéáá) CìBäå ¤¨¨©¨¦§¨§¥
íéøáàa eëfL éîe .íééçaèîä [úéáì]iab lr mzelrdle mkiledl §¥©¦§¨©¦¦¤¨¨¥¨¦

eid ,yakdBnò ïéëìBäzrya yakd zfig`a el riiql ick §¦¦
.dhigyd

:dhigyd mewn z` dpynd zyxtníééçaènä úéamewn - ¥©¦§¨©¦
,zepaxwd gezipe hytde dhigydçaæî ìL BðBôöì äéäd`x] ¨¨¦§¤¦§¥©

.[d xei`åéìòåux`a mireaw eid mewnd eze` lr -íéãenò äðBîL §¨¨§¨©¦
oa` lyíéñpð,mikenp -íéòáøezeraexn zegele -ìLuræøà ©¨¦§¨¦¤¤¤

migpen eidïäéab ìò.micenrd lyúBàì÷ðàåmiee -eéä ìæøa ìL ©©¥¤§ª§§¨¤©§¤¨
ïäa ïéòeá÷,urd zegela -ìLeíéøãñ äLeid zeilwpe` lyìëì §¦¨¤§Ÿ¨§¨¦§¨
ãçàå ãçà.[e xei` d`x] micenrdnïäaLelld mieed iab lry - ¤¨§¤¨¤¨¤

eidïéìBz,ezhytd zrya eilbxa cinzd z`ïéèéLôîeeze`ìò ¦©§¦¦©
iabL ùéL ìL úBðçìeLeidíéãenòä ïéa.elld §¨¤©¦¤¥¨©¦

äðùî
:dxepnd oeyic xcqe iniptd gafn oeyic xcq z` zyxtn dpynd

ñðëð ,éîéðtä çaæî ïeMéãa äëfL éîlkidl,éðhä úà ìèðåxkfedy ¦¤¨¨§¦¦§¥©©§¦¦¦§©§¨©¤©¤¦
,lqk ieyrd ilk `edy ,lirlåéðôì Bçépäå,lkidd ztvx lräéäå §¦¦§¨¨§¨¨

ïôBç,gafnd iab lry mgtde xt`d lk z` eiciaBëBúì ïúBðåly ¥§¥§
.iphdäðBøçàáexyt` i`e xt` hrn wx x`ypy ,seqale - ¨©£¨

,eicia etqe`lãaéksq` -øàMä úàx`ypy xt`d -BëBúìly ¦¥¤©§¨§
,iphdBçépäå,lkida my iphlàöéå.lkidd on §¦¦§¨¨

:dxepnd zexp yng oeyic xcq z` zyxtn dpyndäëfL éî¦¤¨¨
,äøBðnä ïeMéãadidñðëð,lkidl(úéçøæî) úBøð éðL àöîe §¦©§¨¦§©¨¨§¥¥

[úBéáøòî]xzeia zeiaxrnd -.ïé÷ìBcdidøàMä úà ïMãî- ©£¨¦§¦§©¥¤©§¨
zexpd ynga ex`ypy onyde zepyid zeliztde xt`d z` xiqn
ony zexpa ozepe ,fekd jeza oycd z` gipne .gxfn cv itlky

,miycg dlizteelà úà çépîe,zeiaxrnd zexpd ipy -ïé÷ìBc ©¦©¤¥§¦
ïîB÷îa.`ayk m`eïàöîzeiaxrnd zexp ipyl,eákLdligz ¦§¨§¨¨¤¨

didïðMãîxt`d z` mdn xiqn didy ,xenb epi`y oeyic §©§¨
xfege ,dpwzne dliztd y`xayïî ï÷éìãîezexpd x`yn zg` ©§¦¨¦

Ck øçàå ,ïé÷ìBcädidøàMä úà ïMãî.miigxfnd zexpd yng - ©§¦§©©¨§©¥¤©§¨
:dpynd dtiqenäúéä ïáàåux`d lr zgpendáe ,äøBðnä éðôì §¤¤¨§¨¦§¥©§¨¨

ìLäéìòL ,úBìòî Ldæekä úà çépîe .úBøpä úà áéèîe ,ãîBò ïäk ¨Ÿ©£¤¨¤¨Ÿ¥¥¥¦¤©¥©¦©¤©
ìòd iabäìòîdàöéå ,äiðL.lkidd on ©©£¨§¦¨§¨¨
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xcde"רס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc - cinz(iyiy meil)

iewip xcqe ,cinzd oaxw gezipe hytd xcq z` zyxtn dpynd
lr dndad z` zelzl `a didyk :miirnd ipae miiaxwd

,xerd zhytd jxevl micenra mireawd zeilwpe`däéä àìŸ¨¨
ìâøä úà Ba øáBLz` miawepe zg` lbx mixaeyy migahd jxck ¥¤¨¤¤

z` mileze ,awpd jeza dxeayd lbxd miqipkne ,dipyd lbxd
,miilbxd oia xvepy xie`a dndadàlàwxBá÷Bðlbxl ¤¨§

zil`nydBae÷øò CBzî,mvrl micibd oia jxad jeza -äìBúå ¦©§§¤
Ba.dndad z` [ef lbxa-]

dxeza xen`k ,gezipde hytdd xcq z` zyxtn dpynd` `xwie)

(e:'digzpl Dz` gYpe dlrd z` hiWtde' ,èéLôî äéäxerd z` §¦§¦¤¨Ÿ¨§¦©Ÿ¨¦§¨¤¨¨¨©§¦
,dlrnl miielzd miilbxdn ligzne ,dndadnãøBéåhiytne §¥

miccvdn zvwe dndad rvn`aL ãò`ed.äæçì òébnykòébä ©¤©¦©¤¨¤¦¦©
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א תשרי, תשי"ט

 ברוקלין.

שלום וברכה!

לענין  בהנוגע  בשיחה  שקרא  מה  ע"ד  כותב  בו  הרחמים,  חדש  אלול  מט"ו  למכתבו  במענה 

פרוזבול, שענינו הוא מסירת שטרותיו לבית דין. ומביא פלוגתת רש"י ותוס' בזה.

ויעיין הלכות הלואה לרבנו הזקן בעל התניא - )פוסק בנסתר דתורה( - והשולחן ערוך - )פוסק 

בנגלה דתורה(, בסעיף ל"ד, שזה שמש יסוד להאמור בשיחה, כאילו מסר שטרו לבית דין כו', ואפילו 

אין לו שטר כלל אלא חוב בע"פ, מועיל פרוזבול.

אשר  הידועים,  ותניא,  תהלים  דחומש  השיעורים  שלשת  שמירת  על  אעוררו  זו  בהזדמנות 

שמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר סגולה הם לכמה ענינים.

בברכה לבשו"ט ולחג שמח.

oifge` mipy` cenr `l sc ± oey`x wxtzereay

.ìâøä úà åá øáåù äéä àìuwerd (a) y`xd axw did ehytd ligzn didyk

jxc eze` oihiytny mzdn cnl z`vnpe dxbde dfgde micie zeptc izye lbxde

z` xaey did `l zeilwpe`a eilbxa edlezyk jl yxit (aezk) jklid milbxd

sc) `neia gken oke dfgl cr cxeie lbxd jxc xg`d lbxa xeayd lbx gipne eilbx

lbxa aewpiy awpd jxc mzd opixn`c (:dk

dndad z` oilezy migahd jxck ipy

:dhiytdl.åáå÷øò êåúî åá÷åð àìàenk

zeilwpe`a ogipne awep milbxd ipya eaekx`

dhiytdy xg`ly dnl jk lke miawpd jxc

oiicr oini lbx jzegyke xa` xa` dgzpn

did m`e il`nyd lbxa dndad dielz

jezgiy xg`l migahd enk dze` dlez

itl ux`l dndad letz oini lbx dpnn

ok ici lre xg`d lbxa aegz lbxd eze`y

:dndad ielzòéâäù ãò ãøåéå èéùôî äéä
.äæçì`l` dndad lk dhyted ixdy

`l oiicry dhnl dfga cer dielz oiicry

hiytde wxn seqal ipzwck my dhyted

z` jzeg xa` mey dpnn jezgiy mcewe

`ed mcew ixdy ehiytn `le y`xd

:mcew ekzegl d`pe dxhwdaéîì åðúðå
ù.åá äëåæilbx (b)mirxkd z` jzgy mcew

edl ixw drixk my lr mirxk dndad

cbpk cr micid ehytedy xg`ny mirxk

:cgi milbx rax` lk jezgl leki dfgd

.èéùôäå ÷øéîevxw (:`l sc `nei) enk xnb

xnb xnelk (lr) eci [lr] dhigy xg` wxine

:micid seqe x`eve dfgd cbp ehiytdòø÷
íéãéä úà êúç åîã úà àéöåäå áìä úà
.úéðîéä ìâøì äìò ïäá äëæù éîì ïðúðå
jezgl el (c)did micid jezgiy mcewc d"de

dndad caek oiicry `l` zipnid lbx

oi` dfd xcqd lkae zilzp dndade milbxa

zeyrl oekpy dn itl `xaq m` ik weqt mey

:oiyer.äá äëæù éîì äðúðå äëúçepiidc

:y`xa dkfy eze`.äîò íéöéá éðùådlery

lbxd ici lr dielz dndad f`e xkf `a

:il`nyd.åéðôì éåìâ åìåë àöîðå åòø÷
elek `vnp erxwyk ipnid lbx lhpy eiykr

did `lyky mipta ze`xl lekie eiptl ielb

`l erxew did m` 'it` jezg oiicr lbxd

:dzr enk d`xp miptay dn did.øãôä ìèð
y`xd zhigy zia lr dqkn epzpe alg

z` `yep didyk y`xd zhigyd (d)zia ipzw dhigyd zia ea zeqkl dlrnl

jxc dfe dqkne algd gwele dlrnl dhigyd zia jted did gafnd lr y`xd

enkc [`"cq] `iz` x`ev zhigy ihernl mzq dhigyd zia ipzw `le dlrnl ceak

zhigy zia jl 'it jklid dpebn x`ev inp ikd dhigy liaya dpebn y`xdy

epi`e elv` jzgd jted did `yep didyk x`eve x`ev dhigy zia ihernl y`xd

dlrnl ezhigy ziae eizerexf itlk enhege eizerav` oia eipxw y`xd la` d`xp

mca dpebn dpi` x`evd zhigye zeyrl dti ikde dhigyd zia xctd dqkn jklid

:y`xd enk jk lk.ïçéãäì ïäá äëæù éîì ïðúåðå íééáø÷ä úà ìèðsepihd xiqdle

:(e)oday.ïéçéãîä úéáá åúåà åçéãéådaxd ztepih da yiy itl dkxv lk ogicne

ztepih da yiy qxk yiy dgcd da(raw `le my dgicdl zg` dkyl dl eraw

xwd) jk lk da oi`y yie daxd:jk lk ztepih meyn oda oi` miirn ipade (miia

.íéîòô 'â ïúåà ïéçéãîly ohwd ogleya zepgley ly oherina (lkl jka)

eze` lr micenrd oiay zepgley epiid e`le miigahnd ziaay yiy ly zepgley

zepgley eid zepgley oze` caln la` (.el sc) zecn zkqna yxtnck oihiytn eid

lr opiziin jke miiaxw oigicn eid odilry deaba oireaw eidy il d`xp yiy ly

mdilry miigahnd ziaa yiy ly 'g ycwna eid zepgley 'i `wxit i`dc `xnb

`icda 'iqxb oke micenr oia eid oihiytn eidy zepgley la` miiaxwd z` oigicn

oigicn odilry zepgleyae micenrd oiay yiy ly zepgley (.el sc) zecn zkqna

'c zepgleyl c"k zerahd mewn opixn`c zecna gken oke miigahnd ziaa 'iqxb

:oiqppd mewn xzende 'c oiqppd 'ek micenrl zepgley.èåòéîáyiy ly zepgley

oigicn eid myy dkyl (:fl sc) zecna opzc `de yak did cinzdy gicdl oileki

zia ikxv lke qxkd oigicnd ziaa oigicny `kd (f)gkenck qxk epiid miycw iaxw

eid `lc `d il d`xpe my oigicn miigahnd

zkyila qxkd mr miiaxwd gicdl mivex

da yi xzeie xzei qxkdy meyn oigicn

jkl dfn df eklklzi cgi egcei m`e ztepih

:mewn dfl df erawùéøôäå ïéëñä úà ìèðå
.ãáëä ïî äàéøä úàel did `l eiykr cre

zlihpa `le xctd zlihpa `l oikq jxev

`la oicixtne oilhepy xac edfy miiaxw

:oikq.ãáëä ïî äàéøä úà ùéøôäåcixtd

x`ev mr d`ixd `dzy (g)ick dfn df

:oini otec mr cakde onwlckãáëä òáöàå
.ãáëä ïîcakd z` mikzegyk cakd rav`

on cak hrn x`yp enewnn eze` oicixtne

dfifn did `le zeilkd lv` uwerd

:dnewnnäæçä úà á÷ðjzeg epi`y xaca .

dfgd cixtn didy daiwp oeyl jiiy ekxck

yi cere efn dkex` ef zerlvde zeptcd on

ld` enk zeptcd lr dfgdy itl xnel

awipy ink ied myn dfgd z` lhpyke

enewn dnece eagxa xvw dfgdy dndaa

:xwir edfe oelgk ezlihp xg`léîì åðúðå
ãøåéå êúåç äéä éðîéä ïôåãì äìò åá äëæù

.äøãùä ãòdid `le jzeg dxcyd lv`

mr dze` gipn did dxcydy dxcya rbep

dlez did otecd dfay itl il`nyd otecd

:cakd.åîò äøãùä êúåç äéä àìdid m`y

:(did) [daxd] dciak dzid enr ekzegãò
.úå÷ã úåòìöä 'áì òéâî äéäùdfgd lv`

ribn `diy cr cxeie jzeg did xnelk

did uwerd lv` dlrnl mbe zerlv oze`l

yixtiyk yxtn dinwle zerlvd 'a gipn

zewc zerlv 'a gipne ipzwc il`ny otec

otec dzxiaga dyer did jke 'eke dlrnln

:oini.åá äëæù éîì äðúåðå äëúåçcakde

cakd on d`ixd mcew yixtd jkl da dielz

:eid zeaxwd 'aay.äøâì åì àá:x`evl

.ïàëî úåòìö 'áå ïàëî úåòìö 'á äá çéðäå
ipnid otecd jzgyk xak ea gipd zerlv 'a

zerlv 'a da gipd (oiicry ea gipd) eiykre

jkl il`nyd otec jzg `l oiicre dfg lv` oteca ody zerlv oze` edfe xg` cvn

:otecl zexaegn od oiicry da gipde xnel jiiyàá äá ïéåìú äàéøäå áìäå äð÷äå
çéðäå éìàîù ïôåãì åì:uwerd lv` gipde [`l`] da 'iqxb `l ..úå÷ã úåòìö 'á

mr jzg `le onewna ogipde dfgd lv` dhnln zewc zerlv 'ae dlrnl epiidc

itle uwerd lv` dlrnl zerlv 'a ipnid oteca dzxiag mr gipn did oke otecd

:o`k eyxit oini otec zlihpa dlrnl zerlv 'a dlrnl jl yxit `lyçéðî àöîð
.ïäéúùáoini oteca oia dlrnln mizye mizye dhnln mizy mizy zeptc izya

:olrnl mizy mizy oke ohnl mizy mizy '` lka gipn l`ny oteca oia.äëúç
xzei dciak dzid `ide da dielz dnr dxcyde da dkfy inl dpzpe l`ny otecl

`l` `ed otecd on e`l cakde da ielz cakdy itl dlecb diexw oini ly `l`

:dlecb z`xwp jkl da ielz otecd llka epi`y xacy liayae da `ed ielzåì àá
.õ÷åòì:ea dndad dielz oiicry il`nyd lbx lv` ekzg apfd `edòáöàå äéìàä

.åîò úåéìë 'áå ãáëäixwin zerlv oze`y itl o`kn zerlv 'ae o`kn zerlv 'a oke

:o`kne o`kn zerlv ipy yxtl yg `le uwerd itpk.éìàîùä ìâø ìèðx`ypy

inl dpzpe ilwpe`a oiicr x`yp il`ny lbxe mixa`l zgzepn dndad lky icigi

:mcia mixa`de dxeya oicner olek e`vnp da dkfyøãñ åùøéô åéùëò ãò
.äéçåúéðdf oincew mixa`d mikilen cvik gafnl mzkled xcq yxtl jixv dzrn
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רסי oifge` mipy` cenr `l sc ± oey`x wxtzereay

.ìâøä úà åá øáåù äéä àìuwerd (a) y`xd axw did ehytd ligzn didyk

jxc eze` oihiytny mzdn cnl z`vnpe dxbde dfgde micie zeptc izye lbxde

z` xaey did `l zeilwpe`a eilbxa edlezyk jl yxit (aezk) jklid milbxd

sc) `neia gken oke dfgl cr cxeie lbxd jxc xg`d lbxa xeayd lbx gipne eilbx

lbxa aewpiy awpd jxc mzd opixn`c (:dk

dndad z` oilezy migahd jxck ipy

:dhiytdl.åáå÷øò êåúî åá÷åð àìàenk

zeilwpe`a ogipne awep milbxd ipya eaekx`

dhiytdy xg`ly dnl jk lke miawpd jxc

oiicr oini lbx jzegyke xa` xa` dgzpn

did m`e il`nyd lbxa dndad dielz

jezgiy xg`l migahd enk dze` dlez

itl ux`l dndad letz oini lbx dpnn

ok ici lre xg`d lbxa aegz lbxd eze`y

:dndad ielzòéâäù ãò ãøåéå èéùôî äéä
.äæçì`l` dndad lk dhyted ixdy

`l oiicry dhnl dfga cer dielz oiicry

hiytde wxn seqal ipzwck my dhyted

z` jzeg xa` mey dpnn jezgiy mcewe

`ed mcew ixdy ehiytn `le y`xd

:mcew ekzegl d`pe dxhwdaéîì åðúðå
ù.åá äëåæilbx (b)mirxkd z` jzgy mcew

edl ixw drixk my lr mirxk dndad

cbpk cr micid ehytedy xg`ny mirxk

:cgi milbx rax` lk jezgl leki dfgd

.èéùôäå ÷øéîevxw (:`l sc `nei) enk xnb

xnb xnelk (lr) eci [lr] dhigy xg` wxine

:micid seqe x`eve dfgd cbp ehiytdòø÷
íéãéä úà êúç åîã úà àéöåäå áìä úà
.úéðîéä ìâøì äìò ïäá äëæù éîì ïðúðå
jezgl el (c)did micid jezgiy mcewc d"de

dndad caek oiicry `l` zipnid lbx

oi` dfd xcqd lkae zilzp dndade milbxa

zeyrl oekpy dn itl `xaq m` ik weqt mey

:oiyer.äá äëæù éîì äðúðå äëúçepiidc

:y`xa dkfy eze`.äîò íéöéá éðùådlery

lbxd ici lr dielz dndad f`e xkf `a

:il`nyd.åéðôì éåìâ åìåë àöîðå åòø÷
elek `vnp erxwyk ipnid lbx lhpy eiykr

did `lyky mipta ze`xl lekie eiptl ielb

`l erxew did m` 'it` jezg oiicr lbxd

:dzr enk d`xp miptay dn did.øãôä ìèð
y`xd zhigy zia lr dqkn epzpe alg

z` `yep didyk y`xd zhigyd (d)zia ipzw dhigyd zia ea zeqkl dlrnl

jxc dfe dqkne algd gwele dlrnl dhigyd zia jted did gafnd lr y`xd

enkc [`"cq] `iz` x`ev zhigy ihernl mzq dhigyd zia ipzw `le dlrnl ceak

zhigy zia jl 'it jklid dpebn x`ev inp ikd dhigy liaya dpebn y`xdy

epi`e elv` jzgd jted did `yep didyk x`eve x`ev dhigy zia ihernl y`xd

dlrnl ezhigy ziae eizerexf itlk enhege eizerav` oia eipxw y`xd la` d`xp

mca dpebn dpi` x`evd zhigye zeyrl dti ikde dhigyd zia xctd dqkn jklid

:y`xd enk jk lk.ïçéãäì ïäá äëæù éîì ïðúåðå íééáø÷ä úà ìèðsepihd xiqdle

:(e)oday.ïéçéãîä úéáá åúåà åçéãéådaxd ztepih da yiy itl dkxv lk ogicne

ztepih da yiy qxk yiy dgcd da(raw `le my dgicdl zg` dkyl dl eraw

xwd) jk lk da oi`y yie daxd:jk lk ztepih meyn oda oi` miirn ipade (miia

.íéîòô 'â ïúåà ïéçéãîly ohwd ogleya zepgley ly oherina (lkl jka)

eze` lr micenrd oiay zepgley epiid e`le miigahnd ziaay yiy ly zepgley

zepgley eid zepgley oze` caln la` (.el sc) zecn zkqna yxtnck oihiytn eid

lr opiziin jke miiaxw oigicn eid odilry deaba oireaw eidy il d`xp yiy ly

mdilry miigahnd ziaa yiy ly 'g ycwna eid zepgley 'i `wxit i`dc `xnb

`icda 'iqxb oke micenr oia eid oihiytn eidy zepgley la` miiaxwd z` oigicn

oigicn odilry zepgleyae micenrd oiay yiy ly zepgley (.el sc) zecn zkqna

'c zepgleyl c"k zerahd mewn opixn`c zecna gken oke miigahnd ziaa 'iqxb

:oiqppd mewn xzende 'c oiqppd 'ek micenrl zepgley.èåòéîáyiy ly zepgley

oigicn eid myy dkyl (:fl sc) zecna opzc `de yak did cinzdy gicdl oileki

zia ikxv lke qxkd oigicnd ziaa oigicny `kd (f)gkenck qxk epiid miycw iaxw

eid `lc `d il d`xpe my oigicn miigahnd

zkyila qxkd mr miiaxwd gicdl mivex

da yi xzeie xzei qxkdy meyn oigicn

jkl dfn df eklklzi cgi egcei m`e ztepih

:mewn dfl df erawùéøôäå ïéëñä úà ìèðå
.ãáëä ïî äàéøä úàel did `l eiykr cre

zlihpa `le xctd zlihpa `l oikq jxev

`la oicixtne oilhepy xac edfy miiaxw

:oikq.ãáëä ïî äàéøä úà ùéøôäåcixtd

x`ev mr d`ixd `dzy (g)ick dfn df

:oini otec mr cakde onwlckãáëä òáöàå
.ãáëä ïîcakd z` mikzegyk cakd rav`

on cak hrn x`yp enewnn eze` oicixtne

dfifn did `le zeilkd lv` uwerd

:dnewnnäæçä úà á÷ðjzeg epi`y xaca .

