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(24 - 30 July 2022) כ"ה תמוז - ב' מנחם־אב תשפ"ב
שבוע פרשת מסעי - באה"ק



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¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«
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: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
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.sebd xarl zehep
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iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid
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,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¦
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: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
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נקודות משיחות קודש - מזמור קכא מתוך "תהילות מנחם"
ה – הוי' שמרך הוי' צלך על יד ימינך

ישראל פועלים ייחודים למעלה
ג. עפ"ז יש לבאר גם מ"ש במ"א בזהר1 “תא חזי )בוא וראה(, בין לעילא )בין למעלה 
בייחודים העליונים(, בין לתתא )בין למטה בייחודים התחתונים(, כל חד וחד בארחי' נטלא )כל 
אחד נוטל את השפע המתאים לו(, ובארחי' יתבא )ובדרכו יושב ומקבל את השפע(, ובארחי' 

אתער )ובדרכו הראוי לו מתעורר(, ועביד מאי דעביד )ובדרכו עושה את מה שעושה(".

אולם כל שפעם וחיותם תלוי בעבודתם של ישראל, שכאשר הם עושים עבודתם כדבעי 
מתעוררים כל הייחודים בספירות שלמעלה ולמטה. ולכאורה הרי זה דבר פלא, איך יש כח 
פי  על  ובפרט  איתם?  ולהתייחד  בספירות  להתלבש  סוף  אין  אור  את  לעורר  למטה  באדם 
מקום,  בריחוק  ובבינה  מקום,  בקירוב  בחכמה  מאיר  סוף  אין  “שאור  חיים2  בעץ  המבואר 
ובז"א ע"י חלון, ובמלכות ע"י נקב, ומאצילות לבי"ע ע"י פרסא"3, כיצד יש בכוחו של האדם 

להמשיך את אור אין סוף בספירות אלו?

אך עפ"י המבואר לעיל בפירוש “הוי' צלך", שכח זה אינו מצד סדר השתלשלות, אלא 
למעלה מסדר השתלשלות. מובן, שבכח הקיום תורה ומצוות, שהם גילוי של חכמתו ורצונו 
שלמעלה מהעולמות, יש יכולת להאדם לפעול שהאור אין סוף ברוך הוא יהי' בקירוב בכל 

העשר ספירות4.

1( ח"ג קב, ב.
2( שער דרושי אבי"ע פ"א )ופי"ג. ופי"ד(. שער סדר אבי"ע פ"א )ופ"ב(.  

3( נתבאר בהרחבה בסה"מ תרכ"ט ע' שמז ואילך. אוה"ת על מארז"ל וענינים ע' קעט ואילך. שם קפד ואילך.
4( מד"ה ובחמשה עשר יום ה'תש"ל.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

 

כללי  מפתח  

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

 ג   ............................  קכב  ,אקכ תהליםמזמורי   )ב

  אלה מסעי בי ישראל מאמר  ) ג

 ה  ..........  ה "כה'תש , אב-ב' מחם, מסעי- מטותשבת פרשת 

  , מסעי-מטות בת פרשתששיחת   )ד

 ט  .................................  ה"כש, ה'תאב-ב' מחם

 יז  ...............  ב, ח י ךכר מסעיפרשת  ותשיח-ילקוט  )ה

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טקויל  )ו

 כה  .................  "ל זצ ןה אס רואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 כו  ..............  מסעיפרשת  –ח שיומאולה קוט גלי  )ז

  כז  ..........  מסעי פרשת לשבוע  יומיחומש  ירעושי  )ח

 מו  ...............  מסעיפרשת לשבוע  תהלים ירועיש  )ט

    ה)(מוג יאהת רפסב יםרשיעו  )י

 מז  .....................................  מסעיפרשת לשבוע  

 ז  .............. מסעיפרשת  וע בלשם" וי םהיו " חלו  )יא

 ט  .........................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  )יב

 ם "מבר ירו עיש

 סב  ...........  מסעיפרשת לשבוע  ,םולים קירפ' ג –  ) יג

 לאק  ........  מסעיפרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )יד

 בק  ............  מסעיפרשת לשבוע  ,תוצומהספר  –  )טו

  ובים תם וכייאב  )טז

 דק  ...........................  ז פרק  דברי הימים , גכפרק  יחזקאל

  תרומות מסכת  –משיות   )יז

 וק  ..................................................  קהתי אור יב

 סא ק  ........................................  מא יוכת מס בעקין עי  ) יח

  ביאורים עם  ותכתוב תמסכ  )יט

 סב ק.............................................  כד ףד עד ח י ףמד

 צאק  ...........................  ת איכהמגילמדרש רבה ל  )כ

  

  

  

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כא

 ריב  ..................................................  "ר הזקן אדמו

  בין עירות ך הלכולחן ערושו  )כב

  יג ר  ................................  קן זה  אדמו"ר  יומיוח רב לפי ל

    בתורים אוו לחייך  הרתולקוטי   ) כג

 טור  .................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כד

 יחר  ..............................................  אמצעי ר ה "מואד

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כה

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

  גואל תרל"שמ רתות  )כו

 כר  ...............................................  ש הר"ומ מו"רדא

   "בהמשך תער –המאמרים  ספר  )כז

 כר  ..............................................  "ר מוהרש"במואד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  )כח

 כבר  ............................................  ''צוהריימ''ר דמוא

  קה"בל תש"ה ה'-ד"שה'תת ושיחהר פס  )כט

 כהר  ............................................  צ'' יירה מו רדמו''א

 כור  .........................................  ט י קפרק  ותכרוזה ספר  ) ל

  ודש  ק ותרגא  )לא

 טכר......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 לג ר  .......................  בית הבחירההלכות  –רמב"ם   )לב

 לה ר  ................................  יאה בציבורחומש לקר  ) לג

 מדר  ................  דשו ק-בתשת חלמהתורה  תאקרי  )לד

 מהר  .........................  ב פרק אבות  ביאורים לפרקי  ) לה

 מור  ......................  מסעיפרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לו

 מזר  ............  שבת קודשל ת ורקת לדהצות סדר מ  ) לז



ה

'a ,irqnÎzehn t"y .c"qa
*d"kyz'd ,a`Îmgpn
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰l‡ מארץ יצאּו אׁשר י ׂשראל ּבני מסעי ≈∆ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

גֹו' ּב'לּקּוטי 1מצרים הּזקן רּבנּו ּומדּיק . ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָ

לׁשֹון 2ּתֹורה' ׁשהּוא מסעי", "אּלה לׁשֹון להבין , ְְְְִֵֵֶֶַָָ

והרי  מצרים", מארץ יצאּו "אׁשר ּוכתיב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָרּבים,

ראׁשֹונה  ּונסיעה יציאה רק הּוא מצרים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָמארץ

ּבזה  ּומבאר לסּכֹות. מרעמסס ׁשּכל 3ׁשּנסעּו , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

יצאּו "אׁשר הּכל נקרא המּסעֹות ּוׁשנים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹארּבעים

ירחֹו. ּבירּדן חנּיתם עד והינּו מצרים", ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמארץ

ּבּפסּוק  הּדּיּוק ּגם ׁשּיׁשנֹו להֹוסיף, "ּכימי 4ויׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

רּבים, לׁשֹון "ּכימי" מצרים", מארץ ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַצאת

ּבּזהר  ּבחד 5ּכדאיתא ּדהא ליּה, מּבעי "ּכּיֹום" , ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ

הּוא  הענין א נפקּו. יציאת 6זימנא ׁשּמּזמן , ְְְְְִִִִֶַַַָָָָ

ּבימינּו ּבמהרה לבא העתידה ּגאּולה עד ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹמצרים

אמר  ולכן מצרים", מארץ צאת "ימי הם ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאמן,

נרמז  זה ׁשענין לֹומר, ויׁש רּבים. לׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ"ּכימי"

ארּבעים  ׁשּכל ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב ּבמה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָּגם

מארץ  יצאּו "אׁשר הּכל נקרא המּסעֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּוׁשנים

ירחֹו, ּבירּדן חנּיתם עד והינּו (ּומֹוסיף) ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָמצרים",

ירּדן  ּבחינת ּבענין מבאר ׁשם ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּכי

הּבחינה  וזֹוהי ריח, ּבחינת הּוא ׁש'ּירחֹו' ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָירחֹו,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לעתידֿלבא, והריחֹו7ׁשּתתּגּלה ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

ּדמֹורח  גֹו', יׁשּפֹוט עיניו למראה ולא ה' ְְְְְְְִִֵֵַַַָֹּביראת

חנּיתם 8וּדאין  עד "והינּו ׁשּבהֹוספה מּובן, ּומּזה . ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ

 ֿ לעתיד ׁשּתתּגּלה הּבחינה (ׁשּזֹוהי ירחֹו" ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבירּדן
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(1 (המו"ל). בלבד ראשיֿפרקים א).*) (לג, מסעי ג.2)ר"פ פח, (מסעי) ב.3)פרשתנו פט, טו.4)שם ז, ח"ג 5)מיכה

א. 159).6)קעו, ע' תש"ח רעא. ע' תרצ"א (סה"מ ותש"ח תרצ"א צאתך כימי רד"ה ג.7)ראה יא, צג,8)ישעי' סנהדרין

ב.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: מסעי, פרשת בתחילת

'B‚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e‡ˆÈ ¯L‡ Ï‡¯NÈ Èa ÈÚÒÓ ‰l‡1 ולאחר ≈∆«¿≈¿≈ƒ¿»≈¬∆»¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
ועד  ממצרים מהיציאה ישראל בני של והחניות המסעות של פירוש בא מכן

שנה  ארבעים סיום עם ישראל לארץ הכניסה לקראת יריחו ירדן על החנייה

‰Ô˜fבמדבר. ea¯ ˜i„Óe¿«≈«≈«»≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a2 מאמרי ספר ¿ƒ≈»

בחומשים  התורה פרשיות על חסידות

השירים), (ושיר ויקראֿבמדברֿדברים

ÔBLÏשצריך  ÔÈ·‰Ï הכתוב ¿»ƒ¿
ÔBLÏ ‡e‰L ,"ÈÚÒÓ ‰l‡"≈∆«¿≈∆¿

ÌÈa¯ על מדבר שהכתוב כלומר «ƒ
רבים, בהמשך È˙Îe·מסעות מיד ¿ƒ

ı¯‡Óהפסוק  e‡ˆÈ ¯L‡"¬∆»¿≈∆∆
,"ÌÈ¯ˆÓ אדמו"ר מדייק כך ועל ƒ¿«ƒ

אומר  הכתוב מדוע ושואל הזקן

רבים בלשון של È¯‰Â"מסעי" המסע «¬≈
¯˜היציאה  ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«

‰BL‡¯ ‰ÚÈÒe ‰‡ÈˆÈ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»
˙BkÒÏ ÒÒÓÚ¯Ó eÚÒpL ואילו ∆»¿≈«¿¿≈¿À

ממצרים  יציאה אינם המסעות שאר כל

שהיציאה  ומאחר נוספים, מסעות אלא

נאמר  מדוע אחד, מסע היא ממצרים

רבים? בלשון מסעי" "אלה

‰Êa ¯‡·Óe3 במענה הזקן אדמו"ר ¿»≈»∆
זו, ÌÈLeלשאלה ÌÈÚa¯‡ ÏkL∆»«¿»ƒ¿«ƒ
˙BÚqÓ‰ בפסוקים המפורטים ««»

מסע  אינם שלמעשה למרות הבאים,

המסעות  אלא לסוכות ממצרים היציאה

הדרך, בהמשך ‰Ïkשעשו ‡¯˜ƒ¿»«…
,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e‡ˆÈ ¯L‡"¬∆»¿≈∆∆ƒ¿«ƒ

eÈ‰Â ישראל בני שעשו המסעות כל ¿«¿
במדבר דרכם המסע Ú„בהמשך «

הייתה שבסופו ««Ì˙iÁ¬ƒהאחרון
,BÁ¯È Ôc¯Èa הם אלו מסעות כל ¿«¿≈¿≈

ממצרים. מהיציאה נפרד בלתי חלק

ÛÈÒB‰Ï LÈÂ ב'לקוטי המבואר על ¿≈¿ƒ
‰eic˜תורה', Ìb BLiL מעין ∆∆¿««ƒ

"אלה  בכתוב הזקן אדמו"ר של הדיוק

בנבואת eÒta4˜מסעי", האמור «»
לבוא  העתידה הגאולה אודות מיכה ı¯‡Óהנביא E˙‡ˆ ÈÓÈk"ƒ≈≈¿≈∆∆

ÌÈ¯ˆÓ ואומר מדייק והכתוב נפלאות", ¯ÌÈa,אראנו ÔBLÏ "ÈÓÈk" ƒ¿«ƒƒ≈¿«ƒ
השאלה ונשאלת רבים, ימים פני על נמשכת מצרים שיציאת «È‡„kƒ¿ƒ˙‡היינו

fa5e˜Ù‰¯כמובא  ‡ÓÈÊ „Áa ‡‰c ,dÈÏ ÈÚaÓ "ÌBik" , «…««ƒ»≈≈¿»¿«ƒ¿»»¿
יציאת " ולמעשה יצאו, אחת בפעם שהרי לומר) (לכתוב לו צריך כיום"

הכתוב  אומר ולמה ימים, בכמה ולא אחד, ביום אחת, בפעם התרחשה מצרים

רבים? לשון "כימי"

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡6, כמבואר «»ƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓבחסידות, ˙‡ÈˆÈ ÔÓfnL∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

‡·Ï ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b „Ú«¿»»¬ƒ»»…
,ÔÓ‡ eÈÓÈa ‰¯‰Óa הימים כל ƒ¿≈»¿»≈»≈

הללו ˆ‡˙Eהרבים ÈÓÈ" Ì‰≈¿≈≈¿
,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó למעשה כי ≈∆∆ƒ¿«ƒ

הימים  כל נמשכת מצרים ≈«¿ÔÎÏÂיציאת
.ÌÈa¯ ÔBLÏ "ÈÓÈk" ¯Ó‡»«ƒ≈¿«ƒ

‰Ê ÔÈÚL ,¯ÓBÏ LÈÂ שיציאת ¿≈«∆ƒ¿»∆
מיציאת  הימים, כל נמשכת מצרים

הגאולה, ועד Óa‰מצרים Ìb ÊÓ¯ƒ¿»«¿«
ÏkL '‰¯Bz ÈËewÏ'a ·e˙kM∆»¿ƒ≈»∆»
˙BÚqÓ‰ ÌÈLe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿«ƒ««»
בירדן  החנייה ועד ממצרים מהיציאה

e‡ˆÈיריחו  ¯L‡" Ïk‰ ‡¯˜ƒ¿»«…¬∆»¿
ÛÈÒBÓe) ,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒƒ
ב'לקוטי  זה במאמר הזקן אדמו"ר

Ôc¯Èaתורה' Ì˙iÁ „Ú eÈ‰Â (¿«¿«¬ƒ»»¿«¿≈
,BÁ¯Èהיא הזו Èkוההדגשה ¿≈ƒ

ÈËewÏ'a¯‡·Ó ÌL '‰¯Bz ¿ƒ≈»»¿…»
BÁ¯È Ôc¯È ˙ÈÁa ÔÈÚa לפי ¿ƒ¿«¿ƒ««¿≈¿≈

הפנימית, הרוחנית המשמעות

,ÁÈ¯ ˙ÈÁa ‡e‰ 'BÁ¯i'L∆¿≈¿ƒ«≈«
‰ÈÁa‰ È‰BÊÂ העליונה האלוקית ¿ƒ«¿ƒ»

‰lb˙zLבעולם Œ„È˙ÚÏלמטה ∆ƒ¿«∆∆»ƒ
·e˙kL BÓk ,‡·Ï7 בנבואת »…¿∆»
המשיח מלך על BÁÈ¯‰Â«¬ƒישעיה

'‰ ˙‡¯Èa ישפיע הקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ¿«
הריח  בחינת את המשיח מלך על

מזה  וכתוצאה ה', יראת לו ותהיה

ËBtLÈ ÂÈÈÚ ‰‡¯ÓÏ ‡ÏÂ¿…¿«¿≈≈»ƒ¿
,'B‚ הגמרא כדברי מלך אלא על

ÔÈ‡cÂהמשיח  Á¯BÓc8 שמריח ¿«¿»ƒ
מראה  לפי (לא ושופט דן היינו ודן,

הריח, פי על אלא) הגשמיות, העיניים

רוחני. ÙÒB‰aL‰באופן ,Ô·eÓ ‰fÓe לגבי הזקן אדמו"ר של והדגשה ƒ∆»∆«»»
‰ÈÁa‰המסעות  È‰BfL) "BÁ¯È Ôc¯Èa Ì˙iÁ „Ú eÈ‰Â"¿«¿«¬ƒ»»¿«¿≈¿≈∆ƒ«¿ƒ»

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰lb˙zL,("ב"ירחו המרומזת הריח Ìbבחינת ˙ÏÏÎ ∆ƒ¿«∆∆»ƒ»…ƒ¿∆∆«
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כללי  מפתח  

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

 ג   ............................  קכב  ,אקכ תהליםמזמורי   )ב

  אלה מסעי בי ישראל מאמר  ) ג

 ה  ..........  ה "כה'תש , אב-ב' מחם, מסעי- מטותשבת פרשת 

  , מסעי-מטות בת פרשתששיחת   )ד

 ט  .................................  ה"כש, ה'תאב-ב' מחם

 יז  ...............  ב, ח י ךכר מסעיפרשת  ותשיח-ילקוט  )ה

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טקויל  )ו

 כה  .................  "ל זצ ןה אס רואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 כו  ..............  מסעיפרשת  –ח שיומאולה קוט גלי  )ז

  כז  ..........  מסעי פרשת לשבוע  יומיחומש  ירעושי  )ח

 מו  ...............  מסעיפרשת לשבוע  תהלים ירועיש  )ט

    ה)(מוג יאהת רפסב יםרשיעו  )י

 מז  .....................................  מסעיפרשת לשבוע  

 ז  .............. מסעיפרשת  וע בלשם" וי םהיו " חלו  )יא

 ט  .........................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  )יב

 ם "מבר ירו עיש

 סב  ...........  מסעיפרשת לשבוע  ,םולים קירפ' ג –  ) יג

 לאק  ........  מסעיפרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )יד

 בק  ............  מסעיפרשת לשבוע  ,תוצומהספר  –  )טו

  ובים תם וכייאב  )טז

 דק  ...........................  ז פרק  דברי הימים , גכפרק  יחזקאל

  תרומות מסכת  –משיות   )יז

 וק  ..................................................  קהתי אור יב

 סא ק  ........................................  מא יוכת מס בעקין עי  ) יח

  ביאורים עם  ותכתוב תמסכ  )יט

 סב ק.............................................  כד ףד עד ח י ףמד

 צאק  ...........................  ת איכהמגילמדרש רבה ל  )כ

  

  

  

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כא

 ריב  ..................................................  "ר הזקן אדמו

  בין עירות ך הלכולחן ערושו  )כב

  יג ר  ................................  קן זה  אדמו"ר  יומיוח רב לפי ל

    בתורים אוו לחייך  הרתולקוטי   ) כג

 טור  .................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כד

 יחר  ..............................................  אמצעי ר ה "מואד

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כה

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

  גואל תרל"שמ רתות  )כו

 כר  ...............................................  ש הר"ומ מו"רדא

   "בהמשך תער –המאמרים  ספר  )כז

 כר  ..............................................  "ר מוהרש"במואד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  )כח

 כבר  ............................................  ''צוהריימ''ר דמוא

  קה"בל תש"ה ה'-ד"שה'תת ושיחהר פס  )כט

 כהר  ............................................  צ'' יירה מו רדמו''א

 כור  .........................................  ט י קפרק  ותכרוזה ספר  ) ל

  ודש  ק ותרגא  )לא

 טכר......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 לג ר  .......................  בית הבחירההלכות  –רמב"ם   )לב

 לה ר  ................................  יאה בציבורחומש לקר  ) לג

 מדר  ................  דשו ק-בתשת חלמהתורה  תאקרי  )לד

 מהר  .........................  ב פרק אבות  ביאורים לפרקי  ) לה

 מור  ......................  מסעיפרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לו

 מזר  ............  שבת קודשל ת ורקת לדהצות סדר מ  ) לז



ebe'ו mixvn ux`n e`vi xy` l`xyi ipa irqn dl`

מאז  יׂשראל ּבני עבֹודת ּכל ּגם נכללת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלבא),

העתידה, לּגאּולה ועד מצרים מּגלּות ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָׁשּיצאּו

"ימי  מצרים", מארץ יצאּו "אׁשר נקרא זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּכל

מצרים". מארץ ְְִִֵֵֶֶַצאת

הּבעלֿׁשםֿטֹוב p‰Â‰ב) ּתֹורת ׁשּכל 9ידּועה ¿ƒ≈ְֵֶַַַַָָ

ּבכל  יׁשנם הּמּסעֹות, ּוׁשנים ְְְְִִֶַַַַָָָָארּבעים

ּבזה  ׁשההתחלה חּייו, ימי ּבמׁש מּיׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד

ׁשל  ּומּצב (מּמעמד העֹולם לאויר מיציאתֹו ֲֲִִִִִֶַַַָָָָָהיא

הּיציאה  ּבדּוגמת ׁשּזהּו ּוגבּולים, ְְְְִִִֵֶֶַַָָמיצרים

עניני  ּפרטי ּכל יׁשנם ימיו ּכל ּובמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמּמצרים),

ל"ירּדן  ׁשּבא עד גֹו', מסעי" "אּלה ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמּסעֹות,

הריח  ענין ׁשלמּות אצלֹו ׁשּנעׂשה הינּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָירחֹו",

יׂשראל  ּבני ּכללּות אצל ׁשּנעׂשה ועד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָכּו',

הוי'", ּביראת ּד"והריחֹו הענין העֹולם ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָּוכללּות

מעׂשרה  למּטה ּבגלּוי ׁשּיּומׁש ּכפי וּדאין, ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמֹורח

ּבביאת  והּׁשלמה, האמּתית ּבּגאּולה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָטפחים

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, ְְְִִֵַַָָמׁשיח

ּוׁשנים LÈÂג) (ארּבעים זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְְִִִֵֶַַַָָ

אחד  ּכל ׁשל ּבחּייו ׁשּיׁשנם ְְֶֶֶֶַַַָָָָָהּמּסעֹות

ּׁשּכתּוב  מה עם את 10מּיׂשראל) מׁשה "וּיכּתב ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

רּבנּו ּדּיּוק ּובהקּדים וגֹו'. למסעיהם" ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָמֹוצאיהם

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּגּבי 11הּזקן לּמה להבין ּדצרי , ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ל"מסעיהם", "מֹוצאיהם" הקּדים מׁשה" ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ"וּיכּתב

מסעיהם  "ואּלה ואֹומר הפ ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָואחרּֿכ

ּבזה  הּבאּור ּונקּודת ,12למֹוצאיהם". ְְֵֵֶֶַַָָ

ּכענין  יׂשראל, נׁשמֹות מקֹור הינּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁש"ּמֹוצאיהם"

מימיו,13ׁשּנאמר  יכּזבּו לא אׁשר מים ּוכמֹוצא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹ

לעלֹות  ּכח להם להיֹות ּכדי הארה המׁשי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּומּׁשם

(והינּו, "למסעיהם" ׁשּזהּו למעלה, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָמּמּטה

הּנסיעה  רצֹונֹוֿלֹומר: "מסעיהם"), ּבׁשביל היא "מּמֹוצאיהם" ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשההמׁשכה

ׁשּזֹוהי  למֹוצאיהם", מסעיהם "ואּלה נאמר ואחרּֿכ ׁשּמּמּטה. ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוההעלאה

גֹו', מסעי ׁשּב"אּלה ונמצא, "מֹוצאיהם". לבחינת עד למעלה מּלמּטה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהעלּיה
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וש"נ.9) ס"ל. בהוספות טוב שם כתר וראה מסעי. ר"פ אפרים מחנה בדגל ב.10)הובא שם, סע"א.11)מסעי צא, שם

ואילך.12) ד צג, א. צב, יא.13)שם נח, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏbÓ e‡ˆiL Ê‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú Ïk»¬«¿≈ƒ¿»≈≈»∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿«

,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡bÏ מיציאת היום,כלומר, ועד ˜¯‡מצרים ‰Ê ÏkL «¿»»¬ƒ»∆»∆ƒ¿»
"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈ" ,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e‡ˆÈ ¯L‡"¬∆»¿≈∆∆ƒ¿«ƒ¿≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ

הזמן. כל נמשכת מצרים יציאת כי

ŒÏÚa‰ ˙¯Bz ‰Úe„È ‰p‰Â (·¿ƒ≈¿»««««
·BËŒÌL9ÌÈÚa¯‡ ÏkL ≈∆»«¿»ƒ

˙BÚqn‰ ÌÈLe בפרשה האמורים ¿«ƒ««»
ישראל, עם כללות ÏÎaלגבי ÌLÈ∆¿»¿»
Ï‡¯NiÓ „Á‡ בפרטCLÓa ∆»ƒƒ¿»≈¿∆∆
ÂÈiÁ ÈÓÈ,הזה בעולם ¿≈«»

‰Êa ‰ÏÁ˙‰‰L הראשון המסע ∆««¿»»»∆
הפרטי  האדם B˙‡ÈˆÈÓבחיי ‡È‰ƒƒƒ»
ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï הלידה בעת «¬ƒ»»

ÌÈ¯ˆÈÓ ÏL ·vÓe „ÓÚnÓ)ƒ«¬»«»∆≈»ƒ
ÌÈÏe·‚e,העיבור בעת שהוא כפי ¿ƒ
e‰fL העולם לאוויר והיציאה הלידה ∆∆

,(ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ˙Ó‚e„a¿¿««¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ
ÂÈÓÈ Ïk CLÓ·e האדם של ¿∆∆»»»

ÈÈÚבעולם  ÈË¯t Ïk ÌLÈ∆¿»»¿»≈ƒ¿¿≈
,'B‚ "ÈÚÒÓ ‰l‡" ,˙BÚqn‰««»≈∆«¿≈
,"BÁ¯È Ôc¯È"Ï ‡aL „Ú«∆»¿«¿≈¿≈

BÏˆ‡ ‰NÚpL ,eÈ‰ כל אצל גם «¿∆«¬∆∆¿
בפרט, ‰¯ÁÈיהודי ÔÈÚ ˙eÓÏL¿≈ƒ¿«»≈«

˙eÏÏk Ïˆ‡ ‰NÚpL „ÚÂ ,'eÎ¿«∆«¬∆≈∆¿»
ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎe Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿»»»

ביותר  גדולה למעלה התעלות עד

מלך  על  האמורה המשיח,ומדריגה

˙‡¯Èa BÁÈ¯‰Â"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¬ƒ¿ƒ¿«
ÈÙk ,ÔÈ‡cÂ Á¯BÓ ,"'ÈÂ‰¬»»«¿»ƒ¿ƒ

CLÓeiL ישראל בבני הזה העילוי ∆¿«
NÚÓ¯‰ובעולם  ‰hÓÏ ÈeÏ‚a¿»¿«»≈¬»»
ÌÈÁÙË של המציאות בתוך היינו ¿»ƒ

התחתון  הזה «¿»Ïe‡ba‰העולם
˙‡È·a ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ (‚¿≈¿«≈ƒ¿»∆
˙BÚqn‰ ÌÈLe ÌÈÚa¯‡)«¿»ƒ¿«ƒ««»
„Á‡ Ïk ÏL ÂÈiÁa ÌLiL∆∆¿»¿«»∆»∆»

,Ï‡¯NiÓ הבעלֿשםֿטוב כתורת ƒƒ¿»≈
לעיל  e˙kM·האמורה ‰Ó ÌÚ (10 ƒ«∆»

‡˙מסעי בפרשת  ‰LÓ ·zÎiÂ"«ƒ¿……∆∆
,'B‚Â "Ì‰ÈÚÒÓÏ Ì‰È‡ˆBÓ»≈∆¿«¿≈∆¿

ומבאר  שממשיך .כפי

˜eic ÌÈc˜‰·e של Bz¯‰'השאלה ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ea¯11 עלֿפי ¿«¿ƒƒ«≈«»≈¿ƒ≈»
הכתוב, לשון LÓ‰"דיוק ·zÎiÂ" Èab ‰nÏ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ»»«≈«ƒ¿……∆

"Ì‰È‡ˆBÓ" ÌÈc˜‰ בני יצאו שמהם המקומות ישראל היינו ƒ¿ƒ»≈∆
"Ì‰ÈÚÒÓ"Ï בני של הנסיעה ‰CÙישראל,מקומות CkŒ¯Á‡Â הכתוב ¿«¿≈∆¿«««»«

הדברים  סדר "l‡Â‰את ¯ÓB‡Â¿≈¿≈∆
,"Ì‰È‡ˆBÓÏ Ì‰ÈÚÒÓ הקדים «¿≈∆¿»≈∆

ל"מוצאיהם"? "מסעיהם"

‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e12 בהמשך ¿««≈»∆
שם, תורה' ב'לקוטי המאמר

"Ì‰È‡ˆBn"L המשמעות לפי ∆»≈∆
הנעלית ‰eÈהפנימית  הדרגה «¿

שהיא  BÓL˙באלוקות ¯B˜Ó¿ƒ¿
¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Ï‡¯NÈ13 ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆∆¡«

הגאולה  יעודי בין ישעיה בנבואת

בצחצחות  והשביע תמיד, ה' "ונחך

כגן נפשך  והיית יחליץ, ועצמותיך

Ï‡רווה" ¯L‡ ÌÈÓ ‡ˆBÓÎe¿»«ƒ¬∆…
,ÂÈÓÈÓ e·fÎÈ מים מקור וכמו ¿«¿≈»

תמיד, נובעים אלא מכזבים לא שמימיו

ÌMÓe,ישראל נשמות ממקור ƒ»
CÈLÓ‰ שהקדים) רבינו משה ƒ¿ƒ

ל"מסעיהם") ««∆‰‡¯‰"מוצאיהם"
Ì‰Ï ˙BÈ‰Ï È„k ישראל Ákלבני ¿≈ƒ¿»∆…«

˙BÏÚÏ להתעלות‰hnÓ «¬ƒ«»
"Ì‰ÈÚÒÓÏ" e‰fL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆∆¿«¿≈∆

הנסיעה  והתקדמות כי עלייה פירושה

‰ÎLÓ‰‰L ,eÈ‰Â)¿«¿∆««¿»»
"Ì‰È‡ˆBnÓ" נשמות ממקור ƒ»≈∆

"Ì‰ÈÚÒÓ"ישראל  ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿≈∆
'לנסוע' כוח להם לתת כדי

¯ˆÓBÏŒBB¯:ולהתעלות  ,(¿«
‰‡ÏÚ‰‰Â ‰ÚÈÒp‰ בני של «¿ƒ»¿««¬»»

(שבאה למעלה hnnL‰ישראל  ∆ƒ«»
והכוחות בכוח  ההמשכה ובעקבות

למטה). מלמעלה מקבלים שהם

‰l‡Â" ¯Ó‡ CkŒ¯Á‡Â¿«««∆¡«¿≈∆
È‰BfL ,"Ì‰È‡ˆBÓÏ Ì‰ÈÚÒÓ«¿≈∆¿»≈∆∆ƒ

‰hÓlÓ ‰iÏÚ‰ בני של ממצבם »¬ƒ»ƒ¿«»
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למֹוצאיהם", מסעיהם גֹו' למסעיהם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמֹוצאיהם

חּייו, ימי ּכל ּבמׁש האדם עבֹודת ּכללּות ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָנרמז

ׁשרׁש ׁשּזהּו רמה', מ'אגרא הּנׁשמה מירידת ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהחל

עד  וכּו', ּבראתּה" "אּתה ואחרּֿכ ְְְְַַַַַַָָָָָהּנׁשמה,

עּמקּתא  לּבירא הּזה 14ׁשּיֹורדת עֹולם ׁשּזהּו , ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

מּמּנּו למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ּדכיון לכן 15הּתחּתֹון, , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

כּו', עבֹודתּה עֹובדת וׁשם עּמקּתא, ּבירא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָנקרא

ּומתעּלה  הּנׁשמה חֹוזרת עבֹודתּה ּגמר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָּולאחרי

כּו'. חּוצבּה ְְִָלמקֹור

מׁשה 16לבאר CÈLÓÓeד) וּיכּתב ּׁשּכתּוב מה «¿ƒְְִֵֶֶַַָָֹֹ

ּבמקֹום  ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ְִֶַַָָגֹו',

ּבחקתי" "אם ּבדּבּורֿהּמתחיל ׁשּכׁשם 17אחר , ְְְְִִִֵֵֶַַַַֹֻ

החקיקה, אֹותּיֹות ּבחינֹות, ׁשּתי יׁש ְְֲִִִֵֵֶַַָָׁשּבּתֹורה

נאמר  ׁשּבהם ׁשּבּלּוחֹות, האֹותּיֹות "חרּות 18ׁשהן ֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

על  נֹוסף ּדבר אינן (ׁשהאֹותּיֹות הּלחת" ִֵֶַַַָָָָָֹֻעל

ׁשּנתּבאר  ּוכמֹו ּובּה, מיּנּה הם אּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָהאבן,

החקיקה 19לעיל  ׁשּבאֹותּיֹות הּמדרגֹות ּפרטי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ

מּיׂשראל  ניצֹוץ ּבכל ּכן - הּכתב ואֹותּיֹות ְְְְִִִִֵֵַָָָָּגּופא),

ּבחינת  והּנה, כּו'. אּלּו ּבחינֹות ׁשּתי ּגם ְְְְִִִֵֵֵֵַַיׁש

לעיל),"מֹוצ  (ּכּנזּכר הּנׁשמה ׁשרׁש ׁשּזהּו איהם", ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

נאמר  זה (ׁשעל החקיקה אֹותּיֹות מּבחינת 20זהּו ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָ

"טהֹורה  ּבחינת וזהּו עּלאה, ּבטהירּו ּגליפּו ְְְְְִִִִִִֶַָָָָּגליף

עּלאה 21היא" טהירּו מּבחינת ׁשּנמׁשכה ,22,( ְְְְִִִִִִֶַָָָ

אֹותּיֹות  ּבחינת זהּו ּבּגּוף למּטה הּנׁשמה ְְְִִִִֶַַַַַָָָוירידת

מּבחינת 22הּכתב  ההמׁשכה להיֹות ּכדי ולכן, . ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

את  מׁשה "וּיכּתב נאמר ְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹ"מֹוצאיהם",

אֹותּיֹות  מּבחינת ׁשהמׁשי ּדהינּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָמֹוצאיהם",

והּוא  כּו', הּכתב ּבאֹותּיֹות להתלּבׁש ְְְְְֲִִִֵַַַָָהחקיקה

מסעיהם  "ואּלה אחרּֿכ להיֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַּכדי

כּו'. ְֵֶָלמֹוצאיהם"
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ב.14) ה, חגיגה פל"ו.15)ראה א.16)תניא צו, ואילך.17)שם א מה, בחוקותי טז.18)לקו"ת לב, זאת 19)תשא ד"ה

ואילך). 47 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם (תורת פ"ב התורה א.20)חוקת טו, השחר.21)זח"א בברכת נשמה" "אלקי

א.22) מז, שם לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למטה,ישראל  שהם מדרגה ÏÚÓÏ‰כפי ÈÁ·Ï˙לדרגה להתעלות „Ú ¿«¿»«ƒ¿ƒ«

"Ì‰È‡ˆBÓ".הנשמות ‚B',מקור ÈÚÒÓ ‰l‡"aL ,‡ˆÓÂ »≈∆¿ƒ¿»∆¿≈∆«¿≈
,"Ì‰È‡ˆBÓÏ Ì‰ÈÚÒÓ 'B‚ Ì‰ÈÚÒÓÏ Ì‰È‡ˆBÓ העניינים בשני »≈∆¿«¿≈∆«¿≈∆¿»≈∆

מלמטה  וההתעלות למטה מלמעלה ההמשכה בכתוב, למעלה האמורים

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏk ÊÓ¯ƒ¿»¿»¬«»»»
ÏÁ‰ ,ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk CLÓa¿∆∆»¿≈«»»≈

‰ÓLp‰ ˙„È¯ÈÓ הזה לעולם ƒƒ««¿»»
ירידה  שהיא שנולד «¿Ó≈ƒ'‡‚¯‡בשעה

'‰Ó¯ נעלית גג דרגה היינו גבוה, »»
‰ÓLp‰באלוקות, L¯L e‰fL∆∆…∆«¿»»

באלוקות, »»»¿CkŒ¯Á‡Âלמעלה
'eÎÂ "d˙‡¯a ‰z‡" כפי «»¿»»¿

'נברא' היא שיורדת שהנשמה ומציאות

למדריגה, BiL¯„˙ממדריגה „Ú«∆∆∆
‡z˜nÚ ‡¯ÈaÏ14,עמוק בור ¿ƒ»«ƒ¿»

,ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ e‰fL∆∆»«∆««¿
ÔÈ‡L ÔÂÈÎc עולםÔBzÁz ¿≈»∆≈«¿
epnÓ ‰hÓÏ15 העולם הוא אלא ¿«»ƒ∆

Èa¯‡ביותר,התחתון  ‡¯˜ ÔÎÏ»≈ƒ¿»ƒ»
‡z˜nÚ שמסמל ביטוי עמוק, בור «ƒ¿»

בלבד  זו לא כי הדרגות, כל תחתית את

הבור  מזו יתירה אלא בור עמוק,שהוא

ÌLÂ ביותר התחתון BÚ·„˙בעולם ¿»∆∆
ה'd˙„B·Úהנשמה  eÎ',בעבודת ¬»»

d˙„B·Ú ¯Ób È¯Á‡Ïe בעולם ¿«¬≈¿«¬»»
התחתון  ‰ÓLp‰הזה ˙¯ÊBÁ∆∆«¿»»

'eÎ d·ˆeÁ ¯B˜ÓÏ ‰lÚ˙Óeƒ¿«»ƒ¿¿»
באלוקות. למעלה

CÈLÓÓe במאמר „) הזקן אדמו"ר «¿ƒ
תורה' ב'לקוטי עוד Ï16·‡¯זה ¿»≈

על  zÎiÂ·ביאור  ·e˙kM ‰Ó«∆»«ƒ¿…
·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ ,'B‚ ‰LÓ…∆«ƒ«∆»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a ¯Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈¿ƒ««¿ƒ

הפותח  Ì‡"ƒבפסוק במאמר
"È˙˜Áa17‰¯BzaL ÌLkL , ¿À…«∆¿≈∆«»

˙Bi˙B‡ ,˙BÈÁa ÈzL LÈ≈¿≈¿ƒƒ
‰˜È˜Á‰ אותיות החקוקות כמו «¬ƒ»

‰‡Bi˙B˙באבן, Ô‰L עשרת של ∆≈»ƒ
Ì‰aLהדברות  ,˙BÁelaL∆«∆»∆
¯Ó‡18"˙Ál‰ ÏÚ ˙e¯Á" ∆¡«»««À…

ÛÒB ¯·c ÔÈ‡ ˙Bi˙B‡‰L)∆»ƒ≈»»»»
d·e dpÈÓ Ì‰ ‡l‡ ,Ô·‡‰ ÏÚ נפרד בלתי חלק היינו ובה, ממנה «»∆∆∆»≈ƒ≈≈

עצמה, האבן ÏÈÚÏממציאות ¯‡a˙pL BÓÎe19 פרשת שבת של במאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈

תשכ"ה, זו, שנה ‰È˜Á˜‰חוקת ˙Bi˙B‡aL ˙B‚¯„n‰ ÈË¯t¿»≈««¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»
‡Ùeb עצמם·˙k‰ ˙Bi˙B‡Â הכתב,), כאותיות גם באות התורה אותיות »¿ƒ«¿»

הקלף  ממציאות ונבדלת נפרדת מציאות שהן קלף על הכתובות אותיות כמו

- eÎ'עצמו el‡ ˙BÈÁa ÈzL Ìb LÈ Ï‡¯NiÓ ıBˆÈ ÏÎa Ôk≈¿»ƒƒƒ¿»≈≈«¿≈¿ƒ≈
של  ברמה באלוקות הנשמה דבקות

מוחלט  (בביטול החקיקה' 'אותיות

'אותיות  של ברמה או וכל) מכל

זאת  ובכל דבקות היא שגם הכתיבה'

עצמה. בפני מציאות נשארת הנשמה

,"Ì‰È‡ˆBÓ" ˙ÈÁa ,‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ«»≈∆
‰ÓLp‰ L¯L e‰fL למעלה ∆∆…∆«¿»»

e‰Êבאלוקות  ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈∆
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»

מוחלט  וביטול Ê‰דבקות ÏÚL)∆«∆
¯Ó‡20,הבריאה שבתחילת בזוהר ∆¡«

eÙÈÏbהקדושֿברוךֿהוא  ÛÈÏb»ƒ¿ƒ
‰‡lÚ e¯È‰Ëa חקיקה חקק ƒ¿ƒƒ»»

הוא  זה עניין ואמנם העליון בטוהר

בשלב  אבל המציאות, בריאת תחילת

היא  המציאות הדברים בשורש זה,

גדרי  ללא החקיקה' 'אותיות בבחינת

משלה, ÈÁa˙מציאות e‰ÊÂ¿∆¿ƒ«
"‡È‰ ‰¯B‰Ë"21 כפי הנשמה ¿»ƒ

במקורה  מאד, נעלה באופן שהיא

ÈÁaÓ˙ושרשה, ‰ÎLÓpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«
‰‡lÚ e¯È‰Ë22 העליון ),הטוהר ¿ƒƒ»»

Ûeba ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯ÈÂƒƒ««¿»»¿«»«
·˙k‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁa e‰Ê22 ∆¿ƒ«ƒ«¿»

שהוא  לעניין משל כאמור, שהם,

עצמה. בפני מציאות

˙BÈ‰Ï È„k ,ÔÎÏÂ ישראל לבני ¿»≈¿≈ƒ¿
מלמעלה ‰‰ÎLÓ‰למטה  ««¿»»

,"Ì‰È‡ˆBÓ" ˙ÈÁaÓ שורש ƒ¿ƒ«»≈∆
העליון,ומקור  בטוהר »¡∆Ó‡¯הנשמה

,"Ì‰È‡ˆBÓ ˙‡ ‰LÓ ·zÎiÂ"«ƒ¿……∆∆»≈∆
eÈ‰cCÈLÓ‰L מלמעלה וגילה ¿«¿∆ƒ¿ƒ
‡Bi˙B˙למטה  ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ

‰˜È˜Á‰ ירד הזה העליון שהאור «¬ƒ»
,'eÎ ·˙k‰ ˙Bi˙B‡a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ«¿»
CkŒ¯Á‡ ˙BÈ‰Ï È„k ‡e‰Â¿¿≈ƒ¿«««
"Ì‰È‡ˆBÓÏ Ì‰ÈÚÒÓ ‰l‡Â"¿≈∆«¿≈∆¿»≈∆

'eÎ כמבואר למעלה, מלמטה יתעלו מצידם ישראל בני זה ידי שעל כדי

לעיל.

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



ebe'ח mixvn ux`n e`vi xy` l`xyi ipa irqn dl`

ׁשהעלּיה ÌeiÒ·eה) ואפׁשר ׁשם: הענין ¿ƒְְְֲִִֶֶָָָָָָ

יֹותר  למעלה היא ְְְִֵֵֶַָָ"למֹוצאיהם"

ּבזה, והענין "מּמֹוצאיהם". ּבתחלה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמההמׁשכה

מקֹומֹות  ּבכּמה הּנׁשמה 23ּכמבאר ׁשּירידת ׁשּכיון ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

היא  ׁשהעלּיה לֹומר אפׁשר אי עלּיה, צֹור ְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָהיא

ּכן, ּדאם הּירידה, היתה ׁשּמּׁשם מקֹום ְְְְִִִֵֶַָָָָָלאֹותֹו

לֹומר  צרי ּכן ועל ׁשּבּירידה, הּתֹועלת ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָמהי

ׁשהיתה  מּכמֹו יֹותר נעלה למקֹום היא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהעלּיה

ּגם  למעלה היא ׁשהעלּיה והינּו, הּירידה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָקֹודם

היא" "טהֹורה ׁשל 24מּבחינת ענין עדין ׁשּזהּו , ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָ

כּו'. ִ'צּיּור'

לעיל LÈÂו) האמּור את ּולקּׁשר להֹוסיף ¿≈ְְְִֵֵֶַָָ

ּפרׁשת  סֹוף ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִֵֵַַָָָָֹמהּמבאר

המבאר  עם ּבּמדּבר, ספר סּיּום ּגם ׁשּזהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמסעי,

(עלּֿפי  ּבּמדּבר ספר ּבהתחלת ּתֹורה' ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּב'לּקּוטי

ּבסֹופן" ּותחלתן ּבתחלתן, סֹופן "נעּוץ )25הּכלל ְְְְִִִַָָָָָָָָ

הּפסּוק  א 26על מּבן "ׂשאּו לגלּגלתם גֹו' ראׁש ת ְְְְִֶֶַַָָֹֹֻ

ענין  הּוא עׂשרים" (ּד"בן ומעלה ׁשנה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָעׂשרים

הּמֹוחין  ֿ 27ׁשלמּות מּצד הראׁש מעלת ׁשּזֹוהי , ְֲִִִֵֶַַַַָֹ

להעלֹות  ראׁש", את "ׂשאּו נאמר זה ועל ְְְְֱֲֶֶֶַַַַֹעצמֹו,

ׁשם  ׁשּגם יֹותר), למעלה הראׁש את ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹּולהגּביּה

ּבענין 28מבאר  לעיל ּׁשּנתּבאר מה עלּֿדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

למּטה  הּירידה עלֿידי ׁשּנעׂשית .29העלּיה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

(23.248 ע' חט"ו לקו"ש ואילך. 64 ע' תש"ו סה"מ סע"א. עג, בלק לקו"ת ההמשכה 24)ראה ששורש שם, מסעי בלקו"ת

ממוצאיהם  שההמשכה או דא"ק, ג"ר לבחי' היא למוצאיהם דמסעיהם וההעלאה דא"ק, ז"ת מבחי' היא למסעיהם ממוצאיהם

העולמות. דכללות עתיק לבחי' היא וההעלאה העולמות, דכללות אריך מבחי' מ"ז.25)היא פ"א יצירה א,26)ספר במדבר

א.27)בֿג. ב, במדבר לקו"ת "לקשר 28)ראה הוא לגולגלותם גו' ראש את שאו שענין ב) (א, שם להמבואר הכוונה אולי

לבחי' חוצבה.. למקור מעלה למעלה ולהעלותו ולחברו ונפש, בגוף המלובשים ומוחין ראש מבחי' הנמשך התחתון רצון

נשמותיהם  "שירידת ואילך), א (ב, לבאר וממשיך למעלה". נשמתם שרש שהוא עצמם, שלהם גולגולת דהיינו דוקא גולגלותם

שירדה  קודם הנשמה (כי) היא.. עלי' צורך הירידה אך גדולה.. ירידה היא בעוה"ז הבהמית ונפש בגוף להתלבש ישראל של

ישראל  וזהו שבבריאה.. אצילות בחי' כלל השיגה לא בבריאה, שהוא העליון בג"ע כשהיתה ומצוות, התורה לקיים הזה בעולם

מחשבה  בחי' והיינו שבמחשבה, עליונה יותר הבחי' היינו במחשבה ועלה בריאה. בחי' היא מחשבה במחשבה, עלו

נמשך  התומ"צ בקיום בעוה"ז ירידתן ע"י אבל כלל.. השיגו לא אצילות בחי' משא"כ שבבריאה, בריאה שהיא שבמחשבה

(המו"ל). וכו'" ממש דאצילות מ"ד הארת שהוא ועבודתן תורתן זיו (המו"ל).29)להם שלפנינו בהרשימה נמצא ע"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ‰ ÌeiÒ·e תורה'‰) LÙ‡Â¯ב'לקוטי :ÌL ייתכן‰iÏÚ‰L ¿ƒ»ƒ¿»»¿∆¿»∆»¬ƒ»
למטה  ישראל בני ומקורם,"Ì‰È‡ˆBÓÏ",של שהם ‰È‡לשורשם עד ¿»≈∆ƒ

שהיא  למדריגה ÏÁ˙a‰מגיעים ‰ÎLÓ‰‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈≈««¿»»ƒ¿ƒ»
"Ì‰È‡ˆBnÓ" שממנה מהדרגה יותר גבוהה לדרגה מתעלים כלומר ƒ»≈∆

כפי  בתחילה, המשכה להם הייתה

ומפרט. שממשיך

‰nÎa ¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó23 החסידות בתורת ¿

‰ÓLp‰ ˙„È¯iL ÔÂÈkL למטה ∆≈»∆¿ƒ««¿»»
ביותר  גדולה ירידה È‰ƒ‡שהיא

‰iÏÚ C¯Bˆ דבר של שבסופו כדי ∆¬ƒ»
אין  כן לא שאם הירידה תתעלה,

שהכוונה  ייתכן לא שהרי כדאית

הירידה, היא הסופית È‡ƒוהמטרה
‡È‰ ‰iÏÚ‰L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«∆»¬ƒ»ƒ

ÌB˜Ó B˙B‡Ï דרגה באלוקות אותה ¿»
‰„È¯i‰ ‰˙È‰ ÌMnL∆ƒ»»¿»«¿ƒ»

È‰Óמלכתחילה  ,Ôk Ì‡c ,¿ƒ≈«ƒ
˙ÏÚBz‰ והריווח‰„È¯iaL ואם «∆∆∆«¿ƒ»

הייתה הע  שבו המקום עד רק היא לייה

מכל  אין הירידה, קודם בתחילה,

ריווח, שום ˆ¯CÈהעניין Ôk ÏÚÂ¿«≈»ƒ
ÌB˜ÓÏ ‡È‰ ‰iÏÚ‰L ¯ÓBÏ«∆»¬ƒ»ƒ¿»
‰˙È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ¿∆»¿»
,eÈ‰Â ,‰„È¯i‰ Ì„B˜∆«¿ƒ»¿«¿

‰iÏÚ‰L אחרי הנשמה סיום של ∆»¬ƒ»
הזה  בעולם ÏÚÓÏ‰שליחותה ‡È‰ƒ¿«¿»

"‡È‰ ‰¯B‰Ë" ˙ÈÁaÓ Ìb24 «ƒ¿ƒ«¿»ƒ
הירידה, קודם מקורה הוא ∆∆e‰fLשם

היא' 'טהורה בחינת ÔÈÚגם ÔÈ„Ú¬«ƒƒ¿»
'¯eiˆ' ÏL מסויימת eÎ'.והגדרה ∆ƒ

˙‡ ¯M˜Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Â¿≈¿ƒ¿«≈∆
,ÈÚÒÓ ˙L¯t ÛBÒ '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·n‰Ó ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰»»¿≈≈«¿…»¿ƒ≈»»»««¿≈

e‰fL'תורה ב'לקוטי זה ÌeiÒמאמר Ìb כלÌÚ ,¯a„na ¯ÙÒ ∆∆«ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ

ÈtŒÏÚ) ¯a„na ¯ÙÒ ˙ÏÁ˙‰a '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ó‰«¿…»¿ƒ≈»¿«¿»«≈∆«ƒ¿»«ƒ
"ÔÙBÒa Ô˙ÏÁ˙e ,Ô˙ÏÁ˙a ÔÙBÒ ıeÚ" ÏÏk‰25 יש כלומר, «¿»»»ƒ¿ƒ»»¿ƒ»»¿»

להתחלה  הסוף בין מיוחד ‰eÒt˜קשר ÏÚ במדבר 26) "e‡Nבפרשת ««»¿
'B‚ L‡¯ ישראל הציווי ‡˙ בני את ÌÈ¯NÚלמנות ÔaÓ Ì˙ÏbÏ‚Ï ∆…¿À¿¿…»ƒ∆∆¿ƒ

"ÌÈ¯NÚ Ô·"c) ‰ÏÚÓÂ ‰L»»»«¿»¿∆∆¿ƒ
ÔÈÁBn‰ ˙eÓÏL ÔÈÚ ‡e‰27, ƒ¿«¿≈«ƒ

עלֿפי  שם תורה' ב'לקוטי כמבואר

בן  עשרים... במילואו "יו"ד קבלה,

מוחין  המילוי עם יו"ד בו מאיר עשרים

נו"ן  ה"א מבחינת שלמעלה דאבא

הנמשכים  שערים שהם בינה שערי

אזי  למדות, המושג שכל מהבינה,

מה  העליון רצון לגולגלותם ההעלאה

מבן  בחכמה... כלל מושג שאינו

לישא  יכולים דוקא ומעלה שנה עשרים

לבחינת  שלו מוחין כי בחינת הכתר

ועולה  לכתר יותר קרוב החכמה אור

המסתעפים  כל עולה עמו וגם ראשונה

מבן  פחות מהֿשאיןֿכן כו'... ממנו

דאבא  מוחין מבחינת לו שאין עשרים

עדיין  דאמא מוחין בחינת רק עדיין

יכלו  ולא הכתר אור מבחינת הוא רחוק

כו'", לגולגלותם È‰BfL∆ƒלהעלותו
המוחין  ‰¯‡Lשלימות ˙ÏÚÓ«¬«»…

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,BÓˆÚŒ„vÓƒ««¿¿«∆∆¡«
˙BÏÚ‰Ï ,"L‡¯ ˙‡ e‡N"¿∆…¿«¬
‰ÏÚÓÏ L‡¯‰ ˙‡ dÈa‚‰Ïe¿«¿ƒ«∆»…¿«¿»

ÌL ÌbL ,(¯˙BÈ'תורה ב'לקוטי ≈∆«»
במדבר  Ó28C¯cŒÏÚ·‡¯פרשת ¿…»«∆∆

ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó«∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰iÏÚ‰»¬ƒ»∆«¬≈«¿≈

‰hÓÏ ‰„È¯i‰29 שיש ונמצא «¿ƒ»¿«»
בשניהם  כי לסופם במדבר לספר תורה' ב'לקוטי המאמרים התחלת בין קשר

למטה. מהירידה כתוצאה שנעשית עלייה על מדובר
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מוגה  בלתי

ומפרש :‡. המטות", "ראשי  התיבות רש"י מעתיק הפרשה ללמדם בהתחלת  לנשיאים כבוד "חלק
לומר  תלמוד כן, הדברות שאר שאף ומנין ישראל. בני לכל ואחרֿכך וכל 1תחלה, אהרן אליו וישובו

שהפרת  למד כאן, לאומרה ראה ומה ישראל. בני כל נגשו ואחריֿכן אליהם משה וידבר בעדה הנשיאים
זו  פרשה משה אמר שלא יכול או הדיוטות. בשלשה מפר מומחה, יחיד אין ואם מומחה, ביחיד נדרים

הדבר  זה חוץ בשחוטי ונאמר הדבר, זה כאן נאמר בלבד, לנשיאים ולבניו 2אלא לאהרן נאמרה להלן מה ,
לכולן". נאמרה זו אף וגו', אהרן אל דבר שנאמר בניֿישראל, ולכל

בפשטות: - הדברים ותוכן

דוקא? המטות" "ראשי אל שנאמרה הפרשיות, שאר מכל זו פרשה שונה במה היא: רש"י קושיית

לכל  גם אלא המטות, ראשי אל רק לא זו פרשה נאמרה דבר של שלאמיתו רש"י, מפרש זה ועל
בניֿישראל". לכל ואחרֿכך תחילה ללמדם לנשיאים כבוד ש"חלק אלא הדברות, שאר כל כמו ישראל,

דוקא, המטות לראשי ששייך מיוחד ענין יש נדרים שבהפרת בגלל - כאן נתפרש זה שענין והטעם
מומחה". ביחיד נדרים "שהפרת

"זה  חוץ' ב'שחוטי שנאמר ממה שוה' ב'גזירה זאת שלמדים - לפירושו הוכחה רש"י מביא ואחרֿכך
הדבר".

להבין:·. וצריך

הכת  ישראל פשטות לנשיאי אלא זו פרשה משה אמר שלא - הוא המטות" ראשי אל משה "וידבר וב
בניֿישראל). לכל גם משה אמר אחרות שפרשיות (אף בלבד

הלימוד  הרי - וכו'" הדבר זה חוץ בשחוטי ונאמר הדבר, זה כאן "נאמר שוה', 'גזירה שיש ואף
של  בפשוטו הכרח כשיש (מלבד מקרא של לפשוטו שייך זה ואין ההלכה, דרך על הוא שוה' ד'גזירה

שוה') 'גזירה ללמוד .3מקרא

מקרא, של פשוטו כמשמעות ללמוד יכולים הרי - זה בפסוק רש"י של בפירושו הצורך מהו כן, ואם
בלבד? המטות ראשי אל נאמרה זו שפרשה

גופא: רש"י בפירוש - להבין צריך ועוד

לכל  ואחרֿכך תחלה ללמדם לנשיאים כבוד "חלק פירושו בהתחלת שכתוב במה מסתפק אינו רש"י
מומחה". ביחיד נדרים "שהפרת המטות", ל"ראשי רק ששייך ענין כאן שיש ומוסיף ישראל", בני

"שהפרת  ללמד כדי הוא המטות" "ראשי שכתוב שמה לכתחילה לפרש צריך רש"י היה ועלֿפיֿזה,
כו'"? לנשיאים כבוד ש"חלק לפרש ההכרח ומהו מומחה", ביחיד נדרים

בזה:‚. הביאור לומר ויש

זו  בפרשה הרי - דוקא המטות" ל"ראשי ששייך זו בפרשה יש מיוחד ענין איזה היא: רש"י קושיית
בנוגע  וכן דברו", יחל לא גו' נדר ידור כי מ"איש החל ישראל, בני לכל השייכים ענינים אודות מדובר 
המטות  לראשי שייכים אינם אלו ענינים שכל - אשתו נדרי מפר והבעל בתו נדרי מפר שהאב אשה, לנדרי

אל משה "וידבר נאמר ומדוע בשוה, ישראל בני לכל אלא zehndדוקא, iy`x?"

(שהרי ישראל בני לכל  גם זו פרשה  משה לימד  שאמנם רש"י, מפרש זה לכל ועל שייך הפרשה תוכן
ללמדם  לנשיאים כבוד ש"חלק לפי זה הרי המטות", ראשי אל משה "וידבר שנאמר ומה ישראל), בני

ישראל". בני לכל ואחרֿכך תחלה
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ולהעיר:„.

ואחרֿכך תחלה, ללמדם לנשיאים כבוד "חלק רש"י בדברי מפרשים l`xyiÎipaיש lkl לפרש שכוונתו ,"
המטות  ראשי אל משה "וידבר שכתוב גם)Îipall`xyiמה אלא המטות, ראשי אל רק (לא דיבר שמשה ,"

.4לבניֿישראל 

אל  גם דיבר שמשה לומר הכתוב כוונת אם כי מקרא, של פשוטו זה שאין בפשטות מובן אבל
המטות  ראשי אל משה "וידבר הוהֿליהֿלמימר "l`eבניֿישראל, או לבניֿישראל"eבניֿישראל",

המטות  "ראשי שנאמר וכיון וא"ו); המטות"(בתוספת "ראשי הוא בזה הפירוש הרי ישראל", lyלבני
הפרשה  בהמשך וכמו לבניֿישראל".5בניֿישראל, המטות ראשי ואת גו' משה להם "ויצו :

"לבניֿישראל" התיבות לפרש רש"י כוונת אם (א) כי: - רש"י בדברי זאת לפרש שאין מובן כן וכמו
"לבני  התיבות את גם אלא המטות", "ראשי התיבות את רק לא מהפסוק להעתיק לו היה שבפסוק,
לבני  גם (שדיבר משה" ל"וידבר בהמשך באים ישראל" "לבני שהתיבות מפרש רש"י אם (ב) ישראל".
פרשה  משה אמר שלא יכול "או פירושו בהמשך רש"י ששולל לקאֿסלקאֿדעתך מקום אין - ישראל)
"וידבר  בקרא מפורש שהרי הדבר"), ד"זה שוה' ב'גזירה צורך גם אין (ובמילא בלבד" לנשיאים אלא זו

ישראל". לבני גו' משה

היינו, בניֿישראל", לכל "ואחרֿכך רש"י שכתב שמה לומר, צריך כן ze`ivndועל dzid jky שלאחרי ,
אבל בניֿישראל, לכל ולימד  חזר הנשיאים , את לימד "וידבר weqtaשמשה - לנשיאים הלימוד רק נתפרש

אל zehndמשה iy`x שאחרֿכך מה כאן נתפרש לא אבל תחלה", ללמדם לנשיאים כבוד ש"חלק כיון ,"
בניֿישראל. לכל ולימד חזר

תשא  בפרשת נאמר שכבר כפי כן", הדברות שאר ש"אף למקרא, חמש לבן ומבהיר מוסיף ורש"י
בניֿישראל". כל נגשו ואחריֿכן אליהם משה וידבר בעדה הנשיאים וכל אהרן אליו "וישובו

כאן":‰. לאומרה ראה "מה - מובן אינו שעלֿפיֿזה אלא

גם  הרי בניֿישראל, עם ואחרֿכך הנשיאים עם משה דיבר שתחילה הסדר היה הדברות שבכל כיון
עם  ואחרֿכך הנשיאים עם דיבר שתחילה יודעים היינו ישראל", בני אל משה "וידבר כאן נאמר היה אם
כבוד  לחלוק - כאן" לאומרה ראה "מה כן, ואם הדברות. לכל בנוגע תשא בפרשת כמפורש בניֿישראל,

דוקא? זו בפרשה המטות", ראשי אל משה ש"וידבר עלֿידיֿזה לנשיאים

נדרים  "שהפרת - נוסף דין ללמדנו כדי הוא כאן" לאומרה ש"ראה שהטעם רש"י, מתרץ זה ועל
שייך  לנשיאים כבוד חלוקת שענין והיינו, הדיוטות", בשלשה מפר מומחה, יחיד אין ואם מומחה, ביחיד

נדרים. להפרת בנוגע להדיוטות מומחה יחיד בין חילוק שיש כיון נדרים, לפרשת במיוחד

שנאמר  שמה ומפרש כו'", לנשיאים כבוד ש"חלק שפירש ממה בו חוזר שרש"י הכוונה שאין [ומובן,
לפי הוא המטות" ראשי אל משה פשוטו "וידבר זה אין שהרי - מומחה" ביחיד נדרים שהפרת ש"למד

מקרא, המטות"של ראשי אל משה "וידבר שנאמר במה הפירוש אלא, בכתוב; נרמז שרק דין כיֿאם
שהפרת  ש"למד לפי הוא כאן" לאומרה  ש"ראה מה ורק תחלה", ללמדם לנשיאים כבוד ש"חלק לפי הוא

מומחה"]. ביחיד נדרים

.Âלנשיאים אלא זו פרשה משה אמר שלא יכול "או רש"י, בלבד":וממשיך

לפרש  צורך יש - הדברות כל כמו בניֿישראל, לכל רבינו משה אמר זו פרשה שגם מפרשים כאשר
זה  אין ועדיין תחלה"; ללמדם לנשיאים כבוד "שחלק לפי רק זה הרי המטות" "ראשי כאן שנאמר שמה
מומחה". ביחיד נדרים שהפרת "למד - כאן" לאומרה ראה טעם "מה טעם לחפש שצריך כיון מספיק,
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"וידבר שכתוב מה לפרש מוטב - הנ"ל כל במקום המטות"ולכאורה, ראשי אל "שלא eheytkמשה ,
נאמר  - זו פרשה לידע שצריכים - בניֿישראל לכל ואילו בלבד", לנשיאים אלא זו פרשה משה אמר

הנשיאים?! עלֿידי אלא) רבינו, משה עלֿידי (לא הדבר

לאהרן  נאמרה להלן מה הדבר, זה חוץ בשחוטי ונאמר הדבר, זה כאן "נאמר רש"י, מתרץ זה ועל
לכולן": נאמרה זו אף וגו', אהרן אל דבר שנאמר בניֿישראל, ולכל ולבניו

כעין  רק אלא כנ"ל), מקרא, של בפשוטו מוכרח זה (שאין שוה' 'גזירה של ללימוד רש"י כוונת אין
מילתא: גילוי

מצינו  לא שבתורה הפרשיות ברוב (שהרי מיותר זה הרי שלכאורה אף הדבר", "זה נאמר שכאן כיון
מבניֿישראל  סגולה יחידי נתפרשו שבו בציווי הדבר", "זה שנאמר אחר במקום לחפש יש - זו) הקדמה

המטות"). "ראשי - דידן (כבנדון

נתפרשו שבו חוץ שחוטי על בציווי הדבר" "זה הלשון מצינו "דבר ואכן בקרא: ומפורש ובניו, אהרן
בניו ואל אהרן l`xyiאל ipa lk l`e. לומר מספיק היה שלכאורה למרות וזאת, ה'", צוה אשר הדבר זה .

מדבר" הכתוב ש"במוקדשין כיון לבניֿישראל), הדברים את יאמרו (והם ולבניו לאהרן זה שבהם 6ציווי ,
דוקא. הכהנים עלֿידי והקטרה זריקה להיות צריכה

זה  הרי בניֿישראל", ולכל ולבניו לאהרן "נאמרה הדבר", "זה בה שנאמר חוץ, שחוטי שפרשת וכיון
לכולן". נאמרה זו ש"אף שבפרשתנו, הדבר" ל"זה בנוגע גם מילתא' 'גילוי

ללמדם  לנשיאים כבוד ש"חלק לפי רק זה הרי המטות", "ראשי שנאמר שמה לומר, צריך ועלֿכן
ביחיד  נדרים שהפרת למד - כאן לאומרה ראה "ומה הפרשיות, כבכל ישראל", בני לכל ואחרֿכך תחלה

לעיל. כנזכר מומחה",

.Ê:ההלכה דרך על - רש"י בפירוש המופלאים מהענינים

פל  מצינו הדיוטות, בשלשה נדרים דהפרת לדין בירושלמי בנוגע רק 7וגתא אמורים הדברים אם
זקן". שיש במקום "אפילו או מומחה), (יחיד זקן" שאין "במקום

ישראל": לבני המטות ראשי אל משה "וידבר בפסוק הפירושים בב' הדבר תלוי ולכאורה

זקן  שיש במקום גם הנה - (בשוה) ישראל בני אל וגם המטות ראשי אל דיבר שמשה הפירוש לפי
הדיוטות); (שלשה בניֿישראל כל עלֿידי הנדר להפר יכולים המטות") "ראשי מומחה, (יחיד
- כו'" לנשיאים כבוד ש"חלק בניֿישראל, של המטות ראשי אל דיבר שמשה הפירוש  לפי מהֿשאיןֿכן

הדיוטות". בשלשה מפר מומחה יחיד אין "אם ורק מומחה), (יחיד זקן אצל הנדר את להפר צריך

***

.Á כל את כוללים והסיום (שההתחלה פרשה כל וסיום בהתחלת רש"י פירוש לפרש להמנהג בנוגע
הרי  ביחד, מטותֿמסעי קורין הזה השבתֿקודש שביום אף הנה - תורה חומשי חמשה בכל הפרשה),
- לו הידוע טעם איזה מצד - הקדושֿברוךֿהוא שרצה אלא פרשיות, שתי כיֿאם אחת, פרשה זו אין

ביחד. פרשיות שתי יחברו מסויימות שבשנים

פרשיות: שתי בעצם הן זו בשנה שגם לדבר ההכרח לבאר ויש

פרשהכיוןא) כל קורין - לפניה והן זו שנה לאחרי הן - שנים כן שבכמה על עצמו, בפני בשבת
היא  התורה שהרי אחת, פרשה זו הרי זו שבשנה לומר יתכן לא ובמילא פרשיות. שתי שהן לומר, צריך

מוחלפת  תהא ולא חסֿושלום.8נצחית,
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ג.6) שם, אחרי פרש"י
ה"ח.7) ריש פ"א חגיגה

רפ"ט.8) יסוה"ת הל' רמב"ם וראה העיקרים. מי"ג הט' עיקר
התשיעי. יסוד חלק פ' סנהדרין פיה"מ סה"ג. פי"א מלכים הל'
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בזהר ב) שמצינו כפי ומספרן, הפרשיות חלוקת סדר כללות למנות 9מצד יש - סדרים ג"ן בתורה שיש
פרשיות. כב' ומסעי מטות פרשיות

ענין ג) כי פרשיות, שתי הן שבעצם מוכח, מחוברות, אלו פרשיות זו שבשנה שאומרים גופא מזה
לחברם. צורך יש שלכן נפרדים, דברים בשני רק שייך החיבור

ביחד. פרשיות שתי קורין שבהן שנים יש התורה, קריאת למצות בנוגע ורק

פירוש  בביאור להסתפק אין לבאר ולכן, יש אלא מסעי, פרשת ובסוף מטות פרשת בהתחלת רש"י
כדלקמן. מסעי, פרשת ובהתחלת מטות, פרשת בסוף רש"י פירוש גם

.Ë ביסודו וראיתי ה"א, מפיק אינו "לה נבח", לה "ויקרא מטות, פרשת סוף רש"י בפירוש הביאור
ותמהני, לא. כמו מדרשו שמשמע רפה, הוא לפיכך זה, שם לה נתקיים שלא לפי הדרשן, משה רבי של

ויאמר  לה, הדומות תיבות בשתי ידרוש לבנות 10מה בועז, מקרא 11לה של פשוטו שעלֿפי - בית" לה
בא  הכתוב שהרי זה"), שם לה נתקיים ("שלא "לא" נאמר כאילו הוא ה"א" מפיק אינו ש"לה לפרש אין

שנבח dlלומר `xwשמשמע" אלא enkבשמו, eyxcnמציאות שזוהי לרמז .ietx'לא",

בית" לה לבנות בועז, לה ויאמר לה, הדומות תיבות בשתי ידרוש מה "תמהני רש"י אומר זה ועל
הרמב"ן  כקושיית ובגמרא, רות במדרש דרשות עליהם שיש -12(אף (hytd jxc lr yxc פירושו (שאין

" הוא שהפירוש לומר בהכרח הנ"ל תיבות בשתי כי רפויה), מציאות רק אלא מציאות l`"לא", רק ולא ,"
שפחותך" כאחת חשובה) (איני אהיה "לא רות דברי על מענה שהוא בועז", לה "ויאמר בפסוק רפויה:

" -oi`מן האימהות"האמהות את מן אלא ש"ויאמר13(שפחות), היינו, כו'), רבקה פירושו dl(שרה "
"`lאודות מדבר שהפסוק כיון בית", לה "לבנות ובפסוק בבבל"; שנשארה אודות zeriawa"חנופה" (ולא

ש"אשתרבובי" הרוח, בבבל)גסות בקביעות נשארה ולא הרי14לעילם, ,yxtl xyt` i` רומז ש"לה"
-למציאות dietx עמוד יח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה

ואילך. 371

.È מה" תמיהתו למרות הדרשן, משה רבי של פירושו את מביא שרש"י הטעם ולבאר להוסיף ויש
בנ"ך: אלא תורה, חומשי בחמשה אינן אלו שתיבות כיון - לה" הדומות תיבות בשתי ידרוש

לנ"ך  תורה חומשי חמשה שבין הכתובים 15מהחילוקים שפירוש בהכרח תורה חומשי שבחמשה -
לראש לכל ומצוות.eheytkיהיה התורה ענין כל חסֿושלום יתבטל זאת, לולי כי ,

בפסוק  להיות 16ולדוגמא: צריך לראש לכל הנה עיניך", בין לטוטפות והיו ידך על לאות "וקשרתם
תפילין, שבמצות הרמז גם אמנם ישנו - יום. בכל ממש בפועל תפילין  להניח שצריך הפשוט, הפירוש

כו' לשעבדם שצריך והמוח הלב כנגד הקדושֿברוךֿהוא 17שהם את זוכר שהוא לומר אדם יכול כן, ואם ,
ו  לבו את אליו ומשעבד היום, כל הנחת במשך של למעשה זקוק אינו - הוא טוען - ובמילא מוחו,

תפילין מצות לקיום היא התורה כוונת לראש שלכל לו, אומרים זה ועל .dheytkתפילין;

יש  בציצית לטעון: אדם יכול שלכאורה - גדול) בטלית או קטן (בטלית ציצית במצות ועלֿדרךֿזה
הכבוד" לכסא דומה ורקיע לרקיע, דומה וים לים, דומה שהתכלת "מפני תכלת, היושב 18חוטי ש"מזכיר ,
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שם.9) בנצו"ז בהמצויין וראה ב. קד, ח"א
יד.10) ב, רות
יא.11) ה, זכרי'
האחרונים 12) בדורות שנתגלו מדרשים שיש שמצינו ואף

בדורות  שהיו מדרשים שיש לאידך, (וכן שלפנינו בדורות היו ולא
לידינו ), הגיעו ולא בספריהם, ונזכרו  לזהר,הראשונים, בנוגע וכמו 

שנמצא  כמו הזהר ספר כל הי' ותוס' רש"י אצל האם ספק שיש
שלא  חלק שישנו שכשם ירושלמי, לתלמוד בנוגע וכן אצלנו,

שאצל יתכן כך לידינו, ממה הגיע אחרים חלקים היו הראשונים
בידינו מביא שיש שאינו התוס' על קושיות כמה יתורצו (ועפ"ז

נתגלה  לא רש"י שבזמן לומר דוחק מ"מ, הירושלמי), מדברי

אם כי רות, לקושיית מדרש מקום הי' לא כזו, לאפשרות מקום יש
רש"י, לאחרי דורות כמה רק שהי' שהרמב"ן, ועכצ"ל, הרמב"ן.
מזה  גם וכדמוכח רש"י. לידי הגיע רות שמדרש לידע יכול הי'
רות. במדרש שמקורם ענינים כמה רש"י מביא רות על שבפירושו

כאן.13) ברמב"ן הובא ה. פ"ה, רבה רות
וש"נ.14) א. כד, סנהדרין
וש"נ.15) בשוה"ג. 29 ע' ח"ל לקו"ש גם ראה
ח.16) ו, ואתחנן
סידור 17) (סי"א). ס"ה סכ"ה או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה

תפילין"). הנחת (ב"סדר בתחלתו אדה"ז
א.18) פט, חולין
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הכסא" זקוק19על אינו - טענתו לפי - הוא אבל הקדושֿברוךֿהוא. -oeincdl;שבציצית התכלת שעלֿידי
התורה  כוונת לראש שלכל - זה על והמענה הכסא"!... על "היושב אל ("דירעקט") ישיר באופן מגיע הוא

ציצית ללבישת וכו'.eheytkהיא לרקיע הדמיון - שבדבר הרמזים אודות לחשוב יכולים זה לאחרי ורק ,

בראשית" למעשה "זכר שענינו לשבת, בנוגע ואת 20ועלֿדרךֿזה השמים את ה' עשה ימים ששת "כי ,
וינפש" שבת השביעי וביום ובתפלה,21הארץ בקידוש זאת הזכיר שכבר שלאחרי לטעון, אדם יכול -

לפשטות  היא לראש לכל התורה כוונת אלא, קלה... מלאכה איזו חסֿושלום יעשה אם כלֿכך נוגע לא
הענינים.

הפסוק שפירוש פעמים כמה מצינו הרי בנ"ך, דידן:`epiמהֿשאיןֿכן ובנדון הענינים, פשטות כפי

שפחותך") כאחת אהיה "לא לדבריה (במענה לה אמר שבועז הפירוש הרי - בועז" לה "ויאמר בפסוק
מתא  אינו האימהות", מן אלא האמהות, מן את האוכל "אין לעת בועז לה "ויאמר הכתובים: לפשטות ים

mgld on zlk`e meld iyb"האימהות "מן שהיא מה ואילו האוכל", "לעת היה זה שמאורע גם ומה גו'".
רק ולא zxgnlנתברר מואבי עמונית, ולא ד"עמוני הדין (מצד בישראל בית ממנה שייבנה כשפסקו ,
גו'"22מואבית" וכלאה "כרחל ,(23.

ל"חנופה" שבנו לפרש אפשר אי הרי - בית" לה "לבנות בפסוק eheytkוכן zia בעל מאבנים, בית ,
אינו  אדם, בו דר אם גם ובלאוֿהכי במזוזה, חייב אז (שרק אמות ד' על אמות ד' בו ויש וגג, כתלים ד'

במזוזה  חייב ואינו בית, לבטלה),24נקרא שמים שם מוציא הוא הרי עליה, ויברך מזוזה בו יקבע ואם ,
ירדה "חנופה" dlekשהרי laal.אמות ד' בן מסויים ב"בית" רק  ולא ,

"מה  התמיהה גם הרי מקרא, של לפשוטו בהתאם להיות מוכרח אינו נ"ך בפסוקי שהפירוש וכיון
לשלול  כדי בה אין לעיל), (כנזכר הפשט דרך על שיהיה באופן אלו בפסוקים הדרשן משה רבי ידרוש "

פירושו. את

.‡È אודות מדובר אלו פסוקים שבשני דכיון - תורה" של "יינה עלֿפי רש"י, בתמיהת הביאור המשך
לקדושה  הלעומתֿזה האימהות 25הפיכת מן כאחת להיות המואביה דרות דבבל 26(הגיור החושך והפיכת ,

בבל" של ֿ 14ל"תלמודה ד'ממה רפויה), (מציאות ה"א" מפיק אינו "לה בזה מתאים לא מצד ), נפשך':
שיחות' ב'לקוטי נדפס - התוקף אמיתית להיות צריך  הקדושה, ומצד ממש, "לא" להיות צריך הקליפה,

ואילך. 376 עמוד שם

***

.·È:רש"י מפרש מסעי פרשת בהתחלת

עליהם  שגזר שאףֿעלֿפי מקום, של חסדיו להודיע הללו, המסעות נכתבו "למה מסעי", "אלה
היתה  ולא שנה, ארבעים כל למסע  ממסע ומטולטלים נעים שהיו תאמר לא במדבר, ולהניעם לטלטלם
קודם  ראשונה בשנה היו שכולם י"ד, מהם צא מסעות, ושתים ארבעים אלא כאן אין שהרי מנוחה, להם
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שם.19) פרש"י
וש"נ.20) סכ"ט. פי"ז הכולל שער ראה
יז.21) לא, תשא
שם,22) א. ד, רות פרש"י גם וראה וש"נ. סע"א. סט, יבמות

ו.
יא.23) שם, רות
יו"ד24) טושו"ע רפ"ו. מזוזה הל' סי"ג.רמב"ם סרפ"ו
יודעים 25) שאז - לקדושה הלעו"ז שבהפיכת העילוי נתבאר

שהעבודה זמן בוודאות שכל הנסיונות, בענין וכמו בשלימות, היא

יתנהג כיצד יודעים לא בנסיון, עמד ורק שלא נסיון, לידי כשיבוא
ועמד נסיון לידי בשלימות.כשבא היא שעבודתו יודעים אזי בו,

ביגיעה צורך יש זו עבודה שבשביל ו"לפום *מרובה אלא ,
היגיעה) צער גם (כולל שעי"ז צערא - מכ"א) פ"ה (אבות אגרא"

צורך  ירידה שהיא למטה, הנשמה דירידת הכוונה תכלית נשלמת
עלי'.

ועד 26) דוד, בית מלכות - נאמן" "בית נבנה שממנה ועד
בית  שיהי' השלישי, ביהמ"ק - נאמן בית שיבנה דוד, בן למשיח

נצחי.

*(zellka dyexcd dribid lr sqepdceard,dyecwa mb,zeppeazdd oipra enkeote`a l"vy"xywa ezrc xywnyc`n wfge uin`rwzie
ezaygnwfega,"z`f ilele,"`ey zepeinc m`Îik zizin` dad`e d`xi eytpa cilei `l"(b"tq `ipz),min znbecaemiafknd,ewqtiy oeiky

onf ixg`l,zra mb dpdafk 'igaa d"d mzriap,(h"n g"t dxt) xwy.
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שנאמר  המרגלים, נשתלחו שמשם לרתמה, שבאו עד מרעמסס משנסעו מחצרות 27גזירה, העם נסעו ואחר
אומר  הוא וכאן וגו', אנשים לך שלח פארן,28וגו', במדבר שהיא למדת ברתמה, ויחנו מחצרות ויסעו

אהרן  מיתת לאחר שהיו מסעות ח' משם הוצא הארבעים,29ועוד בשנת מואב, ערבות עד ההר מהר ,
הדרשן. משה רבי של מיסודו זה  מסעות. עשרים אלא נסעו לא שנה ושלשים שמונה שכל נמצא

לרפאותו, רחוק למקום והוליכו חולה, בנו שהיה למלך משל אחרת, דרשה בו דרש תנחומא ורבי
את  חששת כאן הוקרנו, כאן ישננו, כאן לו, אמר המסעות, כל מונה אביו התחיל חוזרין, שהיו כיון
לו  אמר "כך בהנמשל: תנחומא רבי דרשת לסיום - בפשטות - בזה (שכוונתו וכו'" ראשך

כו'"). הקדושֿברוךֿהוא

להבין: וצריך

תנחומא א) רבי של הפירוש את והן הדרשן, משה רבי של הפירוש את הן בפירושו רש"י מביא מדוע
לו  היה ואםֿכן, מקרא, של פשוטו לפרש כיֿאם חז"ל, מדרשי כל את להביא רש"י של ענינו אין הרי -

ולכאור  מקרא. של לפשוטו קרוב היותר - אחד פירוש היא להביא תנחומא רבי של שהדרשה כיון ה,
מעולם  להמשיך בשביל הוא במשל שהצורך וכידוע מקרא, של מפשוטו יותר רחוק זה הרי משל, עלֿפי

כו' יותר הדרשן.30גבוה משה רבי של הפירוש רק להביא לו היה כן, ואם ,

בוב) דרש תנחומא ש"רבי רש"י כותב `zxgמדוע dyxc אלו פירושים בב' שמעיין מי כל הרי - "
"דרשה  - רגיל  בלתי ובסגנון בלשונו, להאריך רש"י צריך ולמה שונים, פירושים שהם בעצמו רואה

אחרת"?!

.‚È המסעות נכתבו "למה - הכתובים בפשטות לרש"י שהוקשה מה תחילה ולבאר להקדים ויש
הללו":

לחזור  רבינו משה צריך מדוע - הארבעים שנת בסוף מואב בערבות כבר עומדים בניֿישראל כאשר
ענין שזהו שנה, הארבעים כל במשך שהיו המסעות פרטי כל את הגזירה ievxÎizlaולמנות היא שסיבתו ,

לארץ  נכנסים היו זאת לולי שהרי המרגלים, חטא בגלל שנה ארבעים במדבר להתעכב עליהם שנגזרה
לארץ  להכניסם חפץ הקדושֿברוךֿהוא שהיה אחד, ביום הלכו ימים שלשת ש"מהלך שמצינו כפי מיד,

בלתיֿרצוי?!31מיד" דבר להם ולהזכיר בניֿישראל את לצער צריך למה ואםֿכן, ,

בהתחלת  לבניֿישראל משה אמר מוסר דברי שהרי - מוסר דברי לומר היתה משה שכוונת לומר ואין
רש"י  כפירוש דברים, הפסוק 32פרשת שמפרש וכפי כו'", תוכחות "דברי הדברים", "אלה עשר 33: "אחד

הר  כדרך ברנע לקדש מחורב קצרה דרך לכם אין שגרמתם, מה ראו משה, להם "אמר מחורב", יום
. ימים בשלשה אותו הלכתם ואתם יום, י"א מהלך הוא ואף מתלבטת שעיר, שכינה היתה כך וכל .