dfgd cixtn didy daiwp oeyl jiiy ekxck

yi cere efn dkex` ef zerlvde zeptcd on

ld` enk zeptcd lr dfgdy itl xnel

awipy ink ied myn dfgd z` lhpyke

enewn dnece eagxa xvw dfgdy dndaa

:xwir edfe oelgk ezlihp xg`léîì åðúðå
ãøåéå êúåç äéä éðîéä ïôåãì äìò åá äëæù

.äøãùä ãòdid `le jzeg dxcyd lv`

mr dze` gipn did dxcydy dxcya rbep

dlez did otecd dfay itl il`nyd otecd

:cakd.åîò äøãùä êúåç äéä àìdid m`y

:(did) [daxd] dciak dzid enr ekzegãò
.úå÷ã úåòìöä 'áì òéâî äéäùdfgd lv`

ribn `diy cr cxeie jzeg did xnelk

did uwerd lv` dlrnl mbe zerlv oze`l

yixtiyk yxtn dinwle zerlvd 'a gipn

zewc zerlv 'a gipne ipzwc il`ny otec

otec dzxiaga dyer did jke 'eke dlrnln

:oini.åá äëæù éîì äðúåðå äëúåçcakde

cakd on d`ixd mcew yixtd jkl da dielz

:eid zeaxwd 'aay.äøâì åì àá:x`evl

.ïàëî úåòìö 'áå ïàëî úåòìö 'á äá çéðäå
ipnid otecd jzgyk xak ea gipd zerlv 'a

zerlv 'a da gipd (oiicry ea gipd) eiykre

jkl il`nyd otec jzg `l oiicre dfg lv` oteca ody zerlv oze` edfe xg` cvn

:otecl zexaegn od oiicry da gipde xnel jiiyàá äá ïéåìú äàéøäå áìäå äð÷äå
çéðäå éìàîù ïôåãì åì:uwerd lv` gipde [`l`] da 'iqxb `l ..úå÷ã úåòìö 'á

mr jzg `le onewna ogipde dfgd lv` dhnln zewc zerlv 'ae dlrnl epiidc

itle uwerd lv` dlrnl zerlv 'a ipnid oteca dzxiag mr gipn did oke otecd

:o`k eyxit oini otec zlihpa dlrnl zerlv 'a dlrnl jl yxit `lyçéðî àöîð
.ïäéúùáoini oteca oia dlrnln mizye mizye dhnln mizy mizy zeptc izya

:olrnl mizy mizy oke ohnl mizy mizy '` lka gipn l`ny oteca oia.äëúç
xzei dciak dzid `ide da dielz dnr dxcyde da dkfy inl dpzpe l`ny otecl

`l` `ed otecd on e`l cakde da ielz cakdy itl dlecb diexw oini ly `l`

:dlecb z`xwp jkl da ielz otecd llka epi`y xacy liayae da `ed ielzåì àá
.õ÷åòì:ea dndad dielz oiicry il`nyd lbx lv` ekzg apfd `edòáöàå äéìàä

.åîò úåéìë 'áå ãáëäixwin zerlv oze`y itl o`kn zerlv 'ae o`kn zerlv 'a oke

:o`kne o`kn zerlv ipy yxtl yg `le uwerd itpk.éìàîùä ìâø ìèðx`ypy

inl dpzpe ilwpe`a oiicr x`yp il`ny lbxe mixa`l zgzepn dndad lky icigi

:mcia mixa`de dxeya oicner olek e`vnp da dkfyøãñ åùøéô åéùëò ãò
.äéçåúéðdf oincew mixa`d mikilen cvik gafnl mzkled xcq yxtl jixv dzrn
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רסב
oifge` mipya cenr `l sc ± oey`x wxtzereay

.åðéîéá ùàøä ãöéë ìâøáå ùàøá ïåùàøäaizkc mixa`d lkl mcew y`xdy

:epinia y`xd jklid exct z`e ey`x z` digzpl dze` gzpe (` `xwie)åîèåçå
.åòåøæ ãâðëab lr y`xd ab ,eizerav` oia eipxw f`e erexf cbp dpet dndad mheg

:dlrnl dpet dhigy ziae eci zqit.äéìò ïåúð øãôäåedfe dhigyd mewn zeqkl

:dlrn ly ceakúéáå åìàîùá ïéîé ìù ìâø
.õåçì åøåòdid xerd hyted myny mewn

itlk jzgd mewne mrd l` ueg itlk

d`xi `ly ick carnl xity ikde jilend

`wilq h"n (:dk sc) `neia yxtne jzgd

jxc mzd c"nl `ki`c `yix icda lbxl

ipye mici 'ae lbxde y`xd axw did egezip

erde dxbde dfgd zeptc`ki`e lbxde uw

jxck 'it axw did `pneyc `ielir jxc c"nl

y`xd miaixw md dfn df mipny mixa`dy

mici ipye dxbde dfgd zeptc ipye lbxde

oiae `ielir jxc c"nl oiae lbxde uwerde

mr axw lbxdy xcq df oi` egezp jxc c"nl

yxtne oincew mici ipy gezipa ixdy y`xd

`yix icda wilq lbx `nrh i`n mzd

zxifbe mcew `edy izyxit xak y`xd

`yixc meyn enr lbx mrh dne `id aezkd

`edy dicda lbx `wlq zenvr dia iyitp

`dzy dlrnl xity ikde xya elek

k"k xa` meya oi`e xyae zenvr dxhwda

:lbxk enr xya.íéãé 'áá éðùä`pz i`d

lecb xza xnelk `xyiac `xai` xza lif`

md dfn df milecb mixa`dy mixa`d

zelecb ody mincew mici 'a jklid mincew

:lbxde uwerdnìàîù ìùå åðéîéá ïéîé ìù
.åìàîùágafnl oze` oikilen ozeaiyg jxc

:uegl cg`e cg` lk ly dxer ziae'âä
åðéîéá õ÷åòä éìàîùä ìâøáå õ÷åòá

åéúåòáöà ïéá úìãìåãî äéìàäådweac `id .

rav` mbe zerav`d oia zklede uwera

zeweac zerlvd mbe uwera weac cakd

lbxd enr zeilkd 'ae cakd rav` uwera
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ïBLàøä¯LàøaìâøáeLàøä .¯,BðéîéaBîèBçåétìk ¨¦¨Ÿ¨¤¤¨Ÿ¦¦§§§©¥
åéðø÷ ,BòBøæ¯BúèéçL úéa ,åéúBòaöà ïéa¯,ïìòîìî §©§¨¥¤§§¨¥§¦¨¦§©§¨

øãtäåïéîé ìL ìâøä .äéìò ïeúð¯ïøBò úéáe ,BìàîNa §©¤¤¨¨¤¨¨¤¤¤¨¦¦§Ÿ¥¨
éðMä .õeçì¯ézLaïéîé ìL .íéãé¯ìàîN ìLå ,Bðéîéa ©©¥¦¦§¥¨©¦¤¨¦¦¦§¤§Ÿ

¯éLéìMä .õeçì ïøBò úéáe ,BìàîNa¯õ÷Bòa.ìâøáe ¦§Ÿ¥¨©©§¦¦¨¤¨¤¤
õ÷Bòä¯äéìàäå ,Bðéîéa¯,åéúBòaöà ïéa úìãìeãî ¨¤¦¦§¨©§¨§§¤¤¥¤§§¨

ìàîN ìL ìâøä ,Bnò úBéìë ézLe ãákä òaöàå¯ §¤§©©¨¥§¥§¨¦¨¤¤¤§Ÿ
éòéáøä .õeçì ïøBò úéáe ,BìàîNa¯äæçä .äøbáe äæça ¦§Ÿ¥¨©¨§¦¦¤¨¤©¥¨¤¨¤

¯äøbäå ,Bðéîéa¯,BìàîNaåéúBòìöå.åéúBòaöà éðL ïéa ¦¦§©¥¨¦§Ÿ§©§¨¥§¥¤§§¨
éLéîçä¯ïéîé ìL .úBðôã ézLa¯ìàîN ìLå ,Bðéîéa¯ ©£¦¦¦§¥§¨¤¨¦¦¦§¤§Ÿ

.õeçì ïøBò úéáe ,BìàîNaéMMä¯íéáøwaíéðeúpä ¦§Ÿ¥¨©©¦¦©§¨©¦©§¦
æaaC,íéòøëeéòéáMä .äìòîìî ïäéab ìò¯úìBqa. ©¨¥§¨©¦©©¥¤¦§©§¨©§¦¦©¤

éðéîMä¯íézéáçaéòéLzä .¯eëìä .ïéiaíeðúðeéöçî ©§¦¦©£¦¦©§¦¦©©¦¨§§¨¥£¦
,Báøòîa ähîìe Lákíeçìîe.eãøéåìì ïäì eàáeúkL ¤¤§©¨§©£¨§¨§¨§¨¨¤§¦§©

."òîL" úà úBø÷ì úéæbäàøîâãé :àðzìâøå,úãé÷òk ©¨¦¦§¤§©¨¨¨¨¤¤©£¥©
éàî ."äìhä úà ïéúôBk eéä àì" .íäøáà ïa ÷çöé¦§¨¤©§¨¨Ÿ¨§¦¤©¨¤©
ïBéæa íeMî :øîà ãç ,àcñç áøå àðeä áø ?àîòè©£¨©¨§©¦§¨©£©¦¦§

íeMî :øîà ãçå ,íéLã÷Cläîcéweçaéàî .íénòä ¨¨¦§©£©¦¦§©¥§¥¨©¦©
éîð éà ,éàøéLa dézôëc eäééðéa àkéà ?eäééðéa¯àöeäa ¥©§¦¨¥©§¦§©¥§¦¨¥¦©¦§¨

ìL :íúä ïðz .àáäãc.Lcwna eéä úBðçìeL äøNò L §©£¨§©¨¨§¤§¥§¨¨©¦§¨
íééçaènä úéáa LéL ìL äðBîL¯íäéìòLúà ïéçéãî §¨¤©¦§¥©¦§¨©¦¤£¥¤§¦¦¤

ãçàå LéL ìL ãçà ,Lák ìL dáøòîa íéðL ,íéáøwä©§¨©¦§©¦§©£¨¨¤¤¤¤¨¤©¦§¤¨
LéL ìL ìò ,óñk ìL¯ìL ìòå ,íéøáàä úà ïéðúBð ¤¤¤©¤©¦§¦¤¨¥¨¦§©¤

óñk¯.úøL éìkíìeàáe,úéaä çút ìò íéðôaî íéðL ¤¤§¥¨¥¨¨§©¦¦¦§¦©¤©©©¦
íçì ïéðúBð óñk ìL ìò .áäæ ìL ãçàå óñk ìL ãçà¤¨¤¤¤§¤¨¤¨¨©¤¤¤§¦¤¤
LãBwa ïéìònL ,Búàéöéa áäæ ìL ìòå ,Búñéðëa íéðtä©¨¦¦§¦¨§©¤¨¨¦¦¨¤©£¦©¤
íéðtä íçì åéìòL ,íéðôa áäæ ìL ãçàå .ïéãéøBî àìå§Ÿ¦¦§¤¨¤¨¨¦§¦¤¨¨¤¤©¨¦

éãkî .ãéîzéãáò éànà ,úeøéLò íB÷îa úeiðò ïéà ¨¦¦§¦¥£¦¦§£¦©©¨§¦
LéLc?eãáòéðíLa àðpéç áø øîà !áäæc eãáòéð ,óñëc §©¦¦£§§¤¤¦£§§¨¨¨©©¦¨¨§¥

éðtî :÷çöé áø øa ìàeîL éaø íLa éñà éaøå ,éñà éaø©¦©¦§©¦©¦§¥©¦§¥©©¦§¨¦§¥
úéçøæî ïø÷ ìò èçLð äéä øçL ìL" .çézøî àeäL¤©§¦©¤©©¨¨¦§¨©¤¤¦§¨¦
àø÷ øîàc :àcñç áø øîà ?éléî éðä àðî ."úéðBôö§¦§¨¨¥¦¥£©©¦§¨©£©§¨

"íBiì íéðL"¯"íBiì íéðL" :éëä éîð àéðz .íBiä ãâðk §©¦©§¤¤©©§¨©¦¨¦§©¦©
¯úáBç àlà Bðéà Bà ,íBiä ãâð øîBà äzà .íBiä ãâðk§¤¤©©¨¥¤¤©¥¤¨©

úàå ø÷aa äNòz ãçà Lákä úà" øîBà àeäLk ?íBiä©§¤¥¤©¤¤¤¨©£¤©Ÿ¤§¤
"íéaøòä ïéa äNòz éðMä Lákä¯íBiä úáBç éøä ©¤¤©¥¦©£¤¥¨©§©¦£¥©©

?"íBiì íéðL" íéi÷î éðà äî àä ,øeîà¯àä .íBiä ãâð ¨¨¨£¦§©¥§©¦©¤¤©¨
úéðBôö ïø÷ ìò èçLð äéä øçL ìL ãéîz ?ãöék¥©¨¦¤©©¨¨¦§¨©¤¤§¦
èçLð äéä íéaøòä ïéa ìLå ,äiðL úòaè ìò úéáøòî©£¨¦©©©©§¦¨§¤¥¨©§©¦¨¨¦§¨
íéøáã äøNò .äiðL úòaè ìò úéçøæî úéðBôö ïø÷ ìò©¤¤§¦¦§¨¦©©©©§¦¨£¨¨§¨¦

éð÷æ úà ïBã÷Bî ñBøcðñkìà ìàLáâpä:ïäì øîà . ¨©£¤§©§§§¤¦§¥©¤¤¨©¨¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc - cinz(iyiy meil)

mipdkd ly mixai`d zfig` zxeve xcq z` zx`an dpynd
odkd :dxeyayïBLàøäfge`e cnerìâøáe Làøaoeilrd wlgd - ¨¦¨Ÿ¨¤¤

z` ,mfge` cvike .zipnid zixeg`d lbxd lyLàøäfge` `ed ¨Ÿ
aciBîèBçå ,Bðéîédpet yakd ly [et`-]BòBøæ étìkly zipnid §§¦§§§©¥§

e ,odkdåéðø÷zegpen yakd lyåéúBòaöà ïéae ,fge`d lyúéa ©§¨¥¤§§¨¥
ïìòîìî BúèéçL,dlrn cvl dpet jezigd mewn -øãtäå- §¦¨¦§©§¨§©¤¤

axwd iab lry oneydäéìò ïeúð,jezigd mewn iab lr gpen - ¨¨¤¨
z`e .ezeqklïéîé ìL ìâøäfge` ,yakdaciïøBò úéáe ,BìàîN- ¨¤¤¤¨¦§§Ÿ¥¨

xerl jenqd mewndedid ,ìcvõeç.[xei` d`x] .dlrn itlk - §
odkd cner eixg`léðMäfge`eézLadíéãécr oeilrd wlgd - ©¥¦¦§¥¨©¦

z` ,mfge` cvike .yakd ly zeincwd miilbxd izy ly jxad
cidïéîé ìLfge` ,yakdaciå ,Bðéîécid z`ìàîN ìL,yakd ¤¨¦§§¦§¤§Ÿ
fge`aciïøBò úéáe ,BìàîNcv `edy ,xerl jenqd mewnde - §§Ÿ¥¨

,zerav`dõeçì.dlrn itlk - ©
odkd cner mdixg`,éLéìMäfge`eõ÷Bòaapfa -ìâøáewlga - ©§¦¦¨¤¨¤¤

z` ,mfge` cvike .zil`nyd zixeg`d lbxd ly oeilrdõ÷Bòä̈¤
fge`äéìàäå ,Bðéîéadil` dweacdúìcìeãî[zkynpe dielz-] ¦¦§¨©§¨§§¤¤

Bnò úBéìë ézLe ãákä òaöàå ,åéúBòaöà ïéajeza [uwerd mr-] ¥¤§§¨§¤§©©¨¥§¥§¨¦
z`e .eci skìàîN ìL ìâøäfge` ,yakdïøBò úéáe ,BìàîNa- ¨¤¤¤§Ÿ¦§Ÿ¥¨

did ,xerl jenqd mewndõeçì.dlrn itlk - ©
odkd cner mdixg`,éòéáøäfge`eäæçaoezgzd wlgd - ¨§¦¦¤¨¤

,dndaayäøbáez` ,mfge` cvike .x`eevd -äæçäfge`.Bðéîéa ©¥¨¤¨¤¦¦
åz`äøbäfge`åéúBòìöå ,BìàîNamigpen ,x`eevd lyéðL ïéa §©¥¨¦§Ÿ§©§¨¥§¥

.åéúBòaöà¤§§¨
odkd cner mdixg`,éLéîçäfge`eúBðôã ézLacvike .yakd ©£¦¦¦§¥§¨

otecd z` ,mfge`ïéîé ìL`ed fge` yakdå ,Bðéîéaotecd z`ìL ¤¨¦¦¦§¤
ìàîNfge` yakdïøBò úéáe ,BìàîNaxer eilr didy cvd - §Ÿ¦§Ÿ¥¨
õeçì.dlrn itlk - ©

odkd cner mdixg`,éMMäfge`eæaa íéðeúpä íéáøwaC.dxrw - ©¦¦©§¨©¦©§¦©¨¨
ådíéòøkmigpen eid miilbxd zrax` ly oezgzd wlgd -ìò §§¨©¦©

.äìòîìî ïäéab©¥¤¦§©§¨
odkd cner mdixg`,éòéáMäfge`eaoexyrúìBñeid dpnny ©§¦¦§¤

odkd cner mdixg` .cinzd zgpn z` miyer,éðéîMäfge`e ©§¦¦
ad zgpn z` miyer eid dpnny zleq oexyr ivgíézéáçly §£¦¦

odkd cner mdixg`l .lecbd odkd,éòéLzäfge`eïéialy ©§¦¦©©¦
.mikqpd

.mipdkl eixa` zwelge cinzd gezip xcq yxtzd o`k cr
:xwead iyrn xcq z` yxtl dkiynn dpyndeëìämipdkd ¨§

mcia mixai`dyíeðúðe[megipde-]éöçîda ,ähîìe Lákcv §¨¥£¦¤¤§©¨§
Báøòîyakd ly,[xei` d`x]íeçìîe.mye,okn xg`leãøé ©£¨§¨¨§

,gafnd yaknìì ïäì eàáeòîL úà úBø÷ì úéæbä úkL.lltzdle ¨¨¤§¦§©©¨¦¦§¤§©

àøîâ
`l` ,dhigyd zrya cinzd z` exyw `ly epzpyna epipy

:dciwrd zxev z` zx`an `xnbd .eze` ecwràðzepipy - ¨¨
zciwr dzid cinzd zciwr ,`ziixaa,ìâøå ãéeid ,xnelk ¨¨¤¤

`id ixd ,ef dciwr zxeve .dcbpky lbxd mr ci lk micwer
íäøáà ïa ÷çöé úãé÷òk.gafnd iab lr ©£¦©¦§¨¤©§¨¨

:epzpyna epipyïéúôBk eéä àì[mixyew-].äìhä úà`xnbd Ÿ¨§¦¤©¨¤
:xacd mrh z` zxxanàîòè éàîcinzd z` mixyew eid `l ©©£¨

:`xnbd daiyn .dhigyd zryaàcñç áøå àðeä áømrha ewlgp ©¨§©¦§¨
.xacdíeMî ,øîà ãçdfa yiy,íéLã÷ ïBéæaixken jxc oky ©¨©¦¦§¨¨¦

mdilbxe mdici mixeyw mdyk m`yil ,oileg mi`lh.,øîà ãçå§©¨©
,íénòä éweça Cläîc íeMîz` xeywl ,miiebd bdpn `ed jky ¦¦§©¥§¥¨©¦

:`xnbd zl`ey .dxf dcearl daxwd zrya mdizepaxwéàî©
eäééðéa:`xnbd daiyn .df xe`ial df xe`ia oia lcadd edn - ¥©§

eäééðéa àkéàmewna ,el` mipte`a elld mixe`iad oia lcad yi - ¦¨¥©§
éàøéLa déúôëc`edy ,iyn lirn ici lr yakd z` xyewy - §©§¥§¦¨¥

,oeifia o`k oi`e aeyg cbaénð éàeze` xyewyk ,sqep ote` - ¦©¦
àáäãc àöeäaoeifa meyn dxn`y drcly .adf ly hega - §¨§©£¨

cvn dxn`y drcl la` .oeifa o`k oi`y ,xizdl yi ,miycw

.xeq`l yie ,df yyg yi oiicr ,dxf dcear icaer bdpn
oeifa oi` adf ly hega oaxwd zxiyway `xnbd d`iady xg`l
eid ycwnay zepgleyd lk `l recn `xnbd dpc ,miycw

:`xnbd d`ian .adfn miieyríúä ïðzzkqna dpyna epipy - §©¨¨
milwy(c"n e"t),ìLLc÷na eéä úBðçìeL äøNò L,[xei` d`x] §Ÿ¤§¥§¨¨©¦§¨
äðBîLeid mdnLéL ìLmnewneìòL ,íééçaènä úéáaíäéeid §¨¤©¦§¥©¦§¨©¦¤£¥¤

íéáøwä úà ïéçéãîe .zepaxwd lyíéðLeid mitqepìL dáøòîa §¦¦¤©§¨©¦§©¦§©£¨¨¤
LéL ìL ìò ,óñk ìL ãçàå LéL ìL ãçà ,Lákeidúà ïéðúBð ¤¤¤¨¤©¦§¤¨¤¤¤©¤©¦§¦¤

íéøáàä.gafnl mze` milrny cr ,cigi oaxw lyóñk ìL ìòå ¨¥¨¦§©¤¤¤
yelye miryz z` migipn eidéìkdúøLmei lka mi`iven eidy §¥¨¥

.meid zcear jxevl milkd zkylníìeàáeeidíéðL,mitqep ¨¨§©¦
migpen eidyìò íéðôaîciúéaä çút,lkidd gzt -ãçàmdn ¦¦§¦©¤©©©¦¤¨

didóñk ìL ìò .áäæ ìL ãçàå ,óñk ìLeidïéðúBðz`íéðtä íçì ¤¤¤§¤¨¤¨¨©¤¤¤§¦¤¤©¨¦
Búñéðëaieyrd ogleyd lr eze` excqiy cr ,eziit` xg`l skiz ¦§¦¨

,lkiday adf dtevne mihiy ivrnáäæ ìL ìòåeid ,mle`a didy §©¤¨¨
miptd mgl z` migipn,Búàéöéaogleydn edexiqdy xg`l ¦¦¨

oiay iepiyd mrhe .mipdkl eze` miwlgn eidy cr ,lkiday
itl ,miptd mgl ly elld zepgleyd,ïéãéøBî àìå LãBwa ïéìònL¤©£¦©¤§Ÿ¦¦

eixg`e ,sqk ly ogley lr mgld z` egipd dligza jkle
`l ez`iviae .ycewa oilrny ,lkiday adfd ogley lr edegipd
oi`e ,adf ly lr lkida gpen did ixdy ,sqk ogley lr edegipd

.xzei heyta egipdl oicixenåogley ceráäæ ìL ãçàdidíéðôa §¤¨¤¨¨¦§¦
,lkida -åéìòLmigpen.ãéîz íéðtä íçì ¤¨¨¤¤©¨¦¨¦

:`xnbd zl`eyéãkîy [oeik-]ïéàbdpn mibdepíB÷îa úeiðò ¦§¦¥£¦¦§
bdpn eleky,úeøéLòxyera did ycwnd ziaa mdiyrn lky £¦

,ok m` ,dxxyaeLéLc éãáò éànàz` yiyn eyr recn - ©©¨§¦§©¦
,mixai`de miiaxwd z` mdilr migipn eidy zepgleydeãáòéð¦©§

áäæc eãáòéð óñëc:`xnbd daiyn .adfn e` sqkn mze` eyriy - §¤¤¦©§§¨¨
,÷çöé áø øa ìàeîL éaø íLa éqà éaøå ,éqà éaø íLa àðpéç áø øîà̈©©¦§¨§¥©¦©¦§©¦©¦§¥©¦§¥©©¦§¨

L éðtî,adf e` sqk oebk ,zkznçézøî àeämixa`d z` mngne ¦§¥¤©§¦©
.yiyn `weec zepgleyd z` eyr jkle ,milwlwzne ,xyade

:epzpyna epipyúéðBôö (úéçøæî) ïø÷ ìò èçLð äéä øçL ìL¤©©¨¨¦§¨©¤¤§¦
,[úéáøòî].zipetv zigxfn oxw lr hgyp did miiaxrd oia lye ©£¨¦

ly cinz oia dhigyd mewna weligd mrh z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .miiaxrd oia ly cinzl xgyéléî éðä àðî- §¨¨¥¦¥

zipetv oxwa hgyp xgy ly cinzy ,el` mixac epcnl okidn
:`xnbd daiyn .zipetv zigxfn oxwa miiaxrd oia lye ,ziaxrn

àø÷ øîàc ,àcñç áø øîàcinz oaxw zyxta weqta xn`py - ¨©©¦§¨§¨©§¨
(b gk xacna)ipA miUaM ,'dl EaixwY xW` dX`d df ,mdl Yxn`e' ,§¨©§¨¨¤¤¨¦¤£¤©§¦©§¨¦§¥

mninz dpWíBiì íéðLdaxwddy ,`ed 'meil' yexite ,'cinz dlr ¨¨§¦¦§©¦©Ÿ¨¨¦
dyrizíBiä ãâðk:`xnbd d`ian .ynyd zgixf cbpk -énð àéðz §¤¤©©§¨©¦

éëäweqta xn`p ,epipy jke ,`cqg ax ixack `ziixaa ok epipy - ¨¦
,'íBiì íéðL'aixwdl yiy ,eyexiteíBiä ãâðkzl`ey .ynyd - §©¦©§¤¤©
:`ziixadäzàe yxtnøîBàk dpeekd 'meil' xn`py dnyãâð ©¨¥¤¤

Bðéà Bà ,íBiäeyexit oi` ile`e -,íBiä úáBç àlàcnll epiide ©¥¤¨©©
xyt` i` :`ziixad daiyn .mei lka mipy aixwdl daeg yiy

y itl ,ok yxtløîBà àeäLk(c weqt my)äNòz ãçà Nákä úà' §¤¥¤©¤¤¤¨©£¤
éøä ,'íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå ,ø÷aáxakíBiä úáBç ©Ÿ¤§¥©¤¤©¥¦©£¤¥¨©§¨¦£¥©©

àä ,øeîàlr ,ok m` -íéi÷î éðà äîxn`py dn z`,'íBiì íéðL' ¨¨¨£¦§©¥§©¦©
k' `ed yexitd i`ce `l` ,dxezd z`f dxn` jxev dfi`leãâð¤¤

.'íBiä:`ziixad zyxtnãöék àäcinzd zaxwd miiwzz cvik - ©¨¥©
y ici lr :`ziixad daiyn .ynyd cbpkèçLð äéä øçL ìL ãéîz̈¦¤©©¨¨¦§¨

ìò ,úéáøòî úéðBôö ïø÷ ìòdúòaèd,äiðLynyd cbpk `ede ©¤¤§¦©£¨¦©©©©§¦¨
.gxfn cvn xweaa d`adåcinzïø÷ ìò èçLð äéä íéaøòä ïéa ìL §¤¥¨©§©¦¨¨¦§¨©¤¤

,äiðL úòaè ìò úéçøæî úéðBôöz`vnpd ynyd cbpk `edy §¦¦§¨¦©©©©§¦¨
xrn cva axra.a

d`ian ,ynyd cbpk hgyp did cinzdy `xnbd dyxity xg`
abpd ipwf z` l`yy oecwen qexcpqkl`a dyrn didy `xnbd
.ynyd oiprn el eaiyd mday dpey`xd lry ,zel`y xyr

:`xnbd zxtqnéð÷æ úà ïBã÷Bî ñBøcðñkìà ìàL íéøác äøNò£¨¨§¨¦¨©£¤§¨§§§¤¦§¥
áâpä,`id dpey`xd dl`yd .mexc inkg -,ïäì øîà ©¤¤¨©¨¤
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xcde"רסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc - cinz(ycew zay meil)

m`d÷Bçø ,õøàì íéîMä ïî,axrn cvl gxfn cvn xy`n xzei ¦©¨©¦¨¨¤¨
î Bàcvçøæncrìcváøòîcr minydn xy`n xzei wegx ¦¦§¨§©£¨
.ux`dBì eøîà,abpd ipwf el eaiyd -áøòîì çøænî.xzei wegx ¨§¦¦§¨§©£¨
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המשך בעמוד חכה

oifge` mipy` cenr al sc ± oey`x wxtzereay

.÷åçø õøàì íéîùä ïî:xzei wegx dfi` xnelk.áøòîì çøæîî åì åøîàwegx

:ux`l minyn xzeiòöîàá äîç äá íéìëúñî ìëä çøæîá äîç éøäù òãúå
.ïéìëúñî ìëä ïéà òé÷ødwegx `id axrna e` gxfna `idyk dngdy itl dnle

rl zwfn dxe`d oi`y da lkzqdl mileki dwegx `idy liayae`idyk la` mipi

k"k xidfn dxe`e daexw riwxd rvn`a

:ze`xl oileki oi`yíúãî äæå äæ à"ëçå
.äåù:i`xw igkenckøîåà ãçà áåúë

øîåà ãçà áåúëå õøàä ìò íéîù äåáâë
.áøòîî çøæî ÷åçøëozcn dzid `l m`e

fg` dnl xzei wegx axrne gxfn `l` dey

xnel llk el did `l dcna hrena aezkd

dcna oiey mdipy i`ce `l` daexnd `l`

:odipy z` fg` jkläîç íòè éàî àìà
.äá ïéìëúñî ìëä ïéà òé÷øä òöîàáenk

:axrna e` gxfna `idyk oilkzqn mdy

.àéãäì éà÷ã íåùî`le zcner `id ieliba

wifne xidfn dxe` jk liayae icin dl iqk

:my zehiand mipirlíéîù íäì øîà
.äìçú åàøáðcg`k minye ux` e` xnelk

:e`xapúà íéäìà àøá úéùàøá øîàðù
.íéîùä:micw miny `nl`àøáð øåà
.äìçú:dlgz `xap efi` xnelkàã àúìéî

.øúô äéì úéìmey oi` zl`yy df xac

:dxzetl rceiy mlera mc`ñ"ùä êéøôå
.éàîàå:xzt dil zil `c `zlin dil eaiyd

.äéì åøîéìådlgz `xap jygc weqtd on

xn`ie xcde medz ipt lr jyge xn`py

:micw jyg `nl` xe` idi midl`éà åøáñ
.äéì åøîàdlrnl dn ileiiyl `z` ixd

`c `zlin dil eaiyd jklide dhnl dne

cer ml`yi `le rpnie xzt dil zil

:ziy`xa dyrnn.éëä éàerpnp jk liayac

minyd el eaiyd i`n` inp dlgz eaiydln

melk eaiydl mdl did `l dlgz e`xap

:'ek iz` `nlic meynéàø÷à éøáñ àø÷éòî
.àåä àîìòácer aeyi `le li`yn `wc

mileki jkl ziy`xa dyrnn xzei le`yl

:'eke efgc oeik zn`d eaiydl.íéëç ïéãéàin

:mkg ixwzin.ãìåðä úà äàåøäealn oiand

`al micizry zexew zeidl cizry dn

:odn xdfpe.åøöé úà ùáåëädxiar icil `a

:dpnn hlnpe exvi z` yake.å÷ìçá çîùä
:mewnd el ozepy dna.åîöò úà úéîé

:envr z` lityi.åîöò úà äéçéz` dabi

drx oir zeixad ea epzi jk jezne envr

mc`y minkg jecnile zenie ea e`pwie

eilr engxie envr z` lityi digiy dvexd

z` rpni de`bne daxd mipy digie zeixad

:ezr `la zenie eini exvwi `ly envràðñé
.ïåèìùå åëìîeze` ead`ie eixac elawzie

mixye mikln mr xacl libx mc` la`

eze` mi`pey jk jezne mc` ipa ea mi`pwn

:eiyrn z`e.åëãéãî àôéãò éãéãiznkg

lry daeh dvr evrei ip`y mklyn dlecb

dvr efi`e zeixad iptl laewn `di dci

ciarie cinz mdnr xacie oehlye jln mgxi

eler ciakdl `ly jlnd l` mdilr xacie xird iyp` liaya xird ipa mr eaih

:ecaerl xird ipa e`ai f`e mdilr.àúùáéá åà øãéîì éàé àîéáaeh mewn dfi`a

:dyaia el eaiyd dyaia e` mia xebl.åäééúòã àáúéî àì àîé éúåçð ìë àäã
:dyail ecxiy cr oda zayein ozrc oi`.íéëç éôè ïåëðî ïéã éàmkg mkn dfi`

:xzei.êì àðøúô àãçá àðìåëminkg eplek

dfn df mkg oi`ezrcl epnkqd eplek ixdy

:cg`.éìá÷ì ïåúñéøúà ïéã äî ïäì øîà
miwifgn mkpi`e icbp micner mz`y df dn

miaxd epgp` ik mircei mz` `ld epz`xi

:obne qixz oeyl oezqixz` ,epizgz mz`e

.çöð àðèù äéì åøîàixdy di`x dpi` ef

gvep `ed ohydy mei lka mi`ex mz`

lr ednzz l` mz` s` mc`d ipa drhne

:mkizgz ep`y.íäì øîàmz` mihey

bexd` dvx` m`y mkz`xi miwifgn mz`y

ywa`e jln ip`y mikln zxifba mkz`

il epziy ize` miade`y mikln x`yl

:mkz` bexdl zeyxãéá ïåèìéù åì åøîà
.áæë àëìîì éàé àìå úåëìîjcia xnelk

jka la` xye jln dz`y zeyrl zlynnd

drx epnr dyrz `ly epzghady epzngp

ik s` '`py xwy xacl jlnl d`p oi`e

:(fi ilyn) xwy xac aicplùéáìà ãéî
.ïåäúémyie onbx` iyeal mze` yiald

:mx`ev lr adf ciaxàðéòá íäì øîà
.ìæéàã:`wixt` zpicnl jlil ip` dvex

.úìæà úéöî àì åøîàzkll leki jpi`

ea yiy mewn jxcd rvn`a jyg ixdy

leki mc` mey oi`e dlila oia meia oia jyg

:mixd oze` xearlàìã àéâñ àì íäì øîà
.ãéáòà äî àìééùî éëä åèîà àðìéæà
liayae ikd ehn` my zkll invr izrwz

dn dvr mkl l`ey ip` invra izrwzy

:xearl lke` oipr dfi`ae izpwzéøîç éúééà
.àøáäá éùøôã éàáåìmilecb mixeng `ad

enk iyxtc ,jyga zkll oirceiy mixvnn

:`xiiya `veide yxtnd (.e sc migqt)

àñéâ éàäá øè÷å éðúîã éøåáé÷ éúééàå.

:jxara `qib i`da xeyweøåæçúùëå
êîå÷îìmliayac ixeaiw oze`a [feg`z] .

cr ixeaiw it lr jnewnl aeyzribzy

:jnewna didz f`e xywpy mewnléëä ãáò
.éùð äìåëã àæåçî àåääì àèî éëdid `l

:miyp m` ik jxkd eze`aãáòîì àòá
.àáø÷:dngln odnr zeyrl dvx.åì åøîà

xnelk lihw iyp exn`i ol zlhw i` miypd

m` ixdy epnr mglz m` dxeab dpi` ef

xaca ernyiy mlerd exn`i epze` bexdz

bexdp ep` m`e ,dxeab dpi` efe bxd miyp

df jln rexb dnk mirneyd exn`i jze`

rpnzy ahen edebxde eilr exagzp miypy

:feal didz ot epnr mglz l`e jnvr z`

.ïäì øîàwif` `le mkzvrl rney ipixd

:lek`l mgl il e`iade mkläéì åúééà
.àáäãã àøåúôà àáäãã àîäðel e`iad

:adf ly ogley lr gpen adf ly mgl
øîà
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רסו
oifge` mipya cenr al sc ± oey`x wxtzereay

.àáäãã àîäð éùðéà éìëà éî åäì øîàly mgl lek`l o`ka bdpn ike xnelk

:adf.äéì åøîàjiptl adf epny jk liaya la` adf ly mgl lek`l o`ka bdpn oi`

lek`l mgl jl did `l ike jzlik` liaya o`kl z`ay epl `lt df ixdy lek`l

adf jl eppzp jkl lek`l mgl zl`ye o`k cr z`ae jzeklnn zwgxzpy jnewna

sqke adf llba z`ay epiid mixeaqy sqke

:o`kl.éúàå ÷éôðãë:xird on `vei didyk

.àæåçîã àááà áúë:xird xry lr azk

.àéèù éúéåä ñåøãðñëìà àðàdhey iziid

:oiadl al ilan.éúéúàã ãò`iyp jxkl

:dnkg ipecnleìéëà÷ àðééòî àåääà áéúé
.àîäðoiirnd lr miayeiy mc` ipa jxck

mgl my oilke`e:mizey zezyl mivexyke

.éðãìéâ äéãäá ååä:migeln mibc enr did

.àçéø åäá ìôð éøååçîã éãäáeidy cera

mibca ltp mzgiln xiqdl ick mina mivgex

:did ocr obn oiirne aeh gixì÷ù ã"à
.äéôàá àøè àéî åäðäîdyr `le eipt ugx

:xzei.éøîàã àëéà`hnc cr oiirna jld

:raep did myny ocr obl.àì÷ àîøxn`e

:`aa [il] egzt.'äì øòùä [äæ] äéì åøîà
:ea e`ai miwicv.àðà àëìî àðà åäì øîà

li`ed ocr obn cg` xac il epz `p` aeyge

:xry il geztl mivex mkpi`eäéì åáäé
.àúìâìåâ:zlebleb y`x el epzpäééúà

äåä àì äéìéã àáäãå àôñë åäìåëì äéì÷ú
.éìé÷úmipf`na ely adfe sqk lk ozep did

did k"tr`e df cvn zleblebde df cvn

xac `ven did `lc zleblebd xzei ciakn

:dcbpk lweyyïåã÷åî øãðñëìà íäì øîà
.éàä éàî ïðáøì:elwyn `evnl leki ipi`y

.åì åøîà`ly mce xya yep` ly `zlbleb

sqk lky jk lk dlwyn jkitl mlerl rayi

:dil` zkyen `id adfeéëäã éàîî ì"à
.àåä:mixacn mz` zn` m` oiga` i`na

.àøôò éì÷ù`ly diqke xtr hrn [gw]

dlki `le rayz f`e ze`xl zleblebd lkez

:dlwyn e`vnie dil` jynil xac mey

.ì÷ú [øúìàì]lwyy xac eze`k xnelk

:dcbpkáàå ìåàù áéúëã åðééä.ïåãipire ecbp

:dprayz `l mc`äðéëù äøåúá ÷ñåòä ìë
äìéìá éðåø éîå÷ øîàðù åéìò äéåøùweqrl .