אבל  שנה"; ארבעים שעיר הר סביבות אתכם הסב שקלקלתם, ובשביל לארץ, ביאתכם למהר בשבילכם
ע  שמורים הללו", המסעות נכתבו "למה  כן, ואם מוסר, דברי נאמרו לא בלתיֿרצוי?בפרשתנו דבר ל

וכו'": מקום של חסדיו "להודיע רש"י, מפרש זה ועל

הקודמת  הפרשה שבני 34בסוף במדבר, בניֿישראל שהיו שנה הארבעים בסוף שאירע מה מסופר
המערבי, לעבר הירדן את לעבור ולא הירדן, של המזרחי בעבר נחלתם לקבל ממשה ביקשו גד ובני ראובן
עשו  "כה באמרו: לארץ, מליכנס בניֿישראל את שמנעו למרגלים אותם והשווה עליהם, כעס ומשה
תחת  קמתם והנה גו' הדור כל תום עד שנה ארבעים במדבר ויניעם בישראל ה' אף ויחר גו' אבותיכם
במדבר  להניחו עוד ויסף גו' ישראל אל ה' אף חרון על עוד לספות חטאים אנשים תרבות אבותיכם

אם 35וגו'" אשר עד ישראל בני לפני חושים נחלץ "ואנחנו אמרו ראובן ובני גד שבני לאחרי ורק ;
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שלח.27) ר"פ בהעלותך. ס"פ
יח.28) לג,
זה.29) ועש"ק ביום שחל אב, בר"ח
ובכ"מ.30) ג. יא, לך לך תו"א ראה
לג.31) יו"ד, בהעלותך פרש"י

א.32) א, דברים
ב.33) שם,
ואילך.34) א לב, מטות
חֿטו.35) שם,
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מקומם" אל והיתה 36הביאונום גו' למלחמה ה' לפני תחלצו "אם עמהם: והתנה לבקשתם, משה הסכים ,
לאחוזה" לכם הזאת ראשי 37הארץ ואת נון בן יהושע ואת הכהן אלעזר "את תנאם ועל עליהם ומינה ,
ישראל" לבני המטות .38אבות

שנגזר  שנה הארבעים מסתיימים שסוףֿסוף לאחרי גדול: בפחד אז עמדו שבניֿישראל מובן, ומזה
בני  הנהגת מצד במדבר, להשאר שיצטרכו הגזירה חסֿושלום להתחדש עלולה - במדבר להיות עליהם
"הכל  שהרי זה, לאחרי יהיה מה יודע מי גו'", חושים נחלץ "ואנחנו שהבטיחו אף כי ראובן, ובני גד

שמים" מיראת חוץ שמים .39בידי

כיון  לפחד, מה להם שאין לבניֿישראל, באמרו כו'", מקום של חסדיו "להודיע משה הוצרך ולכן
הוא תאמר ocqgשהקדושֿברוךֿהוא לא במדבר, ולהניעם לטלטלם עליהם "גזר כאשר שגם כך, כדי ועד ,

. שהרי מנוחה, להם היתה ולא שנה, ארבעים כל למסע  ממסע ומטולטלים נעים שמונה שהיו כל .
עירב  הדין, מדת מצד שהיא הגזירה בשעת  שאפילו והיינו, מסעות", עשרים אלא נסעו לא שנה ושלשים

כו'. שאפשר כמה עד חסדים, של ענין גם הקדושֿברוךֿהוא

הן  - חסדים של באופן היתה במדבר בהיותם בניֿישראל עם ההנהגה שכללות בכך גם [וכמודגש
השמים" מן "לחם להם שניתן שכתוב 40בגשמיות, וכמו כו', הכבוד וענני מרים, של מבארה ומים ,41

ב"ארץ  היו שלא שכיון ברוחניות, והן שנה", ארבעים זה בצקה לא ורגלך מעליך בלתה לא "שמלתך
יושביה" דעה"42אוכלת "דור להיות זכו ועלֿידיֿזה מנוחה, מתוך בתורה היום כל לעסוק פנויים היו ,43.

רז"ל  במאמר הביאור גם המן"].44וזהו לאוכלי אלא כו' התורה ניתנה "לא

שאפילו  מקום", של "חסדיו את רואים שבזה - המסעות במנין לבניֿישראל משה דברי תוכן וזהו
וכיון  חסד, של באופן עמהם הקדושֿברוךֿהוא התנהג אפשרית הזדמנות בכל הנה עצמה, הגזירה בשעת

כו'. להתיירא מה להם אין שכן,

.„È כי התנחומא, פירוש גם רש"י מביא הדרשן, משה רבי של פירוש על שנוסף הביאור, המשך
להר  מרגלים) נשתלחו (שמשם רתמה שבין המסעות לעשרים בנוגע הוא הדרשן משה רבי של פירושו
ושלאחרי  המרגלים שילוח שלפני למסעות בנוגע הוא התנחומא פירוש ואילו אהרן), מת (ששם ההר

ונדפסה  שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי שהוגהה בשיחה נכלל - אהרן שיחות'45מיתת ב'לקוטי
.4 הערה 390 עמוד יח חלק

.ÂËדרשה בו דרש תנחומא ש "רבי רש"י שכתב מה גם כי:`zxgוזהו - "

מסעותא) הזכרת מבארת תנחומא רבי משה `mixgדרשת רבי של פירושו עלֿידי שנתבארו מאלו
לעיל. כנזכר הדרשן,

ישראלב) בני אל משה של דיבורו מוסב - הדרשן משה רבי של פירושו zeaxraלפי dzr micnery
ux`l qpkdl mippekzne a`en הקדושֿברוךֿהוא של חסדיו את שרואים כיון כו', להתיירא מה להם שאין ,

על שנגזרה הגזירה בשעת דרשה`mdizeaגם בו דרש תנחומא "רבי ואילו כנ"ל; ,zxg` של שדיבורו - "
בניֿישראל אודות מוסב xacnaמשה zerqnd lk z` exary ישנ "כאן לומר שייך אליהם שרק ,ep כאן

חשש epהוקר  ראש zכאן ".jאת

כדי ג) רחוק למקום ההילוך אינם בפרשתנו שנזכרו שהמסעות - הוא תנחומא רבי שבדרשת החידוש
"שהיו ומצב המעמד אודות הוא המדובר אלא שחלה, המלך בן את שבן oixfegלרפא לאחרי היינו, ,"

רבי  של בפירושו מהמדובר לגמרי אחרת עבודה וסדר מצב - אחרת" "דרשה שזוהי כבר, נתרפא המלך
המסעות בעת ההילוך אודות הדרשן .46עצמן משה
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יז.36) שם,
כֿכב.37) שם,
ובפרש"י.38) כח שם,
יב.39) יו"ד, עקב עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. ב. לג, ברכות
ד.40) טז, בשלח
ד.41) ח, עקב

לב.42) יג, שלח
וש"נ.43) ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה
ד.44) טז, שם בשלח. ר"פ מכילתא
תשל"א.45) לגני באתי וד"ה זו, שנה מנ"א ה' שיחת בשילוב
זו).46) משיחה (גם 40 הערה שבפנים לקו"ש גם ראה
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.ÊË מישראל ואחד אחד בכל שישנם כפי המסעות למ"ב בנוגע - העבודה בדרכי מזה וההוראה
הבעלֿשםֿטוב  (כתורת חייו כל ויום 47במשך יום בכל וגם ,(48:

הידוע  הכתוב 49ובהקדים עבודה 50בפירוש סדר שישנו וארוממנהו", אבי אלקי ואנוהו אֿלי "זה
אֿל  ד"זה "מצדiבאופן ,"izricie izbyd משה של שדיבורו הדרשן משה רבי של פירושו בדוגמת - "

ד"אלקי באופן עבודה סדר וישנו לארץ; ליכנס עתה שעומדים בניֿישראל אל הקבלה `iaמוסב מצד ,"
במדבר, המסעות את שעברו הדור אודות מוסב משה של שדיבורו תנחומא רבי דרשת בדוגמת - כו'

לארץ. ליכנס שעומדים בניֿישראל של אבותיהם

על  שמתייגע עצמו, בכח האדם עבודת הנ"ל: עבודה אופני בשני צורך שיש - היא ההוראה וכללות
דוקא; והשגה הבנה של ענין שיהיה שדורשת חב"ד, בחסידות במיוחד וכמודגש כו', וההשגה ההבנה
האמונה, ענין גם להיות צריך ההשגה ומלבד לנשמע, נעשה דהקדמת הענין גם להיות צריך זה עם וביחד

כו'. מלמעלה שנמשך מה שזהו

ב'לקוטי  כמבואר תמיד, להיות צריכים - אבי") ("אלקי ואמונה ("אֿלי") השגה - אלו ענינים ושני
לבבך  אל והשבות היום וידעת דיבורֿהמתחיל ("וידעת"),51תורה' וההשגה ההבנה מעלת שתגדל שככל ,

ואז  והשגה, בהבנה זו מדריגה גם באה ואחרֿכך יותר, נעלית בדרגא האמונה ענין להיות צריך אזי
ה  יותר.האמונה עוד נעלית בדרגא יא

השל"ה  כפירוש "ואנוהו", - השלימות לתכלית באים אזי כזה, באופן היא העבודה כאשר 49ודוקא

כו'". ביחד "דבוקים שנעשים והו", "אני מלשון שזהו

***

.ÊÈ.'גו למסעיהם מוצאיהם את משה ויכתוב  גו' מסעי אלה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

שליט"א:) אדמו"ר כבודֿקדושת אמר המאמר, (לאחרי

סיימו  לא שעדיין כאלו ישנם ואם השבוע, דפרשת ה'לקוטיֿתורה' לימוד שסיימו הרבה ישנם בודאי
"לחיים" עתה ויאמרו הבדלה. עד השבת, יום במשך יסיימו בודאי -52.

***

.ÁÈ מזו זו גדולתן לפי מנאן "כאן וגו'", תרצה "מחלה מסעי, פרשת סוף רש"י בפירוש הביאור
בהשוואה  כזו", זו ששקולות ומגיד חכמתן, לפי מנאן המקרא ובכל תולדותן, כסדר ונשאו בשנים,

פינחס  בפרשת רש"י ותהיינה 53לפירוש אומר הוא "להלן וגו'", נעה מחלה צלפחד בנות "ותקרבנה ,
בפסוק  צלפחד בנות במנין שהחידוש - סדרן" את שנה לפיכך כזו זו שקולות שכולן מגיד תרצה, מחלה

זה  לפני נימנו שכבר אף ללמד 54"ותקרבנה", שבפרשתנו, הסדר שינוי לגבי הוא, סדר, באותו בשמותיהן
אלא  תולדתן, כסדר  שלא ונישאו נישואיהן, סדר לפי רק (לא מנאן "כאן כי כזו", זו שקולות "שכולן

גו'" ידברו "ימים השנים, עם (שבאה חכמה עם גם שקשורה בשנים", מזו זו גדולתן לפי ובסדר 55גם) ,(
בפעם  כשנזכרו (גם חכמתן" לפי מנאן המקרא "בכל ואילו תולדותן", כסדר ש"נשאו כיון כאן, נכתבו זה

") שבפרשתנו המנין שגם וכיון החכמה), שמצד לטענה כהקדמה עם lkaהראשונה, קשור המקרא")
שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - כזו" זו ששקולות "מגיד הסדר שינוי הרי החכמה, מעלת

ואילך. 200 עמוד ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס
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וש"נ.47) ס"ל. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
א'שנב.48) ס"ע (מסעי) פרשתנו אוה"ת
א).49) (מ, ראשון מאמר בעש"מ של"ה ראה
ב.50) טו, בשלח
ואילך.51) א ד, ואתחנן

ואילך.52) 115 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה
א.53) כז,
לג.54) כו, שם
ז.55) לב, איוב
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
Ï‡¯˘È ı¯‡Ó ‰‡ÈˆÈ‰ ¯ÂÒÈ‡

הפסוק  כי 1על בה וישבתם הארץ את "והורשתם
הרמב"ן: אומר אותה", לרשת הארץ את נתתי לכם
בארץ  שישבו אותם יצוה היא, עשה מצות זו דעתי "על
רבותינו  שהפליגו ומה להם.. נתנה הוא כי אותה וירשו
ממנה.. לצאת ושאסור ישראל בארץ הישיבה במצות
בהשגותיו  מזו: יתירה הזו". במצוה נצטווינו בכאן
הרמב"ן  כולל הרמב"ם של המצוות לספר והשלמתו

המצוות  במנין זו (שלא 2מצוה עצמה בפני כמצוה ,
שזהו  ואומר, בזה מאריך והוא הרמב"ם). כשיטת

הגמרא  לדברי היוצא 3הטעם (מארץ 4"כל ממנה
עבודה  כעובד בעיניך יהא לארץ בחוצה ודר ישראל)

שנאמר  גו'".5זרה ה' בנחלת מהסתפח היום גרשוני כי

הארץ  ישוב את מונה אינו שהרמב"ם למרות אמנם,
מצוה  שזו אומר אינו וכלל המצוות, במנין עם 6כו' ,

הלכות  כמה ברמב"ם מוצאים היציאה 7זאת, באיסור
לארץ  לחוץ ישראל ההלכה 8מארץ וביניהם "לעולם 9. :

ואל  עכו"ם שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ אדם ידור
שכל  ישראל, שרובה בעיר ואפילו לארץ בחוצה ידור
שנאמר  זרה, עבודה עובד כאילו לארץ לחוצה היוצא
עבוד  לך לאמר ה' בנחלת מהסתפח היום גרשוני כי

אחרים". אלקים

.·
Ï··Ó ‰‡ÈˆÈ‰ ¯ÂÒÈ‡· Ì"·Ó¯‰ È¯·„

להב  תחילה כדי לבאר יש הרמב"ם, שיטת את ין
האמורה: בהלכה הרמב"ם דברי וסיום המשך את

לצאת  אסור כך לחו"ל מהארץ לצאת שאסור "כשם

שנאמר  הארצות לשאר ושמה 10מבבל יובאו בבלה
יהיו".

במסכת  הכסףֿמשנה) שציין (כפי זו הלכה ומקור
ר' של מימרות שתי מובאות שם שבגמרא כתובות,
ישראל  לארץ מבבל העולה יהודא.. ר' "אמר יהודה:
יום  עד יהיו ושמה יובאו בבלה שנאמר בעשה עובר

אותם" שם 11פקדי מובא הדברים ובהמשך "אמר 12, :
מארץ  לצאת שאסור כשם שמואל אמר יהודה ר'

ארצות". לשאר מבבל לצאת אסור כך לבבל ישראל

בזה:13וידועות  השאלות

מימרות  שתי את יחד הרמב"ם הכליל איך א)
וגו'") ("בבלה מהכתוב הראיה את הרי – הללו הגמרא
האיסור  בענין הראשונה במימרא יהודה ר' מביא

מבבל l`xyiהיציאה ux`l מביא הרמב"ם ואילו ,
מבבל היציאה איסור לענין `zevxאותה x`yl שבזה)

יהודה  ר' של הראשונה המימרא )?14עוסקת

הרמב"ם  כוונת אם ממהֿנפשך: קשה, זה ולפי
מבבל לצאת "אסור לכלול x`ylבלשונו – הארצות"

ישראל  ארץ את סובר 15גם כי הכסףֿמשנה), (כדברי
אינו  – הארצות כל את למעט בא גו'" יובאו ש"בבלה
ר' של השניה במימרתו והחידוש ההוספה מהי מובן
ארצות" לשאר "לצאת.. שאסור שמואל) (בשם יהודה
שלומד  (בסתמא) יהודה ר' של הראשונה מימרתו על

מבבל לצאת l`xyiשאסור ux`l בבלה" מהכתוב
ארץ  את הן שכולל היא הכתוב משמעות הרי – וגו'"

הארצות  שאר את והן ?16ישראל

של  הראשונה במימרתו וגו'" ד"בבלה הלימוד ואם
לארץ  מבבל העליה את אלא ממעט אינו יהודה ר'
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כתובות. מס' וסיום (*
ראה 1) – ובהערות) (בפנים דלקמן ענינים בכמה – נג. לג, פרשתנו

תשי"ז) (אה"ק, חמדה ארץ וש"נ. א"י, ערך תלמודית אנציקלופדיא ג"כ
ה'. סי' שם ובפרט א'. שער

כה.2) יח, אחרי רמב"ן גם וראה ד. מ"ע
ב.3) קי, כתובות
"כל4) xcd.57בגמ': הערה לקמן וראה כו'". בחו"ל
יט.5) כו, ש"א
(6.58 הערה לקמן ובהנסמן שם. לסהמ"צ מג"א וראה
ואילך.7) ה"ט פ"ה מלכים הל'
הכל 8) פרשתנו) ברמב"ן הובא שם. (כתובות שבמשנה הדינים וגם

רמב"ם  וראה ואילך. הי"ח אישות מהל' פי"ג רמב"ם – כו' לא"י מעלין
ה"ט. פ"ח עבדים הל'

הי"ב.9) שם מלכים הלכות
כב.10) כז, ירמי'
סע"ב.11) קי, שם
א.12) קיא,
המלך 13) עמק הגהות לרמב"ם. לח"מ שם. כתובות מהרי"ט ראה

ואילך. מג אות תנד סי' יו"ד אבנ"ז שו"ת לע"י, יעקב עיון שם. לרמב"ם
ועוד.

בדברי 14) גו'" יובאו בבלה "שנאמר (בגמרא) שגורס לומר ודוחק
שמואל. אמר ר"י

ארץ 15) לבד משמעותו הארצות" "לשאר הלשון שבפשטות אף
ישראל.
שם.16) כתובות הפלאה שם. לח"מ ראה
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והמימרא  ארצות, לשאר היציאה את ולא ישראל
לשאר השני', מבבל לצאת האיסור את המחדשת

רק כוונתה ישראל x`ylארצות, לארץ ולא 17ארצות,

המימרא  של (הלשון או לכתוב הרמב"ם על היה –
מבבל לצאת אסור "כך יהודה) ר' של ux`lהראשונה

l`xyi"18"הארצות "לשאר שכותב מכיוון או, ,
מהכתוב  הלימוד להביא לו היה לא השניה, כבמימרא

וגו'" ?19"בבלה

עצמם: הרמב"ם בדברי סתירה קיימת לכאורה ב)
" ההלכה לחו"ל mykמתחילת מהארץ לצאת שאסור

jk היציאה שאיסור משמע כו'" מבבל לצאת אסור
"אסור  שמחמתה הסברא מאותה – מסברא הוא מבבל
"שנאמר  כותב דבריו בסיום אך – מהארץ" לצאת
סברא  מחמת אינו זה שאיסור כלומר יובאו", בבלה
לענין  קשור שאינו הכתוב, מפני אלא (כשםֿכך),

לחו"ל. ישראל מארץ היציאה

מ"בבלה  הרמב"ם של ראייתו מהי הענין: בעצם ג)
הרי  הארצות" לשאר מבבל לצאת ש"אסור יובאו"

מדבר zxydהכתוב ilka מהגמרא גם שמוכח כפי ,20,
אחר  פסוק יהודה ר' מביא .21שלכן

.‚
Ì"·Ó¯‰ ÔÂ˘Ï· ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜ÂÈ„

הרמב"ם  בלשון דיוקים כמה להבין צריך גם
הגמרא: מלשון שמשנה

מארץ  לצאת שאסור "כשם הוא בגמרא הלשון א)
l`xyi."מהארץ" כתב והרמב"ם ,"

בהלכה  כי הלשון, קיצור מפני שזהו לומר ואין
שלפניה 22זו  בהלכות וכן הלשון 23, פעמים כמה כתב ,

l`xyi ux`.

ישראל  מארץ לצאת שאסור "כשם נאמר בגמרא ב)
laalמהארץ" הוא הרמב"ם ולשון ,"dveglux`l."

יובאו  "(בבלה הכתוב המשך גם מובא בגמרא ג)
והרמב"ם  ה'", נאום אותם פקדי יום עד יהיו) ושמה
יובאו  "בבלה הכתוב התחלת את אלא מביא אינו

יהיו". ושמה

.„
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זה: בכל והביאור

דעות: שתי מצינו מבבל היציאה איסור בטעם
אך  יובאו, בבלה הכתוב את זה על מביא הרמב"ם
תורה  המרביצות ישיבות שם שיש "לפי כתב רש"י

איסור 24תמיד" אין רש"י לדעת ביניהם: והנפקאֿמינה .
כשבטלו  אך בבבל, ישיבות כשיש אלא חל היציאה
לדעת  כן שאין מה משם; לצאת מותר הישיבות
משמע  יובאו, בבלה מהכתוב נלמד שהאיסור הרמב"ם

תמיד. הוא שהאיסור

בזמן  מדבר זה פסוק הרי להבין: צריך עדיין ברם
בית  בחורבן אבל לבבל, ישראל גלו שאז ראשון, גלות
יהי' מדוע כן, ואם – לבבל הגלות הייתה לא שני
גלות  שהוא הזה, בגלות גם יובאו" "בבלה של האיסור

אדום?

לומר 25התוספות  "יש זו: שאלה על מתרצים
השניה  בגלות [=שגם קרא" קפיד נמי שני שבגלות
דורש  גופא זה אך ממנה)]. לצאת (שלא הכתוב הקפיד
גם  השניה שבגלות ההוכחה מנין לכאורה, ביאור:

הכתוב  "בבלה")?21הקפיד שאינה פי על (אף

הכסףֿמשנה  לפירוש מובן אינו כן על יתר
כוונת  הארצות" לשאר מבבל "לצאת שבאיסור
שכמה  מצינו הרי – ישראל לארץ גם הרמב"ם

ישראל 26אמוראים  לארץ מבבל ;27עלו

רב  המימרא), (בעל יהודה ר' של שרבותיו עד
ואחר 28ושמואל  ישראל לארץ משם ועלו בבבל, למדו ,
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לא"י 17) מבבל הן.. מילי דתרי (ועוד): שי"ף במהר"ם שפי' ע"ד
כו'. ישיבה משום אסור ארצות לשאר בעשה

באותן 18) איירי דר"י כ', שם לכתובות בפנ"י שם. במהרי"ט כמ"ש
ובכ"מ). במהרי"ט. (וכ"כ כו' מבניהם או ראשון מגלות שנשארו גולה בני
שהוגלו  היינו ארצות", לשאר מבבל לצאת אסור "כך שמואל אמר ור"י
הפלאה  ראה אבל לחזור, אסור דאפ"ה מקרה דרך לבבל ובאו שני בגלות
לפי  הוא פירושו ועיקר: ועוד נקט. רבותא לא"י מבבל ר"י דמ"ש שם,
הרמב"ם  לפי' ולא כדלקמן, כו' ישיבות שם שיש לפי רש"י הסברת
שי"ף  במהר"ם שפי' כמו הרמב"ם לדעת לפרש שאין גם מובן (ועפ"ז

שם. לח"מ וראה הקודמת). שבהערה
מלאכי 19) ביד (הובא הכלל ע"פ שהוא לתרץ שאין מובן ועפ"ז

הרי"ז  כי פשוטה, היותר הדרשא נקט שהרמב"ם ד') או הרמב"ם כללי

בנדו"ד. משא"כ לדינא, נפק"מ כשאין רק
שם.20) כתובות
הגמרא.21) בפי' (ועוד) והפלאה בפנ"י, וראה
סוס"א.22) לעיל הובא בתחילתה.
יא.23) י' ט', הלכה ריש
שם.24) ובשטמ"ק מאירי גם וראה
שם.25) כתובות בבלה ד"ה
בתחילתו 26) יעב"ץ סידור וראה שם. כתובות הגמרא המשך גם ראה

ו'). אות אֿל בית (סולם
במפרשים.27) שהקשו כמו
יהודה.28) רב ד"ה ב טז, ע"ז אמריתה. כי ד"ה א ט, סוכה רש"י

עוד.ו 
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לבבל  חזרו הנה 29כך הנ"ל, כל פי על שלכאורה, ,
ישראל, לארץ מבבל לעלות עליהם אסור היה מתחילה

לבבל. ישראל מארץ לצאת להם אסור הי' ואחרֿכך

ובפרט  ישראל, לארץ שעלו אלו שכל לומר וקשה

דברי  על (או יהודה ר' דברי על חולקים ושמואל, רב

שמואל") אמר יהודה להנחה 30"רב המוביל דבר ,
פוסק  החולקים, דעת שלמרות – נוספת מוקשית

כך 31הרמב"ם  לחו"ל מהארץ לצאת שאסור שכשם

ארצות. לשאר מבבל לצאת אסור

.‰
ı¯‡" Ì‚Â "˙¯Á·‰ ı¯‡‰" Y Ï‡¯˘È ı¯‡

"˘„Â˜‰
בזה: הביאור נקודת

ענינים, ישראל zellkaשני ארץ שבין בחילוק ,

במדרש  שנאמר כפי א) ארצות: ארץ 32לשאר "חביבה :

העובדה xgayישראל ב) הקדושֿברוךֿהוא"; בה
ארץ ישראל במכילתא dyecwשארץ כנאמר 33היא,

כשרות  הארצות כל היו ישראל ארץ נבחרה שלא ש"עד
zexacl כל יצאו ישראל ארץ משנבחרה [=לנבואה]

.34הארצות"

עם  שבין הקשר בבסיס עומדים אלה ענינים שני
מחמת א) ישראל: לארץ הקדושֿברוךzxigaֿישראל

ובחר  כו' ישראל בארץ "בחר רז"ל וכמאמר הוא,
יבואו  הקדושֿברוךֿהוא אמר כו' ישראל לחלקו

לחלקי  שבאו שבאה 35ישראל הארץ את וינחלו

מחמת  ב) הקדושה dyecwdלחלקי". שבשניהם,
קדוש" "עם שהם ישראל ובעם ישראל .36שבארץ

(בין  מתבטא אלה ענינים שני שבין והחילוק
היא  נקראת קדושתה מחמת הארץ: בשם גם השאר)

"ארץ שולל וזה דוקא, ישראל" "ארץ "orpkבשם

לארץ  כלל שייך אינו הקדושה ענין כי בזה, וכיוצא
orpkמחמת כן שאין מה ;zxiga הקדושֿברוךֿהוא

"ארץ  בשם דוקא לקרותה הכרח אין ישראל בארץ

"ארץ גם לקרותה ואפשר וכיוצא orpk"37ישראל", ,
כי "zxigaבזה, הייתה xayk`הקדושֿברוךֿהוא

לשאר mlerd(הקדושֿברוךֿהוא) הארצות חלק
ישראל".xgaeהאומות בארץ

ישראל  מארץ היציאה באיסור שגם נמצא זה ולפי

הארץ  קדושת מחמת א) ענינים: שני (וזה 38קיימים
בארץ  התלויות המצוות לקיום גם מחמת 39נוגע ב) ,(

שנתנה  ישראל בארץ הקדושֿברוךֿהוא של בחירתו
.40לישראל 

.Â
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שאסור  "כשם הרמב"ם דברי מובנים זה פי ועל

לשאר  מבבל לצאת אסור כך לחו"ל מהארץ לצאת
הארצות":

אלא  אינו המקום קדושת שמחמת היציאה איסור
לארץ היציאה l`xyiביחס באיסור כן שאין מה ;

– הזה במקום הקדושֿברוךֿהוא של בחירתו שמחמת
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ג.29) אות שמואל ערך הדורות סדר ראה
מיני'30) קמשתמיט ד"הוה שם) (כתובות בגמרא שמפורש ר"ז מלבד

"רבי ב) (כד, ובברכות יהודא". כו'".`a`דרב קמשתמיט הוה
א"י.31) שכולל הכס"מ לפי'
הערה 32) לקמן ובהנסמן ח. פ"ג, במדב"ר וראה ח. ראה תנחומא

.34
בתחילתו.33)
(בסופו)34) א בהר תנחומא וראה שם. המכילתא המשך וראה

פ"ז, ובבמדב"ר הארצות". מכל אותה שקדשתי ישראל ארץ עלי "חביבה
בתחילתו  זוטא מספרי ולהעיר חונה". השכינה ששם "א"י (בתחילתו) י

השכינה". לבית כשירה כנען "ארץ ח): (שם, ובמדב"ר
(בסופו).35) ז פכ"ג, פרשתנו רבה מדרש וראה שם. ראה תנחומא
שמפרטים 36) (ועוד) פ"י ופרח כפתור ר', סימן ח"ג תשב"ץ וראה
עצמה.zyecwaפרטים א"י

כנען"37) "ארץ שקוראו ואילך) נא (לג, בפרשתנו מהכתובים להעיר
ובבמדב"ר  שם), תלמודית אנצ' (ראה בתורה בכ"מ כ"ה אבל "הארץ". או
שחביבה  לארץ עלי חביבין שהן ישראל את אכניס אני ז: שם, פרשתנו

ארץ שנאמר.. .orpkעלי
כופה 38) דהאיש דמתניתן הדינים דכל כח, סי' ח"ב מהרי"ט בשו"ת

בזה"ז  אפילו הוא ישיבתה ומצות א"י קדושת משום הטעם "עיקר כו'
במ"ע  הרמב"ן דעת לפי הוא שם אבל כו'. המצות קיום משום ולא כו'"

הוא  כו' הרמב"ם לדעת שגם רלד סי' יו"ד חת"ס ראה אבל א"י, דישוב
אב  פ"י. כפו"פ וראה קדושה. קונטרס מצד וראה לג. אות שם נזר ני

תרס"ז. (ירושלים, נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר לכ"ק חב"ד" כולל "בעניני
ובהערה  ואילך. ס"ז ג) חוברת א שנה (נ.י.) תורה יגדיל בקובץ נדפס

הבאה.
מן 39) עצמו "שמפקיע כו' יוצאין אין ד"ה א) (צא, ב"ב ברשב"ם

א"י). בישוב מ"ע דיש כהרמב"ן ס"ל דלא לכאורה מוכח (ומזה המצות"
רק  הוא לעלות דכופין דדין קצח) סי' שם (וראה ר' סי' ח"ג ובתשב"ץ

סמ"ז. ח"א מהרי"ט בשו"ת וכ"כ מצות. לחיוב
מצד  או לבד שכינה קדושת מצד הוא אם נפק"מ לכאורה והנה
(משא"כ  שם בתשב"ץ וכמ"ש דיעות) (לכמה הירדן עבר לענין מצות,
וראה  יג. ג, ג. ב, דברים ז. לב, מטות אוה"ח ב. לד, פרשתנו רש"י לדעת
עכ"פ  או – המקודשת) בא"י רק הוא למצות כפי' דחיוב שם מהרי"ט
יא, (עקב שבספרי א"י, לאחרי שכבשום הארצות שאר או) (סוריא לענין
בלקו"ש  הירדן עבר ע"ד בארוכה וראה שם". נוהגות "שהמצות איתא כד)

ואכ"מ. שם. ובהמצויין 20 הערה 124ֿ5 ע' חי"ג
בא"י40) רק שזהו פשוט לכאורה בעבר xgayובזה ולא הקב"ה בה

שכבשום. ארצות ושאר הירדן
אלה: אופנים ב' ע"ד י"ל תרו"מ בחיוב שגם ולהעיר

מצד ביהב"ח.zyecwא) מהל' ספ"ו הרמב"ם לשון כפשטות הארץ,
ה"ה. פ"א תרומות הל'
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בבל  מסויים) (בזמן משתווים בזה ישראל, בו שיהיו
בארץ  בחר שהקדושֿברוךֿהוא כשם ישראל; וארץ

כ  ישראל בה שיהיו החירות ישראל שלימות של מקום
מצרים  מגלות כתיקונן 41והגאולה לשנים – כך ואחר ,

הקדושֿברוךֿהוא  בחר כך כתיקונן), ישראל (ובני
גלותם  למקום ישראל 42בבבל הגלות 43של לזמן ,

ל"חטאינו"). שייכים ישראל בני בו (ומצב

לצאת  שאסור "כשם לכתוב הרמב"ם מדייק ולכן
ux`dn"הארץ" אלא ישראל", "מארץ לא 44וכו'"

מכל  ונבחרה נבדלה שתמיד הארץ הידיעה: בה"א
שהקדושֿברוךֿהוא בזה הארצות שבזה xgaשאר בה,

מחמת  אינו כאן בו שעוסק היציאה שאיסור מדגיש
zyecwֿהקדושֿברוך בחירת מחמת אלא ישראל, ארץ

על  גם זה טעם חל הגלות ובזמן לישראל; בה הוא
ישראל. מארץ היציאה על שישנו כשם מבבל היציאה

.Ê
"ÂÈ‰È ‰Ó˘" ¯Ó‡ Ï·· ˙ÂÏ‚ ÏÚ ˜¯

ושמה  יובאו "בבלה הכתוב הרמב"ם מביא זה ועל
בבל  את בחר שהקדושֿברוךֿהוא כהוכחה – יהיו"

ישראל. של גלותם למקום

וכתב  השרת, בכלי מדבר  שהכתוב ואף

אלא 45המהרש"א  ציווי לשון זה אין זה שלפי
שאינו  הרמב"ם סובר – יהיה" שכן מתנבא ש"ירמיה

הוא השרת לכלי בנוגע שאפילו ומפרש היינו ieeivכן, ,
אם  אפילו מבבל השרת כלי את להוציא שאסור

לזה  אפשרות יהיו".46מזדמנת "שמה אלא ,

הוא  שבבל ישראל, לבני בנוגע גם מובן ומזה
גלותם, מקום שיהיה הקדושֿברוךֿהוא בחר בו המקום

משם  לצאת להם .47ואסור

גלות  זמן בין חילוק אין שבזה מובן, וממילא
שדו  שמצינו מכיון שני, גלות לזמן בבבל ראשון קא

של  באופן הגלות כמקום הקדושֿברוךֿהוא בחר
הקדושֿברוךֿ לבחירת בדומה קביעות, – יהיו" "שמה
גאולה  של בזמן קביעות של באופן ישראל בארץ הוא

כתיקונן  .48ושנים

שיטת  בין נוספת נפקאֿמינה שקיימת יתכן זה ולפי
שטעם  רש"י, לדעת והרמב"ם: (והמאירי) רש"י
תורה, המרביצות ישיבות שם שיש לפי הוא האיסור
קיימות  תורה המרביצות שישיבות שבמציאות מובן
איסור  עליה חל הנה אחרת, במדינה אלא) בבבל, (לא

הארצות  לשאר ממנה הרמב"ם,49היציאה לדעת אבל ;
כמקום  בבבל הקדושֿברוךֿהוא בחירת מחמת שזהו

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

שהקב"ה כיון וזהוxgaב) לישראל ונתנה בפועל `mvxבא"י גם
הובאו  לא דיעות) (לכמה [שלכן דוקא)* וחילוק כבוש לאחרי (היינו
מנ"ח  – כו'" הארצות מכל מקודשת "דא"י בזה מ"ו פ"א דכלים במתניתן
נטלו  לא לוי ששבט וכיון שם], אחרונה משנה וראה ו'. אות רפד מצוה
לסוריא  בנוגע להלכה ונפק"מ תרו"מ. להם ליתן צריך לכן בארץ חלק
שם  הראב"ד ובהשגת הי"א פי"ג ויובל שמיטה הל' רמב"ם וראה ועוד.
ראה  אבל אֿב). יח, שופטים ורמב"ן פרש"י (וראה שם ובכס"מ ה"י
הרמב"ם  במפרשי בזה והאריכו ששי. דרוש הקודש דרך דרכים פרשת

ואכ"מ. בכ"מ.
אתכם 41) והבאתי גו' מצרים סבלות מתחת אתכם והוצאתי וכמש"נ:

וֿח). ו, (וארא גו' הארץ אל
עצמה.42) בא"י ליחיד – מקלט ערי ע"ד
שכשם 43) השני, בענין הוא לצאת" שאסור "כשם הפירוש ולפרש"י

מצד מא"י לצאת קדושתה dzyecwשאסור מפני לצאת אסור מבבל כך
" הלשון אין מ"מ אבל שם). מלכים הל' לרמב"ם כך"myk(לח"מ ..

קדושתה  עצם מצד הוא דבא"י שווה, אינה קדושתם שהרי כ"כ, מתיישב
.49 הערה לקמן ראה אבל שבה. תורה לומדי מצד ובבל

(44.37 הערה לעיל וראה
שם.45) כתובות חדא"ג
שם.46) (ועוד) בהפלאה וכ"פ

גו'"47) יובאו "בבלה הכתוב הובא שלא מה הרמב"ם ולדעת
שכבר  ע"ז דסמך עכ"פ) (בדוחק י"ל – שמואל" אמר ד"ר"י במימרא

מבבל העלי' לענין הביאו שהוא אף עצמו, ר"י לקמן i"`lהביאו וראה .
בפנים.

(48(71 הערה לקמן (נסמן מפשינן לא מחלוקת אפושי הכלל ע"פ
שייכת  שני) בגלות גם – (לגלות בבבל הבחירה הרמב"ם לדעת שגם י"ל
החרש  יד) כד, (מ"ב עה"פ [וכדרז"ל התורה** גלתה ששם לזה היא
חייא  ר' ע"י ואח"כ יכני' בגלות וש"נ)] סע"א. פח, גטין (ראה והמסגר
בתורתן  וישבו ג: נח תנחומא (וראה וכו' ושמואל רב א), כ, (סוכה ובניו
כו'. יון ולא אדום לא בהן שלט ולא היום עד שעה אותה מן בבבל

מסוגל  מקום הוא בעצם בבל כי והיינו ארצות עיי"ש). משאר יותר לתורה
מכיון  הרמב"ם שלדעת אלא שם). יעב"ץ סידור (וראה בה בחר ולכן
התורה  לימוד – הטעם כשבטל גם יבואו" "בבלה מהכתוב זה שלמדין

בפנים. לקמן וראה רש"י. לדעת משא"כ האיסור. בטל לא – שבבבל
כתובות 49) במאירי מפורש וכן רש"י, לשון מפשטות משמע כן

היא  ושכינה ת"ח בה שיש לפי שם: בהפלאה) (ועד"ז בשטמ"ק שם***.
ל" שייך ג"ז אבל – במגילה כדאיתא כו' כנישתא בבי mewnבבבל lk

ד" ולהעיר dpikyשגלו" א). כט, (מגילה שם הסוגיא כבתחילת עמהם",
השכינה. מזיו ליהנות וזוכים כו' משיגים שם: המאירי דברי מהמשך

."'ek mklek z`ia e`eaz ik xn`py my l`xyi lky"k wx `ed `ziixe`cn n"exz aeigy (zenexz 'ldn `"tq) l"qy m"anxda mb df minrdl xyt` dxe`kle (*
."'ek mixac 'a jixvnc oeik l"f epiax"c my p"rtv d`x la`

.a"iq mipta onwlck laaa dxigad dzid i"yx zrcl mby ,jci`l f"cre (**
epi`iyp epizeax xn`nl (dxezd zeiniptay mipipr lkk) dlbpa yxetn xewn dfne .l`xyi ux`k epic my oiievn `hg z`xie dnkgy mewn lky :my ixi`na (***
!l`xyi ux` `c j`n ± ?l`xyi ux` oiiw ox`t hqliee" :i"`l reqpl m`d dl`yl dprna (621 'r d"g y"ewl .dtz 'r `"g r"p v"iixedn x"enc` ycew zexb`)
.'ek myn z`vl xeq`e ,(my ixi`nake .(laa oiprl) my 'nba i"x xn`nk) i"`a xc `ed eli`k f`y ± "(!l`xyi ux` o`k dyr ± ?l`xyi ux`l reqpl jpevx =)
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(ולא  מבבל ביציאה אלא אינו שהאיסור מובן הגלות,
תורה) של אחר ממקום כיציאה 50ביציאה שהיא ,

לחו"ל". "מהארץ
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שלא  מה א) הדיוקים: שאר גם מוסברים זה פי ועל
מהארץ לצאת שאסור "כשם הרמב"ם ב)laalכתב ,"

מבבל לצאת אסור "כך כתב שלא l`xyiמה ux`l"
"עד  – כבגמרא – מסיים שאינו ג) הכסףֿמשנה), (לפי

ה'": נאום אותם פקדי יום

עלֿידי  בחירתה מחמת מהארץ היציאה באיסור א)
בה; וכלולה לחוץֿלארץ בבל שוה הקדושֿברוךֿהוא,

היציאה באיסור גם כך מחמתlaanב) ,zxiga
ישראל  ארץ הגלות), (כמקום בה הקדושֿברוךֿהוא
ובהתאם  הכסףֿמשנה), (לדעת הארצות לשאר שוה

" שכתוב מה רק לזה ששייך ג) גם מובן dlaaלכך
eidi dnye e`aei בבבל בחר שהקדושֿברוךֿהוא – "

שייך  אינו הכתוב סיום אך הגלות, לזמן קבוע כמקום
.51לכאן 

את  מביא בגמרא יהודה ר' בדברי זאת, לעומת
מבבל העולה "כל אומר הוא כי הכתוב, ux`lסיום

l`xyi ישראל לארץ לעליה ובשייכות בעשה", עובר
יום  "עד הכתוב בסיום מודגש (ובעיקר) כן גם זה הרי
יום  עד ישראל לארץ יחזרו שלא ה'", נאום אותם פקדי

אותם. פקדי

.Ë
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לאחר  ברמב"ם: ההלכות המשך מובן זה ולפי

בארץ 52ההלכות  הישיבה באיסור הדינים ופרטי
הוא  וכו'" בה "לשכון שהאיסור ובהסיקו מצרים,

שמעשיה –oilwlewn"מפני כו'" הארצות מכל יותר

מארץ  לצאת "אסור ההפכי בקצה ט' בהלכה ממשיך
שזהו לעולם" לחו"ל dyecwdמחמתxwiraישראל

הארצות. לשאר ביחס ישראל בארץ שישנה

הרמב"ם  ממשיך ישראל ארץ קדושת ובענין

על  מנשקין היו החכמים "גדולי זה שלאחרי בהלכות

בארץ  השוכן כל חכמים אמרו כו' ישראל ארץ תחומי
וכו'" מחולין עוונותיו .53ישראל

"לעולם  הדין, כותב י"ב בהלכה רק זה, ולאחרי
ואל  עכו"ם שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ אדם ידור

עובד  כאילו לחו"ל היוצא שכל לארץ.. בחוצה ידור

בנחלת  מהסתפח היום גרשוני כי שנאמר זרה עבודה
הוא  ובפורעניות אחרים אלקים עבוד לך לאמר ה'

– יבואו" לא ישראל אדמת ואל אומר

כי  הוא, ענין איזה מחמת הכרע אין זה דין שלגבי

שמחמת  המיוחדת הקדושה מפני הטעמים: שני ישנם
לחו"ל  "היוצא הלשון כמשמעות השכינה, השראת

dxf dcear caer eli`k"54 שהקדושֿברוךֿהוא ומחמת ,

xga לישראל ונתנה ישראל שמשמע 55בארץ (וכפי
"נ  הטעם) (ואומר לה שקרא ה'")בה"שנאמר" חלת

"שכל שכותב מה יומתק זה פי לחו"ל veid`[שעל

כלשון  שלא הבחירה), (היפך זרה" עבודה עובד כאילו
ההלכה)56הגמרא  בתחילת גם כתב דומה (שבלשון

xcdl`xyi"שכל ux`a וכל אלוקה לו שיש כמי דומה

l"ega xcd"אלוקה לו שאין כמי כך 57דומה ואחר ,
אדמת  "ואל ומסיים ומאריך השני הטעם את גם מרמז

l`xyi.["
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כפשוט.50) ,48 בהערה המבואר לפי גם
ד"עובר51) הא הרמב"ם הביא לא הכס"מ שלדעת י"ל dyraומה ,"

שקורא  בתלמוד מקומות הרבה מצינו "שכך אסמכתא רק שזהו שס"ל
ויש. ד"ה ב טז, ברכות (תר"י מדרבנן" אלא אסור שאינו לדבר עשה
בכתוב  גם הרמב"ם דעת מצינו וכן ס"ג). פ"ג ובמו"ק סט"ו שם רא"ש

עובר חולין שיחת השח ב) (יט, ביומא ולדוגמא: שנא'dyraשבתורה,
יו"ד  ברמ"א וכן ליתא. ה"ד) (פ"ב דיעות הל' וברמב"ם בם, ודברת
הל' – שהביאו אדה"ז בשו"ע (משא"כ כו'" לדבר "אסור סכ"ה סרמ"ו

ואכ"מ. סט"ז). סקנ"ו או"ח ס"ה. פ"ג ת"ת
שם.52) מלכים בהל' וח' ה"ז
עצם 53) מצד הוא הרמב"ם) לדעת יציאה איסור (גם הנ"ל שכל

שם  תשב"ץ ראה – מצות חיוב מצד ולא שכינה, קדושת הארץ. קדושת
ה"ו, פ"ד סנהדרין הל' לרמב"ם רדב"ז שם. כפו"פ הסימן. בתחילת ו' סי'

.38 בהערה ובהמצויין
ועוד.54) שם. כתובות הפלאה שם. כפו"פ שם. אחרי רמב"ן ראה

ואי  ולעכו"ם לגויים קבע דירת לארץ שחוצה שם: כתובות במאירי אבל
מדרכיהם. ללמוד שלא אפשר

את 55) לכם "לתת ממ"ש זה למדו שם כתובות שבגמרא ולהעיר,
שאתם orpkארץ זמן "כל ה"ב פ"ה ע"ז ובתוספתא לאלקים". לכם להיות

לפי orpkבארץ י"ל, – כתבו לא שהרמב"ם ומה כו'" לאלקים לכם הריני
שבגמרא. הלימוד מסקנת שנקט

שם.56) בתוספתא וכן
(57" אלקהxcdשהלשון לו שיש כמי מורה xcdeבא"י כו'" בחו"ל

דהמשך הקדושה zeriawe(ענין והעדר הארץ קדושת מחמת שזהו וגם)
הארץ  לקדושת בהמשך שם, אחרי הרמב"ן הביא זו (וכגירסא שבחו"ל
ארצות  כשאר עבירה עוברי מקיימת ואינה לבד הקב"ה מאת שמושגחת

"כל כ' שם שבסהמ"צ אף כו'"),veid`כו', בעיניך יהא בחו"ל ודר ממנה
"שכל הרמב"ם ל' שאינו veid`משא"כ גם) דהיציאה, (רגע כו'" לחו"ל

הארץ  שמניח לפי שזהו וי"ל בה, להדר שיש שבהארץ הקדושה מדגיש
לישראל. ונתנה הקב"ה בה שבחר



ireaydכב cenild xefgn t"r ± irqn zyxt ± zegiyÎihewl

של  ההלכות כל בסוף  הרמב"ם זאת כתב ולכן
להיות  צריך הי' שהסדר (כמו לא ישראל, ארץ מעלת
שכתוב  מה לפני – ישראל ארץ דיני בתחילת לכאורה)

"z`vl xeq`"ישראל (גם)58מארץ מדבר שכאן מפני ,
ישראל. ארץ של הבחירה מעלת אודות

מבבל  היציאה לאיסור לזה, בהמשך כשמגיע, ולכן
הקדושֿברוךֿהוא, בחירת שמחמת ארצות לשאר

לצאת שאסור "כשם מודגש ux`dnמדייק שבזה ,"
הקדושֿברוךֿ בחירת מטעם הוא בזה היציאה שאיסור
האיסור  עם מהארץ היציאה איסור משתווה שבזה הוא,

כנ"ל. כו'", מבבל "לצאת

.È
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שעלו  אמוראים כמה שמצינו מה מובן זה פי על
מחולקים  שהם לומר הכרח ואין ישראל, לארץ מבבל

שמואל): אמר יהודה ר' עם (או יהודה ר' עם

(ולשאר  ישראל לארץ מבבל היציאה שאיסור מכיון
לבבל  ישראל מארץ היציאה איסור כמו הוא הארצות)
טעם  מפני (ולא הקדושֿברוךֿהוא בחירת מחמת –

" בבבל) המלכות רצון כגון – jkשאסור..mykמיוחד
(ויתירה מובן וקלֿוחומר)אסור", כלֿשכן – מזו

זאת  ההיתרים, אותם זה יציאה איסור לגבי שקיימים
תנאים  יש לחו"ל ישראל מארץ שביציאה כשם אומרת:

הרמב"ם  שכתב כמו וכן 59שמותר, כו' תורה "ללמוד
מבבל  לעליה בנוגע גם הוא כן לסחורה", יוצא הוא
כדי  הוא שאם הארצות) לשאר (והיציאה ישראל לארץ

תורה  לצאת.60ללמוד מותר (וכיו"ב) ולסחורה

מטרה  לצורך היתר אלא זה שאין מכיון אבל
ישראל  מארץ שכשיוצא כשם הנה סחורה), (תורה,

כך  אחר גם הוא נשאר המותרים, בתנאים לחו"ל
לחזור  וחייב ישראל ארץ בן זה) לנידון כמו 61(בנוגע ,

בתנאים  ישראל לארץ מבבל לעולה בנוגע גם הוא כן
בבל  בן נשאר ישראל בארץ בהיותו שגם המותרים,

לחזור. וחייב הגלות), כמקום בבבל הבחירה (מחמת

(או  היציאה ותכלית בתנאי חילוק שיש אלא
כשיוצא וכשהוא dxegqlהעליה): קיצבה, לזה יש ,

תורה, ללמוד כשיוצא כן שאין מה לחזור, חייב מרויח
שיתוסף  אפשרות יש שעדיין וכל קיצבה, לזה שאין
ישראל. בארץ להשאר לו מותר התורה בלימוד אצלו

עלו  אמוראים שכמה מה בפשטות מובן זה פי ועל
היתר מחמת היה הדבר כי ישראל, לארץ ;dfמבבל

נדרש  שכך מחמת זה הרי בקביעות שם שנשארו ואלו
הלימוד אופן .62בתורה mdlyמחמת

הם  שגם פי על אף שמואל, לכך ובדומה רב, אבל
זאת, עם תורה, ללמוד כדי ישראל לארץ מבבל עלו
בשלימות, וכו' מרבי התורה בלימוד כבר קיבלו כאשר

לבבל  לחזור היו .63חייבים

על  כך אחר אצלם נתוסף בבבל דוקא מזו: ויתירה
(ופלפול בעיון ישראל בארץ שלמדו )micinlzdמה
ישראל  ארץ על בבל של יתרון היה .64שבזה

.‡È
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בחירתו  – ישראל בארץ מעלות שתי שישנן כשם
והקדושה  הארצות מכל בה הקדושֿברוךֿהוא של
בישראל: גם אלו מעלות שתי ישנן כך – בה הקיימת
בהם, בחר שהקדושֿברוךֿהוא אלו הם שישראל זה

קדושה  בהם יש שישראל עם 65וזה שלהם הקשר מצד
והמצוות. התורה
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גירסת  היתה שכן עח כלל כ' מערכת כללים שד"ח ראה אבל
דר"נ  ואבות לח) (כה, בהר ספרא שם. ע"ז (וכבתוספתא בגמ' הרמב"ם
כו' ויוצא א"י המניח כל מתחיל ששם לשון, בשינוי – מ"ב) (פכ"ו

כו'). היוצא וכל כו' בא"י היושב כל ובספרא דר"נ), ואבות (תוספתא
להביא58) הו"ל בתחילה בא"י"aeigdדהרי אדם ידור "לעולם

ואיסור  הוא, אחר שענין לכאורה מוכח ומזה היציאה. איסור ואח"כ
מטעם לא וגם זה מטעם אינו א"י.zevnיציאה ישוב

כ' ט') (בהלכה דמתחילה י"ל yxetnואולי xeqi` מא"י לצאת "אסור
– (בה"י) ואח"כ "לעולם zebdpdכו'", ומסיים הארץ, לחביבות בקשר

איסור  מצוה, אינו זה שכל כו'", לחו"ל היוצא שכל כו' בא"י אדם ידור
וכיו"ב.

קונטרס  וראה א"י. בישוב הרמב"ם בדעת בכ"מ האריכו וכבר
שם. אבנ"ז א"י. ערך תלמודית באנצ' בהנסמן שם. חב"ד" כולל "בעניני

ואכ"מ.
ט'.59) הלכה שם
חכם 60) "תהא כו' אחוה לי' דשלחי בהך שם כתובות שטמ"ק ראה

כו'". יותר עוד
א.61) יג, ע"ז ללמוד תוד"ה וראה לארץ". "ויחזור שם: כברמב"ם
שאם 62) וכיו"ב סע"א) כ, (סוכה ובניו חייא כר' תורה ללמד כדי או

ואף  שם). יעב"ץ סידור (וראה תורה ללמד כ"ש מותר תורה ללמוד
המבואר  (ע"פ י"ל תורה" "ללמוד רק הרמב"ם כ' מא"י היציאה שבהיתר
מכולם  יותר מתלמידי ע"ד אצלו גם נתוסף שמלמדה שבזה בפנים) לקמן

כו'.
בבבל".63) אורייתא ולגמר "דליזיל ברב ב) (פז, יומא ראה
דשלחו64) מזה והוריות).i"`nכמובן ברכות (סוף עדיף סיני

ב  אבל לפיפלן, קודם דסידרן הוריות סוף (הוריות)ilaaובירושלמי
קבלו  ולא בתיקו ומסיק) מתון או ומקשה חריף עדיף: (הי האבעי' נשארה

) הר"ח מפי' ולהעיר עדיף. סיני מא"י דשלחו א)מה כד, סנהדרין
פי"אֿיב  תש"ח רבא אמר ד"ה וראה בבלי. תלמוד זה הושיבני במחשכים

וש"נ. .(37ֿ8 .32 (ע' חי"ג לקו"ש שם. ובהנסמן
עם65) כי ב): יד, ראה ו. ז, (ואתחנן ובך yecwוכמ"ש לה"א, אתה

xga:(שם (ראה ובפרש"י ה'.cereה'. בחר ובך
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הקדושֿברוךֿהוא  של בחירתו ביניהם: והחילוק
מכל בחרת "ובנו האומות, שאר מבין mrבישראל

oeyle וקדושתם מעלתם עם קשורה אינה שמפני 63",
של  ענין זה אין – כן אם שהרי והמצוות, התורה
דמיון  קיים כאשר רק שייכת אמיתית בחירה בחירה;

ביניהם  שבוחרים הדברים שני הבחירה 66בין ובכח –
מעלת  שמצד מאחר ולפיכך, מהם. באחד בוחרים
בין  דמיון לשום מקום אין ומצוות ותורה הקדושה
הבחירה. ענין כאן מתאים לא העמים, לכל ישראל
של  קדושתם מפני אינה הלזו שהבחירה לומר, ובהכרח
הקדושֿברוךֿ של בחירתו מפני אדרבא, אלא ישראל,

וכו'. קדושה בהם נמשכה הוא

עם  ישראל התקשרות כי: עולה לעיל מהאמור
– הקדושֿברוךֿהוא בחירת שמצד הקדושֿברוךֿהוא
יותר  ישראל של בעצם ונוגעת עצמית הריהי
שהיא  ומצוות, והתורה קדושתם שמצד מההתקשרות

כביכול. נוסף, כדבר

הקדושֿ עם ישראל התקשרות יותר: ברור בסגנון
ומהותו  שעצמותו היא הבחירה שמצד ברוךֿהוא
ואילו  יהודי; של ומהותו עצמותו עם מתקשר
תורה  עלֿידי הבאה קדושתם, מצד ישראל התקשרות
היא  מצוה (כי יתברך ורצונו חכמתו שהם ומצוות

וחיבור  צוותא מקושר 67מלשון נעשה ידה שעל ,
"ישראל  תורה עלֿידי כן וכמו לקדושֿברוךֿהוא;
בקודשאֿ ואורייתא באורייתא [=מתקשרים] מתקשראן

יהודי 68בריךֿהוא" של שהעצם באופן זה אין הרי (
כי  יתברך, ומהותו עצמותו עם (מלכתחילה) מתקשר

ומצוות. תורה אורייתא, באמצעות זהו אם

" רז"ל במאמר הדיוק מובן זה פי 69קשרין zlzועל

באורייתא  מתקשראין ישראל בדא דא מתקשראן
זה  מתקשרים קשרים [=שלושה בקוב"ה" ואורייתא
בקדושֿברוךֿ והתורה בתורה מתקשרים ישראל בזה,
(בין  קשרים שני רק כאן ישנם הרי שלכאורה – הוא]
אך  לקדושֿברוךֿהוא)? התורה ובין לתורה ישראל
יש  התורה שעלֿידי להתקשרות שבנוסף הוא, ההסבר
שום  בלי לקדושֿברוךֿהוא ישראל את המקשר קשר

יתברך  בחירתו מצד שלושה 70ממוצע, ישנם ולכן ,
טבעת). (בדוגמת קשרים

.·È
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לשיטת  הרמב"ם שיטת בין החילוק לעיל נתבאר
לצאת  האיסור הרמב"ם שלדעת (והמאירי), רש"י
הקדושֿברוךֿ בחירת מצד הוא ארצות לשאר מבבל
ישיבות  שם שיש "לפי הוא רש"י ולדעת הוא,

תורה"; המרביצות

לכלל  בהתאם לא 71ברם, מחלוקת "אפושי
שגם  לומר יש במחלוקת], להוסיף [=אין מפשינן"
אלא  בבבל, הבחירה ענין קיים והמאירי רש"י לדעת
שבבבל, התורה קדושת עם קשורה גופא זו שבחירה
מתבטלת  התורה, הרבצת מתבטלת בבבל כאשר ולכן
– ישראל ארץ לגבי הדבר שונה שבה; הבחירה גם
קדושתה  (אדרבא שבה הקדושה מצד אינה בחירתה
שבחירת  מאחר כי ולאחריה), הבחירה מצד באה
-) עצמית בחירה היא ישראל בארץ הקדושֿברוךֿהוא
לישראל  נתנה והוא ה', נחלת והיא העולם), כשברא

מקומם בתור עולם (דלא invrdבברית ישראל של
לכן  הגלות), מחמת ישראל של מקומם שהיא כבבבל
שבארץ  וכו' הקדושה וענין נצחית, היא בה הבחירה

זו. בחירה של גילויה את גם פועל ישראל

בישראל: שהוא כמו עצמו זה מענין זה ויובן

ישראל  של בהתקשרותם מעלה שישנה אף על
עצמותו  מצד שזהו וקוב"ה, ישראל הבחירה, שמצד
בהתקשרות  גם מעלה קיימת מקום מכל כנ"ל, יתברך

והיא: ומצוות, התורה מצד קדושתם, שמצד

מ  בלבד, הבחירה שמצד רק בהתקשרות שהיא אחר
של בחירתו מעלה edÎjexaÎyecwd`מצד מפני ולא

הקדושֿברוךֿהוא  בחירת לאחר אפילו הרי מסויימת,
גלוי. באופן בנבחר ניכרת היא אין

ומצוות, בתורה קדושתם שמצד ההתקשרות אמנם
עצמו  זה ענין גלוי, ובאופן מעלה מהוה עצמה היא הרי

ובגלוי  אלקות ,72הוא
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(66.72 הערה לקמן וראה רע"א). (ע, פמ"ט תניא ראה
ג.67) מה, בחוקותי לקו"ת
א.68) עג, זח"ג ראה
ג'69) שם תלתoibxcבזהר הובא בדא"ח בכ"מ ראה oixywאבל .

בהערות. 61 ע' ה'ש"ת סה"מ
ברכה 70) מל' גם – ("מברכים בתורה ישראל משפיעים זה ומצד

(ראה  בקוב"ה שלמעלה תורה מחבר הי' דוד ע"ד בתורה"), – והמשכה

כט, ראה ד. צא, פרשתנו לקו"ת וראה א). נא, שלח לקו"ת ב. רכב, זח"ב
ג.

(לענין 71) יוד סי' התלמודים שני כללי מלאכי ביד בהנסמן ראה
דרכי  נב. אות סט"ז הפוסקים כללי שד"ח וירושלמי). בבלי מחלוקת

רנז. סי' ל' אות הש"ס כללי בסופו) יוד כרך בשד"ח (נדפס שלום
"ובנו72) דישראל: וגוף בנשמה הוא הוא zxgaועד"ז ולשון עם מכל

sebd תו"ש שם. (תניא העולם" אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי



ireaydכד cenild xefgn t"r ± irqn zyxt ± zegiyÎihewl

התורה  שבאמצעות ההתקשרות עלֿידי וממילא,
של  יותר והפנימי העמוק הקשר גם מתגלה ומצוות
שמצד  ההתקשרות הקדושֿברוךֿהוא, עם ישראל

.73הבחירה 

ש"ישראל  לכך זקוקים מדוע מובן לאמור ובהתאם
[=שישראל  בקוב"ה" ואורייתא באורייתא מתקשראן
בה  התורה], באמצעות לקדושֿברוךֿהוא יתקשרו
מפני  ישיר באופן אלקות עם קשורים שישראל בשעה
של  האיחוד שגילוי מפני זה כי – יתברך בחירתו

אורייתא  עם הקישור עלֿידי נפעל בישראל .74הבחירה

.‚È
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אף  ישראל: לארץ בנוגע גם מובן זה פי על
נעשה  שזה נצחי, ענין היא הקדושֿברוךֿהוא שבחירת
באה  להיותה מקום, מכל הנבחר, הדבר של מהותו

עם  קשור גילויה הרי הקדושֿברוךֿהוא, בחירת מצד
ישראל. בארץ שישנה בפועל הקדושה

מתייחס  הרמב"ם שכאשר הטעם שזהו לומר ויש
מחלק  אינו בזה, וכיוצא ישראל מארץ היציאה לאיסור

yexita הקדושֿברוךֿהוא בחירת – המעלות שתי בין
מבבל, היציאה איסור בענין רק זאת (ומדגיש וקדושתה

בנוגע קשורה, הבחירה מעלת גם כי שלה ieliblכנ"ל),
ישראל  ארץ קדושת עם –75;

אשר  לבוא, לעתיד יהיה בזה השלימות ותכלית
לארץ  נחלה שנקראו ישראל "יבואו ממש בקרוב
בזכות  נחלה שנקרא המקדש בית ויבנו נחלה שנקראת

נחלה" שנקראת .76התורה

hay c"ei zegiyn)
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.(120 מצדzyecweע' בעיקר הוא התומ"צ mznypישראל המקיימת (שהיא
הגוף). ע"י

הקב"ה  שאהבת נשמתם, על דישראל בהגוף מעלה יש ולפ"ז
אהבה כעין היא נשמתם מצד האבzirahלישראל אהבת epalכמו

ששייכת  ממדרגה שרשה זו שאהבה היינו למקום". "בנים הם דנשמות
וענין. סיבה מכל שלמעלה מעצמותו ואינו דהנאהב, מקום תפיסת איזו

zxigaeמצד היא בישראל ורק mtebהקב"ה הגוף, מעלת משום שאינה
ית' שהוא בכ"ז xgaמצד (ראה ממש ומהותו עצמותו מבחי' היא בו,

ואילך). 5 ע' חי"א לקו"ש בארוכה
עצמה שהיא בזה בהגוף שאינה בהנשמה מעלה oaולאידך:

"נדמה  עצמו שמצד הגוף משא"כ ממש", ממעל אלקה "וחלק להקב"ה
שבחר  לאחרי גם הרי בו, בחר שהקב"ה ורק אוה"ע", לגופי בחומריותו

מצד היא המעלה זו xgeadבו, מעלה ואין הגוף, מצד (כ"כ?) ולא
בו. ניכרת שתהא עד כ"כ בו מתאחדת

הם 73) שאז בהגוף  הנשמה קישור שע"י כנ"ל, וגוף בנשמה ועד"ז
גם  בהגוף נקבעת אז הנה נשמתו, הוא הגוף חיי שכל ועד כאחד נעשים
(ע"י  לו באה בהגוף, שישנה העצמות שבחירת והיא דנשמה, המעלה

מציאותו. נעשה העצמות) (בחירת זה אשר ובגילוי, בפנימיות הנשמה)
שהגוף  הטעם שזהו שי"ל תשל"ב, מנ"א כ"ף שיחת בארוכה וראה

שהיא  העצמות, בחירת היא דוקא שבו (אף ממנו הנשמה בסילוק נפסד
(בחירת zigvpבחירה שבו המעלה הרי לעצמו, שהוא כמו הגוף כי – (

(במשך  הנשמה בו שפעלה לאחרי גם ולכן במציאות. בגלוי אינה הקב"ה)
כל  תהי' שהיא ועד בפנימיותו זו מעלה בו שתקבע בגוף) היותה זמן
זו  מעלתו ממנו מסתלקת מהגוף הנשמה בצאת כאשר הנה מציאותו,

אינו הבחירה שענין כל cg`zn(היינו (סו"ס) אז נפסדת – עמו) עוד
(שבת  תחה"מ לפני אחת שעה לעפרם חוזרים צדיקים גם ולכן מציאותו*.
נעשה  בהם, חרות אלקים" שה"מכתב שלאחרי הלוחות, בדוגמת ב). קנב,

df ה "פרח וכאשר  מציאותם, כמו כל ממש". בהם "אין – מעליהן" כתב
ואילך. 30 ע' חי"ד בלקו"ש בארוכה שנתבאר

אי"ז  נצחית, בחירה היא הקב"ה שבחירת מכיון להגוף, שבנוגע אלא
חלק) ר"פ (סנה' לעוה"ב חלק להם יש ישראל כל ולכן אמיתי, הפסד

נשמות בתחה"מ ע'mitebaשיקומו ,***52 הערה 254 ע' לעיל וראה .**
.58 הערה 255

ובכ"מ.74) בסופו. סיני במדבר גו' וידבר ד"ה תרס"ו המשך ראה
ס"ד). ס' סי' אדה"ז שו"ע (ראה תורה במתן הי' בחרת" ש"ובנו ולהעיר

(75.40 הערה לעיל ראה – לתרו"מ בנוגע יומתק ועפ"ז
יז.76) טו, בשלח מכילתא

,sebdn ytpd wlzqda okle ytpd i"r k"b jynp df zeig mb ixd ,ytpd caln r"ta eniiwnd zeig el yi sebdy s`c (cere .h"pxz daey d"c) n"ka x`eand c"re (*
.sebd ly zeig zkynd mb wqtp

zeaeyza `aenda d`x .dlk mteby epiid ,my dpyna a"derl wlg mdl oi`y el`y df x`al yi ile` ,`wec dnypd i"r `ed sebda dxigad ieliby l"pd t"re (**
.dxrdd mipta epnqpy zenewna lirl .my 5 dxrd d`xe *c"q 'g 'iq mixe`iae

.l"end .jli`e gnw 'r `"g `"hily x"enc` w"k ycew zexb` (***



כה

שמות ו, ו – לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי 
אתכם  והצלתי  מצרים  סבלת  מתחת  אתכם 
ובשפטים  נטויה  בזרוע  אתכם  וגאלתי  מעבדתם 

גדולים.

מד

ד' בחי' פרד"ס שבתורה, כנגד ד' לשונות של גאולה, 

שלנגדם תיקנו ד' כוסות – שע"י התורה נעשה חירות 

ממש

של  לשונות  בד'  עולם  לחירות  יצאו  ישראל  בני 

גאולה, שלנגדם1 תיקנו חכמים ד' כוסות,

1( ירושלמי פסחים פ"י ה"א "מנין לארבע כוסות, ר' יוחנן בשם ר' 

בנייה כנגד ארבע גאולות )שמות ו, ו( לכן אמור לבני ישראל אני ה' 

והוצאתי אתכם וגו' ולקחתי אתכם לי לעם וגומר, והוצאתי והצלתי 

וגאלתי ולקחתי". ראה גם שמו"ר פ"ו, ד. ב"ר פפ"ח ס"ה.

זה  אחר  לזכותינו  כדי  עולם2  דהחירות  והתכלית 

לקבלת אור התורה, שאין3 לך בן חורין אלא מי שעוסק 

בתורה.

גאולה  בחי'  ד'  יש  דהכוסות  שבהחירות  וכשם 

וחירות, כמו כן בבן חורין דתורה יש ד' בחי' דתורה, 

דהיינו פרד"ס שבתורה,

והם לנגד ד' אותיות דשם4 הוי', שבזה נעשה חירות 

ממש בנשמה ובגוף, בגשמיות וברוחניות.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רעו

את  תעבדון  ממצרים  העם  את  "בהוציאך  יב(  ג,  )שמות  כמ"ש   )2

האלקים על ההר הזה".

3( אבות פרק ו משנה ב.

4( ראה לקוטי שיחות חלק ה' ע' 279. ועוד.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc zeaezk(iriax meil)

.miywnd mi`xen`d my zxikfl oniq zpzepe ,minkgk dkldy
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dì éøîàåy mixne` yie -äãeäé øa àðeä áøok xn`,äãeäé áøì §¨§¦¨©¨©§¨§©§¨
dì éøîàåy mixne` yie -äãeäé øa àéiç áøok xn`,äãeäé áøì §¨§¦¨©¦¨©§¨§©§¨

éëä ìàeîL øîà éîeminkg ixack dkldy ,l`eny ok xn` ike - ¦¨©§¥¨¦
,'micirn md xhyay dpn lr'yàäå,ok `l wqt envr `ed §¨

cìàeîL øîc àðéc éaî ÷éôðc àøèL àeäädid dyrn ixde - ©§¨¨§¨¦¦¥¦¨§©§¥
,l`eny ly epic ziaa miiwzdy xhyadéa áéúk äåäådid jke - ©£¨§¦¥
,xhyd lr oic zia eazky meiwd oeylàúàcî`ay xg`n -áø ¦©£¨©

àéiç øa ïðò,crk xhyd lr mezg didydéãé úBîéúçà ãéäñàå ¨¨©¦¨§©§¦©£¦§¥
dénòc ãçcàå,enry crd znizg lre envr znizg lr cirde - §©§©§¦¥

epîeipyd crd did ine -,àúàcîe ,äaø øa ïðç áømbøa ïðç áø ©©¨¨©©¨¦©£¨©¨¨©
dénòc ãçcàå déãé úBîéúçà ãéäñàå äaøznizg lr cirde - ©¨§©§¦©£¦§¥§©§©§¦¥

,enry crd znizg lre envrepîe,xg`d crd eze`øa ïðò áø ©©¨¨©
éæçãk éäBðîi÷å éäBðøMà ,àéiçel ozil xhyd z` epniiwe epwfig - ¦¨¦©§¦§¦©§¦§©£¦

icry minkg zrcl ixde .epipta credy itk ,xyk xhy ly gk
lr ciri cr lky jka ic ,xhyay dpnd lr micirn xhyd
lr mb ciri cg` lky l`eny jixvd recne ,envr znizg
azk lry ,iaxk xaeq `edy o`kn gken dxe`kl ,exiag znizg
itk `le ,dnizg lk lr micr ipya jxev yie ,micirn md mci

.minkgk wqet `edy ,enya dcedi ax xn`y
:`xnbd zvxzndéì øîà,ok el dywdy `xen` eze`l dcedi ax ¨©¥
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mewn lka mpn`y zerha ewqtiy oic zia eidi `nyéaøk äëìä£¨¨§©¦
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,åéøéáçî eléôàea cird cg` lky ,xhyd ly meiwd z` elqtie £¦¥£¥¨
e ,envr znizg lr wxøáñ,ezrca l`enyàçååø ãéáòàdyr` - ¨©©£¦©§¨

,iax zrcl elit` yyg da oi`y zgeexn dxeva meiwd z`ék¦
éîúé éãñôî àìc éëéäeribi md m` mb minezid eciqti `ly ick - ¥¦§Ÿ©§§¦©§¥

.iaxk ewqtiy oireh oic zia icil

* * *
meiw oipra l`eny mya dcedi ax ly sqep oic d`ian `xnbd

:epizpyn ly oecipl jiiyd ,zexhy,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
,ïéôøèöî ïéiãå ãòaezke ,micr ipy ea minezgy xhy ,xnelk ¥§©¨¦§¨§¦

zenizgy mdl rcepe exxiay ,oic zia ly 'meiw' xhyd ileya
delnd `ived dzre ,mipiic dyly my enzge ,zeizin` micrd
zenizg mb ,siefn xhyd lky oreh delde ,deld lr xhyd z`
zenizgd z` aey miiwl delnd `ae ,mipiicd zenizg mbe micrd
efy cirde xhyd icrn cg` `a m` ,zeizin` ody gikedle
efy cirne meiwd lr mzgy mipiicd cg` `ae ,eci znizg

.ea daebe ,xhyd z` xiykdl mdipy mitxhvn ,eznizg
:ef `xnin lr mi`xen`d oia ozne `yn d`ian `xnbdéîø øîà̈©¨¦

àzòîL àä àélòî änk ,àîç øa.ef `xnin `id dlern dnk - ©¨¨©¨§©§¨¨§©§¨
àúeélòî éàî ,àáø øîàyi ixde ,ef `xnin dlern dna ike - ¨©¨¨©§©§¨

ixde ,oiicd zecr mr crd zecr ztxhvn cvik ,dilr zeywdl
`ed ixd eci znizg lr cirnd cry epizpyna minkgk dkld
ok m`e ,dnvr dnizgd lr `le ,xhyay dpnd aeig lr cirnk

c `vnpà÷c éàîe ,àðéic ãéäñî à÷ àì àãäñ ãéäñî à÷c éàî©§¨©§¦©£¨Ÿ¨©§¦©¨¨©§¨
àãäñ ãéäñî à÷ àì àðéic ãéäñî,crd cirny dn lr ixd - ©§¦©¨¨Ÿ¨©§¦©£¨

dn lre .cirn oiicd oi` ,xhya aezkd d`eldd dyrn lr epiide
crd oi` ,zeizin` xhyay zenizgdy epiide ,oiicd cirny
zecr `le xhyd meiw lr dnily zecr o`k oi`y oeike .cirn
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כו

מוצאיהם  את  משה  ויכתוב   – ב  לג, 
למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם

ה',  בשם  המסעות  אלו  בכאן  שנכתבו  נראה  א. 
ובענין  העתידה  בגאולה  גדול  ובטחון  שרש  להשרישנו 
הצרות העוברות עלינו ולחזק ידים רפות, לפי שהשם צופה 
עלינו,  שיעברו  הגליות  וראה  הדורות  כל  סוף  עד  ומביט 
ובפרט הגלות הרביעי החזק. וכתב אלו המסעות להבטיחנו 
בטחון גדול וחזק, כי אף על פי שנעבור צרות רבות ורעות, 
השם יחיינו ויוציאנו מגלותינו, כמו שעשה ביציאת מצרים 
שהיו מעונים זה כמה שנים בעבודת פרך, והשם שלח להם 

מושיעים להצילם מצרותם.
יצאו  אשר  ישראל  בני  מסעי  אלה  ואמר  התחיל  ולכן 
ידענו  לא  עכשיו  עד  וכי  ואהרן,  משה  ביד  מצרים  מארץ 
לפני פרעה להוציא  כל המופתים  ואהרן עשו את  שמשה 
משה  ביד  שיצאו  בכולן  שכתב  ממצרים,  ישראל  בני  את 
שלא  פי  על  אף  שישראל  כמו  כי  בזה  הרמז  אבל  ואהרן. 
היו ראויים לצאת ממצרים לפי מעשיהם, נגאלו ביד משה 
להם  שישלח  העתידות  בגאולות  יהי'  כן  בזכותם.  ואהרן 
על  יגאל  הרביעית  בגאולה  ובפרט  להושיעם,  ורב  מושיע 

ידי שני משיחים משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.
גדול  דבר  מסעות  וארבעים  השנים  באלו  שיש  ולפי 
בסוד גאולתנו, אמר ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם 
על פי השם, להורות שנכתבו על פי השם, ושם ה' בם רמוז 
בהם, שהוציאם מצרה לרוחה, ואפילו שעברו רעות רבות 
וצרות ויצאו מרעה אל רעה, לא עשה בהם כלה בסוד השם 

הרמוז באלו המסעות.
וזה להבטיחנו כי כן יעשה השם בגאולה העתידה, שאף 
למלכות  וממלכות  לגבעה  מהר  ונדים  נעים  שנהי'  פי  על 
ומצרפת  לארץ  לחוצה  ישראל  מארץ  לגירוש,  ומגירוש 
קדם  ויושב  ויענונו,  ישמעאל  למלכות  ומספרד  לספרד 
בספרד  אשר  ירושלם  גלות  בעוונותינו  כי  ישמרנו,  סלה 
זולתי  המלכיות,  בכל  איש  נשאר  ולא  כולם  נתגרשו  כבר 
הדבר  ומן  המלקוח  ומן  השבי  מן  נשארו  אשר  הנשארים 
והרעב, נסים ופלטים מחרב אדום למלכות פרס ולמלכות 
ישמעאל, והנם כל המון ישראל מכל גלות ספרד במלכות 
פא"ס, עד שנתקיים בנו בעונותינו )דברים ד, כז( ונשארתם 
ואנו  לרוב,  השמים  ככוכבי  הייתם  אשר  תחת  מספר  מתי 
שהוציא  כמו  ומדלותינו  מגלותינו  שיוציאנו  בה'  בטוחים 
לאבותינו ממצרים, אף על פי שלא נהי' ראויים וכל זה מצד 

רחמיו.
לחנם  שלא  המסעות,  באלו  ולחקור  להבין  לנו  ויש 
יצאו  אשר  ישראל  בני  מסעי  אלה  כאומרו  בתורה  נכתבו 
על ידי משה ואהרן. ולא די זה אלא שכתב ויכתב משה את 
מוצאיהם למסעיהם על פי ה', והזכיר כל המסעות בפרט 
וארבעים  שנים  היו  המסעות  וכל  וכו',  מרעמסס  ויסעו 
כמתמה,  כתבה  והתורה  שנה,  בארבעים  שהלכו  מסעות 
מזה ראו דבר גדול אלה מסעי בני ישראל, וכן ראו דבר גדול 

כי הנם כתובים על ספר הישר על פי ה' להצטער בצרתם.
ואם כן כשיבא אותו עת הרמוז בדברי הנביאים באחרית 

והמאורעות  והמסעות  התלאות  וישמע  ה'  ויקשב  הימים, 
מארצנו  גלינו  אשר  מיום  לפניו,  זכרון  בספר  הכתובות 
יעלו  שנה,  מאות  וחמש  מאלף  קרוב  שהוא  הזה  היום  עד 
שנה  מאות  וחמש  אלף  כשתוציא  מספר  לאין  המסעות 
ארבעים  שנה  ארבעים  ובכל  שנה,  ארבעים  לארבעים 
המסעות  נמנה  שאם  וכל־שכן  וכל־שכן  מסעות,  ושנים 
שהלכנו מעת שגלינו מספרד1 עד היום שהם שמונה שנים, 

תמצא שהם יותר מאלף מסעות בים וביבשה.
בספר  כתובים  יהיו  המסעות  אלו  שכל  שראוי  בענין 
זכרון על פי השם ויזכור תלאותינו ומהומתינו, ויראה עניינו 
ועמלינו ולחצינו ודחקינו, כמו שראה עוני אבותינו במצרים 
ובמסעות המדבר, וישלח לנו שני המשיחים להושיענו כיד 
להושיעם  ולאהרן  למשה  ששלח  כמו  עליהם  הטובה  ה' 
ממצרים, וכמה וכמה טובה כפולה מכופלת למקום עלינו 
לפי רוב הצרות והתלאות ורוב המסעות. זהו הנראה בענין 
נמסרו  אשר  העתיקים  הדברים  מלבד  המסעות,  אלו 
כי  העמים,  לכל  ומפורסם  גלוי  הנראה  ומלבד  לחכמים. 
ישראל  מטובות  רמיזה  המסעות  באלו  שהזכיר  תמצא 
שהיו להם כשהיו טובים, והרעות שהיו להם בסבת עונותם.

ואם כן כל זאת הפרשה הבטחה גדולה לנו, ויש בה רמזים 
ויכתוב  אמר  לחנם  שלא  בענין  עתיקים,  ודברים  גדולים 
משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה', אלא להורות כי פי 
ה' ורוחו הולכת עמנו באלו הגליות והמסעות, כמו שהי' עם 
אבותינו בצאתם ממצרים. וזהו חיותנו וקיומנו ועל פיו אנו 
חיים, ולא על הלחם לבדו יחי' האדם כי על כל מוצא פי ה', 

וזהו ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה'.
צרור המור

מצרים  מארץ  יצאו  אשר  ישראל  בני  מסעי  אלה  ב. 
מוצאיהם  את  משה  ויכתוב  ואהרן.  משה  ביד  לצבאותם 
למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם. ויש לפרש 
דמרמז בזה לאמץ לבות בני ישראל על גאולה העתידה על 
פי המדרש דראשי-תיבות "אלה "מסעי "בני "ישראל הוא 
ד' גליות אדום מדי בבל יון, ועל ידי שהי' גאולת מצרים יהי' 
ידי שהי'  ועל  מופת לישראל על תקות הגאולה השלימה, 
גלות,  עוד  אחרי'  יש  לכך  אדם  בני  ידי  על  מצרים  גאולת 
בתוך  שכינתו  השכין  דהשי"ת  כיון  העתידה  גאולה  אבל 
ישראל כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם הוא מופת על 
אחרי'  שאין  שלימה  ותהי'  השי"ת  ידי  על  שתהי'  הגאולה 

עוד גליות.
וזה פירוש אלה מסעי בני ישראל, היינו ד' גליות על ידי 
שיצאו בני ישראל ביד משה ואהרן היינו בני אדם. ומטעם 
זה ויכתוב משה את מוצאיהם ממצרים כדי לחקות בלבות 
בני ישראל. למסעיהם על פי ה' היינו שהשכין שכינתו עם 
בני ישראל הנקרא פי ה', ועל ידי זה ואלה מסעיהם שהיא 
למוצאיהם  הגאולה  על  מופת  הוא  עמנו  שכינתו  בצירוף 

שתהי' על ידו יתברך גאולה שלימה במהרה בימינו וז"ב.
באר שבע

1( הכוונה לגירוש ספרד בשנת ה'רנ"ב. וכנראה המחבר כתב פירוש זה בשנת ה'ר"ס.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת מסעי
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ß fenz d"k oey`x mei ß

âì(à)õøàî eàöé øLà ìàøNé-éðá éòñî älà¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²¥¤¬¤
:ïøäàå äLî-ãéa íúàáöì íéøöî¦§©−¦§¦§Ÿ¨®§©¤−§©«£«Ÿ

i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑?הּללּו הּמּסעֹות נכּתבּו לּמה ≈∆«¿≈ְְִַַַָָָָ
עליהם  ׁשּגזר ׁשאףֿעלּֿפי מקֹום, ׁשל חסדיו ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלהֹודיע
נעים  ׁשהיּו ּתאמר לא ּבּמדּבר, ולהניעם ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹלטלטלם
היתה  ולא ׁשנה ארּבעים ּכל למּסע מּמּסע ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָֹֻּומטלטלים
ּוׁשּתים  ארּבעים אּלא ּכאן אין ׁשהרי מנּוחה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהם
ּבׁשנה  היּו ׁשּכּלם עׂשר, ארּבעה מהם צא ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻמּסעֹות;
ׁשּבאּו עד מרעמסס מּׁשּנסעּו ּגזרה, קדם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹראׁשֹונה

ׁשּמּׁש ׁשּנאמרלרתמה המרּגלים, נׁשּתּלחּו יב)ם :(לעיל ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָ
וגֹו'", מחצרֹות העם נסעּו יג)"ואחר "ׁשלחֿל(שם : ְְְְְֲֵֵַַַָָָ

וּיחנּו מחצרת "וּיסעּו אֹומר: הּוא וכאן וגֹו'". ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָֹאנׁשים

ּפארן  ּבמדּבר ׁשהיא למדּת, הֹוצא ּברתמה", ועֹוד . ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
– אהרן מיתת לאחר ׁשהיּו מּסעֹות ׁשמֹונה ְְֲִִֶַַַַַָָָָֹמּׁשם
נמצא  הארּבעים, ּבׁשנת מֹואב ערבֹות עד ההר ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹמהר

ּוׁשלׁשים  ׁשמֹונה עׂשרים ׁשּכל אּלא נסעּו לא ׁשנה ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָֹֹ
ורּבי  הּדרׁשן. מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו זה ְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹמּסעֹות.