:dxeza.'ä éðô çëåð êáì íéîë éëôù
:jlv` diexy dpiky xnelk

ïéúôåë åéä àì êìò ïøãä

[l"f m"anxd yexit jli`e o`kn]

øîà.äðåîîä íäì'nba x`azp xak

z`fd dkxady [:`i sc] zekxa

xg`e mler zad` `id dlgz oikxan eidy

xvei oikxan hytzn xe`de gxef ynydy

enk akrn oi` zekxa xcqy itl xe`

zxyr e`xw exn`y dne my x`azpy

zcd xwir mdy itl mei lka zexacd

xnel eywa mileaba exn` xake eziy`xe

oipind znerxz iptn melha xaky `l` ok

inlyexia zekxa zlgza x`azpy `l` oipind znerxz `id dn ilaad x`a `le

oixew oi` dn iptn `l` meie mei lka zexacd zxyr oixewy did oica exn`e

epxn` xake ipiqn dynl epzip mcal el` mixne` eidi `ly oipind iptn mze`

zn` mdy zekxa yly oikxan mrdy xn` k"g` epxagy inlyexi zeklda df

ekxae exn` mdilre l`xyi lr dltz oleky itl mely miye micene dvxe aivie

'd jkxai `ede drecid mipdk zkxa la` zifbd zkyla did df lke mrd z`

wxta x`aziy enk cinzd zcear xnb xg` mle`d zelrn lr xn`p `ed ixd

(:ep sc) dkeq seqa epx`a xake df xg`y

dcearl xnynd qpkp did zay mei lkay

'nba epx`a xake xary xnyn `veie

dnvra z`fd dkldd (.ai sc) zekxa

qpkpd xnynl xne` `veid xnyn exn`e

mkipia oikyi `ed dfd ziaa eny okyy in

:zerixe melye deg`e dad`åðøàá øáë
.(.åë óã) àîåéî éðùáeid `l zxhwdy

exihwd `ly mze` `l` lxeb dilr militn

xihwnd lky itl okl mcew oiicr dze`

ezqpxt `vene eipipra gilvn did dze`

eqiti zxhwl miycg xn` jkitle dgeexa

qiitd `ed zxhwd qiity x`azi mye

mipyi mb miycg xn` jk xg` iyilyd

qiitd `ede mixa` dlrn in eqitde e`ea

:awri oa xfril` iaxk dkld oi`e iriaxd

.éúøàá øáëmye mixetk (a)'nba ef dkld

icba miyael el`d mipdkd lky x`azp

eli`k zifbd zkyla micnere ycwna ycw

yi`d l` fnex dpennde dlebr zvw md

ztpvnd xiqn dide oipnd epnn ligzny

milihne eilr daiyn jk xg`e ey`x lrn

`ly mix`ypde dcearl lxeba elrie lxeb

ycwnl oiynyd mze` mihiytny md ekf

k"g`e miqpknd `l` mdilr oigipn oi`e

mihiytn jk xg`e mdly leg icba miyael

zepelga dpedk icba lk oigipne miqpknd

:(:ep sc) dkeqa epx`ay enk.øîàù äîå
itl milkd iyinyz mdilr aezke

mdilr aezk miqpkn mda eidy zepelgdy

odilr aezk ztpvnd mda xy`e miqpkn

zyial xcqe hpa`e zpezk oke ztpvn

exn` miqpknd dlgz yaliy `ed micbad

mcew xac `di `ly oipn (:dk :bk sc `nei)

lr yali ca iqpkne xnel cenlz miqpknd

hpa`a xbeg zpezkd yali k"g`e exya

rczy jl ie`xe ey`x lr ztpvnd miyne

milkd drax` el`a didz oycd znxdy

milk ipy `l` aezkd xn` `ly it lr s`

la` ca iqpkne ca ecn odkd yale xn`py

zeaxl yale (:bk :ai `nei my) l"f exn`

`xwie) xn`py dne dnxdl hpa`e ztpvn

epi` mixg` micba yale eicba z` hyte (e

mizegt `l` leg icba eidiy xnel dvex

exn` ycw icba mdipye mzeaiyga mdn

dn yaly micbal hyty micba yiwn

ok m` ycw icba o`k s` ycw icba oldl

mizegt mixg` mixg` xnel cenlz dn

zrya yaely micbad eid dnl mdn

yaly micbadn mizegt oycd znxd

zngn `l oaxwa oiwqrzn eidy drya

xaky itl elai `ly micbad zxiny

dn `ed dfa mrhd `l` zexiyr mewna zeipr oi` ycwna xwirdy jizrced

qek ea befni `l eaxl dxcw ea lyay cba (b"k ,a"i sc my `nei) exn`e exkfy

:`zkqnd zpeek `id la` dkldd zpeekn ep`vi xake eaxl
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רסז oifge` mipya cenr al sc ± oey`x wxtzereay

.àáäãã àîäð éùðéà éìëà éî åäì øîàly mgl lek`l o`ka bdpn ike xnelk

:adf.äéì åøîàjiptl adf epny jk liaya la` adf ly mgl lek`l o`ka bdpn oi`

lek`l mgl jl did `l ike jzlik` liaya o`kl z`ay epl `lt df ixdy lek`l

adf jl eppzp jkl lek`l mgl zl`ye o`k cr z`ae jzeklnn zwgxzpy jnewna

sqke adf llba z`ay epiid mixeaqy sqke

:o`kl.éúàå ÷éôðãë:xird on `vei didyk

.àæåçîã àááà áúë:xird xry lr azk

.àéèù éúéåä ñåøãðñëìà àðàdhey iziid

:oiadl al ilan.éúéúàã ãò`iyp jxkl

:dnkg ipecnleìéëà÷ àðééòî àåääà áéúé
.àîäðoiirnd lr miayeiy mc` ipa jxck

mgl my oilke`e:mizey zezyl mivexyke

.éðãìéâ äéãäá ååä:migeln mibc enr did

.àçéø åäá ìôð éøååçîã éãäáeidy cera

mibca ltp mzgiln xiqdl ick mina mivgex

:did ocr obn oiirne aeh gixì÷ù ã"à
.äéôàá àøè àéî åäðäîdyr `le eipt ugx

:xzei.éøîàã àëéà`hnc cr oiirna jld

:raep did myny ocr obl.àì÷ àîøxn`e

:`aa [il] egzt.'äì øòùä [äæ] äéì åøîà
:ea e`ai miwicv.àðà àëìî àðà åäì øîà

li`ed ocr obn cg` xac il epz `p` aeyge

:xry il geztl mivex mkpi`eäéì åáäé
.àúìâìåâ:zlebleb y`x el epzpäééúà

äåä àì äéìéã àáäãå àôñë åäìåëì äéì÷ú
.éìé÷úmipf`na ely adfe sqk lk ozep did

did k"tr`e df cvn zleblebde df cvn

xac `ven did `lc zleblebd xzei ciakn

:dcbpk lweyyïåã÷åî øãðñëìà íäì øîà
.éàä éàî ïðáøì:elwyn `evnl leki ipi`y

.åì åøîà`ly mce xya yep` ly `zlbleb

sqk lky jk lk dlwyn jkitl mlerl rayi

:dil` zkyen `id adfeéëäã éàîî ì"à
.àåä:mixacn mz` zn` m` oiga` i`na

.àøôò éì÷ù`ly diqke xtr hrn [gw]

dlki `le rayz f`e ze`xl zleblebd lkez

:dlwyn e`vnie dil` jynil xac mey

.ì÷ú [øúìàì]lwyy xac eze`k xnelk

:dcbpkáàå ìåàù áéúëã åðééä.ïåãipire ecbp

:dprayz `l mc`äðéëù äøåúá ÷ñåòä ìë
äìéìá éðåø éîå÷ øîàðù åéìò äéåøùweqrl .

:dxeza.'ä éðô çëåð êáì íéîë éëôù
:jlv` diexy dpiky xnelk
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[l"f m"anxd yexit jli`e o`kn]

øîà.äðåîîä íäì'nba x`azp xak

z`fd dkxady [:`i sc] zekxa

xg`e mler zad` `id dlgz oikxan eidy

xvei oikxan hytzn xe`de gxef ynydy

enk akrn oi` zekxa xcqy itl xe`

zxyr e`xw exn`y dne my x`azpy

zcd xwir mdy itl mei lka zexacd

xnel eywa mileaba exn` xake eziy`xe

oipind znerxz iptn melha xaky `l` ok

inlyexia zekxa zlgza x`azpy `l` oipind znerxz `id dn ilaad x`a `le

oixew oi` dn iptn `l` meie mei lka zexacd zxyr oixewy did oica exn`e

epxn` xake ipiqn dynl epzip mcal el` mixne` eidi `ly oipind iptn mze`

zn` mdy zekxa yly oikxan mrdy xn` k"g` epxagy inlyexi zeklda df

ekxae exn` mdilre l`xyi lr dltz oleky itl mely miye micene dvxe aivie

'd jkxai `ede drecid mipdk zkxa la` zifbd zkyla did df lke mrd z`

wxta x`aziy enk cinzd zcear xnb xg` mle`d zelrn lr xn`p `ed ixd

(:ep sc) dkeq seqa epx`a xake df xg`y

dcearl xnynd qpkp did zay mei lkay

'nba epx`a xake xary xnyn `veie

dnvra z`fd dkldd (.ai sc) zekxa

qpkpd xnynl xne` `veid xnyn exn`e

mkipia oikyi `ed dfd ziaa eny okyy in

:zerixe melye deg`e dad`åðøàá øáë
.(.åë óã) àîåéî éðùáeid `l zxhwdy

exihwd `ly mze` `l` lxeb dilr militn

xihwnd lky itl okl mcew oiicr dze`

ezqpxt `vene eipipra gilvn did dze`

eqiti zxhwl miycg xn` jkitle dgeexa

qiitd `ed zxhwd qiity x`azi mye

mipyi mb miycg xn` jk xg` iyilyd

qiitd `ede mixa` dlrn in eqitde e`ea

:awri oa xfril` iaxk dkld oi`e iriaxd

.éúøàá øáëmye mixetk (a)'nba ef dkld

icba miyael el`d mipdkd lky x`azp

eli`k zifbd zkyla micnere ycwna ycw

yi`d l` fnex dpennde dlebr zvw md

ztpvnd xiqn dide oipnd epnn ligzny

milihne eilr daiyn jk xg`e ey`x lrn

`ly mix`ypde dcearl lxeba elrie lxeb

ycwnl oiynyd mze` mihiytny md ekf

k"g`e miqpknd `l` mdilr oigipn oi`e

mihiytn jk xg`e mdly leg icba miyael

zepelga dpedk icba lk oigipne miqpknd

:(:ep sc) dkeqa epx`ay enk.øîàù äîå
itl milkd iyinyz mdilr aezke

mdilr aezk miqpkn mda eidy zepelgdy

odilr aezk ztpvnd mda xy`e miqpkn

zyial xcqe hpa`e zpezk oke ztpvn

exn` miqpknd dlgz yaliy `ed micbad

mcew xac `di `ly oipn (:dk :bk sc `nei)

lr yali ca iqpkne xnel cenlz miqpknd

hpa`a xbeg zpezkd yali k"g`e exya

rczy jl ie`xe ey`x lr ztpvnd miyne

milkd drax` el`a didz oycd znxdy

milk ipy `l` aezkd xn` `ly it lr s`

la` ca iqpkne ca ecn odkd yale xn`py

zeaxl yale (:bk :ai `nei my) l"f exn`

`xwie) xn`py dne dnxdl hpa`e ztpvn

epi` mixg` micba yale eicba z` hyte (e

mizegt `l` leg icba eidiy xnel dvex

exn` ycw icba mdipye mzeaiyga mdn

dn yaly micbal hyty micba yiwn

ok m` ycw icba o`k s` ycw icba oldl

mizegt mixg` mixg` xnel cenlz dn

zrya yaely micbad eid dnl mdn

yaly micbadn mizegt oycd znxd

zngn `l oaxwa oiwqrzn eidy drya

xaky itl elai `ly micbad zxiny

dn `ed dfa mrhd `l` zexiyr mewna zeipr oi` ycwna xwirdy jizrced

qek ea befni `l eaxl dxcw ea lyay cba (b"k ,a"i sc my `nei) exn`e exkfy

:`zkqnd zpeek `id la` dkldd zpeekn ep`vi xake eaxl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc - cinz(ycew zay meil)

eäì øîà,miypl qexcpqkl`àáäãc àîäð éLðéà éìëà éîm`d - ¨©§¦¨§¦¦§¥©£¨§©£¨
.adf ly mgl lek`l o`k miyp`d bdpndéì eøîàoi` ,miypd ¨§¥
,adf ly mgl lek`l o`k miyp`d bdpnàlàjl ep`ady dn ¤¨
c ,mixeaq epiidy iptn `ed ,adf ly mglúéòa àîäð éàm`y - ¦©£¨¨¥

,dlik`l mgla jpevxúéì÷Lc ,ìëéîì àîäð Cøúàa Cì äåä àìŸ£¨¨§©§¨©£¨§¥©§©§¦
àëäì úéúàåzkxvedy ,dlik`l mgl jnewna jl did `l ike - ©£¦§¨¨

myl did o`kl j`eay i`ce `l` .o`kl `ale jnvr z` zgwl
.adfn mgl jl ep`ad jkle ,adfe sqk

éúàå ÷éôð ék,miypd ly fegndn `ae `vei didyk -àáaà áúk ¦¨¦§¨¥¨©©¨¨
àæBçîc,fegnd xry lr -àéèL éúéåä ïBã÷Bî ñBøcðñkìà àðà- ¦§¨£¨£¤§¨§§§£¥¦¨§¨

,dhey iziidéúéúàc ãò[izrbdy-]àiLðc é÷éøôà úðéãîìly-] ©©£¥¦¦§¦©©§¦¦¦§©¨
,[miypdàiLð ïî äöò úôéìéå.miypd on dnkg izcnle - ¦¦©¥¨¦§©¨

qexcpqkl` mr rxi`y dyrnd jynd z` d`ian `xnbd
:iwixt` zpicnn ayykéúàå ìé÷L ékjlil ekxca didyk - ¦¨¦§¨¥

,ezpicnl `aleàðééòî àeääà áéúéeàîäð ìéëà à÷ci lr ayi - §¦©©©§¨¨¨£¦©£¨
.mgl my lk`e cg` oiirnc éðãìeb déãéa eåäàçìîecia eid - £¦¥§¨¥§¦§¨

,migeln mibcàçéø eäa ìôð eäì éøåeçîc éãäamthyy drya - ©£¥¦§©§¦§§©§¥¨
z`f d`xy oeik .aeh gix mda qpkp ,mzegiln xiqdl oiirnd ina

,qexcpqkl`dpéî òîL ,øîày ,dfn gken -ïãò ïbî àðéò éàä ¨©§©¦¨©¥¨¦©¥¤
éúàzerc opyi dyrnd jynd iabl .`a `ed ocr obn df oiirny - ¨¥

,zewelgéøîàc àkéà,mixne`d mpyi -àøè àiî eäðäî ì÷L ¦¨§¨§¦§©¥©§©¨§¨
détàajiynde ,eipt z` mda ugxe ,el`d oiirnd ininn gwly - §©¥

e .ekxcaéøîàc àkéà,mixne` yie -,délek éìcéàdlry - ¦¨§¨§¦¦§¥¥
,mind `ven mewn oeeikl elek jxe`l xdpd dlrnaàèîc ãò©¦§¨

ïãò ïâc àçúôì,myl ribdyk .ocr ob gztl ribdy cr -àîø §¦§¨§©¥¤§¨
àáa éì eçút ,àì÷.xryd z` il egzit ,`xwe elew z` mixd - ¨¨¦§¦¨¨

déì eøîàel eaiyd -'åâå 'äì øòMä äæ''Fa E`ai miwiCvmildz) ¨§¥¤©©©©©¦¦¨Ÿ
(b giw.ea qpkidl zeyx oi` jle ,ïBäì øîà,qexcpqkl`énð àðà ¨©§£¨©¦

àðà àkìîeàðáéLç áLçéîoi` m`e ,ip` aeyge ,jln ok mb ip` - ©§¨£¨¦§©£¦§¨
,qpkidl zeyx il ozil mkpevxaeáä[epz-]éìzegtd lkléãéî ©¦¦¦

e ,ezywal ocr oba enikqd .ocr obn hren xac -déì eáäé§©¥
àãç àzìbìeb,enewnl ayyk .mc` ly oir lblb el epzpe -dééúà §¨§¨£¨©§¨

,ef oir lblbl `iad -déãäa déãéc àtñëå àáäc déleëì déì÷z- ©§¥§¥©£¨§©§¨¦¥©£¥
e ,ef oir lblb cbpk etqke eadf lk z` lwyéì÷úî äåä àì`le - Ÿ£¨©§¨¥

df xac dide .mdn xzei zlwey dzid oirdy ,dlwynl eribd
.eipira `ltïðaøì ïBäì øîà,ezpicna eidy minkgl mdl xn` - ¨©§§©¨¨

éàä éàî.daxd jk lk lwey oird lblby df oipr edn -éøîà- ©©¨§¦
y ,fnxl `a df oipr ,minkgd el eaiydàøNéác àðéòc àzìbìeb§¨§¨§¥¨§¦§¨

òáN à÷ àìc àîãådyibxn dpi`y ,mce xya ly oir lblby - §¨¨§Ÿ¨¨©
.mlerl dl yiy xyerdn raeyeäì øîà,minkgl qexcpqkl` ¨©§

àeä éëäc éànîel eaiyd .oiprd xe`ia `ed jk ok`y rc` oipn - ¦©§¨¦
kgd,mindééñëå àøôò ìéì÷ éì÷L,oird z` dqke xtr hrn gw - ¨§¦§¦©§¨§©§¨

y d`xzeàì÷z øzìàì.izin`d dlwynk lewyz `id ciny - §©§©©§¨
dn edf :`xnbd zniiqnáéúëc(k fk ilyn)àì ïBcáàå ìBàL' ¦§¦§©£©Ÿ

'åâå äðòaNúmpi` mc`d ipiry ixd ,'dprAUz `l mc`d ipire ¦§©§¨§¥¥¨¨¨Ÿ¦§©§¨
.mlerl zeray

`ziixa d`ian `id ,jyegd ixd oipra dwqr `xnbdy oeik
:df oiprn da xkfendeäiìà éác àðzedil` ly eyxcn ziaa - ¨¨§¥¥¦¨

,ef `ziixa epyípäéb`vnp,òé÷øä ïî äìòîìxdpn `veiy itl ¥¦Ÿ§©§¨¦¨¨¦©
,`ziixad dtiqen .ycewd zeig ly ozrifn `ay xepicLéå§¥

,íéøîBà`vnp mepidbdyéøä éøBçàìd.CLç §¦©£¥¨¥Ÿ¤
:`xnbd d`ian,àéiç éaø àðzäðéëL ,äìéla äøBza ÷ñBòä ìk ¨¨©¦¦¨¨¨¥©¨©©§¨§¦¨

diexyøîàpL ,Bcâðk(hi a dki`)úBøeîLà Làøì äìélá épBø éîe÷' §¤§¤¤¡©¦¦©©§¨§Ÿ©§
,('åâå) ''ä éðt çëð Caì íénë éëôL'dliNa iPFx inEw' ,xnelk ¦§¦©©¦¦¥Ÿ©§¥¦¦©©§¨

jlv` dxyzy ,''d ipR gkp'l dkfz f`e ,dxez cenlza weqrlŸ©§¥
.dpikyd

icinlz gaya xaicy `pzd ixacn `iadl `xnbd dtiqen
:dxezd wqre minkgdíéîëç éãéîìz ,äéøæò ïa øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¤£©§¨©§¦¥£¨¦

øîàpL .íìBòa íBìL íéaøî(bi cp diryi)éða ìëå'áøå 'ä éãenéì C ©§¦¨¨¨¤¤¡©§¨¨©¦¦¥§©
éða íBìL,'Cminkg icinlzd mdy ,'jipea' `l` 'jipa' ixwz l` §¨¨¦

.mely aex yi mci lre ,mlerd z` mipead
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äðåîîä íäì øîà ¯ éùéîç ÷øô
zlitz xcq dllkae ,xwead zcear xcq jynd x`ean df wxta
iniptd gafn oeyic xcq ,zeceard lr zeqiitd xnb ,mipdkd

.zxehwd z`ad xcqe

äðùî
lirl dpyna(:`l)ixa` z` mipdkd egipdy xg`ly ,xn`p

z` zexwl zifbd zkyll mdl e`ae ecxi ,yakd iab lr cinzd
:dlitzd xcq z` zx`an epzpyn .lltzdle rnyíäì øîà̈©¨¤

[zifbd zkyll eribdy mipdkl-]äpeînä,meid zcear xcq lr ©§¤
úçà äëøa eëøa,rny z`ixw iptly zekxadneëøa íäåz` ¨§§¨¨©©§¥¥§

okn xg`l .dkxad dze`eàø÷z`,úBøacä úøNòzyxteòîL ¨§£¤¤©¦§§©
l`xyi(h-c e mixac)zyxte ,òBîL íà äéäå(`k-bi `i mixac)zyxte , §¨¨¦¨©
øîàiå(`n-fl eh xacna).okn xg`leìL íòä íò eëøaúBëøa L ©Ÿ¤¥§¦¨¨¨Ÿ§¨

zkxa ,ode ,calae ,áévéå úîàzkxa,äãBáò,dvx zkxa `id ¡¤§©¦£¨
,íéðäk úkøáe:dpynd dtiqen .mely miy zkxa `id,úaMáeeid ¦§©Ÿ£¦©©¨

ïéôéñBîcer,úçà äëøazkiiy dzid ef dkxae,àöBiä øîLnì ¦¦§¨¨©©©¦§¨©¥
.qpkpd xnynl dze` mikxan eid mdy

äðùî
lirl epyp ipyde oey`xd .ycwna eid zeqiit rax`(.l .ek),

z` dpynd d`ian dligz .iriaxde iyilyd epyp epzpynae
eniiqy xg`l :zxehwd zxhwda dkfi in ,iyilyd qiitd

,mzlitzíäì øîàzia eze`ay mipdkl ,zeqiitd lr dpennd ¨©¨¤
,a`úøèwì íéLãç`l oiicry mkay miycgd mipdkd wx - £¨¦©§Ÿ¤

,iniptd gafnd lr zxehw mlern exihwdeñéôäå eàBa- §¨¦
e ,lxebd z` eyr .exihwdl dkfi in lxeba etzzyde.äëfL éî äëæ̈¨¦¤¨¨

lirl(:`l)z` miwlgn eid ,egezipe cinzd zhigy xg`y ,xn`p
.gafnd yak ly oezgzd eivg lr melrde ,mipdkl eixa`
mixa`d z`lrda dkfi in ,iriaxd qiitd z` zx`an epzpyn

okn xg`l :gafnl yakdníäì øîàeze`ay mipdkl dpennd ¨©¨¤
,a` ziaíéðLé íò íéLãçoiae ,ef dceara dkf `l oiicry in oia - £¨¦¦§¨¦

,xak ekfy el`eñéôäå eàBa,lxeba etzzyde -äìòî éîz` §¨¦¦©£¤
d.çaænì Lákä ïî íéøáàla` .`nw `pz zrc idefeøæòéìà éaø ¥¨¦¦©¤¤©¦§¥©©¦¡¦¤¤

,øîBà á÷òé ïaodkd `l` ,ef dcear lr qiit did `läìònäz` ¤©£Ÿ¥©©£¤
dïúBà äìòî àeä ,Lákì íéøáàyakdn,çaænä éab ìòlk ,epiide ¥¨¦©¤¤©£¤¨©©¥©¦§¥©

.yakl mzelrdl mda dkfy mixa`d z` gafnl dlrd odke odk

äðùî
xg`l :qiitd xg`l micbad zhytd xcq x`eai ef dpyna
qiita ekf `ly mipdkd z` oic zia egwl ,qiita dkf in xxaedy

eíéðfçì íeøñîmde ,miyny -íúBà ïéèéLôî eéämipdkd z` - §¨©©¨¦¨©§¦¦¨
,elldíäéãâa úà,qiitd jxevl eyaly dpedkd icba -eéä àìå ¤¦§¥¤§Ÿ¨
ïéçépîmixi`yn -íäéìò,dpedkd icbanàlàd z`íéñðëî ©¦¦£¥¤¤¨¦§¨©¦
,ãáìalegd icba z` eyaly xg`le ,minexr ecnri `ly ick ¦§¨

.miqpknd mb mihyet eid ,mdlyeéä úBðBlçåmiieyr,íLjeza §©¨¨
,dpedkd icba migpen eid mdae ,zifbd zkyl ly dnegdáeúëå§¨