אחרת  ּדרׁשה ּבֹו ּדרׁש ׁשהיה ּתנחּומא למל מׁשל : ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשהיּו ּכיון לרּפאֹותֹו, רחֹוק למקֹום והֹוליכֹו חֹולה ְְְְְִֵֶֶַָָָָּבנֹו
לֹו: אמר הּמּסעֹות. ּכל מֹונה אביו התחיל ְְִִִִֶַַַָָָָחֹוזרין,

יׁשננּו הּוקרנּוּכאן ּכאן וכּו', ראׁש את חׁשׁשּת ּכאן , ְְְְְֶַַַָָָָָָֹ
רבה) .(במדבר

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr bk jxk zegiy ihewl)

מצרים מארץ יצאּו אׁשר יׂשראל ּבני מסעי (לג,אּלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבמּסע א) מּמצרים יצאּו יׂשראל ּבני הרי הּׁשאלה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנׁשאלת

לסּכֹות)ּבלבדאחד מרעמסס "מסעי"(הּמּסע נאמר ּומּדּוע , ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ
לׁשֹון  היא 'מצרים' ּדהּנה ּבחסידּות, ּומבאר רּבים. ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָֹלׁשֹון
יריחֹו' ל'ירּדן יׂשראל ּבני הּגיעּו לא עֹוד וכל ּוגבּול, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָֹמצר

מח) ּפסּוק וּדאין'(לקּמן ׁש'מֹורח לּמׁשיח רמז ב), צג, (סנהדרין ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ

לכן  מצרים'. 'ארץ ׁשל והּגבּול הּמצר ּבתֹו עדין הם –ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
מּטרת ּכי רּבים, לׁשֹון "מסעי" –ּכלנאמר היא הּמּסעֹות ְְְֱִִִֵֶַַַַַַַָָ

והּׁשלמה  האמּתית לּגאּלה ּולהּגיע ּוגבּול, מצר מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻלצאת
צדקנּו. מׁשיח ידי ְְְִִֵֵַַעל

(á)ét-ìò íäéòñîì íäéàöBî-úà äLî ázëiå©¦§¸Ÿ¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−©¦´
:íäéàöBîì íäéòñî älàå ýåýé§Ÿ̈®§¥¬¤©§¥¤−§¨«¥¤«

Ú¯‡Ó‡א  e˜Ù Èc Ï‡¯NÈ È· ÈÏhÓ ÔÈl‡ƒ≈«¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»≈«¿»
:Ô¯‰‡Â ‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈ƒ»¿…∆¿«¬…

ÏÚב  ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔB‰È˜tÓ ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»«¿»≈¿«¿»≈«
:ÔB‰È˜tÓÏ ÔB‰ÈÏhÓ ÔÈl‡Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿ƒ≈«¿»≈¿«¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`).éòñî älàoicn znwp ixg` ¥¤©§¥©£¥¦§©¦§¨
`Ed KExA WFcTd Fl xn`W¤¨©©¨¨

LiOr l` sq`Y xg` dWnl(a `l lirl) §¤©©¥¨¥¤©¤
EpaE bFre oFgiq ux` wlgW ixg`e§©£¥¤¨©¤¤¦§¨
aYkl FYrC ozp ,zFxMfPd mixrd¤¨¦©¦§¨¨©©§¦§Ÿ
eicqg ricFdl dfA oEMzpe .zFrQOd©©¨§¦§©¥¨¤§¦©£¨¨
lr s`W ,mdOr `Ed KExA WFcTd lW¤©¨¨¦¨¤¤©©
mripdlE mlhlhl mdilr xfBW iR¦¤¨©£¥¤§©§§¨§¨¦¨
mirp EidW aWgz `l xAcOA©¦§¨Ÿ©£Ÿ¤¨¨¦
`le cinY mFwnl mFwOn oilhlhnE§ª§¨¦¦¨§¨¨¦§Ÿ
onGd lkA la` ,dgEpn mdl dzid̈§¨¨¤§¨£¨§¨©§©
mipWE mirAx` `N` Ekld `l lFcBd©¨Ÿ¨§¤¨©§¨¦§©¦
ixaCn i"Wx axd azMW FnM ,zFrQn©¨§¤¨©¨©©¦¦¦§¥

:oWxCd dWn iAx©¦¤©©§¨
éñBäåómikFaPd dxFnA axd(p b) §¦¨©§¤©§¦

xnFl ,mzriciA zlrFY¤¤¦¦¨¨©
iM ,c`n lFcB mirQOd xiMfdl KxSd©Ÿ¤§©§¦©©¨¦¨§Ÿ¦

zFIYn` Eid zFUrPd zFzF`de miQPd©¦¦§¨©©£¨£¦¦
mixaC Eidi cizrA K` ,mdi`Fx lkl§¨¥¤©¤¨¦¦§§¨¦
zFzF`nE .rnFXd maifkie drEnWA¦§¨§©§¦¥©¥©¥
zcinr zFnvrd dizF`ltpe dxFYd©¨§¦§§¤¨¨£ª£¦©
z`ivnE dpW mirAx` xAcOA l`xUi¦§¨¥©¦§¨©§¨¦¨¨§¦©
on zFwFgx zFnFwn mde ,mFi lkA oOd©©§¨§¥§§¦
`l mc` ipal zFIrah opi`e aEXId©¦§¥¨¦§¦¦§¥¨¨Ÿ
dxn`e ,oFOxe otbe dp`zE rxf mFwn§¤©§¥¨§¤¤§¦§¨§¨

dxFYd(d hk mixac)oiie mYlk` `l mgl ©¨¤¤Ÿ£©§¤§©¦
zFzF` dN` lke ,mzizW `l xkWe§¥¨Ÿ§¦¤§¨¥¤
xW`ke .oirl zF`xp qp dUrnA md¥§©£¤¥¦§¨©¦§©£¤
dN` lr xari iM KxAzi `xFAd rcï©©¥¦§¨©¦©£Ÿ©¥¤
,minId ixaC lr xarIX dn zFzF`d̈©¤©£Ÿ©¦§¥©¨¦
iM EaWgie ,mdA mirnFXd Epin`i `lŸ©£¦©§¦¨¤§©§§¦
on aFxw did dGd xAcOA mzcinr£¦¨¨©¦§¨©¤¨¨¨¦
FnM ,mW mc` ipA xW` mFwn aEXId©¦¨£¤§¥¨¨¨§
axr ipA mW EpMWi xW` zFxAcOd©¦§¨£¤¦§§¨§¥£¨

Wixg mW didi xW` zFnFwn F` ,mFId©§£¤¦§¤¨¨¦
mignvE miaUr mW Wi F` ,xivwe§¨¦¥¨£¨¦§¨¦
zFnFwOA didIWe ,mc` ipA lk`nl§©£©§¥¨¨§¤¦§¤©§
zFANn wigxd oM lr .min zFxFA mdd̈¥©¦©¥¦§¦¦¦
dN` wGge ,dN`d zFaWgOd mc` ipA§¥¨¨©©§¨¨¥¤§¦¥¥¤
icM ,zFrQOd oFxkfA mNM zFzF`d̈ª¨§¦§©©¨§¥
Ercie mi`Ad zFxFCd mzF` E`xIW¤¦§¨©©¨¦§¥§

i` zFlFcBd zFzF`dmc` ipA Ecnr K ¨©§¥¨§§¥¨¨
EN` lM ,dpW mirAx` mdd zFnFwOA©§¨¥©§¨¦¨¨¨¥

:eixaC§¨¨
äpäå`id mXd zevn zFrQOd aYkn §¦¥¦§©©©¨¦§©©¥¦

ozlEfn F` ,mixMfPd minrHd on¦©©£¦©¦§¨¦¦¨¨
iR lr" iM ,FcFq Epl dNBzp `l oipr¦§©Ÿ¦§©¤¨¦©¦
ixack `l ,"dWn aYkIe" mr waC "'d¨¥¦©¦§Ÿ¤Ÿ§¦§¥
mr wac `EdW xn`W `"x¤¨©¤¨¥¦

df EpricFd xaMW ,"mdirqnl"h lirl) §©§¥¤¤§¨¦¨¤
(k:ErQi 'd iR lre Epgi 'd iR lra dxez ©¦©£§©¦¦¨
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(â)øNò äMîça ïBLàøä Lãça ññîòøî eòñiå©¦§³¥«©§§¥Æ©´Ÿ¤¨«¦½©«£¦¨¬¨¨²
-éðá eàöé çñtä úøçnî ïBLàøä Lãçì íBé−©´Ÿ¤¨«¦®¦¨«¢©´©¤À©¨«§³§¥«

:íéøöî-ìk éðéòì äîø ãéa ìàøNé¦§¨¥Æ§¨´¨½̈§¥¥−¨¦§¨«¦

(ã)íäa ýåýé äkä øLà úà íéøa÷î íéøöîe¦§©´¦§©§¦À¥Á£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨¤−
:íéèôL ýåýé äNò íäéäìàáe øBëa-ìk̈§®¥´Ÿ¥¤½¨¨¬§Ÿ̈−§¨¦«

i"yx£ÌÈ¯a˜Ó ÌÈ¯ˆÓe∑ ּבאבלם טרּודים. ƒ¿«ƒ¿«¿ƒְְְִֶָ

(ä):úkña eðçiå ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¬§¥«¦§¨¥−¥«©§§¥®©©«£−§ª«Ÿ

(å):øaãnä äö÷a øLà íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈£¤−¦§¥¬©¦§¨«

(æ)éðt-ìò øLà úøéçä ét-ìò áLiå íúàî eòñiå©¦§Æ¥«¥½̈©¨̧¨Æ©¦´©«¦½Ÿ£¤¬©§¥−
:ìcâî éðôì eðçiå ïBôö ìòa©´©§®©©«£−¦§¥¬¦§«Ÿ

(ç)äøaãnä íiä-CBúá eøáòiå úøéçä éðtî eòñiå©¦§Æ¦§¥´©«¦½Ÿ©©«©§¬§«©−̈©¦§¨®¨
ìL Cøc eëìiå:äøîa eðçiå íúà øaãîa íéîé úL ©¥̧§¹¤´¤§³¤¨¦Æ§¦§©´¥½̈©©«£−§¨¨«

(è)äøNò íézL íìéàáe äîìéà eàáiå äønî eòñiå©¦§Æ¦¨½̈©¨−Ÿ¥¦®¨Â§¥¦Â§¥̧¤§¥¹
:íL-eðçiå íéøîz íéòáLå íéî úðéò¥¬Ÿ©²¦§¦§¦¬§¨¦−©©£¨«

(é):óeñ-íé-ìò eðçiå íìéàî eòñiå©¦§−¥«¥¦®©©«£−©©«

(àé):ïéñ-øaãîa eðçiå óeñ-íiî eòñiå©¦§−¦©®©©«£−§¦§©¦«

(áé):ä÷ôãa eðçiå ïéñ-øaãnî eòñiå©¦§−¦¦§©¦®©©«£−§¨§¨«

(âé):Leìàa eðçiå ä÷ôcî eòñiå©¦§−¦¨§®̈©©«£−§¨«

(ãé)íéî íL äéä-àìå íãéôøa eðçiå Leìàî eòñiå©¦§−¥¨®©©«£Æ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦
ì íòì:úBzL ¨−̈¦§«

LÓÁa‡ג  ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÒÒÓÚ¯Ó eÏËe¿»≈«¿¿≈¿«¿»«¿»»¿«¿»
‡ÁÒt ¯˙aÓ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»«¿»»ƒ»«ƒ¿»
Ïk ÈÈÚÏ ÈÏb LÈ¯a Ï‡¯NÈ È· e˜Ù¿»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈≈»

:È‡¯ˆÓƒ¿»≈

Ïkד  ÔB‰a ÈÈ ÏË˜ Èc ˙È ÔÈ¯a˜Ó È‡¯ˆÓeƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»
:ÔÈÈc ÈÈ „·Ú ÔB‰˙ÂÚË·e ‡¯Îea¿»¿«¬«¿¬«¿»ƒƒ

kÒa˙:ה  B¯Le ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿¿À…

ËÒa¯ו  Èc Ì˙‡· B¯Le ˙kqÓ eÏËe¿»ƒÀ…¿¿≈»ƒƒ¿«
:‡¯a„Ó«¿¿»

˜„Ìז  Èc ‡˙¯ÈÁ Ìet ÏÚ ·˙Â Ì˙‡Ó eÏËe¿»≈≈»¿»«ƒ»»ƒ√»
:Ïc‚Ó Ì„˜ B¯Le ÔBÙˆ ÏÚa¿≈¿¿√»ƒ¿…

nÈ‡ח  B‚a e¯·ÚÂ ‡˙¯ÈÁ Ìet ÔÓ eÏËe¿»ƒƒ»»«¬»¿«»
ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó eÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬»«¬«¿»»ƒ

:‰¯Óa B¯Le Ì˙‡„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿≈»¿¿»»

È¯zט  ÌÏÈ‡·e ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â ‰¯nÓ eÏËe¿»ƒ»»«¬¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈
B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔiÓc ÔÈÚeaÓ ¯NÚ¬««ƒ¿«ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿

:Ôn«̇»

„ÛeÒ:י  ‡nÈ ÏÚ B¯Le ÌÏÈ‡Ó eÏËe¿»≈≈ƒ¿««»¿

„ÔÈÒ:יא  ‡¯a„Óa B¯Le ÛeÒ„ ‡niÓ eÏËe¿»ƒ«»¿¿¿«¿¿»¿ƒ

Ù„a˜‰:יב  B¯Le ÔÈÒ„ ‡¯a„nÓ eÏËe¿»ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿»¿»

LeÏ‡a:יג  B¯Le ‰˜ÙcÓ eÏËe¿»ƒ»¿»¿¿»

‰Â‰יד  ‡ÏÂ Ì„ÈÙ¯a B¯Le LeÏ‡Ó eÏËe¿»≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»¬»
:ÈzLÓÏ ‡nÚÏ ‡iÓ Ôn«̇»«»¿«»¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ci)íL äéä àìå íãéôøa eðçiå©©£¦§¦¦§Ÿ¨¨¨
ì íòì íéî.úBzLxiMfd `l ©¦¨¨¦§Ÿ¦§¦

oipr oiq xAcnA `le miOd qp dxnA§¨¨¥©©¦§Ÿ§¦§©¦¦§©
micitx oipr zFid xEarA la` .oOd©¨£¨©£¡¦§©§¦¦

mFwOd `xwpe 'd z` EQPW ,lFcB xaC̈¨¨¤¦¤§¦§¨©¨
`ivFdl mdipirl WCwpe ,daixnE dQn©¨§¦¨§¦§©§¥¥¤§¦
mW mdil` d`aE ,rlQn min mdl̈¤©¦¦¤©¨¨£¥¤¨

dxvwA xiMfd oM lr ,wlnr zngln¦§¤¤£¨¥©¥¦§¦¦§¨¨
,zFYWl mrl min mW did `le`Ed iM §Ÿ¨¨¨©¦¨¨¦§¦

:FA rcFPde xMPd mFwOdeh dxez ©¨©¦¨§©©



כט irqn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k oey`x meil inei xeriy

(åè):éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøî eòñiå©¦§−¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«

(æè):äåàzä úøá÷a eðçiå éðéñ øaãnî eòñiå©¦§−¦¦§©´¦¨®©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«

(æé):úøöça eðçiå äåàzä úøáwî eòñiå©¦§−¦¦§´Ÿ©©«£¨®©©«£−©«£¥«Ÿ

(çé):äîúøa eðçiå úøöçî eòñiå©¦§−¥«£¥®Ÿ©©«£−§¦§¨«
i"yx£‰Ó˙¯a eÁiÂ∑ הרע לׁשֹון ׁשם ׁשּנאמרעל מרּגלים, קכ)ׁשל לׁשֹון (תהלים ל ּיֹוסיף ּומה ל ּיּתן "מה : ««¬¿ƒ¿»ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

רתמים" ּגחלי עם ׁשנּונים ּגּבֹור חּצי .רמּיה, ְְְֲִִִִִִֵֵַָָ

(èé):õøt ïnøa eðçiå äîúøî eòñiå©¦§−¥«¦§¨®©©«£−§¦¬Ÿ¨«¤

(ë):äðáìa eðçiå õøt ïnøî eòñiå©¦§−¥¦´Ÿ¨®¤©©«£−§¦§¨«

(àë):äqøa eðçiå äðálî eòñiå©¦§−¦¦§¨®©©«£−§¦¨«

(áë):äúìä÷a eðçiå äqøî eòñiå©¦§−¥«¦¨®©©«£−¦§¥¨«¨

(âë):øôL-øäa eðçiå äúìäwî eòñiå©¦§−¦§¥¨®¨©©«£−§©¨«¤

(ãë):äãøça eðçiå øôL-øäî eòñiå©¦§−¥«©¨®¤©©«£−©«£¨¨«

(äë):úìä÷îa eðçiå äãøçî eòñiå©¦§−¥«£¨¨®©©«£−§©§¥«Ÿ

(åë):úçúa eðçiå úìä÷nî eòñiå©¦§−¦©§¥®Ÿ©©«£−§¨«©

(æë):çøúa eðçiå úçzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¨«©

(çë):ä÷úîa eðçiå çøzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¦§¨«

(èë):äðîLça eðçiå ä÷únî eòñiå©¦§−¦¦§®̈©©«£−§©§Ÿ¨«

(ì):úBøñîa eðçiå äðîLçî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ¥«

(àì):ï÷òé éðáa eðçiå úBøñnî eòñiå©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«

(áì):ãbãbä øça eðçiå ï÷òé éðaî eòñiå©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«

(âì):äúáèéa eðçiå ãbãbä øçî eòñiå©¦§−¥´Ÿ©¦§¨®©©«£−§¨§¨«¨

(ãì):äðøáòa eðçiå äúáèiî eòñiå©¦§−¦¨§¨®¨©©«£−§©§Ÿ¨«

„ÈÈÒ:טו  ‡¯a„Óa B¯Le Ì„ÈÙ¯Ó eÏËe¿»≈¿ƒƒ¿¿«¿¿»¿ƒ»

È¯·˜aטז  B¯Le ÈÈÒ„ ‡¯a„nÓ eÏËe¿»ƒ«¿¿»¿ƒ»¿¿ƒ¿≈
:ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈

Áaˆ¯˙:יז  B¯Le ÈÏ‡LÓ„ È¯·wÓ eÏËe¿»ƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿«¬≈…

Ó˙¯a‰:יח  B¯Le ˙¯ˆÁÓ eÏËe¿»≈¬≈…¿¿ƒ¿»

ı¯t:יט  Ôn¯a B¯Le ‰Ó˙¯Ó eÏËe¿»≈ƒ¿»¿¿ƒ…»∆

·Ïa‰:כ  B¯Le ı¯t Ôn¯Ó eÏËe¿»≈ƒ…»∆¿¿ƒ¿»

q¯a‰:כא  B¯Le ‰·lÓ eÏËe¿»ƒƒ¿»¿¿ƒ»

Ï‰˜a˙‰:כב  B¯Le ‰q¯Ó eÏËe¿»≈ƒ»¿ƒ¿≈»»

„ÙL¯:כג  ‡¯eËa B¯Le ‰˙Ï‰˜Ó eÏËe¿»ƒ¿≈»»¿¿»¿»∆

Áa¯„‰:כד  B¯Le ¯ÙL„ ‡¯ehÓ eÏËe¿»ƒ»¿»∆¿«¬»»

Ï‰˜Óa˙:כה  B¯Le ‰„¯ÁÓ eÏËe¿»≈¬»»¿¿«¿≈…

Á˙a˙:כו  B¯Le ˙Ï‰˜nÓ eÏËe¿»ƒ«¿≈…¿¿»«

Á¯˙a:כז  B¯Le ˙ÁzÓ eÏËe¿»ƒ»«¿¿»«

Óa˙˜‰:כח  B¯Le Á¯zÓ eÏËe¿»ƒ»«¿¿ƒ¿»

ÓLÁa‰:כט  B¯Le ‰˜˙nÓ eÏËe¿»ƒƒ¿»¿¿«¿…»

B¯ÒÓa˙:ל  B¯Le ‰ÓLÁÓ eÏËe¿»≈«¿…»¿¿…≈

Ô˜ÚÈ:לא  È·a B¯Le ˙B¯ÒnÓ eÏËe¿»ƒ…≈¿ƒ¿≈«¬»

‰b„b„:לב  ¯Áa B¯Le Ô˜ÚÈ ÈaÓ eÏËe¿»ƒ¿≈«¬»¿¿…«ƒ¿»

ËÈa·˙‰:לג  B¯Le „b„b‰ ¯ÁÓ eÏËe¿»≈…«ƒ¿»¿¿»¿»»

¯·Úa‰:לד  B¯Le ‰˙·ËiÓ eÏËe¿»ƒ»¿»»¿¿«¿…»



irqnל zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k oey`x meil inei xeriy

(äì):øáb ïéöòa eðçiå äðøáòî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§¤§¬Ÿ¨«¤

åì)(:Lã÷ àåä ïö-øaãîa eðçiå øáb ïéöòî eòñiå©¦§−¥«¤§Ÿ́¨®¤©©«£¬§¦§©¦−¦¬¨¥«

(æì):íBãà õøà äö÷a øää øäa eðçiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤¡«

(çì)ýåýé ét-ìò øää øä-ìà ïäkä ïøäà ìòiå©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬§Ÿ̈−
ìàøNé-éða úàöì íéòaøàä úðLa íL úîiå©¨´¨¨®¦§©´¨«©§¨¦À§¥³§¥«¦§¨¥Æ

:Lãçì ãçàa éLéîçä Lãça íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤
i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ ׁשּמת .ּבנׁשיקה מלּמד «ƒְְִִֵֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(412 'nr gi zegiy ihewl)

לחדׁש ּבאחד החמיׁשי ּבחדׁש . . . ׁשם לח)וּימת (לג, ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
קׁשּורה  מנחם־אב, ּבראׁש־חדׁש ׁשהיתה אהרן, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹמיתת

רז"ל ּכמאמר זה, ּבחדׁש הּוא אף ׁשהיה הּבית, (ראׁשּבחרּבן ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

ב) יח, ּבית הּׁשנה ּכׂשרפת צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשקּולה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ואבלּות, ּבכי ׁשל זמן הּוא צּדיק מיתת יֹום ּדהּנה, ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹאלקינּו.
וללכת  הּטֹובים מּמעׂשיו ללמד זמן ּגם הּוא זה עם יחד ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹאבל

ּבחּיים הּוא אף ּבחּיים, זרעֹו ּכאׁשר ׁשאז, ה,ּבדרכיו, (ּתענית ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָ

על ב) להתאּבל חּיּוב יׁש אחד, מּצד :ּכ הּבית ּבחרּבן ואף .ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻ
מיחד  זמן הּוא הּמצרים ּבין ּדוקא הרי ,לאיד א ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻירּוׁשלים,
ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ׁשאז הּבחירה, ּבית ּבהלכֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלעסק

הּבית ּבבנין יד)עֹוסקים צו הדּגׁשה (ּתנחּומא ּבזה ויׁש . ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ
חּנם ׂשנאת היתה ׁשני ּבית חרּבן סּבת ב)מיחדת: ט, ,(יֹומא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻ

ׁשל מּתלמידיו הוי חּנם: אהבת הּוא .אהרןוהּתּקּון . . ְְֱֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ
לּתֹורה. ּומקרבן הּברּיֹות את ְְְִֵֶַַָָָאֹוהב

(èì)ïøäàåìL-ïaBúîa äðL úàîe íéøNòå L §©«£½Ÿ¤¨¯§¤§¦²§©−¨¨®§Ÿ−
:øää øäa§¬Ÿ¨¨«

(î)õøàa áâpa áLé-àeäå ãøò Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬©¤−¤§¤´¤
:ìàøNé éða àáa ïòðk§¨®©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑(ג הּׁשמּועה (ר"ה היא אהרן ׁשּמיתת ,לּמד ׁשּנּתנה ּכאן ּוכסבּור ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו , «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּוכתבּה חזר לפיכ ּביׂשראל, להּלחם .רׁשּות ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(290 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

ּביׂשראל להּלחם רׁשּות ׁשּנּתנה מ)ּוכסבּור לדּיק (לג, יׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
לעיל רש"י ּכפרּוׁש ּבעמלק, מדּבר הרי א)ּבזה, כא, :(חּקת ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֻֻ

רצּועת  הּוא עמלק והרי עמלק. זה . . . הּכנעני ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָוּיׁשמע
לפרענּות עת ּבכל מזּמן ליׂשראל, שם)מרּדּות והּוא (רש"י , ְְְְְְְְִֵֵַָָָָֻֻ

הּכּונה  ּומה אהרן, ׁשל ּבחּייו ּברפידים, ּגם ּביׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹנלחם
ׁשּנּתנה רש"י רׁשּותׁשּסבּור ּכּונת אּלא ּביׂשראל? להּלחם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

לֹו ׁשּנּתנה ּכעמלק, לא לּמלחמה יצא ׁשעמלק הזּדּמנּות היא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּככנעני, אּלא הּכבֹוד, ענני סּלּוק מחמת ּביׂשראל, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלפּגע

ׁשּנּתנה ּגדל רׁשּותׁשּסבּור מלּמדנּו הּכתּוב ּבהם. להּלחם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עצמּה מיתתֹו אהרן: מיתת הּכבֹוד)חׁשיבּות ענני סּלּוק (לא ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָֹֹ

ּביׂשראל. להּלחם רׁשּות ׁשּנּתנה הרׁשם את ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹיצרה

(àî):äðîìöa eðçiå øää øäî eòñiå©¦§−¥´Ÿ¨¨®©©«£−§©§Ÿ¨«

b·¯:לה  ÔÈˆÚa B¯Le ‰¯·ÚÓ eÏËe¿»≈«¿…»¿¿∆¿…»∆

„ˆÔלו  ‡¯a„Óa B¯Le ¯·b ÔÈˆÚÓ eÏËe¿»≈∆¿…»∆¿¿«¿¿»¿ƒ
:Ì˜¯ ‡È‰ƒ¿»

ÈÙÈÒaלז  ‡¯eË ¯‰a B¯Le Ì˜¯Ó eÏËe¿»≈¿»¿¿…»ƒ¿»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡«¿»∆¡

ÓÈÓ¯‡לח  ÏÚ ‡¯eË ¯‰Ï ‡‰k Ô¯‰‡ ˜ÏÒe¿≈«¬…«¬»¿…»«≈¿»
Èa ˜tÓÏ ÔÈÚa¯‡ ˙La Ônz ˙ÈÓe ÈÈ„«¿»ƒ«»ƒ¿««¿¿ƒ¿≈«¿≈
‰‡MÓÁ ‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¬ƒ»»

:‡Á¯ÈÏ „Áa¿«¿«¿»

k„לט  ÔÈL ˙Ï˙e ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a Ô¯‰‡Â¿«¬…«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ«
:‡¯eË ¯B‰a ˙ÈÓƒ¿»

È˙·מ  ‡e‰Â „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡Úk ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»¿»≈
:Ï‡¯NÈ Èa È˙ÈÓa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡ÓB¯„aƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

ÓÏˆa‰:מא  B¯Le ‡¯eË ¯‰Ó eÏËe¿»≈…»¿¿«¿…»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`n).äðîìöa eðçiå øää øäî eòñiå©¦§¥Ÿ¨¨©©£§©§Ÿ¨
oFpEtE dpnlv zFnFwOd dN` Eid̈¥¤©§©§Ÿ¨
xvwYe mFc` ux` aiaq sEq mi KxcA§¤¤©§¦¤¤¡©¦§©

midl`A ExAC dPde .KxCA mrd Wtp¤¤¨¨©¨¤§¦¥¦§¥Ÿ¦
miWgPd mdA glWe ,KxCA dWnaE§¤©¤¤§¨©¨¤©§¨¦
mzFpgaE KxCA mYklA mitxVd©§¨¦§¤§¨©¤¤©£¨

Eide zWgp Wgp dWn dUre .dpgOA©©£¤§¨¨¤§©§¤§¨
KxCd lkA qPd lr FzF` mikilFn¦¦©©¥§¨©¤¤
dxq `le ,oFpEtaE dpFnlvA mzFpgaE©£¨§©§¨§§Ÿ¨¨
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(áî):ïðeôa eðçiå äðîìvî eòñiå©¦§−¦©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ

(âî):úáàa eðçiå ïðetî eòñiå©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ

(ãî):áàBî ìeáâa íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬¨«

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑ּכמֹו וגּלים, חרבֹות א)לׁשֹון הּׂשדה",(מיכה "לעי עט): לעּיים"(תהילים אתֿירּוׁשלים "ׂשמּו :. ¿ƒ≈»¬»ƒְְְְְְֳִִִִִֶֶַַַָָָָ

(äî):ãb ïáéãa eðçiå íéiòî eòñiå©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«

(åî):äîéúìác ïîìòa eðçiå ãb ïáécî eòñiå©¦§−¦¦´Ÿ¨®©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨

(æî)íéøáòä éøäa eðçiå äîéúìác ïîìòî eòñiå©¦§−¥«©§´Ÿ¦§¨¨®§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−
:Báð éðôì¦§¥¬§«

(çî)ìò áàBî úáøòa eðçiå íéøáòä éøäî eòñiå©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ½̈©−
:Bçøé ïcøé©§¥¬§¥«

(èî)íéhMä ìáà ãò úîLéä úéaî ïcøiä-ìò eðçiå©©«£³©©©§¥Æ¦¥´©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®
ñ :áàBî úáøòa§©§−Ÿ¨«

i"yx£ÌÈhM‰ Ï·‡ „Ú ˙ÓLÈ‰ ˙ÈaÓ∑לּמד ּכאן ƒ≈«¿ƒ…«»≈«ƒƒְִֶָ
י"ב  יׂשראל מחנה ּבר ׁשעּור ּבר רּבה ּדאמר מיל, ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ

וכּו'": אתרא ההּוא לי חזי "לדידי ‡·Ïחנה: ְְְֲִִִֵַַָָָ»≈
ÌÈhM‰∑ אבל" ׁשּטים ׁשל ׁשמֹומיׁשֹור ". «ƒƒְִִִֵֶָ

ß fenz e"k ipy mei ß

(ð)ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
:øîàì Bçøé§¥−¥«Ÿ

(àð)ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²
:ïòðk õøà-ìà ïcøiä-úà íéøáò«Ÿ§¦¬¤©©§¥−¤¤¬¤§¨«©

i"yx£ÌzL¯B‰Â 'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èkƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿¿«¿∆
'B‚Â∑ּכ אּלא ?ּכ על הזהרּו ּפעמים ּכּמה והלא ¿ְְֲֲִֶַַַָָָָָֹֻ

ּבּיּבׁשה, ּבּירּדן עֹוברים ּכׁשאּתם מׁשה: להם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמר

וׁשֹוטפין  ּבאין מים – לאו ואם ּתעברּו. ְְְְְִִִִֵַַַַַָָעלֿמנתּֿכן
ּבעֹודם אתכ  יהֹוׁשע להם ׁשאמר מצינּו וכן ם; ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

.ּבּירּדן  ְֵַַ

ÔeÙa:מב  B¯Le ‰ÓÏvÓ eÏËe¿»ƒ«¿…»¿¿…

a‡·˙:מג  B¯Le ÔetÓ eÏËe¿»ƒ…¿¿……

ÌeÁ˙aמד  È‡¯·Ú ˙f‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈ƒ¿
:·‡BÓ»

‚„:מה  Ô·È„a B¯Le ‡˙f‚nÓ eÏËe¿»ƒ¿ƒ»»¿¿ƒ…»

ÓÈ˙Ï·c‰:מו  ÔÓÏÚa B¯Le „b Ô·ÈcÓ eÏËe¿»ƒƒ…»¿¿«¿…ƒ¿»»¿»

È¯eËaמז  B¯Le ‰ÓÈ˙Ï·„ ÔÓÏÚÓ eÏËe¿»≈«¿…ƒ¿»»¿»¿¿≈
:B· Ì„˜c È‡¯·Ú„«¬»»≈ƒ√»¿

i¯LÈÓa‡מח  B¯Le È‡¯·Ú„ È¯ehÓ eÏËe¿»ƒ≈«¬»»≈¿¿≈¿«»
:BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„¿»««¿¿»ƒ≈

LÈÓ¯מט  „Ú ˙BÓÈLÈ ˙ÈaÓ ‡c¯È ÏÚ B¯Le¿««¿¿»ƒ≈¿ƒ«≈«
:·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔÈhLƒƒ¿≈¿«»¿»

ÏÚנ  ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

‡¯Èנא  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`l oM lre .zFaF`A EpgW cr mdn¥¤©¤¨§§©¥Ÿ
,mFwn mW `Edd rx`OA aEzMd xiMfd¦§¦©¨©§Ÿ¨©¥¨

mW xn`e(i `k lirl)l`xUi ipA ErqIe §¨©¨©¦§§¥¦§¨¥
mFwOn ErqIe" xn` `le ,za`A EpgIe©©£§ŸŸ§Ÿ¨©©¦§¦¨

lkA xn`i xW`M "za`A EpgIe ipFlR§¦©©£§ŸŸ©£¤Ÿ©§¨
oiprd did dGd KxCd lkA iM ,mirQOd©©¨¦¦§¨©¤¤©¤¨¨¨¦§¨

F`A EpgW cr xdd xdn ErqPXn.zFa ¦¤¨§¥Ÿ¨¨©¤¨§
,mixard iIrA Epge zFaF`n Erqpe§¨§¥§¨§¦¥¨£¨¦

oFnlraE cB oFaicA EpgIe Erqp mXnE¦¨¨¨©©£§¦¨§©§
zFnFwn mde ,mixard ixde dnizlaC¦§¨¨§¨§¨¥¨£¨¦§¥§

:cxf lgpAan dxez §©©¨¤



irqnלב zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyily meil inei xeriy

(áð)íëéðtî õøàä éáLé-ìk-úà ízLøBäå§¸©§¤¹¤¨«§¥³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½
íúëqî éîìö-ìk úàå íúikNî-ìk úà ízãaàå§¦̧©§¤½¥−¨©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³©¥«Ÿ¨Æ

:eãéîLz íúBîa-ìk úàå eãaàz§©¥½§¥¬¨¨«−̈©§¦«
i"yx£ÌzL¯B‰Â∑ וגרׁשּתם.Ì˙ikNÓ∑:ּכתרּגּומֹו ¿«¿∆ְְֵֶַ«¿ƒ…»ְְַ

הּקרקע  את מסּככין ׁשהיּו ׁשם על סגּדתהֹון", ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָ"ּבית
ּבפּׁשּוט  עליהם להׁשּתחוֹות ׁשיׁש ׁשל אבנים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָּברצּפת

ּכדכתיב ורגלים, כו)ידים לא (ויקרא מׂשּכית "ואבן : ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹ
ּבארצכם  עליה"תּתנּו ∑Ì˙ÎqÓ.להׁשּתחֹות ְְְְְְֲִִֶֶַַָָ«≈…»

מּתכתהֹון  .ּכתרּגּומֹו: ְְְְַַַ

(âð)ézúð íëì ék da-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå§«©§¤¬¤¨−̈¤¦«©§¤¨®¦¬¨¤²¨©¬¦
:dúà úLøì õøàä-úà¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÌzL¯B‰Â∑"ויׁשבּתםּֿבּה" ואז מּיֹוׁשביה, אֹותּה ּבּה"והֹורׁשּתם" להתקּים ּתּוכלּו ואם – , ¿«¿∆∆»»∆ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבּה להתקּים ּתּוכלּו לא – .לאו ְְְִֵַָָֹ

ß fenz f"k iyily mei ß

(ãð)íëéúçtLîì ìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À
Búìçð-úà èéòîz èòîìå Búìçð-úà eaøz áøì̈©º©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ©§¦´¤©«£¨½
úBhîì äéäé Bì ìøBbä änL Bì àöé-øLà ìà¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨©−̈´¦«§¤®§©¬

:eìçðúz íëéúáà£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«
i"yx£‰nL BÏ ‡ˆÈŒ¯L‡ Ï‡∑:זה הּוא קצר מקרא ∆¬∆≈≈»»ְִֶָָָ

יהיה" "לֹו הּגֹורל, ׁשּמה" לֹו יצא "אׁשר מקֹום .אל ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ÌÎÈ˙·‡ ˙BhÓÏ∑(קיז חׁשּבֹון (ב"ב מצרים.לפי יֹוצאי ¿«¬…≈∆ְְְְִִִֵֶַ

ּגבּולין ּדב  עׂשר ּבׁשנים אחר: הּׁשבטים ר .ּכמנין ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ

(äð)äéäå íëéðtî õøàä éáLé-úà eLéøBú àì-íàå§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ
íðéðöìå íëéðéòa íékNì íäî eøéúBz øLà£¤´¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−
íéáLé ízà øLà õøàä-ìò íëúà eøøöå íëécöa§¦¥¤®§¨«§´¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬

:dä«
i"yx£Ì‰Ó e¯È˙Bz ¯L‡ ‰È‰Â∑ לכם .לרעה יהיה ¿»»¬∆ƒ≈∆ְְִֶֶָָָ

ÌÎÈÈÚa ÌÈkNÏ∑ ּתרּגּום עיניכם. המנּקרים ליתדֹות ¿ƒƒ¿≈≈∆ְְְִִֵֵֵֶַַַ
"סיּכיא" יתדֹות: ּבֹו∑ÌÈˆÏÂ.ׁשל ּפֹותרים ְִֵֶָָ¿ƒ¿ƒƒְִ

מסּוכת  לׁשֹון לסּגר הּפֹותרים אתכם הּסֹוככת קֹוצים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ
ובא  יֹוצא מאין אתכם ‡˙ÌÎ.ולכלא e¯¯ˆÂ∑ ְְְִֵֵֵֶֶָָֹ¿»¿∆¿∆

.ּכתרּגּומֹו ְְַ

˜„ÔBÎÈÓנב  ÔÓ ‡Ú¯‡ È·˙È Ïk ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»»¿≈«¿»ƒ√»≈
ÈÓÏˆ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙c‚Ò ˙Èa Ïk ˙È Ôe„·˙Â¿≈¿»»≈ƒ¿«¿¿»»«¿≈
:ÔeˆLz ÔB‰˙Óa Ïk ˙ÈÂ Ôe„·z ÔB‰˙ÎzÓ«¿«¿≈¿¿»»»«¿¿≈

‡¯Èנג  da Ôe·˙È˙Â ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»¿≈«¿»¿≈¿«¬≈
:d˙È ˙¯ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È ÔBÎÏ¿¿»ƒ»«¿»¿≈«»«

ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏנד  ‡·„Ú· ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÒÁ˙Â¿«¿¿»«¿»¿«¿»¿«¿¬«¿
È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰zÒÁ‡ ˙È ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿»«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈
Ônz dÏ ˜BtÈ„Ï ÔB‰zÒÁ‡ ˙È Ôe¯ÈÚÊz«¿ƒ»«¬«¿¿ƒ¿ƒ≈«»
ÔBÎ˙‰·‡ ÈË·LÏ È‰È dÏ Èc ‡·„Ú«¿»ƒ≈¿≈¿ƒ¿≈¬»«¿

:ÔeÒÁz«¿¿

ÔÓנה  ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»¿≈«¿»ƒ
ÔÚÈÒÏ ÔB‰pÓ Ôe¯‡L˙ Èc È‰ÈÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈ƒ≈ƒ«¿¬ƒ¿¿ƒ«
ÔBÎt˜Ó ÔÈ¯MÓÏe ÔBÎÈÏ·˜Ï ÔÈÊ ÔÏË»¿«¿«»»¿≈¿«ƒ¿««¿«¿
:da ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔBÎÏ Ôe˜ÈÚÈÂƒƒ¿««¿»ƒ«»¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(bp)ízáLéå õøàä úà ízLøBäå§©§¤¤¨¨¤¦©§¤
õøàä úà ézúð íëì ék dä¦¨¤¨©¦¤¨¨¤

.dúà úLøìdUr zevn Ff iYrC lr ¨¤¤Ÿ¨©©§¦¦§©£¥
EWxiie ux`A EaWIW mzF` dEvi ,`id¦§©¤¨¤¥§¨¨¤§¦§
Eq`ni `le ,mdl Dpzp `Ed iM DzF`¨¦§¨¨¨¤§Ÿ¦§£
zkll mYrC lr dlri EN`e .'d zlgpA§©£©§¦©£¤©©§¨¨¤¤
xEX` ux` F` xrpW ux` WAkle§¦§¤¤¦§¨¤¤©
zevn lr Exari ,mW aXizdlE ozlEfe§¨¨§¦§©¥¨©©§©¦§©

:'d

äîeEpizFAx EbiltdX(:iw zeaezk) ©¤¦§¦©¥
l`xUi ux`A daiWid zevnA§¦§©©§¦¨§¤¤¦§¨¥
zcxFnM EpEcie ,dPOn z`vl xEq`We§¤¨¨¥¦¤¨§¨§¤¤
DlrA mr zFlrl dvFx Dpi`W dX`d̈¦¨¤¥¨¨©£¦©£¨
o`kA ,Wi`d oke ,l`xUi ux`l§¤¤¦§¨¥§¥¨¦§¨
dGd aEzMd iM ,FGd devOA EpiEhvp¦§©¦©¦§¨©¦©¨©¤
FGd devOd xifgie .dUr zevn `id¦¦§©£¥§©£¦©¦§¨©
ux`d z` EWxE E`A ,miAx zFnFwnA¦§©¦Ÿ§¤¨¨¤

(g ` mixac):

ìáà,WxR i"Wx,ux`d z` mYWxFde £¨©¦¥¥§©§¤¤¨¨¤
f` ,diaWFIn DzF` mYWxFde§©§¤¨¦§¤¨¨

,DA mYaWiem`e ,DA mIwzdl ElkEY ¦©§¤¨§§¦§©¥¨§¦
dnE ,DA mIwzdl ElkEz `l e`l̈Ÿ§§¦§©¥¨©

:xTrd `Ed EPWxRXcp dxez ¤¥©§¨¦¨
(epÎdp).íëéðéòa íékNìzFczil §¦¦§¥¥¤¦¥

lW mEBxY .mkipir zFxwpnd©§©§¥¥¤©§¤
.miMU zFczi,mpipvleFA oixzFR §¥¦¦§¦§¦¦§¦

zaaFQd wcg zkUn oFWl oixzFRd©§¦¨§ª©¨¤©¤¤



לג irqn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyily meil inei xeriy

(åð)äNòà íäì úBNòì éúénc øLàk äéäå§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬¨¤−¤«¡¤¬
ô :íëì̈¤«

ãì(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íéàa ízà-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬¨¦−
äìçða íëì ìtz øLà õøàä úàæ ïòðk õøàä-ìà¤¨¨´¤§¨®©Ÿ́¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈

:äéúìáâì ïòðk õøà¤¬¤§©−©¦§ª«Ÿ¤«¨
i"yx£'B‚Â ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê∑ ׁשהרּבה לפי …»»∆¬∆ƒ…»∆¿ְְִֵֶַ

לארץ, ּבחּוצה נֹוהגֹות ואין ּבארץ נֹוהגֹות ְְְֲֲִֵֶֶָָָָָמצוֹות
מצרני  לכּתב הצר:ל לֹומר סביב. רּוחֹותיה ּגבּולי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

נֹוהגֹות  הּמצוֹות ולפנים, הּללּו הּגבּולים Ïtz.מן ְְְְֲִִִִִַַַָƒ…
ÌÎÏ∑ לׁשֹון חלּוּקה נקראת ּבגֹורל, ׁשּנתחּלקה ׁשם על »∆ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ׁשהּפיל  עלֿידי אֹומר: אּגדה' ּו'מדרׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָנפילה.
מן  אּמֹות ׁשבעים ׁשל ׂשריהם ְִִִֵֶֶַָָָֻהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּבהם  אין ראה, לֹו: אמר מׁשה, לפני ּוכפתן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּׁשמים

ּכח! .עֹוד ַֹ

(â)íBãà éãé-ìò ïö-øaãnî áâð-úàt íëì äéäå§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤¦¦§©¦−©§¥´¡®
:äîã÷ çìnä-íé äö÷î áâð ìeáb íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨

i"yx£·‚Œ˙‡t ÌÎÏ ‰È‰Â∑ מן אׁשר ּדרֹומית רּוח ¿»»»∆¿«∆∆ְֲִִֶַ
לּמערב  אדֹום ∑ÔˆŒ¯a„nÓ.הּמזרח אצל אׁשר ְֲִַַַָָƒƒ¿«ƒֱֲֵֶֶ

ּדרֹומיתֿמזרחית  מקצֹוע ּתׁשעת מתחלת ארץ ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָ
ארצֹות  ׁשלׁש ּכיצד? ׁשל הּמּטֹות. ּבדרֹומּה יֹוׁשבֹות ְְֲִֵֶַַַָָָֹ

וארץ  מצרים, ארץ קצת זֹו: אצל זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָארץֿיׂשראל

ּבמקצֹוע  מצרים ארץ ּכּלּה; מֹואב וארץ ּכּלּה, ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֻֻאדֹום
"מעצמֹון  זֹו: ּבפרׁשה ׁשּנאמר ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָּדרֹומיתֿמערבית,
מצרים  ונחל הּיּמה". תֹוצאֹותיו והיּו מצרים ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָנחלה

ׁשּנאמר מצרים, ארץ ּכל ּפני על מהּל יג)היה :(יהושע ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ארץ מןֿהּׁשיחֹור  ּבין ּומפסיק מצרים. עלּֿפני אׁשר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ

‡aÚ„נו  ÔB‰Ï „aÚÓÏ ˙È·LÁ È„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿«¿∆¿≈
:ÔBÎÏ¿

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezב  È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
‚Ït˙˙ Èc ‡Ú¯‡ ‡c ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÔÈÏÚ»ƒ¿«¿»ƒ¿»«»«¿»ƒƒ¿¿≈
:‡‰ÓeÁ˙Ï ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ‡ÒÁ‡a ÔBÎÏ¿¿«¬»»«¿»ƒ¿««ƒ¿»»

ÏÚג  Ôˆ„ ‡¯a„nÓ ‡ÓB¯c Áe¯ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ«
‡ÓB¯c ÌeÁz ÔBÎÏ È‰ÈÂ ÌB„‡ ÈÓeÁz¿≈¡ƒ≈¿¿¿»

:‡Óec˜ ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ÈÙÈqÓƒ¿»≈«»¿ƒ¿»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`vFi oi`n mkz` `lkle xBql mkz ¤̀§¤¦§Ÿ§¦§Ÿ¤§¤¥¥¥
:i"Wx oFWl ,`aE¨¨©¦

äpäåiM `Ed xExA"miMU"mivFw §¦¥¨¦¦¦¦
FzMEUn xqd oFWln ,miCg©¦¦§¨¥§¨

(d d diryi),KMxC z` KU ippda ryed) ¦§¦¨¤©§¥
(gFcra YkU dY` `ld ,(i ` aei`)YnUe , £Ÿ©¨©§¨©£§©§¨

LrlA oiMU(a bk ilyn)uTn cg xaC , ©¦§Ÿ¤¨¨©¦Ÿ
.lfxAn F`"mpipvle"oFNq oM mB ¦©§¤§¦§¦¦©¥¦

EdgTi miPSn l`e oFWNn ,xi`nnaei`) ©§¦¦§§¤¦¦¦¦¨¥
(d dWTr KxcA migR miPv ,(d ak ilyn), ¦¦©¦§¤¤¦¥

dpEMd la` .ltMd zF` ExqgW¤¨§©¥¤£¨©©¨¨
mkz` zFrhdl ,"mkipirA miMUA"§¦¦§¥¥¤§©§¤§¤
cgXd iM FnM ,Epiaz `le E`xz `le§Ÿ¦§§Ÿ¨¦§¦©Ÿ©

migwR xEri(g bk zeny)xEr iptle oke , §©¥¦§¦§¥§¦§¥¦¥
lWkn oYz `l(ci hi `xwie)zrC lr Ÿ¦¥¦§Ÿ©©©

EpizFAx(ci a dyxt miyecw mipdk zxez): ©¥
øîàémkz` zFrhdl mkipir ExTpi iM Ÿ©¦§©§¥¥¤§©§¤§¤

EcOlie ,Epiaz `le E`xz `le§Ÿ¦§§Ÿ¨¦¦©§
z` carle mdizFarFY lkA mkz ¤̀§¤§¨£¥¤§©£Ÿ¤

xn`W FnM ,mdidl`(bl bk zeny)`l ¡Ÿ¥¤§¤¨©Ÿ
iM il LzF` E`ihgi oR Lvx`A EaWi¥§§©§§¤©£¦§¦¦
miMU EidIW xg`e .mdidl` z` carz©£Ÿ¤¡Ÿ¥¤§©©¤¦§¦¦
,ixg`n aEWl mkz` ErHie mkipirA§¥¥¤§©§¤§¤¨¥©£¨
Exrvie Eai`kIW ,mkiCvA mpipv Eidi¦§§¦¦§¦¥¤¤©§¦¦©£
KM xg`e .mkz` fFale llWl mkz ¤̀§¤¦§Ÿ§¨¤§¤§©©¨

,mkz` ExxveE`iaie mka EngNIW §¨§¤§¤¤¦¨£¨¤§¨¦
mkz` dlb` ip`e ,xFvnA mkz ¤̀§¤§¨©£¦©§¤¤§¤
iziOC xW`M iM .dnlW zElB mdipRn¦§¥¤¨§¥¨¦©£¤¦¦¦
on mNM ElbIW ,mkici lr mdl zFUrl©£¨¤©§¥¤¤¦§ª¨¦
`le ,mW mdn ExizFz `le ux`d̈¨¤§Ÿ¦¥¤¨§Ÿ
`le mkl dUr` oM ,ilFwA mYrnW§©§¤§¦¥¤¡¤¨¤§Ÿ

:cg` mB ux`A mMn xi`W ©̀§¦¦¨¨¨¤©¤¨
ïéðòëågtl mkl Eide rWFdi xn` dGd §¨¦§¨©¤¨©§ª©§¨¨¤§©

mkCvA hhFWlE WwFnlE§¥§¥§¦¥¤
lrn mkca` cr mkipirA mipipvle§¦§¦¦§¥¥¤©£¨§¤¥©
xW` zErhA WwFnE gR xn` .dnc`d̈£¨¨¨©©¥§¨£¤
mdidl` z` carz iM FnM ,mkz` Erhi©§¤§¤§¦©£Ÿ¤¡Ÿ¥¤
,mkCvA hhFWlE .WwFnl Ll didi iM¦¦§¤§§¥§¥§¦¥¤

fFale llWl mihFWA mkz` ExqiiW¤§©§¤§¤§¦¦§Ÿ§¨
`Ed ,mkipirA mipipvle .c`n ai`kdlE§©§¦§Ÿ§¦§¦¦§¥¥¤
ixg` cFr zFrhl aNd ipir oFxEr¦¨¥¥©¥¦§©£¥
oiprM ,ux`d lrn mca` cr mdidl ¡̀Ÿ¥¤©¨§¨¥©¨¨¤§¦§¨
FaalE rnWi eipf`aE eipirA d`xi oR¤¦§¤§¥¨§¨§¨¦§¨§¨

:Fl `txe aWe oiai` dxez ¨¦¨¨§¨¨
(a).ïòðk õøàä ìàccr d`EaPde FnM ¤¨¨¤§¨©§§©§¨Ÿ¥

`iaPd(g eh a"idc)ux`d l` mrHde , ©¨¦§©©©¤¨¨¤
azM oke .mdxa` iAx oFWl ,orpM ux ¤̀¤§¨©¨©¦©§¨¨§¥¨©

i"Wx(bi `l ziy`xa)l`d oFincl F`iade ©¦§¥¦§¦§¨¥
FcFq iYWxR xakE ,l` ziA(my): ¥¥§¨¥©§¦

ïBëpäåiM ,"orpM ux`d l`"A ipirA §©¨§¥©§¤¨¨¤§¨©¦
FnM ,orpM z`Gd ux`d mW¥¨¨¤©Ÿ§©©§
iaWi oke ,mrd mWM ux`d mW mixvn¦§©¦¥¨¨¤§¥¨¨§¥§¥

orpk(eh eh zeny)miYWlR ux` orpM oke , §¨©§¥§©©¤¤§¦§¦
aWFi oi`n KiYca`de(d a diptv)dPde , §©£©§¦¥¥¥§¦¥

"orpM ux`d l`"xird xn`W FnM ¤¨¨¤§¨©§¤¨©¨¦
ceC KlOde ,milWExi(` ` `"n)Wi`de , §¨©¦§©¤¤¨¦§¨¦

l`ixaB(`k h l`ipc):b dxez ©§¦¥



irqnלד zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyily meil inei xeriy
הּמזרח, לצד אצלּה אדֹום וארץ לארץֿיׂשראל, ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמצרים
לּמזרח, הּדרֹום ּבסֹוף אדֹום ארץ אצל מֹואב ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָוארץ
לקרב  הּמקֹום רצה אם מּמצרים, יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּוכׁשּיצאּו
לצד  הּנילּוס את מעבירם היה לארץ, ּכניסתם ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָאת
ׁשּנאמר  וזהּו ּכן; עׂשה ולא לארץֿיׂשראל, ּובאין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹצפֹון

יג) ׁשהם (שמות ּפלׁשּתים", ארץ ּדר אלהים נחם "ולא :ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
ּכענין  – ּכנען ארץ ׁשל ּבמערבּה הּים על ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָיֹוׁשבים

ּבּפלׁשּתים ב)ׁשּנאמר ּגֹוי (צפניה הּים חבל "יׁשבי : ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
והֹוציאם  הסּבן אּלא ,הּדר אֹותֹו נחם ולא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכרתים".

יחזקאל ׁשּקראֹו והּוא הּמדּבר, אל ּדרֹומה יחזקאל ּדר) ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
יֹוׁשבֹות כ) אּמֹות ּכּמה ׁשהיּו לפי העּמים", "מדּבר :ְְְִִִֶַַַָָָֻ

מזרח  ּכלּפי המערב מן ּדרֹומֹו אצל והֹולכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּבצּדֹו
ּובּקׁשּו אדֹום, ארץ ׁשל לדרֹומּה ׁשּבאּו עד ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָּתמיד,
לארץ  ּולהּכנס ארצֹו ּדר לעבר ׁשּיּניחם אדֹום ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּמל

ּדרֹומּה ּכל את לסּבב והצרכּו רצה. ולא רחּבּה, ְְְְְְְִֶֶֶָָָָָָֹֹֻּדר
ּבֹו עד אדֹום, ׁשּנאמר ׁשל מֹואב, ארץ ׁשל לדרֹומּה אם ְֱֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

יא) אבה".(שופטים ולא ׁשלח מֹואב אלֿמל "וגם :ְְֶֶֶַַָָָָֹ
הפכּו ּומּׁשם סֹופּה, עד מֹואב ׁשל ּדרֹומּה ּכל ְְְְִֶַָָָָָָָוהלכּו
ׁשּלּה מזרחי מצר ּכל ׁשּסבבּו עד לּצפֹון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפניהם
סיחֹון  ארץ את מצאּו מזרחּה, את ּוכׁשּכּלּו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָלרחּבּה;
והּירּדן  ּכנען ארץ ׁשל ּבמזרחּה יֹוׁשבין ׁשהיּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָועֹוג,

ּביפּתח ׁשּנאמר וזהּו ּביניהם; "וּיל(שם)מפסיק : ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
מֹואב  ואתֿארץ אדֹום אתֿארץ וּיסב וּיבא ּבּמדּבר , ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

סיחֹון  ארץ את וכבׁשּו מֹואב". לארץ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָמּמזרחֿׁשמׁש
עד  וקרבּו מֹואב, ארץ ׁשל ּבצפֹונּה ׁשהיתה ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָועֹוג,
ארץ  ׁשל מערבית צפֹונית מקצֹוע ּכנגד והּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּירּדן,
– למערב הּירּדן ׁשּבעבר ּכנען ׁשארץ נמצא, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמֹואב.

ׁשּלּה ּדרֹומיתֿמזרחית מקצֹוע אדֹום היה .אצל ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָ

(ã)øáòå íéaø÷ò äìòîì áâpî ìeábä íëì áñðå§¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©
àöéå òðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå äðö¦½¨§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©§¨¨¬

:äðîöò øáòå øcà-øöç£©©−̈§¨©¬©§«Ÿ¨
i"yx£ÌÈa¯˜Ú ‰ÏÚÓÏ ·‚pÓ Ïe·b‰ ÌÎÏ ·ÒÂ∑ ¿»«»∆«¿ƒ∆∆¿«¬≈«¿«ƒ

ׁשּלא  מלּמד "ויצא" אֹו "ונסב" ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכל
הּמצר  יֹוצא לחּוץ. ויֹוצא הֹול אּלא ׁשוה הּמצר ְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה

לצד  ועֹובר ועֹוקם למערב ּבאלכסֹון עֹולם ׁשל צפֹונֹו ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָ
מעלה  נמצא עקרּבים. מעלה ׁשל ּבדרֹומּה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמצר

לפנים  הּמצר עקרּבים ˆ‰.מן ¯·ÚÂ∑ צין ּכמֹואל , ְְִִִִֵַַַָ¿»«ƒ»ְִֶ
ÂÈ˙‡ˆBz."מצרימה" eÈ‰Â∑ ׁשל ּבדרֹומּה קצֹותיו, ְְִַָ¿»¿…»ְְִֶָָ

ּברנע  c‡Œ¯ˆÁ¯.קדׁש ‡ˆÈÂ∑ הּמצר מתּפּׁשט ְֵֵַַָ¿»»¬««»ְִֵֵַַָ
עֹולם  ׁשל צפֹון לצד ּבאלכסֹון ּומרחיב עֹוד ונמׁש ְְְְְֲִִֶַַַַָָָ

ּומּׁשם  לעצמֹון ּומּׁשם לחצרֿאּדר לֹו ּובא ְְְֲֲִִַַַַַָָָָָלמערב
ּכאן  האמּור "נסב" ּולׁשֹון מצרים. ׁשּכתב לנחל לפי ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ

את  מּׁשעבר להרחיב ׁשהתחיל חצרֿאּדר", ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ"ויצא
צפֹון  לצד ׁשּבלטה רצּועה אֹותּה ורחב ּברנע. ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָֹקדׁש

עצמֹון  עד ּברנע מּקדׁש נתקּצר היתה והלאה ּומּׁשם , ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
ּומּׁשם  מצרים, לנחל לֹו ּובא הּדרֹום לצד ונסב ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָהּמצר
מערבּה מצר ׁשהּוא הּגדֹול, הּים אל הּמערב ְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלצד
ּבמקצֹוע  מצרים ׁשּנחל נמצא, יׂשראל. ארץ ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשל

ּדרֹומית  .מערבית ְֲִִַָ

(ä)åéúàöBú eéäå íéøöî äìçð ïBîöòî ìeábä áñðå§¨©¯©§²¥«©§−©´§¨¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈
:äniä©¨«¨

i"yx£‰ni‰ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑ והלאה מּׁשם הּמערב לצד מארי נגב  ּגבּול עֹוד ׁשאין הּמערב, מצר  .אל ¿»¿…»«»»ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(å)äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé ìeáâe§´½̈§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬
:íé ìeáb íëì̈¤−§¬¨«

i"yx£ÌÈ Ïe·‚e∑?מהּו מערבי ‰ÏB„b.ּומצר Ìi‰ ÌÎÏ ‰È‰Â∑ למצר.Ïe·‚e∑ אף הּנּסין הּים, ׁשּבתֹו ¿»ֲִֵַַַָ¿»»»∆«»«»ְֵָ¿ְִִֶַַַָ
"איזל"ש" ׁשּקֹורין אּיים והם הּגבּול, מן .הם ְְִִִִֵֵֶַ

(æ)eàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬
:øää øä íëì̈¤−¬Ÿ¨¨«

˜ÒÓÏ‡ד  ‡ÓB¯cÓ ‡ÓeÁz ÔBÎÏ ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿¿»ƒ¿»¿«¿»»
È‰B˜tÓ ÔB‰ÈÂ ÔˆÏ ¯·ÚÈÂ ÌÈa¯˜Ú„¿«¿«ƒƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ
¯c‡ ¯ˆÁÏ ˜BtÈÂ ‰‡Èb Ì˜¯Ï ‡ÓB¯cÓƒ¿»ƒ¿«≈»¿ƒ«¬««»

:ÔÓˆÚÏ ¯·ÚÈÂƒƒ«¿«¿…

„ÌÈ¯ˆÓה  ‡ÏÁÏ ÔBÓˆÚÓ ‡ÓeÁz ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿»≈«¿¿«¬»¿ƒ¿»ƒ
:‡nÈÏ È‰B˜tÓ ÔB‰ÈÂƒ«¿»ƒ¿«»

¯a‡ו  ‡nÈ ÔBÎÏ È‰ÈÂ ‡·¯ÚÓ ÌeÁ˙e¿««¿»ƒ≈¿«»«»
:‡·¯ÚÓ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc dÓeÁ˙e¿≈≈¿≈¿¿««¿»

¯a‡ז  ‡nÈ ÔÓ ‡etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿¿ƒ»ƒ«»«»
:‡¯eË ¯‰Ï ÔBÎÏ ÔeeÎz¿«¿¿¿…»



לה irqn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyily meil inei xeriy
i"yx£ÔBÙˆ Ïe·‚∑ צפֹון e‡˙z.מצר Ï„b‰ Ìi‰ŒÔÓ ¿»ֶֶָƒ«»«»…¿»

¯‰‰ ¯‰ ÌÎÏ∑ מערבית צפֹונית ּבמקצֹוע ׁשהּוא »∆…»»ְְְֲִִִֶַַָ
הּים  מרחב ויׁש הּים, לתֹו ונכנס מׁשּפיע ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֹוראׁשֹו

הימּנּו הימּנּולפנים לכם ∑e‡˙z.וחּוצה ּתׁשּפעּו ְְִִֵֵֶֶָ¿»ְְֶַָ

ההר  הר  אל  לּצפ ֹון, מּמערב  לׁשֹון ∑e‡˙z.לנטֹות ְֲִִֶַַָָָָֹ¿»ְ
ּכמֹו יב)סּבה, ב הרצים",(ד"ה "אלּֿתא מ): "ותאי (יחזקאל : ְְִִֵֶָָָָָ

מּסב  ׁשהּוא "אנפנדי"ץ", ׁשּקֹורין הּיציע, – ִִֶֶַַַַַָָֻהּׁשער"
.ּומׁשּפע  ְָֻ

(ç)ìábä úàöBz eéäå úîç àáì eàúz øää øäî¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²«§¬Ÿ©§ª−
:äããö§¨«¨

i"yx£¯‰‰ ¯‰Ó∑ לצד הּצפֹון מצר אל ותלכּו ּתסּבּו ≈…»»ְְְֵֶֶֶַַָָֹ
אנטּוכיא  זֹו חמת" ּב"לבא ותפּגעּו Bzˆ‡˙.הּמזרח, ְְְְְְְֲִִִַַָָָֹ¿…

Ï·b‰∑ ּתֹוצאֹות" ׁשּנאמר מקֹום ּכל הּגבּול. סֹופי «¿Àְְֱֵֶֶַַָָ
להּלן  עֹובר ואינֹו לגמרי ׁשם ּכלה הּמצר אֹו ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּגבּול",

לאחֹוריו  ויֹוצא ּומרחיב מתּפּׁשט מּׁשם אֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָּכלל,
הראׁשֹון. הרחב מן יֹותר ּבאלכסֹון להּלן ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹלהּמׁש
ׁשּׁשם  "ּתֹוצאת", קראֹו הראׁשֹון הּמּדה רחב ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹּולענין

מּדה ּכלתה  .אֹותּה ְִָָָָ

(è)ïðéò øöç åéúàöBú eéäå äðøôæ ìábä àöéå§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬«§Ÿ−̈£©´¥®̈
:ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæ¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«

i"yx£ÔÈÚ ¯ˆÁ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑.צפֹוניתֿמזרחית ּבמקצֹוע עינן חצר ונמצאת הּצפֹוני, הּמצר סֹוף היה הּוא ¿»¿…»¬«≈»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
הּמזרחי  מצר אל לכם התאּויתם .ּומּׁשם ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(é):äîôL ïðéò øöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈§¨«¨

i"yx£Ì˙Èe‡˙‰Â∑"ּתתאּו" ּכמֹו ּונטּיה, הסּבה הרבלה ∑ÓÙL‰.לׁשֹון ּומּׁשם הּמזרחי, .ּבּמצר ¿ƒ¿«ƒ∆ְְְְֲִֵָָָ¿»»ְְִִִִֵַַָָָָָ

(àé)ãøéå ïéòì íãwî äìáøä íôMî ìábä ãøéå§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§−̈¦¤´¤¨¨®¦§¨©´
:äîã÷ úøpk-íé óúk-ìò äçîe ìábä©§ªÀ¨¨²©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨

i"yx£ÔÈÚÏ Ì„wÓ∑הֹול והּמצר מקֹום, ּבמזרחֹו.ׁשם ƒ∆∆»»ƒְְְִֵֵֵַָָָ
היא  ּומארץֿיׂשראל הּמצר, מן לפנים העין .נמצא ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

Ï·b‰ „¯ÈÂ∑ הּוא לדרֹום, מּצפֹון הֹול ׁשהּגבּול ּכל ¿»««¿Àְְִֵֶַָָָ
והֹול ˜„Ó‰.יֹורד ˙¯pkŒÌÈ Û˙kŒÏÚ ‰ÁÓe∑ ְֵֵ»»«∆∆»ƒ∆∆≈¿»

ּבמזרח  והּגבּול ּבמערב, לּגבּול ּתֹו ּכּנרת ים ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּיהא
ּובא  מֹוׁש והּירּדן הּירּדן, אל יֹורד ּומּׁשם ּכּנרת, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָים

ּומתקרב  מזרח לצד נֹוטה ּבאלכסֹון לּדרֹום הּצפֹון ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמן
מזרחּה לצד ּומֹוׁש ּכּנרת ים ּכנגד ּכנען ארץ ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלצד
הּמלח, ּבים ׁשּנֹופל עד ּכּנרת ים ּכנגד ארץֿיׂשראל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ׁשּמּמּנּו הּמלח, ים אל ּבתֹוצאֹותיו הּגבּול ּכלה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּומּׁשם
סֹובבת  הרי מזרחית, ּדרֹומית מקצֹוע מצר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהתחלת

רּוחֹותיה  לארּבע .אֹותּה ְְֶַַָָ

(áé)çìnä íé åéúàöBú eéäå äðcøiä ìeábä ãøéå§¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´©¤®©
:áéáñ äéúìáâì õøàä íëì äéäz úàæŸÁ¦«§¤̧¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«

(âé)õøàä úàæ øîàì ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−¥®ŸŸ́¨À̈¤
úúì ýåýé äeö øLà ìøBâa dúà eìçðúz øLà£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²

:ähnä éöçå úBhnä úòLúì§¦§©¬©©−©«£¦¬©©¤«

(ãé)ähîe íúáà úéáì éðáeàøä éðá ähî eç÷ì ék¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈©¥¬
eç÷ì äMðî ähî éöçå íúáà úéáì éãbä-éðá§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´§©¤½¨«§−

:íúìçð©«£¨¨«

ÔB‰ÈÂח  ˙ÓÁ ÈËÓÏ ÔeeÎz ‡¯eË ¯‰Ó≈…»¿«¿ƒ¿≈¬»ƒ
:„„ˆÏ ‡ÓeÁ˙„ È‰B˜tÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

È‰B˜tÓט  ÔB‰ÈÂ ÔB¯ÙÊÏ ‡ÓeÁz ˜BtÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
:‡etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc ÔÈÚ ¯ˆÁÏ«¬«≈»≈¿≈¿¿ƒ»

ÔÈÚי  ¯ˆÁÓ ‡Óec˜ ÌeÁ˙Ï ÔBÎÏ ÔeeÎ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒ»≈¬«≈»
:ÌÙLÏƒ¿»

Á„nÓיא  ‰Ï·¯Ï ÌÙMÓ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿«
¯Ò‚ ÌÈ ÛÈk ÏÚ ÈËÓÈÂ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ ÔÈÚÏ»»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈«≈«ƒ≈«

:‡Óecƒ̃»

È‰B˜tÓיב  ÔB‰ÈÂ ‡c¯ÈÏ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»¿«¿¿»ƒ«¿»ƒ
‡Ú¯‡ ÔBÎÏ È‰˙ ‡c ‡ÁÏÓ„ ‡nÈÏ¿«»¿ƒ¿»»¿≈¿«¿»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡‰ÓeÁ˙Ïƒ¿»»¿¿

c‡יג  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈¿≈»»
ÈÈ „Èwt Èc ‡·„Úa d˙È ÔeÒÁ˙˙ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¿»«¿«¿»ƒ«ƒ¿»
:‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ˙ÚL˙Ï ÔzÓÏ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»

È·Ï˙יד  Ô·e‡¯ È·„ ‡Ë·L eÏÈa˜ È¯‡¬≈«ƒƒ¿»ƒ¿≈¿≈¿≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „‚ È·„ ‡Ë·LÂ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈¬»«¿
:ÔB‰zÒÁ‡ eÏÈa˜ ‰MÓ„ ‡Ë·L ˙ebÏÙe«¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«¬«¿¿
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(åè)øáòî íúìçð eç÷ì ähnä éöçå úBhnä éðL§¥¬©©−©«£¦´©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤
ô :äçøæî äîã÷ Bçøé ïcøéì§©§¥¬§¥−¥¬§¨¦§¨«¨

i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜∑ ּבּמזרח ׁשהם העֹולם, ּפני "אחֹור",אל קרּויה ּומערבית "ּפנים" קרּויה מזרחית ׁשרּוח , ≈¿»ƒ¿»»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
לׂשמאל  וצפֹון לימין, ּדרֹום לפיכ. ְְְְִִִָָָָֹ

ß fenz g"k iriax mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤
:ïeð-ïa òLBäéå ïäkä øæòìà õøàä̈¨®¤¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−©¦«

i"yx£ÌÎÏ eÏÁÈŒ¯L‡∑ ונׂשיא ּבׁשבילכם נׂשיא ּכל . ¬∆ƒ¿¬»∆ְְְִִִִֶָָָ
לׁשבטֹו למׁשּפחֹות אּפֹוטרֹוּפֹוס הּׁשבט נחלת ּומחּלק , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָ

לכ ולגברים  ּובֹורר ּומה , הגּון. חלק ואחד אחד ל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ולא  ׁשלּוחים. עׂשאּום ּכאּלּו עׂשּוי יהיה עֹוׂשין ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹּׁשהם

ׁשּבּמקרא, "לכם" ּככל זה, "לכם" לפרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיּתכן
– 'ינחלּו' לכם", "ינחילּו לכּתב לֹו היה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹׁשאםּֿכן

לכם  נֹוחלים ׁשהם ּכמֹומׁשמע ּובמקֹומכם, ּבׁשבילכם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָ
יד) לכם"(שמות יּלחם "ה' :. ִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(297 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

נחלת  ּומחּלק לׁשבטֹו, אּפֹוטרֹוּפֹוס ונׂשיא נׂשיא ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָּכל
חלק  ואחד אחד לכל ּובֹורר ולגברים למׁשּפחֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּׁשבט

יז)הגּון חּלקּו(לד, ׁשהּנׂשיאים לרש"י לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹ
הארץ  את ׁשחּלקּו ולא למׁשּפחֹות, הּׁשבט נחלת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת
לׁשנים. נחלק הּנׂשיא ׁשל ּתפקידֹו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלׁשבטים?

מּצד ּכל יׂשראלא. לסּפּוק יׂשראל ׁשל ׁשלּוחם הּוא – ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
לצרכי ּבעּקר היא זה ּתפקיד מּצד ודאגתֹו הּכלל,צרכיהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּדֹואג  מנהיג ממּנה אנׁשים ׁשל קּבּוץ ׁשּכל העֹולם, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּוכדר

מּצד ב. הּכלל. אֹותֹוהקב"ה לצרכי מּנה הקב"ה ידי – (על ְְְְִִֵֵַַַָָָ

ּגם מׁשה) ּכֹוללת ּפעּלתֹו זה מּנּוי ּומּצד ׁשבטֹו, נׂשיא להיֹות ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָֹֻ
צרכי ּכיחיד.הּפרט את אחד ּכל ׁשל נׂשיאֹו הּוא ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּנּו ׁשּקּבלּו ויהֹוׁשע, אלעזר נזּכרּו ּבּפסּוק מאת והּנה, מיחד י ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ
ּבמּנּוי  מדּבר :ּכ הּנׂשיאים לגּבי ׁשאף רש"י למד ּומּזה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻה',
הּׁשבט. עניני ּכל על ּו'בעלים' ממּנים להיֹות ה' מאת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻמיחד
והּוא  לׁשבטֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס הּוא נׂשיא ׁשּכל רש"י מפרׁש ְְְְְִִֵֵֶַָָָָלכן

ּכפרט. יחיד ּכל ׁשל לצרכיו ְְִִִֵֶָָָָָּדֹואג

(çé)ìçðì eç÷z ähnî ãçà àéNð ãçà àéNðå§¨¦¬¤¨²¨¦¬¤−̈¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ
:õøàä-úà¤¨¨«¤

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÏÁÏ∑ ּבמקֹומכם אֹותּה וחֹולק נֹוחל .ׁשּיהא ƒ¿…∆»»∆ְְְְִֵֵֵֶֶָ

(èé)áìk äãeäé ähîì íéLðàä úBîL älàå§¥−¤§´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−
:äpôé-ïa¤§ª¤«

(ë):ãeäénò-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤©¦«

(àë):ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«

(áë):éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìe§©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«

(âë)ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé éðáì¦§¥´¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−
:ãôà-ïa¤¥«Ÿ

˜eÏÈaטו  ‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«ƒ
‡Óec˜ BÁ¯È„ ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈ƒ»

:‡ÁÈcÓ«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙יז  ÔBÎÏ ÔeÒÁÈ Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ«¿¿¿»
:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ‡Ú¯‡«¿»∆¿»»«¬»ƒÀ««

Ôe·qzיח  ‡Ë·MÓ „Á ‡a¯ „Á ‡a¯Â¿«»««»«ƒƒ¿»ƒ¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡ÒÁ‡Ï¿«¬»»»«¿»

„e‰È„‰יט  ‡Ë·LÏ ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»¿ƒ¿»ƒ»
:‰pÙÈ ¯a ·Ïk»≈«¿À∆

a¯כ  Ï‡eÓL ÔBÚÓL È·c ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿≈«
:„e‰ÈÓÚ«ƒ

ÔBÏÒk:כא  ¯a „„ÈÏ‡ ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¡ƒ»«ƒ¿

ÈÏ‚È:כב  ¯a Èwa ‡a¯ Ô„ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»«»Àƒ«»¿ƒ

¯a‡כג  ‰MÓ È·„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«»
:„Ù‡ ¯a Ï‡ÈpÁ«ƒ≈«≈…



לז irqn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k iying meil inei xeriy

(ãë):ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«

(äë)ðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«

(åë):ïfò-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«

(æë):éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«

(çë):ãeäénò-ïa ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«

èë)(ìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−
ô :ïòðk õøàa§¤¬¤§¨«©

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÏÁÏ∑ למחלקֹותיה להם אֹותּה ינחילּו .ׁשהם ¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

ß fenz h"k iying mei ß

äì(à)ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
:øîàì Bçøé§¥−¥«Ÿ

(á)íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé éða-úà åö©»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈
ì íéøòeðzz íäéúáéáñ íéøòì Løâîe úáL ¨¦´¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−

:íiåìì©«§¦¦«
i"yx£L¯‚Óe∑ לנטע ולא ּבית ׁשם לבנֹות רּׁשאין ואין לעיר, לנֹוי להיֹות סביב לעיר חּוץ חלק מקֹום רוח ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

זריעה  לזרע ולא .ּכרם ְְְִִֶֶַָֹֹ

a¯כד  Ï‡eÓ˜ ‡a¯ ÌÈ¯Ù‡ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«ƒ«»¿≈«
:ÔËÙLƒ¿»

a¯כה  ÔÙˆÈÏ‡ ‡a¯ ÔÏe·Ê È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À«»¡ƒ»»«
:C¯t«¿»

a¯כו  Ï‡ÈËÏt ‡a¯ ¯Î˘OÈ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»«»«¿ƒ≈«
:ÔfÚ«»

a¯כז  „e‰ÈÁ‡ ‡a¯ ¯L‡ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«»¬ƒ«
:ÈÓÏL¿…ƒ

a¯כח  Ï‡‰„t ‡a¯ ÈÏzÙ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ«»¿«¿≈«
:„e‰ÈnÚ«ƒ

Ï‡¯NÈכט  Èa ˙È ‡ÒÁ‡Ï ÈÈ „Èwt Èc ÔÈl‡ƒ≈ƒ«ƒ¿»¿«¬»»»¿≈ƒ¿»≈
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

ÏÚא  ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

È‡ÂÏÏב  ÔezÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»≈
ÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔÈÂ¯˜ ÔB‰˙„eÁ‡ ˙ÒÁ‡Ó≈«¬»«««¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆«

:È‡ÂÏÏ Ôezz ÔB‰È¯ÁÒ ‡iÂ¯˜Ï¿ƒ¿«»«¬»≈ƒ¿¿≈»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(a).Løâîexirl uEg wlg mFwn gex ¦§¨¤©¨¨¨¨¦
,iFpl xirl zFidl aiaq̈¦¦§¨¦§
rHl `le ziA FA zFpal oi`Xx oi`e§¥©¨¦¦§©¦§Ÿ¦©
aiaq dO` sl` .drixf rxfl `le mxM¤¤§Ÿ¦§Ÿ©§¦¨¤¤©¨¨¦

(c weqt)dO` miRl` xnF` eixg`e ,weqt) §©£¨¥©§©¦©¨
(dmdl ozFp `Ed miRl` ,cvik `d ,¨¥©©§©¦¥¨¤

Wxbnl minipR sl` mdnE ,aiaq̈¦¥¤¤¤§¦¦§¦§¨
,minxkle aiaq zFcUl mipFSgde§©¦¦§¨¨¦§¦§¨¦

EpizFAx ixaCn i"Wx oFWl(:fk dheq): ¨©¦¦¦§¥©¥
ïBëpäåxn`IW ,hWRd KxC lr ipirA §©¨§¥©©¤¤©§¨¤Ÿ©

dO` sl` Wxbnl EpYIW¤¦§§¦§¨¤¤©¨
Dl EidIW ,DcbpM xird zFaiaqA¦§¦¨¦§¤§¨¤¦§¨
gExl zF`n Wng ,dO` sl` dMx`l§¨§¨¤¤©¨£¥¥§©
,dO` sl` ok FnM DAgxlE ,cg`d̈¤¨§¨§¨§¥¤¤©¨
KM xg`e ,gEx lkl dO` zF`n Wng£¥¥©¨§¨©§©©¨

lr dO` miRl` rAxn EUrIW xn`̈©¤©£§ª©©§©¦©¨©
rvn`A xird didze dO` miRl ©̀§©¦©¨§¦§¤¨¦§¤§©
cbpM `NW Wxbn mdl siqFd .rEAxd̈¦©¦¨¤¦§¨¤Ÿ§¤¤
,xird cbpMW oFW`xd xErXM xird̈¦©¦¨¦¤§¤¤¨¦
sl` WxbOl xi`WYWM `vnPW cr©¤¦§¨§¤©§¦©¦§¨¤¤
dNgYA dUr xW`M dizFaiaqA dO ©̀¨¦§¦¤¨©£¤¨¨©§¦¨
dPde ,rEAxA sl` lr sl` xird didY¦§¤¨¦¤¤©¤¤§¦©§¦¥

:mIell EpYIW dOA riax xird̈¦§¦©©¤¤¦§©§¦¦
,òãå,FNM cSd lr xn`i d`R oFWl iM §©¦¨¥¨Ÿ©©©©ª

d`Rl Kx` dO`a d`n oke§¥¥¨¨©¨Ÿ¤©¥¨
zg`d(h fk zeny)lM oke ,FNM xarl , ¨¤¨¨¥¤ª§¥¨

xtq sFqAW zF`Rd oke ,mW mixMfPd©¦§¨¦¨§¥©¥¤§¥¤
cFcnl xnF` did m`W ,cFre .l`wfgi§¤§¥§¤¦¨¨¥¦§
lkl dO` miRl` uEgd l` xird on¦¨¦¤©©§©¦©¨§¨
xirl uEgn mzFCnE xnF` did ,gEx©¨¨¥©¤¦¨¦

la` .'ebe dncw z`tlz` mzCnE" ¦§©¥§¨£¨©Ÿ¤¤
"dncw z`R`Edd cSd zcicn `id §©¥§¨¦§¦©©©©

mixrl mdl d`p oke ,iYWxR xW`M©£¤¥©§¦§¥¨¤¨¤¤¨¦
`l ,zrAxn dfEg` mdl didYW¤¦§¤¨¤£¨§ª©©Ÿ
zFgExd rAx`l dO` miRl` EccnIW¤¦§§©§©¦©¨§©§©¨
.mdl dpiidz `l zFpxTde xird cbpM§¤¤¨¦§©§¨Ÿ¦§¤¨¨¤
sl` xUr dpnW aiaq ,dfl dnFce§¤¨¤¨¦§Ÿ¨¨¨¨¤

(dl gn l`wfgi)dizFaiaq lM oiA xird iM ,¦¨¦¥¨§¦¤¨
rAx`A dpn iM ,sl` xUr dpFnW§¨¨¨¨¤¦¨¨§©§©
zF`n Wnge mitl` zrAx` zF`Rd©¥©§©©£¨¦©£¥¥

:oNkl sl` xUr dpFnW odW¤¥§¨¨¨¤¤§ª¨
ïBëðåozp xW` dO` sl` EidIW `Ed §¨¤¦§¤¤©¨£¤¨©

Wxbnl xird cbpM aiaq mdl̈¤¨¦§¤¤¨¦§¦§¨
aEzMA siqFd xW` sl`de rxGi `NW¤Ÿ¦¨¥©§¨¤¤£¤¦©¨
minxkE zFcUl zF`Rd rAx`A ipXd©¥¦§©§©©¥§¨§¨¦



irqnלח zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` iyiy meil inei xeriy

(â)ì íäì íéøòä eéäåeéäé íäéLøâîe úáL §¨¯¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³
:íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáì¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«

i"yx£Ì˙iÁ ÏÎÏe∑ צרכיהם .לכל ¿…«»»ְְֵֶָָ

(ã)øéòä øéwî íiåìì eðzz øLà íéøòä éLøâîe¦§§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ
:áéáñ änà óìà äöeçå̈½¨¤¬¤©−̈¨¦«

i"yx£·È·Ò ‰n‡ ÛÏ‡∑(כא אֹומר:ואחר (עירובין הּוא יו ∆∆«»»ƒְֲֵַָ
להם  נֹותן הּוא אלּפים ּכיצד? הא ּבאּמה". ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ"אלּפים

והחיצֹונים  למגרׁש הּפנימּיים אלף ּומהם ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָסביב,
ּוכרמים  .לׂשדֹות ְְִָָ

(ä)íétìà äîã÷-úàt-úà øéòì õeçî íúcîe©Ÿ¤º¦´¨¦À¤§©¥´§¨©§©¶¦
íé-úàt-úàå änàa íétìà áâð-úàt-úàå änàa| ¨«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´
øéòäå änàa íétìà ïBôö úàt úàå änàa íétìà©§©´¦¨«©À̈§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´

:íéøòä éLøâî íäì äéäé äæ Cåza©¨®¤¤µ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«

(å)éøò-LL úà íiåìì eðzz øLà íéøòä úàå§¥´¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´
íäéìòå çöøä änL ñðì eðzz øLà èì÷nä©¦§½̈£¤´¦§½¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´

:øéò íézLe íéòaøà eðzz¦§½©§¨¦¬§©−¦¦«

(æ)äðîLe íéòaøà íiåìì eðzz øLà íéøòä-ìk̈¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½©§¨¦¬§Ÿ¤−
:ïäéLøâî-úàå ïäúà øéò¦®¤§¤−§¤¦§§¥¤«

(ç)úàî ìàøNé-éða úfçàî eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³
Búìçð éôk Léà eèéòîz èòîä úàîe eaøz áøä̈©Æ©§½¥¥¬©§©−©§¦®¦À§¦³©«£¨Æ

ô :íiåìì åéøòî ïzé eìçðé øLà£¤´¦§½̈¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«

ßa`Îmgpn '` iyiy meiß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

ÔB‰Èג  ÔB‰ÈÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔB‰Ï ‡iÂ¯˜ ÔB‰ÈÂƒƒ¿«»¿¿ƒ»¿«¿≈¿
:ÔB‰˙ÂÈÁ ÏÎÏe ÔB‰ÈÈ˜Ïe ÔB‰¯ÈÚ·Ïƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¿»«¿«¿

˜¯z‡ד  Ï˙kÓ È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯e¿»≈ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈ƒ…««¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔÈn‡ ÛÏ‡ ‡¯·Ïe¿»»¬««ƒ¿¿

˜Óec‡ה  Áe¯ ˙È ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ÔeÁLÓ˙Â¿ƒ¿¿ƒ»»¿«¿»»«ƒ»
ÔÈ¯z ‡ÓB¯c Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ«ƒ¿»«¿»¿≈
ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡·¯ÚÓ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«ƒ¿»«««¿»¿≈«¿ƒ
ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡etˆ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡«ƒ¿»«ƒ»¿≈«¿ƒ«ƒ
:‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯ ÔB‰Ï È‰È ÔÈc ‡ÚÈˆÓ· ‡z¯˜Â¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈¿¿»≈ƒ¿«»

˜¯ÈÂו  ˙ÈL ˙È È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈»ƒƒ¿≈
‡ÏBË˜ Ônz ˜¯ÚÓÏ Ôez˙ Èc ‡˙e·ÊL≈»»ƒƒ¿¿≈¬««»»»

:ÔÈÂ¯˜ ÔÈz¯˙Â ÔÈÚa¯‡ Ôezz ÔB‰ÈÏÚÂ«¬≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ

ÈÓ˙Âז  ÔÈÚa¯‡ È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ Ïk»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈«¿¿ƒ¿«¿≈
:Ô‰ÈÁÂ¯ ˙ÈÂ Ô‰˙È ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ»¿∆¿»¿»≈∆

ÔÓח  Ï‡¯NÈ Èa ˙„eÁ‡Ó Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ
ÌeÙk ¯·b Ôe¯ÈÚÊz È¯ÈÚÊ ÔÓe ÔebÒz È‡ÈbÒ«ƒ≈«¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ¿«¿
:È‡ÂÏÏ È‰BÂ¯wÓ ÔzÈ ÔeÒÁÈ Èc dzÒÁ‡«¬«¿≈ƒ«¿¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lMd mW la` ,EpizFAx ElATW FnM§¤¦§©¥£¨¨©Ÿ
oFWlA Wxbncarp dGW `N` ,aEzMd ¦§¨¦§©¨¤¨¤¤¤¡©

KklE ,rxGi `le cari `l dfe rxfpe§¦§©§¤Ÿ¥¨¥§Ÿ¦¨¥©§¨
:dGn df oWixtdb dxez ¦§¦¨¤¦¤

(g)èòîä úàîe eaøz áøä úàî¥¥¨©©§¥¥©§©
.eèéòîzEpizFAx zrC lr df mB ©§¦©¤©©©©¥

(.akw `xza `aa)ElgPW zFa`d iYA z`n¥¥¨¥¨¨¤¨£

xiMfdW FnM dAxd Egwi dAxd©§¥¦§©§¥§¤¦§¦
mkizgRWnl(cp bl lirl)mihaXd la` , §¦§§Ÿ¥¤£¨©§¨¦

`vnYW iR lr s`e .dlgPA Eid mieẄ¦¨©©£¨§©©¦¤¦§¨
rWFdi xtqA(`k wxt)xRqn oi`W §¥¤§ª©¤¥¦§©

deW mIell EpYp xW` mixrd¤¨¦£¤¦§©§¦¦¨¤
EidW did mixrd iEEW ipRn ,mdihaWl§¦§¥¤¦§¥¦¤¨¦¨¨¤¨
dwNgzp `nEWA iM ,FGn Ff zFaEWg£¦¦§¨¦§©§¨

dcEdin Epzp ixdW ,rcY .ux`d̈¨¤¥©¤£¥¨§¦¨
dHOnE b"i mixr onipaE oFrnWe§¦§¦§¨¦¨¦¦©¤
,b"i dXpn ivge ilYtpe xW` xkyVi¦¨¨¨¥§©§¨¦©£¦§©¤
,mpipnA mipFW`xd lr miAxn EN`e§¥§ª¦©¨¦¦§¦§¨¨
rAx` mixr mixt` dHOn Epzpe§¨§¦©¤¤§©¦¨¦©§©
oc ipA Eide ,rAx` mixr oc dHOnE¦©¤¨¨¦©§©§¨§¥¨

:mixt` ipaM miltMh dxez ¦§©¦¦§¥¤§¨¦



לט irqn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` iyiy meil inei xeriy

(é)ìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øacízà ék íä ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²
:ïòðk äöøà ïcøiä-úà íéøáò«Ÿ§¦¬¤©©§¥−©¬§¨§¨«©

(àé)íëì äðééäz èì÷î éøò íéøò íëì íúéø÷äå§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½¨¥¬¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®
:äââLa Lôð-äkî çöø änL ñðå§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©©¥¤−¤¦§¨¨«

i"yx£Ì˙È¯˜‰Â∑אֹומר הּוא וכן הזמנה; לׁשֹון אּלא "הקריה" כז)אין לפני"(בראשית אלהי ה' הקרה "ּכי :. ¿ƒ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(596 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ּבׁשגגה נפׁש מּכה רֹוצח ׁשּמה יא)ונס רֹומז נפׁש(לה, – ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּביׂשראל הּׁשנית פ"ב)לּנפׁש ריׁש אלֹוּה(ּתניא חלק ׁשהיא , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מּמׁש. נפׁשמּמעל ׁשּגֹורם מּכה ועֹון, לחטא רֹומז – ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּב'אדם  ּדקדּוׁשה' 'אדם ׁשל והחּיּות ה'ּדם' ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָלׁשפיכת

ּבחסידּות. ּכּמבאר שּיּבׁשגגהּדקליּפה', לא ּביהּודי – ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָֹֹ
הּמצוֹות  ּכל לעׂשֹות רֹוצה יהּודי ּכל ׁשהרי ּבמזיד, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָחטא

העברֹות מן ה"כ)ּולהתרחק פ"ב ּגרּוׁשין הלכֹות .(רמב"ם ְְְֲִִִִֵֵֵַָ

(áé)úeîé àìå ìàbî èì÷îì íéøòä íëì eéäå§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§−̈¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ
:ètLnì äãòä éðôì Bãîò-ãò çöøä̈«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈©¦§¨«

i"yx£Ï‡bÓ∑ הּדם ּגֹואל קרֹומּפני ׁשהּוא לּנרצח , .ב ƒ…≈ְְִִֵֵֶַַָָָ

(âé)äðééäz èì÷î éøò-LL eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈¦«§¤¬¨
:íëì̈¤«

i"yx£ËÏ˜Ó È¯ÚŒLL∑(ט ׁשאףֿעלּֿפי (מכות מּגיד, ≈»≈ƒ¿»ִִֶַַַ
לא  הּירּדן, ּבעבר ערים ׁשלׁש ּבחּייו מׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשהבּדיל

ׁשּנבחרּו עד קֹולטֹות ּבארץ היּו יהֹוׁשע ׁשּנתן ׁשלׁש ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
.(ספרי)ּכנען ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(494 'nr a f"nyz zegiyd xtq)

לכם ּתהיינה מקלט ערי יג)ׁשׁש סימן (לה, נֹותן 'החּנּו 'ספר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
את  לבאר ויׁש מקלט. ערי ׁשׁש – הּתמידּיֹות הּמצוֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָלׁשׁש
אדם  ׁשל יצרֹו ּדהּנה מקלט, לערי אּלה מצוֹות ׁשׁש ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהּקׁשר

ּבמצֹות ּתמיד 'עֹובד' צר ׁשּיׁש אפֹוא ּומּובן הפסק, ללא , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹ
מקלט ּתמידיֹות, ערי ּגם והרי יצרֹו. מּפני האדם על ׁשּיׁשמרּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

הרע. והּיצר הּׂשטן - הּדם' 'ּגֹואל מּפני יהּודי על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמגּנֹות

ּומתעּסק  הּמעׂשה ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנמצא מי הרמז: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּובדר
מּפני  עליו ׁשּיׁשמרּו ּתמידיֹות למצוֹות זקּוק חּלין, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֻּבעניני
ׁשּבת, מצות ּומקּים הּׁשביעי ּבּיֹום ּׁשּנמצא מי אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּיצר.

ּבׁשׁש ּכל־ּכ צר לֹו מקּים אין הּוא ואדרּבה, אּלה. מצוֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
אּלא  הּיצר מּפני הגנה ּבתֹור לא - יֹותר נעלית ּבדרּגה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹותן

קדּׁשה. ְְְְִֵָֻּבעניני

(ãé)úà|ìLúàå ïcøiì øáòî eðzz íéøòä L ¥´§´¤«¨¦À¦§Æ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ
ìL:äðééäz èì÷î éøò ïòðk õøàa eðzz íéøòä L §´¤«¨¦½¦§−§¤´¤§¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨
i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰ LÏL שם)∑‡˙ אףֿעלּֿפי (מכות ≈¿…∆»ƒ¿ִַַ

ׁשנים  אּלא אינן וכאן ׁשבטים, ּתׁשעה ּכנען ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבארץ
ּדבגלעד  מּׁשּום ׁשּלהם, מקלט ערי מנין הׁשוה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוחצי,

ּדכתיבנפיׁשי  ו)רֹוצחים, ּפעלי (הושע קרית "ּגלעד : ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָֹ
עקּבה  .מּדם"און ֲִֶָָָֻ

‡Ôezי  È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

ÔÈÂ‰Èיא  ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ÔÈÂ¯˜ ÔBÎÏ ÔenÊ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
‡LÙ ÏBË˜Èc ‡ÏBË˜ Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈÂ ÔBÎÏ¿¿≈¬¿«»»»¿ƒ¿«¿»

:eÏLa¿»

Óc‡יב  Ï‡bÓ ‡·ÊLÏ ‡iÂ¯˜ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿«»¿≈»»ƒ»≈¿»
‡zLk Ì„˜ Ìe˜Èc „Ú ‡ÏBË˜ ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿»¿»»«¿≈√»¿ƒ¿»

:‡È„Ï¿ƒ»

ÔÈÂ‰Èיג  ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ˙ÈL Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
:ÔBÎÏ¿

ÈÂ˙יד  ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ Ôezz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz ˙È»¿«ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»¿»
ÈÂ¯˜ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a Ôezz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿«»ƒ¿¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈

:ÔÈÂ‰È ‡˙e·ÊL≈»»∆∆¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ci)ìL úà.íéøòä LiR lr s`e ¥§¤¨¦§©©¦
zFHOd zrWY orpM ux`AW¤§¤¤§©©¦§©©©
oipn deWd ,ivge mipW `N` mpi` o`ke§¨¥¨¤¨§©¦¨¥¦¦§¨¦§©
iWitp crlbA iM ,mdNW hlwn ixr̈¥¦§¨¤¨¤¦§¦§¨§¦¥

aizkC ,migvFx(g e ryed)zixw crlB §¦¦§¦¦§¨¦§©
i"Wx oFWl ,mCn dAwr oe` ilrRŸ£¥¨¤£ª¨¦¨¨©¦

l"f EpizFAx ixaCn(:h zekn): ¦¦§¥©¥
óàå,oibbFWA `N` hlwOd oi`W iR lr §©©¦¤¥©¦§¨¤¨§§¦

onvr oi`xnE dnxnA minc iktFW Eid̈§¥¨¦§¦§¨©§¦©§¨
ixr mdl zFAxdl Kxvde ,oibbFWM§§¦§ª§©§©§¨¤¨¥
in rcFp `NW oNM z` hlwl hlwn¦§¨¦§Ÿ¤ª¨¤Ÿ©¦
`Ed KExA WFcTd dEv oM m`e .cifOd©¥¦§¦¥¦¨©¨¨
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(åè)äðééäz íëBúa áLBzìå øbìå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥À§©¥³§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨
-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì älàä íéøòä-LL¥«¤«¨¦¬¨¥−¤§¦§¨®¨´½̈¨¨©¥

:äââLa Lôð¤−¤¦§¨¨«

(æè)ìæøá éìëa-íàå|úBî àeä çöø úîiå eäkä §¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬
:çöøä úîeé©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£e‰k‰ ÏÊ¯· ÈÏÎaŒÌ‡Â∑ ּבהֹורג מדּבר זה אין ¿ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ»ְֵֵֵֶַָ
ללּמד, ּובא ּבמזיד; ּבהֹורג אּלא לֹו, הּסמּו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבׁשֹוגג
להמית, ּכדי ׁשעּור ּבֹו ׁשּיהא צרי ּדבר ּבכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשההֹורג
"ּדהיא  ּדמתרּגמינן: ּבֹו" "אׁשרֿימּות ּבכּלם: ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָֻׁשּנאמר

וידּוע כמּסת  ׁשּגלּוי הּברזל, מן חּוץ ּבּה", ּדימּות ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשהּוא, ּבכל ממית ׁשהּברזל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָלפני

לכּתב  ׁשעּור ּתֹורה ּבֹו נתנה לא לפיכ מחט, ְְְֲִִִִַַָָָָֹֹאפּלּו
- ּבׁשֹוגג ּבהֹורג ּתאמר ואם ּבֹו". ימּות "אׁשר ְְֲִֵֵֶַָָֹּבֹו:

מדּבר  בכלֿאבן ,הּכתּוב "אֹו למּטה: אֹומר הּוא הרי ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ
האמּורים  על לּמד וגֹו'". ראֹות ּבלא ּבּה ְְְֲֲִִֵֶַָָָֹאׁשרֿימּות

מדּבר  הּכתּוב - ּבמזיד ׁשּבהֹורג .למעלה, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

(æé)çöø úîiå eäkä da úeîé-øLà ãé ïáàa íàå§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©
:çöøä úîeé úBî àeä®¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„È Ô·‡a∑(ספרי) יד מלא ּבּה ‡eÓÈŒ¯L˙.ׁשּיׁש ¿∆∆»ְֵֶָָֹ¬∆»
da∑ להמית ׁשעּור ּבּה ׁשּנאמר ׁשּיׁש לפי ּכתרּגּומֹו. , »ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ

כא) בּה(שמות נתן ולא ּבאבן" רעהּו את איׁש "והּכה :ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

"אׁשרֿימּות  נאמר: לכ ׁשהּוא? ּכל יכֹול ְֱֲִֶֶֶַָָָָׁשעּור.
.ּבּה" ָ

(çé)çöø úîiå eäkä Ba úeîé-øLà ãé-õò éìëa Bà¿¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©
:çöøä úîeé úBî àeä®¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„ÈŒıÚ ÈÏÎa B‡∑ׁשּנאמר כא)לפי "וכי (שמות : ƒ¿ƒ≈»ְְֱִִֶֶַ
אתֿאמתֹו אֹו אתֿעבּדֹו איׁש ּכל יּכה יכֹול ּבּׁשבט". ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיהא  ּבֹו", "אׁשרֿימּות ּבעץ: נאמר לכ ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהּוא?
להמית  ּכדי .ּבֹו ְְִֵָ

·ÔBÎÈÈטו  ‡·˙B˙Ïe ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»≈≈
˜B¯ÚÓÏ ‡·ÊLÏ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙ÈL ÔÈÂ‰È∆∆¿«ƒƒ¿«»»ƒ≈¿≈»»¿≈¬

:eÏLa ‡LÙ ÏBË˜Èc Ïk Ôn˙Ï¿«»»¿ƒ¿«¿»¿»

˜ÏBË‡טז  dÏË˜Â È‰ÁÓ ‡ÏÊ¯Ù„ ÔÓa Ì‡Â¿ƒ¿«¿«¿¿»¿»ƒ¿»¿≈»»
:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡e‰ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

qÓÎ˙יז  ‡È‰c ‡„È· ‡·Ò˙Óc ‡·‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

qÓÎ˙יח  ‡È‰c ‡„Èa ·Ò˙Óc Ú‡c ÔÓa B‡¿«¿»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿≈¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mrd mwe KxC lr ,cizrd mW lr df¤©¥¤¨¦©¤¤§¨¨¨
dpfe dGd(fh `l mixac)didW Exn`IW F` , ©¤§¨¨¤Ÿ§¤¨¨

f`n migvFx zlCbn crlB ux` xie £̀¦¤¤¦§¨§©¤¤§¦¥¨
:iFbl dzid̈§¨§

éðàål"f EpizFAx zrC lr iM ,DnY ©£¦¨¥©¦©©©©¥
(.i zekn)xn`W aEzMd(e weqt lirl) ©¨¤¨©

,xir miYWE mirAx` EpYY mdilre©£¥¤¦§©§¨¦§©¦¦
mdn Eid dPde ,mdA dEv hlwnl mNMª¨§¦§¨¦¨¨¤§¦¥¨¥¤
'e oCxId xaraE mixr e"l orpM ux`A§¤¤§©©¨¦§¥¤©©§¥
dPde .l"f EpizFAx zrcl zFhlFw oNke§ª¨§§©©©¥§¦¥
xWiA l`xUi ux` lkl mihlwOd Eid̈©¦§¨¦§¨¤¤¦§¨¥§¤
EriBi hlwn ixr rAx` iM ,dieWde§©§¨¨¦©§©¨¥¦§¨©¦
ux`A dWpn haW aWg mB ,haWl§¥¤©¨©¥¤§©¤§¤¤
ixrA ilE`e .did mW FAxW ipRn orpM§©©¦§¥¤ª¨¨¨§©§¨¥

cFakl oCxId xarA 'd dAx dcrEOd©¨¨¦¨§¥¤©©§¥¦§
ollkA la` ,oivg `Ed liCaIW ,dWn¤¤©§¦¤§¨£¨¦§¨¨

:Eid oipnaE dCnA§¦¨§¦§¨¨
ìòåux` iM ,ipirA d`xp hWRd KxC §©¤¤©§¨¦§¤§¥©¦¤¤

iM ,c`n dlFcb dzid oCxId xar¥¤©©§¥¨§¨§¨§Ÿ¦
milFcB ixFn`d ikln ipW md¥§¥©§¥¨¡¦§¦
iM s`e ,mdA mibiltn zF`xwOdW¤©¦§¨©§¦¦¨¤§©¦

Exdh a`FnE oFOr(Exdfp :`"q),mdA ©¨¨£¦§£¨¤
lkl zFxir ikln orpM ux` iklnE©§¥¤¤§©©©§¥£¨§¨
dY` xW`M ,Kln Fl E`xwi xir lWFn¥¦¦§§¤¤©£¤©¨
oFxag Kln cg` milWExi Kln d`Fx¤¤¤§¨©¦¤¨¤¤¤§

cg`(i ai ryedi),mFi ivg Kldn mdipiaE ¤¨¥¥¤©£©£¦
minkg ExiMfd oke(a al x"eny)ziA oiA §¥¦§¦£¨¦¥¥

Ffle Kln FfNW oilin zrAx` irl l ¥̀¨©©§©©¦¦¤¨¤¤§¨

:Kln¤¤
ïëzéåmdd zFxFCA bdpOd did oMW §¦¨¥¤¥¨¨©¦§¨©¨¥

F` ,Kln `xTi xir oFc` lMW¤¨£¦¦¨¥¤¤
WxcnM l`xUi ux` cFakl did̈¨¦§¤¤¦§¨¥§¦§©
ikln Eid `l mFwn lMn .l"f EpizFAx©¥¦¨¨Ÿ¨©§¥
aEzM oke ,xire xir ikln wx zFvx ©̀§©©§¥¦¨¦§¥¨

(f ` mihtey)mdici zFpdA mikln miraW¦§¦§¨¦§Ÿ§¥¤
mihTln Eid mivSwn mdilbxezgY §©§¥¤§ª¨¦¨§©§¦©©

dlFcB oCxId xar dzid dPde .ipglWª§¨¦§¦¥¨§¨¥¤©©§¥§¨
lkM hlwn ixr WlWl diE`x ,c`n§Ÿ§¨§¨¨¥¦§¨§¨
Eide ,d`lde oCxId on l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥¦©©§¥¨¨§¨§¨
,zFhlFw oCal mixr WXd dN ¥̀¤©¥¨¦§©¨§
`l mIeld iWxbnl miYWE mirAx`de§¨©§¨¦§©¦§¦§§¥©§¦¦Ÿ

:hlwnleh dxez §¦§¨



מי irqn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` iyiy meil inei xeriy

(èé)àeä Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé àeä ícä ìàbŸ¥´©½̈¬¨¦−¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬
:epúîé§¦¤«

i"yx£B·ŒBÚ‚Ùa∑ּבתֹו מקלט אפּלּו .ערי ¿ƒ¿ְְֲִִֵָָ

(ë)éìLä-Bà epôcäé äàðNa-íàåäiãöa åéìò C §¦§¦§−̈¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈
:úîiå©¨«Ÿ

i"yx£‰i„ˆa∑ ּבמארב "ּבכמנא" .ּכתרּגּומֹו ƒ¿ƒ»ְְְְְֲַַַָָ

(àë)úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá Bà́§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬
çöøä-úà úéîé ícä ìàb àeä çöø äknä©©¤−Ÿ¥´©®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©

:Bá-Bòâôa§¦§«

(áë)éìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàååéìò C §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²
:äiãö àìa éìk-ìk̈§¦−§¬Ÿ§¦¨«

i"yx£Ú˙Ùa∑ עליו להּזהר ׁשהּות לֹו היה ולא לֹו סמּו ׁשהיה "ּבתכיף", ותרּגּומֹו .ּבאנס. ¿∆«ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

(âë)ìtiå úBàø àìa da úeîé-øLà ïáà-ìëá Bà́§¨¤¹¤£¤¨¬¨Æ§´Ÿ§½©©¥¬
:Búòø Lwáî àìå Bì áéBà-àì àeäå úîiå åéìò̈−̈©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«

i"yx£da ˙eÓÈŒ¯L‡ Ô·‡ŒÏÎ· B‡∑הּכהּו.˙B‡¯ ‡Ïa∑ראהּו ÂÈÏÚ.ׁשּלא ÏtiÂ∑(יא אמרּו:(מכות מּכאן ¿»∆∆¬∆»»ִָ¿…¿ֶָָֹ««≈»»ְִָָ
ירידה  ּדר עלּיה ההֹורג ּדר ּגֹולה. ּגֹולה , אינֹו ,. ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

(ãë)ìò ícä ìàb ïéáe äknä ïéa äãòä eèôLå§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬
:älàä íéètLnä©¦§¨¦−¨¥«¤

(äë)ícä ìàb ãiî çöøä-úà äãòä eìéväå§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼
änL ñð-øLà Bèì÷î øéò-ìà äãòä Búà eáéLäå§¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤¨´¨®¨
Búà çLî-øLà ìãbä ïäkä úBî-ãò da áLéå§¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤¨©¬Ÿ−

:Lãwä ïîLa§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓŒ„Ú∑ להׁשרֹות ּבא ׁשהּוא ««…≈«»…ְְֶַָ

לסּלק  ּבא והרֹוצח ימיהם, ּולהארי ּביׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשכינה
אינֹו החּיים, ימי את ּומקּצר מּיׂשראל הּׁשכינה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאת
ׁשהיה  לפי אחר: ּדבר ּגדֹול. ּכהן לפני ׁשּיהא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכדאי

להתּפּלל  ּגדֹול לכהן ליׂשראל לֹו זֹו ּתּקלה ּתארע ׁשּלא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
‰L„w.ּבחּייו  ÔÓLa B˙‡ ÁLÓŒ¯L‡∑,ּפׁשּוטֹו לפי ְַָ¬∆»«…¿∆∆«…∆ְְִ

מׁשחֹו מי ּפירׁש ׁשּלא הּוא, הּקצרים הּמקראֹות ,מן ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ

הּקדׁש". ּבׁשמן אֹותֹו הּמֹוׁשח מׁשחֹו "אׁשר ּכמֹו: ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאּלא
ללּמד  ּדבר, לראית מּכֹות' ּב'מּסכת ּדרׁשּוהּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָורּבֹותינּו
אחר  ּומּנּו ּגדֹול ּכהן מת ּדינֹו, נגמר ׁשּלא עד ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשאם
ׁשל  ּבמיתתֹו חֹוזר ּדינֹו, נגמר מּכאן ּולאחר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּתחּתיו,
מׁשחֹו הּוא וכי אֹותֹו", "אׁשרֿמׁשח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָׁשני,

את  להביא אּלא אֹותֹו? מׁשח הּכהן אֹו הּנמׁשח לכהן, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבמיתתֹו ׁשּמחזירֹו ב)ּבימיו, יא .(מכות ְְֲִִֶַָָָ

k„יט  ‡ÏBË˜ ˙È ÏBË˜È ‡e‰ ‡Óc Ï‡b»≈¿»ƒ¿»»»«
:dpÏË˜È ‡e‰ ‡Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ƒ¿««≈ƒƒ»ƒ¿¿ƒ≈

·ÓÎ‡כ  È‰BÏÚ ‡Ó¯ B‡ È‰Ác ‰‡Òa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»¬ƒ¿«¿»
:dÏË˜Â¿»¿≈

‡˙˜ÏË‡כא  dÏË˜Â d„È· È‰ÁÓ e··„· B‡ƒ¿»¿»ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿¿»»
ÏBË˜È ‡Óc Ï‡b ‡e‰ ‡ÏBË˜ ‡ÈÁÓ ÏË˜˙Èƒ¿¿««¬»»»»≈¿»ƒ¿

:‡Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ „k ‡ÏBË˜ ˙È»»»«ƒ¿««≈ƒƒ»

¯Ó‡כב  B‡ È‰Ác e··„ ‡Ïa ÛÎ˙a Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿»¿»¿»ƒ¿»
:dÏ ÔÓÎ ‡Ïa ÔÓ Ïk È‰BÏÚ¬ƒ»»¿»¿«≈

daכג  ˙eÓÈ Èc ˙qÓÎ ‡È‰c ‡·‡ ÏÎ· B‡¿»«¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«
ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â dÏË˜Â È‰BÏÚ ‡Ó¯e ÈÊÁ ‡Ïa¿»»≈¿»¬ƒ¿»¿≈¿»»≈

:d˙LÈa Ú·˙ ‡ÏÂ dÏ≈¿»»«ƒ¿≈

Óc‡כד  Ï‡b ÔÈ·e ‡ÈÁÓ ÔÈa ‡zLk Ôee„ÈÂƒ¿ƒ¿»≈«¬»≈»≈¿»
:ÔÈl‡‰ ‡iÈc ÏÚ«ƒ«»»ƒ≈

Ï‡bכה  „iÓ ‡ÏBË˜ ˙È ‡zLk Ôe·ÊLÈÂƒ≈¿¿ƒ¿»»»»ƒ«»≈
d˙e·ÊL ˙È¯˜Ï ‡zLk d˙È Ôe·È˙ÈÂ ‡Óc¿»ƒƒ»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈»≈
‡‰k ˙eÓÈc „Ú da ·˙ÈÂ Ôn˙Ï ˜¯Ú Ècƒ¬«¿«»ƒ≈««ƒ«¬»

:‡L„e˜ ÁLÓa d˙È Èa¯ Èc ‡a«̄»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«¿»



irqnמב zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` iyiy meil inei xeriy

(åë)øLà Bèì÷î øéò ìeáb-úà çöøä àöé àöé-íàå§¦¨¬Ÿ¥¥−¨«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬
:änL ñeðé̈−¨«¨

(æë)Bèì÷î øéò ìeáâì õeçî ícä ìàb Búà àöîe¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´¦§¨®
:íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàb çöøå§¨©ºŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«

i"yx£Ìc BÏ ÔÈ‡∑(ז ּדם (מכות לֹו ׁשאין הּמת את ּכהֹורג הּוא .הרי ≈»ְֲֵֵֵֵֶֶַָ

(çë)ìãbä ïäkä úBî-ãò áLé Bèì÷î øéòá ék¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ
õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkä úBî-éøçàå§©«£¥Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤

:Búfçà£ª¨«

(èë)ìëa íëéúøãì ètLî úwçì íëì älà eéäå§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ
:íëéúáLBî«§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa∑ ׁשּנֹוהגת זמן ּכל ּבחּוצהֿלארץ נֹוהגת [קטּנה] סנהדרין ׁשּתהא .ּבארץֿיׂשראל לּמד ¿…¿…≈∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

(ì)ãòå çöøä-úà çöøé íéãò éôì Lôð-äkî-ìk̈©̧¥¤½¤§¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´
:úeîì Lôðá äðòé-àì ãçà¤½̈Ÿ©«£¤¬§¤−¤¨«

i"yx£'B‚Â LÙŒ‰kÓŒÏk∑להרגֹו הּנפׁשהּבא את ׁשהּכה Áˆ¯È.על ÌÈ„Ú ÈÙÏ∑ ׁשּבמזיד ּובהתראה ׁשּיעידּו »«≈∆∆¿ְְִֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ≈ƒƒ¿«ְְְִִֵֶֶַָָָ
.הרגֹו ֲָ

(àì)òLø àeä-øLà çöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©£¤¬¨−̈
:úîeé úBî-ék úeîì̈®¦−¨«

i"yx£¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑(לז יּפטר (כתובות .ּבממֹון לא ¿…ƒ¿…∆ְִֵָָֹ

˜¯È˙כו  ÌeÁz ˙È ‡ÏBË˜ ˜BtÈ ˜tÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒ»»»¿ƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜¯Ú Èc d˙e·ÊL≈»≈ƒ¬«¿«»

ÌeÁ˙Ïכז  ‡¯aÓ ‡Óc Ï‡b d˙È ÁkLÈÂ¿«¿«»≈»≈¿»ƒ»»ƒ¿
‡ÏBË˜ ˙È ‡Óc Ï‡b ÏBË˜ÈÂ d˙e·ÊL ˙È¯ƒ̃¿«≈»≈¿ƒ¿»≈¿»»»»

:‡Óc dÏ ˙ÈÏ≈≈¿»

eÓÈc˙כח  „Ú ·zÈ d˙e·ÊL ˙È¯˜· È¯‡¬≈¿ƒ¿«≈»≈ƒ≈«ƒ
·e˙È ‡a¯ ‡‰k ˙eÓÈc ¯˙·e ‡a¯ ‡‰k«¬»«»»«ƒ«¬»«»¿

:dzÒÁ‡ Ú¯‡Ï ‡ÏBË»̃»«¬««¬«¿≈

ÏÎaכט  ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈc ˙¯Ê‚Ï ÔBÎÏ ÔÈl‡ ÔB‰ÈÂƒƒ≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»
:ÔBÎÈ·˙BÓ¿»≈

È˙ל  ÏBË˜È ÔÈ„‰Ò ÌeÙÏ ‡LÙ ÏBË˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿»¿«¬ƒƒ¿»
:ÏË˜ÓÏ L‡a „‰ÒÈ ‡Ï „Á „È‰ÒÂ ‡ÏBË»̃»¿»ƒ«»«¿≈∆¡»¿ƒ¿»

‰e‡לא  Èc ÏBË˜ L‡ ÏÚ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¡«»ƒ
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ È¯‡ ÏË˜ÓÏ ·iÁ«»¿ƒ¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(hk).íëéúáLBî ìëa`dYW cOl §Ÿ§Ÿ¥¤¦¥¤§¥
ux`l dvEgA zbdFp oixcdpq©§¤§¦¤¤§¨¨¨¤
oFWl ,l`xUi ux`A zbdFPW onf lM̈§©¤¤¤§¤¤¦§¨¥¨
Dpi` oAxgd xg`NW xaCd oke .i"Wx©¦§¥©¨¨¤§©©©ª§¨¥¨
dvEgA `le l`xUi ux`A `l zbdFp¤¤Ÿ§¤¤¦§¨¥§Ÿ§¨
wxtA EpizFAx Exn`W FnM ,ux`l̈¨¤§¤¨§©¥§¤¤

oiC ziA zFzin rAx`(:ap oixcdpq)z`aE , ©§©¦¥¦¨¨
xW` htFXd l`e mIeld mipdMd l ¤̀©Ÿ£¦©§¦¦§¤©¥£¤

mdd minIA didi(h fi mixac)WIW onGA , ¦§¤©¨¦¨¥¦§©¤¥
oi` odM oi`W onGA hRWn Wi odMŸ¥¥¦§¨¦§©¤¥Ÿ¥¥
oi`W oiPn ,`YliknA EpWe .hRWn¦§¨§¨¦§¦§¨¦©¦¤¥
mrn xn`PW ,ziAd iptA `N` oizinn§¦¦¤¨¦§¥©©¦¤¤¡©¥¦

zEnl EPgTY igAfn(ci `k zeny)Wi m` , ¦§§¦¦¨¤¨¦¥
oi` e`l m`e zinn dY` gAfn Ll§¦§¥©©¨¥¦§¦©¥

:zinn dY ©̀¨¥¦

ìáàonGA diElYW devnA iz`vn `l £¨Ÿ¨¨¦§¦§¨¤§¨¦§©
mkizFxFcl" DA xn`IW ziAd©©¦¤Ÿ©¨§¥¤
ENt` dxFi df iM ,"mkizFaWFn lkA§Ÿ§¥¤¦¤¤£¦
FnM ,ux`l dvEgA zElBd onf lr©§©©¨§¨¨¨¤§

zFrEaXd bg zziaWA xn`PWbk `xwie) ¤¤¡©¦§¦©©©¨
(`kWcgd xEQ`aE(ci weqt my)aIgl , §¦¤¨¨§©¥

`NW ,dGd onGA ux`l dvEgA mdÄ¤§¨¨¨¤©§©©¤¤Ÿ
oke ,dWcg dgpOaE xnrA FzF` dlzp¦§¤¨Ÿ¤©¦§¨£¨¨§¥

algA(fi b my)FzF` dlzp `NW , §¥¤¤Ÿ¦§¤
:zFpAxTA©¨§¨

éìeàåzTgl mkl dN`" miWxFC md §©¥§¦¥¤¨¤§ª©
mixMfPd oixcdpQd lr "hRWn¦§¨©©©§¤§¦©¦§¨¦
dcrd iptl xn`PW cinY dWxRA©¨¨¨¨¦¤¤¡©¦§¥¨¥¨

hRWOl(ai weqt)dcrd EhtWe ,(ck weqt), ©¦§¨§¨§¨¥¨
dcr zFxFcl Epl didYW xn`ie§Ÿ©¤¦§¤¨§¥¨

ipiC oEcl ,oAxg xg`l ENt` zhtFW¤¤£¦§©©ª§¨¨¦¥
xaC lke zFlage zFlfbE zFqpw§¨§¥©£¨§¨¨¨

:mirAx` zFwln lWe oFnnAWl dxez ¤§¨§¤©§©§¨¦
(alÎ`l).'åâå øôë eç÷ú àìåoFkPd §Ÿ¦§Ÿ¤©¨

dlgYA iM ,dGd aEzMA©¨©¤¦©§¦¨
oFicR xtk EgTz `le cifOd on Epxidfd¦§¦¨¦©¥¦§Ÿ¦§Ÿ¤¦§
rWx `Ed xW` gvFx Wtpl oFnn̈§¤¤¥©£¤¨¨
lvPi `l znEi mipR lM lr iM ,zEnl̈¦©¨¨¦¨Ÿ¦¨¥
`le zElbA `l dziOd on oipr mEWA§¦§¨¦©¦¨Ÿ§¨§Ÿ
,xn` oM xg`e .mixg` miWpre zFMnA§©¨¢¨¦£¥¦§©©¥¨©
,ux`l aEWie qEpIW xtk Egwz `le§Ÿ¦§Ÿ¤¤¨§¨¨¨¤
zElBd iaIgn l` xfgie ,odMd zFn cr©©Ÿ¥§©£Ÿ¤§ª¨¥©¨
EN`M .dWxRd xTr mdAW xiMfd xW £̀¤¦§¦¤¨¤¦¨©¨¨¨§¦
qEpIW gvFx on xtk Egwz `l oke ,xn`̈©§¥Ÿ¦§Ÿ¤¦¥©¤¨
:odMd zEnIW mcw ux`A zaWl aEWie§¨¨¤¤¨¨¤Ÿ¤¤¨©Ÿ¥



מג irqn zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a ycew zayl inei xeriy

(áì)ì Bèì÷î øéò-ìà ñeðì øôë eç÷ú-àìåáeL §«Ÿ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ
ì:ïäkä úBî-ãò õøàa úáL ¨¤´¤¨½̈¤©−©Ÿ¥«

i"yx£BËÏ˜Ó ¯ÈÚŒÏ‡ ÒeÏ ¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑ למי ¿…ƒ¿…∆»∆ƒƒ¿»ְִ
מּגלּות  נפטר אינֹו ּבׁשֹוגג, ׁשהרג מקלטֹו, עיר אל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנס
ימּות  ּבטרם ּבארץ לׁשבת לׁשּוב ּכפר לּתן ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹּבממֹון

ּובקמץ)לּנסּכמֹו∑ÒeÏ.הּכהן  ּכמֹו(ּבׁשוא ב), "ׁשּובי (מיכה : ֵַֹ»ְְְְְִֵַָָָ
וכן הּמלחמה. מן ׁשּׁשבּו – ג)מלחמה" "נּוגי (צפניה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

וכן ה)מּמֹועד", ּתאמר (יהושע ּכאׁשר היּו". מלים "ּכי ְֲִִִֵֵֶַַָֹֻ

ּכבר, ׁשּמל מי על ּו"מּול" ּכבר, ׁשּׁשב מי על ְְִִֶֶַַָָָָ"ׁשּוב"
"נּוס", וקֹורהּו ּכבר, ׁשּנס מי על "לנּוס" ּתאמר ְְִֵֵֶַַָָָֹּכן
לברח, – "לנּוס" ּתאמר ואם מברח. ְְְְִִַַַָָֹֹֻּכלֹומר
לפטרֹו לברח, לֹו ׁשּיׁש למי ּכפר ּתקחּו לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹּותפרׁשהּו:
לׁשבת  "לׁשּוב יאמר: היא ידעּתי לא הּגלּות, ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמן

יׁשּוב? ּומהיכן נס, לא עדין הרי .ּבארץ", ֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֹ

(âì)ícä ék da ízà øLà õøàä-úà eôéðçú-àìå§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ½̈¦´©½̈
éðçé àeäøLà ícì øtëé-àì õøàìå õøàä-úà ó ¬©«£¦−¤¨¨®¤§¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´

:BëôL íãa íà-ék da-CtLª©½̈¦¦−§©¬«Ÿ§«
i"yx£eÙÈÁ˙Œ‡ÏÂ∑"תחייבּון "ולא ּכתרּגּומֹו ּתרׁשיעּו, .ולא ¿…«¬ƒְְְְְְְִַַַָֹ

(ãì)da íéáLé ízà øLà õøàä-úà ànèú àìå§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ«§¦´½̈
CBúa ïëL ýåýé éðà ék dëBúa ïëL éðà øLà£¤¬£¦−Ÿ¥´§¨®¦ µ£¦´§Ÿ̈½Ÿ¥¾§−

ô :ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«
i"yx£dÎB˙a ÔÎL È‡ ¯L‡∑ּבטמאתּה אֹותי ּתׁשּכינּו Ï‡¯NÈ.ׁשּלא Èa CB˙a ÔÎL '‰ È‡ Èk∑ אף ¬∆¬ƒ…≈¿»ְְְִִֶַָָֹֻƒ¬ƒ…≈¿¿≈ƒ¿»≈ַ

ּביניהם  (ׁשרּויה) ׁשכינה טמאים, ׁשהם .ּבזמן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ßa`Îmgpn 'a ycew zayß

åì(à)ãòìâ-éða úçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«¦§¨Æ
éðôì eøaãéå óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®©§©§º¦§¥³
:ìàøNé éðáì úBáà éLàø íéàNpä éðôìå äLî¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬¨−¦§¥¬¦§¨¥«

È¯˜Ï˙לב  ˜B¯ÚÓÏ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿≈¬¿ƒ¿«
˙eÓÈc „Ú ‡Ú¯‡a ·zÓÏ ·ezÓÏ d˙e·ÊL≈»≈¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒ

:‡‰k«¬»

‡¯Èלג  da Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·iÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¿»ƒ««¬≈
‡Ï ‡Ú¯‡Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁÓ ‡e‰ ‡Ó„¿»¿««»«¿»¿«¿»»
Ì„a Ô‰l‡ da „Lz‡c ÈkÊ Ìc ÏÚ ¯tk˙Óƒ¿««««««¿ƒ»««∆»≈¿«

:dcL‡«¿≈

daלד  ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ¿»¿»¬»«¿»ƒ«»¿ƒ«
ÈzÎLc ÈÈ ‡‡ È¯‡ de‚a ‡È¯L ÈzÈÎL Ècƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««¬≈¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ï‡¯NÈ Èa B‚a ‡È¯L»¿»¿¿≈ƒ¿»≈

ÚÏb„א  Èa ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡˙‰·‡ ÈLÈ¯ e·È¯˜Â¿»ƒ≈≈¬»»»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»
ÛÒBÈ Èa ˙ÈÚ¯fÓ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ ¯a«»ƒ«¿«∆ƒ«¿¬«¿≈≈
ÈLÈ¯ ‡i·¯·¯ Ì„˜e ‰LÓ Ì„˜ eÏÈlÓe«ƒ√»…∆√»«¿¿«»≈≈

:Ï‡¯NÈ È·Ï ‡˙‰·‡¬»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

àìåxtM gTp `NW xnFl KxSd did §Ÿ¨¨©Ÿ¤©¤Ÿ¦©Ÿ¤
bxFd lk iM ,llM mW qEpi `NW¤Ÿ¨¨§©¦¨¥
mCd l`Bn cgti dNgYn dbbWA Wtp¤¤¦§¨¨¦§¦¨§©¥¦Ÿ¥©¨
cWgIW F` ,Faal mgA Edzini `NW¤Ÿ§¦¥§Ÿ§¨¤©§Ÿ
`NW xtkA xAci `le ,cifnA FzF`§¥¦§Ÿ§©¥§Ÿ¤¤Ÿ
xtkA xAci ,FqEp ixg` la` .mW qEpï¨£¨©£¥§©¥§Ÿ¤
lM mW aMrzi `le Fvx` l` aEWIW¤¨¤©§§Ÿ¦§©¥¨¨
iptl cnrie gxaIW ixg`e .odMd ini§¥©Ÿ¥§©£¥¤¦§©§©£Ÿ¦§¥
,cgti `l FzF` ExhtE hRWnl dcrd̈¥¨§¦§¨¨§Ÿ§©¥
,onGd mcw FziA l` aEWl dvxi f`e§¨¦§¤¨¤¥Ÿ¤©§©
xqgi F` .dGn aEzMd Epxidfd oM lre§©¥¦§¦¨©¨¦¤¤§©
,"aEWl F`" Fnrh didie ,aEWl on e"`e¦¨§¦§¤©£¨

:ipirA oFkp oFW`xdebl dxez §¨¦¨§¥©
(bl).õøàä úà eôéðçú àìåipRn §Ÿ©£¦¤¨¨¤¦§¥

mkl dN` Eide dNgY xn`W¤¨©§¦¨§¨¥¤¨¤

lkA mkizxcl hRWn zTgl§ª©¦§¨§ŸŸ¥¤§Ÿ
mibdFp mihRWOd EN`W ,mkizaWFn§Ÿ¥¤¤¥©¦§¨¦£¦
iaWFiA xingde xfg ,ux`l dvEgA mB©§¨¨¨¤¨©§¤§¦§§¥
,mW xW` dpikXd cFakl xzFi ux`d̈¨¤¥¦§©§¦¨£¤¨
`Ohp `NWe DzF` sipgp `NW xidfde§¦§¦¤Ÿ©£¦¨§¤Ÿ§©¥

:DzF`¨
ïéðòåzFllTA xn`Pd `Ed dtEpgd §¦§©©£¨©¤¡©©§¨

(nÎgl gk mixac)`ivFY ax rxf ,¤©©¦
rHY minxM ,sq`Y hrnE dcVd©¨¤§©¤¡Ÿ§¨¦¦©

YcareLl Eidi mizif ,dYWz `l oiie §¨¨§¨§©¦Ÿ¦§¤¥¦¦§§
Lznc` ixtE Lvr lM ,KEqz `l onWe§¤¤Ÿ¨¨¥§§¦©§¨¤
Ktd zFUr dtEpg lM iM .lvlSd Wxii§¨¥©§¨©¦¨£¨£¥¤
Wpr `Ede ,mipirl dncPde d`xPd©¦§¤§©¦§¤§¥©¦§Ÿ¤
minC zEkitWaE dxf dcFarA ux`Ä¨¤©£¨¨¨¦§¦¨¦

xn`PW FnM ,zFixr iENbaE(` b dinxi) §¦£¨§¤¤¡©

dtpg ux`de ,ux`d spgY sFpg `Fld£¨¤¡©¨¨¤§¨¨¤¨§¨
diaWi zgY(d ck diryi)ux` itipgYe , ©©§¤¨©©£¦¦¤¤

KizEpfA(a b dinxi),d`nHd oipre . ¦§©¦§¦§©©ª§¨
DA oMWi `le d`nh ux`d didYW¤¦§¤¨¨¤§¥¨§Ÿ¦§Ÿ¨
`NW iwp mC DA zFidA mXd cFaM§©¥¦§¨©¨¦¤Ÿ

:FktFW mcA xRMzp¦§©¥§©§
(àñ÷ éòñî) éøôñáe,Exn``le §¦§¦¨§§Ÿ

,ux`d z` EtipgzFf ixd ©£¦¤¨¨¤£¥
`NW dNgYn xidfd iM .oitpgl dxdf ©̀§¨¨©£¨¦¦¦§¦¦§¦¨¤Ÿ
`NW xidfde xfge ,migvFxA cgFW gTp¦©©§§¦§¨©§¦§¦¤Ÿ
cFakE mtwzl F` mzlrnl mdl sipgp©£¦¨¤§©£¨¨§¨§¨§
Epgp` m` iM ,cgFW gTn ilA mYgRWn¦§©§¨§¦¦©©¦¦£©§
zgY ux`d z` sipgp dPd mdl sipgp©£¦¨¤¦¥©£¦¤¨¨¤©©

:diaWFicl dxez §¤¨



irqnמד zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a ycew zayl inei xeriy

(á)ýåýé äeö éðãà-úà eøîàiåõøàä-úà úúì ©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧¤¨¨¯¤
úúì ýåýéá äeö éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa äìçða§©«£¨²§−̈¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½¨¥À

:åéúðáì eðéçà ãçôìö úìçð-úà¤©«£©²§¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«

(â)íéLðì ìàøNé-éðá éèáL éðaî ãçàì eéäåÂ§¨Â§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼
úìçð ìò óñBðå eðéúáà úìçpî ïúìçð äòøâðå§¦§§¨³©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´
:òøbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäz øLà ähnä©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©

i"yx£‰hn‰ ˙ÏÁ ÏÚ ÛÒBÂ∑ אביו ׁשבט על מתיחס והּבן יֹור ׁשּה, ּבנּה .ׁשהרי ¿«««¬«««∆ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(ã)ïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈
ähî úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä úìçð ìò©µ©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´

:ïúìçð òøbé eðéúáà£Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«
i"yx£Ï·i‰ ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑:אֹומר יהּודה רּבי היה מּכאן ¿ƒƒ¿∆«…≈ְִִֵַָָָָ

‰Ï·i.ׁשּיפסק הּיֹובל עתיד  ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑ אין ּכלֹומר ְִִֵֶַָֹ¿ƒƒ¿∆«…≈ְֵַ
חֹוזרת, אינּה ׁשהירּׁשה ּבּיֹובל, ׁשחֹוזרת מכירה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻזֹו

לׁשבטֹו, הּנחלה ּתחזר לא הּיֹובל, יהיה אם ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹֹואפּלּו
להם  ּתהיינה אׁשר הּמּטה נחלת על ׁשּנֹוספה .ונמצא ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(ä)øîàì ýåýé ét-ìò ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ
:íéøác óñBé-éðá ähî ïk¥²©¥¬§¥«¥−«Ÿ§¦«

(å)øîàì ãçôìö úBðáì ýåýé äeö-øLà øácä äæ¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³§¨§¨Æ¥½Ÿ
à íéLðì äðééäz íäéðéòa áBhìähî úçtLîì C ©¬§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®©À§¦§©²©©¥¬

:íéLðì äðééäz íäéáà£¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«

(æ)ähî-ìà ähnî ìàøNé éðáì äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®
:ìàøNé éða e÷aãé åéúáà ähî úìçða Léà ék¦´¦À§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«

‡¯Ú‡ב  ˙È ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt ÈBa¯ ˙È e¯Ó‡Â«¬»»ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«»«¿»
ÈBa¯Â Ï‡¯NÈ È·Ï ‡·„Úa ‡ÒÁ‡a¿«¬»»¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ
˙ÒÁ‡ ˙È ÔzÓÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa „wt˙‡ƒ¿««¿≈¿»«¿»¿ƒ«»«¬»«

:d˙·Ï ‡eÁ‡ „ÁÙÏ¿̂»¿»»»ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈג  È·„ ‡iË·L ÈaÓ „ÁÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
˙ÒÁ‡Ó Ô‰zÒÁ‡ ÚÓ˙˙Â ÔÈLÏƒ¿ƒ¿ƒ¿¿««¬«¿¿∆≈«¬»«
Èc ‡iË·L ˙ÒÁ‡ ÏÚ ÛÒBz˙Â ‡˙‰·‡¬»»»»¿ƒ«««¬»«ƒ¿«»ƒ

:ÚÓzÈ ‡zÒÁ‡ ·„ÚÓe ÔB‰Ï ÔÈÂ‰¿̇∆¿«¿≈¬««¬«¿»»ƒƒ¿»

Èד  È·Ï ‡Ï·BÈ È‰È Ì‡ÂÛÒBz˙Â Ï‡¯N ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«
ÔÈÂ‰˙ Èc ‡Ë·L ˙ÒÁ‡ ÏÚ Ô‰zÒÁ‡«¬«¿¿∆««¬»«ƒ¿»ƒ¿∆¿«
ÚÓzÈ ‡˙‰·‡„ ‡Ë·L ˙ÒÁ‡Óe ÔB‰Ï¿≈«¬»«ƒ¿»«¬»»»»ƒƒ¿«

:Ô‰zÒÁ‡«¬«¿¿∆

ÓÈÓ¯‡ה  ÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈«≈¿»
ÛÒBÈ È·„ ‡Ë·L ˙e‡È ¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

:ÔÈÏlÓÓ¿«¿ƒ

ˆÁÙÏ„ו  ˙·Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»
Ì¯a ÔÈLÏ ÔÈÂ‰z ÔB‰ÈÈÚa ÔÈw˙„Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«

:ÔÈLÏ ÔÈÂ‰z Ô‰e·‡„ ‡Ë·L ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒƒ¿»«¬∆¿∆¿«ƒ¿ƒ

Ë·MÓ‡ז  Ï‡¯NÈ È·Ï ‡ÒÁ‡ ¯ÁÒ˙ ‡ÏÂ¿»«¿««¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»
‡Ë·L ˙ÒÁ‡a ¯·‚ È¯‡ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¬≈¿«¿«¬»«ƒ¿»

:Ï‡¯NÈ Èa Ôe˜acÈ È‰B˙‰·‡„«¬»»ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(f)ìàøNé éðáì äìçð áqú àìå§Ÿ¦Ÿ©£¨¦§¥¦§¨¥
.ähî ìà ähnîaEzMd WWg `l ¦©¤¤©¤Ÿ¨©©¨

Eid m` iM ,`idd zrd oTzl `N ¤̀¨§©¥¨¥©¦¦¦¨
,xg` haWl zF`EUp miWp l`xUiA§¦§¨¥¨¦§§¥¤©¥
dpWxiYW F` ,mFId dlgp zFWxFi ode§¥§©£¨©¤¦©§¨
odig` F` odia` zEnIW Kli`e df mFIn¦¤¨¥¨¤¨£¦¤£¦¤
ozlgp aQY EpgxM lr ,mipa `lA§Ÿ¨¦©¨§¥¦Ÿ©£¨¨
onGA oTzl lkEi inE ,dHn l` dHOn¦©¤¤©¤¦©§©¥©§©
dxFYd dzvx `l iM .EzEr xW` z ¤̀£¤¦§¦Ÿ¨§¨©¨
,lrAde oAd ozF` EWxii `NW zFEvl§©¤Ÿ¦§¨©¥§©©©
oke .dWExid hRWn xwrl dz`x `NW¤Ÿ¨£¨©£Ÿ¦§©©§¨§¥
micizrd mixwnl aEzMd WEgi `lŸ¨©¨§¦§¦¨£¦¦
dlgp zFWxFi opi`W zFpAd iM ,`al̈Ÿ¦©¨¤¥¨§©£¨

xWt`e ,mihaXd lkl `UPdl zFlFki§§¦¨¥§¨©§¨¦§¤§¨
iM `Ad onGA dlgp zFWxFi dPidYW¤¦§¤¨§©£¨©§©©¨¦
zlgp xarze a`d iIgA odig` EzEnï£¥¤§©¥¨¨§©£Ÿ©£©

:odl odiaFxw F` odia £̀¦¤§¥¤¨¤
ìòåEpizFAx zrC(.kw `xza `aa)EWxCW §©©©©¥¤¨§

xFcA `N` bdFp `di `l df xaC̈¨¤Ÿ§¥¥¤¨§
xFCd lkA Eid `NW okYi ,calA df¤¦§©¦¨¥¤Ÿ¨§¨©
dlgp zFWxFi zFpA ux`A `Ad `Edd©©¨¨¨¤¨§©£¨
.ExAc `l oM lr iM ,cgtlv zFpA izlEf¨¦§§¨§¨¦©¥Ÿ¦§
mFId on mc` zEni m`W ,aEzMd dEve§¦¨©¨¤¦¨¨¨¦©
mdihaWl ux`d wlgYW cr `Edd©©¤¥¨¥¨¨¤§¦§¥¤
`UPY `l ,FzF` zWxFi FYA didze§¦§¤¦¤¤Ÿ¦¨¥
`Edd Wi`d `ai `NW xg` haWl§¥¤©¥¤Ÿ¨Ÿ¨¦©

KFzA dlgp Fl zgwl ux`d wENg zrA§¥¦¨¨¤¨©©©£¨§
xzFi didY mdl dcRwd iM ,xg` dHn©¤©¥¦©§¥¨¨¤¦§¤¥
Eaxrzi `NW wENgd zrA dlFcB§¨§¥©¦¤Ÿ¦§¨§
ixg` iM ,dlgPA df mr df mihaXd©§¨¦¤¦¤©©£¨¦©£¥
lM EciRwi `le ozlgp drcFp xaM ok¥§¨§¨©£¨¨§Ÿ©§¦¨
wENgd onf rcFp `NW xEaraE ,KM̈©£¤Ÿ©§©©¦
FciA xW` mXde .xFCd lkA xidfd¦§¦§¨©§©¥£¤§¨
:Kli`e o`Mn WEgl Fl oi` ig lM Wtp¤¤¨¨¥¨¦¨¨¥¨

ïBëðåoi`W ,hWRd KxC lr `Ed`le" §¨©¤¤©§¨¤¥§Ÿ
"dlgp aQzaQz `NW icM ,mrh ¦Ÿ©£¨©©§¥¤Ÿ¦Ÿ

dEv zFevn iYW od la` ,dlgPd©©£¨£¨¥§¥¦§¦¨
wx dp`UPY `NW ,dlgp zWxFiA§§Ÿ©£¨¤Ÿ¦¨¤¨©
xaM z`EUPA dEve ,odia` dHnl§©¤£¦¤§¦¨¦§Ÿ§¨



מה irqn zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a ycew zayl inei xeriy

(ç)ãçàì ìàøNé éða úBhnî äìçð úLøé úa-ìëå§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈
eLøéé ïòîì äMàì äéäz äéáà ähî úçtLnî¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ

:åéúáà úìçð Léà ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«
i"yx£‰ÏÁ ˙L¯È ˙aŒÏÎÂ∑ לאביה ּבן היה .ׁשּלא ¿»«…∆∆«¬»ְִֵֶָָָָֹ

(è)Léà-ék øçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®¦¦Æ
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé Búìçða§©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«

(é):ãçôìö úBða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«

(àé)äòðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ̈−
:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBða§´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«

i"yx£'B‚Â ‰ˆ¯˙ ‰ÏÁÓ∑(ק"כ ּבׁשנים (ב"ב מּזֹו זֹו ּגדּלתן לפי מנאן הּמקרא ּכאן ּובכל ּתֹולדֹותן. ּכסדר ונּׂשאּו «¿»ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָָֻ
חכמתן  לפי ּכזֹומנאן זֹו ׁשּׁשקּולֹות ּומּגיד, ;. ְְְְִִֶַָָָָָָ

(áé)éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða úçtLnî¦¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ
:ïäéáà úçtLî ähî-ìò ïúìçð©«£¨½̈©©¥−¦§©¬©£¦¤«

(âé)ýåýé äeö øLà íéètLnäå úåönä älà¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬

:Bçøé§¥«

÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

סימן. מחל"ה חול"ה פסוקים, מסעי קל"ב פרשת חסלת
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מו

יום ראשון - כ"ה תמוז
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום רביעי - כ"ח תמוז
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שני - כ"ו תמוז
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום חמישי - כ"ט תמוז
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום שלישי - כ"ז תמוז
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שישי - א' מנחם־אב
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

שבת קודש - ב' מנחם־אב
פרק כ

מפרק י עד סוף פרק יז

שיעורי תהלים לשבוע פרשת מסעי

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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æåîú ä"ë ïåùàø íåé
,192 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íìåàå .æ ÷øô,fv 'nr cr.'åëå äëãðå

æ ÷øtd epax xiaqd ,'e wxt ,mcewd wxta,"d`zz daeyz"y ,owf ¤¤
'ied my ly d`zz 'd z` aiydl `id dpeekd yecwd xdfd yexit itly

zepeere mi`hg iciÎlr ik ,dzelbn dpikyd zayd `id - dnewnl

`id) 'ied myny d`zz 'd ly drtyddy ,dpikyd zelb oipr dyrp

xewn ,(dpikyd zpiga

Î`pngx zkynp ,dnypd

dtilwd zelkid l` olvil

dpnn ,"`xg`Î`xhq"de

drya zeig mc`d lawn

,zepeere mi`hg dyer `edy

mc`d xifgn daeyz iciÎlre

z` xifgne drtydd z`

.dzelbn dpikyd

úîàä Cøc ,íìeàå§¨¤¤¨¡¤
äáeLz úðéçáì øLiäå§©¨¨¦§¦©§¨
äàzz à"ä ,äàzz©¨¨¥©¨¨
éðL íä ¯ ìéòì økæpä©¦§¨§¥¥§¥

.ììk Cøc íéøáciaxd - §¨¦¤¤§¨
zegiyn zg`a) `"hily

`wecy - "xyide zn`d jxc" owfd epiax ixac yxit (ycewd
jxcd idefdxyide zizin`ddn it lr - d`zz daeyzl

daeyzd oipr xwiry ,owfd epax xn` ('` wxta cin) lirly
xefgl `ly mly ala hilgn mc`d m`y ,"`hgd zaifr" `ed

) daeyz xak ef ixd ,df `hg dyrn lr xzeiw"k zxrd
:`"hily x"enc``l` - zekex` dpkde dcear yxec - o`ke"

ixdy ,"zn`d jxc" df oi` j` ("'ek f"d `hgd zaifry s`y
cner owfd epaxy xac) dni`zn dpkda `ly d`a daeyzyk
ala hilgie daeyza xxerziy ok` xyt` ,(df wxta xiaqdl

) `hgd zaifr lr mly:`"hily x"enc` w"k zxrdf"de"
df oi` `linne ,meiw dl didz `l j` ,("'eke daeyzzn`ik ,

zn`aezky enk ,meiw el yiy xac `xwp1oekz zn` zty" :
"crl2a didz daeyzdy icke ,zn`zyxcp (meiw dl didiy)

a oeci dilr daeyzl dpkdd,owfd epax xne` okl .df wxt
jxc"yzn`d`edy dpkdd iciÎlr `id - d`zz daeyzl "

jxc" xne` owfd epaxy dne .oldl dze` xiaqnxyid,`ed "
`l `eazy j` ,zn`a daeyz zexxerzd didzy xyt` ik
`idy daiq ,`idy daiq efi` iciÎlr `l` ,dxyi jxc iciÎlr
itk ,daeyzl dpkdn jtid `edy xac zeidl dleki dnvr
daiqdy ,`icxec oa xfrl` 'x ly ezaeyza didy
iciÎlre aeh `l oipr iciÎlr dzid daeyzl ezexxerzdl
jxc"dy ,owfd epax o`k xne` okl ,f` el exn`y mixacd

xyidoze` xiaqn `edy zepkdd iciÎlr `id daeyzl ribdl "
:md mixacd ipye .oldl,ãçàäoiprl ribdl oey`xd xacd - ¨¤¨

,daeyzdíéðBéìòä íéîçø øøBòì àeä,d"awd ly ±øB÷nî §¥©£¦¨¤§¦¦§
íéîçøäa`"e "ongxd a`" ± zepiga izy opyi ,oky ± ¨©£¦
"mingxd3a`" :ongxd,ea yiy a`d ,megxd a`d epiid "

,lekiakzcna`" eli`e .mingxdmingxdly a`d epiid "
,mingxxewn,mingxd

mingxd ,`id dpeekde
dlrnle milaben mpi`y

nzcn`idy mingxd
- dlewye dcecn
xxeriy `ed o`k yexitde
xzei dpeilrd dcnd z`
mingx" ,mingx ly

,"mipeilrdBúîLð ìò©¦§¨
äìôpL ,úé÷ìàä BLôðå§©§¨¡Ÿ¦¤¨§¨

änø àøâàî,deab bbn ± ¥¦§¨¨¨
dpeilr dbixcnn xnelk
`edy "seqÎoi`"n ,xzeia

àeä-Ceøa íéiçä éiç± ©¥©©¦¨
dnypd dltp myne

àz÷éîò àøéáì4od llka dbixcne "`xbi`" .wenr xeal - §¥¨£¦§¨
`xbi`"n `l` ,mzq "`xbi`"n `l d`a dnypde ,zedeab

dnx`edy ,mzq xeaa `l dltpe ,xzeia ddeab dbixcn ,"
xeaa `l` ,dpezgz dbixcnwenräàîhä úBìëéä ïä ,¥¥¨©ª§¨

,àøçà-àøèñäåmi`hg iciÎlry ,mcewd wxta xaqenk - §©¦§¨¨¢¨
zepeerezcxei,"`xg`Î`xhq"de d`nehd zelkida dnypd

,mipeilrd mingxd z` dilr xxerl mc`d lredøB÷î ìòå± §©§¨
,dnypd ly;àeä-Ceøa ä"éåä íL àeä ,íéiçä øB÷îa- ¦§©©¦¥£¨¨¨

zcixi iciÎlre ,dnypd xewn `ed 'ied myy ,lirl xen`k
zetilw ly zelba 'ied my ly drtydd mb zcxei dnypd
,dnypd xewn lr mb `id zepngxdy ixd ,"`xg`Î`xhq"e

,'ied my `edáeúkL Bîëe5,"eäîçøéå ä"éåä ìà áLéå" :- §¤¨§¨Ÿ¤£¨¨¦©£¥
ngxie"edmy lr mingx xxeriy xnelk ,"'ied" my lr dpeekd "

,'iedLeøt:df ixd ± ?'ied my lr mingx xxerl dpeekd dn ± ¥
,àeä-Ceøa ä"éåä íL úòtLä ìò íéîçø øøBòì§¥©£¦©©§¨©¥£¨¨¨

ìzLpLíéàîhä àøçà-àøèñä úBìëéä CBz äãøéå äìL ¤¦§©§§¨§¨§¨¥¨©¦§¨¨¢¨©§¥¦
,íúBéçäì,zeig oda jiyndl -LBðà äNòî éãé-ìò± §©£¨©§¥©£¥¡

,mi`hgd;úBòøä åéúBáLçîe ,åéúBìeaçúåmb ,oky - §©§¨©§§¨¨¨
,"`xg`Î`xhq"a zeig mikiynn ,cala zerx zeaygn iciÎlr

áeúkL Bîëe6"íéèäøa øeñà Cìî" :,mlerd jln ,d"awd ± §¤¨¤¤¨¨§¨¦
,mihdxa xeyw'eëå àçî éèéäøa7,x"enc` w"k yexit §©¦¥Ÿ¨§

:`"hilyotiel qr e`ee gen oet orbpeliiht` ± qrhrx`w ic"
zeaygna ,xnelk ,"(mind ma mivxy mihdx c"r) zeaygn ic

gd,gena zetlegd zeaygnd iciÎlr mby ,gend ly zetle
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d df iciÎlr dpd ,zerx zeaygn od m`jln`ian df ,xeq`
,'ied myny drtydl zelb,äðéëMä úeìb úðéça àéä- ¦§¦©¨©§¦¨

zpiga ,dpikydyzekln,zelba dfÎiciÎlr d`a ,zeliv`c
.ìéòì økæpkmcewd wxta ±8.äæì ìbñîä ïîæelkeiy ± ©¦§¨§¥§©©§ª¨¨¤

zepngxa yibxdl mc`d
,dxewn lre eznyp lry
,mipeilrd mingx xxerle

,jkl lbeqnd onfdàeä
Bîk ,'úBöç ïewú'a§¦£§
,äøòäa 'øecq'a áeúkL¤¨©¦§¤¨¨
eäæå .úeëéøàa íL ïiò©¥¨©£¦§¤

:íL áeúkLoewiz"a - ¤¨¨
"zevgúøèò äìôð"¨§¨£¤¤

ék eðì àð éBà ,eðLàøŸ¥¨¨¦
."eðàèçiciÎlry ± ¨¨

zltep ,mi`hgd
.dnypd xewn ,"dxhr"d
-LBãwä àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨©¨
"áeìò Cìî" àeä-Ceøä¤¤¨

úBìëéä é÷øôa9Bîk , §¦§¥¥¨§
,ì"æ ÷"îøä áúkL- ¤¨©¨§©©

exiaecxew dyn iax
.dkxal epexkfEì ïéà ék¦¥§

äfî ìBãb ïBaìò10± . ¤§¨¦¤
zelkida dpikyd zelbn
Î`xhq"de d`nehd

."`xg`óBñ-ïéà úlãâa ìékNnä ïðBaúé øLàk èøôáe¦§¨©£¤¦§¥©©§¦¦§ª©¥
ïéîìò ìk àlîî ,àeä-Ceøazeiga zenlerd lk dign ± ¨§©¥¨©§¦

,`xapl zn`zen zinipt,ïéîìò ìk ááBñålk siwn - §¥¨©§¦
wx `id ef zeig ,mdn dlrnly zeiga mze` dign ,zenlerd

,zenlerd lr "siwn" ly dpigaaøeòL éôì ãçàå ãçà ìk̈¤¨§¤¨§¦¦
Búðáäå BìëNÎjexa "seqÎoi`" zlecba wnrzi ±,`edøîøîúé ¦§©£¨¨¦§©§¥

:ãàî ãàî äæ ìòf` wx ,d"awd ly ezelcb epiada ,oky - ©¤§Ÿ§Ÿ
edine ,dxewn lre eznyp lry dlecbd zepngxd z` yibxi
zexixn eilr rityn df ixd ± yiieane zelba `vnpy "jln"d
"xyide zn`d jxc" mdy mixacd ipyn oey`xd df .dlecb

.d`zz daeyzl,'áäå:`ed ,ipyd xacd -òéðëäìe Lháì §©§©¥§©§¦©
úðéça ÷ø àéä dúeiç ìk øLà ,àøçà-àøèñå ätìwä©§¦¨§¦§¨¨¢¨£¤¨©¨¦©§¦©

,ääaâäå úeqbmilhep ,dze` mixaeye miripknyk ,`linne - ©§©§¨¨
,dzeig z` dpnnáeúkL Bîk11,"'Bâå øLpk déaâz íà" : §¤¨¦©§¦©©¤¤§

- okledúúéî éäBæ ¯ Lnî øôò ãò äòðëääå Lehaäå§©¦§©©§¨¨©¨¨©¨¦¦¨¨
.dìeháe."`xg`Î`xhq"de dtilwd ly ±,eðéäådn iciÎlr - ¦¨§©§

z` miripkne mixaey
Î`xhq"de dtilwd

?"`xg`éãé-ìò± ©§¥
envr axwa lret mc`dy
,"äkãðå øaLð áì"¥¦§¨§¦§¤
åéðéòa äæáð" úBéäìå§¦§¦§¤§¥¨

,'eëå "ñàîðitk oky - ¦§¨§
wlga h"k wxta xaqedy
mb ,mc`d xwir ,oey`xd
mc`a hxtae ,ipepiaa
eytp `ed ± `hegd
`edy iciÎlre ,zindad
mb ixd zxayp ,xayp
d`ad) zindad eytp
ÎiciÎlry ixd ,(dtilwn
z` ripkne xaey `ed df
."`xg`Î`xhq"e dtilwd
øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©

LBãwä12÷eñt ìò13: ©¨©¨
çeø íé÷ìà éçáæ"¦§¥¡Ÿ¦©
äkãðå øaLð áì ,äøaLð¦§¨¨¥¦§¨§¦§¤

,"'eëåmyl gafd edn - §
,`xg`Î`xhqd gex zxayp ,"dxayp gex" yi xy`k ± ?miwl`
dfÎiciÎlr ,"xayp al" iciÎlr ± ?ef gex zxayp dn iciÎlre

l mc`l yiy,oldl cin yxtn `edy itk ,xayp aïaø÷ ìk ék¦¨¨§¨
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äéìò íéøãìå õøàì ùîùä ïéá ìéãáîä êåùçå áò
ùã íãàù úåì÷ úåøéáò ïä êéúàèç ïðòëå .î"ãò
.î"ãò ùåì÷å ì÷ ïðò úìãáäë íéìéãáîä åéá÷òá
øåà ãâð íãà íéùî íà äæä ìùîáù åîë äðäå
ïä ãàî áåøì úåùåì÷å úåì÷ úåöéçî ïåìçá ùîùä
ùîî äëëå .øúåéå äáò úçà äöéçî åîë úåìéôàî
ù"ëîå åéá÷òá ùã íãàù úåðåò ìëá ìùîðá àåä
.ã"ùå ò"âå æ"òë ùîî ïäù ì"æø éøáãî úåîñøåôîä
'éäé ïô êì øîùä ù"îë ä÷ãöä ïî ïéò úîìòä åîë
.'åëå à"òò àéä ìòéìáå 'åë ìòéìá êááì íò øáã
ò"âå æ"òë äìå÷ùä ø"äì àéä åøéáç úåðâá øôñîäå
úåñâ åá ùéù éî ïëå æ"òò åìàë ñòåëä ìëå ã"ùå
ì"æøàîë ïìåë ãâðë ú"úå .àøîâá úåáø äðäëå .çåøä
ìòù ù"÷á åøãéñ ïëìå .'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
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.22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– סט"ז סשכ"ח או"ח בשו"ע – (לפס"ד מר"ן ע"ז הראי' מה"ת„‡„‰"Ê"וכידוע דאיסור (˙ÂÁÙ
¯ÂÚÈ˘ÎÓ."(כדלקמן "ויותר" גם אלא "כמו", שהוא רק לא ראי' (ומזה סקילה! מאיסור חמור – פעמים כמה מד,23.אבל ישעיה

˘ËÈÏ"‡:24.כב. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דרים) נפה"א ארץ), (מל', תתאה ה"א הענינים: ב' – כבנמשל דזהו וי"ל מיותר. "לכאורה
˘ËÈÏ"‡:25.עלי')". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א סח, ט.26."כתובות טו, ˘ËÈÏ"‡:27.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גמרא ע"פ הוא "ע"כ

ב". קיא, וסנה' ˘ËÈÏ"‡:28.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב טו, ה"ג.29."ערכין פ"ב דעות הלכות רמב"ם ב. קפב, ראה 30.זח"ב
א. ה, ה"ז.31.סוטה פ"א חגיגה ירושלמי (בתחלתה). ב' אות רבה לאיכה פתיחתא



ני fenz g"k iriax mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

æåîú ç"ë éòéáø íåé
xeriy dxen,gv 'nrn :zxaern dpyl...äðäå .ç ÷øô,196 'nr cr.('åëå àëìîì

e` zxk oda yiy zexiar opi` ody zexnl ± elld zexiard
ziwl`d ytpd z` zewzpn od okÎitÎlrÎs` ,miny icia dzin

.`edÎjexa miigd iiga dxewnnòîL úàéø÷a eøcñ ïëìå§¨¥¦§¦§¦©§©
ähnä ìòL32.'eëå ïéc-úéa úBúéî òaøà åéìò ìa÷ì ,± ¤©©¦¨§©¥¨¨©§©¦¥¦§

,wpge bxd ,dtixy ,dliwq
xar `ly in lr mb z`fe
zexiar lr mrt s`
ik ,oicÎzia zzin oypery
zexiar daxd opyi
enk ytpa zenbetd
yper oda yiy zexiard

;oicÎzia zzinãálî¦§©
,ãBqä ét-ìòLitÎlr - ¤©¦©

,"dlaw"díâBtä ìk̈©¥
íL ìL ã"eé úBàa§¤¥

à"ä úBàa íâBtäå ,äìé÷ñ áiçúð elàk ¯ ä"éåä± £¨¨§¦¦§©¥§¦¨§©¥§¥
,'ied my ly dpey`xd,äôøN áiçúð elàkmbetde -úBàáe §¦¦§©¥§¥¨§

å"éå,'ied my ly ±,âøä áiçúð elàkmbetde -úBàáe ¨§¦¦§©¥¤¤§
à"ä33äðBøçà,'ied my ly ±ìhánäå ;÷ðç áiçúð elàk ¥©£¨§¦¦§©¥¤¤§©§©¥

ïélôúe ,ã"eé úBàa íâBt ¯ òîL úàéø÷zevn lhand ± §¦©§©¥§§¦¦
mbet ,oilitz,à"ä úBàa,'ied my ly dpey`xd -úéöéöå± §¥§¦¦

mbet ,ziviv zevn lhand,å"éå úBàa,'ied my ly -älôúe §¨§¦¨

mbet ,dltz zevn lhand ±à"ä úBàamy ly dpexg` ± §¥
,'ied.'eëåyiy zexeng zexiar mey lr xar `l m` mb ,ixd ± §

"dlaw" itÎlry zexg` zexiar mb opyi ,oicÎzia zzin oda
oda yiy zexengd zexiard ly dcn dze`a ytpa zenbet
lr okle .oicÎzia zzin
envr lr lawl mc`d
rax` ,rny z`ixwa
owzl ick ,oicÎzia zezin
.eytpa mbty mbtd z`
ìékNnä ìBëé äfîe¦¤¨©©§¦

ãîììxywa ±ìøàL ¦§Ÿ¦§¨
,íéàèçå úBðBò-zxrd £©£¨¦

`"hily x"enc` w"k:
± mikiiy ze` dfi`l"
zezin 'cn dfi`l `linae

- "c"a:ïlk ãâðk äøBz ìeháemc`d leki df lkn dpd - ¦¨§¤¤ª¨
iciÎlr mb mbty mbta ezrca ezeppeazda ,"xayp al"l ribdl
icia dzine zxk ea yiy `hg iciÎlr wx `le) mixg` mi`hg
al"d ± "d`zz daeyz"l `iand ipyd xacd edf .(miny
Î`xhq"de "d`nehd gex" z` xiqne xaeyd ,el yiy "xayp
dhxga ,"zn`"a daeyza xefgl f` el xyt` `linne ,"`xg`

.`adl lr daeh dlawe xard lr

ç ÷øtmieednd mixac ipy owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
zeppeazdd - :"d`zz daeyz"l ribdl dxyide zizin`d jxcd

ytpd oeayge - ;(eznyp xewn lre) eznyp lry dlecbd zepngxa

ytp oeayg ;ei`hg iciÎlr mxb `edy ,dpikyd zelb oipra ezewnrzde

zeidl mc`d z` `ian ,df

al el yiy ,"xayp al" lra

z` xaey `ed jkae ,xeay

."`xg`Î`xhq"d gex

ú÷îòä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©£¨©
,ìéòì økæpä ìëa úòcä©©©§¨©¦§¨§¥
lry dlecbd zepngxa -
lre ziwl`d eytp
Îlr mxby dnae ,dxewn

ei`hg iciLwáì ìëeé©§©¥
àaìc à÷îòî úîàa± ¤¡¤¥ª§¨§¦¨

:weqtay dywad z` ,ald wnernéîçø áøk"éòLô äçî E §Ÿ©£¤§¥§¨¨
"'Bâå1,oewiz" zrya mixne`y mildzd wxta weqt ixd df - §

onfd `ed mdiptly ,"dhnd lry rny z`ixw"a mbe "zevg
oeayg ixg` ixd .(lirl xn`y itk) ytpd oeaygl lbeqnd

,dhnd lry rny z`ixw iptl e` zevg oewiz iptly ytpd
dywa zn`a ywal mc`d lekief.a Baìa òáwz éæà ékúîà ¦£©¦¨©§¦¤¡¤

,äìòîlLå BLôðaL úe÷ìà úðéça ìò úeðîçøä ìãb- Ÿ¤¨©£¨©§¦©¡Ÿ¤§©§§¤§©§¨
,eznyp xewna.ìéòì økæpkmb `id zepngxdy ± 'f wxta ± ©¦§¨§¥

lr mbe ziwl`d eytp lr
.dlrnl eznyp xewn
íéîçø øøBòé äæáe¨¤§¥©£¦
úBcî â"éî íéðBéìòä̈¤§¦¦¦
úBëLîpä ,íéîçøä̈©£¦©¦§¨
-Ceøa ïBéìòä ïBöøî¥§¨¤§¨
ìL Böe÷a æîøpä ,àeä©¦§¨§¤

,ã"eé,'ied my ly -
äìòî äìòîlL¤§©§¨©§¨
äòtLää úðéçaî¦§¦©©©§¨¨
íL úBiúBàî úòtLpä©¦§©©¥¦¥

.ä"éåäzenbetd zexiar opyi ,'f wxt ,mcewd wxta xen`k ± £¨¨
,mbtd iciÎlre ± 'eke `"d ze`a e` 'ied my ly c"ei ze`a
jynpe ,icedil zeig d`a dpnny ,'ied myn drtydd zwqtp
jiynn `edy drya j` ."`xg`Î`xhq"e 'dtilw'l zeig dpnn
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

é"ôòù ãáìî .'åëå ã"á úåúéî 'ã åéìò ìá÷ì äèîä
áééçúð åìéàë 'éåä íù ìù ã"åé úåàá íâåôä ìë ãåñä
úåàáå äôéøù áééçúð åìéàë à"ä úåàá íâåôäå äìé÷ñ
åìéàë äðåøçà à"ä úåàáå âøä áééçúð åìéàë å"éå
ïéìéôúå ã"åé úåàá íâåô ù"÷ ìèáîäå .÷ðç áééçúð
.'åëå à"ä úåàá äìôúå å"éå úåàá úéöéöå à"ä úåàá
ìåèéáå 'éàèçå úåðåò øàùì ãåîìì ìéëùîä ìåëé äæîå

:ïìåë ãâðë äøåú

äðäå ç ÷øôìëåé ì"ðä ìëá úòãä ú÷îòä éøçà
áåøë àáìã à÷îåòî úîàá ù÷áì
úîàá åáìá òá÷ú éæà éë .'åëå éòùô äçî êéîçø
äìòîìùå åùôðáù úå÷ìà 'éçá ìò úåðîçøä ìãåâ
ø"äãî â"éî íéðåéìòä íéîçø øøåòé äæáå .ì"ðë
ã"åé ìù åöå÷á æîøðä ä"á ïåéìòä ïåöøî úåëùîðä
úåéúåàî úòôùðä äòôùää 'éçáî äìòî äìòîìù
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.32:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ראה) ותשובה הנפש חשבון גם ענינה קשעה"מ כי – התפלות) בי' ענינה (שאין לאגה"ת "השייכות
ספ"ז)". ח"א ˘ËÈÏ"‡:33.ג"כ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מובא – [בסידורו נד. בגימ' שבמילואו הוי' – הפעמים ובב' – כאן שמביא "צ"ע

מילוי]". ג.1.בלא נא, תהלים



fenzנב g"k iriax mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oevxdn ze`a ody ,mingxd zecn b"in mipeilrd mingx
zeize`a oewizd dfÎiciÎlr `a ± 'ied myn dlrnly oeilrd
owfd epaxy itk ,eznyp lr 'ied my zrtydae 'ied my ly