íéìkä LéîLz íäéìò`ed cba dfi`l aezk did oelg lk lr - £¥¤©§¦©¥¦
.ztpvnle miqpknl ,zpezkl ,hpa`l ,ynyn

äðùî
:zxehwd zxhwd xcq x`ean ef dpynaa äëfL éîzxhwd ¦¤¨¨§

dókäå ,ókä úà ìèBð äéä ,úøèwdzidá÷øúì äîBc[ilk my-] §Ÿ¤¨¨¥¤©©§©©¨§©§¨
,ìBãbskd dzide,áäæ ìLeìL ú÷æçîæaäå .ïéa÷ äL,Csk `edy ¨¤¨¨©£¤¤§Ÿ¨©¦§©¨¨

,xzei dphwäéägpenBëBúa,dlecbd skd jeza - ¨¨§
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

áäøéäæ àéä äìéáè dì ïncæz íàL ,ïäa úàöì úøzî ¯ døòN CBúa ïéòeì÷ úBòeöøäå ïéèeçä íàå§¦©¦§¨§§¦§§¨¨ª¤¤¨¥¨¤¤¦¦§©¥¨§¦¨¦§¦¨
øòOä úòéì÷ øézäì øeñà úaLaL ,íBé ãBòaî dúòéì÷ øézäì[gÎføàaúiL Bîk ,10íä ïéèeçä íàå . §©¦§¦¨¨¦§¤§©¨¨§©¦§¦©©¥¨§¤¦§¨¥§¦©¦¥

úLø äNòî íééeNò íéìeìç)[häâéøà äNòî) ([iä÷æça ï÷cäìe ïçúîì äìBëé dðéàL ,(éðtîe ,dLàø ìò £¦£¦©£¥¤¤©£¥£¦¨¤¥¨§¨§¨§¨§©§¨§¨§¨©Ÿ¨¦§¥
àlL ãáìáe .døòN CBúa ïéòeì÷ ïðéàL óà úaLa ïäa úàöì úøzî ¯ íéööBç ïðéàå ïäa íéàa íénä Cë̈©©¦¨¦¨¤§¥¨§¦ª¤¤¨¥¨¤§©¨©¤¥¨§¦§§¨¨¦§¨¤Ÿ

äìéáè íã÷ äéìòî ïúøéñîe ,íéîa íëìëìì àlL íäéìò úãt÷î àéä æàL ,ïéáäæî eéäé[`ieéäé àì ïëå . ¦§§Ÿ¨¦¤¨¦©§¤¤£¥¤¤Ÿ§©§§¨§©¦§¦¨©¥¨¤¨Ÿ¤§¦¨§¥Ÿ¦§
ìò óBðèéå íéna èéhä äçné àlL éãk ,äìéáè íã÷ íøéñäì íäéìò ïk-íb úãt÷nL éôì ,èéèa úBôpèî§ª¨§¦§¦¤©§¤¤©¥£¥¤©£¦¨Ÿ¤§¦¨§¥¤Ÿ¦¨¤©¦©©¦§¦§©

:äìéáhä ïî dúiìòa døNa§¨¨©£¦¨¨¦©§¦¨
ב  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

6

7

dkld ixe`ia
øòùä úòéì÷ [æ ידי על השיער קליעת להסיר מותר -

כך  על לסמוך אין אך מצוה, טבילת עבור נכרי
יום  מבעוד להסיר כששכחה בדיעבד אלא .8לכתחילה,

øòùä úòéì÷ [ç את מעט לרפות שמותר אף -
בקשרים  גם לטבול אסורה מכלֿמקום בשבת, הקשרים

לגמרי  שתסירם עד - .9רפויים
úùø äùòî [è חלול שאינו אריגה מעשה אבל -

בשבת  בו לצאת ואסורה חוצץ, - .11(רשת)
äâéøà äùòî [é לצאת שמותרת זה במוסגר משמע -

חלולים  אינן אפילו .12בחוטין
äìéáè íãå÷ [àé מפני היא ההסרה שסיבת משמע -

ההקפדה, אף על כלל חציצה אינם אבל בלבד, הלכלוך
שאינן  אף על הטבילה בשעת שתסירן חוששים ומאידך

עבורה  .13חציצה

zetqede mipeiv
בדיעבד 8) היינו מצוה, במקום דשבות שבות שהתירו אף

(ע"פ  השבת קודם בהיתר לעשות ניתן כשלא או כששכחו,
א). ס"ק קו"א

להסירם 9) שאסור וכיון קצ"ח, סי' ביו"ד הרמ"א פסק ע"פ
לא  שלכך א, ס"ק (קו"א בשבת בהם לצאת מותר לגמרי,

בשו"ע). המובאת האוסרים שיטת כלל בשוע"ר הביא
סעיף 10) ובשו"ע זה, סימן סיום לידינו הגיע לא בשוע"ר

קליעתה. להתיר ולא בשבת, שערה האשה לקלוע אסור כו:

העיר 11) ד ס"ק ובמג"א אריגה' 'מעשה כתב בשו"ע
אינם  אם חציצה שהוא משמע ס"ג קצח סי' שביו"ד

חלולים.
כמובא 12) קצח סי' מיו"ד בצ"ע השאיר שהמג"א אף

כאן. הדין נשתנה לא הראשון), המוסגר (לפי לעיל
הדיעות 13) שם וראה ,107 הערה פ"כ כהלכה טהרה ע"פ

חציצה. לעניין בזה

•
"inei ax" gel itl - dltz zekld owfd epax jexr ogley

מתוך ‡ לפיו מגופו מוציא שאדם נפיחה דהיינו יגהק לא
לישן  הרוצה כאדם פיו שפותח דהיינו יפהק ולא שבעו
הרוח  מגסי ה"ז לרצונו פיהק או גיהק ואם משינה שעמד או
תראה  שלא פיו על ידו יניח אונס מתוך לפהק צריך אם

פתיחתו.

התפלה  בשעת התחתון לחי דהיינו סנטרו על ידו יניח ולא
הזמר  בשעת כן העושים וחזנים הרוח גסות דרך שהוא מפני
הקול  את להנעים אלא לגסות מתכוונים שאינם לפי מותר

אסור: הזמר בשעת שלא אבל

לרוק · אסור לפיכך המלך בפני רק כאלו בתפלתו הרק
שלאחר  בתחנונים עומד אפילו מאונס שלא לרצונו
אבל  המלך לפני עומד זה הרי פסע שלא זמן שכל התפלה
טרוד. ונמצא בתפלה יצטער שלא כדי מותר לרוק צריך אם

או  גמי שם יש אפילו קרקע גבי על ירוק לא מקום ומכל
יהא  שלא בענין בכסותו מבליעו אלא הרוק שיכסו תבן
נראה  שהרוק העליון בבגד אבל התחתון בבגד כגון נראה
(שקורין  בגד חתיכת בחגורה שלובשין ובמקומות אסור
נראה  שהרוק אע"פ בו להבליע שמותר אפשר פציילט)

מיאוס. משום בו אין לכך עשוי שהוא שכיון

שמאוס  או בכסותו להבליעו עליו שמאוס אסטניס הוא ואם
ואם  נאה כסות שהוא (או שיבלענו עד בפיו להשהותו עליו
לא  אבל לאחוריו זורקו ג"כ) יטרידנו שיבליענו נצריכנו
כלפניו  הם וצדדין לפניו שכינה שהמתפלל מפני לפניו
לשמאלו  זורקו לאחוריו לזרקו לו אפשר אי ואם זה לענין
אי  ואם ימינך יד על צלך ה' שנאמר משום לימינו לא אבל

יטרד: שלא כדי מותר לפניו אם כי לרוק לו אפשר
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רסט c"ag i`iyp epizeax zxezn

תתבטל ‚ שלא להסירה בבגדיו ימשמש עוקצתו כנה אם
שאין  במקום היא אפילו בידו יסירנה לא אבל כוונתו
שאין  כמו לתפלה ידים נטילת צריך (שאין זיעה מלמולי שם
מאוסה  מקום מכל טמאים) חיים בעלי בשאר נגע אם צריך
בתפלה  כשעומד ק"ו אדם יראנה אם אפילו הוא וגנאי היא

הקב"ה. המלכים מלכי מלך לפני

בבית  ולזרקה כנה ליטול יכול י"ח תפלת בשעת שלא אבל
הכנסת. בבית לרוק שמותר כמו הכנסת

השם  להזכרת עפר בנקיון די זיעה) במלמולי נגע (ואפילו
וצ"ב. ד' בסי' כמ"ש תורה לדברי או

הידים  על ששורה רעה רוח שמשום לפי בגד ע"י יטלנה או
כמ"ש  במים נטילה אלא מועיל נקיון אין בכנה הנוגעים

ד': בסי'

* * *
ולהחזירו „ בו למשמש יכול ממקומו טליתו נשמט אם

לחזור  יכול אינו כולו נפל אבל רובו נפל אפילו
ידי  על טרוד שהוא א"כ (אלא הפסק משום בו ולהתעטף

לכוין): יכול ואינו זה

מד'‰ פחות התפלה זמן והגיע כתפיו על משאוי הנושא
על  בידו יאחזנו ולא ומתפלל לאחוריו מפשילו קבין
על  המשאוי באחיזת בתפלתו טרוד יהיה שלא (כדי כתפיו
ודם  בשר מלך לפני ועוד כראוי לכוין יוכל ולא בידו כתפיו
ברוך  הקדוש המלכים מלכי מלך לפני ק"ו כן עומדין אין
מונעו  שכובדו מפני לאחוריו יפשילנו לא קבין ד' הוא)

התפלה: לאחר עד קרקע ע"ג מניחו אלא מלכוין

התפלה: בשעת יפהק ולא יגהק שלא צז סימן א חלק

פירוש ‡ בלבו שיכוין צריך המתפלל כיצד מחשבתו
תקשיב  לבם תכין שנאמר בשפתיו שמוציא המלות
ויעיר  כנגדו שרויה שכינה כאלו עצמו שיראה וצריך אזניך
שתשאר  עד אותו הטורדות המחשבות כל ויסיר הכוונה
מדבר  היה אלו כי ויחשוב בתפלתו זכה וכוונתו מחשבתו
לבל  יפה בהם ומכוין דבריו מסדר היה ודם בשר מלך  לפני
לכוין  שצריך הקב"ה המלכים מלכי מלך לפני ק"ו יכשל
כל  כי כדיבור המחשבה לפניו כי מחשבתו אף לפניו
מעשה  ואנשי חסידים עושים היו וכך חוקר הוא המחשבות
מגיעים  שהיו עד בתפלתם ומכוונים מתבודדים שהיו
שהיו  עד השכליות רוח ולהתגברות הגשמיות להתפשטות
אחרת  מחשבה לו תבא ואם הנבואה למעלת קרוב מגיעים

המחשבה. שתתבטל עד ישתוק התפלה בתוך

יכול  אינו שיחשוב ואם צריך עכ"פ המלות פירוש לכוין
לבו  ומכוונים הלב את המכניעים בדברים התפלה בשעת
ראש. קלות בהם שיש בדברים יחשוב ולא שבשמים לאביו

האדם  ושפלות יתברך האל מרוממות יחשוב התפלה וקודם
מלבו. אדם תענוגי כל ויסיר

שאין  בלבו לקבוע כדי הכנסת בבית הקטנים בניו לנשק ואין
הוא. ברוך המקום כאהבת אהבה

לבית  כלל להביאם אין בתפלה אבותיהם המבלבלים וילדים
הכנסת:

כגון · כוונתו שמבטל דבר בו שיש במקום לא יתפלל לא
שמבטלת  בשעה ולא שמריח חדש שכר שיש במקום
או  כעס או צער מאיזה עליו מיושבת דעתו שאין כוונתו

הדרך. מטורח

כל  מכוונים אנו שאין מפני זה בכל נזהרין אנו אין ועכשיו
בתפלה: כך

לפני ‚ ותחנונים רחמים אלא קבע תפלתו יעשה אל
כדי  החיוב מפני יתפלל שלא דהיינו הוא ברוך המקום
ומבקש  כמשאוי עליו דומה תפלתו שאז חובתו ידי לצאת
המלך  מלפני לבקש ובא דבר שצריך כמי אלא ממנה ליפטר

בפתח: המבקש כרש תחנונים בלשון יאמרנה וגם

* * *
שתהא „ ליזהר צריך ולכן קרבן במקום היא התפלה

אחרת  מחשבה בה יערב ושלא בכוונה הקרבן דוגמת
עבודה  כמו מעומד ותהא בקדשים שפוסלת מחשבה כמו
מקומו  קבוע אחד שכל הקרבנות כמו מקום וקביעות
הקרבן  כמו לקיר בינו דבר יחוץ ושלא דמו ומתן לשחיטתו
נאים  מלבושים לו שיהיה וראוי לכלי בינו פוסלת שחציצה
יכול  אדם כל שאין אלא כהונה בגדי כמו לתפלה מיוחדים
מיוחדים  מכנסיים לו שיהיו טוב מקום ומכל זה על לבזבז
נקיות  צריך אין הדין שמן (אע"פ נקיות משום לתפלה
מלוכלכים  שהמכנסיים שאע"פ תורה מתלמוד יותר לתפלה

ע"ו): סימן כמ"ש מותר מבפנים

כיון ‰ בקשתי ב"ה הקדוש שיעשה אני ראוי יחשוב אל
אדם  של עונותיו מזכיר זהו אדרבה כי בתפלה שכוונתי
בזכיותיו  הוא בטוח לומר במעשיו מפשפשים כך ידי שעל
דל  אני מי בלבו ויאמר בחסדו הקב"ה שיעשה יחשוב אלא
לא  אם הקב"ה המלכים מלכי מלך מאת לבקש בא ונבזה

בריותיו: עם בהם מתנהג שהוא חסדיו מרוב

בתפלתו: כוונה לו שיהיה צריך צח סימן א חלק

יינו ‡ שיסיר עד יתפלל אל אחת בבת יין רביעית שתה
אם  יותר שתה ואם התפלה זמן שיעבור אע"פ מעליו
שתוי  אלא שכור נקרא אינו המלך לפני לדבר יכול הוא
ולהתפלל  לחזור וא"צ והתפלל עבר אם תפלה ותפלתו
אינו  ואם תפלה זמן עדיין עבר שלא ע"פ אף יינו כשיפוג
תפלתו  והתפלל עבר ואם שכור נקרא המלך לפני לדבר יכול
עלי  ויחשבה שנאמר זרה עבודה עובד וכאלו תועבה
בליעל  בת לפני אמתך את תתן אל וגו' ותאמר וגו' לשכורה
בני  אנשים יצאו שנאמר זרה עבודה אלא בליעל ואין וגו'
ולהתפלל  לחזור הוא וצריך וגו' וידיחו מקרבך בליעל
אותה  משלים התפלה זמן עבר ואפילו מעליו יינו כשיסיר

ק"ח. בסי' כמ"ש שלאחריה תפלה בזמן

תפלה  כדין הוא שכור לענין וברכותיה שמע קריאת ודין
יכול  ברכות שאר אבל קפ"ה בסימן יתבאר שתוי ולענין

שכור: שהוא אע"פ לברך
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c"agער i`iyp epizeax zxezn

* * *
יין · גם אומרים ויש משכר אינו הסעודה שבתוך יין

תע"ג: בסימן שיתבאר כמו המזון שלפני

אלא ‚ שתה לא אם היין את מפיגה שהוא כל שינה
ששינה  כ"ש מרביעית יותר שתה אם אבל רביעית

מפיגתו. ודאי הרבה שינה אבל משכרתו מועטת

רוכב  בין ברגליו מהלך בין היין את מפיגה מיל דרך וכן
יותר  שתה אם אבל רביעית אלא שתה לא אם בהמה ע"ג
היה  אם אבל ברגליו מהלך אם טורדתו שדרך כ"ש מרביעית
דרך  מרביעית ביותר אפילו כך כל טורח לו שאין רכוב
היין  רוב לפי הכל מקום ומכל מילין ג' שרכוב והוא מפיגתו

מפיגתו: מילין ג' דרך אין מאד לשתות הרבה שאם

בנפשו „ שמרגיש לפי להמתין לו די שתוי שהוא אחד כל
נז  אין ולכן יינו שלנו שיפיג ביינות עכשיו הרין

שאנו  כיון ויותר יין רביעית ששתו אע"פ שמתפללים
אם  וכ"ש חזקים שאינם שלנו ביינות ויודעים מרגישים
מעט  לשכרות חוששין שאין שבידם הסידור מתוך מתפללים
כשהוא  מלהתפלל עכשיו כך כל לחוש אין פה בעל ואף
שעכשיו  כיון יינו שיפיג עד התפלה זמן יעבור אם שתוי

בתפלה. כך כל מכוונים אין

ליזהר  צריך המלך לפני לדבר יכול שאינו לגמרי שכור אבל
זרה  עבודה עובד וכאלו תועבה שתפלתו כיון עכשיו אף

ולהתפלל: לחזור וצריך

לתפלה: ושכור שתוי דין צט סימן א חלק

רגיל ‡ אדם אין חדשים ראשי ושל מועדות של תפלה
לפרקים  אלא תדיר אותן מתפלל שאינו מפני כך כל בהן
כדי  שיתפלל קודם מתחלה אותן להסדיר צריך לפיכך

בפיו. שגורה תפלתו שתהא

לומר  עליהם זכות שלמדו ויש בזה להקל נוהגים ועכשיו
אבל  פה בעל כשמתפללין אלא להסדיר הצריכו שלא
מה  רואה שהרי להסדיר א"צ הספר מתוך כשמתפללין
הדברים  פירוש להבין שצריך תפלה מקום ומכל שמתפלל
בזה  לו מועיל ספר שאין תחלה ולהסדיר ללמוד צריך ודאי

פירושם: שחמור בפיוטים בפרט

לסדר: צריך המועד תפלת ק סימן א חלק

* * *
לכוין ‡ יכול אינו ואם הברכות בכל שיכוין צריך המתפלל

עצמו  את אדם ימוד ולעולם באבות יכוין לפחות בכולן
עד  יתפלל אל לאו ואם יתפלל באבות לבו לכוין יכול אם
כיון  לא ואם לפחות באבות לכוין ויוכל דעתו שתתיישב
ולהתפלל. לחזור צריך השאר בכל שכיון פי על אף באבות

קרוב  בחזרה שאף כוונה חסרון בשביל חוזרין אין ועכשיו
שעיקר  שמע קריאת אבל יחזור למה א"כ יכוין שלא הוא
יוכל  שבקל חוזרין ראשון פסוק אלא אינה כוונתה מצות
כמו  דזמרה שבפסוקי ידך את פותח פסוק וכן לכוין

[וס"ג]. (וס"א) נ"א בסימן שנתבאר

ברכה  כל בחתימת לפחות שיכוין עצמו את אדם וירגיל

פעמים  וקי"ג חנה בתפלת שיש כמו תיבות קי"ג בהן שיש
הלב: כוונת שצריך לומר תורה חומשי בה' לב

בשפתיו · הדברים מחתך אלא לבד בלבו יתפלל לא
העומד  (לאחר קולו ישמיע ולא בלחש לאזניו ומשמיע
לא  וקולה נעות שפתיה רק שנאמר אמותיו) לד' חוץ אצלו
כאלו  אמנה מקטני ה"ז בתפלתו קולו המשמיע וכל ישמע
בלחש  תפלה תקנו (וחכמים לחש תפלת שומע הקב"ה אין
לבייש  שלא כדי בלבד לאזניו אלא להשמיע שלא לגמרי

בתפלה): עונותיהם על מתוודים שהם עבירה עוברי

* * *
כך ‚ כל לכוין יכול שאינו או בלחש לכוין יכול אינו ואם

והוא  יפה לכוין כדי קולו להגביה מותר רם בקול כמו
קולו  להגביה אסור בצבור אבל עצמו לבין בינו שמתפלל
ילך  בלחש לכוין יכול אינו אם אלא הצבור שמטריד מפני
בקול  כמו בלחש לכוין יכול אם ואפילו בקול בביתו ויתפלל
בני  ממנו שילמדו כדי בביתו כשמתפלל קולו משמיע אם

מותר. התפלה נוסח ביתו

כדי  קולם מגביהין כפור ויום השנה שבראש נוהגין ולכן
כדי  ועוד אלו בתפלות רגילין שאין מפני זה את זה שילמדו
חוששים  ואין תשובה ימי שהם מפני ביותר הכוונה לעורר
בידם  ומחזורים שסידורים כיון זה את זה ויטעו שיטרידו
ועכ"פ  לכוין יכול אם בלחש להתפלל טוב יותר ואעפ"כ
קולו  המגביה שכל מדאי יותר קולם להגביה שלא יזהרו
גדול. בקול ויקראו בהם שנאמר השקר מנביאי ה"ז הרבה

ולהשמיע  הכוונה לעורר כדי קולו המגביה ש"ץ מקום ומכל
נתקנה  הש"ץ תפלת שעיקר עושה הוא יפה לבריות יפה
שלא  עושים קולם להראות כן שעושים אותם אבל רם בקול

כהוגן:

אם „ אבל יצא לאזניו השמיע ולא בלחש המתפלל
אינו  שהרהור יצא לא בשפתיו הוציא ולא בלבו התפלל

כדיבור:

אבל ‰ בצבור כשמתפלל שירצה לשון בכל להתפלל יכול
מלאכי  שאין לפי הקודש בלשון אלא יתפלל לא ביחיד
מליץ  למלאך צריך והיחיד לשונות בשאר מכירין השרת

תפלת  כביר לקבל אל הן שנאמר למליץ א"צ צבור אבל ו
ימאס. לא

בהן  חייבות שהן י"ח תפלת בלע"ז להתפלל שנהגו והנשים
זכות  עליהן שלמדו יש [ק"ו] (ק"י) בסי' כמ"ש כאנשים
אלא  לשונות בשאר להתפלל ליחיד מנעו שלא לומר
צער  שום על או החולה על שמתפלל כגון צרכיו כששואל
יכול  יחיד אפילו לצבור הקבוע תפלה אבל בביתו לו שיש
שלא  לומר אחר זכות עליהן שלמדו ויש לשון בכל לאומרה
ארמי  מלשון אלא לשונות בשאר מלהתפלל להיחיד מנעו
לו  נזקקין ואינם השרת מלאכי בעיני מגונה שהוא בלבד
של  לבו מחשבות אפילו הלשונות בכל ויודעים מכירין אבל

אדם.

למה  בתפלה שחייבות הנשים על זכות ללמוד זה וכל
הקודש  בלשון התפלה את לומדות ואינן בלע"ז מתפללות
הקודש  בלשון מבין שאינו הארץ עם אבל המלות פירוש עם
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שיתפלל  מוטב הקודש בלשון להתפלל שיוכל ע"פ אף
שיתפלל  ממה לבו שיכוין כדי ביחיד אפילו שמבין בלשון
אינה  כוונה בלא שתפלה הלב כוונת בלא הקודש בלשון

כלום:

בכל  להתפלל ושיכול הברכות בכל לכוין שצריך קא סימן א חלק

לשון:

* * *
בין ‡ מלפניו בין המתפלל של אמות ד' בתוך לישב אסור

כי  אמות ד' להרחיק צריך הצדדים מן בין מלאחריו
הואיל  הוא קודש אדמת עליו עומד המתפלל אשר המקום
זה  במקום כבוד לנהוג וצריך צ"ז בסי' כמ"ש כנגדו ושכינה

אמות. ד' הוא אדם של ומקומו מתפלל שהוא זמן כל

או  בתורה עסוק אלא שם ובטל יושב להיות רוצה אינו ואם
בדברי  שם שכשעוסק לישב מותר ותשבחות בשירות
תורה  דברי שמוציא והוא שם בישיבתו גנאי אין קדושה
אינו  שהרהור לזה מועיל אינו תורה בדברי הרהור אבל בפיו

קדוש: למקום גנאי נראית וישיבתו נראה

חלש · הוא המתפלל בצד היושב שאם שאומר מי יש
שחולשתו  לפי גנאי נראית ישיבתו שאין לישב לו מותר
אי  אם דבריו על לסמוך ויש ישב כך שמפני עליו מוכחת

שם: ולישב אמות ד' להרחיק בקל לו אפשר

לקום ‚ א"צ להתפלל בצידו זה ועמד כבר ישב היושב אם
יחדוהו  שלא בבית שמתפלל והוא בגבולו בא זה שהרי
מפני  לקום צריך לתפלה שיחדוהו הכנסת בבית אבל לתפלה
בגבולו  בא זה לומר שייך ולא לכל המיוחד מקום שהוא
מכשול  להרים כדי לקום הוא חסידות מדת בביתו ואפילו
אמות  ד' בתוך להתפלל שעמד כשורה שלא שעושה מחבירו
וישיבתו  מפניו לקום מחויב ואינו בהיתר כבר היושב של

קדוש: למקום גנאי היא

שלפניהם „ אמות ד' בתוך המתפללין כנגד לעבור אסור
לעבור  מותר בצידיהם אבל כוונתם תתבטל שמא
שכל  פניהם כנגד יהיה שלא להלאה ילך ולא שם ולעמוד
הזוהר  וחכמי כוונתו שמתבטלת מפני אסור לראותו שיוכל

אמות: ד' תוך בצידיהם אפילו אוסרים

אסור ‰ אחריו מתפלל אחד אדם והיה תפלתו השלים אם
תפלתו  את שאחריו מי שיגמור עד פסיעות ג' לפסוע
וצריך  המתפלל כנגד עובר הוא הרי לכן קודם יפסע שאם
אחריו  להתפלל התחיל האחרון אם אפילו בזה לדקדק

התחיל: שכבר מאחר

המתפלל: כנגד להפסיק שלא קב סימן א חלק
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ziciqgd dyxtd - zekeqd bg 'dxez ihewl'

לכם" ּתהיה עצרת הּׁשמיני "ּבּיֹום ּׁשּכתּוב מה 1להבין §¨¦©¤¨©©§¦¦£¤¤¦§¤¨¤

oiadlaEzMX dn(dl ,hk qgpR)zxvr ipinXd mFIA" : §¨¦©¤¨¦§¨©©§¦¦£¤¤
didYmklaizM gqR lW iriaWaE ,"(g ,fh d`x)zxvr" : ¦§¤¨¤¦§¦¦¤¤©§¦§¥£¤¤

Lidl` d"iedl." ©£¨¨¡Ÿ¤
aizM dPd(d ,e oPgz`e)lkA Liwl` 'd z` Yad`e" : ¦¥§¦¨¤§©©§¨©§¨¥¡Ÿ¤§¨

"Laal lkA" WExitE ."Lc`n lkaE LWtp lkaE Laal§¨§§¨©§§§¨§Ÿ¤¥§¨§¨§
l"fx Exn`2."rxdÎxviaE ,aFhÎxviA ± Lixvi ipWA" : ¨§©©¦§¥§¨¤§¥¤§¥¤¨¨

lMn dxrFA W` iRWx ,adNd mvFre gM lMW ,EpiidC§©§¤¨Ÿ©§¤©©©¦§¥¥£¨¦¨
zad`l FNEM adNd KRdzi ,dGdÎmlFrAW rxd xvi iPin¦¥¥¤¨¨¤¨¨©¤¦§©¥©©©§©£©

.'d

aizkC ,cizrl didIW FnkE(h ,b diptv)KFRd` f` iM" : §¤¦§¤¤¨¦¦§¦§©§¨¦¨¤§
Fcarl 'd mWA mNEk `Fxwl dxExa dtU miOr l ¤̀©¦¨¨§¨¦§¨§¥§¨§
icaFr odW miOrd lM ENit`W ,EpiidC ."cg` mkW§¤¤¨§©§¤£¦¨¨©¦¤¥§¥

dxExa dtU" mdl KFtdi ± miInWB zFe`Yd ± milENib¦¦©©£©§¦¦©£¨¤¨¨§¨
mNEM `Fxwl'כּו`kFWg `kRdz`" oipr `Ede ." ¦§¨§¦§¨¦§©§¨£¨

"`xFdpl3. ¦§¨
Fcarl"EmkWzpigA ± "mkW" :WExiR ± "cg` §¨§§¤¤¨¥§¤§¦©

"oitzM xzA" ,miixFg`4zMX dn oiprM Epiide ,aEmikln) £©¦¨©©§¦§©§§¦§¨©¤¨§¨¦

(fl ,gi '`z` zFAqd dY`e" :"ziPxFg` mAlKRdzi ± §©¨£¦¨¤¦¨£©¦¦§©¥
"cg`" zpigaA zFidl5. ¦§¦§¦©¤¨

WExiR Edfe"Yad`e"oFWl mbe iEEiv oFWl `EdW ± §¤¥§¨©§¨¤§¦§©§
'd z` aFd`l LtFq cizrNW :xnFl ,cizr"Laal lkA", ¨¦©¤¤¨¦§¤¡¤§¨§¨§

gCp EPOn gCi `l iM6. ¦Ÿ¦©¦¤¦¨
"LWtp lkaE"Dpi`W ,FGn dlFcb dad` zpigA `Ed §¨©§§§¦©©£¨§¨¦¤¥¨

DznbEC zEInWbA oi`W itl .mc`d alA zqRzp¦§¤¤§¥¨¨¨§¦¤¥§©§¦§¨¨
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.1.(q"wz F` g"pwz zxvr ipinWA xn`p)¤¡©¦§¦¦£¤¤

.2.(d dpWn ,h wxR zFkxA)§¨¤¤¦§¨

.3.(` ,c dnCwdA ` wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤©©§¨¨

.4.(Kli`e a wxR a xn`n oirnE qxhpEwA x`Azp .ak wxR `ipY d`x)§¥©§¨¤¤¦§¨¥§§§¥©§¨©£¨¤¤§¥¨

.5"Lig` lr cg` mkW Ll iYzp ip`e" oipr oM mb Edfe]igie) §¤©¥¦§¨©£¦¨©¦§§¤©©©©¤©§¦

(ak ,gnzpigA ± "mkW" zpigAn zFidl sqFiC xExiAW ,¤¥§¥¦§¦§¦©§¤§¦©
.mihaXdC xExiAn xzFi dlrnNW dpigaA `Ed ,"cg`"ּוכמֹו ©©¦§¦¨¤§©§¨¥¦¥§©§¨¦ְ

אלּוּמים" מאּלמים אנחנּו "והּנה הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ועּיין .ׁשּנתּבאר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָ
" ּבענין מאדלקּמן ]."ּבכל ְְְְְִֶַָָָֹ

.6.("gCp EPOn gCi iYlal" :ci ,ci 'a l`EnW iR lr)©¦§¥§¦§¦¦©¦¤¦¨
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WtPd zad` `ide .FCal 'dl m` iM ,llM DMxrkE§¤§¨§¨¦¦©§©§¦©£©©¤¤
aEzMW FnkE .DCal ziwl`d(h ,ek dirWi)."LiziE` iWtp" : ¨¡Ÿ¦§©¨§¤¨§©§¨©§¦¦¦¦

zFWtpA zhdlznE zadlzn `id z`Gd dad`de§¨©£¨©Ÿ¦¦§©¤¤¦§©¤¤§©§
"dOd 'd lkid" iM ,miwiCSd(c ,f dinxi)"'d zia ilk"E , ©©¦¦¦¥©¥¨¦§§¨§¥¥

(fh ,fk dinxi). ¦§§¨

"Lc`n lkaE",dpNEM lr dlFrd dad` zpigA `id §¨§Ÿ¤¦§¦©©£¨¨¨©¨¨
ENit` zqRzp Dpi`W ,c`nA dAxÎdad` zpigA `idW¤¦§¦©©£¨©¨¦§Ÿ¤¥¨¦§¤¤£¦
dlrnl ,c`n c`nA dikxc Edabe ,miwiCSd zFnWpA§¦§©©¦¦§¨§§¨¤¨¦§Ÿ§Ÿ§©§¨
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aizM dPde(b ,dnw miNdY),c`n lNEdnE 'd lFcB" : §¦¥§¦§¦¦¨§¨§Ÿ
`id dGn zkWnPd dad`d Kke ,"xwg oi` FzNEcble§¦§¨¥¥¤§©¨©£¨©¦§¤¤¦¤¦
dlFki WtPd oi`e ,lEabE xEriW ilA ± "c`n" zpigaA¦§¦©§Ÿ§¦¦§§¥©¤¤§¨
ilM zpigaA ,`xap zpigA `id WtPdW zFidl ,DbiVdl§©¦¨¦§¤©¤¤¦§¦©¦§¨¦§¦©§¦
,daEWzÎilrA md z`Gd dAxÎdad`l dkFGd K` .lEabE§©©¤§©£¨©¨©Ÿ¥©£¥§¨

l"fx xn`n KxC lr7,micnFr daEWzÎilrAW mFwnA" : ©¤¤©£©©©§¨¤©£¥§¨§¦
."cFnrl milFki mixEnB miwiCv oi ¥̀©¦¦§¦§¦©£

aEzMW FnM ± oiprde(bi ,a zldw)on xF`d oFxziM" : §¨¦§¨§¤¨Ÿ¤¤¦§¨¦
."KWgd©Ÿ¤

KWFgd on `AWM xF`l dlrnE oFxzi WIW :WExiR¥¤¥¦§©£¨¨§¤¨¦©¤
eixEAce eiUrn lM FAl l` mc`d miUIWM ,EpiidC .`weC©§¨§©§§¤¨¦¨¨¨¤¦¨©£¨§¦¨
mdW ,Flad iig ini lkA ,dOd 'dl `l xW` eizFaWgnE©§§¨£¤Ÿ©¥¨§¨§¥©¥¤§¤¥
did KkA ok iR lr s`e ,KxAzi eipR xYqde WOn KWgŸ¤©¨§¤§¥¨¨¦§¨¥§©©¦¥§¨¨¨
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ENit`" okle .l"Pd dAx dad` zpigal riBie `aie dlri©£¤§¨Ÿ§©¦©¦§¦©©£¨©¨©©§¨¥£¦
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"FaFxw mr" md "l`xUi"e ."FCal aBUp" xW` FnW on18 ¦§£¤¦§¨§©§¦§¨¥¥©§
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eiwqrn zFpRl ± FhEWtM mr oFndA ENit`e .mixvn¦§©¦©£¦©£¨¦§¦¨¥£¨¨
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.mdNW i`pRd itM mdiwqrn mYrC zFPtl miYr rFAwl¦§©¦¦§©©§¨¥¦§¥¤§¦©§©¤¨¤

nE dbixcnA mixvnÎz`ivi Wi okecr ,dlrn xg` dlr §¥¥§¦©¦§©¦§©§¥¨©£¨©©©£¨©
dAx dad` zpigal riBi xW` cr ,zFlrOd mEx©©£©£¤©¦©¦§¦©©£¨©¨

l"Pd19.: ©©

Edfe .a`EdW ± mixvnÎz`ivi ini ,gqRd ini 'f oipr §¤¦§¨§¥©¤©§¥§¦©¦§©¦¤
dlrnlÎdHOn l"Pd dAxÎdad` zpigA zExxFrzd onf§©¦§§§¦©©£¨©¨©©¦©¨§©§¨
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לראׁשי",(9. ּתחת "ׂשמאלֹו הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹועּיין
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.10.(a ,et `nFi)¨
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.(c sirq e"kyz Fci sipde ligzOd xEAC .dpz¦©©§¦§¥¦¨¨¦

.12.(i ,c zFa`)¨

.13):mc` lM iptA,`l oFW`xd "uTn idie" ligzOd xEAC xF` dxFYA `Ed oke ¦§¥¨¨¨§¥§¨¦©©§¦©§¦¦¥¨¦
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.(mẄ

.14.(fi ,c zFa`)¨
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.17.(a ,hk zFgpn)§¨
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.19lr xE`iAA dGn x`AzPX dn oiIre]xW` 'Ek ip`" wEqR §©¥©¤¦§¨¥¦¤©¥©¨£¦£¤
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רעג c"ag i`iyp epizeax zxezn

" ± zENBzdAzxvrux m`" oiprM :WExitE ."Liwl` 'dl §¦§©£¤¤©¡Ÿ¤¥§¦§¨¦¨
"cg`l aEW ± LAl20. ¦§¨¤¨
aEzMW FnkE(ek ,br miNdY)xEv ,iaalE ix`W dlM" : §¤¨§¦¦¨¨§¥¦§¨¦

" dNgzOW :WExiR ± "iaaldlMÎzFlkA "iaalE ix`W §¨¦¥¤¦§¦¨¨¨§¥¦§¨¦¦§
" KM xg`e .WOn WtPdxEvoFWln `Ed "xEv" :"iaal ©¤¤©¨§©©©§¨¦¦§

aEzMW FnkE ,wEGig(c ,al Epif`d)."FlrR minY xESd" : ¦§¤¨©£¦©¨¦¨¢
ig dY` KgxM lrA"W zFidl ,FGErnA wGgzIW EpiidC§©§¤¦§©¥§¨¦§¤§©¨§¨©¨©

21mipFYgYA"כּו' dxiC KxAzi Fl zFidl icM ,22Kixve . §¥¦§¦§¨¥¦¨©©§¦§¨¦
dxFYd wqr ici lr FYaWl oFknE oMWn zFUrl©£¦§¨¨§¦§©§¥¥¤©¨
EpiidC ,"Liwl`" zpigaA "d"ied" didIW ,zFvOde§©¦§¤¦§¤£¨¨¦§¦©¡Ÿ¤§©§

mipFYgYA WAlznE dxFW didIW23. ¤¦§¤¤¦§©¥©©§¦

l"fx xn`nkE24iM ,"KipFA `N` KipA ixwY l`" : §©£©©©©¦§¥¨¨¦¤¨¨¦¦
"mi`PA" E`xwp minkgÎicinlY25FpipaA miwqFrW" ± ©§¦¥£¨¦¦§§©¨¦¤§¦§¦§¨

'c `N` FnlFrA `EdÎKExA WFcTdl oi`" iM ."mlFr lW¤¨¦¥§©¨¨§¨¤¨
"calA dkld lW zFO`26aizkE .(dk ,bl dinxi)`l m`" : ©¤£¨¨¦§¨§¦¦§§¨¦Ÿ

;"iYnU `l ux`e minW zFTEg ,dlile mnFi izixa§¦¦¨¨¨§¨¨©¦¨¨¤Ÿ¨§¦

aizkC ,dwcSd zevn hxtaE ,zFvOd oiprA okemiNdY) §¥§¦§¨©¦§¦§¨¦§©©§¨¨¦§¦§¦¦

(b ,htmlFr" :cqgdpAiaizkE ,"(d ,bl miNdY)'d cqg" : ¨¤¤¦¨¤§¦§¦¦¤¤
."ux`d d`ln̈§¨¨¨¤

`Flkle xFvrl :gqRd ini 'f lW zxvr zpigA Edfe§¤§¦©£¤¤¤§¥©¤©©£§¦§
gExd z`27ElHAzie oTYxPn E`vi `NW ,WtPde ¤¨©§©¤¤¤Ÿ¥§¦©§¦¨§¦§©§

xEvr W`M zFidl wx ,Ff dAxÎdad`A ozE`ivOn¦§¦¨§©£¨©¨©¦§§¥¨
FAlA28aFWe `Fvx zpigaA ,29.: §¦¦§¦©¨¨

K`aEzMX dn oipr `Ed ,zFMEQd bg lW zxvr zpigA ©§¦©£¤¤¤©©¦§¨©¤¨
(arw ,hiw miNdY)LizFvn lk iM" ,"Lzxn` ipFWl orY" : §¦¦©©§¦¦§¨¤¦¨¦§¤

"wcS(mW). ¤¤¨

l`xUi dkFf daEWz ini zxUr ici lr iM ,`Ede§¦©§¥£¤¤§¥§¨¤¦§¨¥
Fl EUrp zFpFcf"E ,l"Pd dad`nÎdaEWY zpigal¦§¦©§¨¥©£¨©©§©£
dAxÎdad` oM mB dHnlÎdlrnln KWnp okle ."zFIkfM¦§ª§¨¥¦§©¦§©§¨§©¨©¥©£¨©¨
zpigaA ± zFMEQd ini lkA ,mibEprYAÎdad` ,c`n§Ÿ©£¨©©£¦§¨§¥©¦§¦©

"ipwAgY Fpinie"(e ,a mixiXd xiW)in lWnl FnM `EdW ; ¦¦§©§¥¦¦©¦¦¤§§¨¨¦
lFkiaM KM ;EPOn zFhpl FgiPn Fpi` ± Fxiag z` wAgOW¤§©¥¤£¥¥©¦¦§¦¤©¦§¨
EPOn cxRdl `NW ,WOn FA dwacl ,Ff dad`A miNrzn¦§©¦§©£¨§¨§¨©¨¤Ÿ§¦¨¥¦¤

.mFlWeÎqg©§¨

"FCqg Epilr xab iM" Edfe(a ,fiw miNdY)cqgW :WExiR ± §¤¦¨©¨¥©§§¦¦¥¤¤¤
cv l` zFhpl EpzF` giPn Fpi`e ,EPOn wfge xFAb `Ed 'd¦§¨¨¦¤§¥©¦©¨¦§¤©
xEriW ilA oM mB `id Ff dad`de .mFlWeÎqg xg ©̀¥©§¨§¨©£¨¦©¥§¦¦

" aEzMW FnkE ,WOn WtPd zFlM cr ,lEabEdzlM §©§©¤¤©¨§¤¨¨§¨
"iWtp30. ©§¦

aizM dPde(ci ,dt miNdY)" :Kxcl mUie KNdi eiptl wcv §¦¥§¦§¦¦¤¤§¨¨§©¥§¨¥§¤¤
einrR:WExiR ," §¨¨¥

"wcv",l`xUiÎzqpM zCn ± ¤¤¦©§¤¤¦§¨¥
"KNdi eiptl""ipwAgY Fpinie" zpigA ici lrW ± §¨¨§©¥¤©§¥§¦©¦¦§©§¥¦

WOn 'd iptl zFidl ax iENirA ziNrzn ,l"Pd31. ©©¦§©¥§¦©¦§¦§¥©¨
f`e"einrR Kxcl mUie"FzEwl` zkWnd Epiid ± §¨§¨¥§¤¤§¨¨©§©§¨©¡Ÿ

aEzMW FnkE ."dUrn sFq" zpigA cr ,dHnlÎdlrnln¦§©§¨§©¨©§¦©©£¤§¤¨
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.21.(ak ,c zFa`)¨
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.(e ,bi dWxR dAx©¨¨¨¨

.23FpzpE" iAB ,"`vz iM" ligzOd xEAcA x`AzPX dn oiIre]§©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦¦¥¥©¥§¨
Liwl` d"ied"LciA(i ,`k `vY)"Liwl`"e ,dxFY `Ed "died" : £¨¨¡Ÿ¤§¨¤¥¥£¨¨¨§¡Ÿ¤
,zFvn `Edׁשם a)עּיין ,dl lirl). ¦§ֵַָ§¥

lirl x`AzPX dn oiIre"הּזאת הּמצוה "ּכי הּמתחיל (lirlּבדּבּור §©¥©¤¦§¨¥§¥ְְְִִִִַַַַָֹ§¥