:cin hxtnïëìå,ef dbxcn ze`a ody iptn ±úBcî â"éä §¨¥©¦
ìk íéwðî íéîçøä̈©£¦§©¦¨

áeúkL Bîëe ,íéîâtä2: ©§¨¦§¤¨
:mingxd zecn b"i iabl -

ïBò àNð","äwðå òLôå Ÿ¥¨¨¤©§©¥
ä÷éðé ïéà áeLå§¥§¦¨

íéðBöéçäì,zetilwl ± §©¦¦
àøçà-àøèñäå§©¦§¨¨¢¨

,äàzz à"ä úòtLäî¥©§¨©¥©¨¨
ìéòì økæpkiciÎlry ± ©¦§¨§¥

odl yi ,zepeerde mi`hgd
my ly d`zz 'dn dwipi
b"in jynp xy`k j` .'ied
dwpn ± mingxd zecn
zepeerd z` xacd
xzei odl oi`e mirytde

.d`zz 'dn dwipiäæáe)¨¤
äàzz à"ä áeLz̈¥©¨¨
ãçéúäì ,dîB÷îì¦§¨§¦§©¥

.(ïéáîì éãå ,å"äéaidef ± §§©©¥¦
"daeyz" dlnd zernyn
`"ddy ± "'d aeyz" ±
'ied my ly dpexg`d
zeize`d ylyl day
'ied mya dl zencewd

.oz` zcge`n zeidlnî ïëåLdyrp ±úé÷ìàä Lôpa ähîì §¥©¨§©¨©¤¤¨¡Ÿ¦
,íéìécáî íëéúBðBò ïéà áeL ,íãàaLoial ytpd oia - ¤¨¨¨¥£¥¤©§¦¦

,zewl`áeúkL Bîëe:2:mingxd zecn b"i iabl -"äwðå"± §¤¨§©¥
l"f epinkg miyxtn3-úBwðìe õçøì ,"íéáMì àeä äwðî"§©¤©¨¦¦§Ÿ§©

íéðBöéçä íä ,íéàBvä íéLeálî íLôðzetiwnd zetilwd ± ©§¨¦§¦©¦¥©¦¦
,zepeere mi`hg iciÎlr mc`d z`àøîba áeúkL Bîk4: §¤¨©§¨¨

."'eëå ezôtìî"ziyrpe mc`d z` dtiwne zttln dxiard ± §©§©§
dtiwnd ,dxiard ly d`nehl dpeekde ± `hegd mc`l yeal
mi`ev miyealn eze` dwpn daeyzde ± yeal enk mc`d z`

.dl`íøäèzå äøáò çeøL øçàîe5gexd - ,6dlign ly ¥©©¤©¨§¨©§©£¥
,dze` dxdihe ytpd z` dxar ,dxdheíLôð ìëez éæà£©©©§¨

ìäìòî äìòî úBìòìå ,Lnî àeä-Ceøa ä"éåä ãò áeL ¨©£¨¨¨©¨§©£©§¨©§¨
äúéäL Bîk ,àìôð ãeçéa Cøaúé Ba ä÷áãìe ,døB÷îì¦§¨§¨§¨¦§¨¥§¦¦§¨§¤¨§¨
çeøa dçôpL íøèa ,ãeçiä úéìëúa Cøaúé Ba úãçéî§ª¤¤¦§¨¥§©§¦©¦§¤¤¤§¨¨§©

ãøéì Cøaúé åét,zcxl ±íãàä óeâa Laìúäìe ähîì± ¦¦§¨¥¥¥§©¨§¦§©¥§¨¨¨
.d"awd mr cegid zilkza zcge`n dnypd ixd dzid f`
íøèa ,åét çeøa çôBpä íãàa ,ìLî-Cøc-ìò Bîëe)§©¤¤¨¨§¨¨©¥©§©¦§¤¤

.(BLôða ãçéî àeä ¯ åétî çeøä àöBiLdnypd mb jk ± ¤¥¨©¦¦§ª¨§©§
ixd dzid f` ,"gtie" ly ote`a mc`d seba dpzipy iptl
didz (daeyzd ixg`) zrk mbe ,jxazi ez` zilkza zcge`n

z` zilkza zcge`n aey.jxazi e.äîìL äáeLz àéä Bæå± §¦§¨§¥¨
dnypdy ,daeyzd ote`
ez` zcge`n didz
`id ± zilkza jxazi

.dnily daeyz,äpäå§¦¥
äæ ãeçé úðéçacegid ± §¦©¦¤

aey zcg`zn dnypdy
dzidy itk jxazi ez`
,mc`d seba dpzipy iptl
úðéça àéä ,Bæ äáeLúe§¨¦§¦©

äàlò äáeLzdaeyz ± §¨¦¨¨
,d`ad dpeilrøçàlL¤§©©
,äàzz äáeLzxg`l - §¨©¨¨

dpezgzd daeyzd
.lirl dx`azdyBîëe§

LBãwä øäfa áeúkL¤¨©Ÿ©©¨
úLøt 'àðîéäî àéòø'a§©§¨§¥§¨¨¨©

àNð7äàlò äáeLúc , ¨¦§¨¦¨¨
àúéøBàa ÷qòúéc ,àéä¦§¦§©¥§©§¨
-àLã÷c eîéçøe eìéçãa¦§¦§¦§ª§¨

éøa,'eëå àeä-C- §¦§
`id d`lir daeyzy
jezn dxeza weqriy
,'ek d"awdl dad`e d`xi
äðéa ¯ ä"é ïa eäéàc§¦¤¦¨

'eëåzpiga `idy 'e ze`l dkef `ed ,my xdefa xne` ,f` ±oa §
`"dd ly daey) d`lir daeyz zpiga `idy dpia .dpia ,d"i
("dpia" zbixcn lr zfnxnd 'ied my ly ("d`lir") dpey`xd

,(dpia dlnay zeize`d) "d"i oa"n zakxen`id dpeekde
my ly d"i cbpk ody dpiae dnkgn zeclepd d`xie dad`l

.'ied,àéä äæa íéøeîb íé÷écö ìò äáeLz éìòa úìòîe)©£©©£¥§¨©©¦¦§¦¨¤¦
epi` ,'d zad`e 'd z`xia dxez cenil oipr ixd ,dxe`kly -
dxez micnel mixenb miwicv mb ,daeyz ilral cgeind oipr
ly mzlrn z`hazn ,`eti` ,dna ,'d zad`e 'd z`xia

,df ixd ± ?miwicv iabl daeyz ilraøäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©
äøN éiç úLøt LBãwä8ïeðéàc ,,daeyzd ilra ±éëLî ©¨¨¨©©¥¨¨§¦¨§¥

eäéìò,mnvr lr mikiynn ±øéúé àaìc àúeòøaxzeia ± £©§¦§¨§¦¨¨¦
,ald ly inipt oevx ,"`alc `zerx"éâñ àìéçáexzeia ± §¥¨¨¦

,gek:('eëå àkìîì àáø÷úàìxzei aexw zeidl - §¦§¨§¨§©§¨§
,daeyz ilra ly mzlrn z`hazn jka ,d"awdl
xy`n xzei wfg swezae oevxa `id d"awdl mzeaxwzdy

.mixenb miwicva xacd
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äáåùúä úøâà
íéîâôä ìë íé÷ðî íéîçøä úåãî â"éä ïëìå .'éåä íù
ä÷éðé ïéà áåùå .ä÷ðå òùôå ïåò àùåð ù"îëå
äæáå) ì"ðë äàúú à"ä úòôùäî à"èñäå íéðåöéçäì
.(ì"ãå å"äéá ãçééúäì äîå÷îì äàúú à"ä áåùú
ïéà áåù íãàáù úé÷ìàä ùôðá äèîì ùîî ïëå
íéáùì àåä ä÷ðî ä÷ðå ù"îëå íéìéãáî íëéúåðåò
íéðåöéçä íä íéàåöä íéùåáìî íùôð úå÷ðìå õåçøì
äøáò çåøù øçàîå .'åëå åúôôìî 'îâá ù"îë
ùîî ä"á 'éåä ãò áåùì íùôð ìëåú éæà íøäèúå
ãåçéá 'úé åá ä÷áãìå äøå÷îì äìòî äìòî úåìòìå
ãåçéä úéìëúá 'úé åá úãçåéî äúéäù åîë .àìôð
ùáìúäìå äèîì ãøéì 'úé åéô çåøá äçôðù íøèá

åøá çôåðä íãàá î"ãò åîëå) íãàä óåâáíøèá åéô ç
äáåùú àéä åæå (åùôðá ãçåéî àåä åéôî çåøä àöåéù
'éçá àéä åæ äáåùúå äæ ãåçé 'éçá äðäå .äîéìù
÷"äåæá ù"îëå äàúú äáåùú øçàìù äàìéò äáåùú
'ééøåàá ÷ñòúéã àéä äàìéò äáåùúã àùð 'ô î"øá
'åëå äðéá ä"é ïá åäéàã 'åëå ä"áã÷ã åîéçøå åìéçãá
àéä äæá íéøåîâ íé÷éãö ìò äáåùú éìòá úìòîå)
àúåòøá åäééìò éëùî ïåðéàã äøù ééç 'ô ÷"äåæá ù"îë

:('åëå àëìîì àáø÷úàì éâñ àìéçáå øéúé àáìã
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יח.2. יד, א.3.שלח פו, ב.4.יומא ג, ˘ËÈÏ"‡:5.סוטה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מעננים השחקים מטהר שהרוח ופי' כא. לז, "איוב

.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'וכו דפשע בהעב התשובה פעולת כך – העננים מציאות ומבטל מפזר שרוח – במשל זח"ג 7."כמו
א. ב.8.קכג, קכט,



נג fenz h"k iying mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

æåîú è"ë éùéîç íåé
,196 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåàéáå .è ÷øô,hv 'nr cr:ä"øã ÷"ôñá

è ÷øtdaeyzdy ,owfd epax xiaqd ,'g wxt ,mcewd wxtd seqa ¤¤
zelrzdl zlbeqn `id ,mi`hgdn dzwep ytpdy xg`ly df ote`a

`ltp cegia d"awd mr zcge`n zeidle dyxye dxewnl dlrn dlrn

ixg` d`ad "d`lir daeyz" `id ef - seba dzcixi iptl dzidy itk

lr `iade ."d`zz daeyz"

,yecwd xdefdn jk

- `id "d`lir daeyz"y

d`xi jezn dxeza weqriy

,mxa .d"awd l` dad`e

:oipra xe`ia oiicr yxcp

owfd epax `iad 'c wxta

"d`lir daeyz"y ,xdefdn

daey ,"d`lir 'd aeyz" `id

`"d ze`) ,d`lir 'd ly

efi` - ('ied my ly dpey`xd

dad`l jkl yi zekiiy

jezn dxez cenill) d`xile

zekiiyd ,(d`xie dad`

- 'ied my ly 'e ze`l

ly d`lir 'd ly daeyzl

wxtd zligza ?'ied my

,owfd epax xiaqn ,igkepd

jezn dxez cenil `id "d`lir daeyz"y mixne`y dna dpeekdy

lkydn ,xnelk ,lkyn zexvepd dad`e d`xi `id ,dad`e d`xi

zeppeazdd) dpia ly dpipr edfy ,d"awd ly ezelcba opeaznd

e"`ed mr `"dd ly xeaigd od `wec el` dad`e d`xie ('ied zelcba

xiaqi okn xg`l .(lkydn zeclepd zecnd mr opeaznd lkyd ly)

."d`lir daeyz" ly oipr `wec yxcp zixad mbtl recn owfd epax

,ïéðòä øeàáe,d`lir 'dl zekiiy yi d`xie dad` efi`l - ¥¨¦§¨
,úBîB÷î änëa 'íéðewú'å LBãwä øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨§¦¦§©¨§

éäéà ¯ äðéác,`id ±,äàlò äáeLzote`l dpeekd ,xnelk - §¦¨¦¦§¨¦¨¨
aezkk ,"m`" z`xwp `idy itk dpiad1:ìò úöáø íàäå"§¨¥Ÿ¤¤©

'ä úlãâa ïðBaúnL éãé-ìòL ,eðéäc .'eëå "íéçøôàä̈¤§Ÿ¦§§©§¤©§¥¤¦§¥¦§ª©
eîéçøe eìéçc Búðéa çeøî ãéìBîe ,úòcä ú÷îòäa§©£¨©©©©¦¥©¦¨§¦§¦

,íéiìëNlkydy `l - ,zeilky dad`e d`xi -dlbncala ¦§¦¦
zeirahd d`xide dad`d z`2`l` ,ea ze`vnp xaky

lkydyxvei,d`xie dad` ea,úòãå íòè áeèáeel yiy - §©©¨©©
z` aed`l eilr recn ilky mrh el` d`xi e` dad` lr

,epnn `xil eilr recne d"awdøîàpL ïéðòk3úà äáäàì" : ¨¦§¨¤¤¡©§©£¨¤
é÷ìà 'äéiç àeä ék" íeMî ,"E,"'Bâå E`id "ik" dlnd - ¡Ÿ¤¦¦©¤§

ik" (meyn) iptn ± jiwl` 'd z` aed`l eilr recn mrh zpizp
`ed"jiig,ilky mrh zlra dad` idef ,Bì éc àìå`ed oi` ± §Ÿ©

,wtzqn,'eëå ãáì úøzñîä úéòáè äáäàalk ly eala - §©£¨¦§¦©§ª¤¤§©§
dad`d ieliba wtzqn `ed oi` ixd ,cala dzelbl yiye ,icedi

,ezeppeazde elkyn dad` ekeza xvei `ed `l` ,calaïëå§¥
ãçôå äàøéamiirah cgte d`xi ieliba wtzqn `ed oi`y ± §¦§¨¨©©

xvei `ed `l` ,cala
elkyn cgte d`xi ekeza

ezeppeazdeäLea Bà¨
,'eëå"zyea z`xi" - §

zelcbn yiiazn `edy
rxd z` zeyrl d"awd

,'d ipiraòãBpkitk ± ©©
wlga 'c wxta xn`y
d`xid z`y ,oey`xd
ekeza xvei `ed dyeade

.ezeppeazde elkynéæà± £©
,`idíàä" úàø÷ð¦§¥¨¥

íéçøôàä ìò úöáøŸ¤¤©¨¤§Ÿ¦
."'eëålr ,xnelk ± §

dad`de d`xid
dcli (ezpia) "dpia"dy

.dxvieøwò ,äpäå§¦¥¦©
úe÷acúà àéä äáäàä̈©£¨¦¦§©§

àçeøa àçeø4zg` gex ly zewaczdd `ed dad`d xwir - , ¨§¨
,(dlrnly gexd mr mc`d gex) dipy gexaáeúkL Bîk5: §¤¨

.òãBpk ,"'Bâå eäét úB÷éLpî éð÷Mé""oiwiyp"ay myk ± ¦¨¥¦¦§¦¦§©©
lad"d mr cg` mc` ly "iniptd lad"d cg`zn ,zeinyba
mr dnypd zeinipt zcg`zn jk ,ipy mc` ly "iniptd
,zeevnd dyrn ,dxezd xeaic iciÎlr ,dlrnly zeiniptd
xiaqn owfd epaxy itk ;oeira dxez cenil iciÎlr cgeinae
zecg`zd dpyi "oiwiyp"ay myky ± oey`xd wlga d"n wxta
dt ly zecg`zd dpyi ,dxezd xeaica mb jk ,"dta dt"
`id dxezd ik ± dlrnly dtd mr dxez ixac xacnd mc`d

.d`ld jke ,"dkld ef 'd xac" ,dlrnly xeaicäæ ìòå§©¤
øîàð6,"ELôð ìëáe" :ytpd lky ote`a didz dad`dy - ¤¡©§¨©§§

,d"awd mr cg`zz (ytpd zegek lk)é÷ìç ìk íä íäL¤¥¥¨¤§¥
,äNòîe øeac äáLçî :íäéLeáìe ,úBcîe ìëN :Lôpä©¤¤¥¤¦§¥¤©£¨¨¦©£¤

,eðéäc .Cøaúé Ba ïlk ä÷áãì:xnelk -úBcnäly ± §¨§¨ª¨¦§¨¥§©§©¦
dpcg`zz ,mc`d'eëå íeçø àeä äî ,Cøaúé åéúBcîa7- ; §¦¨¦§¨¥©©§

zecg`zn ± eingx cvn cqg dyer mc`dyk .megx dz` s`
,d"awd zecn mr eizecn f`ìëOäåcg`zi mc`d ly ± §©¥¤

,äøBzä ïeiò àeä ,Cøaúé Búîëçå BìëNadxeza oeira - §¦§§¨§¨¦§¨¥¦©¨
lkyd mr mc`d lky cg`zn dfÎiciÎlry ,lkyae dnkga
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äáåùúä úøâà
øåàéáå è ÷øôäîëá 'éðå÷éúå ÷"äåæá ù"îë ïéðòä

äáåùú éäéà äðéáã .úåîå÷î
é"òù åðééäã .'åëå íéçåøôàä ìò úöáåø íàäå äàìéò
çåøî ãéìåîå úòãä ú÷îòäá 'ä úìåãâá ïðåáúîù
'àðù ïéðòë úòãå íòè áåèáå íééìëù ø"åã åúðéá
àìå 'åëå êééç àåä éë íåùî êé÷ìà 'ä úà äáäàì
äàøéá ïëå .'åëå ãáì úøúåñîä úéòáè äáäàá åì éã
úöáåø íàä úàø÷ð éæà .òãåðë 'åëå äùåá åà ãçôå
úå÷áãúà àéä äáäàä ø÷éò äðäå .'åëå 'éçåøôàä ìò
.òãåðë 'åëå åäéô úå÷éùðî éð÷ùé ù"îë àçåøá àçåø
ìëù ùôðä é÷ìç ìë íä íäù êùôð ìëáå øîàð æ"òå
ïìåë ä÷áãì äùòîå øåáéã äáùçî íäéùåáìå úåãîå
.'åëå íåçø àåä äî 'úé åéúåãîá úåãîä åðééäã 'úé åá
àúééøåàã äøåúä ïåéò àåä 'úé åúîëçå åìëùá ìëùäå
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ו.1. כב, תצא – הכתוב ˘ËÈÏ"‡:2.לשון ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰Ú"ˆ"בפמ"ד וצל"ע הוא. כן אם כ.ÂÚÂ..3„"ובירור ל, נצבים

.4Î"ÂÎ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בפמ"ט למשנ"ת רב"ר) אתדבקות (בבי' ב.5.שינוים א, ה.6.שה"ש ו, ראה 7.ואתחנן
ובכ"מ. ה"א. פ"א פאה ירושלמי



fenzנד h"k iying mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dlrnlyôð äîëçî àúéøBàcà÷8;d`a dxezy iptn - §©§¨¥¨§¨¨§¨
,(dlrnly) dnkgnäáLçnä ïëåmc`d ly ezaygn ± §¥©©£¨¨

cg`zzøeacäå ;Cøaúé BzáLçîamc`d ly exeaic ± §©£©§¦§¨¥§©¦
cg`ziäëìä Bæ ,'ä øáãa9:áeúkL Bîëe ,dxez lr -10: ¦§©£¨¨§¤¨

éôa éøác íNàå","E- ¨¨¦§¨©§¦
"ixac" z`xwp dxezd
eixeaic ,(ily mixeaicd)
,"jita" z`fe ,d"awd ly
cneld mc`d ly eita

,dxezøLà éøáãe"§¨©£¤
éôa ézîN"E11; ©§¦§¦

äNònäåzecg`zd ± §©©£¤
mr mc`d ly dyrnd

,dlrnly dyrndàeä±
,iciÎlr,ä÷ãvä äNòî©£¥©§¨¨

,cqge -çeø úBéçäì§©£©
,íéìôLdfÎiciÎlr - §¨¦

mc`d dyrn dyrp
dyrnd mr cge`n
mb epipry ,dlrnly
mi`xapd z` zeigdl

,milty mdyBîk§
áeúkL12úLL ék" : ¤¨¦¥¤

,"'Bâå 'ä äNò íéîé- ¨¦¨¨§
mi`xapd z`ixa lr
oeyld aezk ,mzeige

zegek ly dcixi ef ixdy ,"'d dyr mini zyy" ,diyr
`exal ick ,d`ixaa mevnvae dcixia mi`vnpd ,miiwl`

,milty mdy mi`xap zeigdleòãBpk,x`eane ±íB÷îa ©©§¨
àçeøa àçeøc úe÷acúà àéä Bæå ,øçàgex zewaczd ± ©¥§¦¦§©§§¨§¨

,gexaúe÷ácä úéìëúabxca ±,zewac ly xzeia dpeilrd d §©§¦©§¥
.'eëå äáäà úîçî àéäLk ,ãeçiäåcenilyk mby zexnl - §©¦§¤¦©£©©£¨§

ok mb df ixd ,ler zlaw jezn `l` dad` jezn epi` dxezd
- cegide zewiacd zilkza df izn j` ,gexa gex ly zewiac
daeyz" ly dpipr okle .dad` cvn `a dfyk `wec df ixd
d`xia) enigxe eligca `ziixe`a wqrzic" `ed `wec "d`lir
ik ,'d z`xie 'd zad` jezn dxezd cenil ,"d"aewc (dad`e
ly dpkez edfy ,cegide zewiacd zilkz `ed f` `wec
zilkza zewl` mr ytpd cegie zewiacd - "d`lir daeyz"

.cegide zewiacd,äìháì òøæ úàöBäa úéøaä íâtL éôìe§¦¤§©©§¦§¨©¤©§©¨¨
éøö ïéàå,àúéøBàc äàéa éøeqà øàL Bà ,úBéøòa øîBì C §¥¨¦©©£¨§¨¦¥¦¨§©§¨
ïðaøc Bà,opaxcn d`ia ixeqi` e` dxezd on d`ia ixeqi` ± §©¨¨

íéøôBñ éøác íéøeîç ék)wx `ed mxeqi`y mixac ± ¦£¦¦§¥§¦

,opaxcn'eëå13oeike ,(dxez ixeqi`n ,dxez ixacn xzei ± §
dl` mipipryíâBt,minbet ±àeä Bðewz ïëì ,çna ¥©Ÿ©¨¥¦

.à÷ôð äîëçîc ,àúéøBàa ÷qòúécdxeza weqriy ± §¦§©¥§©§¨§¥¨§¨¨§¨
'c wxta lirl `aenk ,zixad mbt oewiz okl ,dnkgn d`ad
itl) yecwd xdefdn
,("dnkg ziy`x"d yexit
daeyz" `wec `ed
ly oiprd `idy ,"d`lir
`ziixe`a wqrzi"
."d"aewc enigxe eligca
éác àðz'a áeúkL eäæå§¤¤¨§¨¨§¥

'eäiìà14øáò íãà : ¥¦¨¨¨¨©
äúéî áiçúðå äøáò£¥¨§¦§©¥¦¨

,íB÷nìrxf z`ved - ©¨
dxiar `id dlhal
icia dzin dypery

,miny?äéçéå äNòi äî©©£¤§¦§¤
óc úBø÷ì ìéâø äéä íà¦¨¨¨¦¦§©
,íétc éðL àø÷é ¯ ãçà¤¨¦§¨§¥©¦

ìà ÷øt úBðL¯ ãç ¦§¤¤¤¨
.'eëå íé÷øt éðL äðLé¦§¤§¥§¨¦§
cenila ztqez ,xnelk ±
meyn da yi dxezd
xary dxiard lr oewiz
icia dzin dyper xy`e
mbt oipr enk ,miny
ipy ± cg` sc mewna ,cnlpd xacd ly dltkdd .zixad

,iptn `id ,miwxt ipy ± cg` wxt mewna ,mitcìLîk ,eðéäå§©§¦§©
ìeôk àeä øLwä íB÷îaL ,BøLB÷å øæBçå ÷ñôpä ìáç¤¤©¦§¨§¥§§¤¦§©¤¤¨

.'eëå "Búìçð ìáç"a àeä äëëå ,ìtëîeixd `id dnypd ± §ª¨§¨¨§¤¤©£¨§
zexywzd dwqtp dxiar iciÎlr m`e ,dxewne dyxya dxeyw
lagdy ixd ± ycgn dnypd zxywp daeyz iciÎlre ,ef
.dxez ly dpipr dfe ,ltekne letk zeidl jixv xeyiwd mewna

áeúkä øîàL eäæå15ïéàå" ,"'Bâå ïBò øtëé úîàå ãñça" : §¤¤¨©©¨§¤¤¤¡¤§ª©¨§§¥
"'eëå äøBz àlà úîà16ezxtk d`a dxez iciÎlr ,xnelk - , ¡¤¤¨¨§

,oerd lyéìò úéa ïBòåxn`p eilr ±17zia oer xteki m`" ©£¥¥¦
,l"f epinkg mixne` ,"dgpne gafa ilràeä äçðîe çáæa§¤©¦§¨

,íéãñç úeìéîâe äøBúa øtkúî ìáà ¯ øtkúî Bðéàc§¥¦§©¥£¨¦§©¥§¨§¦£¨¦
àúéàãk,aezky enk ±àn÷-÷øt óBña,oey`x ±Làøc ¦§¦¨§¤¤©¨§Ÿ

:äðMämr eqtcpy "mipewize zexrd"a oiivn `"hily iaxd - ©¨¨
dfy owfd epax xne` recn ,xe`ia zvw yexcy ,"`ipz"d xtq
mitc drax` `vnp dfy drya ,oey`xd wxtd seqa `vnp

.g"i sca ,wxtd seq iptl
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äáåùúä úøâà
øåáéãäå 'úé åúáùçîá äáùçîä ïëå .à÷ôð äîëçî
éøáãå êéôá éøáã íéùàå ù"îëå äëìä åæ 'ä øáãá
ä÷ãöä äùòî àåä äùòîäå .êéôá éúîù øùà
'ä äùò íéîé úùù éë ù"îë íéìôù çåø úåéçäì
àçåøá àçåøã úå÷áãúà àéä åæå .à"îá òãåðë 'åëå
.'åëå äáäà úîçî àéäùë ãåçéäå úå÷éáãä úéìëúá
åà úåéøòá ì"öàå ì"æ úàöåäá úéøáä íâôù éôìå
íéøåîç éë) ïðáøã åà àúééøåàã äàéá éøåñéà øàù
àúééøåàá ÷ñòúéã àåä åðå÷éú ïëì çåîá íâåô ('åëå ñ"ã
øáò íãà åäéìà éáã àðúá ù"æå .à÷ôð äîëçîã
äéä íà äéçéå äùòé äî íå÷îì äúéî áééçúðå äøéáò
÷øô úåðùì íéôã 'á àø÷é ãçà óã úåø÷ì ìéâø
÷ñôðä ìáç ìùîë åðééäå .'åëå íé÷øô 'á äðùé 'à
.ìôåëîå ìåôë àåä øù÷ä íå÷îáù åøùå÷å øæåçå
úîàå ãñçá ä"ùæå .'åëå åúìçð ìáçá àåä äëëå
úéá ïåòå .'åëå äøåú àìà úîà ïéàå 'åëå ïåò øôåëé
øôëúî ìáà øôëúî åðéàã àåä äçðîå çáæá éìò

:ä"øã ÷"ôñá 'éàãë ç"îâå äøåúá
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א.8. פה, ב.9.זח"ב קלח, טז.10.שבת נא, כא.11.ישעיה נט, יא.12.שם כ, ובכ"מ.13.יתרו ב. כב, עירובין נמצא 14.ראה לא
רפכ"ה. ויק"ר ועיין ו.15.שם. טז, ב.16.משלי ה, ברכות ד.17.ראה ג, א שמואל



נה a`Îmgpn '` iyiy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî 'à éùéù íåé
,hv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáåùú äðäå .é ÷øô,198 'nr cr.òãåðë äøîæã

é ÷øt,"d`lir daeyz" oipr owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxta ¤¤
zewacz`" ly ote`a zewl`a ytpd zewiaca z`hazn `idy itke

oipra dfy itk ,dlrnly gexa zwaczn mc`d gexy ,"`gexa `gex

.(micqg zelinbe) dwcvae dxezd cenil

,Bæ äàlò äáeLz ,äpäå§¦¥§¨¦¨¨
àçeøc àúe÷acúàc§¦§©§¨§¨

,àçeøazewaczd ly - §¨
,gexa gexäøBz éãé-ìò©§¥¨

àéä ,íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦¦
äëLîä úðéçáa¦§¦©©§¨¨

,ähîì äìòîlî,oky - ¦§©§¨§©¨
zelinb mbe dxez mb
ezelrzd opi` ,micqg
`edy mc`d ly zinvrd
,ezcear iciÎlr dlrzn
dlrzn `edy itk `l`
dlrnd ,oeilr gek cvn
jexrÎoi`a dlrnl eze`
cvn ezelrzd xy`n
ezceare ezbixcn

,zeinvrdúBéäì± ¦§
,didzyLnî 'ä øác§©©¨

,åéôadf oi` ixdy - §¦
ly ezceare egek cvn
`l ezceara oky ,mc`d
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zelinb iciÎlre ,dlrnly ,lekiak ,oinid rexf `ed cqgy
z` wagnd ,dlrnly cqg envr lr icedi jiynn micqg
oipr ok mb df ixd .dwcvae micqg zelinba wqerd icedid
,mc`d z` stlne wagn dlrnly cqgdy ,dhnl dlrnln

.`ed ezceara ribdl leki didy itkn dlrn dlrnlìáà£¨
éøö ïBzçzä íãàCìéì C±,zkllähnî äâøãîì äâøãnî ¨¨©©§¨¦¥¥¦©§¥¨§©§¥¨¦©¨

,äìòîì,zinvrd ziytpd ezcear iciÎlr envra dlrziy - §©§¨
,àçeøa àçeø úe÷acúàå äàlò äáeLz úðéça àéä- ¦§¦©§¨¦¨¨§¦§©§¨§¨

,gexa gex zewaczd,älôza álä úðeëazcear idef - §©¨©©¥©§¦¨
dceard iciÎlry ,envr mc`dely`ed ,ely ytpd zegeka

,zewl` mr gexa gex ly zewiaca dlrznúàéø÷a èøôáe¦§¨¦§¦©
,äéúBëøáe òîL-ytpd zcear cgeina z`hazn oda - §©¦§¤¨

zewiaca zelrzdl
,zewl`a:øîBì éãk- §¥©

,"rny z`ixw"a
záäàå"4Eááì ìëa 'Bâ §¨©§¨§¨§¨§

,"'Bâå ELôð ìëáe§¨©§§§
,Bzîàì úîàaidef - ¤¡¤©£¦

dhnln mc`d zcear
zelrzdl ,dlrnl
oipra dbixcnl dbixcnn
mb jk ,d"awdl dad`d

jixvcenil zeidl
dhnln ly ote`a dxezd
ezcear iciÎlry ,dlrnl
ilkl envr dyer `ed
didi 'ied xacy ,jkl
:owfd epax oeylae ± eita

:ïëå,mb -eéäå" §¥§¨
,'Bâå älàä íéøácä©§¨¦¨¥¤§

,"'Bâå ía zøaãåmby - §¦©§¨¨§
oipr lr ixd aqen df

dxezd5'ä øác úBéäì ,¦§§©
,úîàa åéôadf ixd ,eitay "'ied xac"l ilk `edy iptn - §¦¤¡¤

,zn`a f`,"'eëå úîà ïéàå"dxez `l` -6.ïëåìk íi÷ì §¥¡¤§§¥§©¥¨
:Bîk ,"åéúBöîa eðLc÷ øLà" :øîàpL Bîk ,úBönä- ©¦§§¤¤¡©£¤¦§¨§¦§¨§

,enk `id "epycw" dlnd,"éì úLc÷î zà éøä"iciÎlry - £¥©§§ª¤¤¦
dyrp zeevn"epycw",,ïBéìòä Lã÷ úðéça àéäicediy - ¦§¦©Ÿ¤¨¤§

`id "ycw" .zeevn iciÎlr envr lr jiynnìúeLéøt ïBL §§¦
,äìcáäå,zlcape zyxteny enk dbixcne dpiga `idy - §©§¨¨

,ïéîìò CBz Laìúäì ìBëé BðéàLzeidl ,zenlerd jeza - ¤¥¨§¦§©¥©§¦
,mzbixcnl zn`zen zinipt zeig mdldén÷ àlëc íeMî¦§ª¨©¥

,áéLç àìk,melkl aygp epi` jxazi eiabl lkdy iptn - §¨¨¦
itl yalzdl dleki ef dbixcn oi`ejxroi` ik ,zenlerd

,ef dbixcn iabl llk jxr mey zenlerlááBñ úðéçáa àlà¤¨¦§¦©¥
,ïéîìò ìkdzeida mda drityne zenlerd lk dtiwnd - ¨©§¦

,mdn dbixcna dlrn dlrnlàeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeä§¨¤§¨
,'eëå,zeevnd oipr iciÎlr jynpd -éèewì'a øàaúpL Bîk §§¤¦§¨¥§¦¥

'íéøîà,oey`x wlg ,"`ipz"d xtq ±øçà íâå .åî ÷øt £¨¦¤¤§©©©
éìà" :íéøîBà älôzä"àOà éLôð 'ä E7,zelrzd - ©§¦¨§¦¥¤©§¦¤¨

,"dlrnl dhnln" d"awdl ytpdàçeø à÷acúàì eðéäc§©§§¦§©§¨¨

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

äáåùúä úøâà
äðäå é ÷øôàçåøã àúå÷áãúàã åæ äàìéò äáåùú

'éçáá àéä .ç"îâå äøåú é"ò àçåøá
åéôá ùîî 'ä øáã úåéäì äèîì äìòîìî äëùîä
ç"îâá éð÷áçú åðéîéå .êéôá éøáã íéùàå ù"îëå
êéøö ïåúçúä íãà ìáà .'åëå àðéîé àòåøã ãñçã
'éçá àéä äìòîì äèîî äâøãîì äâøãîî êìéì
áìä úðååëá àçåøá àçåø úå÷áãúàå äàìéò äáåùú
úáäàå øîåì éãë .äéúåëøáå ù"÷á èøôáå äìôúá
ïëå .åúéîàì úîàá 'åëå êùôð ìëáå êááì ìëá 'åë
øáã úåéäì 'åëå íá úøáãå 'åëå äìàä íéøáãä åéäå
úåöîä ìë íéé÷ì ïëå .'åëå úîà ïéàå úîàá åéôá 'ä
éì úùãå÷î úà éøä åîë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"îë
åðéàù äìãáäå úåùéøô ïåùì ïåéìòä ùã÷ 'éçá àéä
àìë äéî÷ àìåëã íåùî ïéîìò êåú ùáìúäì ìåëé
'åëå ä"á ïåéìòä ïåöø àåä ò"ë ááåñ 'éçáá àìà áéùç
êéìà íéøîåà äìôúä øçà íâå .å"îô à"÷ìá ù"îë
íåéä ìë àçåøá àçåø à÷áãúàì åðééäã àùà éùôð 'ä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

טז.1. נא, ו.2.ישעיה ב, תקו"ז.3.שה"ש ואילך.4.הקדמת ה ו, ˘ËÈÏ"‡:5.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מדבר הכתוב "שבד"ת
ספמ"ט". ח"א וראה ב), (יג, ברכות –.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספל"ז ד.7."ראה פו, תהלים



a`Îmgpnנו 'a ycew zay mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî 'á ùãå÷ úáù íåé
,198 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äìôúäù øçàîå,198 'nr cr:(äàìéò

àçeøa,gexa gex zewaczd ±.'eëå íBiä ìkoipr iciÎlr ± §¨¨©§
.zeevndóBñ-ïéà úlãâa úeððBaúää éãé-ìò äæ ìëå§¨¤©§¥©¦§§¦§ª©¥

ú÷îòäa ,àeä-Ceøä§©£¨©
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ïî òâøk íaì Côäì ïéìBëé ìkä ïéàL ,äfä íBúé øBãa§¨©¤¤¥©Ÿ§¦©£Ÿ¦¨§¤©¦
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נז היום יום . . . 

ה'תש"גכה תמוזיום רביעי

חומש: מטות־מסעי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: פרק ז. ואולם . . . צז ונדכה כו'.

אין חסידות איז פאראן צוויי זייער כאראקטעריסטישע אויסשּפראכען: א( א איד 
דערקענט ג-טליכקייט און פילט די איבערנאטירליכקייט און בעדארף אויף דעם קיין 
באויזען ניט הָאבען. ב( א איד ניט ער וויל און ניט ער קען זיין ָאּפגעריסען פון 

ג-טליכקייט.
דערקענט  איד  א  זאך:  איין  זיינען  אוסשּפראכען  צויי  די  אז  איז  אמת  דער 
ג-טליכקייט און פילט דעם למעלה מן הטבע, דערפאר איז ניט ער וויל ניט ער קען 

זיין ָאּפגעריסען פון ג-טליכקייט.

ְוֵאינֹו  ַהַעל-ִטְבִעי  ֶאת  ְוָחׁש  ֱאלֹקּות  ּבֶ יר  ַמּכִ ְיהּוִדי  ים: א(  ָאְפָיִנּיִ ְמֹאד  ּטּוִיים  ּבִ ֵני  ׁשְ ֵיׁש  ֲחִסידּות  ּבַ
ק ֵמֱאלֹקּות. ְך. ב( ְיהּוִדי ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻנּתָ ָזקּוק ְלׁשּום הֹוָכחֹות ַעל ּכָ

ַבע, ָלֵכן  ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ֱאלֹקּות ְוָחׁש ֶאת ַהּלְ ּבֶ יר  ּטּוִיים ַחד ֵהם: ְיהּוִדי ַמּכִ ֵני ַהּבִ ְ ּשׁ ׁשֶ ָהֱאֶמת ִהיא, 
ק ֵמֱאלֹקּות. ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻנּתָ

ה'תש"גכו תמוזיום חמישי

חומש: מטות־מסעי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: והאיך . . . בתשובה כנודע.

ער  וועלכע  זאך,  א  צו  מענטשען  פון  איבערגעגעבענקייט  די  איז  לערנען  אין 
וויל פארשטיין און פארשטייט. אין דאוונען איז די איבעגעגעבענקייט צו העכער ווי 

פארשטאנד.
אין לערנען תורה פילט זיך א איד ווי א תלמיד בא א רבי'ן, אין דאוונען - ווי 

א קינד בא א פָאטער.

ִהיא  רּות  ַהִהְתַמּסְ ה –  ְתִפּלָ ּבִ ּוֵמִבין.  ְלָהִבין,  ָחֵפץ  הּוא  ׁשֶ ַלָדָבר  ִהיא  ָהָאָדם  רּות  ִהְתַמּסְ ִלּמּוד –  ּבְ
ֲעֶלה ֵמַהֲהָבָנה. ֶאל ַהּנַ

ֵבן ֵאֶצל ָאִביו. ה – ּכְ ְתִפּלָ ְפֵני ַרּבֹו, ּבִ ַתְלִמיד ּבִ יׁש ְיהּוִדי ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ִלּמּוד ּתֹוָרה ַמְרּגִ ּבְ

ה'תש"גכז תמוזיום ששי

חומש: מטות־מסעי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ואף מי . . . כנגד כולן.

ִלּמּוד  ּבְ ַקד  ְוׁשָ ְלִליָאְזָנא  א  ּבָ ִנְפָלא,  ְוַעְמָקן  דֹול  ּגָ רֹון  ׁשְ ּכִ ַעל  ּבַ ַהְמֻפְרָסִמים,  ֵמָהִעּלּוִיים  ֶאָחד 
תֹוַרת ַהֲחִסידּות. דֹוָלה ּוְרָחָבה ּבְ ְך ְזַמן ָקָצר ְיִדיָעה ּגְ ֶמׁשֶ רֹונֹוָתיו ָרַכׁש לֹו ּבְ ׁשְ ַהֲחִסידּות, ּוְבֹגֶדל ּכִ

ֵקן: ֵאין ָחֵסר  נּו ַהּזָ ֲעֵנהּו ַרּבֵ י, ַמה ָחֵסר ִלי? ַוּיַ ַאל: ַרּבִ ֵקן ׁשָ נּו ַהּזָ ְכַנס ְלַרּבֵ ּנִ ְיִחידּות ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּבַ
ְוַגּסּות  ׁשּות  ַהּיֵ הּוא  ׁשֶ ֶהָחֵמץ  ְלהֹוִציא ֶאת  ה  ַאּתָ ָצִריְך  ַרק  ָדן,  ְוַלּמְ ה  ַאּתָ ֱאלִֹקים  ְיֵרא  י  ּכִ ְלָך ְמאּוָמה, 
ּפּוִדין,  גֹון ׁשִ הּוא אֹור, ּכְ ְדֶמה לֹו ׁשֶ ּנִ ֵיׁשּות, ׁשֶ ׁש ּבֹו ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ּטּול. ּוְכִלי ׁשֶ הּוא ּבִ ה ׁשֶ ָהרּוַח, ּוְלַהְכִניס ַמּצָ
יצֹוצֹות  ְהיּו ַהּנִ ּיִ ּבּון הּוא ַעד ׁשֶ ֵאין ֲאִני ְוהּוא ְיכֹוִלין ָלדּור, ָצִריְך ִלּבּון. ְוַהּלִ ִכיָנה, ּדְ ְ ּדֹוֲחִקין ַרְגֵלי ַהּשׁ ׁשֶ

י. ָהאֹור ָהֲאִמּתִ ִזין ְוִנְכָלִלין ּבְ רּוִרים ִנּתָ ַהּבֵ ּדְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . נח

ה'תש"גכח תמוזשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ְמַנֵחם ָאב. ֲאִמיַרת ּכָ

לּו.  ׁשּוב - ּובֹו ִיְתַהּלָ ְמעּו - ֱאֹלֶקיָך ְיהּוָדה. ִאם ּתָ ַהְפטֹוָרה: ׁשִ
חומש: מטות־מסעי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קלה־קלט.
תניא: פרק ח. והנה . . . למלכא וכו'.

ֲאִויר  )ְלַטֵהר  ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ִיחּוד  ּבְ ְקבּוִעים  ַמֲאָמִרים  ָהיּו  ]=ָהַאְדמֹו"ִרים[  ִיים  ֵמָהֶרּבֵ ֶאָחד  ְלָכל 
ֵקן  נּו ַהּזָ ֲאָמֵרי ַרּבֵ ים. ֶאָחד ִמּמַ ַרּבִ ִנים ָהיּו חֹוְזִרים ֲעֵליֶהם ּבָ לֹשׁ ׁשָ ׁשָ ִים אֹו ּבְ ּתַ ׁשְ ַעם ּבִ ר ּפַ ָהעֹוָלם(, ֲאׁשֶ
ָעה ַאַחת",  ֲאָמֵרי ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי – "ָיָפה ׁשָ הֹות. ֶאָחד ִמּמַ ִלי ַהַהּגָ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה" ּבְ ּבְ – "ֵהָחְלצּו" ׁשֶ
] ]ׁשֶ ָמה"  ְנׁשָ ֱאלַֹקי  אֹוֵמר  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ה  "ִהּנֵ ְתִחיל  ִדּבּור־ַהּמַ ּדְ ָהִראׁשֹוִנים  ָרִקים  ּפְ ָרה  ֲעׂשָ ְוָתְכנֹו 
ֲאָמֵרי  "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ֶאָחד ִמּמַ ּבְ ַמח ֶצֶדק" – "ַמה ּטֹבּו" ׁשֶ ֲאָמֵרי ַה"ּצֶ ים". ֶאָחד ִמּמַ ֵסֶפר "ֶדֶרְך ַהַחּיִ ּבְ
י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֲאָמֵרי  ִמּמַ ֶאָחד  ֵאִלים".  ּבָ ָכמֹוָכה  "ִמי   – ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 

"ּב[ – "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום", מָאְסְקווָא רנ"ז. ]ָהַרׁשַ

ה'תש"גכט תמוזיום ראשון

חומש: דברים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ט. וביאור . . . דר"ה.

ְיָלה  ּלַ עֹות ּבַ ׁש ׁשָ ָכל יֹום ׁשֵ ֶהְחִליט ִלְלֹמד ּבְ ַמח ֶצֶדק", ְוָתְכָנּה, ׁשֶ ַתב־ַיד־ֹקֶדׁש ַה"ּצֶ ְתָקא ּכְ ָמְצאּו ּפִ
ִעּיּון. ְלָחן־ָערּוְך ּבְ ָעה ֶחְלֵקי ׁשֻ ְלִמי ְוַאְרּבָ ְבִלי ִוירּוׁשַ "ס ּבַ ם ְוָעַבר ַעל ׁשַ ּיֵ ּקִ ֲעִמיָדה ִנְגֶלה, ְותֹוָדה ַלה' ׁשֶ ּבַ

ה'תש"גא מנחם אב, ראש חדשיום שני

חומש: דברים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק י. והנה . . . .דזמרה כנודע.

ה  ּוֹמשֶׁ ָהָאבֹות  ִעם  ּתֹוָרה  ְוִיְלֹמד  ְדלּות,  ַהּגַ ַתְכִלית  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֲהַגם  ּדַ ָעָנו.  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ יַח,  ׁשִ ַהּמָ ַמֲעַלת 
ׁשּוִטים. ים ּפְ ם ִעם ֲאָנׁשִ ּטּול ִלְלֹמד ּגַ ַתְכִלית ָהֲעָנָוה ְוַהּבִ ָכל ֶזה ִיְהֶיה ּבְ לֹום, ּבְ ָ נּו ָעָליו־ַהּשׁ ַרּבֵ

ה'תש"גב מנחם אביום שלישי

חומש: דברים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ומאחר שהתפלה . . . עילאה.

ָרָכה,  ּבְ לֹא  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ִמְצָוה.  ר  ַהּבַ ֹקֶדם  ים  ֳחָדׁשִ ֵני  ׁשְ ין  ִפּלִ ּתְ ְלָהִניַח  ַמְתִחיִלין  ים:  ָלַרּבִ הֹוָרָאה 
ְבָרָכה. בּועֹות ּבִ ְוַכֲעבֹור ֵאיֶזה ׁשָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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נט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä æåîú ä"ë ïåùàø íåé כש"ץ? לשמש ראוי מי

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰éeàøä àeä äæéàå§¥¤¨¨
àöé àìå ...älôúa ìéâø àeäL Léà ?elà úBðéðòa ìltúäì§¦§©¥§¦§¨¥¦¤¨¦¦§¦¨§Ÿ¨¨

.Búeãìéa òø íL åéìò̈¨¥©§©§
ואמרו בעליֿתשובה, במעלת  הפליגו  חז"ל הרי להבין : יש 

יכולים גמורים  צדיקים  אין  עומדים  תשובה שבעלי  "במקום 

ב)לעמוד" לד, בילדותו(ברכות טוב לא  שם  עליו  יצא  אם  ומדוע  ,

ציבור ? כשליח  ישמש  לא 

בגמרא  א)והביאור: פו, השם(יומא חילול שעוון נאמר

אין – בידו ה ' חילול  שיש  "מי ולכן  העבירות , משאר  חמור 

מיתה אלא  לכפר... הכיפורים  ביום  ולא לתלות בתשובה  כח

מחיים . כפרה  אין זה  שלעוון ונמצא  ממרקת",

מחמת מתביישים שחבריו "כל – הוא השם  וחילול

עליו  היוצא רע  שם  מחמת  שמתביישים  היינו  (רש"י שמועתו",

.שם)

הרי רע , שם עליו ויצא  עבירות  שעבר אדם  כי  ונמצא 

החטא עצם  אם  ואף  ה ', בחילול גם  נכשל החטא  עצם  מלבד

מתכפר אינו ה ' חילול עוון הרי תשובה , ידי על  לכפרה  ניתן

שהרי בתענית , כשליחֿציבור  לשמש  ראוי  אינו  ולכן  בחייו 

לגמרי. התכפר  לא  עדיין חטאו

" שאמרו מה  מדויק  rxובכך  my eilr `vi `ly" בילדותו

" hg`ולא  `lyציבור כשליח  לשמש  המניעה כי בילדותו",

האיסור  עצם  מחמת  תשובה)אינה  מועלת כך מחמת(שעל אלא

אם ברבים , התפרסמו שלא  בעבירות  אך  השם, לחילול שגרם 

כש "ץ  לשמש  יכול  אכן  בתשובה  החדשות שב  לניאדו מהר"ש (שו"ת

כא) .סי'

משה ישועת יא)ובשו "ת  ג, שעבר(סי' בעצמו שהיודע  כתב

צריך  אינו  תשובה , עשה  אם  – בסתר  במזיד  רבות  עבירות 

מינוי ולגבי  באקראי, ממנו  כשמבקשים  כש "ץ  לשמש  לסרב 

שעשה בעצמו  בטוח אינו אם  אך מותר , הדין  מעיקר  – קבוע 

יש הדין, ובימי בתעניות  וכן  לבו, בכל  שלמה  תשובה 

להחמיר .

אך  חטא , זאת  ובכל  התורה  בדרך  שהתחנך באדם  זה  וכל 

גמור צדיק  הוא  הרי בתשובה, ושב תורני  חינוך קיבל  שלא  מי

השם את  קידש  שהרי ציבור, כשליח לשמש ממנו למנוע ואין

בתשובה  רכד)וחזר עמ' ג, הרמב"ם אוצרות .(ראה

á"ôùú'ä æåîú å"ë éðù íåé ראשון? בבית העיר הובקעה מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰úBîBvä éîé úòaøàå§©§©©§¥©
...éLéîçä íBöå éòéáøä íBö" :äìawa ïéLøôî ïä éøä Y elàä̈¥£¥¥§Ÿ̈¦©©¨¨¨§¦¦§©£¦¦
.éòéáøä Lãça àeäL ,æenúa øNò äòáL äæ Y éòéáøä íBö¨§¦¦¤¦§¨¨¨§©¤©Ÿ¤¨§¦¦

זכריה  יט)הנביא בעקבות(ח, שנקבעו  הצומות  את  מונה

תמוז. בחודש  הרביעי ' 'צום  ובתוכם ראשון , בית  חורבן

ב)ובגמרא  יח, "זה (ר"ה – הרביעי ' 'צום  הפסוק  את  h'פירשו 
שנאמר העיר הובקעה  שבו ו)בתמוז , נב, לחדש(ירמיה בתשעה  :ֹ

העיר". ותבקע  הארץ , לעם  לחם  היה  ולא  בעיר , הרעב  ויחזק 

אחר  במקום גם  מפורש  ב)וכך כח, [בבית ש "בראשונה (תענית

בתמוז".ראשון] בתשעה  העיר  הובקעה 

היר לדעת  ה"ה)ושלמי אולם פ"ד הראשון(תענית בבית  גם

"בתשעה שנאמר  ומה  בתמוז, עשר בשבעה העיר  הובקעה

כאן". יש  חשבונות  "קילקול – לחודש "

כתב  אחד מצד  כאן, ה"ב)וברמב "ם  עשר(לעיל שבעה  שצום 

בחורבן  ירושלים  ש "הובקעה בגלל הוא  ומשמעipyבתמוז ,"

עשר ; בשבעה העיר  הובקעה  שני  בבית  שרק  הבבלי  כדברי

זה  – הרביעי "צום  הפסוק את מפרש  מאידך xyrאבל dray
fenza" הרביעי בחודש  הירושלמי !(ה"ד)שהוא  כדברי ,

בזה  כאן)והביאור  פענח צפנת :(ראה

העיר הובקעה  ראשון שבבית  יתכן  הרמב"ם , לשיטת 

קרו בתמוז  עשר  שבשבעה  מאחר ומכלֿמקום תמוז, בתשעה 

נשתברו היום שבאותו  יותר, חמורים  נוספים, מאורעות 

בתמוז, בתשעה נוסף  צום  קבעו  לא  התמיד , ובוטל הלוחות 

הרביעי' 'צום הפסוק  גם  ושוב, בתמוז. עשר  בשבעה אלא

עשר שבעה על  היטב  מתפרש  – ראשון לבית  המתייחס 

בתמוז.

(308 'nr gi zegiy ihewl)

á"ôùú'ä æåîú æ"ë éùéìù íåé חנוכה  נר הדלקת לצורך הבגד מכירת

:·È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÎÂÁ ˙ÂÎÏ‰ìëài äî Bì ïéà elôà£¦¥©Ÿ©
,úBøðå ïîL ç÷Bìå ;Búeñk øëBî Bà ,ìàBL Y ä÷ãvä ïî àlà¤¨¦©§¨¨¥¥§§¥©¤¤§¥

.÷éìãîe©§¦
כסותו את  למכור  חיוב  מצינו  לא התורה מצוות בשאר 

להלכה  שנפסק כפי המצוה , קיום  תרנו)לשם  סו"ס או"ח :(רמ"א

מחומש  יותר  יבזבז אל  zxaer"המבזבז  devn elit`."

צריך  עני  שאפילו  הרמב "ם  דברי  מקור מה  לברר ויש 

בש "ס ? מפורש  שאינו חנוכה , מצות  לקיום  כסותו  למכור

ארבע ממצוות  זאת  למד  שהרמב"ם  משנה ' ה'מגיד  וכתב 

במשנה  נאמר  שבהם  ב)כוסות, צט, עני(פסחים "אפילו :

שפסק כפי יין ", של כוסות  מארבע  לו  יפחתו  לא  שבישראל ...

לעיל ה"ז)הרמב "ם  פ"ז חו"מ כוסות(הל' לארבע  בנוגע  ואם .

"כל  – חייב  העני גם  היום ', 'קידוש  משום  היא מהן שאחת

הלכה נפסקה  שהרי היום " מקידוש  דעדיף  חנוכה בנר  שכן

הי"ג) היום .(להלן לקידוש  קודם  חנוכה  שנר 

אסאד  רב)והר "י סי' או"ח יעלה זה :(יהודה על  הקשה 

מן המתפרנס  עני ש "אפילו הרמב "ם  פסק כוסות  בארבע 

המשנה , לדין  בהתאם  כוסות ", מארבעה  לו יפחתו לא  הצדקה 
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או "שואל העני: ינהג  כיצד  לפרט הוסיף  חנוכה בנר אבל 

במשנה הוזכר  לא  זה ודבר  ונרות " שמן ולוקח כסותו  מוכר 

זה ? דין הרמב "ם למד מניין כן ואם  כוסות , ארבע  לענין 

הגמרא  מדברי הוא  הרמב "ם של שמקורו  כז,וביאר (מגילה

אחתב) פעם  לי, היתה  זקינה  "אמא  סיפר  זכאי dxknשרבי
גם מסופר  ובהמשך  היום ", קידוש  לי  והביאה שבראשה כפה 

ש הונא  רב  והריokynעל לקידוש . יין  להשיג  כדי חגורו  את 

הונא רב מהנהגת  – שואל א . הדברים : לשני מקור  לנו 

רבי של סבתו  מהנהגת  – כסותו  מוכר  ב. ולווה; שמשכן

חנוכה  שבנר  כל ֿשכן כך, היום  בקידוש  ואם  (שעדיף זכאי.

היום) כסותו.מקידוש למכור  או לשאול צריך

á"ôùú'ä æåîú ç"ë éòéáø íåé הבן? לפדיון שלוחים להיות יכולים לוי או כהן האם

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ìò óà Y ãáòä ìáà£¨¨¤¤©©
ìeñt àeä éøä Y ïBîîaL øáãì çéìL äNòð àeäL ét¦¤©£¤¨¦©§¨¨¤§¨£¥¨

.ïéLec÷å ïéhb úøBúa BðéàL éôì ,ïéhbäå ïéLecwä úeçéìLa¦§¦©¦¦§©¦¦§¦¤¥§©¦¦§¦¦
יכול  אינו והעבד מאחר  כי שכתבו , יש  זה  דין של בטעמו

לגרש)לקדש  גם היינו(וממילא לגירושין", יד לו "אין לעצמו ,

אינו וממילא  גירושין , או  קידושין לבצע  הכוח את  לו שאין 

אחר בעבור  גם  זאת לעשות  א)יכול יב, גיטין הרי"ף על .(ר"ן

לביצוע היכולת  העדר מחמת אינו שהחיסרון אומרים  ויש 

אינו זה , בענין למשלח דומה ואינו מאחר אלא  השליחות ,

כשלוחו  להיחשב  וב"מ יכול שאינו, לפי ד"ה ב מא, קידושין רש"י (ראה

עבד) ד"ה א .צו,

נוספים , שליחות  לדיני הכלל  את  שהרחיבו  יש  זה  ולפי 

ישראל  עבור שלוחים  להיות יוכלו  לא לוי או שכהן וחידשו 

מלפדות פטורים עצמם  ולוויים כהנים  שהרי  בנו , את  לפדות

נעשים אינם זו , מצוה  בתורת ' ש 'אינם  ומאחר בנם, את 

לקיומה  מד)שלוחים  סי' אריה פני .(שו"ת

שליח  לשמש יכולה  אשה  שהרי זאת , שדחו  יש  אך

בתורת  אינה עצמה  שהיא למרות  הגט  hbלהולכת zpizp כי)

המגרשת) ולא המתגרשת יהאהיא שהשליח צורך  שאין ומוכח ,

שייכות לו  שיש  בכך די אלא  מבצע שהוא  המעשה  בתורת

שאע "פ הבן , בפדיון כהן לגבי לומר יש  וכך  הדין , לעצם 

מצות בתורת  נחשב  הוא  הרי בנו , את  פודה  אינו  שהכהן 

בכך  ודי מהאב , הפדיון  כסף  את  המקבל הוא  שהרי  הפדיון 

הכסף לנתינת גם  כשליח שישמש  רצה)כדי יו"ד סופר חתם .(שו"ת

וגם פודה  אינו הוא  שהרי  בלוי , שייך  לא  זה טעם  אמנם,

לשמש יוכל לא  שלוי שכתבו  יש  ולכן אצלו, פודים  אין 

הבן לפדיון  כח)כשליח נתן מאורות שו"ת .(ראה

סופר ' ה 'חתם  מצות(שם)אך בתורת נחשב  לוי גם כי  כתב 

גם אולם  בנו, את  לפדות  מצווה אינו  אמנם כי הבן, פדיון 

אחרים אין כאשר ישראל בכור  לפדות  מצוה  חלה  עליו

ויוכל  המצוה  בתורת שייחשב  כדי בכך  ודי זאת , שיעשו 

לקיומה . שליח להיות 

á"ôùú'ä æåîú è"ë éùéîç íåé מום? נחשב מבוגר גיל האם

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰éì úLc÷î zà éøä'£¥©§§ª¤¤¦
éa ïéàL úðî ìò äæaïéîenä ïî ãçà da àöîðå ,'ïéîeî C ¨¤©§¨¤¥¦¦§¦§¨¨¤¨¦©¦

õeç øçà íeî da àöîð ;úLc÷î dðéà Y íéLpa ïéìñBtä©§¦©¨¦¥¨§ª¤¤¦§¨¨©¥
,'äæ ìò elôà éðà ãét÷î' :øîàL ét ìò óà Y ïéîenä íúBàî¥¨©¦©©¦¤¨©©§¦£¦£¦©¤

.úLc÷î Bæ éøä£¥§ª¤¤
ברשימת נמנה שאינו מום שכל נראה הרמב "ם  מדברי 

הקידושין. לביטול עילה  מהווה  אינו כאן  המופיעים  המומים 

בגמרא  קשה: א)ולכאורה  קמו, ריח (ב"ב חוש  שהעדר מבואר 

המומים בכלל  אינו והרי הקידושין, לביטול  מום  נחשב 

כאן ! המנויים 

שמואל' ה 'בית  סקכ"ב)ומבאר  צ סי' הבעל (אה"ע כאשר  :

שאר גם  מום ', כל בך  שאין  מנת  'על שמקדש  בפירוש  התנה 

שקידש באופן מדובר  וכאן הקידושין, את  מבטלים  המומים 

את מבטלים כאן המנויים  המומים רק  ובזה  תנאי, ללא 

הקידושין.

המומים , דרגות  בין לחלק שיש  נקטו מהפוסקים ורבים 

מום אך קטנים ', ל'מומים  מתייחסת  כאן  המנויה  והרשימה 

אשה המקדש  וכגון הקידושין, את  מבטל  סוג  מכל גדול 

בוודאי כיו "ב , אחר  מום  בה נמצא או אילמת שהיא  והתברר 

המומים בכלל שאינו למרות  הקידושין לביטול עילה  בכך יש 

כאן. המנויים 

אע "פ אחר מום  בה  נמצא ש'אם הרמב "ם שכתב  ומה 

בנישאמ  רוב  שאין במום הוא מקודשת ', זו הרי אני מקפיד ר

מתחשבים אין  ולכן מקפיד, הוא  ורק  עליו  מקפידים  אדם

בוודאי עליהם  להקפיד שרגילים גדולים  מומים  אך בדעתו,

הקידושין לביטול  אות גורמים סל"א לט סי' אהע"ז הפוסקים אוצר (ראה

ה) כז, אהע"ז שלמה ברכת ואילך. .ב

משרים' יג)וב 'דובב  גיל (ח"א, לגבי אותו  שהטעו  במי כתב

שנים בכעשר  מבוגרת  שהיא  והתברר עמה , שהשתדך  האשה

פוסלות אינן ששנים  פי על שאף  בתחילה , לו שנאמר  מכפי 

הדברים אין בנשים , פוסל  בכהנים הפוסל  מום  ורק בכהנים ,

בגוף פגם  שאינם  מומים  ישנם  אך שבגוף , במום  אלא  אמורים 

על  להקפיד אדם  בני דרך כי  במקח  מום  נחשבים  אבל  הדבר 

הקידושין. לביטול גורם  בוודאי זה מסוג  ומום  כך,

á"ôùú'ä áà íçðî 'à éùéù íåé לביאה'? ראויה שאינה 'חופה מהי

:· ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ìò óà ,äcð äúéä íà¦¨§¨¦¨©©
àéä éøäå ,ïéàeOpä eøîb àì Y dnò ãçéúðå ätçì äñðëpL ét¦¤¦§§¨§ª¨§¦§©¥¦¨Ÿ¨§©¦¦©£¥¦

.ïéãò äñeøàk©£¨£©¦
א)הגמרא נו, ראויה(כתובות שאינה חופה  האם  מסתפקת 
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מאחר הרמב "ם , לדעת  משנה ': ה'מגיד ומבאר  קונה , לביאה

ראויה שאינה  אשה  לחופה  המכניס  – נפשט לא  שהספק 

נדה)לביאה ואין(חופת כארוסה , היא  והרי קונה , החופה  אין

לה  מיטמא ולא יורשה  כהן)הבעל הוא .(אם

המלך' ב 'שער  ס"ד)והקשה  חתנים :(חופת

בירושלמי ה"א)נאמר פ"א אשתו(יומא שמתה גדול כהן  :

אחרת  אשה  נושא  הכפורים , הכפורים)ביום  יום קודם לו (שהכינו

כשרה הכפורים  יום  עבודת  אין  כי  ביום  בו לחופה ומכניסה

נשוי  גדול  בכהן ביתו").אלא בעד בעדו "וכפר להבין:(שנאמר וצריך

ראויה שאינה  חופה  זו והרי  בתשמיש , אסור  הכפורים  יום 

כנשואה ! נחשבת אינה ואם ֿכן  לביאה 

הסוברים לדעת ועוד)אמנם, ס"א. פ"ח שם רא"ש א. עז, יומא (תוס'

ואיסור ושתיה  באכילה  רק  אסור הכפורים  יום  התורה  שמן

העינויים תשמיש)שאר  שרק(כולל לומר  מקום  יש  מדרבנן , הוא

התורה  מן לביאה  ראויה  שאינה  נדה)חופה  קונה ,(כאיסור אינה 

שקונה חופה זו הרי  מדרבנן , לביאה  ראויה  אינה  אם אבל 

הם העינויים  חמשת  כל הרמב "ם לדעת  אך  נשואה . ונחשבת 

התורה  ה"ב)מן פ"א עשור שביתת הל' וכס"מ הכהן(מ"מ חופת  כן ואם 

לביאה ! ראויה  אינה  הכפורים  ביום  גדול

כיון לביאה ' ראויה  שאינה  'חופה  היא  נדה  חופת  וביאר :

גדול  כהן חופת  כן  שאין  מה אסורה , עצמה  מחמת  שהאשה

זה אין אך בתשמיש , אסור  זה  יום  אמנם  הכפורים , ביום

לכך. שגרם  הוא  היום  אלא  עצמה  מצד באשה  חסרון 

סופר ' א)וה 'חתם נו, ראויה(כתובות שאינה 'חופה  מבאר :

ראויה תהיה  שהאשה  כדי מעשה  נדרש  כאשר  רק  היא  לביאה'

עד  לביאה ראויה  שאינה נדה  בחופת הוא  וכך  לביאה,

ביום לחופה  אשתו את שמכניס  גדול כהן אבל שתטבול ,

צורך  ואין לביאה ראויה  תהיה היום  במוצאי  הרי הכפורים 

קונה . זו  שחופה  הרמב"ם  מודה  ובזה כך, לשם  פעולה בשום 

á"ôùú'ä áà íçðî 'á ùãå÷ úáù להתקשט? אשתו על לאסור הבעל יכול

È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰:Á ‰ÎÏ‰ ,‚BzLà úà øécnä©©¦¤¦§
; íi÷é úçà äðL ,úBiðòa Y ïéðénä ìkî ãçàa èM÷úz àlL¤Ÿ¦§©¥§¤¨¦¨©¦¦©£¦¨¨©©§©¥
,úBøéLòáe .äaúk ïzéå àéöBé Bà ,Bøãð øézé Bà Y ïk ìò øúé̈¥©¥©¦¦§¦§¦¥§ª¨©£¦

ìLïzéå àéöBé Bà ,Bøãð øézé Bà Y ïk ìò øúé ;íi÷é íBé íéL §Ÿ¦§©¥¨¥©¥©¦¦§¦§¦¥
.äaúk§ª¨

מתי עד זמן קצב  לא  אם  תתקשט, שלא  אשתו את  המדיר 

כתובה  לה  ולתת  מיד לגרשה  חייב  עליה , לו אסר שאסור (כיון

לנדרו ,לצערה) זמן קצב  אם  אבל ,zeipr miypaעליה אסר אם  –

מתקשטות שאינן  כיון  כי הנדר , את  יקיים  אחת , שנה  עד 

משנה ליותר  אך זה , זמן קישוט  בלא  לעמוד יכולות  בתדירות 

ואילו כתובה . לה ויתן  יגרשה או  נדרו יתיר  – miypaאחת
zexiyr עד אותה  הדיר אם  – תדיר  להתקשט הרגילות  ,

לה די  יום שלושים עד כי הנדר, יקיים יום שלושים

יוציא או נדרו יתיר "או  מכן ולאחר  הנדר, שלפני בקישוטים

כתובה " (אה"ע ויתן  שמואל ה'בית פירש וכן בעניות, ד"ה א ע , כתובות (רש"י

הרמב"ם) בדעת סק"ב) עד .סי'

סק"א)והב "ח  שם בדעת(אה"ע נקטו רוקח' וה 'מעשה 

יש עליה, אסר מתי  עד  זמן קצב  לא אם  שגם  הרמב "ם,

zeiprלחלק: miypaהשנה ולאחר  שנה  וממתינים נדרו , יקיים 

כתובה ", ויתן "יוציא  או  נדרו  להתיר zexiyrעליו miypae
יתיר "או  יום  שלושים  ולאחר  יום  שלושים  עד היא  ההמתנה

כתובה". ויתן  יוציא או נדרו 

שלא אשתו את  "המדיר וכתב  סתם הרמב "ם והנה ,

ובירושלמי כאן)תתקשט", שמח' ב'אור יכול (הובא איך  הקשה :

בידו אין  הרי שלה , בקישוטים  להתקשט לאוסרה  הבעל

שלו שאינו בדבר  רלה)לאוסרה  סי' יור"ד שו"ע ?(ראה

שפירשו  עד)ויש  סי' אה"ע ושו"ע טור שלא. ד"ה א עא, כתובות (תוס'

אם עלי  תשמישך קונם  "שאמר  בתשמיש , נדרו את  שתלה 

תתקשט  שאם  אלא להתקשט עליה  אוסר  שאינו  תתקשטי ",

תשמיש . הנאת  עליה  תיאסר 

משנה ' הכ"ד)וה 'מגיד פי"ב את(לעיל שתלה  מדובר ביאר:

אם עליך  אסורה  ממוני  'הנאת  לה ואמר מנכסיו  בהנאה  נדרו

אוסר הריני לה  ואומר אשתו על  האוסר "אבל תתקשטי ',

כלום". בדבריו  אין  כך , תעשי  שלא עליך

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc zeaezk(iyily meil)

leki m` ,oexkfl xhya ezecr azky cra oecl zxaer `xnbd
:eit lr cirdl,øèMä ìò Búeãò íãà áúBk ,ïðaø eðz`ed m` ¨©¨¨¥¨¨¥©©§¨

,zecrd ihxt z` gkyi `ny yyegänk øçàì eléôà äéìò ãéòîe¥¦¨¤¨£¦§©©©¨
,íéðL.exhya aezkd itk ¨¦

:ef dkld xe`iaa minkg ewlgpedøëBfL àeäå ,àðeä áø øîà̈©©¨§¤§¨
Bîöòî,zecrd zvwn xkef did xhyd zii`x `ll s`y i`pzae - ¥©§

gky m` la` .dyrnd ihxt lka xkfp `ed xhyd ici lry `l`
epi` ,ea xkfp `ed xhyd zii`x ici lr wxe ,dyrnd z` ixnbl

e .cirdl leki,øîà ïðçBé éaøcirdl `ed lekiïéàL ét ìò óà ©¦¨¨¨©©©¦¤¥
Bîöòî døëBæihxt lka xkfp `ed xhyd z`ixw ici lr m` ,llk §¨¥©§

epi` ,ixnbl xkfp epi` xhyd zii`x xg` s` m` la` ,dyrnd
dxez dxn` ixdy ,cirdl leki(eh hi mixac)'ebe micr ipW iR lr'©¦§¥¥¦

minkg eyxce ,'xaC mEwi(.`r oihib),dliren 'mditn'y zecr wxy ¨¨¨
.'mazk itn'y zecr `le

:opgei iax ixacn cenll yiy oic yecig x`an dax,äaø øîà̈©©¨

dpéî òîLcenll yi -îeixacïðçBé éaøc,sqep oicéøz éa éðä §©¦¨¦§©¦¨¨¨¥¥§¥
àúeãäñ éòãéc,zecr e`xy mipy -eäéépî ãç éLpîedgkye - §¨§¦©£¨¦§¥©¦©§

,mdn cg`déøáçì ãç økãî,dyrnd z` el xikfdl exiag leki - ©§©©§©§¥
jxev oi`y opgei iax ixacn gken ixdy ,cgi mdipy eilr ecirie
dze` el mixikfn m` s` `l` ,envrn zecrd z` crd xekfiy
.exiagn xkfp oial azkdn xkfp oia welig oi`e ,cirdl leki xkfpe

:df oipra `xnbd zwtzqnéàî Bîöò ,eäì àéòaéàlra m` - ¦©§¨§©§©
cirdl leki m`d ,xkfpe ,zecrd z` crl xikfd envr xacd
cr exikfdl mixaca daxn oicd lray yeygl yiy e` ,xaca

.xkef epi` zn`ae ,xkef `edy el d`xpy
:xaca zwelgn `xnbd d`ianeléôà ,øîà àáéáç áøoicd lra ©£¦¨¨©£¦

Bîöò.ciri xkfi m`e ,exikfdl lekiBîöò ,øîà éMà áøc déøa øî ©§©§¥§©©¦¨©©§
àìjezn xkfp m` s`e ,exikfdl i`yx envr oic lrad oi` - Ÿ

.ciri `l ,eixac
:dkldd z` `xnbd zwqet.àì Bîöò ,àúëìäå§¦§§¨©§Ÿ
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zeiprzסב zekld - mipnf xtq - fenz d"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriya`Îmgpn 'aÎfenz d"k -a"tyz'd

á"ôùú'ä æåîú ä"ë ïåùàø íåé

-mipnfxtq
zFkldzFIprY ¦§©£¦

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הצרות 1) פרטי בו ונזכרו מתענין. צרות אלו על בו, נתבאר

הגשמים, מניעת צרת מהן ואחת בפרט. ודיניהן לאחת, אחת
נתיחדו  ולזה בענינם. משונים ותעניות ארוך סדר לה ויש

אחרים. פרקים שני לה

.‡ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙nL ¯eaˆ ÏL ˙B¯v‰ Ô‰ el‡≈≈«»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
Ì‰ÈÏÚ2ÏÚÂ ,Ï‡¯OÈÏ Ï‡¯OÈ È‡BO ˙¯ˆ‰ ÏÚ : ¬≈∆«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿«

ÏÚÂ ,‰a¯‡‰ ÏÚÂ ,‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚÂ ,¯·c‰ ÏÚÂ ,·¯Á‰«∆∆¿««∆∆¿««»»»¿«»«¿∆¿«
ÏÚÂ ,˙Ïtn‰ ÏÚÂ ,ÔB˜¯i‰ ÏÚÂ ,ÔBÙcM‰ ÏÚÂ ,ÏÈÒÁ‰∆»ƒ¿««ƒ»¿««≈»¿«««…∆¿«

.¯Ën‰ ÏÚÂ ,˙BBÊn‰ ÏÚÂ ,ÌÈ‡ÏÁ‰∆√»ƒ¿««¿¿««»»

עקיבא 2) רבי - בחצוצרות והרעותם אתכם הצורר הצר "על
מקשה  ואשה וירקון, שדפון - מלחמה, אלא לי אין אומר,
הצר  על לומר: תלמוד מניין? בים המטורפת וספינה לילד,
- הצבור על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר

בחצוצרות". והרעותם

.·¯ÈÚ‰ d˙B‡ - el‡ ÏkÓ ‰¯ˆ da LiL ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»»»ƒ»≈»»ƒ
‰È˙B·È·Ò ÏÎÂ ,‰¯v‰ ¯·ÚzL „Ú ˙Ú¯˙Óe ‰pÚ˙Ó3 ƒ¿«»«¿«««∆«¬…«»»¿»¿ƒ∆»
Ì‰ÈÏÚ ÌÈL˜·Ó Ï·‡ ,˙BÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ˙BpÚ˙Óƒ¿«¿…«¿ƒ¬»¿«¿ƒ¬≈∆

ÌÈÓÁ¯4ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ˜ÚBˆ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎ·e . «¬ƒ¿»»≈¬ƒ¿…«¿ƒƒ
,˙BBÊn‰ ˙¯vÓ ıeÁ ;e¯Ó‡L BÓk ,˙aLa¿«»¿∆»«¿ƒ»««¿

˙aLa elÙ‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBvL5ÔÈÚÈ¯˙Ó ÔÈ‡ Ï·‡ , ∆¬ƒ»∆»¬ƒ¿«»¬»≈«¿ƒƒ
.˙aLa ˙B¯ˆBˆÁa ‰ÈÏÚ»∆»«¬¿¿«»

שאם 3) מתענים, לא הרחוקים במקומות אבל האיזור. אותו
שלא  בעולם זמן אין שהרי לעולם, לצום צריכים היינו כן

המקומות. מן באחד חרב בו בלא 4)תהיה מתפללים
בחצוצרות. פרקמטיא 5)תקיעה על מתריעין רבנן: "תנו

בקשת  הוא "מתריעים", הפירוש וכאן בשבת", ואפילו
בחצוצרות. תקיעה הלא בתפילה .רחמים

.‚Ì"ekÚ ?„ˆÈk Ï‡¯OÈÏ Ï‡¯OÈ È‡BO ˙¯ˆ‰ ÏÚ«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈««
,ÒÓ Ì‰Ó ÏhÏ B‡ ,Ï‡¯OÈ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ C¯ÚÏ e‡aL∆»«¬…ƒ¿»»ƒƒ¿»≈ƒ…≈∆«

‰¯Êb Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚Ï B‡ ,ı¯‡ Ì„iÓ ÁwÏ B‡6elÙ‡ , ƒ«ƒ»»∆∆ƒ¿…¬≈∆¿≈»¬ƒ
„Ú ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - ‰l˜ ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»«»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«
Ï·‡ ,ÔÈpÚ˙Ó Ì‰È˙B·È·qL ÌÈ¯Ú‰ ÏÎÂ .eÓÁ¯iL∆¿À¬¿»∆»ƒ∆¿ƒ≈∆ƒ¿«ƒ¬»
.Ô˙¯ÊÚÏ ıa˜˙‰Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆»ƒ≈»¿¿ƒ¿«≈¿∆¿»»

גזרות 6) שגזרו רשעים (=גויים חברי אתו לרבא ליה "אמרו
תעניתא". גזר לבבל, דתם) על להעבירם ישראל על

.„ÔB‚k ,ÌBÏL ÏL ·¯Á elÙ‡ ?„ˆÈk ·¯Á‰ ÏÚ««∆∆≈«¬ƒ∆∆∆»¿
ÌB˜Óa e¯·ÚÂ Ì"ekÚ ÌÚ Ì"ekÚ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»«ƒ«¿»¿ƒ¿
Ï‡¯OÈ ÔÈ·e Ì‰ÈÈa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈««ƒ∆≈≈≈∆≈ƒ¿»≈

:¯Ó‡pL .‰ÈÏÚ ÔÈpÚ˙Óe ‰¯ˆ BÊ È¯‰ - ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬≈»»ƒ¿«ƒ»∆»∆∆¡«
‰ÓÁÏn‰ ˙i‡¯L ÏÏkÓ - ÌÎˆ¯‡a ¯·Ú˙ ‡Ï ·¯ÁÂ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆ƒ¿»∆¿ƒ««ƒ¿»»

‰¯ˆ -7. »»

שלום,7) של שאינו חרב לומר צריך אינו שאמרו "חרב
יותר  שלום של חרב לך שאין שלום, של חרב אפילו אלא

יאשיהו". המלך בה נכשל כן פי על ואף נכה, מפרעה

.‰LÓÁ da LiL ¯ÈÚ ?¯·„ ‡È‰ BÊ È‡ .¯·c‰ ÏÚÂ¿««∆∆≈ƒ∆∆ƒ∆≈»¬≈
ÈÏ‚¯ ˙B‡Ó8‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‰pnÓ e‡ˆÈÂ , ≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆»¿»≈ƒƒ¿»

,„Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .¯·c ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ»ƒ∆««∆¬≈∆∆∆»¿¿∆»
,ÛÏ‡ da ‰È‰ .¯·c ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡a B‡¿«¿»»»ƒ≈∆∆∆»»»∆∆
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰ML ‰pnÓ e‡ˆÈÂ¿»¿ƒ∆»ƒ»≈ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
.¯·c ‰Ê ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡a B‡ „Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .¯·c -∆∆»¿¿∆»¿«¿»»≈∆∆∆
ÌÈ˜f‰Â ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ¿≈¿ƒ∆¿∆¿≈«»ƒ¿«¿«ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈÚÏ ‰È„n‰ ÈL‡ ÔÈÓ ÏÏÎa ‰Î‡ÏnÓ e˙·ML∆»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿««¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»

‰Ê9. ∆

מטף".8) לבד הם 9)"הגברים אלה, סוגים ששלושה
יותר. להיפגע ועלולים בטבעם, חלושים

.Â˙BiÏb ¯‡L ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯·„ ‰È‰»»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»»À
Ô‰ÈÏÚ Ï‡¯OÈ10‰È„Óa ¯·„ ‰È‰ .11˙B¯iLÂ , ƒ¿»≈¬≈∆»»∆∆ƒ¿ƒ»¿«»

Ô‰ÈzL - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰pnÓ ˙B‡·e ˙BÎÏB‰¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆
BfÓ BÊ ˙B˜BÁ¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BpÚ˙Ó12. ƒ¿«««ƒ∆≈¿ƒ

(חוצה 10) שפחה - לוקה ישראל) ארץ (שהיא גבירה "שאם
שכן". כל לא לארץ.11)לארץ) לא 12)בחוצה והיום

האדם, בני טבע שנשתנה מפני דבר, מכת על תענית גוזרים
ושותה. אוכל כשאינו יותר מסוכנת המחלה כי ונתברר
ספק  מפני הדבר בזמן מקילים הרגילים בצומות ואפילו

נפש. פקוח

.Ê‡È‰L ÔÓÊa ‡l‡ ‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ««»»»∆»ƒ¿«∆ƒ
˙ÁlLÓ13BÊ È¯‰ ,ÌBia ¯ÈÚa ‰˙‡¯ ?„ˆÈk . ¿À««≈«ƒ¿¬»»ƒ«¬≈

È· ÈL ‰˙‡¯ Ì‡ - ÌBia ‰„Oa ‰˙‡¯ .˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿¬»«»∆«ƒ»¬»¿≈¿≈
‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ ,Ì‰ÈtÓ ‰Á¯· ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…»¿»ƒ¿≈∆¬≈¿À««¿ƒ»»

Ì‚‡Ï ‰ÎeÓq‰ ‰„O14‰Ù„¯Â Ì„‡ È· ÈL ‰˙‡¯Â , »∆«¿»«¬«¿»¬»¿≈¿≈»»¿»¿»
- Ì‰È¯Á‡ ‰Ù„¯ ‡Ï ;˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ - Ì‰È¯Á‡«¬≈∆¬≈¿À««…»¿»«¬≈∆
Ì‰È¯Á‡ ‰Ù„¯ elÙ‡ ,Ì‚‡a ‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««¿ƒ»»»¬«¬ƒ»¿»«¬≈∆
‰ÏÎ‡Â Ì‰ÈL ‰Ù¯Ë Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««∆»ƒ≈»¿»¿≈∆¿»¿»

‰Ó „Á‡Ô15dÈ‡ ,Ì‚‡a Ì‰ÈL ‰ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆»≈∆¬»ƒ»¿»¿≈∆»¬«≈»
ÔB·Ú¯‰ ÈtÓe ,dÓB˜Ó ‡e‰ ‰fL ÈtÓ ;˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿≈»¿»

.˙ÁlLÓ ‡È‰L ÈtÓ ‡Ï ,‰Ù¯Ë»¿»…ƒ¿≈∆ƒ¿À««

טבעית.13) תופעה ואיננה השמים, מן מקום 14)נשלחה
טרף. חיתו של הקבוע אכלה 15)משכנם לא אם שכן וכל

טבעית. תופעה אינה שזו משולחת, זו הרי מהם אחד אף

.Á,˙BnLp‰ ˙Bˆ¯‡·e ˙B¯a„na ÌÈÈea‰ ÌÈza»ƒ«¿ƒ«ƒ¿»»¬»«¿«
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‰ÏËÂ ‚bÏ ‰˙ÏÚ Ì‡ - ‰iÁ È„e„b ÌB˜Ó Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿¿≈«»ƒ»¿»«»¿»¿»
‰ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ ,‰ÒÈ¯ÚÓ ˜BÈzƒ≈¬ƒ»¬≈¿À««¿ƒ…ƒƒ»
ekqL Ì‰ Ì„‡ Èa el‡L .˙ÁlLÓ dÈ‡ ,BÊ ‰cÓÏ¿ƒ»≈»¿À««∆≈¿≈»»≈∆ƒ¿

.˙BiÁ‰ ÌB˜ÓÏ e‡·e ÌÓˆÚa¿«¿»»ƒ¿««

.ËeÁlML ÛBÚ‰ OÓ¯Â ı¯‡‰ OÓ¯ ÈÈÓ ¯‡L¿»ƒ≈∆∆»»∆¿∆∆»∆À¿
e˜Èf‰Â16CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ÁelL ÔB‚k , ¿ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ¿≈»ƒ

ÔÈÚ¯ˆ ¯ÓBÏ17ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰Ï ‰ÓBc‰Â ÔÈLezÈÂ «¿»ƒ¿«ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿«ƒ
.‰Úe¯˙ ‡Ïa ÔÈ˜ÚBÊ Ï·‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿…«¿ƒƒ¬»¬ƒ¿…¿»

על 16) כמו עליהם מתענים המיתו, שאם המיתו. ולא הזיקו
טרף. ומזיקים.17)חיתו העוקצים דבורים כעין

.È‡l‡ Ô‰Ó ‰‡¯ ‡Ï elÙ‡ ,ÏÈÒÁ‰ ÏÚÂ ‰a¯‡‰ ÏÚ«»«¿∆¿«∆»ƒ¬ƒ…ƒ¿»≈∆∆»
ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa „Á‡ Ûk»»∆»¿»∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ18È‡·Bb‰ ÏÚÂ .19ÏÚ Ï·‡ .‡e‰L ÏÎa - ¬≈∆¿«««¿»∆¬»«
·‚Á‰20ÔÈ˜ÚBÊ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ ∆»»≈ƒ¿«ƒ»»¿…«¿ƒƒ∆»¬ƒ

.„·Ïaƒ¿»

ישראל 18) ארץ וכל רבה, במהירות מתפשט שהארבה
לנדון אחד.נחשבת לאיזור את 19)זה המסכן ארבה מין

התבואות.20)התבואות. את מסכן שאינו ארבה מין

.‡È.‰‡e·za ÏÈÁ˙iMÓ - ÔB˜¯i‰ ÏÚÂ ÔBÙcM‰ ÏÚ««ƒ»¿««≈»ƒ∆«¿ƒ«¿»
Èt ‡BÏÓk ÔË˜ ÌB˜nÓ ‡l‡ ÏÈÁ˙‰ ‡Ï elÙ‡Â«¬ƒ…ƒ¿ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿ƒ

¯epz21.ÔÈÚÈ¯˙Óe ˙ÈÚz ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÊBb , «¿ƒ»»«¬ƒ«¿ƒƒ

תנור.21) פי הממלא לחם ממנה לאפות שאפשר

.·È˙ÏtÓ ¯ÈÚa ‰˙·¯L È¯‰ ?„ˆÈk ˙Ïtn‰ ÏÚ«««…∆≈«¬≈∆»¿»»ƒ«…∆
ÌÈÏ˙k22È¯‰ - ¯‰p‰ „ˆa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡È¯a ¿»ƒ¿ƒƒ∆≈»¿ƒ¿««»»¬≈

LÚ¯‰ ÏÚ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óe ,‰¯ˆ BÊ23 »»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»∆»¿≈«»««
˙BÁe¯‰ ÏÚÂ24,ÔÈ‚¯B‰Â ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈÏÈtÓ Ô‰L , ¿«»∆≈«ƒƒ∆«ƒ¿»¿¿ƒ

.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆

כתב 22) והריטב"א הוא. כמה זה ריבוי רבינו ביאר לא
בתים. שלושה אדמה.23)ששיעורו רעידת היא

סערות.24)

.‚ÈÌÈL‡Ï „Á‡ ÈÏÁ „¯iL È¯‰ ?„ˆÈk ÌÈÈÏÁ‰ ÏÚ«∆√»ƒ≈«¬≈∆»«√ƒ∆»«¬»ƒ
‰¯kÒ‡ ÔB‚k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a ‰a¯‰25¯eÁ¯Á B‡26 «¿≈¿»»ƒ¿«¿»»«¿

˙¯ˆ BÊ È¯‰ - ÈÏÁ‰ B˙B‡a ÌÈ˙Ó eÈ‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»≈ƒ¿«…ƒ¬≈»«
ÁÏ CekÁ ÔÎÂ .ÔÈÚÈ¯˙Óe ˙ÈÚz dÏ ÔÈ¯ÊB‚Â ,¯eaˆ27, ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ«

,¯eav‰ ·¯a ËLt Ì‡Â ;Á¯Bt ÔÈÁLk ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ≈«¿ƒ»«¿…«ƒ
ÌÈ˜ÚBˆ ,L·È CekÁ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»»¬»ƒ»≈¬ƒ

.„·Ïa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»

מסוכנת.25) גרון מסוכנת.26)מחלת חום מחלת
לרפא.27) קשה

.„ÈÏL ÌÈ¯·c eÏÊe‰L È¯‰ ?„ˆÈk ˙BBÊn‰ ÏÚ««¿≈«¬≈∆¿¿»ƒ∆
Ô‰Ó ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈiÁ ·¯L ‰¯BÁÒ28ÈÏk ÔB‚k , ¿»∆…«≈«¿≈»»ƒ≈∆¿¿≈

ËÚÓ˙Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÓLÂ ÔÈÈÂ Ï··a ÔzLÙƒ¿»¿»∆¿«ƒ»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈
‰¯OÚ ‰ÂL ¯kÓÏ ¯bz‰ C¯ËˆiL „Ú Ôzn‰Â ‡On‰««»¿««»«∆ƒ¿»≈««»ƒ¿…»∆¬»»

‰MLa29,¯eaˆ ˙¯ˆ BÊ È¯‰ - Á˜BÏ ‡ˆÓÈ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈«¬≈»«ƒ
ÔÈÚÈ¯˙Óe30.˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBÊÂ ‰ÈÏÚ «¿ƒƒ»∆»¿¬ƒ»∆»¿«»

בהם.28) מהמסחר שהצרה 29)שמתפרנסים הכוונה אין
כזה, בהפסד למכור זקוקים שהם אלא המצרך, בהוזלת היא
יסודות  את ומערער בשישה, למכור - בעשרה שקנה דבר

מתריעים 30)הפרנסה. לא אבל בתפילה, רחמים מבקשים
בחצוצרה.