(a cEnr sFq ,dn miaSpdxFYÎoYnA xn`PX dn WExitA ,,k Fxzi) ¦¨¦©§¥©¤¤¡©§©©¨¦§

(a:"Liwl` d"ied ikp`" :¨Ÿ¦£¨¨¡Ÿ¤

± "ikp`" zpigAn "d"ied" zpigA KWnp zFidNW EpiidC§©§¤¦§¦§©§¦©£¨¨¦§¦©¨Ÿ¦
zFvOde dxFYd ici lr ,`zNin `ilY `YzlcÎ`zExrz`A§¦§£¨¦§©¨©§¨¦§¨©§¥©¨§©¦§

ׁשם  עּיין .כּו' ֵַָ

x`AzPX dn oiIre"נּצבים "אּתם הּמתחיל b)ּבדּבּור ,cn lirl), §©¥©¤¦§¨¥ְְִִִִֶַַַָ§¥

Liwl` d"ied iM" WExitAW`"`Ed dlkF`(ck ,c oPgz`e), §¥¦£¨¨¡Ÿ¤¥§¨¨¤§©©

:WExiR¥
cxFi Fpi`e ,lWn KxC lr dlrnl wNYqOW W`d rahM§¤©¨¥¤¦§©¥§©§¨©¤¤¨¨§¥¥

hXRznE'וכּוoFilr l`" `xwp okle ׁשם "כּו'. iciעּיין lr K` . ¦§©¥ְ§¨¥¦§¨¥¤§ֵַָ©©§¥
Liz`xw" zFidl mikiWnn ,aFWe `FvxA `YzlcÎ`zExrz ¦̀§£¨¦§©¨§¨¨©§¦¦¦§§¨¦

"d"ied(` ,lw miNdY). £¨¨§¦¦

" WExiR o`M mB oaEi df KxC lreLiwl` d"iedl zxvr" §©¤¤¤¨©¨¥£¤¤©£¨¨¡Ÿ¤
in ± ikp`" ,`EdÎKExA sFqÎoi`n dkWndd oipr `EdW¤¦§¨©©§¨¨¥¥¨¨Ÿ¦¦
EpiidC ,"Liwl` d"ied" zFidl KWnp didIW ,"ikp`W¤¨Ÿ¦¤¦§¤¦§©¦§£¨¨¡Ÿ¤§©§

zFvnE dxFYA WAlzIW'כּוwqFre aWFi `EdÎKExA WFcTd" , ¤¦§©¥©¨¦§©¨¨¥§¥
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הּׁשירים" c)"ׁשיר ,` mixiXd xiW oOwl).[ ִִִַ§©¨¦©¦¦

.24.(` ,cq zFkxA)§¨

.25AW).(` ,ciw z ©¨

.26.(` ,g zFkxA)§¨

.27):"gExd z` `Flkl".(g ,g zldw ¦§¤¨©Ÿ¤¤

.28.("iznvrA xvr ,zxrA W`M iAla dide" :h ,k dinxi iR lr)©¦¦§§¨§¨¨§¦¦§¥Ÿ¤¤¨ª§©§Ÿ¨

מענין29. ּׁשּנתּבאר מה וׁשֹוב ועּיין העם :רצֹוא "וכל הּמתחיל ּבדּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
הּקֹולֹות" את b)רֹואים ,at xF` dxFY). נסכים "ּבפרׁשת הּמתחיל ּובדּבּור ִֶַ¨ְְְְִִִַַַָָָ

Kli`e).ּכתיב" ` ,n glW lirl) ְִ§¥§©¨¥¨

.30lr df oaEie .dAxÎdad`n DFaB Ff dpigaC ,xnFl Kixve]§¨¦©¦§¦¨¨©¥©£¨©¨§¨¤©
x`AzPX dn iR"עינים "חכלילי ּפסּוק על `)ּבּביאּור ,gn xF` dxFY), ¦©¤¦§¨¥ְִִִֵֵַַַַָ¨

dad`" zpigAn dlrnl `idW ± "mibEprYA dad`" oiprA§¦§¨©£¨©©£¦¤¦§©§¨¦§¦©©£¨
"dAx'כּו.[ ©¨

לאסּתר"31. המל "וּיֹוׁשט הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ[ועּיין
,(a ,cv xF` dxFY .a ,d xYq`)" dYW`וּתעמֹודּבפירּוׁש ,KlOd iptl] ¤§¥¨ְֲֵַַ¦§¥©¤¤¤§¥

[ ± dlFcB dbxcOA מּיֹומים"".לפניו "יחּיינּו הּמתחיל a.ּובדּבּור ,e rWFd) ©©§¥¨§¨ְְְְִִִִֵַַַָָָ¥©
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ּבפירּוׁש[37. אברהם", אל "וארא הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָועּיין
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כּו'"].
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מענין ּׁשּנתּבאר מה חתן ועּיין ּבחינֹות "ׁשיר :ב' הּמתחיל ּבדּבּור ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
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ּפנחס b).ּבפרׁשת ,gk mixiXd xiW iWExcA oOwl qRcp) ְְִַָָָ¦§©§©¨¦§¦¦©¦¦

.57.(a ,` mixiXd xiW i"Wx d`x)§¥©¦¦©¦¦

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

לך ‡Í(ס) מהו לך ושמר מ"ש להבין יש עדיין הנה
צריך  מי דמפני זו שמירה ענין ומהו דוקא
בבחי' הוא זאת דשמירה הוא הענין אבל כו' לשמור
שזהו  הנ"ל ושמורה בכל ערוכה ענין כמו הדיבור
כשגוזר  חוצה יתפשט שלא שבדיבור המשנה בבחי'
לישראל  דוקא לך ושמר ג"כ וזהו כו'. כשר זה אומר
זכרון  לעורר מעולה שמירה יהי' דוקא קרובו עם
הבדל  יהי' כי כו' לאוה"ע חוץ יתפשט ולא הברית
לעין  נכרת ומדריגה במעלה לאוה"ע ישראל בין גדול
זרים  ועמדו דכתיב דוקא לבא לעתיד וזהו דוקא כל
גשמי' עבודה ישראל יעבדו שלא כו' צאנכם ורעו

שהן  אחרים ע"י נעשי' מלאכת' אלא כלל בפרנסה
עוסקים  שישראל עכשיו משא"כ כו' זרים שנק' אוה"ע
דגנך  ואספת כמ"ש האומות כשאר עצמם ע"י בפרנסה
ישראל  בין כלל ניכר הבדל ואין כו' בעצמו שאוסף
האנושי  מין על בערך נבדלים יהיו לע"ל אבל לאוה"ע.
ואז  כו' מכל ועמך אני ונפלינו משה וכמ"ש דאוה"ע
יהי' דוקא לך הברית את לך ושמר הפסוק זה נאמר
הנה  הדברים וביאור וד"ל. כו' לזולתך ולא שמור
נאמ' שאז מקום של רצונו עושין בפי' למעלה מבואר
נאמ' שאז ש"מ רצונו עושין וכשאין כו' זרים ועמדו
הכתר  בחי' הוא זה מקום של דרצונו כו' דגנך ואספת
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להיות  מקור שהוא כו' רעוין דכל רעוא שנק' הכללי
רצונו  עושין וישראל כו' וסובב דממלא מקום בחינת
שאז  דווקא לע"ל וזהו כו' עצמו הרצון מבעל הזה ש"מ
הרצון  מבעל הזה ש"מ הרצון לעשיית גמר בחי' יהי'
ע"י  נעשי' שמלאכתם כו' זרים ועמדו אז נאמר וע"כ
ש"מ  רצונו עושין אין שעדיין עכשיו משא"כ אחרים

הכ  הכת' עשיית נגמר ולא הרצון מבעל הנ"ל הזה ללי
נז' לא ולזה כו' עובדי' בעצמם דגנך ואספת נאמר ע"כ
באורך. כנ"ל תלי' בהא דהא משום זו בפ' מאדך בכל
עבדי  ישכיל הנה כתיב הנה הללו הדברים טעם ולהבין
משיח  על נא' לעתיד זה ופסוק מאד וגבה ונשא ירום
וירום  ישכיל מדריגות ה' כאן ויש כו' וירום שישכיל
בבחי' הוא ישכיל דפי' במ"א ומבואר מאד וגבה ונשא
והוא  דאבי"ע בהשתלשלו' שבאה החכמה כל מקור
שנק' דא"א כת' גולגלתא בבחי' ירום דא"א ח"ס בחי'
דא"ק  ג"ר בחי' וגבה דע"י ג"ר בחי' ונשא כידוע ירום
כת' לבחי' מקור שהוא עצמו דא"ס מל' בחי' הוא ומאד
דבריאה  אדם אותיות בהיפוך מאד וזהו כידוע דא"ק
המקיפי' בחי' הוא כי הוא אדם לא כי כמ"ש א "ק בחי'
מל' בחי' הוא דמשיח וידוע כו' מראשו שלמעל' שלו
כ"ע  איהו מל' כתר כמ"ש עליון בכת' ששרשה דאצי'
לכת' וכת' מקיף בחי' שהוא דא"ס מל' בחי' עד והיינו
גבול  בלי מאד שנק' עליונה היותר עליי' והוא  דא"ק
כו' באמת גבול בלי שהוא אא"ס עצמיות בבחי' דהיינו

וד"ל: במ"א וכמ"ש
‰‰Â דא"ס מל' בבחי' לעתיד יתעלו נ"י כללו' כאשר

נאמר  אז כנ"ל מאד וגבה בי' דכתיב משיח ע"י
רצונו  עושין נקראי' יהיו דוקא שאז לפי כו' זרים ועמדו
הכללי  כתר בחי' לעשות דא"ס מל' מבחינת ש"מ
וכשעושין  כנ"ל רעוין דכל רעוא ג"כ שנק' כו' דא"ק
ניצוצו' דרפ"ח הבירורי' לעבוד' צריכין אינן זה רש"מ
אסיפה  ענין רק כו' דרפ"ח הברורים עבודת אין כי כלל
הזרו' ברצון ונתפזרו שנדחו קדושו' הניצוצו' וקיבוץ
ישראל  שמע בפי' באריכות כנ"ל דנוגה הבהמית דנפש
יהי' אם כמ"ש וקיבוץ האסיפה ואין תשמעון ובפי' כו'
דבחכמ' משום החכמ' ע"י רק יקבצך משם נדחך
מצד  שנולד נפשך בכל ע"י והיינו דוקא אתברירו
כו' ישראל דשמע שבהתבוננות אלקי' וחכמה השכל
מקום  של רצונו עושין נקראי' לא עדיין אז אבל כנ"ל
דוקא  מאדך בכל אהבת ע"י רק כו' עצמו הרצון מבעל
עצמו  הרצון בבעל אלא הרצון מבחי' למעלה גבול בלי
וזהו  באריכות כנ"ל הרצון מבעל רש"מ עושין נקרא אז

ניצוצות  פזורי הן דגנך פי' כו' דגנך ואספת שנא'
יהי' אם כמו הפירוד בעולם ונתפזרו שנדחו הנשמות
שנתפזר  ממש התבואה דגן פיזור כמו וה"ז כו' נדחך
ויאסוף  מאוד תבואות רב יצמחו ואח"כ ונרקב בארץ
ניצוצות  פיזור של הבירורים בחי' נמשל כך אותם
בהם  שנותינו ימי כמ"ש דנוג"ה שרים בע' הקדושים
כו' שצמחה תבואה וקיבוץ אסיפה בבחי' כו' שנה ע'
שמתבררים  ניצוצו' רבבות ריבוא דור בכל נולדים כי
בפי' באורך במ"א כמ"ש דנוגה מלבושי' ועולים

וכ  כו' גדול לגוי (שם) אותך ישראל ואעש' קדש מ"ש
בחכמה  שרשם נ"י כללות (כי כו' תבואתו ראשית
לקרות  יודע התינוק אין שא' כמו דגן בבחי' שהוא
מבחי' נמשכו נ"י וכללות דגן טעם שיטעום עד אבא
ומה  וכידוע) אבינו אתה כי שכתוב כמה אבא אור
ג' הן ויצהרך ותירושך דגנך מדריגות ג' כאן שכתוב
ולוים  כהנים ישראל נשמות שבכללות מדריגות
החסדי' בבחי' הכהנים דשרש וכידוע וישראלי'.
בחי' בינה בבחי' הלוים ושרש שמן שנק' דחכמה
ושמן  יין ויצהרך תירושך וזהו יין בחי' שהוא הגבורות
וגבורה  חסד בין ממוצע בחי' ת"ת בבחי' הן ודגנך
ובג"ה  דחח"נ הקוין ב' שכולל האמצעי קו בחי' והוא
שנתפזרו  הפיזור מן וקיבוץ אסיפה צריכין וכולן כו'
עצמה  דהנשמה חיים בעץ שכתוב (ומה נוגה בבחי'
לבושי  לברר רק בעוה"ז ירדה ולא תיקון צריכה אינה
הכל  כו' הנשמות שהן דגנך ואספת א' ובכאן כו' נוגה
היא  כי תיקון צריכה עצמה הנשמה שאין א' ענין
ניצוצות  ואינם כו' מה כח דחכמה התיקון עולם בשרש
לנשמה  לבוש בחי' נעשה שמזה בשבירה שנפלו דתוהו
האלקי' נפש שגם מה והוא ואסיפה קיבוץ שצריך הוא
ברצונות  שלה הלבושי' שהן הניצוצות חלקי נתפזרו
בירור  וצריכי' כו' צואי' לבושי' ונקר' דנה"ב הזרו'
לא  כי תיקון צריכה אינה עצמה היא אבל ותיקון
בזוהר  שכתוב וכמה שלה הלבושי' בטומאת נטמאה
לברר  ירדה אדרבה כו' הוא תווהא תחטא כי  ונפש
וד"ל) כו' דוקא אתברירו בחכמה כי דנוגה לבושים
הרצון  מבעל מקום של רצונו עושין כשישראל אבל
הן  הרי כי כו' דרפ"ח ואספת דקיבוץ זו לעבודה א"צ
כמה  לגמרי הבירורים מבחי' שלמעלה ומדריג' למעל'
מה  לגמרי אעביר הטומאה רוח ואת לע"ל שכתוב
כו' לרפ"ח לברר עדיין שצריכין עכשיו כן שאין
דגנך  ואספת נאמר ע"כ כו' לנהורא חשוכא ולאהפכא

וד"ל: כו'
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˘¯Â˘ יעננו והאלקי' ידבר משה ענין צ"ל הקול ענין
ענין  יוקדם קול, הל"ל בקול למה בקול,
קול  שם ולפמשנ"ת ל"ב. דגחון וא"ו דרוש והצעת
כלה  קול ולע"ל ק"ו, בקול וגשמיות, רוחניות המחבר
הים  אל מירושלי' חיים מים יצאו ההוא ביום והי'
חוזר  אור ענין יובן כמו"כ חוזר, אור חכ', הקדמוני
דעשי' אדם אצי' חוזר, אור בעשי' מסתיימי' א"ק רגלי
חיל  אשת חוזר אור תהי' ולע"ל באצי', מסתיים והקו
ההוא  ביום והי' שלח לבה"ז בהגהות ע' בעלה, עטרת
פרצופי' ד' קולות ד' כלה, קול לכן חיים, מים יצאו

ולכן  הק"ו, היינו בקול בחי' והחמשי' ועי"ז זו"נ, או"א
בה' שניתנה [לתורה] זוכה החתן את המשמח כל
זה  בחי' יהי' ובנשואין אירוסין, זהו אמנם קולות.
היפך  ההנהגה תהי' ולכן מבשר, קול וזהו בפנימיות,
קול  לה אין והכלה ואוכלת, פני' הופכת שהכלה עכשיו
כלה. קול תהי' ולע"ל כו' היא ואמרה הוא נתן כי
אחר  שתחזור גבר תסובב נקבה רש"י פי' יובן ועפ"ז
תהי' שאז לפי י"ל איש, של שדרכו עכשיו היפך איש
ש' לאיש יקוה לא אשר המשפיע, תהי' והיא קול לה

כו'. המשפיע תהי' היא כ"א מ"ה
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Ì˙·‡˘Â תשאבו אתם הישועה, ממעיני בששון מים
והעזרה. הישועה ממעיינות בשמחה מים
לבית  מביאים היו ישראל שבני מסויימים לקרבנות
את  הביאו וכאשר יין. להביא צריכים היו המקדש
מסוימת  כמות גם המזבח על שפכו המזבח, על הקרבן
לכל  היין מידת את הקדושה בתורה ככתוב יין, של
כלומר, מים. המזבח על שפכו הסוכות בחג קרבן.
מים. גם שפכו תמיד, כמו לקרבנות ששפכו היין מלבד
מים  שפכו שחר, של התמיד קרבן של היין ניסוך לאחר
ניסוך  מצוות מים. של ספלים שלושה המכיל מכלי
הלכה  זו אלא שבכתב בתורה כתובה לא בסוכות המים
היו  המזבח על לשפוך בשביל המים את מסיני. למשה
את  ומביאים שואבים היו השילוח. ממעין לוקחים
מים  "ושאבתם פירוש וזהו גדולה, בשמחה המים
שהיתה  הגדולה השמחה הישועה". ממעיני בששון
השואבה", בית "שמחת נקראת הסוכות, חג בימי
בירושלמי  אומרת הגמרא המים. שאיבת של השמחה
בן  יונה הקודש. רוח שאבו השואבה, בית שבשמחת
בית  בשמחת והיה לירושלים לרגל עלה אמיתי

נביא. ונהיה הקודש לרוח וזכה השואבה
,‰‰Â גם קיימות המקדש בבית שהיו העבודות כל

בבית  העבודה ידי על האדם. בכוחות בעבודה
בית  באמת כי באדם, עבודה אותה התעוררה המקדש,
ציווה  יתברך השם כאשר אחד. דבר הם ויהודי המקדש
בית  את לבנות ישראל לבני לומר רבינו משה על

ושכנתי  מקדש לי "ועשו בלשון זאת אמר הוא המקדש,
הלשון  לפי בתוכם". אלא נאמר לא "בתוכו בתוכם",
כתוב  להיות צריך היה המקדש, לבית שהכוונה הרגיל
"ושכנתי  שכתוב וכיון בו. אשכון אני בתוכו", "ושכנתי
"בתוכם" אלא בהם", אשכון "אני פירושו בתוכם",
הוא  יהודי כל המקדש. בית את שבונים באלה הכוונה
שהיו  העבודות וכל יתברך, השם של המקדש בית
עבודת  באדם. גם קיים, וזה היו, המקדש, בבית
עוון, כפרת בשביל שהובאו הקרבנות היא, הקרבנות
הרי  שזהו עשה הקרבן שבעל התשובה הי' בהם העיקר
כי  להתוודות, צריך היה הקרבן שבעל דברים הוידוי
היו  הקרבן עם שעשו הדברים כל את הרי באמת
אומר  שהפסוק כפי העבירה, לבעל לעשות צריכים
יתברך  השם חסדי אלא תמות", היא החוטאת "הנפש

לאדם,הם  כפרה הוא הקרבן תשובה עושים שכאשר
ברוךֿהוא. הבורא חסד את ולהבין לדעת האדם על אך

האדם. עם קשורים כולם הקרבנות שאר וגם
Â‰ÊÂ הקדושה בתורה הקרבנות פרשת שבתחילת

קרבן  מכם יקריב כי "אדם אומר יתברך השם
של  הקדוש לשמו מכם קרבן שיביא אדם – להוי'"
יקריב  כי מכם "אדם להיות צריך היה הלשון הבורא.
אומר  מדוע להוי', קרבן שיביא מכם אדם להוי'", קרבן
קרבן  מכם יקריב כי "אדם הלשון את יתברך השם
כדי  יקריב", כי "אדם הזקן, האדמו"ר אומר להוי'",
קרבן  "מכם הנה יתברך, השם אל יתקרב שהאדם
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לשמו  הקרבן להיות צריך בעצמכם מכם להוי'",
באדם  הוא הקרבנות ענין כלומר, הבורא. של הקדוש
שלו  האישית הבהמה את להקריב צריך האדם עצמו.
הבהמית. נפש הנקרא הרע היצר כלומר, בתוכו. שיש
את  משכנע טוב היצר כי אלוקית נפש נקרא טוב היצר
מעשים  ויעשה מצוות יקיים יתפלל, שילמד, האדם
היצר  של השם לכן לרוחניות. מסור יהיה ובכלל טובים
ומושכת  שמשכנעת נפש אלוקית. נפש הוא טוב
העולם  לענייני האדם את מפתה הרע היצר לאלוקות.
בגדים  שתיה, אוכל, ותענוגים, ארציות ותאוות
הבהמית, נפש נקרא הרע היצר שונות. רכוש ותענוגות
לדברים  אותו ומושכת האדם את שמפתה נפש
מאכילה  חוץ דבר יודעת שלא בהמה כמו גשמיים,
המילים  כוונת וזו אחרים. גופניים ודברים ושתיה
להביא  צריכים אתם בעצמכם מכם להוי'", קרבן "מכם
הרע. היצר של הקרבן את להקריב כלומר, הקרבן. את

,‰‰Â שריפת הייתה המקדש בבית הקרבנות עבודת
הקרבנות  את ששרפה האש המזבח. על הקרבן
תלוייה  הייתה והיא אריה בדמות השמים מן אש הייתה
הקרבנות. את שורפת והייתה המזבח מעל באוויר
בבית  המזבח שבאדם. הוי' במקדש ישנו הדבר ואותו
אש  יש היהודי ובלב הלב פירושו האדם של המקדש
להשם  הגדולה היהודית והמסירות האהבה אלוקית,
היהודי, בלב שנמצאת הזו האלוקית והאש יתברך.
מקריב. שהאדם הבהמית הנפש של הקרבן את שורפת
וזהו  התפילה. זמן הוא הקרבן הקרבת של הזמן
תיקנו", תמידין במקום "תפילה אומרים ז"ל שחכמינו
האלוקית  האש את לעורר האדם צריך שבתפלה
הבשר  את שרפה המזבח של שהאש וכשם בו. שקיימת
הרצון  את מילא יתברך השם זה ידי ועל הקרבנות של
האש  את מעורר האדם כאשר גם כך הקרבן, בעל של

שקיימ  ברוךֿהוא האלוקית עולם לבורא ומתפלל בו, ת
הפרנסה  דאגת נשרפת נלהבת, לבבית בהתמסרות

את  מסירות הפרנסה וטרדת דאגת הגשמית. החומרית
בתפילה  האדם עבודת וזוהי ברורה, מדעה האדם
הפרנסה, וטרדות הדאגות את תשרוף האלוקית שהאש
לו  ונותן האדם של הרצון את ממלא יתברך השם ואז

במנוחה. פרנסתו את
,‰‰Â נסכים להיות צריכים היו מסוימים לקרבנות

צריך  היה והקמח סולת. דק, לבן וקמח יין של
שהאדם  בקרבנות גם הדבר ואותו בשמן. בלול להיות
והכוונה  נסכים. להיות צריכים עצמו, אצל מקריב
הקרבת  שזוהי תפילה של לעבודה כלומר, לתורה.
גם  להיות צריכה האלוקית, האש והתעוררות הקרבן
כל  עם להיות צריך התורה לימוד תורה. של העבודה
שהם  דעת, בינה חכמה השכל, של הכוחות שלוש
יין  חכמה, זו שמן בנסכים. הקיימים הדברים שלושת
חייבים  תורה של ובהשכלה דעת. היא וסולת בינה הוא
כלומר, ההשכלה. נקודת הדברים. שלושת כל להיות
של  הביאור כלומר וההשגה, ההבנה. של היסוד
אומרת  זאת ההבנה. של העומק היינו ודעת, ההבנה.
ביטוי  לקבל צריכה בתפילה והתעוררות שהעבודה
פרטית  השגחה כמו אלוקות להבין שכלי, בעניין
של  שלימות עם להיות צריך השכלי והעניין והדומה.
המידות  על ישפיע שזה כדי השכל, כוחות שלוש כל
בפועל  עבודה שתהי' העיקרית העבודה שזוהי שבלב
בסוכות  חב"ד. הכוחות משלימות רק בא וזה ממש
חכמה, זו מים המים. ניסוך של נוספת עבודה הייתה
בבחינת  כלומר, מסירות. הביטול, עניין היא חכמה
כי  ביטול היא המים דרגת רבות. דרגות יש החכמה
של  השמחה רבים, לשון שמחתנו" "זמן הוא סוכות
הוא  לכן ישראל. בני של והשמחה הקדושֿברוךֿהוא
שמח  יתברך השם רבים. לשון שמחתנו" "זמן נקרא
בני  של והשמחה טובה. שנה סגולתו לעם נתן שהוא
הוא  לכך הכלי טובה. לשנה הביטחון היא ישראל
הישועה". ממעיני בששון מים "ושאבתם וזהו הביטול
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.Ê בעבודת ולהתעסק חסידות ללמוד צריכים
שהם  חושבים לים, מעבר לכאן שבאו אלה התפילה.
פרנסה  כאן להם שתהיה פרנסה, לשם לכאן באו
כך  הסובר פרטית. בהשגחה כפירה זו יותר. טובה
בתמימות. כך סוברים שהם למרות רח"ל, כופר הוא
מעבר  לחם חתיכת טובה בשר, לכל לחם נותן השי"ת

כאן. טובה ארוחה מאשר לים

כך  ואכן נפש, מסירות כאן מהווה ופיאות זקן
חובה, ידי יוצאים לא עדיין בכך אך באמת, הדבר
תהלים  פרקי כמה ואומר כאן מתפלל כשמישהו
חצי  לומד הוא אם שמים, ירא הוא – התפילה אחרי
לדבר  יכול הוא ואם צדיק, כבר הוא – ביום שעה

לי  הסנדלר,בעניני היה לים מעבר גאון. הריהו – מוד
ענין  את ח"ו מגנה אינני – הפשוטים והקצב החייט
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הלילה, חצות אחרי שתים בשעה קם – המלאכה
בהשכמה, ולהתפלל תהלים לומר לבית־המדרש הולך
ובהילוכו  כתפיו, על השק את לוקח מכן לאחר

בתהלים. או אבות בפרקי מהרהר
מה  לשם לדעת, צריך זו למדינה שהגיע אברך כל
את  לבצע אברך על הפרטית. ההשגחה אותו שלחה
עליו  מה לדעת צריך בבית־הכנסת שמש שליחותו,

בזה. וכיוצא "חדר" להקים כיצד לפעול,
הרוחני  המצב אכן, 'יפה'. יותר הרבה לים מעבר
בהטבת  להתעסק יש מאד, חלש זו מדינה יהודי של
את  לשכוח צריכים לא אך הכרחי, דבר זהו המצב,
שבועות  עוברים הרי חסידות, ללמוד יש העיקר,
נדבה  נותנים חסידות. אימרת לומדים לא שאברכים
– השניה ומהאוזן אימרה, לשמוע השמאלית לאוזן
וצריך  נפש, מסירת – הוא חסיד של ענינו פורח. זה

"עבודה". הוא חסיד של שה"אני" לדעת
.Á למושבות נוסע היה הלל, ר' החסיד הצדיק

היה  הוא שבויים. לפדיון כספים לאסוף שבחרסון
בבתי  החולים ואת הסוהר בבתי האסירים את מחזיק

כשר. באוכל בבוברויסק, אשר החולים
עובדי  פשוטים יהודים האיכרים היו רוב, על־פי
האידיש  בשפת ועופות. בהמות ומגדלי אדמה
אותם  "בורלאקעס". להם קראו העתיקה,

שבדורנו. מהגאונים יותר גדולים היו "בורלאקעס"
כתוב  אמר: הרה"ק אאמו"ר כ"ק "והאיש 4הוד

האדמה". פני על אשר האדם מכל מאד ענו משה
דמשיחא, עקבות של הדורות את ראה רבנו משה

והבנה  בהשגה רק לא הגדול, ההעדר את וראה
רבנו  משה בכלל. ה"עבודה" העדר אלא באלקות,
שמצד  רק דאצילות', 'חכמה הוא הרי עליו־השלום
דורות  של מהמסירות־נפש התפעל הוא שלו הענווה

דמשיחא. עקבתא
– איכר וראה המושבות, באחת פעם היה הלל ר'
מעמר  בשדה, עומד – מביעשנקוביץ' שמעון ר'
החסידים  שבין ניגון, מנגן מעשה ובשעת מספוא,
באותו  מתפלל היה האמצעי אדמו"ר כ"ק שהוד ידוע
ר' החסיד כך על אמר גדולה. בהתעוררות חב"ד ניגון
שפעל  מה ושמעו ראו שלו: הנוסעים ל"מנין" הלל

זה. פשוט יהודי על הניגון
ראה  הלל, ר' החסיד שליט"א: אדמו"ר כ"ק וסיים
היו  וחג"ת והחב"ד מעמרת, שמעון ר' של שנה"י איך

הנכון. במקום
.Ëמהומיל אייזיק הר' החסיד על הגאון הקפיד

לובש  היה לפעמים נקיונו. על מאד שומר היה בגדיו,
בשבת. דוקא ולאו בחול, גם לבן בגדי

שתי  בין עומד איכר וראה בשדות, היה הוא פעם
מנחה. ומתפלל – מהעגלות מחיצה עשה – עגלות

שארגיש  הלוואי כך: על אייזיק ר' הגאון אמר
שהוא  למרות מרגישה, שלו שהנשמה מה בתפילה

מכך. יודע אינו עצמו
שליט"א: אדמו"ר כ"ק וסיים

של  ה"אני" להיות, צריך שהוא כפי היה ה"אני"
ב"עבודה". הוא חסיד
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תש"ג  תשרי, כ"ו ב"ה,

ברוקלין 

שי' להרש"ז

וברכה, שלום

האיי  ליסד כבד בהוה הכספי במצב מכתבו, על במענה

סקוהל.

על  עצמם ולתת למסור צריכים שי' הרמי"ם כל

והשי"ת  גמור, בדיוק הזמן את וישמרו בקודש עבודתם

בגו"ר. הקדושה בעבודתם יצליחם

מזכיר  שליט"א, אדמו"ר כ"ק בשם

ל. ח.
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אגרות קודש

 ב"ה,  חוהמ"ס, ה' תשי"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

לחזק  לעורר,  סביבתו  כל  את  בו  יזכה  ובודאי  הבע"ל  שמח"ת  לשמע"צ  הקונטרס  מוסג"פ 

ולהאיר - עתה ובמשך השנה - את שמחה של תורה שלהם, אשר על ידי זה תתעורר תתחזק ותאיר 

שמחה של מצוה שלהם, ובמילא יהיו למוד התורה וקיום המצות באופן נעלה יותר,

לשמחה  ומביאה  שקולה  התורה  שמחת  כך  המצות,  לכל  ומביאה  שקולה  שהתורה  כמו  כי 

של מצוה, והעבודה בשמחה ובטוב לבב פורצת כל הגדרים וההגבלות הן למטה והן למעלה, מרחקת 

מהתאוות, מבטלת הדינים - ואז באור פני מלך חיים.

בחתימת ימי המועדים - ר"ה, יוהכ"פ, חה"ס שמע"צ ושמח"ת - ואיש הישראל צריך להכנס 

בימי החול ונוסף על זה - בימי החול דימי החורף, כחצי שנה בלא רגלים, הרי צריך הוא לקחת עמו 

יוכל  כי בקיימו הציווי "ויעקב הלך לדרכו",  לו היכולת  יתנו  - כחות והמשכות אשר  "צידה לדרך" 

ללכת לבטח דרכו, אף כי כל הדרכים בחזקת סכנה.

תשרי.  חדש  של  כלליות  ההמשכות  כל  וקליטת  אסיפת   - עצרת  השמיני  ביום  הוא:  ולזה 

ובשמח"ת - התחלת ההתגלות וההמשכה, אשר על ידי זה נקל יותר להביא לפועל טוב, במשך כל ימי 

השנה, את כל ההחלטות טובות דחדש תשרי.

המשך בעמוד רהו
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06:4206:4708:5808:5909:3209:3410:3110:3212:5612:5518:1318:0618:3618:2917:3718:40חיפה )ק(

06:4106:4508:5708:5909:3109:3210:3010:3112:5512:5418:1518:0818:3618:2917:2918:39ירושלים )ק(

06:4306:4708:5909:0009:3309:3410:3210:3312:5712:5618:1118:0418:3818:3117:4618:41תל אביב )ק(

07:1007:1909:1009:1309:5309:5710:5010:5313:1113:1018:1017:5918:4418:3317:4318:46אוסטריה, וינה )ק(

06:3906:3009:1309:0709:5109:4610:5810:5413:3913:3819:3619:4220:0420:1019:2320:21אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:1107:1909:1309:1609:5509:5910:5210:5413:1313:1218:1518:0418:4718:3717:4818:49אוקראינה, אודסה )ק(

06:4406:5308:4408:4809:2809:3110:2510:2712:4512:4417:4517:3418:1818:0717:1818:20אוקראינה, דונייצק )ק(

06:5607:0508:5508:5909:3909:4310:3610:3812:5612:5517:5617:4418:2918:1817:2818:31אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

07:2407:3309:2009:2410:0510:1011:0211:0413:2213:2018:1918:0718:5418:4217:5118:55אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

07:1607:2609:1209:1609:5810:0210:5510:5713:1413:1318:1117:5918:4618:3417:4318:48אוקראינה, קייב )ק(

07:3607:4409:3909:4310:2110:2411:1811:2013:4013:3818:4418:3419:1419:0418:1819:16איטליה, מילאנו )ק(

05:5705:5608:2808:2608:5708:5509:5909:5812:3112:2918:0418:0218:2618:2517:4518:34אקוואדור, קיטו )ח(

06:1406:0708:4908:4409:2509:2110:3210:2813:1213:1119:0719:1219:3319:3918:5319:50ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:0006:5009:3309:2710:1410:0911:2111:1714:0414:0420:0420:1120:3420:4119:5220:54ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:1407:2009:2409:2610:0110:0411:0011:0113:2313:2118:3118:2218:5918:5118:0619:02ארה״ב, בולטימור )ק(

07:0407:1109:1309:1509:5109:5410:4910:5113:1213:1118:1918:1018:4818:3917:5318:51ארה״ב, ברוקלין )ק(

07:0507:1209:1409:1609:5209:5410:5010:5113:1313:1118:1918:1018:4918:4017:5418:51ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:4207:4909:4909:5210:2810:3111:2611:2813:4813:4718:5418:4419:2419:1518:2819:26ארה״ב, דטרויט )ק(

07:2207:2609:4009:4110:1310:1411:1211:1313:3813:3618:5418:4819:1919:1218:3119:22ארה״ב, האוסטון )ק(

06:5507:0009:1009:1209:4509:4610:4410:4413:0813:0718:2118:1318:4718:4017:5718:51ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:1907:2209:3909:4010:1110:1211:1111:1113:3713:3618:5618:5019:2019:1518:3319:24ארה״ב, מיאמי )ק(

07:0107:0809:0909:1109:4709:5010:4510:4713:0813:0718:1418:0518:4418:3517:4918:46ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:2807:3509:3709:4010:1510:1811:1311:1513:3613:3518:4318:3419:1219:0418:1819:15ארה״ב, פיטסבורג )ק(

07:0007:0709:0809:1009:4609:4910:4410:4613:0713:0518:1318:0318:4218:3317:4718:45ארה״ב, שיקגו )ק(

06:0606:0208:4008:3709:1109:0810:1510:1212:5012:4918:3218:3318:5518:5718:1519:06בוליביה, לה-פס )ח(

08:0208:1209:5610:0110:4310:4711:3911:4213:5913:5718:5518:4219:3019:1818:2619:32בלגיה, אנטוורפן )ק(

08:0208:1209:5710:0110:4310:4711:3911:4213:5913:5818:5518:4319:3019:1818:2719:32בלגיה, בריסל )ק(

05:3605:3008:1008:0708:4208:3909:4709:4512:2412:2318:1518:1818:3518:3817:5918:48ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:2405:1907:5907:5508:3108:2809:3609:3312:1212:1117:5818:0118:2218:2517:4218:35ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:2007:3109:1409:1910:0110:0610:5811:0013:1713:1518:1418:0118:4818:3617:4818:49בריטניה, לונדון )ק(

07:3207:4309:2209:2710:1110:1611:0711:1013:2513:2418:1818:0418:5518:4217:5218:57בריטניה, מנצ'סטר )ק(

07:2807:3809:2009:2510:0810:1311:0411:0713:2313:2218:1818:0518:5418:4117:4918:55גרמניה, ברלין )ק(

07:4407:5309:4009:4410:2510:3011:2211:2413:4213:4018:3918:2719:1419:0218:1119:15גרמניה, פרנקפורט )ק(

05:3505:2908:0908:0508:4208:3909:4709:4512:2512:2418:1918:2318:3818:4118:0418:51דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3206:3408:5608:5609:2609:2710:2710:2712:5512:5418:1818:1318:4118:3717:5618:46הודו, מומבאי )ח(

06:2806:2908:5208:5209:2209:2210:2310:2312:5112:5018:1418:1018:3718:3317:5218:42הודו, פונה )ח(

06:5907:0708:5909:0309:4209:4610:3910:4113:0012:5918:0017:4918:3318:2217:3318:35הונגריה, בודפשט )ק(

06:0906:1608:1708:2008:5608:5809:5409:5512:1712:1517:2417:1417:5317:4416:5817:56טורקיה, איסטנבול )ח(

07:3107:3709:4309:4510:1910:2111:1811:1913:4113:4018:5118:4319:1919:1118:2619:22יוון, אתונה )ק(

07:1907:2809:2009:2410:0310:0611:0011:0213:2113:2018:2218:1118:5518:4417:5518:57מולדובה, קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע חול המועד סוכות בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:3006:3108:5308:5409:2409:2410:2410:2412:5212:5118:1418:1018:3818:3317:5218:43מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:4005:3008:1208:0508:5608:5010:0410:0012:4912:4818:5219:0019:2519:3318:4119:47ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:0206:0608:2208:2308:5408:5509:5409:5412:2012:1917:3717:3118:0217:5717:1418:06נפאל, קטמנדו )ח(

06:2206:2808:3108:3409:0909:1210:0710:0912:3112:2917:3917:3018:0817:5917:1118:10סין, בייג'ין )ח(

06:4806:4709:1909:1809:4809:4610:5010:4913:2113:2018:5418:5219:1619:1418:3419:23סינגפור, סינגפור )ח(

06:5707:0708:5008:5409:3709:4210:3310:3612:5212:5117:4717:3418:2318:1117:1818:25פולין, ורשא )ק(

05:4405:4108:1808:1508:4708:4509:5109:4912:2512:2418:0518:0518:2718:2817:4718:37פרו, לימה )ח(

07:5408:0209:5710:0010:3810:4211:3611:3813:5713:5618:5918:4919:3119:2118:3219:33צרפת, ליאון )ק(

08:0708:1710:0610:1010:5010:5411:4711:4914:0714:0619:0718:5619:4019:2818:4019:41צרפת, פריז )ק(

05:4205:4108:1208:1008:4008:3909:4209:4112:1312:1117:4317:4118:0618:0417:2418:13קולומביה, בוגוטה )ח(

07:2907:3609:3409:3710:1410:1711:1211:1413:3413:3218:4018:3119:0918:5918:1419:11קנדה, טורונטו )ק(

07:0807:1609:1009:1409:5209:5510:4910:5113:1013:0918:1418:0318:4418:3417:4718:47קנדה, מונטריאול )ק(

06:4906:5409:0309:0509:3809:4010:3710:3813:0213:0018:1418:0618:4118:3417:4918:44קפריסין, לרנקה )ק(

07:2107:3209:0809:1309:5910:0510:5510:5813:1313:1118:0317:4918:4218:2817:3318:43רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:5507:0808:4108:4609:3309:3910:2910:3212:4612:4517:3917:2418:1518:0117:0818:16רוסיה, מוסקבה )ח(

06:3606:4408:3708:4009:1909:2310:1710:1912:3712:3617:3817:2718:1118:0017:1118:13רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:4107:4909:4109:4510:2410:2811:2111:2313:4213:4118:4718:3619:1519:0518:2019:17שוויץ, ציריך )ק(

06:0906:0908:3508:3509:0509:0410:0610:0512:3512:3318:0017:5718:2318:2017:3918:29תאילנד, בנגקוק )ח(

ובפרט שמח"ת דימים אלו תביא את השמחה של מצוה בכל ימות השנה, ובמילא יסורו כל 

ההגבלות מניעות ועכובים ללימוד התורה וקיום המצות, 

כי שמח"ת הוא המקיף עליון הכולל גם את המקיפים הכללים של חדש תשרי - 

אשר בזה יובן מה שמצינו שני ענינים הפכיים בשמע"צ ושמח"ת: א( מנהגן של ישראל, אשר 

תורה הוא, לשמוח בשמחה זו יותר משמחת בית השואבה, ויותר משמחת יו"ט סתם. ב( שמחת יו"ט 

גם  וכן  בכתוב.  מפורשת  זה,  בכלל  השואבה  ובית  דחה"ס,  היתירה  שמחה  מה"ת.  עשה  מצות  היא 

שמחה של מצוה. משא"כ שמחת יו"ט אחרון של חג אינה נלמדת אלא מדרשה )ומובן שאין נלמד מזה 

השמחה היתרה( ויש אומרים אשר אינה מדאורייתא כלל.

והטעם על זה י"ל, שהיא הנותנת, להיות שמחה זו עליונה וכללית ביותר, אינה במנין המצות 

- וע"ד מש"כ הרמב"ם לענין צווים הכוללים - וגם י"א שאינה אלא מנהג, וע"ד משנ"ת בענין הקפות.

והשי"ת יזכנו שתגיע שמחה זו עד הכח האחרון שבנפש, ולעשות הסכם והחלטה לקבל עומ"ש 

בקביעות עתים לתורה בקיום המצות ובעבודה שבלב, ולהביא את ההחלטה מהכח אל הפועל, ואז - 

מסיים כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ במאמרו שבקונטרס - יומשך האור כי טוב בריבוי טוב גשמי ורוחני.

)משום קדושת המועד לא באתי על החתום(

מנחם שניאורסאהן

המשך מעמוד רהד



רפז

ycew zaye zekeqd bgl 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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
לאחרי  הצדקה קופת את ח"ו, לטלטל, אסור השני). היום עבור גם סוכות של א' יום בערב נותנים (בחו"ל חול

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה,

zekeqd bg ly '` mei axr

הספיקו  לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות פי על החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן ניתן יום, מבעוד הנרות את להדליק
(או  נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת אש על־ידי רק אלא
עצה  מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת לאפשר כדי וכדומה), גז שלהבת
חג  של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים בחו"ל, הגרים לאלה במיוחד חשובה זו

הסוכות.
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
zekeqd bg ly ipy lil l"ega

על־ידי  ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים), צאת לפני (לא בלילה רק השני החג בליל – הערב נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת על־ידי להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת לפני הדלוקה מאש העברה

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה על־ידי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
zekeq crend leg zay axr

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים על־ידי ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

לאחרי  הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



חפר

Dvar  Malchus
Issue # 00702
13/10/2019

P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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