.ÂËÈk ¯Ën‰ ÏÚ„Ú ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ ea¯L È¯‰ ?„ˆ ««»»≈«¬≈∆«¬≈∆¿»ƒ«
e¯ˆiL31EÏ ÔÈ‡L .Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlt˙Ó el‡ È¯‰ ,Ô‰Ï ∆»≈»∆¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆≈¿

Ô‰Èza e‡ˆÓÂ ,ÔÈÏÙB ÌÈza‰L ,BfÓ ‰¯˙È ‰¯»̂»¿≈»ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»≈∆
·¯ ÏÚ ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡·e .Ô‰È¯·ƒ̃¿≈∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿ƒ«…
ÌÈÈea Ì‰Èz·e ,ÌÈ¯‰ ı¯‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ∆∆»ƒ»≈∆¿ƒ
ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰·BË ÌÈÓLb‰ ·¯Â ,ÌÈ·‡a«¬»ƒ¿…«¿»ƒ»»∆¿≈ƒ¿«ƒ

.‰·Bh‰ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«»

לצבור.31) צרה מהם שנצמח

.ÊËÔÈÁÓˆ eÏÈÁ˙‰Â ,¯Ën‰ ÚÓÂ ,‰ÁÓvL ‰‡e·z¿»∆»¿»¿ƒ¿««»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - L·ÈÏƒ…¬≈≈ƒ¿«ƒ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ

eL·ÈiL „Ú B‡32ÁÒt‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈÁÓv‰ «∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒƒƒ«¿««∆«
˙ÁÈ¯t ÔÓÊ ‡e‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a BÏ ·B¯˜ B‡»¿∆∆ƒ¿»≈∆¿«¿ƒ«
ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ,ÌL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»¿…»¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ
„Ú B‡ ,˙BÏÈ‡Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ»¿ƒ»ƒ»«

.ÌpÓÊ ¯·ÚiL∆«¬…¿«»

שוא.32) תפילת והיא הגשמים, עוד יועילו לא שמאז

.ÊÈÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ˙Bkq‰ ‚Á ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ«¿«««À¿…»¿¿»ƒ
˙B¯Ún‰Â ÔÈÁÈM‰ ˙B¯Ba‰ Ì‰Ó ˙‡lÓÏ È„k ‰a¯‰33 «¿≈¿≈¿«…≈∆««ƒƒ¿«¿»

.˙B¯BaÏ Èe‡¯‰ ÌLb „¯iL „Ú ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿«ƒ«∆≈≈∆∆»»«
ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»∆«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««¿»ƒ
˙BÓÈa elÙ‡Â ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ‰È‰È ‡lL ˙Ú ÏÎa¿»≈∆…ƒ¿∆»∆«ƒƒ¿«¬ƒƒ

.‰nÁ‰««»

והבהמות.33) הזרעים את להשקות מים בהם שאוגרים

.ÁÈ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ÌL‚Ï ÌLb ÔÈa ,ÌÈÓLb‰ e˜Òt»¿«¿»ƒ≈∆∆¿∆∆«¿»ƒ
˙¯va ˙kÓ BÊ È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa34ÌÈpÚ˙Óe , ƒ«¿»ƒ¬≈«««…∆ƒ¿«ƒ

.ÌpÓÊ ¯·ÚiL „Ú B‡ ,ÌÈÓLb‰ e„¯iL „Ú ÌÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿«¿»ƒ«∆«¬…¿«»

הזרעים,34) השרישו שכבר בצורת, לידי המביאה מכה
גשמים. חוסר מפני ומתקלקלים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לצבור 1) הקבוע והזמן הגשמים, תעניות חלוקי בו נתבארו

העצירה  בזמן האסורין הדברים ופרטי להתענות, וליחידים
הגשמים. ומניעת

.‡Lb Ì‰Ï e„¯È ‡lL È¯‰˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk ÌÈÓ ¬≈∆…»¿»∆¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÂLÁ¯Óa Ê"È ÚÈb‰ Ì‡ :ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ2e„¯È ‡ÏÂ ¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¿∆¿»¿…»¿

˙BpÚ˙‰Ï „·Ïa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÌÈÓL‚¿»ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL3CÎÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÂ ;4. ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»««¿ƒƒ¿ƒ¿»
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ראשונה?2) גשמים) (עונת רביעה "איזוהי א: ו, תענית
בינונית  במרחשון, בשלשה גשמים) עונת (ראשית הבכירה
בו". עשר בשבעה מאוחר) (גשם אפילה בו, בשבעה

ירדו 3) ולא במרחשון עשר שבעה "הגיע א: י, שם משנה,
המיוחדים  חכמים (תלמידי היחידים התחילו גשמים,

תעניות". ג' מתענין הרא"ש) - ב:4)במעשיהם י, שם
יחיד  להיות ראוי איני אני, תלמיד אדם יאמר אל רבנן: "תנו
תלמידי  כל אלא רבנן) בין נחשב להיות כלֿכך חשוב (איני

זו)". תענית (לענין יחידים חכמים

.·ÔÈc ˙Èa ,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ÂÏÒk L„Á L‡¯ ÚÈb‰ƒƒ«……∆ƒ¿≈¿…»¿¿»ƒ≈ƒ
.ÈLÂ ÈLÈÓÁ ,ÈL :¯eav‰ ÏÚ ˙BÈÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb¿ƒ»«¬ƒ««ƒ≈ƒ¬ƒƒ¿≈ƒ

‰ÏÈla ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰a ÔÈ¯zÓe5¯ÓLÓ ÈL‡Â .6 À»ƒ»∆∆¡…¿ƒ¿««¿»¿«¿≈ƒ¿»
‰„B·Úa ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡7ÏÎÂ . ≈ƒ¿«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¬»¿»

ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈÏlt˙Óe ,˙BiÒÎ Èz·Ï ÌÈÒÎ ÌÚ‰»»ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿¬ƒ
˙BiÚz‰ ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k ,ÔÈpÁ˙Óe8. ƒ¿«¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»««¬ƒ

השחר 5) עמוד משיעלה מתחיל הצום כי א. י, שם משנה,
ה"ח). פ"א כהנים 6)(למעלה קבוצת כהונה, משמרות

הל' (עי' שבוע באותו המקדש עבודת לעבוד בחלקם שנפל
פ"ו). המקדש ב.7)כלי טו, שם היום 8)משנה, ברביע

תעניות  "שלש טו: בתענית [וראה פ"א סוף למעלה האחרון,
כדרך  ומתפללין הכנסת לבית נכנסים ושניות ראשונות

כולה"]. השנה כל שמתפללין

.‚˙BiÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ
¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡9el‡ LÏL·e .ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL : ¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

ÌBÈ „BÚaÓ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡10ÌBˆa ÔÈOBÚL BÓk , ¿ƒ¿ƒƒ¿¿∆ƒ¿
¯etk11¯ÓLÓ ÈL‡Â .12‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…

ÔÈÓÈÏLÓ13·‡ ˙Èa ÈL‡Â .14‰„B·Úa ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ì‰Â , «¿ƒƒ¿«¿≈≈»¿≈»¿ƒ»¬»
¯wÚ Ïk ÌÈpÚ˙Ó eÈ‰È ‡Ï ,ÌBi‰ B˙B‡a15˙ÈÚz ÏÎÂ . ¿«…ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿»«¬ƒ

‡lL ¯Ó‚Â ˜ÒÙe ÏÎ‡ Ì‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»«»«¿»«∆…
ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ BÈ‡ ,ÏÎ‡Ï16˙e‰L LiL Èt ÏÚ Û‡ ∆¡…≈≈¿≈««ƒ∆≈»

.ÌBia«

כפי 9) הראשונות מן חמורות והן ב. יב, שם משנה,
מאכילה.10)שיבואר. אז [שבין 11)ומפסיקים

לענין  ה"ז פ"ה להלן רבינו כתב וכן אסור. שלו השמשות
להוסיף  אבל הכיפורים. כיום הוא שאף באב, תשעה
שביתת  מהל' (פ"א כיפור ביום כמו יום, מבעוד ולהתענות
ציבור, בתענית ולא באב בתשעה לא צריך אין ה"ו), עשור
להלן  ובמגידֿמשנה סק"ב, תקעה סי' אברהם' ב'מגן ראה

בא  מתענות ומניקות "ועוברות כאן: נוסף ובכת"י לו ה"ג].
כח. והערה ה הלכה להלן וראה רוקח'), ('מעשה בלבד"

שבוע.12) באותו עבודתם טו,13)שעושים שם משנה,
שתכבד  במקרה בעבודתם, אב בית לאנשי לעזור שיוכלו ב.

לבדם. לגומרה יספיקו ולא העבודה קבוצת 14)עליהם
משמר. מאותו להם 15)כהנים תהיה שלא שם. משנה,

התענית. חולשת מסיבת בעבודה קיבל 16)הפרעה שהרי
וכן  ע"ב). ג ווילנא דפוס דתענית, פ"א (רי"ף התענית עליו
ברכת  שבירך שכיון הכיפורים, יום לענין מ:) (עירובין אמרו
ויש  (רי"ף). התענית עליו קיבל כבר יום, מבעוד שהחיינו

מבעוד  להוסיף מצוה בו שאין ציבור, תענית בין מחלקים
שמצוה  הכיפורים יום לבין קבלתו, מועילה לא שאז יום,
קבלתו  בו מועילה ולכן הקודש, על החול מן בו להוסיף

הגאון). לדעת שם, ה' במלחמות (הרמב"ן יום מבעוד

.„˙iOÚa ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰ Ïk ,el‡ ˙BiÚz LÏLa¿»«¬ƒ≈»»»¬ƒ«¬ƒ«
‰Î‡ÏÓ17‰ÏÈla ÔÈ¯zÓe ,ÌBia18˙ˆÈÁ¯a ÔÈ¯eÒ‡Â . ¿»»«À»ƒ««¿»«¬ƒƒ¿ƒ«

¯zÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ï·‡ ,ÔÈnÁa Ûeb‰ Ïk19CÎÈÙÏ . »«¿«ƒ¬»»»»»¿«¿»À»¿ƒ»
˙B‡ˆÁ¯n‰ ˙‡ ÔÈÏÚB20‰ÎÈÒa ÔÈ¯eÒ‡Â .21Ì‡Â . ¬ƒ∆«∆¿¬»«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

¯zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï22LÈÓL˙a ÔÈ¯eÒ‡Â . ¿«¬ƒ∆«À¬»À»«¬ƒ¿«¿ƒ
‡ ,¯ÈÚa Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e ,‰hn‰¯zÓ C¯ca Ï· «ƒ»ƒ¿ƒ«««¿»»ƒ¬»«∆∆À»

ÏÚÏ23ÔÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊÂ ˙BiÒÎ Èz·a ÔÈÏlt˙Óe . ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿¬ƒƒ¿«¿ƒ
˙BiÚz ¯‡Lk24. ƒ¿»«¬ƒ

ב.17) יב, בתענית "אמר 18)משנה, שם): (תענית בגמרא
- זקנים" אספו עצרה קראו צום "קדשו יד): ג, (יואל קרא
בעשיית  אסור תענית אף מלאכה, בעשיית אסור עצרת מה
תענית  אף (מבערב), מאורתא עצרת מה אי מלאכה.
קרא: אמר - לי מיפרשא לדידי זירא, רבי אמר מאורתא?
אחד  כל (שבלילה ביום זקנים אסיפת מה - זקנים אספו
אסור  (אינו ביום נמי צום אף רש"י), - נאספים ואינם בביתו

ביום)". אלא א.19)במלאכה יג, שם 20)שם משנה,
ב. תענוג,22)שם.21)יב, של סיכה אלא אסרו שלא

של  סיכה זו אין הליכלוך) = ) הזוהמא את להעביר אבל
רבינו  פסק וכן ב. יג, (תענית אבילות בדין אמרו וכן תענוג.
ה"י, פ"ה (להלן באב תשעה ובדין ה"ד) אבל מהל' פ"ה
יום  שלענין ה"ט, עשור שביתת מהל' בפ"ג וראה עיי"ש).
תענוג. של שאינה סיכה אפילו לאסור, החמירו הכיפורים

א.23) יג, ז,24)תענית והערה ב הלכה למעלה ראה
הי"ז. סוף ופ"א

.‰˙BiÚz Ú·L ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ∆««¬ƒ
¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡25ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL : ¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ

˙B¯aÚ „·Ïa Ú·M‰ el‡·e ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿≈«∆«ƒ¿«À»
˙B¯aÚ ÔÈ‡ ˙BiÚz‰ ¯‡La Ï·‡ ,˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe¿ƒƒ¿«¬»ƒ¿»««¬ƒ≈À»

˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe26ÔÈ‡ ,˙BpÚ˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒƒ¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«≈
È„k ˙B˙BLÂ ˙BÏÎB‡ ‡l‡ ,ÌÈ˜eÙ˙a ÔÓˆÚ ˙B‚pÚÓ¿«¿«¿»¿«¿ƒ∆»¿¿¿≈

„Ïe‰ Ìei˜27. ƒ«»»

ב.25) יב, שם בשלש 26)משנה, לא מתענות [שאינן
למע  וראה אחרונות. בשלש ולא והערה ראשונות ג הלכה לה

יד, בתענית האמצעית כהברייתא לפסוק רבינו ודעת י].
ומפרש  בראשונות", מתענות ואין באחרונות א:"מתענות
"נקוט  שם שאמרו ומה אחרונות. שבע - "אחרונות"
כנ"ל. האמצעית בברייתא נקוט היינו אמצעייתא",

ה"ה.27) פ"א תענית 'ירושלמי'

.ÂÔÈpÚ˙Ó ¯ÓLÓ ÈL‡ ,el‡ ˙BiÚz Ú·L·e¿∆««¬ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ·‡ ˙È· ÈL‡Â .ÔÈÓÈÏLÓe«¿ƒƒ¿«¿≈≈»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…

ÔÈÓÈÏLÓ28,˙BiÚˆÓ‡ LÏLa ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ . «¿ƒƒ¿»»»∆»¿»∆¿»ƒ
˙BB¯Á‡‰ Ú·M‰ el‡a ¯eÒ‡29. »¿≈«∆«»«¬

ב.28) טו, שם ב.29)משנה, יג, תענית
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.ÊÔÈÚÈ¯˙Ó „·Ïa Ô‰aL :el‡ ˙B¯˙ÈÂ30ÔÈÏlt˙Óe , ƒ≈≈∆»∆ƒ¿««¿ƒƒƒ¿«¿ƒ
È„k ,ÌÚÏ ÁÈÎB‰Ï Ô˜Ê ÔÈ„È¯BÓe ;¯ÈÚ‰ ·BÁ¯aƒ¿»ƒƒƒ»≈¿ƒ«»»¿≈

Ìk¯cÓ e·eLiL31˙BÎ¯a LL ÔÈÙÈÒBÓe ;32˙lÙ˙a ∆»ƒ«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿ƒ«
Úa¯‡ ÔÈÏlt˙Ó e‡ˆÓÂ ,‰ÁÓ ˙lÙ˙·e ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¿«

˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚBÂ ;˙BÎ¯a ÌÈ¯OÚÂ33ÈL·e . ¿∆¿ƒ¿»¿¬ƒ∆«¬À¿≈ƒ
ÔÈhÓ34˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÁ˙BÙe ·¯Ú ˙ÚÏ35Ï·‡ , «ƒ¿≈∆∆¿ƒ∆«¬À¬»

Ì‡Â .˙aM‰ „B·k ÈtÓ ÌBi‰ Ïk ÔÈÁ˙Bt ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈¿««»¿ƒ
„Á‡ ÏÚBÂ „Á‡ Á˙Bt ,ÌÈÁ˙t ÈL ˙eÁÏ LÈ36. ≈«¬¿≈¿»ƒ≈«∆»¿≈∆»

‰aËˆ‡ ˙eÁÏ LÈ Ì‡Â37ÈLÈÓÁa Bk¯„k Á˙Bt , ¿ƒ≈«¬ƒ¿«»≈«¿«¿«¬ƒƒ
LLBÁ BÈ‡Â38. ¿≈≈

ב.30) יב, שם משנה, א.31)בשופר. טו, שם משנה,
ה"ז.32) בפ"ד להלן ב.33)המבוארות יב, שם משנה,

אכילה  צרכי לא אחרים, דברים המוכרות החנויות כלומר
לד. הערה להלן וראה תקעה). סי' יוסף' ('בית ושתיה

הדלת.34) מקצת אבל 35)פותחין לערב. מזון לקנות
שם). יוסף' ('בית כלל פותחים אין אחרות חנויות

שם).36) יוסף' ('בית חמישי ביום והיינו ב. יד, תענית
ספסלים 37) היא ואצטבת לפניה". "אצטבה בכת"י:

לדוגמא. הסחורות מונחות שעליהם כיון 38)ולוחות,
האצטבה  שהרי הרבים, לרשות ישר פתוחה החנות שאין

שם). בתענית (רש"י לפניה

.ÁeÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú39,ÔzÓe ‡OÓa ÔÈËÚÓÓ - »¿≈¿…«¬¿«¬ƒ¿«»«»
‰ÁÓO ÏL ÔÈ··e40¯eiÎÂ ¯eiˆ ÔB‚k ,41‰ÚÈË·e , ¿ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÈËÚÓÓe .ÌÈÏ‰‡ ÈÈÓe Ò„‰ ÈÈÓ ÔB‚k ,‰ÁÓO ÏL∆ƒ¿»¿ƒ≈¬«ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒ
ÔÈÒe¯‡a42ÔÈ‡eOÂ43˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿≈ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈…ƒ≈ƒ¿«

‰i·¯e ‰i¯t44,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌiwL ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ÔB·Ú¯ ÈLa B˙hÓ LnLÏ BÏ ¯eÒ‡45ÔÈËÚÓÓe . »¿«≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿«¬ƒ

Ï Ì„‡ ÔÈa ÌBÏL ˙Ï‡LaB¯·Á46ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â . ƒ¿≈«»≈»»«¬≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ
.ÌB˜nÏ ÔÈcÓÎÂ ÔÈÙeÊk ‡l‡ ,ÌBÏL eÏ‡LÈ ‡Ï…ƒ¿¬»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿Àƒ«»
‰ÙOa BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL Ì‰Ï Ô˙pL ı¯‡‰ ÌÚÂ¿«»»∆∆»«»∆»«¬ƒƒ¿»»

L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯47. »»¿…∆…

גשמים.39) ירדו שם 40)לא ובגמרא ב. יב, שם משנה,
ב. צורות.41)יד, ידי על הקירות לקדש 42)קישוט

שם). (במשנה, (שם).43)אשה חופה עלֿידי אשה לכנוס
ה"ד).44) אישות מהל' בפט"ו (ראה ובת בן עדיין לו שאין

מפורש, אינו זה שחסוכי ודין שבסמוך, ממה נלמד הוא אבל
רעבון. בשני מיטותיהם משמשים א.45)בנים יא, תענית

בטרם  בנים שני יולד "וליוסף נ): מא, (בראשית שנאמר
את  יענג ולא הציבור בצער שישתתף כדי הרעב", שנת תבא

(שם). איסור אין בנים לחסוכי אבל שם 46)עצמו. משנה,
ב. יד:).47)יב, (תענית איבה לידי יבוא שלא

.ËÈL ÌÈpÚ˙Óe Ìc·Ï ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ48‰Ùe˜z ÏL ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú49‡Ï Ï·‡ , «¬ƒƒ¿≈ƒ«∆≈≈ƒ»∆¿»¬»…

‡lL ÌÈÓLb ÏÈ·La ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L ;¯eav‰«ƒ∆≈¿ƒ««ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆…
el‡ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏMÓ ¯˙È e„¯È50ÔÈpÚ˙nLÎe . »¿»≈ƒ¿∆¿≈«¬ƒ≈¿∆ƒ¿«ƒ

,‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ ,ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒ«∆≈≈ƒ»À»ƒ∆¡…««¿»
LÈÓL˙Â ‰ÎÈÒ·e ‰ˆÈÁ¯·e ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ«¬ƒ«¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ

˙BiÚz‰ Ïk ¯‡Lk ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚe ‰hn‰51. «ƒ»¿ƒ«««¿»ƒ¿»»««¬ƒ
ÌÈ¯eÙe ÌÈL„Á ÈL‡¯Ï ÔÈ˜ÈÒÙÓe52ÏL ÔÒÈ ‡ˆÈ . «¿ƒƒ¿»≈√»ƒƒ»»ƒ»∆

¯BL ÏfÓ ˙lÁ˙Ï LÓM‰ ÚÈb‰Lk ‡e‰Â ,‰Ùe˜z53, ¿»¿¿∆ƒƒ««∆∆ƒ¿ƒ«««
ÔÓÈÒ ‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓLb‰ ÔÈ‡L ;ÌÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ∆≈«¿»ƒ«¿««∆∆»ƒ«

‰ÏÏ˜54‰M‰ ˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk e„¯È ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,55. ¿»»ƒ¿…»¿»ƒ»ƒ¿ƒ««»»

א.48) י, שם וגמרא ב. יב, שם שם 49)משנה, 'ירושלמי'
בסמוך. להלן וראה ה"ח, ב.50)פ"א יד, תענית

א.51) י, שם "חנוכה"52)משנה, [והשמיט א. י, שם
ס"ז]. תקעב סי' או"ח בשו"ע וצ"ע זמנה. עבר כבר שהרי

משה').53) ('פני ניסן תקופת אחרי יום שלשים והוא
היום,54) חטים קציר "הלא יז): יב, (שמואלֿא שנאמר

רבה  רעתכם כי וראו ודעו ומטר, קולות ויתן ה' אל אקרא
ה'...". בעיני עשיתם "הדא 55)אשר שם: 'ירושלמי'

להן דתימר ירדו אם אבל מכבר, גשמים להן ירדו בשלא
הן". ברכה סימן מכבר, גשמים

.È‰ÓBc‰ ÏÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿»«∆
Ê"È Ì„˜ Ô‰lL ÌÈÓLb‰ ˙BÚL ˙BÓB˜Ó Ï·‡ .dÏ»¬»¿∆««¿»ƒ∆»∆…∆
e„¯È ‡ÏÂ ÌpÓÊ ÚÈbiLk - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ ÔÂLÁ¯Óa¿«¿∆¿»««¿«∆¿∆«ƒ«¿«»¿…»¿
.ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ„ÈÁÈ ,ÌÈÓL‚¿»ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
ÔÈ‰BLÂ .ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÈ˜ÈÒÙÓe«¿ƒƒ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿ƒ

‰Ú·L BÓk ÔÎ È¯Á‡56,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡Ï Ì‡ .ÌÈÓÈ «¬≈≈¿ƒ¿»»ƒƒ…»¿¿»ƒ
ÏÚ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏL ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ««ƒ¿∆¿≈«¬ƒ«

e¯Ó‡L ¯„q‰57. «≈∆∆»«¿

החשבון 56) הוא שכן ימים", "ששה הגיה: הכסףֿמשנה
היחידים  של הראשונות התעניות גמר מיום ישראל בארץ

כסלו. ב' עד חשון כה רבי 57)ביום "אמר ב. יד, תענית
על  שרויין וישראל כתיקונן שהשנים בזמן אימתי? יהודה:
המקומות  לפי הכל השנים לפי הכל הזה בזמן אבל אדמתן,

הזמן". לפי הכל

.‡È,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯eav‰ ÔÈ¯ÊBbL ˙BiÚz Ïk»«¬ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»»»∆
;˙BiÚz‰ ¯‡L ÔÈ„k Ì‰ÈÈ„Â ,‰ÏÈla Ì‰a ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆««¿»¿ƒ≈∆¿ƒ¿»««¬ƒ

¯etk ÌBˆ ÔB‚k ˙ÈÚz ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L58‡l‡ ∆≈¿ƒ««ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»
·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a„59¯Ën‰ ÏÏ‚·e60¯OÚ Ô˙B‡·e , ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿««»»¿»∆∆

.˙BB¯Á‡ Ú·LÂ ˙BiÚˆÓ‡ LÏL Ô‰L ,˙BiÚz«¬ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿∆««¬

ולהבטל 58) עינויים, בחמשה לאסור יום, מבעוד להפסיק
בבבל 59)ממלאכה. ציבור תענית "אין ב: יא, בתענית

לארץ  בחוץ נשיא שאין לפי בלבד", באב תשעה אלא
בכוחם  ואין (הרשב"א), לארץ בחוץ סמוכין ואין (רמב"ן),

ציבור. תענית שאר 60)לגזור על שגוזרים התעניות אבל
ודבר  בצורת כגון: תעניות) הל' בריש (כמבואר הצרות

אלו. חומרות להן אין בהן, וכיוצא וארבה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתעניות 1) תעניות, במקצת שעושין הסדר בו נתבאר

זה  וטכסיס הברכות ותוספת התפילה, מענין הגשמים,
בית  שהיה בזמן הבית, בהר נוהג היה וכיצד בזמננו,
ולא  ירדו גשמים כמה בביאור הפרק ונסתיים קיים. המקדש

להתענות. יצטרכו
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.‡¯ËÓ ÏL ˙BB¯Á‡‰ ˙BiÚz Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa2 ¿»»ƒ∆««¬ƒ»«¬∆»»
‰Ê ¯„Ò ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó3‰·z‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ :4d·BÁ¯Ï ƒ¿«¿ƒ«≈∆∆ƒƒ∆«≈»ƒ¿»

¯ÈÚ ÏL5ÌÈwOa ÌÈqk˙Óe ÌÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏÎÂ ,6. ∆ƒ¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ÔÈ˙BÂ7‰·z‰ Èab ÏÚ8¯ÙÒ Èab ÏÚÂ ¿¿ƒ≈∆ƒ¿∆««≈«≈»¿««≈≈∆

‰¯Bz9„Á‡Â .ÌaÏ ÚÈÎ‰Ïe ‰iÎa‰ ˙‡ ÏÈc‚‰Ï È„k , »¿≈¿«¿ƒ∆«¿ƒ»¿«¿ƒ«ƒ»¿∆»
L‡¯·e ‡ÈOp‰ L‡¯a Ô˙BÂ ¯Ù‡‰ ÔÓ ÏËB ÌÚ‰ ÔÓƒ»»≈ƒ»≈∆¿≈¿…«»ƒ¿…

ÔÈc ˙Èa ·‡10ÔÈlÙz ˙Áp‰ ÌB˜Óa11eÓÏkiL È„k , «≈ƒƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿
.BL‡¯a Ô˙BÂ ÏËB „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .e·eLÈÂ¿»¿»∆»¿∆»≈¿≈¿…

עושים 2) אין - צרות שאר על בתעניות אבל מטר, של דוקא
(לחםֿמשנה). הזה טו,3)כסדר תענית במשנה הסדר, כל

תורה.4)א  ספר עיר,5)שבה של לרחובה יוצאים אנו
בפרהסיא  עצמנו את נבזה - נענינו ולא בצנעא צעקנו לומר:
צנוע  כלי לומר: לרחוב, ספרֿתורה ומוציאים טז.) (תענית

(שם). בעוונינו ונתבזה לנו אנו 6)היה הרי לומר:
(שם). כבהמה משריפה.7)חשובים הוא 8)אפר כן

בצרה" אנכי "עמו משום הוא והטעם טו.). (שם, במשנה
טז.). (שם צר" לו צרתם לפי 9)ו"בכל א טז, שם הוא כן

וכן  ספרֿתורה", על מקלה אפר "נותנין מניכן: כת"י נוסחת
משנה'. ב'כסף וראה - א) (ד, לאסתר שני בתרגום הוא

מאחרים"10) למתבייש מעצמו מתבייש דומה ש"אינו
טו:). התפילין).11)(תענית (הם פאר תחת אפר לשים

.·Ck ¯Á‡Â12.ÔÈ·LBÈ Ô‰Â ,ÌÎÁ Ô˜Ê Ô‰ÈÈa ÔÈ„ÈÓÚÓ ¿««»«¬ƒƒ≈≈∆»≈»»¿≈¿ƒ
ÌL ‰È‰ ‡Ï13ÌL ‰È‰ ‡Ï .ÌÎÁ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ Ô˜Ê …»»»»≈»»«¬ƒƒ»»…»»»

‰¯eˆ ÏL Ì„‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ ‡ÏÂ Ô˜Ê ‡Ï14¯ÓB‡Â . …»≈¿…»»«¬ƒƒ»»∆»¿≈
ÔÈLeak È¯·c Ì‰ÈÙÏ15˙ÈÚz ‡ÏÂ ˜O ‡Ï ,eÈÁ‡ : ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒƒ«≈…«¿…«¬ƒ

eÈˆÓ ÔkL .ÌÈ·BË ÌÈOÚÓe ‰·eLz ‡l‡ ,ÔÈÓ¯Bb¿ƒ∆»¿»«¬ƒƒ∆≈»ƒ
˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‰ÂÈ ÈL‡a ¯Ó‡ ‡lL .‰ÂÈa¿ƒ¿≈∆…∆¡«¿«¿≈ƒ¿≈««¿»¡…ƒ∆
.Ì‰ÈOÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‡l‡ ,Ì˙ÈÚz ˙‡Â ÌwO«»¿∆«¬ƒ»∆»««¿»¡…ƒ∆«¬≈∆

‰Ïaw·e16.ÌÎÈ„‚a Ï‡Â ÌÎ··Ï eÚ¯˜ :¯ÓB‡ ‡e‰ ««»»≈ƒ¿¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆
e·eLÈÂ ÌaÏ ÚÈÎiL „Ú ,BÁk ÈÙk el‡ ˙BÈÚa ÛÈÒBÓeƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ…«∆«¿ƒ«ƒ»¿»

.‰¯eÓ‚ ‰·eLz¿»¿»

א.12) טו, שם בברייתא.13)משנה, א טז, שם
והרא"ש 14) (רש"י). דבריו" שישמעו כדי קומה, "בעל

הציבור. על פרנס אותו למנות שראוי ת"ח דברי 15)פירש
ומעוררים  הלב את הכובשים וקשים חזקים תוכחה

בניגוד 16)לתשובה. הנביאים מפי בציווי שקיבלנו
ציווי  ולא דברים סיפור אלא שאינו ביונה, הקודם , לפסוק

שם). במשנה, (רש"י

.‚‰lÙ˙a ÔÈ„ÓBÚ ,ÔÈLeak È¯·c ‰Ê ¯ÓBbL ¯Á‡Â17. ¿««∆≈∆ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»
˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡¯‰ ¯eaˆ ÁÈÏL ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ
Èe‡¯ ÔÈLeak‰ È¯·c ¯ÓB‡L B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â .el‡≈¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«ƒƒ»

Ïlt˙Ó - Ïlt˙‰Ï18.¯Á‡ ÔÈ„È¯BÓ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ«≈

שם.17) בחכמה 18)משנה, הציבור גדול שהוא שמכיון
להתפלל. לו ראוי טובים, ובמעשים

.„?el‡ ˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡¯‰ ‡e‰ ‰Ê È‡Â19LÈ‡ ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ≈ƒ
‰lÙ˙a ÏÈ‚¯ ‡e‰L20¯Â .ÌÈ‡È· ‰¯B˙a ˙B¯˜Ï ÏÈ‚ ∆»ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒƒ

ÌÈ·e˙Îe21ÏtËÓe .22BÏ ÔÈ‡Â23‰ÚÈ‚È BÏ LÈÂ . ¿ƒ¿À»¿≈¿≈¿ƒ»
‰„Oa24ÂÈ·B¯˜ ÏÎÂ B˙È· È··e ÂÈ·a ‰È‰È ‡ÏÂ . «»∆¿…ƒ¿∆¿»»ƒ¿≈≈¿»¿»

ÔÓ Ô˜È¯ B˙Èa ‰È‰È ‡l‡ ,‰¯·Ú ÏÚa ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰«ƒ¿ƒ»»««¬≈»∆»ƒ¿∆≈≈»ƒ
C¯a ÏÙL .B˙e„ÏÈa Ú¯ ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙B¯·Ú‰25. »¬≈¿…»»»»≈«¿«¿¿«∆∆

ÌÚÏ ‰v¯Óe26‰ÓÈÚ BÏ LÈÂ .27‰È‰ Ì‡Â .·¯Ú BÏB˜Â ¿À∆»»¿≈¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»
¯‡ÙÓ ‰Ê È¯‰ ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk ÌÚ Ô˜Ê28BÈ‡ Ì‡Â ; »≈ƒ»«ƒ»≈¬≈∆¿…»¿ƒ≈

Ïlt˙È ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk Ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ - Ô˜Ê29. »≈ƒ¿≈»«ƒ»≈ƒ¿«≈

בברייתא.19) א טז, "שכל 20)שם בתפילתו, יטעה שלא
לה:). (ברכות לו" רע סימן וטעה שיהיו 21)המתפלל

בפיו. שגורים - וכו' התורה מן שרובם התפילה, פסוקי
וילדים.22) טף לו דואג 23)שיש שלבו לפרנסם, במה

לבו. מקירות ומתפלל יותר 24)עליו, מכוון עלֿידיֿזה
הגשמים. על לבריות 26)עניו.25)בתפילה נוח

לתפילתו. הלב.27)ומסכימים את הוא 28)מושך כן
הרי  כו'", ורגיל זקן התיבה לפני "מורידין שם: במשנה,

זקן. אחרי מהדרים תענית 29)שלכתחילה בברייתא שהרי
"זקן". נזכר לא שם

.‰¯eaˆ ÁÈÏLe30ÏÈÁ˙Ó31˙k¯a „Ú Ïlt˙Óe ¿ƒ«ƒ«¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«
˙B¯ÙBLÂ ˙BB¯ÎÊ ¯ÓB‡Â ."Ï‡¯OÈ Ï‡Bb"32ÔÈÚÓ ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿¿»≈≈

.ÈÚiÂ È˙‡¯˜ Èl ‰˙¯va '‰ Ï‡ :¯ÓB‡Â .‰¯v‰«»»¿≈∆«»»»ƒ»»ƒ««¬≈ƒ

.'‰ EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ .'B‚Â ÌÈ¯‰‰ Ï‡ ÈÈÚ ‡O‡∆»≈«∆∆»ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ
.'B‚Â ÛËÚÈ ÈÎ ÈÚÏ ‰lÙz¿ƒ»¿»ƒƒ«¬…¿

שם.30) במשנה הסדר, שמונהֿעשרה.31)כל תפילת
קמא).32) כתנא שם, (משנה השנה בראש כמו

.Â‡ ‰‡¯ :¯ÓB‡Â .BÁk ÈÙk ÌÈeÁ˙ È¯·c ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒ…¿≈¿≈»
¯ÓB‡Â .ÔpÁ˙Óe .eÏ‡‚Ï ¯‰Óe e·È¯ ‰·È¯Â eÈÚ·¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈«≈¿»√≈ƒ¿«≈¿≈
¯‰a eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :ÂÈeÁz ÛBÒa¿«¬»ƒ∆»»∆«¿»»»ƒ¿«
ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰«ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆

.Ï‡¯OÈ Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia««∆»«»≈ƒ¿»≈

.Ê˙BÎ¯a LL ÛÈÒB‰Ï ÏÈÁ˙Óe33BÊ ÛÈÒBÓ ‡e‰L «¿ƒ¿ƒ≈¿»∆ƒ
ÌÈeÁ˙ È¯·„a Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ÔpÁ˙Óe .BÊ ¯Á‡««ƒ¿«≈¿»««≈∆¿ƒ¿≈«¬ƒ
‡e‰L ÈÙk ,L„w‰ È·˙kÓe ‰Ïa˜ È¯·cÓ ÌÈ˜eÒÙe¿ƒƒƒ¿≈«»»ƒƒ¿≈«…∆¿ƒ∆

:el‡ ˙BÓÈ˙Áa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ .ÏÈ‚»̄ƒ¿≈¿»««≈∆«¬ƒ≈

תענית.33) לתפילת מיוחדות

.Á‰LÓ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰BL‡¯a»ƒ»≈ƒ∆»»∆∆
ÂÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B·‡«¬≈«««¬∆∆¿∆¿ƒ¿«

˙BÁkLp‰ ¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ34. «¬«¿∆««∆»«»≈«ƒ¿»

ומיואשים,34) כנשכחים מצרים בשעבוד ישראל שהיו לפי
וגאלם. אותם זכר והקב"ה

.Ë,ÏbÏba ÚLB‰È ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰iMa«¿ƒ»≈ƒ∆»»∆¿À««ƒ¿»
.‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆««∆

‰Úe¯z ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a35. »«»≈«¿»

נפלה 35) שעלֿידם השופרות, עלֿידי ביריחו נענה שיהושע
יריחו. חומת
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סז zeiprz zekld - mipnf xtq - fenz e"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÈÏ‡eÓL ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆¿≈
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰tˆna«ƒ¿»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰˜Úˆ ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰36. «∆»«»≈«¿»»

(שמואל36ֿ) ה'" אל שמואל "ויזעק כתוב: שבשמואל לפי
ט). ז, א

.‡È¯‰a e‰iÏ‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆≈ƒ»¿«
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÏÓ¯k‰««¿∆«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰37. «∆»«»≈«¿ƒ»

יח,37) (מלכיםֿא ענני" ה' "ענני לה': התפלל שאליהו לפי
לז).

.·ÈÈÚÓa ‰BÈ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿≈
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰‚c‰«»»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰38. «∆»«»»∆¿≈»»

ג).38) ב, (יונה לי" מצרה "קראתי התפלל: שיונה לפי

.‚È‰ÓÏLe „Âc ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈMMa«ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿……
ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÌÈÏLe¯Èa B·¿ƒ»«ƒ«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÏÚ ÌÁ¯Ó‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Ú«̂¬«¿∆««∆»«»«¿«≈«

ı¯‡‰39,‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ¯Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ . »»∆¿»»»ƒ»≈««»¿»»¿»»
.˙BÎ¯a Ïk ¯Á‡ ÔÈBÚL C¯„k¿∆∆∆ƒ««»¿»

ד"ה 39) טז: תענית ('תוספות' הארץ על התפללו ששניהם
מח:]. ברכות [וראה ברוך).

.„È¯ÓB‡ ˙ÈÚÈ·Ma40¯ÓB‚Â .'eÎÂ ‡Ù¯Â '‰ e‡Ù¯ : «¿ƒƒ≈¿»≈¿≈»≈¿¿≈
‰f‰ ¯„qÎÂ .˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜B˙Â ,¯„q‰ ÏÚ ‰lÙz‰«¿ƒ»««≈∆¿¿ƒ«¬¿¿«≈∆«∆

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈOBÚƒ¿»»

שמונהֿעשרה.40) של הרגילה התפילה בהמשך כלומר,

.ÂËeÈ‰ ,ÌÈÏLe¯Èa ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿«¿ƒ««≈∆«∆ƒ»«ƒ»
Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚k ˙Èa‰ ¯‰Ï ÔÈÒpk˙Ó41ÔÈÏlt˙Óe ƒ¿«¿ƒ¿«««ƒ¿∆∆«««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

‰ÚL ÈÓ" ¯ÓBÏ ¯eaˆ ÁÈÏL ÚÈbnLÎe .‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ«ƒ∆»»
È‰Ï‡ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ ,"Ì‰¯·‡ ˙‡∆«¿»»≈»«»¡…≈¡…≈

ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈ42Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Ce¯a , ƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â .Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈ƒ«¬»»≈¿«¿

˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ43,eÚ˜z :ÌÈÚ˜BzÏ ¯ÓB‡ ¿»»∆¿«««¿∆∆≈«¿ƒƒ¿
‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â Ïlt˙n‰ ¯ÊBÁÂ .eÚ˜z ,Ô¯‰‡ Èa¿≈«¬…¿»¿≈«ƒ¿«≈¿≈ƒ∆»»
ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰ ¯‰a Ì‰¯·‡ ˙‡∆«¿»»¿««ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÌÈ‰k‰ ÔÈÚ˜Bz Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜«¬«¿∆««∆¿««»¿ƒ«…¬ƒ

ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe44. ¿ƒƒ¿¿ƒ

ב.41) טו, תענית ברכות 42)משנה, חותמי שכל לפי
א. סג, ברכות במשנה כמבואר זה, בנוסח אמרו שבמקדש

הכנסת.43) בית על הממונה שני 44)שמש ישנם זה, לפי
במדינה, התפילות לבין במקדש התפילות בין חילוקים
כבוד  שם ברוך ענו ובמקדש תקעו, ולא אמן ענו שבמדינה

משנה'. 'מגיד ועי' ותקעו, מלכותו,

.ÊËÔÓ ‰BL‡¯ ‡È‰L ,BÊÏ ‰iM‰ ‰Î¯aa ÔÎÂ¿≈«¿»»«¿ƒ»»∆ƒƒ»ƒ

È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ce¯a :da Ì˙BÁ ,ÛÈÒBnL LM‰«≈∆ƒ≈»»¡…ƒ¡…≈
¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÔÈBÚ Ô‰Â .˙BÁkLp‰«ƒ¿»¿≈ƒ»≈¿«¿
Èa ,eÚÈ¯‰ :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿«««¿∆∆≈»∆»ƒ¿≈
‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â ¯eaˆ ÁÈÏL ¯ÊBÁÂ .eÚÈ¯‰ ,Ô¯‰‡«¬…»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈ƒ∆»»
ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B·‡Â ‰LÓ ˙‡∆∆«¬≈«««¬∆∆¿∆
ÔÈÚÈ¯Ó Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿∆««∆¿««»¿ƒƒ

.ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â¿¿ƒ¿ƒƒ

.ÊÈ,eÚ˜z :¯ÓB‡ ˙Á‡a .‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ÏÚ ÔÎÂ¿≈«»¿»»¿»»¿««≈ƒ¿
.˙BÎ¯a‰ Ú·L Ïk ¯Ó‚iL „Ú .eÚÈ¯‰ :¯ÓB‡ ˙Á‡·e¿««≈»ƒ«∆ƒ¿…»∆««¿»
,ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz ÌÚt :ÌÈ‰k‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«…¬ƒ««¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .ÌÈÓÚt Ú·L ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Ó ÌÚÙe««¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆«¿»ƒ¿≈
Ô‰LÎe .„·Ïa ˙Èa‰ ¯‰a ‡l‡ ‰Ê ¯„q‰ ÌÈOBÚƒ«≈∆∆∆»¿«««ƒƒ¿»¿∆≈
¯ÙBM·e ˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ,ÌL ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¬¿«»

e¯Ó‡L BÓk ,˙Á‡k45. ¿««¿∆»«¿

ה"ד.45) פ"א למעלה

.ÁÈÌ˙B‡ ÔÈ¯ÊBbL ÌB˜Ó Ïk - el‡‰ ˙BiÚz Ú·L∆««¬ƒ»≈»»∆¿ƒ»
˙È·Ï ÌÚ‰ Ïk ÔÈ‡ˆBÈ ,ÔÈÏlt˙nL ¯Á‡ - ÌL»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»»¿≈
Ìz‡ È¯‰ :¯ÓBÏk .ÌL ÌÈpÁ˙Óe ÔÈÎB·e ˙B¯·w‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿«¬≈«∆

ÌÎÈÎ¯cÓ e·eLz ‡Ï Ì‡ el‡k ÌÈ˙Ó46˙ÈÚz ÏÎ·e . ≈ƒ»≈ƒ…»ƒ«¿≈∆¿»«¬ƒ
ÔÈÏlt˙Ó ,¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ˙B¯v‰ ˙BiÚzÓƒ«¬ƒ«»∆¿ƒ««ƒƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚ ˙lÙz47.ÌB˜Ó ÏÎa ¿ƒ«¿ƒ»¿»»

א.46) טז, א.47)תענית כו, שם משנה,

.ËÈe˜ÒÙÈÂ ÔÈ„¯BÈ eÈ‰È È˙Ó „Ú - ÌÈÓLb Ì‰Ï e„¯È»¿»∆¿»ƒ«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿
‰·¯Á‰ ı¯‡‰ ˜ÓÚa e„¯iMÓ ?˙ÈÚz‰ ÔÓ ¯eav‰48 «ƒƒ««¬ƒƒ∆»¿¿…∆»»∆«¬≈»

e„¯iL „Ú ,‰„e·Ú·e .ÌÈÁÙË - ˙ÈBÈ··e .ÁÙË∆«¿≈ƒƒ¿«ƒ«¬»«∆≈¿
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa49. ¿…∆¿»¿»ƒ

מעובדת.48) החולקים 49)שאינה כחכמים ב. כה, תענית
מאיר. רבי על

á"ôùú'ä æåîú å"ë éðù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
קבלה,1) מדברי שהם צומות, הארבעה עניני בו נתבארו

תשעה  צום בענין הביאור רוב והיה שם. כמבואר וממנהג,
ונמשך  דברים. בהרבה השאר, מן חמור שהוא לפי באב,
הבית. חורבן מפני הזה בזמן לעשותו שאסור מה ביאור לזה
חייב  הוא מה יהודה, וערי המקדש ובית ירושלים והרואה
בביאור  האחרון הפרק זה ונסתיים אבלות. מפני לעשות
בימות  ושמחה ששון ימי להיות עתידין האלו שהצומות

המשיח.

.‡ÈtÓ Ì‰a ÌÈpÚ˙Ó Ï‡¯OÈ ÏkL ÌÈÓÈ ÌL LÈ≈»»ƒ∆»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿≈
ÈÎ¯c ÁzÙÏ ˙B··l‰ ¯¯BÚÏ È„k ,Ô‰a eÚ¯‡L ˙B¯v‰«»∆≈¿»∆¿≈¿≈«¿»ƒ¿…««¿≈
‰OÚÓe ,ÌÈÚ¯‰ eÈOÚÓÏ ÔB¯kÊ ‰Ê ‰È‰ÈÂ .‰·eLz‰«¿»¿ƒ¿∆∆ƒ»¿«¬≈»»ƒ«¬≈
eÏÂ Ì‰Ï Ì¯bL „Ú ,‰zÚ eÈOÚÓk ‰È‰L eÈ˙B·‡¬≈∆»»¿«¬≈«»«∆»«»∆¿»
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.·ÈËÈ‰Ï ·eL el‡ ÌÈ¯·c ÔB¯ÎÊaL .˙B¯v‰ Ô˙B‡»«»∆¿ƒ¿¿»ƒ≈»¿≈ƒ
.'B‚Â Ì˙·‡ ÔBÚ ˙‡Â ÌBÚ ˙‡ ecÂ˙‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«∆¬»¿∆¬¬…»¿

.·‰ÈÏ„b ‚¯‰ BaL ,È¯L˙a ÈLÈÏL ÌBÈ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»
·aÒÂ ,˙¯‡Lp‰ Ï‡¯OÈ ˙ÏÁb ˙aÎÂ ,Ì˜ÈÁ‡ Ôa∆¬ƒ»¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿∆∆¿ƒ≈

Ô˙eÏb Ì˙‰Ï2Ï·a CÏÓ CÓÒ BaL ,˙·Ëa È¯ÈOÚÂ . ¿»≈»»«¬ƒƒ¿≈≈∆»«∆∆»∆
¯BˆÓa d‡È·‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÚL¯‰ ¯v‡„Îe·¿«¿∆«»»»«¿»«ƒ∆¡ƒ»¿»
eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Êen˙a ¯OÚ ‰Ú·LÂ .˜BˆÓ·e¿»¿ƒ¿»»»¿«¬ƒ»¿»ƒ≈¿

˙BÁel‰ e¯azL :Ba3ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ „ÈÓz‰ ÏË·e ,4, ƒ¿«¿«»««»ƒƒ«ƒƒ
ÈL Ôa¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰Ú˜·‰Â5ÒBÓBËÒBt‡ Û¯OÂ , ¿»¿¿»¿»«ƒ¿À¿»≈ƒ¿»««¿

ÚL¯‰6‰¯Bz‰ ˙‡7ÌÏˆ „ÈÓÚ‰Â ,.ÏÎÈ‰a »»»∆«»¿∆¡ƒ∆∆«≈»

ועל 2) הנשארה, הפליטה על החורבן לאחר לראש שמינוהו
בראש  כי "אמרו ירוחם: רבנו וכתב כולם. גלו שנהרג, ידי

חול". ליום תעניתו ונדחה נהרג בסיוון 3)השנה בששה
משה  עלה בהשכמה בסיוון בשבעה הדברות, עשרת ניתנו
כלים  נמצאו יום, ארבעים שם ושהה התורה שאר לקבל
העגל  את ישראל שעשו ראה וכשירד בתמוז עשר בשבעה

לעיניהם. הלוחות את על 4)וישבר נבוכדנצר כשצר
בתמוז. בי"ז התחיל זה כי בידינו וקבלה כי 5)ירושלים.

בתשעה  לצדקיהו שנה עשרה "בעשתי כתוב הראשון בבית
בתענית  הבבלי התלמוד לפי הוא כן העיר". הובקעה לחודש
כאן", יש חשבונות "קלקול כי סובר הירושלמי אבל כח:
שבו  התאריך, מישראל נשכח החורבן של צרות מרוב
לאמיתו  אבל בתמוז, לתשעה בטעות ונרשם העיר הובקעה

בתמוז. עשר בשבעה ראשון בבית גם היה דבר שר 6)של
שני. בית חורבן בימי היה 7)יווני זה כי בידינו וקבלה

בתמוז. בי"ז

.‚ÏÚ ¯Ê‚ :Ba eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ·‡a ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿««
ı¯‡Ï eÒkÈ ‡lL ¯a„na Ï‡¯OÈ8˙Èa‰ ·¯ÁÂ .9 ƒ¿»≈«ƒ¿»∆…ƒ»¿»»∆¿»«««ƒ

‰BL‡¯a10‰iM·e11¯˙È·e ,‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰„kÏÂ . »ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈«
Ì‰Ï ‰È‰Â .Ï‡¯OiÓ ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ da eÈ‰Â .dÓL¿»¿»»¬»ƒ¿»ƒƒ¿»≈¿»»»∆

ÏB„b CÏÓ12‡e‰L ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚e Ï‡¯OÈ Ïk en„Â , ∆∆»¿ƒ»ƒ¿»≈¿≈«¬»ƒ∆
ÁÈLn‰ CÏÓ13,Ìlk e‚¯‰Â ,ÌÈiÓB¯‰ „Èa ÏÙÂ , ∆∆«»ƒ«¿»«¿«»ƒƒ¿∆∆¿À»

Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á BÓk ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ ‰˙È‰Â14B·e . ¿»¿»»»¿»¿À¿«≈«ƒ¿»
ÌBia15ÚL¯‰ ÒBtB¯ÒB¯BË L¯Á ˙eÚ¯ÙÏ ÔÎen‰ ««»¿À¿»»«¿¿»»»

ÔBiˆ :¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈ·È·Ò ˙‡Â ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»¿∆¿ƒ»¿«≈«∆∆¡«ƒ
.L¯Á˙ ‰„O»∆≈»≈

(8- ההוא" בלילה העם "ויבכו נאמר: מרגלים בפרשת
באב  תשעה ליל לילה אותו יוחנן, רבי אמר רבה ו"אמר
של  בכייה בכיתם אתם הוא, ברוך הקדוש להם אמר היה,

לדורות". בכייה לכם קובע ואני המקדש.9)חינם, בית
בא 10) לחודש... בשבעה החמישי "ובחודש שכתוב:

את  וישרוף ירושלים, בבל מלך עבד טבחים רב נבוזראדן
וכתיב: ירושלים", בתי כל ואת המלך בית ואת ה' בית
רב  נבוזראדן בא לחודש... בעשור החמישי "ובחודש
באב  בשבעה כיצד? הא ה'..." בית את וישרוף טבחים....
סמוך  ובתשעה בו, וקלקלו ואכלו להיכל גויים נכנסו
היום  כל והולך דולק והיה האּור את בו הציתו לחשיכה

חייב".11)כולו. ליום וחוב זכאי ליום זכות "מגלגלין
המלך.12) כוזיבא יוחי,13)בן בן שמעון רבי "תני

כוזבא  דרך - מיעקב" כוכב "דרך דורש: היה רבי עקיבא
דין  אמר: הווה כוזבא בר חמי הווה כד עקיבא רבי ֵמיעקב,

משיחא". מלכא היה 14)הוא זה כי בידינו וקבלה
באב. חכמים.15)בתשעה ביד קבלה זו אף

.„ÔÈL¯ÙÓ Ô‰ È¯‰ ,el‡‰ ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿≈«»≈¬≈≈¿…»ƒ
ÌBˆ .'B‚Â ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ·¯‰ ÌBˆ :‰Ïawa««»»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿
L„Áa ‡e‰L ,Êen˙a ¯OÚ ‰Ú·L ‰Ê - ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆ƒ¿»»»¿«∆«…∆

ÈÚÈ·¯‰16‡e‰L ,·‡a ‰ÚLz ‰Ê - ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ; »¿ƒƒ¿«¬ƒƒ∆ƒ¿»¿»∆
,È¯L˙a ‰LÏL ‰Ê - ÈÚÈ·M‰ ÌBˆÂ ;ÈLÈÓÁ‰ L„Áa«…∆«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ∆¿»¿ƒ¿≈
‰¯OÚ ‰Ê - È¯ÈOÚ‰ ÌBˆÂ ;ÈÚÈ·M‰ L„Áa ‡e‰L∆«…∆«¿ƒƒ¿»¬ƒƒ∆¬»»

.È¯ÈOÚ‰ L„Áa ‡e‰L ,˙·Ëa¿≈≈∆«…∆»¬ƒƒ

הזה 16) "החודש שנאמר לחדשים, השנה ראש הוא שניסן
השנה". לחדשי לכם הוא ראשון חדשים, ראש לכם

.‰˙BpÚ˙‰Ï el‡ ÌÈpÓÊa Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰Â17, ¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿«
¯„‡a ¯OÚ ‰LÏL·e18ÈÓÈa epÚ˙‰L ˙ÈÚzÏ ¯ÎÊ , ƒ¿»»»«¬»≈∆««¬ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

ÏÁ Ì‡Â .Ì˙˜ÚÊÂ ˙BÓv‰ È¯·c :¯Ó‡pL ,ÔÓ‰»»∆∆¡«ƒ¿≈«…¿«¬»»¿ƒ»
ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯„‡a ¯OÚ ‰LÏL19 ¿»»»«¬»ƒ¿¿«»«¿ƒƒ

ÈLÈÓÁa ÔÈpÚ˙Óe20„Á‡ Ï·‡ .¯OÚ „Á‡ ‡e‰L , ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ∆««»»¬»∆»
ÔÈÁBc ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿≈«∆»ƒ¿¿«»ƒ

˙aM‰ ¯Á‡Ï B˙B‡21˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁ .22, ¿««««»»ƒ¿¿∆∆«»
ÔÈ‡ el‡‰ ˙BÓBv‰ ÏÎ·e .˙aL ·¯Úa ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿∆∆«»¿»«»≈≈
Ï·‡ ,‰ÏÈÚ ˙lÙz Ô‰a ÔÈÏlt˙Ó ‡ÏÂ ÔÈÚÈ¯˙Ó«¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬»
ÔlÎ·e ."‰LÓ ÏÁÈÂ"a ‰ÁÓe ˙È¯ÁL ‰¯Bza ÔÈ¯B˜ƒ«»«¬ƒƒ¿»¿«¿«∆¿À»

‰ÏÈla ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡23·‡a ‰ÚLzÓ ıeÁ ,24. ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒƒ¿»¿»

ושמחה 17) ששון להו וקרי הרביעי...) (צום צום להו "קרי
הכי  פפא רב אמר - ולשמחה)? לששון יהודה לבית (יהיה
גזרת  יש ולשמחה, לששון יהיו שלום שיש בזמן קאמר,
מתענים  רצו שלום ואין המלכות גזרת אין צום, המלכות
שאין  הזה, שבזמן לקבוע הרמב"ם ובא מתענים", אין רצו
וכבר  להתענות, ישראל כל נהגו המלכות, גזירת ואין שלום

לחובה. הצומות את עליהם  אחאי 18)קבלו דרב בשאילתות
כולן  עיירות בין כפרים בין כרכים "בין (פקודי): גאון
יצחק  בר שמואל רבי דאמר באדר, עשר בשלושה מתענין
ועמוד  נקהלו שנאמר: הוא, לכל קהילה זמן עשר שלושה
תענית". יום קהילה? מאי בו עשר בשלושה נפשם על

מקדימין 19) אמרו "באלו ה. במגילה מהמשנה זאת ולמדו
מקדימים  - מגילה מקרא שמקדימים שכשם מאחרין", ולא
לנס. זכר אלא לפורענות שאינו אדר, י"ג צום את

השבת.20) כבוד מפני להתענות אין שבת כי 21)שבערב
השבת. כבוד מפני להתענות אין שבת עשרה 22)בערב

קביעות  לפי שישי ביום חלים אינן הצומות שאר כי בטבת,
שלנו. התענית.23)החדשים יום שעל 24)ליל שכיון

ואין  שלום אין שהרי בהם, להתענות חיוב אין הדין פי
מתשעה  חוץ הצומות, ביתר נהגו לא נהגו, שכך אלא גזירה,

יחידים. כתענית אלא באב,

.Â˙aLÂ .‰ÁÓOa ÔÈËÚÓÓ ·‡ ÒkiMÓ25ÏÁL ƒ∆ƒ»≈»¿«¬ƒ¿ƒ¿»¿«»∆»
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¯tÒÏ ¯eÒ‡ ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ·‡a ‰ÚLz26ÒaÎÏe27 ƒ¿»¿»ƒ¿¿»»¿«≈¿«≈
ı‰‚Ó ÈÏk LaÏÏÂ28ÔzLÙ ÈÏk elÙ‡ ,29¯·ÚiL „Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿…»¬ƒ¿ƒƒ¿»«∆«¬…

.¯eÒ‡ ˙ÈÚz‰ ¯Á‡Ï ÁÈp‰Ïe ÒaÎÏ elÙ‡Â .˙ÈÚz‰««¬ƒ«¬ƒ¿«≈¿«ƒ«¿««««¬ƒ»
‡ÏÂ ,BÊ ˙aLa ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL Ï‡¯OÈ e‚‰ ¯·Îe¿»»¬ƒ¿»≈∆…∆¡…»»¿«»¿…
˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙ÈÚz‰ ¯·ÚiL „Ú ,ıÁ¯nÏ eÒkÈƒ»¿«∆¿»«∆«¬…««¬ƒ¿≈¿
.˙ÈÚz‰ „Ú L„Á‰ L‡¯Ó ‰ËÈÁM‰ Ïh·Ï e‚‰pL∆»¬¿«≈«¿ƒ»≈…«…∆«««¬ƒ

מגוהץ.28)בגדים.27)להסתפר.26)שבוע.25) בגד
שבת  לפני שכבסוהו מגוהץ, שאינו מכובס, בגד ללבוש אבל

מותר. - כך.29)זו כל בו ניכר הגיהוץ שאין פי על אף

.ÊÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â .¯·c ÏÎÏ BÓBÈk BÏÈÏ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»≈¿¿»»»¿≈¿ƒ
ÌBÈk ,¯eÒ‡ BlL ˙BLÓM‰ ÔÈ·e .ÌBÈ „BÚaÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈«¿»∆»¿
‰cÚqa ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ«¿À»

da ˜ÈÒÙn‰30BÏ LiL BzbÓ ÔÈÈ ‡e‰ ‰˙BL Ï·‡ ; ««¿ƒ»¬»∆«ƒƒƒ∆≈
˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL31BÏ LiL ÁÈÏÓ ¯Oa ÏÎB‡Â , ¿»»ƒ»¿≈»»»ƒ«∆≈
¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL32.ÔÈÏÈL·z ÈL ÏÎ‡È ‡ÏÂ . ¿»»ƒ»≈¿……«¿≈«¿ƒƒ

והנסכים,30) הקרבנות ובטלו המקדש בית שחרב שמיום
שאין  אלא השנה, ימות בכל ויין מבשר להינזר צריכים היינו
החמירו  ולכן בו לעמוד יכול שאינו דבר הציבור על לגזור

המפסקת. בסעודה לכתחילה 31)לפחות, כשר שאינו
כשלמים",32)לנסכים. שהוא זמן "כל אמרו: בגמרא

בו  אין ששוב ויום, ולילה יום עליו שעברו לאחר כלומר
שמחה.

.Á?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33·‡a ‰ÚLz ·¯Ú ÏÎ‡L «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«∆∆ƒ¿»¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆÁ Ì„˜ „ÚÒ Ì‡ Ï·‡ .˙BˆÁ ¯Á‡««¬¬»ƒ»«…∆¬««ƒ
·¯ÚÂ .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÎB‡ ,da ˜ÈÒÙÓ ‡e‰L∆«¿ƒ»≈»«∆ƒ¿∆¿∆∆
Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»∆»ƒ¿¿«»≈¿∆»

‰ÓÏL ˙cÚÒk elÙ‡ BÁÏL ÏÚ ‰ÏÚÓe ,Bk¯ˆ34ÔÎÂ . »¿«¬∆«À¿»¬ƒƒ¿À«¿……¿≈
¯qÁÓ BÈ‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL BÓˆÚ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»«¿∆»ƒ¿¿«»≈¿«≈

ÌeÏk35. ¿

תבשילין.33) שני בסעודה יאכל אוכל 34)שלא "שהיה
שם). (רש"י סולת" כור ושריו ליום 35)הוא הצום ונדחה

ראשון.

.Ë¯˙BÈ ÏaÒÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,ÌÚ‰ Ïk ˙cÓ ‡È‰ BÊƒƒ«»»»∆≈»¿ƒƒ¿…≈
:Ô˙cÓ ‰˙È‰ Ck ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ Ï·‡ ;È‡cÓƒ«¬»¬ƒƒ»ƒƒ»»¿»ƒ»»

Bc·Ï Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú36˙t ∆∆ƒ¿»¿»»¿ƒƒ»»»¿««
,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÔÈa ·LBÈÂ ,ÌÈÓa d¯BLÂ ,ÁÏÓa ‰·¯Á¬≈»¿∆«¿»¿«ƒ¿≈≈«¿ƒ«ƒ
‰‚‡„a ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ ‰ÈÏÚ ‰˙BLÂ ,dÏÎB‡Â¿¿»¿∆»∆»ƒ∆«ƒƒ¿»»
Èe‡¯ ‰Êk .ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓk ,‰iÎ·e ÔBÓnL·e¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈À»¿»»»∆»
eÏÎ‡ ‡Ï eÈÓiÓe .‰fÓ ·B¯˜ B‡ ,˙BOÚÏ ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒ«¬»ƒ∆ƒ»≈…»«¿
‡l‡ ,ÌÈL„Ú ÏL elÙ‡ ,ÏÈL·z ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú∆∆ƒ¿»¿»«¿ƒ¬ƒ∆¬»ƒ∆»

.˙aLa ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»¿«»

וידום".36) בדד "ישב

.È‰ÚL˙a ˙BÓÈÏLÓe ˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe ˙B¯aÚÀ»¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»
·‡a37,ÔBˆa ÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ,‰ˆÈÁ¯a ¯eÒ‡Â . ¿»¿»ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ≈¿≈

ÏL ‰ÎÈÒa ¯eÒ‡Â .ÌÈna BÚaˆ‡ ËÈLB‰Ï elÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ¿»¿ƒ»∆

‚eÚz38ÌBÈk - ‰hn‰ LÈÓL˙·e ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e , «¬ƒ¿ƒ«««¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿
- ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿∆»¬«¬¿»»
.ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BOÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÔÈOBÚƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ
,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÔÈÏËa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈ƒ¿»¿¬»ƒ
‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ‰L∆»∆¿»»≈∆ƒ«¿»»

.ÌÏBÚÏ¿»

שחולה 37) מתענות. אינן האחרים הצומות בשלושת אבל
באב. בתשעה אפילו מתענה אינו סכנה בו שאין פי על אף

מותר.38) הזוהמא להעביר אבל

.‡ÈÌBÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»∆»
ÌÈÂc ÌÈ·LBÈ ‡l‡ ,·‡a ‰ÚL˙a39ÌÈÁ‡Â ¿ƒ¿»¿»∆»¿ƒ»ƒ¿∆¡»ƒ

ÌÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL ı¯‡‰ ÌÚ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÏ·‡k«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆«»»∆»«¬ƒƒ
L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯ ‰ÙOa BÏ40‰ÚL˙a ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â . ¿»»»»¿…∆…¿»ƒ¿¿ƒ¿»

‰Ln·e ,ÌÈ·e˙ka B‡ ÌÈ‡È·pa B‡ ‰¯Bza ·‡a¿»«»«¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»
˙B„b‰·e ‡¯Ób·e ˙BÎÏ‰·e41‡l‡ ‡¯B˜ BÈ‡Â . «¬»«¿»»««»¿≈≈∆»

.e‰ÈÓ¯ÈaL ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c·e ˙BÈ˜·e ·Bi‡a¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»ƒ∆¿ƒ¿¿»
Ba ÔÈÏËa Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ˙Â42ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜Óe . ¿ƒ∆≈«»¿≈ƒƒ¿»«¬»ƒ

L‡¯ ÏL ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ‡lL ÔÈ‚‰B43. ¬ƒ∆…¿«ƒ«¿ƒƒ∆…

החורבן.39) על וצער מכאב דרכי 40)עצבים משום ֵ
לב".41)שלום. משמחי ישרים ה' "פקודי שנאמר:

שמחה.42) להם גורמת בלימוד שההתקדמות
ארץ 43) משמים "השליך כתוב: ובחורבן פאר, שנקראים

באב  תשעה שדין אלו, חכמים וסוברים ישראל". תפארת
בתפילין. שאסור ראשון, ביום אבל ֳֵכדין

.·ÈB˙B‡a eÈ‰L ÌÈÓÎÁ ewz ,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆»¿
¯iÎÓe „iÒÓ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÔÈBa ÔÈ‡L ,¯Bc‰44ÔÈ·k «∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿À»¿À»¿ƒ¿«

B˙Èa ÁË ‡l‡ ;ÌÈÎÏn‰45¯iLÓe „ÈÒa „ÒÂ ËÈËa «¿»ƒ∆»»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈
Á˙t‰ „‚k ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ÌB˜Ó46.„ÈÒ ‡Ïa ¿«»««»¿∆∆«∆«¿…ƒ

d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ,˙¯iÎÓe ˙„iÒÓ ¯ˆÁ Á˜Bl‰Â47, ¿«≈«»≈¿À∆∆¿À∆∆¬≈¿∆¿»»
.ÌÈÏ˙k‰ ÛÏ˜Ï B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒƒ¿…«¿»ƒ

הקיר.44) על נאים הכנסת 45)ציורים בית כי אומרים יש
זה. בכלל אינם המדרש לבית.46)ובית בכניסה שיראוהו

יהודי.47) אינו זאת שעשה

.‚È‰cÚÒ ˙BOÚÏ ÔÁÏL C¯BÚ‰L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈À¿»«¬¿À»
ËÚÓ epnÓ ¯qÁÓ ,ÌÈÁ¯B‡Ï48Èet ÌB˜Ó ÁÈpÓe , ¿¿ƒ¿«≈ƒ∆¿««ƒ«»»

.ÌL ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙B¯Úw‰ ÔÓ ‰¯Ú˜ ‡Ïa¿…¿»»ƒ«¿»»¿»≈»
˙¯iLÓ ,·‰f‰Â ÛÒk‰ ÈËÈLÎz ‰OBÚ ‰M‡‰LÎe¿∆»ƒ»»«¿ƒ≈«∆∆¿«»»¿«∆∆
‰È‰È ‡lL È„k ,Ô‰a ˙‚‰BpL ËÈLÎz‰ ÈÈnÓ ÔÈÓƒƒƒ≈««¿ƒ∆∆∆»∆¿≈∆…ƒ¿∆

Á˜BÏ ,‰M‡ ‡OB Ô˙Á‰LÎe .ÌÏL ËÈLÎz49¯Ù‡ «¿ƒ»≈¿∆∆»»≈ƒ»≈«≈∆
el‡ ÏÎÂ .ÔÈlÙz‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó BL‡¯a Ô˙BÂ ‰Ï˜Óƒ¿∆¿≈¿…¿«»««¿ƒƒ¿»≈
CÁkL‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯È ¯kÊÏ È„k - ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿»«ƒ∆∆¡«ƒ∆¿»≈
‡Ï Ì‡ ÈkÁÏ ÈBLÏ ˜a„z .ÈÈÓÈ ÁkLz ,ÌÈÏLe¯È¿»»ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ…
L‡¯ ÏÚ ÌÈÏLe¯È ˙‡ ‰ÏÚ‡ ‡Ï Ì‡ ,ÈÎ¯kÊ‡∆¿¿≈ƒƒ…«¬∆∆¿»«ƒ«…

.È˙ÁÓOƒ¿»ƒ

תבשיל.48) לחסר צריך אינו טוב ויום שבת לסעודת אבל
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צבור,49) תענית בעת העם כל שעושים כמו בעצמו, החתן
שמחתי". ראש "על נאמר שהרי

.„ÈL e¯Êb ÔÎÂ¯ÓÊ ÈÈÓ ÏÎÂ .¯ÈL ÈÏÎa ÔbÏ ‡l ¿≈»¿∆…¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆∆
¯eÒ‡Â Ô‰a ÁÓOÏ ¯eÒ‡ ¯ÈL ÏL ÏB˜ ÈÚÈÓLÓ ÏÎÂ¿»«¿ƒ≈∆ƒ»ƒ¿…«»∆¿»
ÔÈi‰ ÏÚ ‰ta ‰¯ÈL elÙ‡Â .Ôa¯Á‰ ÈtÓ ,ÔÚÓLÏ¿»¿»ƒ¿≈«À¿»«¬ƒƒ»«∆«««ƒ
Ïk e‚‰ ¯·Îe .ÔÈÈ ezLÈ ‡Ï ¯ÈMa :¯Ó‡pL ,‰¯eÒ‡¬»∆∆¡««ƒ…ƒ¿»ƒ¿»»¬»
˙B‡„B‰ ÏL ¯ÈL B‡ ˙BÁaLz È¯·c ¯ÓBÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«ƒ¿≈À¿»ƒ∆»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡Ï50.ÔÈi‰ ÏÚ »≈¿«≈»∆«««ƒ

וכלה.50) חתן בבית כגון:

.ÂËCk ¯Á‡Â51‡lL ,ÌÈ˙Á ˙B¯ËÚ ÏÚ e¯Êb ¿««»»¿««¿¬»ƒ∆…
,ÏÈÏk ÌeL BL‡¯a Ô˙Á‰ ÁÈpÈ ‡lLÂ .ÏÏk ÌÁÈp‰Ï¿«ƒ»¿»¿∆…«ƒ«∆»»¿…¿ƒ

e¯Êb ÔÎÂ .‰¯ËÚ‰ Ì¯‰Â ˙Ùˆn‰ ¯Ò‰ :¯Ó‡pL52ÏÚ ∆∆¡«»≈«ƒ¿∆∆¿»≈»¬»»¿≈»¿«
˙Blk ˙B¯ËÚ53ÏL Ï·‡ ,·‰Ê B‡ ÛÒk ÏL ‰È‰ Ì‡ , «¿«ƒ»»∆∆∆»»¬»∆

.‰lkÏ ¯zÓ ÏÈ„b¿ƒÀ»««»

על 51) שצר אספסיינוס, של מלחמה) חיל =) בפולמוס
החורבן. בעת שנחרב 52)ירושלים טיטוס, של בפולמוס

גדולה. יותר הייתה והצרה ידו על דווקא 53)הבית
מותרים. אחרים אבל גזרו וכלות בחתנים

.ÊËÌa¯Áa ‰„e‰È È¯Ú ‰‡¯L ÈÓ54È¯Ú :¯ÓB‡ , ƒ∆»»»≈¿»¿À¿»»≈»≈
,da¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰‡¯ .Ú¯B˜Â ,¯a„Ó eÈ‰ EL„»̃¿¿»ƒ¿»¿≈«»»¿»«ƒ¿À¿»»

'B‚Â ¯a„Ó ÌÈÏLe¯È :¯ÓB‡55,Ba¯Áa Lc˜n‰ ˙Èa . ≈¿»«ƒƒ¿»¿≈«ƒ¿»¿À¿»
ÔÎÈ‰Óe .Ú¯B˜Â ,'B‚Â ez¯‡Ù˙Â eL„˜ ˙Èa :¯ÓB‡≈≈»¿≈¿ƒ¿«¿≈¿¿≈«≈≈»

ÌÈÙBv‰ ÔÓ ?Ú¯˜Ï ·iÁ56Ú¯B˜ ,Lc˜nÏ ÚÈbiLÎe . «»ƒ¿…«ƒ«ƒ¿∆«ƒ««ƒ¿»≈«
C¯cÓ ‡B·iLk ,‰lÁz Lc˜na Ú‚t Ì‡Â .¯Á‡ Ú¯∆̃««≈¿ƒ»««ƒ¿»¿ƒ»¿∆»ƒ∆∆
.ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÛÈÒBÓe ,Lc˜n‰ ÏÚ Ú¯B˜ - ¯a„n‰«ƒ¿»≈«««ƒ¿»ƒ«¿»»ƒ

גויים 54) שיד היינו, ש"חורבנן" והב"ח יוסף הבית וכתבו
עליהן. שלטת "וקורע".55)עודנה כאן: נוסף אחר בנוסח

על  וקורע חוזר יהודה, ערי על קרע שכבר פי על ואף
הקודש. עיר לירושלים מקו 56)ירושלים מסביב ם

המקדש. מקום את משם לראות שאפשר

.ÊÈB„Èa Ú¯B˜ Ìlk el‡‰ ÌÈÚ¯w‰ Ïk57.„nÚÓ »«¿»ƒ»≈À»≈«¿»≈À»
BaÏ ˙‡ ‰l‚iL „Ú ,ÂÈÏÚL ˙eÒk Ïk Ú¯B˜Â58BÈ‡Â . ¿≈«»¿∆»»«∆¿«∆∆ƒ¿≈

‰Á‡Ó59‡e‰ È‡M¯ Ï·‡ .ÌÏBÚÏ el‡ ÌÈÚ¯˜ ¿«∆¿»ƒ≈¿»¬»««
˙BÓlÒ ÔÈÓk Ô¯Ù˙Ïe ÔË˜ÏÏ ,ÔÏÏÓÏ ,ÔÏÏLÏ60. ¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿ƒÀ»

כלי.57) ידי על כנגד 58)ולא שמאלו בצד הקרע שעושה
ואם, אב על כקריעה דינן אלו שקריעות רבינו, וסובר ליבו.
והראב"ד  הקריעה. איחוי לעניין בגמרא אותן שהשוו כשם

זה. על הקרעים 59)חולק את שמחברת מיושרת תפירה
הקרע 60)כבראשונה. שהיכר מיושרות שאינן תפירות

נשאר.

.ÁÈCBz ,‡·Â CÏB‰ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‡·e CÏB‰ ‰È‰»»≈»ƒ»«ƒ≈»»
¯Á‡Ï Ì‡Â ;¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ≈≈«∆««≈¿ƒ¿««

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ - ÌBÈ ÌÈLÏL61. ¿ƒ≈¿≈«

המקדש.61) ומקום יהודה בערי הדין וכן

.ËÈ˙BÓÈÏ ÏËaÏ ÌÈ„È˙Ú el‡‰ ˙BÓBv‰ Ïk»«»≈¬ƒƒƒ»≈ƒ
ÌBÈ ˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú Ì‰L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÁÈLn‰«»ƒ«¿…∆»∆≈¬ƒƒƒ¿
'‰ ¯Ó‡ ‰k :¯Ó‡pL .‰ÁÓOÂ ÔBOO ÈÓÈÂ ·BËƒ≈»¿ƒ¿»∆∆¡«…»«
ÈÚÈ·M‰ ÌBˆÂ ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ·¯‰ ÌBˆ ,˙B‡·¿̂»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
‰ÁÓOÏe ÔBOOÏ ‰„e‰È ˙È·Ï ‰È‰È È¯ÈOÚ‰ ÌBˆÂ¿»¬ƒƒƒ¿∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿»

e·‰‡ ÌBÏM‰Â ˙Ó‡‰Â ,ÌÈ·BË ÌÈ„ÚÓÏe62. ¿…¬ƒƒ¿»¡∆¿«»¡»

לישראל,62) טובים ימים להיות עתידים ימים "אותם
עליה  המתאבלים וכל וגו', הרביעי צום ה' אמר כה שנאמר
שמחו  שנאמר הבא, לעולם עימה הם שמחים הזה, בעולם

וגו'". אוהביה כל בה וגילו ירושלים את

˙BiÚz ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿«¬ƒ

dMpge dNbn zFkld
-mipnfxtqהל'מגילהוחנוכה

¦§§¦¨©£ª¨
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ1ÔÈ‡Â , ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»

ÔÈn‰ ÔÓ2. ƒ«ƒ¿»
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  3ּפרק ¤¤¦
המגילה,1) קריאת וזמן בקריאה, המחוייבים בו נתבאר

המקומות. חילוף לפי וחילופו

.‡È¯·cÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ dpÓÊa ‰l‚n‰ ˙‡È¯¿̃ƒ««¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈ‡È·p‰ ˙wz ‡È‰L ÌÈÚe„È ÌÈ¯·c‰Â .ÌÈ¯ÙBÒ4. ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ«»««¿ƒƒ

d˙‡È¯˜a ÌÈ·iÁ Ïk‰Â5ÌÈLÂ ÌÈL‡ :6ÌÈ¯‚Â , ¿«…«»ƒƒ¿ƒ»»¬»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·ÚÂ7d˙B¯˜Ï ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓe .8. «¬»ƒ¿À¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿«ƒƒ¿»

ÔÈ‡·e Ô˙„B·Ú ÔÈÏh·Ó Ô˙„B·Úa ÌÈ‰k elÙ‡Â«¬ƒ…¬ƒ«¬»»¿«¿ƒ¬»»»ƒ
‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÚÓLÏ9‰¯Bz „eÓÏz ÌÈÏh·Ó ÔÎÂ . ƒ¿…«ƒ¿»¿ƒ»¿≈¿«¿ƒ«¿»
‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÚÓLÏ10ÏL ˙BˆÓ ¯‡LÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ; ƒ¿…«ƒ¿»¿ƒ»«»…∆ƒ¿»ƒ¿∆

‰¯Bz11EÏ ÔÈ‡Â .‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÈtÓ ÔÈÁ„ ÔlkL , »∆À»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿≈¿
‰ÂˆÓ ˙nÓ ıeÁ ,ÂÈtÓ ‰l‚Ó ‡¯˜Ó ‰Á„pL ¯·c12 »»∆ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»ƒ≈ƒ¿»

¯Á‡Â ‰lÁz B¯·B˜ - Ba Ú‚Bt‰L ;ÔÈ¯·B˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆«≈«¿¿ƒ»¿««
‡¯B˜ Ck13. »≈

ל.).2) (קידושין סופרים נקראו הראשונים אינן 3)חכמים
הלכות  'בעל כדעת ולא מצוות. תרי"ג במנין נכללות
תרי"ג  בכלל הן וחנוכה מגילה קריאת שמצוות גדולות',
קדשנו  "אשר עליהן: מברכים שאנו מאחר המצוות,
היטב  הזה הענין את רבינו ביאר וכבר וצונו", במצותיו
(מכות  שאמרו שמאחר הראשון), (שורש המצוות' ב'ספר
מצות  עשרה ושלש מאות שש שמלאי, רבי "דרש כג.):

ב'ספר ·ÈÈÒלמשהנאמרו  שם רבינו גרסת היא (וכך "
כך, אחר שנתחדשו מצוות בהן לכלול יתכן לא המצוות'),

כג.). (שבת תסור" "לא בכלל שהן במגילה 4)אףֿעלֿפי
נביאות, ושבע נביאים ושמונה ארבעים רבנן, "תנו א: יד,
שכתוב  מה על הותירו ולא פחתו ולא לישראל, להם עמדו
"מכדי  ב.): (שם אמרו וכן מגילה". ממקרא חוץ בתורה,
מקרא  ימי כל (הלא תקנינהו" הגדולה כנסת אנשי כולהו
נביאים  כמה היו ובהם כנה"ג) אנשי תקנום בפורים מגילה

יז:). ב.5)(מגילה ב, רבי 6)ערכין "אמר א: ד, מגילה
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היו  הן שאף מגילה, במקרא חייבות נשים לוי, בן יהושע
האי, רב (לשון נגאלו" אסתר "שעלֿידי - הנס" באותו

להלן. וראה (151 עמוד קח. לפסחים אבל 7)אוצה"ג
שהזמן  ממצוותֿעשה שפטורים משוחררים, שאינם עבדים
נשים  ודוקא מגילה. ממקרא פטורים בנשים, כמו גרמן
[וראה  לחםֿמשנה. ועי' כנ"ל. הנס, נעשה שעלֿידן חייבות,

ב]. הערה ה"א חנוכה מהל' פ"ג 'ירושלמי'8)להלן
ובני  בנוי מכנש לוי, בן יהושע "רבי ה"ה: פ"ב מגילה

קומיהון". לה וקרי א.9)ביתיה ג, "כהנים 10)מגילה
מבטלין  כולן במעמדם, וישראל בדוכנם לוים בעבודתן
בית  של סמכו מכאן מגילה, מקרא לשמוע ובאין עבודתן
מגילה" מקרא לשמוע ובאין תורה תלמוד שמבטלין רבי

שם). המצוות,11)(מגילה כל כנגד שקול תורה שתלמוד
כולם". כנגד תורה "ותלמוד מ"א): פ"א (פאה שנינו שהרי

לקברו.12) עליו שמצוה בו, שיטפל מי ואין עזוב מת
ב.13) ג, מגילה

.·È„È ‡ˆÈ ‡¯Bw‰ ÔÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ‡¯Bw‰ „Á‡∆»«≈¿∆»«≈«ƒ«≈»»¿≈
B˙·BÁ14,‡e‰Â .·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÈtÓ ÚÓLiL »¿∆ƒ¿«ƒƒƒ∆«»

d˙‡È¯˜a15ÔË˜ ‡¯Bw‰ ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .16,‰ËBL B‡ ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»»«≈»»∆
.‡ˆÈ ‡Ï epnÓ ÚÓBM‰«≈«ƒ∆…»»

כעונה.14) ב.15)שהשומע יט, שם בקצת 16)משנה,
הקורא  היה "אם כתוב: הכסףֿמשנה) בגירסת (וכן נוסחאות
מביא  רוקח' ב'מעשה אבל שוטה", או קטן או חרש
נזכר  לא ושם וקס"ב, קי"א משנת כת"י של נוסחאות
מדבר. ואינו שומע אינו גמור חרש שהרי נכון, וכן "חרש".
תנא, "מאן שם): (מגילה אמרו שומע, ואינו שמדבר ובחרש
דתנן  היא, יוסי רבי מוציא) (שאינו לא? נמי דיעבד חרש
אומר  יוסי רבי יצא, - לאזנו השמיע ולא שמע את הקורא
שמע  קריאת מהל' בפ"ב רבינו שפסק ומכיון יצא", לא -
כרחנו  על יצא, לאזנו השמיע ולא שמע את שהקורא ה"ח,
(מגילה  ב'ירושלמי' הוא וכן מגילה. במקרא חרש דין שבטל
במשנה" היא לשון שגרת חרש, כאן "אין ה"ה): פ"ב

(כסףֿמשנה).

.‚dlk ˙‡ ˙B¯˜Ï ‰ÂˆÓ17‰ÏÈla d˙B¯˜Ï ‰ÂˆÓe . ƒ¿»ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ¿»««¿»
ÌBi·e18ÌBi‰ ÏÎÂ ,‰ÏÈl‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ . «¿»««¿»»≈ƒ¿ƒ«««¿»¿»«

ÌBi‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk19‰ÏÈla d˙‡È¯˜ Ì„˜ C¯·Óe . »≈ƒ¿ƒ««¿»≈…∆¿ƒ»»««¿»
˙BÎ¯a LÏL20CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â . »¿»¿≈≈»«»¿»¡…≈∆∆

.‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»
ÌÈq ‰OÚL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÔÓf·e Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ˙B·‡Ï«¬≈«»ƒ»≈«¿««∆»«»¿»
ÔÓfÏ eÚÈb‰Â eÓi˜Â eÈÁ‰L ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»«¿«

"eÈÁ‰L" C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ÌBi·e .‰f‰21ÌB˜Óe . «∆«≈≈¿»≈∆∆¡»¿
C¯·Ó ,‰È¯Á‡ C¯·Ï e‚‰pL22eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a : ∆»¬¿»≈«¬∆»¿»≈»«»¿»¡…≈

,eÈc ˙‡ Ôc‰Â ,e·È¯ ˙‡ ·¯‰ Ï‡‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»»≈»»∆ƒ≈¿«»∆ƒ≈
ÌlLÓ‰Â ,eÈ¯vÓ eÏ Ú¯Ùp‰Â ,e˙Ó˜ ˙‡ Ì˜Bp‰Â¿«≈∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»»ƒ»≈¿«¿«≈
Ú¯Ùp‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ È·ÈB‡ ÏÎÏ ÏeÓb23 ¿¿»¿≈«¿≈»«»¿»«ƒ¿»

.ÚÈLBn‰ Ï‡‰ ,Ì‰È¯ˆ ÏkÓ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ»»≈∆»≈«ƒ«

מאיר.17) כרבי א. יט, מגילה א:18)משנה, ד, מגילה

המגילה  את לקרות אדם חייב לוי, בן יהושע רבי "אמר
אקרא  אלקי ג) כב, (תהלים שנאמר ביום, ולשנותה בלילה
על  נאמר זה (מזמור לי" דומיה ולא ולילה תענה, ולא יומם

רש"י). - דבר 19)אסתר הכלל, "זה ב: כ, מגילה משנה,
כשר  - בלילה שמצותו ודבר היום, כל כשר - ביום שמצותו

הלילה". "מאי 20)כל ב: כא, וגמרא א. כא, שם משנה,
ובריך: אשי, דרב לקמיה אקלע מקטרזיא ששת רב מברך?

על = ) שעשהÓמנ"ח" מגילה, ושה קרא רש"י).Áסים יינו,
שהחיינו 21) לברך שצריך אומרים, ויש בלילה. בירך שכבר

(אסתר  שנאמר ביום, היא הקריאה מצות שעיקר ביום, גם
" כח): במגידÌÈÓÈ‰Âֿט, (ראה ונעשים" נזכרים האלה

כא:22)משנה). שם הברכה ונוסח א. כא, מגילה משנה,
שלש 23) להזכיר כדי הנפרע", "האל הגירסא: בכת"י

כ  זו, בברכה "האל" בידי פעמים עמלק נפל פעמים שלש י
רוקח'). ('מעשה ומרדכי שאול יהושע, בימי ישראל:

.„?d˙‡È¯˜ ÔÓÊ e‰ÊÈ‡24dÏ ewz ‰a¯‰ ÌÈpÓÊ ≈∆¿«¿ƒ»»¿«ƒ«¿≈ƒ¿»
ÌÈÓÎÁ25ÈpÓÊ Ô‰ el‡Â .Ì‰ÈpÓÊa :¯Ó‡pL , ¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿«≈∆¿≈≈¿«≈

ÈÓÈÓ ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ‰È„Ó Ïk :d˙‡È¯¿̃ƒ»»»¿ƒ»∆»¿»À∆∆»ƒ≈
Ôe Ôa ÚLB‰È26ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,27Û‡ , ¿À«ƒ≈»»∆≈¿»»»∆«

¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ¯B˜ ,‰ÓBÁ ÂLÎÚ dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«¿»»ƒ«¬ƒ»»»
¯„‡a28˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰È„Óe .29‰È„Ó ÏÎÂ .C¯k «¬»¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈¿»¿»¿ƒ»

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»À∆∆»ƒ¿À«¿««ƒ
‰È„Óe .¯OÚ ‰Úa¯‡a ÔÈ‡¯B˜ ,‰zÚ ˙ÙwÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆«»¿ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»

˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ30.¯ÈÚ ƒ«ƒ¿≈ƒ

א.24) ב, שם).25)מגילה (מגילה, הגדולה כנסת אנשי
(שם 26) שאמר קרחה, בן יהושע כרבי ודלא שם. משנה,

אחשורוש. מימי (מגילה 27)ב:) שאמרו ממה נראה כן
ובחמיסר" בארביסר בהוצל מגילה קרי אסי "רב ב): ה,
(כתובות  היא בחו"ל הוצל והרי חומה. מוקף ספק משום
פ"א  למגילה ר"ן - דבנימין") "הוצל שם גרסינן ולא קיא.
פ"א  בתחילת ב'ירושלמי' מפורש וכן ע"א). ב ווילנא (דפוס
= ) קורין הרמב"ן) גרס (כן בחו"ל הכרך... "וחרב דמגילה

שם). ור"ן הרמב"ן (לקוטות עשר)" מגילה 28)בחמשה
ב. א.29)ג, ב, שם ב.30)משנה, ב, מגילה

.‰˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Èa‰ ÔLeL««ƒ»««ƒ∆…»¿»À∆∆
,¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡¯B˜ ,Ôe Ôa ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ≈¿À«ƒ¿ƒ«¬ƒ»»»
.Ba ¯OÚ ‰MÓÁa ÁBÂ :¯Ó‡pL ,Òp‰ ‰È‰ daL∆»»»«≈∆∆¡«¿««¬ƒ»»»
„B·k ˜ÏÁÏ È„k ?ÚLB‰È ÈÓÈa ¯·c‰ eÏz ‰nÏÂ¿»»»«»»ƒ≈¿À«¿≈«¬…»
È„k .ÔÓf‰ B˙B‡a ‰·¯Á ‰˙È‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»¬≈»¿«¿«¿≈

˜ eÈ‰iLÔÈk¯k Ô‰ el‡k e·LÁÈÂ ,ÔLeL È·k ÔÈ‡¯B ∆ƒ¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿¿ƒ≈¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·¯Á ‰zÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰«À»ƒ»««ƒ∆≈«»¬≈ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ¯B˜ ÚLB‰È ÈÓÈa ÔÈÙwÓ eÈ‰Â¿»À»ƒƒ≈¿À«ƒ«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆

‰Ê Òa Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ÔB¯kÊ31. ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆

ה"א.31) פ"א מגילה 'ירושלמי'

.Â‡l‡ ˙BiÒÎ Èz·a ÌÈˆa˜˙Ó ÌÈ‡L ,ÌÈ¯Ùk‰ Èa¿≈«¿»ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ∆»
ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰iL Ì‰Ï ewz ,ÈLÈÓÁ·e ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒƒ¿»∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ

‰ÒÈk‰ ÌBÈa32¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ?„ˆÈk . ¿«¿ƒ»≈«ƒ»«¿»»»»
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ÏÁ Ì‡Â .ÌBia Ba ÔÈ‡¯B˜ ,ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈ƒ«¬ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,ÈLÈÓÁÂ ÈMÓ ıeÁ ¯Á‡ ÌBÈa¿«≈ƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ

.¯OÚ ‰Úa¯‡Ï CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿«¿»»»»

להיות 32) הכפרים על הקילו "חכמים א: ב, מגילה משנה,
לאחיהם  ומזון מים שמספקין מפני הכניסה, ליום מקדימים

ד:). (שם שבכרכים"

.Ê- ˙aMa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ ?„ˆÈk≈«»«¿»»»»ƒ¿¿∆»««»
.¯OÚ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó«¿ƒƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ∆««»»
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLa ÔÈ‡¯B˜ - ÈLÈÏLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ∆
,ÈLa ÔÈ‡¯B˜ - ÈÚÈ·¯a ˙BÈ‰Ï ÏÁ .¯OÚ ‰LÏL¿»»»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ

¯OÚ ÌÈL ÌBÈ ‡e‰L33ÔÈÓÈc˜nL el‡ ÏÎÂ . ∆¿≈»»¿»≈∆«¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ,¯OÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ ÔÈ‡¯B˜Â¿¿ƒ…∆«¿»»»»≈¿ƒ»

‰¯OÚÓ ˙BÁÙa34. ¿»≈¬»»

בי"ד 33) בי"ג בי"ב בי"א נקראת "מגילה א. ב, שם משנה,
יותר". ולא פחות לא שכיון 34)ובט"ו, כרב. א. ה, מגילה

שם). (רש"י פרסום צריכה - בזמנה שלא אותה שקוראים

.ÁÔÓÊa ,‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜nL ¯Ùk¿»∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ÈLÈÓÁ·e ÈLa Ba ÔÈÒÎ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ≈¿ƒ»

¯OÚ ‰Úa¯‡a ‡l‡35‰¯OÚ da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÏÎÂ . ∆»¿«¿»»»»¿»ƒ∆≈»¬»»
È¯‰ - ¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏ ˙Òk‰ ˙È·a ÔÈÚe·˜ ÔÈÏËa«¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿»¿≈«ƒ¬≈

‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Óe ,¯ÙÎk ‡È‰36Ì‡Â . ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙Ï˜Ï˜ B˙wz - Ì„‡ Èa ‰¯OÚ ÌL ÔÈ‡37È¯‰Â , ≈»¬»»¿≈»»«»»«¿»»«¬≈

‰Úa¯‡a ‡l‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡Â ‰ÏB„b ¯ÈÚ ÈL‡k Ì‰≈¿«¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿«¿»»
¯OÚ38. »»

מקום 35) אימתי? יהודה, רבי "אמר א: ה, מגילה משנה,
בשני  לא נכנסין שאין מקום אבל ובחמישי, בשני שנכנסין
שאין  שכיון בזמנה", אלא אותה קורין אין - בחמישי ולא
שם  (רש"י בשבילם הקלה זאת אין - וחמישי בשני נכנסים

שם.36)ד:). בעינינו 37)משנה, שנראה עצמו, זה דבר
הכניסה, ביום לקרוא שיוכלו זה, למקום וכקולא כתקנה
גופה  היא ככפר, להיות וצריך אדם בני שם אין שהרי
להלן. כמבואר עיר, כמו יהיה שדינו וגורם קלקלתו,

בזמנה 38) שלא מגילה שהרי ה"ד. פ"א מגילה 'ירושלמי'
הקודמת  בהלכה כמבואר בעשרה, אלא אותה קורין אין

רוקח'). ('מעשה

.ËÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜nL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿
Ï·‡ ;˙eÎÏÓ Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï LiL ÔÓÊa ?‰ÒÈk‰«¿ƒ»ƒ¿«∆≈»∆¿ƒ¿»≈«¿¬»
ÌBÈ ‡e‰L ,dpÓÊa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»∆

¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡39È·e ÌÈ¯Ùk‰ Èa : «¿»»»»¿¬ƒ»»»¿≈«¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡¯B˜ ÔÈk¯k È·e ,¯OÚ ‰Úa¯‡a ÔÈ‡¯B˜ ˙B¯ÈÚ¬»¿ƒ¿«¿»»»»¿≈¿«ƒ¿ƒ

.¯OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»

שהשנים 39) בזמן אימתי? יהודה, רבי "אמר א: ב, [מגילה
הואיל  הזה בזמן אבל אדמתן, על שרויין וישראל כתיקונן
אלא  אותה קורין אין בה, הרי"ף) (כגירסת ומסתכנין
מעמידים  ישראל שהיו העת באותה שדווקא בזמנה",
סכנה, לידי באים ואין עצמם) ברשות עומדים = ) דתיהם

הזה  בזמן אבל בי"ג, בי"ב בי"א אותה קוראים היו
בזמנה  אלא אותה קוראים אין - בדתיהם ישראל שמסתכנים

במלכות]. הדבר שתלה רבינו כוונת וכן (רי"ף).

.È¯ÈÚ Ôa40C¯ÎÏ CÏ‰L41,¯ÈÚÏ CÏ‰L C¯k Ôa B‡ , ∆ƒ∆»«ƒ¿«∆¿«∆»«¿ƒ
‰‡È¯˜ ÔÓÊa BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ BzÚ„ ‰È‰ Ì‡42·kÚ˙Â , ƒ»»«¿«¬…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

BzÚ„a ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BÓB˜Ók ‡¯B˜ - ¯ÊÁ ‡ÏÂ¿…»«≈ƒ¿¿ƒ…»»¿«¿
ÈL‡ ÌÚ ‡¯B˜ - ‰‡È¯w‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ¯ÊÁÏ«¬…∆»¿««¿««¿ƒ»≈ƒ«¿≈

ÌL ‡e‰L ÌB˜n‰43C¯Îe .44BÏ CeÓq‰ ÏÎÂ45ÏÎÂ «»∆»¿«¿»«»¿»
BnÚ ‰‡¯p‰46ÌÈtÏ‡ ÏÚ ¯˙È Ì‰ÈÈa ÔÈ‡ Ì‡ , «ƒ¿∆ƒƒ≈≈≈∆»≈««¿«ƒ

‰n‡47.¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡¯B˜Â C¯Îk ‰Ê È¯‰ , «»¬≈∆ƒ¿«¿¿ƒ«¬ƒ»»»

בי"ד.40) קריאתו בט"ו.41)שזמן קריאתו שזמן
וכסף42ֿ) (מגידֿמשנה הלך שאליו המקום אותו של

ובגמרא.43)משנה). במשנה א. יט, ג,44)מגילה שם
בעמק.45)ב. שהוא כגון עמו, נראה שאינו אףֿעלֿפי

ס 46) שאינו בהר.אףֿעלֿפי שהוא כגון לו, מוך
על 47) וגם סמוך על גם מוסב שזה מורה הלשון פשטות

יש  רב הבדל - עמו? בנראה תועלת מה כן ואם נראה,
"נראה", ואילו ההליכה. במידת נמדד "סמוך", ביניהם:
אמה, מאלפים יותר יש שבהליכה שאע"פ אוירי, בקו נמדד
ככרך  הוא הרי - אמה מאלפים יותר אין האויר שבקו כיון

(כסףֿמשנה).

.‡È¯ÈÚ48˙ÙwÓ ‰˙È‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ˜ÙÒ ‡È‰L ƒ∆ƒ»≈¿≈»«ƒ»¿»À∆∆
,‰Ùw‰ Ôk ¯Á‡ B‡ Ôe Ôa ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ¿À«ƒ««≈À¿»
‰MÓÁÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,ÌÈÓi‰ ÈLa ÔÈ‡¯B˜¿ƒƒ¿≈«»ƒ∆≈«¿»»»»«¬ƒ»
‰Úa¯‡a d˙‡È¯˜ ÏÚ ÔÈÎ¯·Óe .Ì‰ÈÏÈÏ·e ,¯OÚ»»¿≈≈∆¿»¿ƒ«¿ƒ»»¿«¿»»

ÌÏBÚ‰ ·¯Ï d˙‡È¯˜ ÔÓÊ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,„·Ïa ¯OÚ49. »»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»¿…»»

ב.48) ה, הגאונים 49)מגילה בשם הר"ן הביא כן
(משנהֿלמלך).

.·Èe¯aÚ Ck ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯„‡a ‰l‚n‰ ˙‡ e‡¯»̃¿∆«¿ƒ»«¬»ƒ¿««»ƒ¿
¯„‡a d˙B‡ ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈ¯ÊBÁ - ‰M‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«»»¿ƒ¿¿ƒ»«¬»

dpÓÊa ÈM‰50. «≈ƒƒ¿«»

נקבעו 50) פורים ומצות מגילה מקרא כי ב. ו, מגילה משנה,
פורים  גאולת לגאולה, גאולה לסמוך כדי השני, לאדר

בגמרא). (שם בפסח מצרים לגאולת

.‚È˙aLa ‰l‚n‰ ˙‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡51ÏhÈ ‡nL ‰¯Êb . ≈¿ƒ∆«¿ƒ»¿«»¿≈»∆»ƒ…
,d˙B¯˜Ï È˜a ‡e‰L ÈÓ Ïˆ‡ CÏÈÂ B„Èa d˙B‡»¿»¿≈≈≈∆ƒ∆»ƒƒ¿»
ÌÈ·iÁ Ïk‰L .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰p¯È·ÚÈÂ¿«¬ƒ∆»«¿««ƒ¿»«ƒ∆«…«»ƒ

d˙‡È¯˜a ÔÈ‡È˜a Ïk‰ ÔÈ‡Â ,d˙‡È¯˜a52Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»»¿≈«…¿ƒƒƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa d˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÏÁ»¿«¿ƒ»»¿«»«¿ƒƒ¿¿ƒ»

˙aM‰ Ì„˜53ÌÈ¯et ˙BÎÏ‰a ÔÈL¯B„Â ÔÈÏ‡BLÂ . …∆««»¿¬ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
aL d˙B‡aÌÈ¯et ‡e‰L ¯ÈkÊ‰Ï È„k ,˙54. ¿»«»¿≈¿«¿ƒ∆ƒ

אי 51) שלנו, החדשים קביעות לפי א. ב, מגילה משנה,
מוקפין. של פורים אלא בשבת לחול ד,52)אפשר מגילה

אמרו 53)ב. "באלו א: ה, ושם א. ב, מגילה משנה,
אמר  אבא רבי אמר טעמא? מאי - מאחרין ולא מקדימין
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ולא  (כלומר: יעבור" ולא כז) ט, (אסתר קרא אמר שמואל:
ד,א.54)יאוחר). מגילה

.„È?„ˆÈk55˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ56 ≈««¿»»»»∆»ƒ¿¿«»
˙B¯ÈÚ Èa -57È·e ,˙aL ·¯Úa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ¿≈¬»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿∆∆«»¿≈

‰MÓÁ ÌBÈ ÏÁ .˙aLa „Á‡a ÌpÓÊa ÌÈ‡¯B˜ ÌÈk¯k¿«ƒ¿ƒƒ¿«»¿∆»¿«»»¬ƒ»
ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ÌÈk¯k Èa - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ»»ƒ¿¿«»¿≈¿«ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ
˙B¯ÈÚ È·e ;¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,˙aL ·¯Úa¿∆∆«»∆«¿»»»»¿≈¬»
ÔÈ‡¯B˜ Ïk‰ e‡ˆÓÂ ;ÌpÓÊ ‡e‰L ,ÌBia Ba ÔÈ‡¯B˜¿ƒ«∆¿«»¿ƒ¿¿«…¿ƒ

.¯OÚ ‰Úa¯‡a¿«¿»»»»

א.55) ב, שם החודש 56)משנה, את שקידשו בזמן
נ. הערה למעלה וראה הראייה, בכת"י 57)עלֿפי

אין  הזה שבזמן לפי הכפרים". ובני עיירות "ובני הגירסא:
ה"ט). (למעלה הכניסה ביום קוראים הכפרים

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מן 1) והאסור ופסולה, והכשרה המגילה, איכות בו נתבארו

בהם  לעשות והמחוייב אלו, בימים והאבל העינוי
הפרק  ונסתיים לאביונים. ומתנות מנות, ומשלוח מהשמחה,

מזרענו. יסוף לא וזכרה לעד תתקיים זו שמגילה בביאור

.‡‡ˆÈ ‡Ï - Ú¯ÙÓÏ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰2‡¯˜ . «≈∆«¿ƒ»¿«¿≈«…»»»»
‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ,BÏ ÈL ˜eÒt ‡¯˜Â ,„Á‡ ˜eÒt ÁÎLÂ¿»«»∆»¿»»»≈ƒ¿»«¿»»
,‡ˆÈ ‡Ï - ÈLÈÏL ˜eÒt ‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ,ÁÎML ˜eÒt»∆»«¿»«¿»»»¿ƒƒ…»»

Ú¯ÙÓÏ „Á‡ ˜eÒt ‡¯wL ÈtÓ3?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ . ƒ¿≈∆»»»∆»¿«¿≈«∆»≈«∆
¯„q‰ ÏÚ ‡¯B˜Â ÁÎML ÈL ˜eÒtÓ ÏÈÁ˙Ó4. «¿ƒƒ»≈ƒ∆»«¿≈««≈∆

האחרונים 2) הפסוקים שקרא והיינו א. יז, מגילה משנה,
הפרקים  קרא אם והואֿהדין הראשונים. הפסוקים ואחרֿכך
ק"ש  מהל' בפ"ב (וראה הראשונים שקרא לפני האחרונים

ה"ב.3)הי"א). פ"ב מגילה ב.4)'ירושלמי' יח, מגילה

.·dÈˆÁ ‡¯˜‡ :¯Ó‡È ‡Ï ,dÈˆÁ e‡¯wL ¯eaˆ ‡ˆÓ»»ƒ∆»¿∆¿»……«∆¿»∆¿»
,ÔBL‡¯ dÈˆÁ ‡¯˜‡Â ¯ÊÁ‡Â ¯eav‰ ÌÚ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ«ƒ¿∆¡…¿∆¿»∆¿»ƒ
ÏÚ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‡¯B˜ ‡l‡ ;Ú¯ÙÓÏ ‡¯B˜ ‰fL∆∆≈¿«¿≈«∆»≈ƒ¿ƒ»¿««

¯„q‰5‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰‰LÂ ‡¯˜ .6Èt ÏÚ Û‡ - «≈∆»»¿»»¿«¿»«¿»»««ƒ
dlk ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰ML7¯„q‰ ÏÚ ‡¯˜Â ÏÈ‡B‰ , ∆»»¿≈ƒ¿…∆À»ƒ¿»»««≈∆

‡ˆÈ -8. »»

יצא".6)שם.5) - סירוגין "קראה א: יז, שם משנה,
המגילה 7) כל בינתיים לגמור יכול שהיה עד כלֿכך ששהה

סופה. עד מהל'8)מראש (פ"ב שמע בקריאת פסק כן
בתפילה  ורק ה"ט), חנוכה מהל' (פ"ג ובהלל הי"ב) ק"ש

התפילה. לראש שחוזר הי"ג) תפילה מהל' (פ"ד פסק

.‚B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,‰t ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰9. «≈∆«¿ƒ»«∆…»»¿≈»
ÊÚBl‰10L„w‰ ÔBLÏa ‰·e˙k‰ ‰l‚n‰ ˙‡ ÚÓML «≈∆»«∆«¿ƒ»«¿»ƒ¿«…∆

Ô‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - L„w‰ ·˙Î·eƒ¿»«…∆««ƒ∆≈≈«»≈
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,ÔÈ¯ÓB‡11È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰·e˙k ‰˙ ¿ƒ»»¿≈»¿≈ƒ»¿»¿»

¯ÈkÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ˆÈ - dÚÓLe ˙ÈÂÈ12. ¿»ƒ¿»»»»««ƒ∆≈«ƒ
È¯·Ú ÚÓBM‰ ‰È‰ elÙ‡Â13. «¬ƒ»»«≈«ƒ¿ƒ

שם.9) לשון 10)משנה, מבין ואינו זרה, בשפה המדבר

אנן 11)הקודש. "אטו (יח.): ובגמרא שם. משנה,
קריאה  מצות אלא ידעינן? מי הרמכים, בני האחשתרנים
ניסא". ופרסומי קריאה מצות נמי הכא ניסא, ופרסומי

יוונית 12) לכתוב התירו בספריֿתורה שגם א. יח, מגילה
"יפת  כז) ט, (בראשית מהכתוב ודרשו ח:), מגילה (משנה
(יון  יפת של "דבריו - שם" באהלי וישכון ליפת אלקים
פסק  וכן ט:). (מגילה שם" באהלי יהיו יפת) מבני שהוא

עיי"ש. יט, הלכה תפילין מהל' בפ"א [הכתב 13)רבינו
הלשון  אבל כא:). (סנהדרין ליבונאה כתב הוא העברי
(פרשה  רבה בויקרא נראה וכן הקודש. לשון היא (=השפה)
לאברם  - כתיב להלן לשונם, את שינו "לא שם: שאמרו לב)
בלשון  אליכם המדבר פי כי וכתיב העברים, אלקי - העברי

הקודש"].

.„˙BBLlÓ ˙¯Á‡ ÔBLÏa B‡ Ìeb¯z ‰·e˙k ‰˙È‰»¿»¿»«¿¿»«∆∆ƒ¿
¯Èkn‰ ‡l‡ d˙‡È¯˜a B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÌÈBb‰«ƒ…»»¿≈»ƒ¿ƒ»»∆»««ƒ

„·Ïa ÔBLl‰ B˙B‡14·˙Îa ‰·e˙k ‰È‰zL ,‡e‰Â . «»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»ƒ¿»
È¯·Ú ·˙Îa ‰·e˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔBLl‰ B˙B‡«»¬»ƒ»»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‡¯B˜ ‰Ê ‡ˆÓpL ;‡ˆÈ ‡Ï - Èn¯‡Ï ˙ÈÓ¯‡ d‡¯˜e¿»»¬»ƒ«¬«ƒ…»»∆ƒ¿»∆≈

‰t ÏÚ15‡Ï - ‡¯Bw‰ B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡lL ÔÂÈÎÂ , «∆¿≈»∆…»»¿≈»«≈…
.epnÓ ÚÓBM‰ ‡ˆÈ»»«≈«ƒ∆

א.14) יז, מגילה א.15)משנה, יח, מגילה

.‰?„ˆÈk .‡ˆÈ ‡Ï - ‰ek ‡Ïa ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿…«»»…»»≈«
d·˙Bk ‰È‰16dL¯Bc B‡17˙‡ Ôek Ì‡ ,d‰ÈbÓ B‡ »»¿»¿»«ƒ»ƒƒ≈∆

- BaÏ Ôek ‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ - BÊ ‰‡È¯˜a ˙‡ˆÏ BaÏƒ»≈ƒ¿ƒ»»»¿ƒ…ƒ≈ƒ
‡ˆÈ ‡Ï18ÌÓ˙Ó ‡e‰Â ‡¯˜ .19Ìc¯ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , …»»»»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿…ƒ¿«

‡ˆÈ - ‰La20. ¿≈»»»

ממנה 16) מעתיק שהוא שלימה במגילה פסוק שקורא
ודורשה.17)וכותבה. שלימה במגילה פסוק שקורא

א.18) יז, שם ידע 19)משנה, ולא ועני, ליה "דקרי
אותו  (שקוראים מדכר" - ליה אדכרי וכי סברא, לאהדורי

לה  יודע ואיננו -ועונה, לו וכשמזכירים הלב, בהבנת שיב
יח: מגילה - הקורא 20)נזכר) ודוקא א. יז, שם משנה,

השומע  אבל כולה, שקרא אנו שרואים כיון מתנמנם, שקרה
כראוי  שמע לא שוודאי יצא, לא מתנמנם ששמעה

ה"ב). דמגילה פ"ב ('ירושלמי'

.Â?‡ˆÈ ‰·È˙Îa BaÏ ÔeÎn‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿«≈ƒƒ¿ƒ»»»
˜ÈzÚnL ¯Ùqa ‡¯BwL ‰‡È¯wa ˙‡ˆÏ Ôek˙pLa¿∆ƒ¿«≈»≈«¿ƒ»∆≈«≈∆∆«¿ƒ

epnÓ21‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;·˙Bk ‡e‰L ‰ÚLa22Ôek˙ ƒ∆¿»»∆≈¬»ƒ…ƒ¿«≈
È„È ‡ˆBÈ BÈ‡L .‡ˆÈ ‡Ï - ·˙kL BÊ ‰‡È¯˜a ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿ƒ»∆»«…»»∆≈≈¿≈
Ba ‰·e˙k dlkL ¯ÙqÓ d˙‡È¯˜a ‡l‡ B˙·BÁ»∆»ƒ¿ƒ»»ƒ≈∆∆À»¿»

‰‡È¯˜ ˙ÚLa23. ƒ¿«¿ƒ»

(לחם21ֿ) כתיקונה עשויה שלימה מגילה לפניו שהיתה
יח:). ממגילה זו 22)משנה, מילה חסירה אחר, [בנוסח

היטב: רבינו דברי מתפרשים זה ולפי רוקח'), ('מעשה
שקורא  בקריאה לצאת מכוין אלאֿאםֿכן יוצא שאינו
בקריאה  לצאת מכוין אם אבל שלפניו, השלם מהספר

יצא]. לא - עכשיו בו שכותב בספר מגילה,23)שקורא
שם.
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.Ê‰‡È¯˜ ‡¯˜Â d˙‡È¯˜a ‰ÚËÂ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ»»¿»»¿ƒ»
˙LaLÓ24‡ˆÈ -25.d˙‡È¯˜a ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿À∆∆»»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿ƒ»»

Ï·‡ .¯eaˆa elÙ‡Â ,‡ˆÈ - ·LBÈ B‡ „ÓBÚ d‡¯¿̃»»≈≈»»«¬ƒ¿ƒ¬»
„B·k ÈtÓ ,‰lÁzÎÏ ·LBÈ ¯eaˆ· ‡¯˜È ‡Ï…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿

¯eav‰26e‡ˆÈ - „Á‡k ‰¯OÚ elÙ‡ ,ÌÈL ‰e‡¯˜ . «ƒ¿»»¿«ƒ¬ƒ¬»»¿∆»»¿
ÔÈ‡¯Bw‰ ÔÓ ÌÈÚÓBM‰Â ÔÈ‡¯Bw‰27d˙B‡ ‡¯B˜Â . «¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»

ÔËw‰ ÌÚ ÏB„b28.¯eaˆa elÙ‡Â »ƒ«»»«¬ƒ¿ƒ

שובשה,24) לא הענין הבנת אבל משובשת, הקריאה רק
רוקח'). ('מעשה יצא לא - משובשת הענין הבנת גם שאם

בטעויותיה".25) מדקדקין אין "תני: שם: 'ירושלמי'
קורא 26) ביחיד אבל ה"א), פ"ד (שם ב'ירושלמי' נראה כן

המשנה  על (שם) בירושלמי הוא וכן לכתחילה, אפילו יושב
לא?... בתחילה הא לשעבר, "מה המגילה": את "הקורא
יושב" לקרותה מותר עומד, לקרותה מותר מתניתא כיני

טעמא?27)(לחםֿמשנה). "מאי א. כא, מגילה משנה,
כא:). שם (גמרא ושמעי" דעתייהו יהבי דחביבא, כיון

נהגו 28) והילך, "מיכן ה"ה): פ"ב (מגילה 'ירושלמי'
העדה' ב'קרבן (ופירש הכנסת" בבית לקרותה הרובים
נהגו  ואילך מכאן רביא, מתרגמינן נער השני: בפירוש

בנימין'). 'בני הכנסת. בבית לקרותה הנערים

.ÁÔÈa ‰·e˙k‰ ‰l‚Óa ¯eaˆa ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿»≈
‡ˆÈ ‡Ï - ‡¯˜ Ì‡Â .ÌÈ·e˙k‰29‡ .‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l «¿ƒ¿ƒ»»…»»∆»ƒ≈»¿»

dÏ ‡‰iL È„k ,‰¯ÒÁ B‡ ˙BÚÈ¯È‰ ¯‡L ÏÚ ‰¯˙È¿≈»«¿»«¿ƒ¬≈»¿≈∆¿≈»
‡ÏÂ ‰¯ÒÁ dÈ‡ elÙ‡Â da ‡¯B˜ „ÈÁi‰ Ï·‡ .¯k‰∆≈¬»«»ƒ≈»«¬ƒ≈»¬≈»¿…

B˙·BÁ È„È da ‡ˆBÈÂ ,‰¯˙È30. ¿≈»¿≈»¿≈»

כאן 29) ואין במקרא, קורא כאילו שנראה א. יט, מגילה
שם). (רש"י הנס בתורה 30)פרסום קוראים שאין [שכשם

אין  ודאי כן כג:) (מגילה בעשרה אלא בנביא מפטירים ואין
- ביחיד שקוראים וכיוון מעשרה, בפחות בכתובים קורין
אלא  וכתובים נביאים בתורה קריאה זו שאין הדבר ניכר

שם]. אבן' ב'טורי ועי' הנס, פרסום כאן ויש במגילה,

.ËÔÈ·˙Bk ÔÈ‡31ÏÈÂb‰ ÏÚ BÈ„a ‡l‡ ‰l‚n‰32B‡ ≈¿ƒ«¿ƒ»∆»ƒ¿««¿ƒ
ÛÏw‰ ÏÚ33‰¯Bz ¯ÙÒk ,34‡ˆÙÚ ÈÓa d·˙k Ì‡Â . ««¿»¿≈∆»¿ƒ¿»»¿≈«¿»
Ìez˜˜Â35- ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡La d·˙k .‰¯Lk - ¿«¿«¿¿≈»¿»»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ

‰ÏeÒt36dÓˆÚ ‰¯Bzk ËeË¯O ‰ÎÈ¯ˆe .37ÔÈ‡Â . ¿»¿ƒ»ƒ¿«»«¿»¿≈
dÓLÏ „aÚÏ CÈ¯ˆ dlL ¯BÚ‰38ÏÚ ‰·e˙k ‰˙È‰ . »∆»»ƒ¿«≈ƒ¿»»¿»¿»«
„aÚÓ BÈ‡L ¯BÚ ÏÚ B‡ ¯Èp‰39Ì"ekÚ d·˙kL B‡ , «¿»«∆≈¿À»∆¿»»«

‰ÏeÒt - ÒB¯B˜Èt‡ B‡40. ∆ƒ¿»

א.31) יז, מגילה חיה,32)משנה, או בהמה עור "לוקחין
במלח, אותו מולחין ואחרֿכך תחילה, ממנו השער ומעבירין
בו  וכיוצא בעפצא ואחרֿכך בקמח, אותו מעבדין ואחרֿכך
הנקרא  זהו אותו, ומחזיקין העור את שמכווצים מדברים

ה"ו). תפילין מהל' בפ"א (רבינו שחילקו 33)גויל" עור
נקרא  השער שממול החלק אותו, ועיבדו לשנים בעביו אותו

ה"ז). (שם וה"ט,34)קלף ה"ח שם רבינו שכתב כמו
קלף. על וגם גויל על גם נכתב חומצת 35)שספרֿתורה

– ה"ד) פ"א (שם ספרֿתורה כתיבת מדין ונלמד הנחושת.

משנה'. בה 36)'מגיד צריכים שאנו א. יז, מגילה משנה,
יט.). (מגילה דוקא  ב.37)דיו טז, רבינו 38)שם כתב [כן

עיבוד  צריכה שאינה מזוזה לענין הי"א) תפילין מהל' (פ"א
שמענו  שלא (בכסףֿמשנה), שם בתשובה והסביר לשמה,

ולתפילין]. לספרֿתורה אלא עיבוד משנה,39)שצריך
א. יז, הי"ג.40)מגילה תפילין מהל' בפ"א ראה

.ÈÌ‡ :˙BÚ¯˜Ó B‡ ˙BLËLËÓ ˙Bi˙B‡ da eÈ‰»»ƒ¿À¿»¿…»ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯Lk - da¯ eÈ‰ elÙ‡ ,¯k ÔÓeMƒ̄»ƒ»¬ƒ»À»¿≈»¿ƒ≈
Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯Lk - ÌÏL da¯ ‰È‰ Ì‡ ,¯k ÔÓeMƒ̄»ƒ»ƒ»»À»»≈¿≈»¿ƒ»

‡ˆÈ ‡Ï da ‡¯Bw‰Â ,‰ÏeÒt -41¯ÙBq‰ da ËÈÓL‰ . ¿»¿«≈»…»»ƒ¿ƒ»«≈
ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰ Ô‡¯˜e ,ÌÈ˜eÒt B‡ ˙Bi˙B‡ƒ¿ƒ¿»»«≈∆«¿ƒ»«

‡ˆÈ - ‰t42. ∆»»

ב.41) יח, שם.42)מגילה

.‡ÈeÈ‰iL „Ú dlk ‰¯eÙz ‡‰zL ‰ÎÈ¯ˆ ‰l‚n‰«¿ƒ»¿ƒ»∆¿≈¿»À»«∆ƒ¿
,ÔÈ„È‚a ‡l‡ ˙¯t˙ dÈ‡Â .˙Á‡ ‰l‚Ó ‰È˙B¯BÚ Ïk»∆»¿ƒ»∆»¿≈»ƒ¿∆∆∆»¿ƒƒ
.‰ÏeÒt - ÔÈ„È‚a ‡lL d¯Ùz Ì‡Â .‰¯Bz ¯ÙÒk¿≈∆»¿ƒ¿»»∆…¿ƒƒ¿»
¯ÙÒk ÔÈ„È‚a ‰ÚÈ¯È‰ Ïk ˙‡ ¯t˙Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â¿≈»ƒƒ¿…∆»«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈∆
‰ˆ˜a ˙B¯ÈÙz LÏL ÔÈ„È‚a ¯Ùz elÙ‡ ‡l‡ ,‰¯Bz»∆»¬ƒ»«¿ƒƒ»¿ƒƒ¿≈
- ÈM‰ ‰ˆwa LÏLÂ dÚˆÓ‡a LÏLÂ ‰ÚÈ¯È‰«¿ƒ»¿»¿∆¿»»¿»«»∆«≈ƒ

˙¯b‡ ˙‡¯˜pL ÈtÓ ,‰¯Lk43. ¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ∆∆

גוריא 43) בר חמא רב אמר חלבו רב "אמר א: יט, במגילה
לב) ט, אסתר - בספר (ונכתב ספר נקראת מגילה רב, אמר
תפרה  שאם - ספר כט), שם - הפורים (אגרת אגרת ונקראת
חוטי  שלשה בה הטיל שאם - אגרת פסולה, - פשתן בחוטי

משולשין". שיהיו ובלבד - נחמן רב אמר כשרה, - גידין

.·È"˙¯OÚ"Â ÔÓ‰ Èa ˙¯OÚ ˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«≈ƒ¿¬∆∆¿≈»»«¬∆∆
aeÏ˙ ÌlkL ÌÚ‰ ÏÎÏ ÚÈ„B‰Ï È„k ,˙Á‡ ‰ÓÈL ƒ¿ƒ»««¿≈¿ƒ«¿»»»∆À»ƒ¿

„Á‡k e‚¯‰Â44‰l‚n‰ ‡¯Bw‰L ,Ï‡¯OÈ Ïk ‚‰Óe . ¿∆∆¿¿∆»ƒ¿«»ƒ¿»≈∆«≈«¿ƒ»
˙¯b‡k ËLBÙe ‡¯B˜45,¯Ó‚iLÎe ;Òp‰ ˙B‡¯‰Ï , ≈≈¿ƒ∆∆¿«¿«≈¿∆ƒ¿…

dÎ¯BÎÂ ¯ÊBÁ46.C¯·Óe dlk ≈¿¿»À»¿»≈

ב.44) טז, (מגידֿמשנה).45)שם, גאון האי רב כתב כן
וכורכה".46) "ופושטה בכת"י:

.‚È‰MÓÁÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈL¿≈«»ƒ»≈∆≈«¿»»»»«¬ƒ»
„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ,¯OÚ47˙ÈÚ˙Â48ÏÎa Ì„‡ ÏÎÏ »»¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ¿»»»¿»

¯OÚ ‰MÓÁ ÔÈOBÚ Ô‰L ÔÈk¯k È·Ï ÔÈa .ÌB˜Ó»≈ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¬ƒ»»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ ÔÈOBÚ Ô‰L ˙B¯ÈÚ È·Ï ÔÈa ,„·Ïaƒ¿«≈ƒ¿≈¬»∆≈ƒ«¿»»»»

„·Ïa49¯„‡a ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÓi‰ ÈLe . ƒ¿«¿≈«»ƒ¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ«¬»
ÈM‰ ¯„‡·e ÔBL‡¯‰50eÓÈc˜‰L ÌÈ¯Ùk ÈL‡ . »ƒ«¬»«≈ƒ«¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

ÌÈ¯zÓ - ÌÈ¯eÙÏ CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa e‡¯˜Â¿»¿¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿ƒÀ»ƒ
d˙‡È¯˜ ÌBÈa ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a51„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡Â , ¿∆¿≈¿«¬ƒ¿¿ƒ»»«¬ƒ¿∆¿≈

el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈLa ˙ÈÚ˙Â52ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¬ƒƒ¿≈«»ƒ»≈¿««ƒ∆≈
.Ô‰a ÔÈ‡¯B˜¿ƒ»∆

בהספד 47) שאסור נלמד "שמחה", במגילה שכתוב ממה
ה:). "ומשתה"48)(מגילה במגילה שכתוב ממה נלמד

שם). שם.49)(מגילה, "אין 50)מגילה, ב: ו, במגילה
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עה dkepge dlibn 'ld - mipnf xtq - fenz f"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ומתנות  המגילה קריאת אלא השני לאדר הראשון אדר בין
שוין". וזה זה - ותענית הספד לענין "הא לאביונים".

א.51) ה, מגילה אינה 52)משנה, ש"שמחה שם. גמרא,
בזמנה". אלא (בכפרים) נוהגת

.„ÈÌBÈÂ ˙B¯ÈÚÂ ÌÈ¯Ùk È·Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙ÂˆÓƒ¿««¿»»»»ƒ¿≈¿»ƒ«¬»¿
‰ÁÓO ÌBÈ Ô˙BÈ‰Ï ÌÈk¯k È·Ï ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿»ƒ¿»

ÌÈBÈ·‡Ï ˙BzÓe ÌÈÚ¯Ï ˙BÓ ÁBÏLÓe ,‰zLÓe53. ƒ¿∆ƒ¿«»¿≈ƒ«»»∆¿ƒ
‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯zÓe54Èe‡¯ ÔÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . À»«¬ƒ«¿»»¿««ƒ≈≈»

‰OBÚ‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»»»¿¬»ƒ»»∆
‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ ,ÌÈ¯et ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ≈∆ƒ«¿»»

ÌÏBÚÏ55B‡ ÈLa e‡¯˜Â eÓ„wL ,ÌÈ¯Ùk Èa . ¿»¿≈¿»ƒ∆»¿¿»¿¿≈ƒ
- Ô˙‡È¯˜ ÌBÈa ÌÈBÈ·‡Ï ˙BÚÓ e˜lÁ Ì‡ ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒƒƒ¿»»∆¿ƒ¿¿ƒ»»

e‡ˆÈ56Ì˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ‰zLn‰Â ‰ÁÓO‰ Ï·‡ . »¿¬»«ƒ¿»¿«ƒ¿∆≈ƒ»
e‡ˆÈ ‡Ï - eÓÈc˜‰ Ì‡Â ,¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ‡l‡57. ∆»¿«¿»»»»¿ƒƒ¿ƒ…»¿

‰ÏÈla d‡OÚL ÌÈ¯et ˙cÚÒe58È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ¿À«ƒ∆¬»»««¿»…»»¿≈
B˙·BÁ59. »

משתה 53) ימי אותם "לעשות כב) ט, (אסתר שכתוב
לאביונים". ומתנות לרעהו איש מנות ומשלוח ושמחה

עלייהו,54) קבילו לא מלאכה עשיית "איסור ב: ה, במגילה
טוב, ויום ומשתה שמחה יט) שם, (שם כתיב דמעיקרא
ואילו  ושמחה, משתה ימי אותם לעשות כתיב ולבסוף

כתיב". לא לההוא 55)יוםֿטוב חזייה "רב שם: במגילה,
כתנא". צמח דלא ולטייה בפוריא, כתנא שדי דהוה גברא

ביום 56) לאביונים מעות לחלק לכתחילה שמצוה [נראה
כי  ויתכן בדיעבד. יצא הקריאה ביום חילק שאם אלא י"ד,
מקדימין, שאמרו "אע"פ ה.) (מגילה המשנה פירוש זהו
מותרים  כלומר - לאביונים" ומתנות ותענית בהספד מותרין

בי"ד]. מצוותן שעיקר אע"פ לאביונים, שם 57)במתנות
בזמנה". אלא נוהגת אינה "שמחה א: שבו 58)ה, לילה

(מגידֿמשנה). המגילה משתה 59)קוראים "ימי שכתוב
ז:). (מגילה ושמחה"

.ÂË¯Oa ÏÎ‡iL ?BÊ ‰cÚÒ ˙·BÁ „ˆÈk60Ôw˙ÈÂ ≈««¿À»∆…«»»ƒ«≈
„Ú ÔÈÈ ‰˙BLÂ .B„È ‡ˆÓz ¯L‡ ÈÙk ‰‡ ‰cÚÒ¿À»»»¿ƒ¬∆ƒ¿»»¿∆«ƒ«

¯kzLiL61ÁÏLÏ Ì„‡ ·iÁ ÔÎÂ .B˙e¯ÎLa Ì„¯ÈÂ ∆ƒ¿«≈¿≈»≈¿ƒ¿¿≈«»»»ƒ¿…«
ÈÈÓ ÈL B‡ ÏÈL·z ÈÈÓ ÈL B‡ ¯Oa ˙BÓ ÈzL¿≈»»»¿≈ƒ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈
e‰Ú¯Ï LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :¯Ó‡pL ,B¯·ÁÏ ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¬≈∆∆¡«ƒ¿«»ƒ¿≈≈

Á‡ LÈ‡Ï ˙BÓ ÈzL -ÌÈÚ¯Ï ÁÏLÏ ‰a¯n‰ ÏÎÂ .„ ¿≈»¿ƒ∆»¿»««¿∆ƒ¿…«¿≈ƒ
B¯·Á ÌÚ ÛÈÏÁÓ - BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁaLÓ -62‰Ê : ¿À»¿ƒ≈«¬ƒƒ¬≈∆

È„k .B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL ‰ÊÂ ,B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL≈«»∆¿À»¿∆≈«»∆¿À»¿≈
.e‰Ú¯Ï LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :Ìi˜Ï¿«≈ƒ¿«»ƒ¿≈≈

ואין 60) ושמחה", משתה "ימי שם): (אסתר נאמר שהרי
שנאמר  ממה זאת ולמדו קט.), (פסחים בבשר אלא שמחה
ושמחת" שם, ואכלת שלמים "וזבחת ז): כז, (דברים

חייב 61)(מגידֿמשנה). רבא, "אמר אמרו: ב ז, במגילה
לברוך  המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי אינש
בשכרותו, וירדם ישתכר - היין שתיית שעלֿידי מרדכי",

ידע. ב.62)ולא ז, מגילה

.ÊËÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ .ÌÈ¯et‰ ÌBÈa ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ ·iÁÂ¿«»¿«≈»¬ƒƒ¿«ƒ≈¬ƒ
˙BÚÓ B‡ ˙Á‡ ‰zÓ „Á‡ ÏÎÏ Ô˙B .ÌÈiÚ ÈMÓ63 ƒ¿≈¬ƒƒ≈¿»∆»«»»««»

˙BzÓe :¯Ó‡pL .ÔÈÏÎ‡ ÈÈÓ B‡ ÏÈL·z ÈÈÓ B‡ƒ≈«¿ƒƒ≈√»ƒ∆∆¡««»
ÌÈiÚ ÈLÏ ˙BzÓ ÈzL - ÌÈBÈ·‡Ï64ÔÈ‡Â . »∆¿ƒ¿≈«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿≈

ÏhÏ B„È ËLBt‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈ¯et ˙BÚÓa ÔÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒƒ¿ƒ∆»»«≈»ƒ…
BÏ ÔÈ˙B65‰˜„ˆÏ ÌÈ¯et ˙BÚÓ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒƒ¿»»

˙¯Á‡66. «∆∆

מעות".63) "או האלו המילים אין ישנים, בדפוסים
א.64) ז, שם 65)מגילה ו'ירושלמי' פ"א, מגילה תוספתא

ה"ד. שם).66)פ"א ו'ירושלמי' ב. עח, בבאֿמציעא

.ÊÈ˙Ba¯‰lÓ ÌÈBÈ·‡ ˙BzÓa ˙Ba¯‰Ï Ì„‡Ï ·ËeÓ»»»»¿«¿¿«¿∆¿ƒƒ¿«¿
ÌL ÔÈ‡L .ÂÈÚ¯Ï ˙BÓ ÁBÏL·e B˙cÚÒa67‰ÁÓO ƒ¿À»ƒ¿«»¿≈»∆≈»ƒ¿»

ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈiÚ ·Ï ÁnOÏ ‡l‡ ‰¯‡ÙÓe ‰ÏB„‚¿»¿…»»∆»¿«≈«≈¬ƒƒƒƒ
el‡‰ ÌÈÏÏÓ‡‰ ·Ï ÁnOn‰L .ÌÈ¯‚Â ˙BÓÏ‡Â¿«¿»¿≈ƒ∆«¿«≈«≈»À¿»ƒ»≈
ÌÈÏÙL Áe¯ ˙BÈÁ‰Ï :¯Ó‡pL ,‰ÈÎMÏ ‰ÓBc∆«¿ƒ»∆∆¡«¿«¬«¿»ƒ

.ÌÈ‡k„ ·Ï ˙BÈÁ‰Ïe¿«¬≈ƒ¿»ƒ

יסודי 67) מהל' בפ"א וראה רבינו, בדברי שגור זה ביטוי
ה"א. התורה

.ÁÈÈ¯ÙÒ Ïk68ÌÈ·e˙k‰ ÏÎÂ ÌÈ‡È·p‰69ÔÈ„È˙Ú »ƒ¿≈«¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒƒ
ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ÏËaÏ70¯zÒ‡ ˙l‚nÓ ıeÁ ,71È¯‰Â . ƒ»≈ƒ«»ƒ«ƒ¿ƒ«∆¿≈«¬≈

‰¯B˙ ÈLnÁ ‰MÓÁk ˙Ói˜ ‡È‰72ÏL ˙BÎÏ‰ÎÂ ƒ«∆∆«¬ƒ»À¿≈»¿»¬»∆
‰t ÏÚaL ‰¯Bz73Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÏBÚÏ ÔÈÏËa ÔÈ‡L , »∆¿«∆∆≈»¿≈ƒ¿»¿««ƒ

˙B¯v‰ eÁkL Èk :¯Ó‡pL ,ÏËaÈ ˙B¯v‰ ÔB¯ÎÊ ÏkL∆»ƒ¿«»ƒ»≈∆∆¡«ƒƒ¿¿«»
‡Ï ÌÈ¯et‰ ÈÓÈ - ÈÈÚÓ e¯zÒ ÈÎÂ ˙BBL‡¯‰»ƒ¿ƒƒ¿¿≈≈»¿≈«ƒ…

eÏËaÈ74e¯·ÚÈ ‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÂ :¯Ó‡pL , ƒ»¿∆∆¡«ƒ≈«ƒ»≈∆…««¿
.ÌÚ¯fÓ ÛeÒÈ ‡Ï Ì¯ÎÊÂ ,ÌÈ„e‰i‰ CBzÓƒ«¿ƒ¿ƒ¿»…»ƒ«¿»

ה"ה.68) שם אינם 69)'ירושלמי' תורה ספרי חמשה אבל
שם). ('ירושלמי' לעולם מידי 70)בטלים "ליכא שהרי

(תענית  באורייתא" רמיזי ולא וכתובים בנביאים דכתיבי
"אלה  לד) כז, (ויקרא הכתוב על קד.) (שבת ודרשו ט.).
מעתה", דבר בה לחדש רשאי הנביא "שאין - המצוות"
בתורה, הרמזים כל את להבין יתירה בינה בנו שאין אלא
את  יבינו וכולם ה' את דעה הארץ תמלא המשיח ולימות
('מראה  וכתובים בנביאים לקרוא יצטרכו ולא התורה,

שם). שם.71)הפנים' (דברים 72)'ירושלמי' "שנאמר
פסק" "ולא ומתרגמינן יסף". ולא גדול "קול יט): ה,

שם). "הליכות 73)('ירושלמי' ו): ג, (חבקוק "שנאמר
שם. 'ירושלמי' – הלכות) אלא הליכות תקרי (אל  לו" עולם

שם.74) 'ירושלמי'

á"ôùú'ä æåîú æ"ë éùéìù íåé

חנּכה  הלכֹות - ׁשליׁשי 1ּפרק ¤¤§¦¦¦§£ª¨
שני.1) בית בימי החנוכה, בזמן שארע הנס ענין בו נבאר

בשמונת  ההלל וקריאת הלילות. בשמונת ההדלקה וחיוב
הימים  בכל וענינו ההלל, קריאת ביאור לזה ונמשך הימים.
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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

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

Exabe .mcIn mriWFde ,EpizFa` idl` mdilr mgxW cr . ."©¤¦¥£¥¤¡Ÿ¥£¥§¦¨¦¨¨§¨§
."'Ek . . mEbxde milFcBd mipdMd i`pFnWg ipA§¥©§©©Ÿ£¦©§¦©£¨

כהן־גדול  והלא הגדולים" "הכהנים כאן מ"ש להבין צריך
לדור. אחד

למסור  שרוצה במי והתוס' הרמב"ם מחלוקת בהקדים ויובן
החמורות  העבירות משלוש שאינן עבירות על נפשו
"יעבור  שדינן דמים, ושפיכות עריות, גילוי ע"ז, - שבתורה
ואל  יעבור בו שנאמר מי "כל הרמב"ם לדעת יהרג". ואל
התוס' אבל בנפשו". מתחייב זה הרי עבר ולא ונהרג יהרג
עצמו  על להחמיר רצה ו"אם - לעבור בידו שהרשות סברו
שגם  הפוסקים וכתבו בידו". הרשות מצוות בשאר אפי'
הוא  "אם יהרג ואל יעבור בו שנאמר מי כל הרמב"ם לדעת
רשאי  בכך פרוץ שהדור ורואה שמים, ירא וחסיד גדול אדם
כדי  קלה, מצוה על אפילו עצמו ולמסור ה' את לקדש

כו'". ולמדו העם שיראו
שהרי  ביוונים, החשמונאים נלחמו דין מאיזה לשאול ויש
הרי  מכל־מקום יעבור", ואל "יהרג השמד שבשעת אע"פ
אבל  התורה, מצוות על לעבור אותו כופין אם רק זה
מול  וחלשים מעטים - למלחמה לצאת היתר אין לכאורה
כתב  לכך נפשות. בסכנת עצמם ולהעמיד - וגיבורים רבים
במובן  "גדולים" שהיו הגדולים" "הכהנים חשמונאי בני על
הרשות  והיתה הכ"מ, שכתב שמים" וירא וחסיד "גדול של
בהם, פרוץ שהדור הדברים על נפשם למסור בידם

כולה. התורה כל על ובעניננו,
השנה  שלמועדי הידועים השל"ה דברי פי על להוסיף ויש
וישב  ופרשיות חלות, שבהן התורה לפרשיות שייכות יש

לחנוכה. קשורות ויגש מקץ
הלך  דין מאיזה הצדיק: ביוסף מצינו ממש שאלה אותה
- המלאך מדברי ידע והרי בצאן, אחיו שלום את לראות
שימיתוך  דתות נכלי לך "לבקש שרוצים דותינה" "נלכה

בהם".

ורש"י  אב כיבוד על נפשו למסור שרצה לומר תמצא ואם
ציווי  הרי בידו", ש"הרשות הנ"ל כהתוס' סובר בחומש
קיים  לא הרי יהרגוהו ואם דבר", "והשבני היה ליוסף יעקב
יוסף  הלך דין מאיזה קושיא הדרא וא"כ כלל, המצוה
נפשות. בסכנת עצמו והכניס בצאן אחיו שלום את לראות
החשמונאים  שנלחמו הדין מאותו דותינה הלך שיוסף אלא
ראובן  שהרי אב, בכיבוד פרוץ" ש"הדור ראה כי ביוונים,
כל  וגם אותי" "עכרתם - ולוי שמעון אביו", יצועי "בלבל
להרוג  ומוכנים אביהם בצער מתחשבים אינם האחים שאר
ויש  אב בכיבוד פרוץ שהדור יוסף הסיק מכאן יוסף, את
כיבוד  מצות וילמדו שיראו כדי נפשו את למסור אפילו

אב.
.169 cenr d"lg y"ewl

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∆∆»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

mixUre dXngA ,mEcA`e mdiaiF` lr l`xUi ExaBWkE"§¤¨§¦§¨¥©§¥¤§¦§©£¦¨§¤§¦
`N` xFdh onW E`vn `le ,lkidl Eqpkpe .did elqM WcgA§Ÿ¤¦§¥¨¨§¦§§©¥¨§Ÿ¨§¤¤¨¤¨

."'Ek cg` KR©¤¨

פך  נס על רק נקבע לא חנוכה של שהיו"ט מדבריו העולה
שכתב  שמה ופשוט במלחמה, הניצחון על גם אלא השמן
קאי  כו'" ימים שמונת . . חכמים התקינו זה "ומפני בה"ג
ישועת  בדבר בה"א שכתב מה על גם הענינים, שני על
בה"ב  שכתב מה על וגם היוונים מידי והצלתם ישראל

השמן. פך נס בדבר
הנצחון  על גם היו"ט שנקבע שזה לומר נראה לכאורה
המאירי  לדעת משא"כ הרמב"ם, לדעת רק הוא במלחמה
החנוכה  שקביעת צ"ל בכסלו בכ"ד היה המלחמה שגמר
ליום  חנוכה את קבעו לא ולכן השמן פך נס על רק היא

המלחמה. הנצחון היה שאז כ"ד
הכרח  אין מפשינן, לא פלוגתא שאפושי מכיון א. אמנם:

מחלקות. עוד לחדש
גופנית  הצלה בשביל יו"ט לקבוע ראוי אם השקו"ט ב.
- הדת) על גזירה היתה היוונים מלחמת שעיקר (מכיון

הנצחון. בזמן תלוי אינו
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ולא  המנוחה ביום חנוכה נקבע מדוע בלקו"ת מהקושיא ג.
המלחמה  שניצחון לדעה שגם מוכח הנס, בו שנעשה ביום
ניצחון  נס בגלל (גם) היא חנוכה של הקביעות בכ"ד, היה
המנוחה  יום להיותו בכ"ה שנקבע (אלא המלחמה

מהמלחמה).
בכ"ה  חנוכה של היו"ט קביעת זו שיטה לפי בזה: והביאור
בשם  וכמרומז המנוחה יום שהוא משום היא בכסלו
לא  שהיו"ט בפורים שמצינו וע"ד בכ"ה, חנו - "חנוכה"
בקרא  כמפורש המנוחה ביום כ"א הנצחון ביום נקבע
הניצחון  גמר שביום משום הוא בפשטות לזה והטעם
ולכן  רצוי לא ענין שהוא מהמלחמה רושם עדיין נשאר
נקבע  מדוע זו) (לשיטה צ"ל אמנם המנוחה. ליום נקבע

המצרים. על והנצחון הנס ליום פסח
ביום  שהיתה החנוכה קביעת בין ההבדל אדה"ז: ומבאר
הנצחון, ליום שנקבע דפסח היו"ט וקביעת המנוחה,
היה  צריך בתחילה הכבד, אל מהקל הוא הסדר שבחנוכה
של  הגילוי להיות יכל ואח"כ שכנגד הצד את ולנצח לבטל

יו"ט. קדושת
(פסח  והגבלה בסדר שלא גילוי היה הפסח בחג  משא"כ
מחילוקי  שלמעלה עלמין) כל סובב בחינת (מצד ודילג)
למצרים  "נגוף - כאחת הדברים שני יתכנו ולכן דרגות,

לישראל". הקדושה) (התגלות ורפוא בכורות) (מכת
היו  ובחנוכה שבפורים לכך קשור זה שענין להוסיף ויש
ימי  בקביעת ולכן בטבע המלובשת מלחמה ע"י הניסים
בסדר  עבודה היינו סופרים, מדברי תקנה שהיא החנוכה
ואח"כ  האויב וניצחון ביטול צ"ל תחילה למעלה, מלמטה
למצרים" "נגוף משא"כ היו"ט, קדושת גילוי בא (למחרתו)
קביעות  ובנוסף, ובעצמו. בכבודו הקב"ה ע"י היה בחגה"פ

השמים. מן - התורה מן יו"ט הוא חגה"פ
.ep oniq mipnf xtq zekln oii

.‚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
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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

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. «¬…

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

:xnF`e ligzn ,lNdd z` `xwOW lFcBd KxaOW xg`"©©¤§¨¥©¨¤©§¤¤©©¥©§¦§¥
. . Elld" :xnF`e xfFge ;"DiElld" :oipFr mrd lke ,"DiElld"©§¨§¨¨¨¦©§¨§¥§¥©§

"DiElld" lNdd lkA oipFr E`vnPW cr ,xace xaC lM lr oke§¥©¨¨¨§¨¨©¤¦§§¦§¨©©¥©§¨
."oxd` lW eizFpW ± mdl oniq ;minrR mixUre WlWe d`n¥¨§¨Ÿ§¤§¦§¨¦¦¨¨¤§¨¤©£Ÿ

ה'יד  בספר לכתוב דרכו שאין הידועים, הרמב"ם מכללי
מספר  להלכה נוגע מה להבין וצריך וכד', סימנים החזקה'
של  שנותיו כמנין שהוא הללוי' עונים שהציבור הפעמים

הכהן. אהרן
ההלל  שאמירת המיוחדת שיטתו להשמיענו בא שבזה וי"ל
העונה  וכל גמורה, כתפילה לכתחילה נחשבת שכזה באופן
זה  מנהג על כתב לכן תפילה, חובת ידי בה יוצא  הללוי'

לילך". ראוי "ובו שלאח"ז: בהל'
שהרי  זה, מנהג על "המאירי" שהקשה מה פי על ויובן
חובה. ידי חברו בה מוציא אדם ואין תפילה הוא ההלל
חכמים  הקילו לכן ממש, תפילה שאינה שכיון ותירץ,

זה. באופן לאומרו בהלל
הוא  ההלל לדעתו כי כ"המאירי" שלא הרמב"ם שיטת אבל
כיון  גמורה בשלמות היא זה באופן ואמירתו ממש, תפילה
הכהן  אהרן שהביא כאחדות מושלמת באחדות שנעשית
חובה  ידי הציבור הוצאת כאן ואין (כדלקמן) ישראל בעם
חכמים  של קולא לא גם וממילא ציבור, השליח בתפילת

בדבר.
מתוך  הבאה אחדות הציבור: באחדות אופנים שני דהנה
ותפילה  הכלל, התאחדות למען היחיד ביטוי על וויתור
ההלל  גדר וזהו ממש, תפילה אינה אכן שכזו באחדות
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שחייב  תפילה הוא שההלל הקשה ולכן ה"מאירי" לדעת
חובה. ידי חברו בה מוציא אדם ואין לעצמו אחד כל בה
היא  הרמב"ם ולדעת יותר, גבוהה אחדות ישנה אבל
אין  ובה זה, כמנהג הלל באמירת שמתקיימת האחדות
ואף  הציבור עם ההשתתפות למען עצמו את מבטל היחיד
מרגיש  מכל־מקום בשלימותו, ההלל אומר שאין
אמירת  גם ביטוי לידי באה הציבור עם שבהתאחדותו
ממש  תפילה שהיא הרמב"ם סבר לכן שלו. הפרטית ההלל
צריך  ואינו לעצמו ההלל כל כמתפלל נחשב ויחיד יחיד וכל

תפילה. חובת ידי שיוציאו לחברו
שנותיו  כי הכהן" אהרן של שנותיו ב"מנין משמיענו זה ענין
בהבאת  המיוחדת עבודתו את מבטאים הכהן אהרן של
הנעלית  האחדות והיא בישראל, נעלית ואחדות שלום
היא  כך ומשום זה, כמנהג ההלל אומרי בין המתקיימת
מוציא  היאך המאירי קושיית וסרה ממש, גמורה תפילה

תפילה. חובת ידי חבירו את
.229 cenr b"kg y"ewl

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«∆»«≈«¿∆≈
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≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"oFW`xd dliNA - dxVr ziAd iWp` EidW ixd ?cviM¥©£¥¤¨©§¥©©¦£¨¨©©§¨¨¦
mixVr ipW lilaE ,zFxp dxVr wilcn"... ©§¦£¨¨¥§¥¥¦¤§¦

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
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dkepgeפ dlibn 'ld - mipnf xtq - fenz f"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„˙Bit ÈzL BÏ LiL ¯8Ì„‡ Èa ÈLÏ ‰ÏBÚ ,9. ≈∆≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈¿≈»»
‰ÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ ,˙BÏÈ˙t dÙÈw‰Â ÔÓL ‰¯Ú˜ ‡lÓƒ≈¿»»∆∆¿ƒƒ»¿ƒƒ»»»∆»

ÈÏk10˙·LÁ ‰ÏÈ˙Ùe ‰ÏÈ˙t Ïk -11‡Ï ;„Á‡ ¯k ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆¿∆∆¿≈∆»…
„Á‡ ¯k elÙ‡Â ,‰¯e„Ók ˙ÈOÚ - ÈÏk ‰ÈÏÚ ‰Ùk»»»∆»¿ƒ«¬≈ƒ¿»«¬ƒ¿≈∆»

.˙·LÁ dÈ‡≈»∆¿∆∆

פתילות.8) שתי לתוכם והיינו 9)והכניס ב. כג, שבת
שם). (רש"י ואחד אחד לכל נר שמדליקים למהדרין

מתחברות 10) הפתילות אין שעלֿידיֿזה ההדלקה. לפני
ולא 11)יחד. נר להדליק היא חנוכה שמצות שם. שבת,

מדורה.

.‰,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ‰kÁ ˙B¯ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ≈¬À»…∆∆ƒ¿«««»
d˙ÚÈ˜L ÌÚ ‡l‡12ÔÈÓÈc˜Ó ‡ÏÂ ÔÈ¯Á‡Ó ‡Ï ;13. ∆»ƒ¿ƒ»»…¿«¬ƒ¿…«¿ƒƒ

,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ÌÚ ˜ÈÏ„‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎL»«≈ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ«««»
˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ˜ÈÏ„Ó14‰nÎÂ . «¿ƒ¿≈«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«¿«»

¯˙È B‡ ‰ÚL ÈˆÁ BÓk ?‰Ê ÔÓÊ ‡e‰15,‰Ê ÔÓÊ ¯·Ú . ¿«∆¿¬ƒ»»»≈»«¿«∆
˜ÈÏ„Ó BÈ‡16‰È‰zL È„k ¯pa ÔÓL ÔzÈL CÈ¯ˆÂ . ≈«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆∆«≈¿≈∆ƒ¿∆

˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎzL „Ú ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„17. ∆∆¿∆∆«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«
˙¯Á‡ ÌÚt d˜ÈÏ„‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡ ,‰˙·ÎÂ d˜ÈÏ„‰18. ƒ¿ƒ»¿»¿»≈»¿«¿ƒ»«««∆∆

Ì‡ - ˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰˙ÏkL ¯Á‡ ˙˜ÏB„ ‰¯‡Lƒ¿¬»∆∆««∆»¿»∆∆ƒ«ƒ
‰OBÚ ,d˜lÒÏ B‡ d˙BaÎÏ ‰ˆ¯19. »»¿«»¿«¿»∆

ב.12) כא, סבא:13)שבת ההוא לה "אמר ב: כג, בשבת
חנוכה  בנר רבינו [ומפרשה יאחד" ושלא יקדים שלא ובלבד

בשרגי רגיל "דהוה הענין בתחילת שם הוא ÎÂÁ‰(וכן ¯
הערה  44 עמ' דק"ס - העתים בספר הגירסא לפי שבת", ונר

"הוה שם אמרו שהרי קשה Á‡Ó¯‰ג) ובשבת ומדלקת",
כאן]. ומגידֿמשנה שם רש"י ועי' תאחר? איך כי כן, לומר

שם.14) פ"ב).15)שבת, (שבת אלפס שם:16)רב
משתשקע  הדליק לא שאם מדליק" - אדליק לא "דאי
זה  זמן אחר אבל השוק, מן רגל שתכלה עד מדליק החמה,

מדליק. לתת 17)אינו שצריך היינו לשיעורה", נמי "ואי
שם אלפס (רב זה כשיעור שתדלק שמן השני).בה בפירוש

שאמרו 19)שם.18) למה הראשון, בפירוש שם אלפס רב
לשיעורה". נמי "ואי

.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
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.‡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
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

ÂÈ˙BÎÏ‰ .ÌÈpÓÊ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÏL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆¿«ƒƒ¿»
- ˙aL ˙BÎÏ‰ :ÌÈÚL˙Â ‰Ú·L ÂÈ˜¯Ùe ,¯OÚ∆∆¿»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿«»
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈLÏL¿ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ¯BOÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«»¿»¿»ƒƒ¿
ıÓÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ·BË ÌBÈ ˙˙È·L¿ƒ«¿»¿»ƒƒ¿»≈
·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ‰vÓe«»¿»¿»ƒƒ¿»¿À»¿»

.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡ - ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL -¿»¿»ƒƒ¿¿»ƒ«¿»»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ÚLz - L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ«…∆ƒ¿»»»¿»ƒƒ¿
- ‰kÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰MÓÁ - ˙BiÚz«¬ƒ¬ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ»«¬À»

.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡«¿»»¿»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‡≈∆»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"`Vl Wi`d dvxi m`W ,l`xVi EEhvp dxFY dpYPW oeiM¥¨¤¦§¨¨¦§©¦§¨¥¤¦¦§¤¨¦¦¨
dNgY DzF` dpwi - dX`."'Ek ¦¨¦§¤¨§¦¨

הליקוחין  חיוב כשנתחדש תורה מתן שלאחר לומר אין
לחדש  ישראל כל צריכים היו נישואין, קודם בכסף
ישראל  שנהגו כיון תורה, עפ"י נשותיהם ולקיחת הקידושין
"וילך  הפסוק על בגמרא כמובא תורה, מתן קודם גם בזה
מעשה  לה "עשה שעמרם לוי" בת את ויקח לוי מבית איש
בהלכות  הרמב"ם דברי המפרשים הסבירו [ובזה ליקוחין"
שהיא  יתירות" במצוות עמרם נצטוה "ובמצרים מלכים
שגם  בפשטות ומובן במצרים] כבר שהיתה קידושין מצות
את  שנשא קודם בכסף ליקוחין מעשה עשה רבנו משה

צפורה.
רבנו  למשה סלוא בן זמרי ששאל מה היטב יבואר בזה
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תורה  מתן קודם "משה ופרש"י לך" התירה מי יתרו "בת
מצוות  לכלל ונכנסו היו נח בני כולן תורה וכשניתנה נשא
ישראל  כל עם מ"ת אחר שגיירה כלומר כו'", עמהם והיא

וקשה: לו. מותרת היתה ולכן
פשוט  ענין ידע לא בישראל בית־אב שנשיא יתכן איך א.
ולאחר  מ"ת קודם ישראל בני של במעמדם ההבדל של

מ"ת.
לא  מדוע מספק, אינו זה שהסבר קס"ד נמצא אם גם ב.

טענתו. על לזמרי יענה שמשה מצינו
היא  מ"ת ואחר קודם בין שההבדל המפרשים לדעת גם ג.
והבדל  פשוט שענין לומר קשה ממשה, שנתעלמה ההלכה
המחודש  למעמדו הנוגע מ"ת ואחר קודם שבין כ"כ יסודי

רבנו. ממשה יעלם ישראל, עם כל של
קנאין  כותית את "הבועל הלכה ונזכר פנחס שראה מה ד.
התירה  מי יתרו "בת זמרי לשאלת תשובה אינו בו" פוגעין

לך".
ו  שאלתו שאל שזמרי לומר קשה כך ה. על הסתמך

כך. כל פשוטה הלכה רבנו ממשה שתתעלם
אסורה  שגיורת הדין מצד היתה זמרי שאלת בזה: והביאור
ואסמכא  יחזקאל ש"אתא אף כי תורה, איסור שהוא לכהן
והלא  יקחו", לא וגו' זונה "אשה ממש"נ נלמד אקראי"

גיורת. נשא ואיך היה" גדול כהן רבינו "משה
המלואים  ימי שבעת אלא משה נתכהן "לא למ"ד ואף
משמעו  כו'" משה נתכהן "לא הלשון הרי בלבד",
למ"ד  קשה ובוודאי גמור, כהן היה המלואים ימי שבשבעת
היתה  משה שכהונת את"ל וגם היה", כהן ימיו "כל שמשה
– לי" לכהנו "לקדשו של הענין ולא דכהונה, התואר רק

הכהונה  די שירות זה גם הרי לבן), בחלוק ששימש (מכיון
כו' גרושה שכן גו'", זונה "אשה משום גיורת עליו לאסור

בו שאין וחלל מום בעל לכהן גם כהונה,שירותאסורה של
עליו שיש כהונה כיון .שם

"אירס  במשנה: מהנאמר היא זמרי של לשאלתו והתשובה
יכנוס", גדול כהן להיות ונתמנה האלמנה את הדיוט) (כהן
שכיון  אשה" איש יקח "כי מהפסוק בגמרא נלמד זה דין
לכתחילה  לו מותר בהיתר, היו (האירוסין) יקח" שה"כי
רבינו  במשה וכל־שכן האלמנה, ולכנוס הלקיחה לסיים
אחרי  שגם בהיתר, היו הנישואין וגם האירוסין שגם
ובוודאי  לו, מותרת יתרו" ש"בת הרי לכה"ג שהתמנה

כעמרם. לקוחין מעשה גם עשה שכנ"ל
יקח" "כי של התושבע"פ לימוד את קיבל לא שזמרי אלא,
אסור  שכהן כיון לגרשה חייב היה שמשה טען ולכן הנ"ל,
לו  לענות משה יכול היה לא ולאידך מהתורה, בגיורת
הדין  מצד יקח", מ"כי בתושבע"פ הנלמד הנ"ל בלימוד
לומר  יכול אינו בדבר" ו"נוגע הלכה" "מורה שהוא שת"ח

יתרו" "בת מצד בדבר נוגע רבינו שמשה וכיון קבלתי" "כך
לזמרי. ענה לא לכן

.48 dxrde .285 cenr g"i wlg zegiy ihewl

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
אמרו  ט: בקידושין ז"ל חכמינו אולם בתורה, מפורשים
מן  שהוא בשטר פסק לפיכך מדאורייתא, שהם בפירוש
לציין, וראוי רבינו". "תשובות במוספנו ראה התורה.
"ברכת  בספרו יאמר הרמב"ם של בנו אברהם שרבינו
. . . בטוב שלכם הספרים הגיהו לא מד: סימן אברהם"
"בכסף  כך: בכתבֿידו המתוקנים דבריו נוסח ומכלֿמקום
הוא  [וכן תורה" דין ושלשתם בביאה, או בשטר או
רבינו  על העידו הדורות שגדולי 3 עמ' לקידושין ב'מאירי'
רמ"ך  כתב וכן סופרים. מדברי שכסף שכתב ממה בו שחזר
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בספרו  והגיה הרב שחזר אוקספורד), (כתבֿיד בהגהותיו
"ובכסף  שכתב: רבנו דברי ובעצם תורה"]. דבר "ושלשתן
חכמים  מתקנת שהוא לומר כוונתו אין סופרים", מדברי
שהרי  וביאה, שטר קידושי כמו באשה גומר ואינו בלבד,
אשת  היא הרי . . . האשה שנקנית "כיון כאן: כתב בפירוש

ב  מיתת חייב . . . עליה והבא בהל'איש, כתב וכן יתֿדין".
לכהן, שנתארסה ישראל בת שארוסה ה"ג פ"ו תרומות
בכסף  נתארסה בין חילק ולא תורה, מדין בתרומה אוכלת
תורה  בכלל שזה לומר כוונתו אלא בשטר, נתארסה או
דברי  והשווה בתורה. בפירוש נכתב ולא הואיל שבעלֿפה,
שלא  מה "כל שכתב: הי"ב, פי"ז כלים בפירושו רבינו
ואע"פ  סופרים, מדברי יקרא התורה, בלשון התבאר

מסיני". למשה הלכה הם לא 10)שהדברים שעדיין אע"פ
בעלה. לבית בעלה,11)נכנסה לבית לנכנסה בניגוד

ה"ב. פ"י, לקמן כמבואר נשואה. הנקראת:

.‚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««∆∆∆¿«»»»¬»
.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∆≈»∆∆¿≈«¿«≈»≈
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·‡‰ 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

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
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(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 אפילו 59)עשה,

אחר 60)כשנתגיירו. בן להם שנולד ומצרית מצרי
מעוברת  מצרית וכן שני', 'מצרי הבן נקרא - שנתגיירו
עח.). (יבמות באדומי וכן שני", "מצרי בנה נקרא שנתגיירה

ב.61) עו, הבן 62)שם שניה, מצרית שנשא שני מצרי
ביאה  איסורי בהל' כמבואר שלישי דור נקרא להם הנולד

שם. ובמגידֿמשנה ה"כ, שרבינו 63)פי"ב לציין וכדאי
סנחריב  "כשעלה כותב: הכ"ה, פי"ב ביאה איסורי בהל'
אותן  והגלה בזו זו ועירבן האומות כל בלבל אשור מלך
אחרים  אנשים עתה מצרים שבארץ המצרים ואלו ממקומן,
ארבע  ונתערבו והואיל אדום, שבשדה האדומים וכן הם,
הותר  - מותרות שהן העולם אומות בכל האסורות אומות
הרוב, מן שפירש חזקתו להתגייר מהן הפורש שכל הכל,
בין  אדומי בין מקום בכל הזה בזמן הגר כשיתגייר לפיכך
מותרים  - הנקבות ואחד הזכרים אחד . . . עמוני בין מצרי

מיד". בקהל גם 64)לבוא כי עץ, ומוכת בוגרת ואפילו
בהל' רבינו פסק וכן נבעלו, שלא ואע"פ בתולות אינן אלה

הי"גֿיד. פי"ז, ביאה ב 65)איסורי נד, .יבמות

á"ôùú'ä æåîú ç"ë éòéáø íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
וסימניהן,1) ואילונית ובוגרת נערה קטנה, הן מה בו ביאר

מי  פי ועל הסימנים בדיקת וסימניהם, וסריס וגדול, קטן
פקח  וחרשת, חרש ודיניהם, וטומטום אנדרוגינוס בודקין,

ופקחת.

.‡‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ‰È‰zL „Ú d˙„Ï ÌBiÓ ˙a‰««ƒ≈»»«∆ƒ¿∆«¿≈∆¿≈
‰pË˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ˙B¯eÓb ‰L2.˙˜Èz ˙‡¯˜Â , »»¿ƒ«ƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈ƒ…∆

ÌÈ‡ - ‰f‰ ÔÓf‰ CB˙a ˙B¯ÚO ‰nk ‰‡È·‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈ƒ»«»¿»¿«¿««∆≈»
‡ÓeLk ‡l‡3‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿»¬»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«»

˙aÓ ‡È‰Â ,¯ÚO ˙‡·‰Ï ˙BÚe„È‰ ˙BÓB˜na Ûeba««¿«¿«¬»«≈»¿ƒƒ«
˙‡¯˜ - ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈»»¿∆»»«¿»ƒ¿≈

‰¯Ú4. «¬»

עונשים.2) בת שיער.3)ואינה לגדל ודרכה יבלת מין
שבתורה.4) עונשים לכל גדולה היא והרי

.·‰f‰ ÔÓfa ˙B¯ÚO ÈzL ˙‡·‰Â5ÔÓÈÒ ‡¯˜ «¬»«¿≈¿»«¿««∆ƒ¿»ƒ»
‰¯Ú ‡¯wz ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‡È·zL ¯Á‡Óe .ÔBzÁz‰««¿≈««∆»ƒƒ»««¿ƒ»≈«¬»

ÌÈ¯eÓb ÌÈL„Á ‰ML „Ú6ÌeÏLz ÌBÈ ˙lÁzÓe . «ƒ»√»ƒ¿ƒƒ¿ƒ««¿
˙¯‚Ba ‡¯wz ‰ÏÚÓÂ ÌÈL„Á ‰MM‰7ÔÈa ÔÈ‡Â . «ƒ»√»ƒ»«¿»ƒ»≈∆∆¿≈≈

„·Ïa ÌÈL„Á ‰ML ‡l‡ ˙e¯‚·Ï ˙e¯Ú8. «¬¿«¿∆»ƒ»√»ƒƒ¿«

ומעלה.5) שנה עשרה שתים ליום.6)מגיל מיום
(7- שעיר איש של ירושלמי תרגום כי שער, מלאה כלומר,

היא  והרי בה, רשות לאביה אין הבת ומשבגרה בגר. גבר
אביה  ברשות היא שהנערה בעוד לדעתה, קידושיה מקבלת
במציאתה  זכאי האב וכן אביה. לדעת שלא מתקדשת ואינה

שתיבגר. עד הנערה בתו של ידיה משעה 8)ובמעשה
שישה  אלא בוגרת להיות שוהה אינה נערות סימני שהביאה

חדשים.

.‚‰‡È·‰ ‡ÏÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzLÏ ‰ÚÈb‰ƒƒ»ƒ¿≈∆¿≈»»¿∆»¿…≈ƒ»
˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ da e‡¯pL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯ÚO ÈzL9 ¿≈¿»««ƒ∆ƒ¿»ƒ»≈«¿ƒ
ÈzL ‡È·zLÎe .‰L ÌÈ¯OÚ „Ú ,‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿«»ƒ«∆¿ƒ»»¿∆»ƒ¿≈

ÌÈ¯OÚ ˙La elÙ‡ ,˙B¯ÚO10‰ML ‰¯Ú ‰È‰z - ¿»¬ƒƒ¿«∆¿ƒƒ¿∆«¬»ƒ»
˙¯‚Ba ‡¯wz Ck ¯Á‡Â ,ÌÈL„Á11. √»ƒ¿««»ƒ»≈∆∆

(9- איילונית במקצת, לה גבר ודמות מטבעה עקרה אשה
יולד. שאינו כאיל היא בה 10)הרי שנראו פי על ואף

אילונית. אינה 11)סימני איילונית דין לה שאין כל כי
נערות. ימי חדשי שישה אחרי אלא לבגרות יוצאת

.„‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ‰L ÌÈ¯OÚ ˙a ‰˙È‰»¿»«∆¿ƒ»»»¿ƒ¿…
- ˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ Ïk da e‡¯Â ,˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰≈ƒ»¿≈¿»¿ƒ¿»»ƒ»≈«¿ƒ

˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰ È¯‰12ÈÓÈÒ Ïk da e‡¯ ‡Ï Ì‡Â . ¬≈ƒ«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿»»ƒ»≈
ÈzL ‡È·zL „Ú ,‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú - ˙ÈBÏÈ‡«¿ƒ¬«ƒ¿«»ƒ«∆»ƒ¿≈

˙B¯ÚO13‰L ÌÈLÏLe LÓÁ ˙a ‰È‰zL „Ú B‡ ¿»«∆ƒ¿∆«»≈¿ƒ»»
„Á‡ ÌBÈÂ14. ¿∆»

לבגרות.12) תצא מקטנותה אלא נערות, ימי לה אין
נערה.13) תהיה הוא 14)ואז זה גיל כי איילונית, היא ואז

שנה. שבעים הם שנותינו ימי כי אדם, של שנותיו רוב

.‰È¯‰ - ˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰ƒƒ»«¿««∆¿…≈ƒ»¿≈¿»¬≈
ÔÓÈÒ da ‰‡¯ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈBÏÈ‡ ˙‡¯˜ BÊƒ¿≈«¿ƒ««ƒ∆…ƒ¿»»ƒ»
ÔÈ‡ ˙ÈBÏÈ‡‰L ,„ÓÏ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈqÓƒƒ»≈«¿ƒƒ¿≈»«»»≈∆»«¿ƒ≈

˙e¯Ú ÈÓÈ dÏ15˙e¯‚·Ï ‡ˆz d˙eËwÓ ‡l‡ ,16. »¿≈«¬∆»ƒ«¿»≈≈¿«¿

קטנה,15) הייתה לאיילונית שהוקבעה עד הרי כי
כבוגרת. היא הרי איילונית שהנערות 16)ומשנקראה

סימנים. לה אין וזו תלויה, שערות) (שתי בסימנים

.Â,ÔÈcc dÏ ÔÈ‡L Ïk :˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ»≈«¿ƒ…∆≈»«ƒ
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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

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.
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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
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∆¿»
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.‰¯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≈»«∆∆

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"deW F` sqM dhExRn zFgR oi` - WCwn `Ed sqkA m ¦̀§¤¤§©¥¥¨¦§¨¤¤¨¤
dhExR." §¨

טעם  להם ויש בטבעת לקדש נוהגין "וכן כתב וברמ"א
בתיקוני־הזוהר".

דווקא, בטבעת לקדש המנהג בסיבת תמוה; ולכאורה
. . " החינוך בספר שהובא על־דרך רבים טעמים נאמרו
לאותו  קנויה שהיא לעולם לבה אל שתתן המצוה משורשי
. . לעולם והוד יקר אליו ותתן בו תמרוד ולא . . האיש
ומדוע  למזכרת", תמיד בידה להיות בטבעת לקדש נהגו
לומר  ויש התורה. פנימיות פי על הטעם רק הרמ"א הביא
ב'תיקוני  המובא הטעם את תואם החינוך של שטעמו
קשירת  בענין מקום בעוד שם הובא זה ענין כי זוהר',
עם  קשור תפילין ענין והרי האצבע, על התפילין רצועות
שהובא  הטעם עם קשור וממילא והמח הלב שעבוד

ת  לאיש קנויה האשה להיות טבעת בענין אבל בחינוך מיד.
הקידושין  מנהג כלל הרמב"ם הזכיר לא מדוע להבין צריך
כידוע  שעסק אף יוסף' ב'בית המנהג הובא לא וכן בטבעת

התורה. בפנימיות
כאן, הרמב"ם על הרגצו'בי דברי פי על יובן בזה והביאור
כאשר  כי דווקא, בטבעת הקידושין מנהג טעם המסביר
שהאירוסין  עתה (כהמנהג מיד ומתקדשת בכסף מקדש
הבעל  של הכסף פירות זה) אחר זה מיד באין והקידושין
מקדשים  ולכן לגמרי מידו שיצא בדבר לקדש צריך והרי

לגמרי. שלה שיהיה כלבוש שהוא בטבעת
פ"ה) (קידושין בירושלמי כתב זה שמטעם לבאר ומוסיף
לה  להקנות יכול כי מקודשת אינה תורה בספר שהמקדש
היינו  ה"צורה" את לא אבל תורה הספר של ה"חומר" רק
אינו  וממילא לעולם שלו שהיא הספר־תורה, כתיבת מצות
הזכיר  לא מדוע יובן ומעתה גמור. בקניין להקנותו יכול
המנהג  היה שבזמנו כיון בטבעת לקדש המנהג הרמב"ם
האירוסין  בין חודש) (י"ב ארוך זמן משך הפסק שיש
את  לפרנס לבתולה שנותנים חודש "י"ב – לקידושין
לכן  כרצונה, בכסף לעשות יכולה זה ובזמן כו'" עצמה
לבעל  הפירות ואין לבד אותו קונה כי בכסף לקדש אפשר
בשעת  שמקדשים הוא שהמנהג כעת אבל הנישואין, עד
לקדש  צריכים לנישואין, ביניהם זמן הפסק ואין החופה
לבעל  נשאר לא ובמילא האשה של לבוש שהיא בטבעת

בזה. חלק
ו"מוכח  כלבוש" דהוה "בכלי הם בטבעת שהקידושין כיון
הוה  לא בכלי קדשה דאם פ"ב דקידושין בתוספתא
את  לענוד צורך יש בהכלי" שתשתמש עד קידושין
ועל  לה המיוחד כלבוש הוא כי הכלה אצבע על הטבעת
אותה  קונה בדיוק, לידה המתאימה הטבעת שלובשת ידי

לבדה. בה ומשתמשת
ישראל  שבין האירוסין היו תורה שבמתן במדרש נאמר
לעיל, האמור פי ועל הקידושין, יהיו לבא ולעתיד לקב"ה
מובן  האירוסין אחר תיכף הם שהנישואין בימינו המנהג
להיות  צריך ישראל וכנסת הקב"ה של הנישואין ענין  שגם
מברכים  שהרי זה, שביום תורה למתן בסמיכות ומיד תיכף
באותו  רק זה שאין מזה, ולמעלה התורה". "נותן יום בכל
שתיית  אלא ביניהם ואין לזה זה ממש בסמיכות אלא יום
אלא  שירה אומרים אין בגאולה וכן הפסק זה שאין יין כוס

היין. על
.c oniq miyp xtq zekln oii it lr

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¿¿»¿«¿»»
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˙Lc˜Ó dÈ‡ -10‡e‰ ¯Ó‡Â BÏ ‡È‰ ‰˙ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿À∆∆¿≈ƒ»¿»ƒ¿»«
˙Lc˜Ó dÈ‡ -11È¯‰ - ‡È‰ ‰¯Ó‡Â ‡e‰ Ô˙ Ì‡Â . ≈»¿À∆∆¿ƒ»«¿»¿»ƒ¬≈

˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ12. ¿À∆∆ƒ»≈

"לי 9) יונתן מתרגם יט), יב, (בראשית לאשה" "לי לאשה.
ולא 10)לאנתו". האשה את לוקח שהאיש ב. ה, קידושין

למעלה. שכתבנו כמו האיש, את ואם 11)האשה שם.
וליהנות  לקבל בהסכימו הנאה לה שיש חשוב, המקדש

הכ"ב). פ"ה, (לקמן מקודשת זו הרי קידושין 12)ממנה,
אחר  בא שאם מדרבנן". וחיישינן הוא, "ספיקא ב: ה,
הראשון  של היו לא שמא משניהם, גט צריכה - וקידשה
ולא  קידושין ראשון של שמא או שני קדושי וחלו קידושין
זה  שאין משמע הנ"ל, הגמרא מלשון שם). (רש"י שני של
כלל  קידושין כאן אין התורה מן אבל מדרבנן, ספק אלא
שכתב: רבינו מדברי אולם ממנו. גט צריכה ואינה
קידושי  התורה מן מקודשת שהיא נראה מספק", "מקודשת
לאחר. להנשא תרצה אם מדאורייתא, גט ממנו וצריכה ספק,
שם. המאירי להרב הבחירה' ו'בית ה: לקידושין ר"ן ראה

.‚Ò¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ ·˙Bk - ¯ËLa Lc˜ Ì‡Â13 ¿ƒƒ≈ƒ¿»≈««¿»««∆∆
z‡ È¯‰ :‰ˆ¯iL ¯·c Ïk ÏÚ B‡ ‰ÏÚ‰ ÏÚ B‡«∆»∆«»»»∆ƒ¿∆¬≈«¿
‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¿…«≈

ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙BÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a14. ƒ¿»ƒ≈¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

ט.).13) (שם פרוטה שוה שאינו השטר 14)אע"פ ואין
עדים. בפני לה ומוסרו הואיל מבפנים, עדים חתימת צריך

.„CÈ¯ˆÂ15˙Lc˜˙n‰ ‰M‡‰ ÌLÏ B˙B‡ ·zÎiL16, ¿»ƒ∆ƒ¿…¿≈»ƒ»«ƒ¿«∆∆
Ë‚k17dzÚcÓ ‡l‡ B·˙Bk BÈ‡Â .18‡lL B·˙k . ¿≈¿≈¿∆»ƒ«¿»¿»∆…

dÓLÏ19dzÚcÓ ‡lL dÓLÏ B‡ ,20ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»ƒ¿»∆…ƒ«¿»««ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÌÈ„Ú ÈÙa dzÚ„Ï dÏ B˙pL21. ∆¿»»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ≈»¿À∆∆

ששוב 15) לקיש, בן שמעון רבי של בעייתו ט. קידושין
לקדש 16)פשטה. ונמלך אחרת אשה לשם לנכתב פרט

כשמה. ששמה זו אשה האשה 17)בו לשם לכתבו שצריך
- "לה - כריתות" ספר לה "וכתב שנאמר: המתגרשת,
ט:). (קדושין ליציאה הויה והוקשה כו.) (גיטין לשמה"
"ויצאה  של זה מהיקש נלמד שטר קידושי עיקר כל שהרי
(הובא  הרשב"א וכתב ז). הערה פ"א למעלה (ראה והיתה"
צריך  הקידושין שטר שבנוסח משנה') ה'מגיד בפירוש כאן
מפורשים  והדברים כגט. והאשה האיש שמות בו להזכיר
אני  הוא: כך קידושין "סדר ה"ב) פ"א, (קידושין בירושלמי
ס"ק  לב סי' לאהע"ז (הגר"א פלוני" של בתו קידשתי פלוני

ובהסכמתה.18)ו). אשה 19)בידיעתה לשם שנכתב
זו  את לקדש בדעתו ונמלך זו, אשה כשם ששמה אחרת

זה. בה.20)בשטר נמלך לא הכתיבה מקיש 21)קודם
אף  (הבעל) מקנה דעת צריכים יציאה מה ליציאה, הויה
עצמה  את המקנה האשה, זו - מקנה לדעת צריכים הויה

שרביא). ורב פפא כרב ט: (קידושין לבעל

.‰dÏ ¯ÓB‡ - ‰‡È·a Lc˜ Ì‡Â22˜Ó z‡ È¯‰ :˙Lc ¿ƒƒ≈¿ƒ»≈»¬≈«¿¿À∆∆
‰M‡Ï ÈÏ z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¬≈«¿ƒ¿ƒ»

BÊ ‰ÏÈÚ·a23‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,24ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙Óe , ƒ¿ƒ»¿…«≈»∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈

dÏÚB·e ÌÈ„Ú ÈL25‡Ó˙qÓ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰Â .26 ¿≈≈ƒ¬»¿«¿«≈¿ƒ»ƒ¿»»
‰‡Èa ¯Ób ÏÚ BzÚc27‰È‰z B˙‡Èa ¯Ó‚iLÎe , «¿«¿«ƒ»¿∆ƒ¿…ƒ»ƒ¿∆

˙Lc˜Ó28‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈ·e dk¯„k ‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈ·e) . ¿À∆∆≈∆»»∆»¿«¿»≈∆»»∆»
(˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dk¯„k ‡lL29. ∆…¿«¿»¬≈¿À∆∆

עמה.22) להתייחד שנכנס בעת עדים, שני בפני
עמך.23) כשאתייחד אליך לשונות 24)שאבוא שאר

הנוסח: התימנים, ובכת"י ה"ו. לקמן המפורשות קידושין
לאשה  לי את הרי או כיוצא וכל לי מאורסת את הרי או

זו. אינם 25)בבעילה מתייחדים, ראום שהעדים ומאחר
הן  הן ייחוד, עדי הן ש"הן לפי הבעילה, על להעיד צריכים

סה:). (קידושין ביאה" זו 26)עדי תיבה התימנים, בכת"י
כז. הערה להלן וראה א.27)אינה. י, ואם 28)קידושין

קידושין  לשם גמרה) ולא ביאתו (=התחיל בה הערה
לשני, מקודשת זו הרי מאחר, קידושין וקיבלה ידה ופשטה
רבינו  ומלשון (שם). מקודשת היתה לא ועדיין הואיל
התקדשי  ואמר פירש שאם לומר שדעתו נראה "מסתמא",
(מגידֿ ביאה בתחילת מקודשת זו הרי ביאתי, בתחילת לי

ב'ירושלמי'29)משנה). יותר ומבואר ב. ט, קידושין
בתורה  נאמר אמרו: - א נד, ובסנהדרין ה"א. פ"א, קידושין
ששני  הכתוב לך מגיד - אשה" "משכבי יג) כ, (ויקרא
הואיל  בסוגריים, מוקף זה קטע וכל באשה. משכבות
אינו. - של"ד ווניציה רס"ט; קושטא כגון ישנים ובדפוסים

כלפנינו. ישנו ר"מ, משנת רומא בדפוס אבל

.Â‰È‰iL CÈ¯ˆ ,Lc˜iLk LÈ‡‰ ¯Ó‡iL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆…«»ƒ¿∆¿«≈»ƒ∆ƒ¿∆
‰B˜ ‡e‰L ÌÚÓLÓ30ÚÓLÓ ‡‰iL ‡ÏÂ ,‰M‡‰ «¿»»∆∆»ƒ»¿…∆¿≈«¿«

·˙kL B‡ ,dÏ ¯Ó‡L È¯‰ ?„ˆÈk .dÏ BÓˆÚ ‰˜‰L∆ƒ¿»«¿»≈«¬≈∆»«»∆»«
,CÈÒe¯‡ ÈÈ¯‰ ,CÈÏÚa ÈÈ¯‰ :dÏ B˙pL ¯ËMa«¿»∆¿»»¬≈ƒ«¬≈¬≈ƒ¬ƒ
ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÈLÈ‡ ÈÈ¯‰¬≈ƒƒƒ¿…«≈»∆≈»ƒƒ

ÏÏk31dÏ ¯Ó‡ .32È¯‰ ,ÈzL‡ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k B‡ , ¿»»«»»«»¬≈«¿ƒ¿ƒ¬≈
,ÈlL z‡ È¯‰ ,ÈÏ ‰Èe˜ z‡ È¯‰ :B‡ ,È˙Òe¯‡ z‡«¿¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿∆ƒ

È˙Áe˜Ï z‡ È¯‰33È˙Ùe¯Á z‡ È¯‰ ,34z‡ È¯‰ , ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿¬»ƒ¬≈«¿
Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ‰˜e˜Ê z‡ È¯‰ ,È˙eL¯a35È¯‰ - ƒ¿ƒ¬≈«¿¿»ƒ¿…«≈»∆¬≈

.˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆

איש 31)רוכש.30) יקח כי בתורה: שנאמר ב. ה, קידושין
לה. עצמו את שיקח ולא כל 32)אשה, התימנים, בכת"י

אינו. הזה אשה.33)הקטע איש יקח כי הכתוב: מלשון
חרופה",34) לארוסה קוראים ביהודה "שכן ו. קידושין

בניגוד  ברשב"א) (הובאה שם חננאל רבינו וכגירסת
ובשו"ע  מקודשת. היא ביהודה שרק בגמרא לגירסתנו
בספק. מקודשת זו שהרי פסק ס"ג כז סי' אהע"ז

מכרת 35) אינה אם אבל קידושין, לשון שהיא שתבין ובלבד
עמה  דיבר אלאֿאםֿכן מקודשת, אינה - לשון באותה
ה"ח  בסמוך כמבואר לו, ונתרצתה קידושין עסקי על .תחילה

.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
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ÔÈLec˜ È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ ¯a„Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈ƒƒ
el‡ ˙BlÓÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -38: ≈¿ƒ¿ƒ≈

משמען 36) אם ספק האלו, הלשונות כל כי א. ו, קידושין
"והיו  מלשון - "מאוחדת" כמו מיוחדת, קידושין: לשון
לא  "אשר מלשון - מיועדת כד). ב, (בראשית אחד" לבשר
עבריה. באמה קידושין לשון שהיא ח) כא, (שמות יעדה"
ב, (בראשית כנגדו" עזר לו "אעשה לשון - נגדתי עזרתי,
מצלעותיו  אחת "ויקח מלשון: - תחתי סגורתי, צלעתי, יח).
שתהא  עצרת לשון - עצורתי כא). (שם תחתנה" בשר ויסגור
(רש"י  בבית עמי נתפסת - תפושתי וכן לבית, עמי נאספת
לשון  משמען שאין ואפשר שם). הזקן ר"י ו'תוספות'

מלאכתו. לעשות שתבוא אלא ספק 37)קידושין היא אז
ולפיכך 38)מקודשת. לה, אמר מה יודעת שאינה מפני

שניהם  אמרו אם ואפילו (שם). כלל מקודשת אינה
נתבררה  לא שהרי מקודשת, אינה נתכוונו שלקידושין
לשונו  את להבין צריכים הם שגם לעדים, הלשון אמיתת

שם). ר"י ('תוספות'

.Á˙¯kÓ ‡È‰L ÔBLÏ ÏÎa ‰M‡‰ Lc˜Ï LÈ‡Ï LÈÂ¿≈»ƒ¿«≈»ƒ»¿»»∆ƒ«∆∆
Ba39Â ,,d‡wL ÔBLl‰ d˙B‡a ÌÈ¯·c‰ ÚÓLÓ ‰È‰È¿ƒ¿∆«¿««¿»ƒ¿»«»∆¿»»

e¯‡aL BÓk40È˜ÒÚ ÏÚ ‰M‡‰ ÌÚ ¯a„Ó ‰È‰ . ¿∆≈«¿»»¿«≈ƒ»ƒ»«ƒ¿≈
‰˙ˆ¯Â ÔÈLecw‰41¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡ÏÂ ,Lc˜Â „ÓÚÂ , «ƒƒ¿»¿»¿»«¿ƒ≈¿…≈≈¿…»«

Ô‰Â ÏÈ‡B‰ - ÏÚa B‡ d„Èa Ô˙ ‡l‡ ,ÌeÏk dÏ»¿∆»»«¿»»»«ƒ¿≈
L¯ÙÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Bic - ÔÈÚa ÔÈ˜eÒÚ42È„Ú ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿»«¿≈»ƒ¿»≈¿≈≈≈

Ìz‡ :Ì‰Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈLe¯b‰Â ÔÈLecw‰«ƒƒ¿«≈ƒ≈»ƒ«»∆«∆
BÊ È¯‰ - Ì‰ÈÙa Lc˜ B‡ L¯bL ÔÂÈk ‡l‡ ,È„Ú≈«∆»≈»∆≈≈ƒ≈ƒ¿≈∆¬≈

˙L¯‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó43. ¿À∆∆¿…∆∆

ה"ו.39) לעיל המנויות הלשונות על והאומר 40)נוסף
חוששין  - וחיבה אהבה בשביל לך נותן הריני לאשה
ביניהם, וחיבה אהבה שתהיה נתכוין שמא כי לקידושיו,
לי  מיועדת או מיוחדת את הרי אמר: כאילו זה והרי
.( ס"ג כז, סי' אהע"ז בשו"ע וכן מיימוניות', ('תשובות

(כסףֿמשנה).41) הן פ"ד 42)שאמרה שני מעשר משנה,
א. ו, בקידושין וכן ולא 43)מ"ז. הזמינם שלא ואףֿעלֿפי

שיאמר  צריך ממון בהודאת ורק מג.). (קידושין לכך ייחדם
בך  אני משטה לו: לומר יכול כן לא שאם עדי, אתם
אצלה, והם שנים בפני שקידשה ודוקא שם). ('תוספות'
אחורי  עדים לה הטמין אם אבל בהם. והרגישה שראתה
יתכן  בהם, מרגישה היתה אילו כי מקודשת, אינה הגדר,
אצלה  עדים שאין בידעה עכשיו רק הקידושין, קיבלה ָולא
עדים  כאן ואין הואיל בו היא משחקת כי בחשבה קבלתם, -

(מגידֿמשנה).

.ËBÊ È¯‰ - ÈÈˆÁÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ¬≈
ÈzL‡ È‰z :dÏ ¯ÓB‡Ï ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .˙Lc˜Ó¿À∆∆»¿»∆∆¿≈»¿ƒƒ¿ƒ

˙¯Á‡Â z‡44Ï·‡ .LÈ‡ ÈˆÁ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓpL , «¿¿«∆∆∆ƒ¿»∆≈»∆»¬ƒƒ¬»
ÔÈ‡L ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :¯Ó‡ Ì‡ƒ»«∆¿≈¿À∆∆ƒ≈»¿À∆∆∆≈

ÌÈLÏ ‰Èe‡¯ ˙Á‡ ‰M‡45z‡ È¯‰ :¯ÓB‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»««¿»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ≈¬≈«¿
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÊÏÂ ÈÏ ˙Lc˜Ó46. ¿À∆∆ƒ¿»∆≈»¿À∆∆

ז.)44) (קידושין אשא - עליך אחרת לישא ארצה שאם

נשים". כמה אדם "נושא ה"ג: פי"ד, לקמן שם.45)וראה
שאמר 46) וברגע עיקר, ראשון לשון תפוס אומרים: ואין

האחרון  הדיבור ואין לו נתקדשה כבר לי, מקודשת את הרי
קידושין  לו מקודשת היא וממילא לחול, יכול "ולזה"
כאחד, לשניהם מקודשת שתהא מורה לשונו אלא גמורים,

רוקח'). ('מעשה מהם לאחד אף מקודשת אינה ולפיכך

.ÈCÈˆÁÂ ,‰Ëe¯Ùa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈∆¿≈¿À∆∆ƒƒ¿»¿∆¿≈
‰Ëe¯Ùa47ÈˆÁa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :dÏ ¯Ó‡L B‡ ; ƒ¿»∆»«»∆¿≈¿À∆∆ƒ«¬ƒ

È¯‰ - ‰Ëe¯t ÈˆÁa ˙Lc˜Ó ˙¯Á‡‰ CÈˆÁÂ ,‰Ëe¯t¿»¿∆¿≈»«∆∆¿À∆∆«¬ƒ¿»¬≈
˙Lc˜Ó BÊ48‰Ëe¯Ùa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :dÏ ¯Ó‡ . ¿À∆∆»«»∆¿≈¿À∆∆ƒƒ¿»

¯ÁÓÏ ‰Ëe¯Ùa CÈˆÁÂ ,ÌBi‰49CÈÈˆÁ ÈzL ; «¿∆¿≈ƒ¿»¿»»¿≈¬»«ƒ
‰Ëe¯Ùa50EÈ˙Ba ÈzL ;51Èa ÈLÏ52Eza ;‰Ëe¯Ùa ƒ¿»¿≈¿∆ƒ¿≈»«ƒ¿»ƒ¿

‰Ëe¯Ùa ÈÏ ‰¯eÎÓ E˙¯Ùe ÈÏ ˙Lc˜Ó53Eza :B‡ ; ¿À∆∆ƒ»»¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿
‰Ëe¯Ùa ÈÏ E˙Ú˜¯˜Â54˜ÙÒa ˙Lc˜Ó el‡ ÏÎa -55. ¿«¿»»¿ƒƒ¿»¿»≈¿À∆∆¿»≈

מקדש 47) זה אין - "חצייך" שהזכיר ואע"פ ב. ז, קידושין
מתייחס  דיבורו וראש הוא, והולך מונה אלא לחצאין, אשה
בשתי  כמקדש זה והרי בקידושיו. הפסק כאן ואין לסופו, גם
וחצייך  בפרוטה, לי עולה חצייך נמצא ואומר: פרוטות,

(לחםֿמשנה). בפרוטה כאן 48)השני וגם שם. קידושין,
לחצאין  שמקדשים לומר טעה ולא והולך" "מונה הוא
אבל  אחד, דיבור בכדי לה אמר זה שכל ומובן שם). (רש"י
מקודשת  אינה לחצי, חצי בין דיבורו באמצע הפסיק אם

שם). שהרי 49)(ר"ן בקידושיו, שהפסיק לדון יש כאן
למחר. השני החצי קידושי את לתלות 50)דחה אין כאן

אלא  הכסף את מנה לא שהרי הוא", והולך "מונה ולומר:
שאשה  לומר טעה ואולי האשה, גוף בקידושי הפסיק

לחצאין. לאביהן.51)מתקדשת כן אומר המקדש
אם  הוא, והספק שלו. קידושיהן שכסף מדובר, ובקטנות
ותהיינה  שלימה פרוטה קיבל והרי נלך המקבל אחרי

להשגי  עלינו אולי או ואז מקודשות. המתקדשת באשה ח
היו  אילו אבל מתקדשות. ואינן פרוטה חצי אשה לכל יוצא
שליח  בתורת הקידושין כסף את קיבל שהאב גדולות הבנות
אחת  כל שהרי מקודשות, הבנות שאין ודאי אז הבנות,

שם). ('תוספות' פרוטה חצי רק גדולים,52)קיבלה והם
לקדש. שליח לכלול 53)ועשאוהו התכוין אם הוא: הספק

קידש  שהוא נמצא כאחד, והאשה הפרה את זו בפרוטה
שאדם  מתוך או מקודשת, ואינה פרוטה בחצי רק האשה
הפרה  ואין מפרוטה, בפחות מתקדשת אשה שאין יודע
– בתך לומר התכוין ודאי כה:), (קידושין בכסף נקנית

כשימשכנה. לו תיקנה ופרתו נקנית 54)בפרוטה, קרקע
לומר  נתכוין אולי ספק, יש זאת ובכל בחזקה. וגם בכסף, גם

בה. כשאחזיק - וקרקעך בפרוטה, ז,55)בתך בקידושין
שני  שגם ואע"פ ב"תיקו". האלו הבעיות כל את העלו - ב
ולא  הבעיות בין שם הוזכרו זו שבהלכה הראשונים הדינים
"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
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.‡ÈdzÚ„Ï ‡lL Bza ˙‡ Lc˜Ó ·‡‰56ÔÓÊ Ïk »»¿«≈∆ƒ∆…¿«¿»»¿«
B„Èa d˙eL¯ ‰¯Ú ‡È‰Lk ÔÎÂ ,‰pË˜ ‡È‰L57, ∆ƒ¿«»¿≈¿∆ƒ«¬»¿»¿»

‰ÈLec˜Â .‰M‡Ï ‰f‰ LÈ‡Ï Èz˙ Èza ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ»ƒ«∆¿ƒ»¿ƒ∆»
‰È·‡Ï58‰È„È ‰OÚÓ·e d˙‡ÈˆÓa È‡kÊ ‡e‰ ÔÎÂ .59 ¿»ƒ»¿≈««ƒ¿ƒ»»¿«¬≈»∆»

d˙a˙Î·e60ÔÓ ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ Ì‡ . ƒ¿À»»ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»ƒ
ÔÈÒe¯‡‰61¯b·zL „Ú Ïka È‡kÊ ‡e‰ ,62CÎÈÙÏ .63 »≈ƒ«««…«∆ƒ¿»¿ƒ»

¯b·zL „Ú „ÏezL ÌBiÓ Bza ÈLec˜ ·‡‰ Ïa˜Ó64. ¿«≈»»ƒ≈ƒƒ∆ƒ»≈«∆ƒ¿»
‰ËBL B‡ ˙L¯Á ‰˙È‰ elÙ‡Â65È¯‰ - ·‡‰ dLc˜Â «¬ƒ»¿»≈∆∆»¿ƒ¿»»»¬≈

‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰66ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ≈∆ƒ¿»¿ƒ»¿»«»»ƒ
˙BÁt ;‰È·‡ ˙ÚcÓ ‰‡È·a ˙Lc˜˙Ó ,„Á‡ ÌBÈÂ¿∆»ƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ««»ƒ»»

‰‡È·a ‰È·‡ dLc˜ Ì‡ ,ÔkÓ67˙Lc˜Ó dÈ‡ -68. ƒ≈ƒƒ¿»»ƒ»¿ƒ»≈»¿À∆∆

הסכמתה.56) ולקבל בה להמלך מא,57)מבלי קידושין
א. מו, וכתובות כתובות 58)א. - לאביה. קידושיה כסף

כל  - אביה בית בנעוריה יז) ל, (במדבר תורה אמרה שם.
לאביה. נעוריה משום 59)שבח מז. שם, - במציאתה

אם  הדין, מצד בתו במזונות חייב האב ואין הואיל כי איבה,
מלזונה. וימנע איבה לה יטור לעצמה, המציאה תעכב
ימכור  "וכי ז) כא, (שמות שנאמר מו: שם, - ידיה ובמעשה
אף  לרבה, ידיה מעשה - אמה "מה - לאמה" בתו את איש

לאביה". ידיה מעשה - שהבעל 60)בת חכמים שתיקנו
להוציאה, בעיניו קלה תהא שלא כדי לאשתו, כתובה יכתוב

פ"י. לקמן ב.61)כמבואר מג, הבגרות 62)כתובות זמן
ה"ב. פ"ב למעלה צריכים 63)מפורש אנו ואין הואיל

המתקדשת. הנערה או הקטנה של שהרי 64)לדעתה
בידו. חרשת 65)קידושיה היא מה הכ"ו, פ"ה לעיל ראה

אינה 66)ושוטה. גדולה חרשת אבל ב. קיב, יבמות
פ"ד, לקמן כמבואר התורה מן גמורים קידושין מקודשת
כלל, מתקדשת אינה - גדולה כשהיא השוטה וכן ה"ט.

שם. המקדש.67)כמבואר עליה ב.68)שבא מד, נדה
אצבע  כנותן זה והרי ביאה, ביאתה אין שנים מג' שפחות
בתוליה  היא אף ומדמעת, וחוזרת מדמעת עין מה בעין,
חכמים  מצות אבל הדין, מצד זה וכל מה.). (שם חוזרים
לקמן  כמבואר קטנה, כשהיא בתו אדם יקדש שלא היא,

הי"ט.

.·È‡È‰ È¯‰Â ,˙eL¯ da ‰È·‡Ï ÔÈ‡ - ˙a‰ ‰¯‚a»¿»««≈¿»ƒ»»¿«¬≈ƒ
ÔzÚ„Ï ‡l‡ ˙BLc˜˙Ó ÌÈ‡L ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk69. ƒ¿»»«»ƒ∆≈»ƒ¿«¿∆»¿«¿»

ÈiÁa ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰È·‡ d‡ÈO‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ»»ƒ»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»¿«≈
ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dÓˆÚ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - ‰È·‡»ƒ»¬≈ƒƒ¿«¿»¿««ƒ∆¬«ƒ

˙‡OpL ÔÂÈk .‰pË˜ ‡È‰70˙eL¯ da ‰È·‡Ï ÔÈ‡ , ƒ¿«»≈»∆ƒ»≈¿»ƒ»»¿
ÌÏBÚÏ71. ¿»

א.69) עט, נשואה,70)קידושין נקראת לחופה משתכנס
ה"ב. פ"י, לקמן בקידושין 71)ראה וכן ב. מג, כתובות

רבינו". "תשובות במוספנו: וראה ב. מד,

.‚ÈdÈ‡ - ‰È·‡ ˙Ú„Ï ‡lL ¯b·zL Ì„˜ ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»…∆∆ƒ¿«∆…¿««»ƒ»≈»
˙Lc˜Ó72‰v¯˙ Ì‡ elÙ‡Â ,73¯Á‡ ·‡‰ ¿À∆∆«¬ƒƒƒ¿«»»»««

‰Lc˜˙pL74ÔÓ ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ Ì‡ elÙ‡Â . ∆ƒ¿«¿»«¬ƒƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»ƒ
Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ÔÈLecw‰ Ô˙B‡75ÔÈ·e ‡È‰ ÔÈ·e . »«ƒƒ≈»¬»¿…≈≈ƒ≈

·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ‰È·‡76ÂÈÙa ‰Lc˜˙ Ì‡ ÔÈa .77ÔÈa »ƒ»¿ƒ¿«≈≈ƒƒ¿«¿»¿»»≈
ÂÈÙa ‡lL ‰Lc˜˙pL78.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ∆ƒ¿«¿»∆…¿»»≈»¿À∆∆

ה'אלפסי'72) פסק וכן שם. רבינא כדעת - ב מה, קידושין
שם. לקידושין יועיל 74)הסכים.73)בהלכותיו מה כי

בשעת  האב נתרצה אם אבל קידושין. מעשה שלאחר ריצוי
אביה  קיבל שלא ואע"פ מקודשת. היא הרי הקידושין,

רבינו). דעת בפירוש שם (ר"ן ואינה 75)קידושיה
לכהן  שאסורה וכאלמנה הדיוט, לכהן שאסורה כגרושה

ואח"כ 76)גדול. הקידושין בשעת האב נתרצה אם אפילו
קידושין, הקידושין ואין לעכב יכולה במקדש, ממאנת הבת
מקדשה, בעצמו כשהוא אלא לכופה יכול אביה שאין
אפילו  אח"כ לעכב יכול אביה וכן א. יא, לעיל כמבואר
ומהר"י  (כסףֿמשנה שעה באותה ושתק בפניו כשנתקדשה

רבינו). בדעת עיכב.77)קולון ואח"כ אפילו 78)ושתק,
מקודשת  אינה עיכבה, לא הבת וגם אח"כ, נתרצה אם

הקידושין. בשעת נתרצה ולא הואיל

.„È˙¯‚Ba ˜ÙÒ ˙a‰ ‰˙È‰79‰È·‡ dLcwL ÔÈa , »¿»««»≈∆∆≈∆ƒ¿»»ƒ»
˙Ú„Ï ‡lL dÓˆÚ ‡È‰ ‰LcwL ÔÈa dzÚ„Ï ‡lL∆…¿«¿»≈∆ƒ¿»ƒ«¿»∆…¿««

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰È·‡80Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ , »ƒ»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ»¿ƒ»≈
‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ LÈ‡Ï LÈ .˜ÙqÓ81, ƒ»≈≈¿ƒ«¬»ƒ«¿«≈ƒ»

ÌÈLp‰ ¯‡MÓ ‰M‡ ÔÈa ˙ÈBÏt ‰M‡ ÔÈa82ÔÎÂ . ≈ƒ»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»«»ƒ¿≈
‰ÏB„b‰ ‰M‡‰83‰ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ84ÔÈa , »ƒ»«¿»»»ƒ«¿«≈ƒ∆»≈

·‡‰ ÔÎÂ .ÌÈL‡ ¯‡MÓ LÈ‡Ó ÔÈa ÈBÏt LÈ‡Ó≈ƒ¿ƒ≈≈ƒƒ¿»¬»ƒ¿≈»»
B˙eL¯a ‡È‰Lk Bza ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ85. ∆»ƒ«¿«≈ƒ≈ƒ¿∆ƒƒ¿
CÈLec˜ ÈÏa˜Â È‡ˆ :‰pËw‰ Bz·Ï ·‡‰ ¯ÓB‡Â86. ¿≈»»¿ƒ«¿«»¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ

הבאת 79) מיום חדשים ששה כבר עברו אם ספק שיש כגון
שנראה  כגון או ה"ב). פ"ב, לעיל (ראה לא או נערותה סימני
שערות, שתי הביאה לא ועדיין העליון מסימני אחד בה
ה"ח) פ"ב, (לעיל קטנה ספק נערה, ספק היא כי נמצא
מיום  חדשים ששה ועברו שערות שתי הביאה ואח"כ
גמור, סימן הוא אולי ספק ויש הראשון, הסימן שהביאה
אלא  נערה נעשתה לא שמא או בוגרת, כיום היא וממילא
עברו  לא עדיין ואילך ומשם התחתון, הסימן הבאת עם
(לחםֿמשנה). נערה היא ועדיין חדשים ששה

שמא 80) חוששים אנו אביה קידושי לענין א. עט, קידושין
שמא  חוששים אנו עצמה קידושי ולענין היא, נערה עדיין

היא. בידינו 81)בוגרת הוא שכלל א. מא, קידושין
"ושחטו  ו) יב, (שמות שנאמר כמותו", אדם של "שלוחו
כולו  הקהל כל וכי הערבים", בין ישראל עדת קהל כל אותו
ששלוחו  מכאן אלא, אחד? אלא שוחט אינו והלא שוחט,

ב). עמוד (שם, כמותו אדם קדש 82)של לו: פירש שלא
רוצה  - אשה" לי "קדש סתם לו אמר אלא זו, או זו אשה לי
א. יב, נזיר ממסכת הדברים ומקור שהיא. איזו לומר

א.84)הבוגרת.83) מא, שם 86)שם.85)קידושין
שזכתה  ואחרי הקידושין, כסף בעצמה מקבלת הבת א. יט,
שמן  ואע"פ לאביה. נעוריה שבח כל כי אביה בו זכה בכסף
אחרת  דעת כשיש - סא.) (גיטין לקטן זכיה אין התורה

פ"א). לקידושין (ר"ן זכיה לו יש לו, מקנה

.ÂËCÈ¯ˆ ,ÔÈLecw‰ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰ Ïk»»∆»ƒ«¿«≈«ƒƒ»ƒ
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ÌÈ„Ú ÈÙa B˙BOÚÏ87ÁÈÏL ‰OÚL LÈ‡‰ Ï·‡ . «¬ƒ¿≈≈ƒ¬»»ƒ∆»»»ƒ«
ÔÈ‡L .ÌÈ„Úa B˙BOÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï¿«≈ƒ»≈»ƒ«¬¿≈ƒ∆≈
˙zÓ‡ ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ LÈ‡‰ ˙eÁÈÏLa ÌÈ„ÚÏ ÌB˜Ó»¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ«¬ƒ«

¯·c‰88ÔÈ‡ - ÁlLÓ‰Â ÁÈÏM‰ e„B‰ Ì‡ CÎÈÙÏ , «»»¿ƒ»ƒ«»ƒ«¿«¿«≈«≈»
ÌÈ„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ89Ëb‰ ÁÈÏL BÓk .90ÁÈÏL BÓÎe , ¿ƒƒ≈ƒ¿¿ƒ««≈¿»ƒ«

e‰L¯‰L91ÏÎa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,‰Óe¯z BÏ LÈ¯Ù‰Ï ∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿»¿«≈»∆¿»
ÌB˜Ó92CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,B˙BÓk Ì„‡ ÏL BÁeÏML - »∆¿∆»»¿¿≈»ƒ

.ÌÈ„Ú≈ƒ

בסמוך.87) המבואר בגט, לקבלה שליח בניגוד 88)כדין
ראה  עדים, בלא כלל חל שאינו הקידושין מעשה לעצם

ה"ו. פ"ד, פ"ג,89)לקמן קידושין ב'ירושלמי' נראה וכן
בעדים". השליח הוחזק "לא שאין 90)ה"א: להולכה,

גירושין  הל' לקמן וכמבואר בעדים. למנותו צריך הבעל
היא  מפורשת משנה לקבלה, הגט בשליח אבל ה"ד. פ"ו,
חולק, והראב"ד במינויו. עדים שני שצריך ב סג, בגיטין
בפני  לעשות צריך להולכה קידושין בשליח גם ולדעתו
לשליח  כסף) (בקידושי קידושין שליח להשוות ואין שנים.
אולם  לעדים. זקוק אינו ולפיכך בידו, הגט שתופס הגט
שאמרו  - ב מה, קידושין הש"ס מסוגיית מוכח רבינו כדברי
שעשאו  עדים שאין ומשמע שויה", שליח "ודילמא שם:
אביו  את עשה הבן שאם התלמוד סבר זאת ובכל שליח,
קידושין  וקידושיו גמור שליח הוא הרי לקדש, שליח

התבואה.91)(כסףֿמשנה). פסח 92)בעל בקרבן כגון
פסח  לשחוט מתמנה וכן שהשליח עדים. בלא לשולחו

בעניני  וגם ה"א. פ"ז, מעילה הל' ראה מעילה. קרבן לענין
כ  במכירה, קרקע שליחות לי ומכור צא לשלוחו "האומר גון

קיימים, מעשיו וכל ולוקח מוכר זה הרי לי, קנה או . . . זו
בלבד  באמירה אלא עדים ולא קנין צריך שליח העושה ואין

ה"א). פ"א, שלוחין (הל' חבירו" לבין בינו

.ÊË„Ú ‰OÚ ÁÈÏM‰93ÈL ‰OÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «»ƒ««¬∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
Ô‰ - d˙B‡ eLc˜Â eÎÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÔÈÁeÏL¿ƒ¿«≈ƒ»¿»¿¿ƒ¿»≈

ÔÈLecw‰ È„Ú Ô‰ Ô‰Â ÂÈÁeÏL Ô‰94ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ≈¿»¿≈≈≈≈«ƒƒ¿≈»¿ƒƒ
.ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÈÙa BÏ dLc˜Ï¿«¿»ƒ¿≈¿«ƒ¬≈ƒ

אדם 93) של ששלוחו כיון אומרים: ואין א. מג, קידושין
לקדש  יכול ואינו עצמו המקדש של כגופו זה הרי כמותו,
עוד  - שלוחיו נעשו שעדיו בזה אדרבא אלא עדים, בלא

(שם). הקידושין מעשה את אומרים,94)חיזק יש
נוגעים  הם הרי כסף בקידושי אבל שטר בקידושי שהמדובר
ואינם  ה"ז) שלוחין מהל' בפ"א רבינו שכתב (כמו בעדותם

מגידֿמשנה). (ועי' עדים נעשים

.ÊÈ- ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ ,˙eÁÈÏLÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰«…¿≈ƒƒ¿ƒ≈≈≈∆¿»»
˙Ú„ Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ95Ôa BÈ‡L ÈÙÏ - Ì"ekÚ‰Â , ¿ƒ∆≈»¿≈««¿»«¿ƒ∆≈∆

˙È¯a96Ìz‡ Ì‚ eÓÈ¯z Ôk :¯Ó‡Â ,97˙Ba¯Ï - ¿ƒ¿∆¡«≈»ƒ««∆¿«
,˙È¯a Èa ÌÎÁeÏL Û‡ ,˙È¯a Èa Ìz‡ ‰Óe ;ÁÈÏM‰«»ƒ«»«∆¿≈¿ƒ«¿¬∆¿≈¿ƒ

„·Ú‰ Ï·‡ .Ì"ekÚ‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï98‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿ƒ∆»«¬»»∆∆««ƒ∆
ÔBÓÓaL ¯·„Ï ÁÈÏL ‰OÚ99ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ , «¬∆»ƒ«¿»»∆¿»¬≈»

ÔÈhb ˙¯B˙a BÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈhb‰Â ÔÈLecw‰ ˙eÁÈÏLÏƒ¿ƒ«ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ∆≈¿«ƒƒ
ÔÈLec˜Â100. ¿ƒƒ

לבית 95) שה איש להם "ויקחו כתוב: "איש" ובשליחות,
קטן  ולא - איש לכולם. לוקח אחד ג) יב, (שמות אבות"
שלוחין  הל' וראה כג.) לגיטין (רש"י דעת בן שאינו מי ולא

ה"ב. מצוות.96)פ"ב בברית ובא "גם"97)מהול תיבת
השליח. את לרבות ובאה זה, בפסוק עבד 98)מיותרת

עבדות  לשם וטבל ומל לעבד, לישראל שנמכר גוי - כנעני
כנשים. במצוות חייב נאמר 99)- שהרי הוא. ברית שבן

לעבדך  - מימך שואב עד עציך "מחוטב י) כט, (דברים
רבינו  דברי והשווה ב. כג, לגיטין (רש"י אלהיך" ה' בברית

ה"ב). פ"ב שלוחין אין 100)בהל' שקידש, שעבד
בו, שייך שאינו דבר כל היא: וסברא כלל. תופסים קידושיו
זו  הלכה וכל מא:). קידושין (רש"י שליח עליו נעשה אינו
אולם  גט, לענין שנויים הדברים ושם ב. כג, בגיטין מקורה
הידוע: ההיקש עלֿפי לגיטין, קידושין דיני משוה רבינו
– ה.) (קידושין ליציאה" הויה מקיש והיתה, "ויצאה

מגידֿמשנה.

.ÁÈz‡ È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡ Lc˜nL LÈ‡‰ ÁÈÏL¿ƒ«»ƒ∆¿«≈≈»¬≈«¿
‰Ê ¯ËLa B‡ ‰Ê ÛÒÎa ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó101ÁÈÏL Ì‡ . ¿À∆∆ƒ¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«

BÏ ¯ÓB‡ ,ÔÈLecw‰ Ïa˜nL ‡e‰ ‰M‡‰102È¯‰ : »ƒ»∆¿«≈«ƒƒ≈¬≈
:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â .ÈÏ ˙Lc˜Ó E˙B‡ ‰ÁÏML ˙ÈBÏt¿ƒ∆»¿»¿¿À∆∆ƒ¿≈
EÏ ‰Èz˙ :B‡ ,CÏ ‰ÈzÒ¯‡ :B‡ ,CÏ ‰ÈzLcƒ̃«¿ƒ»»≈«¿ƒ»»¿«ƒ»¿
·‡‰ È„È ÏÚ Lc˜Ó‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰M‡Ï¿ƒ»¿…«≈»∆¿≈«¿«≈«¿≈»»
¯ÓB‡ ‡e‰Â .ÈÏ ˙Lc˜Ó ˙ÈBÏt Eza È¯‰ :BÏ ¯ÓB‡≈¬≈ƒ¿¿ƒ¿À∆∆ƒ¿≈
- Ô‰ :ÁÈÏM‰ B‡ ·‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ .CÏ ‰ÈzLc˜ :BÏƒ«¿ƒ»»ƒ»«»»«»ƒ«≈

˜˙L elÙ‡Â .Bic103,ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡Â . ««¬ƒ»«¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
,Bic - ¯·c ¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡ÏÂ ÁÈÏMÏ B‡ ·‡Ï Ô˙Â¿»«»»«»ƒ«¿…≈≈¿…»«»»«

c˜Ó ‡È‰Â˙L104‡l‡ B·˙Bk BÈ‡ ,¯ËLa Lc˜ Ì‡Â . ¿ƒ¿À∆∆¿ƒƒ≈ƒ¿»≈¿∆»
ÁÈÏM‰ ˙ÚcÓ B‡ ·‡‰ ˙ÚcÓ105ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ÔÎÂ . ƒ««»»ƒ«««»ƒ«¿≈¿»«¿»ƒ

ÁÈÏL ÔÈ„k ‰M‡‰ ÌÚ LÈ‡‰ ÔÈc ,ÔÈLec˜ ÏL ÔlkÀ»∆ƒƒƒ»ƒƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ«
ÁÈÏL ÌÚ106.·‡‰ ÌÚ B‡ ƒ»ƒ«ƒ»»

ה.101) הערה ה"א, למעלה לשליח.102)ראה - המקדש
הוא 103) כן נוסחתנו, ולפי זה. אין התימנים, בכת"י

דבר  אמרו ולא האב, או השליח שתק אם אפילו פירושה:
חומרא  אלא אינה האמירה שכל מקודשת, היא הרי -
סי' באהע"ז והגר"א מחוקק' 'חלקת ט"ז, ('דרישה', בעלמא
ולפי  עסוקים". היו אם שתק "אפילו הביא וה'טור' ס"א). לו
ומוסב  אחרֿכך, שכתוב למה נמשך שזה הב"ח ביאר זה,
"הן", עלֿכלֿפנים לומר, צריך השליח אבל - המקדש על
פקדון  לשם הכסף את ומקבל בו שחזר אפשר כן לא שאם

ב'דרישה'). גם בענין 104)(ועיי"ש ועסוקים הואיל
ה"ח. לעיל המפורש האשה עם האיש וכדין הקידושין,

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
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עם  האיש כדין השליח עם האיש דין קידושין, של הדברים
האשה".

.ËÈBÓˆÚa BzL‡ ˙‡ Ì„‡ Lc˜iL ‰ÂˆÓ107¯˙BÈ ƒ¿»∆¿«≈»»∆ƒ¿¿«¿≈
BÁeÏL È„È ÏÚÓ108dÓˆÚ Lc˜zL ‰M‡Ï ‰ÂˆÓ ÔÎÂ . ≈«¿≈¿¿≈ƒ¿»»ƒ»∆¿«≈«¿»

dÁeÏL È„È ÏÚÓ ¯˙BÈ d„Èa109LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿»»≈≈«¿≈¿»¿««ƒ∆≈
‰¯Ú ‡È‰LÎe ‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Lc˜Ï ·‡Ï ˙eL¿̄»»¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«»¿∆ƒ«¬»
˙ÂˆÓ ‡l‡ .Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏ¿»ƒ∆ƒ¿∆≈»«¬≈∆»ƒ¿«
„Ú ,‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Ì„‡ Lc˜È ‡lL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆…¿«≈»»ƒ¿∆ƒ¿«»«

‰ˆB¯ È‡ ÈBÏÙÏ :¯Ó‡˙Â ÏÈc‚zL110ÔÈ‡ LÈ‡‰ ÔÎÂ . ∆«¿ƒ¿…«ƒ¿ƒ¬ƒ»¿≈»ƒ≈
‰pË˜ Lc˜Ï Èe‡¯111‰p‡¯iL „Ú ‰M‡ Lc˜È ‡ÏÂ . »¿«≈¿«»¿…¿«≈ƒ»«∆ƒ¿∆»

,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡ˆÓz ‡Ï ‡nL ;ÂÈÈÚa ‰¯Lk ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¿≈»¿≈»∆»…ƒ¿»≈¿≈»
d‡BO ‡e‰Â dnÚ ·ÎBL B‡ dL¯‚Ó ‡ˆÓÂ112. ¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ»¿¿»

קי).107) הערה להלן (ראה מכירה שכשגופו 108)אפילו
מא.). לקידושין (רש"י יותר שכר מקבל במצוה, עוסק

לה 109) יש זאת בכל ורביה, בפריה מצווה שאינה אע"פ
שם). לקידושין (ר"ן מצותו לקיים לבעל שמסייעת מצוה

א 110) מא, קידושין וב'תוספות' עליה, רצונו את יכוף ולא
קטנות, אפילו בנותינו לקדש נוהגים שאנו "ועכשיו כתבו: -
סיפק  יש ואם עלינו, מתגברת הגלות ויום יום שבכל משום
יהא  לא זמן לאחר שמא נדוניא, לבתו לתת עכשיו אדם ביד
בשו"ע  הרמ"א מסכם וכן לעולם". עגונה ותשב בידו סיפק

ס"ח. לז, סי' בו.111)אהע"ז תרצה לא שכשתגדל שמא
מא.).112) (קידושין כמוך לרעך ואהבת אמרה: והתורה

.ÎÔÎÂ .‰¯B˙ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰«¿«≈¿ƒ»¬≈≈ƒ≈»¿≈
,L¯‚Óe ¯ÓBbL ÌLk .‰¯Bz‰ ÔÓ ¯ËLa ˙Lc˜˙Óƒ¿«∆∆ƒ¿»ƒ«»¿≈∆≈¿»≈

˙e˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL113¯ÓBb Ck , ∆∆¡«¿»«»≈∆¿ƒ»≈
ÒÈÎÓe114ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÛÒk‰ Ï·‡ .115ÔÈc ÔÎÂ) «¿ƒ¬»«∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ

(ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BLe¯Ùe ,‰¯Bz ÔÈc ÛÒk‰116, «∆∆ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ
ÌÈÁewÏ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒƒ
Á˜ ‰„O‰ ÛÒk Èz˙ :¯Ó‡pL ,ÛÒÎa eÈ‰È el‡≈ƒ¿¿∆∆∆∆¡«»«ƒ∆∆«»∆«

.ÈpnÓƒ∆ƒ

גירושיה.113) את לחלוטין שגומר הספר הוא והשטר
(קידושין 114) איש אשת לעשותה קידושיה בקנין גומר
ה"ב.115)ט:). פ"א, לעיל אינה 116)מבואר זו פיסקא

ששון  ובכת"י אוקספורד, בכת"י מוזיאום, בריטיש בכת"י
נוסחתנו  כי שכתב משנה' ב'כסף ועי' תימניים. כת"י ובכמה
מביאה  חלוק שהכסף כתב בתחילה שהרי מכוונת, אינה

וכס  התורה מן שאלו זוהי ושטר, כי [ויתכן סופרים. מדברי ף
ה"ב, פ"א למעלה הרמב"ם רבינו שהגיה מה עלֿפי הגהה
הנוסחא  וגם ח) הערה (עיי"ש תורה" דין "ושלשתם
הרב  שבידי אחד תימני ובכת"י ממקומה. זזה לא הראשונה
הפיסקא  ואילו הזאת, הפיסקא רק ישנה מיימון י.ל.

איננה]. - סופרים" מדברי הכסף "אבל הקודמת:

.‡ÎÏk e‚‰ ¯·k ,‡e‰ Ck ¯·c‰ ¯wÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ««»»»¿»»¬»
‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .ÛÒk ‰ÂLa B‡ ÛÒÎa Lc˜Ï Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«≈¿∆∆¿»∆∆∆¿≈ƒ»»
‰‡È·a ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .Lc˜Ó - ¯ËLa Lc˜Ï¿«≈ƒ¿»¿«≈¬»≈¿«¿ƒ¿ƒ»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰‡È·a Lc˜ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿ƒƒ≈¿ƒ»«ƒ««

˙ec¯Ó117¯·„a ÌÈˆe¯t Ï‡¯OÈ eÈ‰È ‡lL È„k , «¿¿≈∆…ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
‰Ê118.ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ

ראות 117) לפי אלא קצבה, לה שאין סופרים מדברי מלקות
רצוי  - מרדות פירש, - ב קמא, בחולין ורש"י הדיין. עיני
שיקבל  עד אלא קצבה לה ואין בכך רגיל יהא שלא בתוכחה

ב.118)עליו. יב, קידושין

.·ÎÔÈÎecL ‡Ïa Lc˜Ó‰ ÔÎÂ119˜eMa Lc˜Ó‰ B‡ ¿≈«¿«≈¿…ƒƒ«¿«≈«
B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ120,˙eÊÏ Ïb¯‰ ‰Ê ¯·„ ‡‰È ‡lL È„k , «««¿¿≈∆…¿≈»»∆∆¿≈ƒ¿
‰¯Bz ÔzÓ Ì„˜ ‰˙È‰L ‰L„˜Ï ‰Ó„ÈÂ121. ¿ƒ¿∆ƒ¿≈»∆»¿»…∆««»

(רש"י 119) לו להתקדש שתתרצה לכן, קודם בה דיבר שלא
שקטה" "והארץ השקטה לשון - שידוך יג.). לקידושין
על  הדיבור שע"י שדוכת", "וארעא מתורגם כג) יא, (יהושע
דעת  שקטה נחה נישואין, בקשר להתקשר הפנויה לב
ד). שדך ערך השלם', ('ערוך המתחתנים הצדדים

"ולא 120) כתב: כו סי' בשו"ע והרמ"א ב. יב, קידושין
שידוכין". בלא שקידש מי שהכו מימי ראה 121)ראיתי

ה"ד. פ"א, לעיל

.‚ÎÏÚ ÔÈa BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÈa - ‰M‡ Lc˜Ó‰ Ïk»«¿«≈ƒ»≈«¿≈«¿≈«
ÔÈLecw‰ Ì„˜ C¯·Ï CÈ¯ˆ - ÁÈÏL È„È122‡e‰ B‡ ,123 ¿≈»ƒ«»ƒ¿»≈…∆«ƒƒ

BÁeÏL B‡124˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·nL C¯„k ,125, ¿¿∆∆∆¿»¿ƒ«»«ƒ¿
C¯·È ‡Ï - C¯a ‡ÏÂ Lc˜ Ì‡Â .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â¿««»¿«≈¿ƒƒ≈¿…≈≈…¿»≈
- ‰OÚpM ‰Ó .‰Ïh·Ï ‰Î¯a BfL ,ÔÈLecw‰ ¯Á‡«««ƒƒ∆¿»»¿«»»«∆«¬»

‰OÚ ¯·k126. ¿»«¬»

ה"ג.122) פ"ט, ברכות וב'ירושלמי' ב. ז, כך 123)פסחים
מברך  המקדש אין אלו במלכויות אבל מערב, בארץ נוהגים
(רמ"א  היום נוהגים וכן מיימוניות') ('הגהות אחר אלא
לברך  יודע שאינו מי לבייש שלא כדי לד) סי' אהע"ז

את 124)(רש"ל). "ויברכו בה שנאמר ברבקה, מצינו וכן
אותה  קידש השליח אליעזר ושם ס) כד, (בראשית רבקה"

ז:). לכתובות (=לפני 125)('תוספות' לעשייתן עובר
שם. פסחים - בהלכות 126)עשייתן) רבינו דברי השווה

ה"ו. פי"א, ברכות

.„ÎCÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a ?C¯·Ó „ˆÈk≈«¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆
ÔÓ eÏÈc·‰Â ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ

˙BÈ¯Ú‰127˙BÒe¯‡‰ ˙‡ eÏ ¯Ò‡Â ,128˙‡ eÏ ¯Èz‰Â , »¬»¿»«»∆»¬¿ƒƒ»∆
‰tÁ È„È ÏÚ ˙B‡eOp‰129,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÔÈLec˜Â «¿«¿≈À»¿ƒƒ»«»¿»

ÔÈÒe¯‡ ˙k¯a ‡È‰ BÊ .Ï‡¯OÈ Lc˜Ó130ÌÚ‰ e‚‰Â . ¿«≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ¿»¬»»
ÔÈÈ ÏL ÒBk ÏÚ BÊ ‰Î¯a ¯ÈcÒ‰Ï131¯ÎL ÏL B‡132. ¿«¿ƒ¿»»«∆«ƒ∆≈»

Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó - ÔÈÈ ÌL LÈ Ì‡Â¿ƒ≈»«ƒ¿»≈«««ƒ¿ƒ»¿««»
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
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שתיכנס 128) עד ארוסה התירו שלא מדרבנן. שם, כתובות
אירוסין  שעלֿידי מפרשים, ויש שם). (רש"י ובברכה לחופה
איסור  להם שאין נח לבני בניגוד לאחרים. הארוסה נאסרה
(בראשית  הכתוב כלשון בעל, בעילת ע"י אלא אשתֿאיש
(רבי  ה"א פ"א למעלה וראה בעל". בעולת "והיא ג) כ,

בהגהותיו). מוילנא הכהן יחוד 129)בצלאל הוא חופה
ה"א. פ"י להלן רבינו שכתב כמו המקדש, של בביתו

ושם 130) לחופה, שתיכנס עד לו אסורה היא ועדיין
ה"ג. פ"י, לקמן הסדורה חתנים" "ברכת מברכים

בו 131) מערבין מגתו "שהיין ה"ה. פ"ח, סוטה 'ירושלמי'
הכלה". את בו ומקדשין . . מן 132). הבא משקה

שעורים. ממשרת או (הובא 133)התמרים גאון נסים רב
טז). אות פ"א, לכתובות ברא"ש

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אחד 1) בעד קידושין ברצון, שלא קידושין דין רבינו בו כלל

שוטה, או חרשת שוטה, או חרש קידושי עדות, בפסולי או
יבמה  שניות, עריות, אילונית, אנדרוגינוס, טומטום, סריס,
חצייה  מומר, וישראל עבד גוי, שפחה, או גויה לשוק,
ושיכור, חורין, בן וחציו עבד חציו חורין, בת וחצייה שפחה

סבלונות. ושלח קטן או פרוטה משוה פחות

.‡dBˆ¯Ï ‡l‡ ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡2Lc˜Ó‰Â . ≈»ƒ»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿»¿«¿«≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - dÁ¯k ÏÚa ‰M‡3LÈ‡‰ Ï·‡ . ƒ»¿«»¿»≈»¿À∆∆¬»»ƒ

.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - BÁ¯k ÏÚa LcwL „Ú e‰eÒ‡L4 ∆¬»«∆ƒ≈¿«»¿¬≈¿À∆∆
˙Á‡k ˙Ba¯ ÌÈL Lc˜Ï LÈ‡Ï LÈÂ5‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿≈¿ƒ¿«≈»ƒ«¿««¿∆ƒ¿∆

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ‰Ëe¯t - ÛÒÎa Lc˜ Ì‡ - ÛÒka6. «∆∆ƒƒ≈¿∆∆¿»¿»««¿««
È„È ÏÚ ÔÈLecw‰ Ïa˜Ï ¯Á‡Ï B‡ Ô‰Ó ˙Á‡Ï LÈÂ¿≈¿««≈∆¿«≈¿«≈«ƒƒ«¿≈

ÔzÚcÓ ÔlÎ7. À»ƒ«¿»

"והלכה 2) ב) כד, (דברים בתורה שנאמר ב. ב, קידושין
יט:) ליבמות (רש"י משמע מדעתה - אחר" לאיש והיתה
עצמה  המקנה היא והאשה המקנה, דעת שצריכים מפני וגם

מד.). לקידושין (רש"י ואע"פ 3)לבעל ב. מח, בבאֿבתרא
מכירה  הל' (ראה מועילה כרחו בעל מכירה וממכר, שבמקח
את  והקפיעו חכמים קנסוהו אשה, בקידושי - ה"א) פ"י,
עמו  עשו לפיכך כהוגן, שלא עשה "והוא הואיל קידושיו,
רצונה  אין - אני רוצה אמרה ואפילו (שם), כהוגן" שלא
('יד  הנ"ל חכמים וכתקנת לו, מועיל כפיה מתוך הבא

רוצה 4)איתן'). בסוף: אמר לא ואפילו שם. בבאֿבתרא,
אני. רוצה אמר: וכאילו עליו, מעיד קידושיו שמעשה אני,
ובידו  הואיל הקידושין, להפקיע חכמים תיקנו לא וכאן
כשהוא  אבל גרשום). רבינו תקנת (לפני כרחה בעל לגרשה
אלא  ממנו עצמה להפקיע יכולה אינה כרחה, בעל קידש
ואינה  למפרע קידושין להפקיע חכמים תיקנו לפיכך ברצונו,
(מגידֿמשנה). גט צריכה אינה וממילא כלל, מקודשת

אחת.5) הרבה 6)בבת מקדש אם אבל א. נ, קידושין
שמייחד  בכתיבתו לפרט אלא צריך אינו אחד, בשטר נשים

רוקח'). ('מעשה לאשה לו ואחת אחת בהסכמתן 7)כל
נב.). שם ובגמרא ב. נ, (קידושין

.·„Èa dzÚcÓ ÔÈLecw‰ Ô˙Â ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»««ƒƒƒ«¿»¿«
dz¯·Á8:d„Èa ÔÈLecw‰ Ô˙pLk dz¯·ÁÏ ¯Ó‡Â , ¬∆¿»¿»««¬∆¿»¿∆»««ƒƒ¿»»

Èn z‡Â9Ô‰ÈzL È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,z‡ Ìb ÔÎÂ :B‡ , ¿«¿«≈¿≈««¿¿«≈»∆¬≈¿≈∆
˙BLc˜Ó10z‡Â :dÏ ¯Ó‡Â d„Èa Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .11- ¿À»¬»ƒ»«¿»»¿»«»¿«¿

‡Ï ‡nL ;˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ÔÈLecw‰ ‰ÏawL BÊ È¯‰¬≈∆ƒ¿»«ƒƒ¿À∆∆¿»≈∆»…
z‡Â :dÏ ¯Ó‡ el‡Îe ,daÏa ‰Ó ˙B‡¯Ï ‡l‡ Ôek˙ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«»¿«¿
ÔÈLecw‰ ‰Ïa˜ CÎÈÙÏe ?‰Ê ¯·„a È¯Ó‡z ‰Ó«…¿ƒ¿»»∆¿ƒ»ƒ¿»«ƒƒ

‡È‰12daÏa ‰Ó ˙B‡¯Ï dÏ‡BL ÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰L ,13, ƒ∆¬≈∆¬«ƒ¬»ƒ¿«¿ƒ»
˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‡È‰ ‰Ê ÈtÓe14. ƒ¿≈∆ƒ»≈¿À∆∆

שליח.8) בתור הקידושין כסף בשבילה וגם 9)שתקבל
כסף 10)את. כדי לפחות, פרוטות שתי לה שנתן וכגון

לשתיהן. פלונית 11)קידושין אשה הרי לה: שאמר אחרי
לי. מקודשת לקבלתה.12)שולחתך תיכף החזירתם ולא

החליטה 13) לא עדיין היא וגם לו, להתקדש מסכימה אם
לעיל 14)בזה. כמבואר ודינה איש, אשת ספק היא והרי

לקידושין  'יד' יש אם הספק: ומהות בביאורנו. ה"ב פ"ג,
עניים  מתנות הל' רבינו דברי והשווה ו:) (נדרים לא אם

ב. פ"ח, ושם יג; פ"ב,

.‚ez˜¯Êe ezÏË ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»«¿»«
ÂÈÙÏ15„·‡‰ ¯·„Ï B‡ ¯e‡Ï B‡ ÌiÏ B‡16dÈ‡ - ¿»»«»¿¿»»»»≈≈»

˙Lc˜Ó17B‡ ,EÈ·‡Ï B‡ ,‡a‡Ï e‰z :BÏ ‰¯Ó‡ . ¿À∆∆»¿»¿≈¿«»¿»ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - Ô˙Â ,ÈBÏt LÈ‡Ï18:BÏ ‰¯Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ¿»«≈»¿À∆∆¿ƒ»¿»

ÈÏ e‰Ïa˜iL BÏ e‰z19Ô˙Â ,20˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -21. ¿≈∆¿«¿≈ƒ¿»«¬≈¿À∆∆

אבד.15) שאינו לשלם.16)למקום חייבת שהיא ואע"פ
אלא 17) נתכוונה ולא קידושין, לשם שקבלתו אומרים ואין

מסרבת  שהיא אומר אני בכולם אלא הוא. רגזן אם לנסותו
ח:). (קידושין הקידושין כסף את זרקה ולפיכך לו, להתקדש

לאחרים.18) מעותיך תן כלומר, בו, היא משטה כי שם.
שליח.19) בתורת זה 20)בשבילי, בכסף זכה לו: ואמר

בדינר 21)לפלונית. לי התקדשי ואמר חזר לא אפילו שם.
ס"ח). ל, סי' אהע"ז (שו"ע לו שנתתי

.„ÚÏq‰ ÏÚ e‰ÁÈp‰ :‰¯Ó‡22˙Lc˜Ó dÈ‡ -23. »¿»«ƒ≈««∆«≈»¿À∆∆
˙Lc˜Ó - dlL ÚÏÒ ‰È‰ Ì‡Â24ÏL ÚÏÒ ‰È‰ . ¿ƒ»»∆«∆»¿À∆∆»»∆«∆

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - Ì‰ÈL25:dÏ ¯Ó‡ . ¿≈∆¬≈¿À∆∆¿»≈»«»
elÙ‡ - ÈÚÏ e‰z :BÏ ‰¯Ó‡ ,‰Ê ¯kÎa ÈÏ ÈLc˜˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿»¿≈¿»ƒ¬ƒ

‰ÈÏÚ CeÓq‰ ÈÚ ‰È‰26˙Lc˜Ó dÈ‡ ,27e‰z . »»»ƒ«»»∆»≈»¿À∆∆¿≈
dlL ·Ïk‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙Lc˜Ó dÈ‡ BÊ È¯‰ - ·ÏÎÏ¿∆∆¬≈≈»¿À∆∆¿ƒ»»«∆∆∆»
:BÏ ‰¯Ó‡Â ,dÎLÏ ‰È¯Á‡ ı¯ ‰È‰ Ì‡Â .˙Lc˜Ó -¿À∆∆¿ƒ»»»«¬∆»¿»¿»¿»¿»

˙Lc˜Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Ê ·ÏÎÏ e‰z28. ¿≈¿∆∆∆¬≈»≈¿À∆∆

קשה.22) זרקהו 23)אבן כאמרה: זה והרי שלה, שאינו
קבלתו 24).לים  כאילו הוא הרי לו, קונה אדם של שחצרו

שם). וברש"י ח: (קידושין קונים 25)בידה שאין אע"פ כי
הואיל  - פד:) בבאֿבתרא (ראה מזה זה השותפים בחצר
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
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גופה  את שהציל מתוך אולי בהצלתה, מחוייב שהוא אע"פ
שם). (ר"ן לו להתקדש בלבה גמרה מסכנה,

.‰‰‡a ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏk B‡ ˙B¯t ¯ÎBÓ ‰È‰»»≈≈≈ƒ¿«≈»∆»»
,el‡Ó ËÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ‰¯Ó‡Â ‰M‡Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ƒ»¿»¿»≈ƒ¿«≈≈¿»«»ƒ

dÏ Ô˙Â ,Ô‰ :‰¯Ó‡ Ì‡ - ÈÏ ˙Lc˜Ó È‰z CÏ Ôz‡∆≈»¿ƒ¿À∆∆ƒƒ»¿»≈¿»«»
,Ô‰Ó ÈÏ Ôz :BÏ ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿À∆∆¬»ƒ»¿»≈ƒ≈∆
ÈnÚ ˜ÁOz ‡Ï :ÌÈÚL ÌÈ¯·„ B‡ ,ÈÏ CÏL‰ :B‡«¿≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»…¿«≈ƒƒ
dÈ‡ - Ô˙Â ,„·Ïa ÈÏ Ôz ‡l‡ ,el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆»≈ƒƒ¿«¿»«≈»

˙Lc˜Ó29Ôz :BÏ ‰¯Ó‡Â ,ÔÈÈ ‰˙BL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ»»∆«ƒ¿»¿»≈
z‡ È¯‰ CÏ Ôz‡ Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ,„Á‡ ÒBk ÈÏƒ∆»¿»«»ƒ∆≈»¬≈«¿
,Ôz :B‡ ,˙B˜L‰ È˜L‰ :‰¯Ó‡Â ,Ba ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿»¿»«¿≈ƒ«¿≈

‰˜L‰30ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ - CÏL‰ , «¿≈«¿≈≈»¿À∆∆∆≈«¿»ƒ
¯·„a ÈnÚ ˜ÁOz ‡ÏÂ ,„·Ïa È˜L‰ :‡l‡ ÔÈ‡¯ƒ¿ƒ∆»«¿≈ƒƒ¿«¿…¿«≈ƒƒ¿»»

.¯Á‡«≈

ט.29) "השלך"30)קידושין לשון השלך. או השקה, או
שם. בקידושין כמבואר מאילן, פירות במשליך

.ÂÂÈLec˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - „Á‡ „Úa Lc˜Ó‰31, «¿«≈¿≈∆»≈¿ƒ¿ƒ»
‡Ïa Lc˜ÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .ÔÈ„BÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿≈∆ƒ«»…∆ƒ¿«≈¿…

ÌÈ„Ú32‰¯Bz ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa Lc˜Ó‰ .33dÈ‡ - ≈ƒ«¿«≈ƒ¿≈≈∆»≈»
˙Lc˜Ó34ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa ;35B‡ , ¿À∆∆ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈¿ƒ

‰¯Bz ÈÏeÒt ˜ÙÒ Ô‰L ÌÈ„Úa36- ÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ¿≈ƒ∆≈»≈¿≈»ƒ»»ƒ¿…
‰ÎÈ¯ˆ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,ÌÈ¯LÎa Lc˜Óe ¯ÊBÁ≈¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»
˙‡ ‰LÈÁÎ‰Â ‰M‡‰ ‰¯Ùk elÙ‡Â .˜ÙqÓ epnÓ Ë‚≈ƒ∆ƒ»≈«¬ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»∆
ÁwÏ d˙B‡ ÔÈÙBk - ÈzLc˜ ‡Ï :‰¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»¿»…ƒ«¿«ƒƒ»ƒ«

Ëb37¯ÊBÁ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ :˜ÙÒ ÈLec˜ Ïk ÔÈc ÔÎÂ . ≈¿≈ƒ»ƒ≈»≈ƒ»»ƒ¿…≈
epnÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,È‡cÂ Lc˜Óe¿«≈««¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»≈ƒ∆

.˜ÙqÓƒ»≈

ספק.31) קידושי אפילו חוששין 32)ואינם שאין
נאמר  שוה': מ'גזירה נלמד וזה סה.), (קידושין לקידושיו
עדים  שנים פי "על בממון: ונאמר דבר", "ערות בעריות:
(רש"י  בשנים כאן אף עדים, בשני להלן מה דבר", יקום

מן 33)שם). מלקות עליה שחייבים עבירה שעבר כגון
ב.34)התורה. כה, שאינה 35)סנהדרין עבירה שעבר

(הל' גלויות של שני יוםֿטוב שחילל כגון מדבריהם, אלא
ה"ג). פ"י, שעבר 36)עדות אחד על שנים שהעידו כגון

ולא  עבר לא ואמרו והכחישום אחרים שנים ובאו עבירה,
ה"ג). פי"ב, עדות (הל' פסול ספק זה הרי אם 37)נפסל,

אם  תמוה: אותה" "כופין הלשון אבל לאחר. להנשא תרצה
אותה? כופין ולמה תנשא, לא תרצה לא ואם תנשא, תרצה
אותו  "כופין רבינו: בדברי מביא מב, סי' אהע"ז וב'טור'

(כסףֿמשנה). רבינו בדברי הנכונה הגירסא והיא גט", ליתן

.ÊÔË˜38ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡ - LcwL39ÏB„b Ï·‡ . »»∆ƒ≈≈ƒ»ƒƒ¬»»
‰pËw‰ ˙‡ LcwL40‰‡ˆiL ‰pË˜ B‡ ,‰ÓB˙È‰ ∆ƒ≈∆«¿«»«¿»¿«»∆»¿»

‰È·‡ ˙eL¯Ó41ŒÛ‡ ,LL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰ Ì‡ , ≈¿»ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ«≈«
LÁÏ ˙B· ‡È‰L ÈtŒÏÚ42˙Á·Óe ˙¯kÓe ¯˙BÈa43 «ƒ∆ƒ¿«««¿≈«∆∆«¿∆∆

ÌL Ô‡k ÔÈ‡ -44Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÔÈLec˜45Ì‡Â ; ≈«≈ƒƒ¿≈»¿ƒ»¿»≈¿ƒ

‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏÚÓÏe ÌÈL ¯OÚ ˙aÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«∆∆»ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ
¯˙BÈa ‰ÏÎÒ46BÊ È¯‰ ,dzÚ„Ï ‰Lc˜˙Â ÏÈ‡B‰ - ¿»»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿»¬≈

- ¯OÚ ÛBÒ „ÚÂ LL ˙aÓ ‰˙È‰ .Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈»¿»ƒ«≈¿«∆∆
È˜ÒÚ ˙Á·Óe ˙¯kÓ Ì‡ ,dzÚ„ ÈÙÈ ˙‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«∆∆«¿∆∆ƒ¿≈

ÔÈLecw‰Â ÔÈ‡eOp‰47- Â‡Ï Ì‡Â ,Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ - «ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ«
Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó dÈ‡48. ≈»¿À∆∆¿≈¿≈»¿ƒ»¿»≈

י.38) פ"ב, לעיל כמבואר שנה, משלשֿעשרה פחות
ה"כ.39) לקמן וראה ב. נ, משתים40ֿ)קידושין הפחותה

א. פ"ב, לעיל כמבואר שנה, אביה 41)עשרה שהשיאה
יב). פ"ג, (לעיל אביה בחיי נתגרשה או ונתאלמנה

ג.42) ג, ישעיה הכתוב, הקידושין 43)מלשון עסקי
יש 44)והנישואין. זה, ולפי ליתא. התימנים, בכת"י

קידושין". כאן "אין אמה,45)לקרוא: לבית הולכת "אלא
פי"ג, גירושין הל' רבינו (לשון מעולם" נתקדשה לא כאילו
בן  חנינא שרבי - ב קז, ביבמות רבינו דברי ומקור ה"ז).
לשמור  יכולה שאינה תינוקת כל שם: אומר אנטיגנוס
מבת  שפחות רבינו: שם ופירש למאן, צריכה אינה קידושיה
דברי  על בהסתמך וזה קידושיה, לשמור יודעת אינה שש,

א. סה, בגיטין אלא 46)רבא שטות, מעשה שעושה לא
עליה  חזקה עשר, בת שהיא ומתוך כלל. חריפה שאינה

קידושיה. לשמור יודעת הל'47)שהיא לקמן רבינו ולשון
אם  דעתה, יופי לפי אותה "בודקין ה"ז: פי"א, גירושין
שתשמור  לא קידושין, ושהן קידושיה (כסף) לשמור יודעת

והתמרה". האגוז שמשמרת כדרך א:48)אותן סה, גיטין
מתקדשת  בקטנה וכנגדן . . . מקח מקחן "הפעוטות
שש  מגיל הוא הפעוטות וזמן שם). הרי"ף (כגירסת למיאון"
בגיטין  כמבואר שכלו, חריפות לפי אחד כל שנים, עשר ועד

ה"וֿח. פכ"ט, מכירה הל' רבינו דברי וראה א. נט,

.Á‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ ‰Lc˜˙ Ì‡L ?Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó „ˆÈk≈«¿À∆∆¿≈∆ƒƒ¿«¿»¿…»¿»
ÌÈL ÈÙa Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ ,dÏÚa ÌÚ ·LÈÏ49:¯ÓBÏÂ ≈≈ƒ«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿«

¯‡a˙iL BÓk ,Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈÂ ,Ba ‰ˆB¯ ÈÈ‡≈ƒ»¿¿»¿…≈¿∆ƒ¿»≈
ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a50˙‡ÓÓ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .51‰nÏÂ . ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈¿»∆∆¿»»

ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtÓ ?Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ¿»¿…≈ƒ¿≈∆≈ƒ∆»ƒƒ¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ52ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ,53:ÔÈÈeÏz Ô‰Â , ƒ«»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ

‰Ï„bL „Ú dÏÚa ÌÚ ‰·LÈ Ì‡L54,‰ÈLec˜ e¯Ób - ∆ƒ»¿»ƒ«¿»«∆»¿»»¿ƒ∆»
‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ˙ÈOÚÂ55¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ¿«¬≈≈∆ƒ¿»¿≈»ƒ«¬…

‰Ï„bL ¯Á‡ dLc˜Ï56- ·LÈÏ ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«¿»««∆»¿»¿ƒ…»¿»≈≈
Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ57.Ë‚ ‡Ïa ‡ˆ˙Â , ¿ƒ»¿»≈¿≈≈¿…≈

ב.49) קא, ה"ח.50)יבמות כגון 51)פי"א, מקום. בכל
הי"ד. פי"ט לקמן וכן מ"ו. פי"א, כתובות במשנה,

קידושיה.52) אביה קיבל ולא היא, יתומה שהרי
פי"א,53) ולקמן ב. קיב, (יבמות הפקר מנהג בה ינהגו שלא

בגדלותה.54)ה"ו). לו אחר 55)ונבעלה קידושי ואין
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»
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ÁwÙÏ59‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÓb Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡ - ¿ƒ≈«≈ƒ≈∆¿ƒƒ«»∆»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ60˙L‡ Lc˜Â Áwt ‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ≈«¿ƒ≈≈∆

ÈMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ˙Áwt‰ L¯Á61ÔÈLec˜ ≈≈«ƒ««¬≈¿À∆∆«≈ƒƒƒ
ÔÈ¯eÓb62L¯Á‰ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰Â ,Ëb Ô˙BÂ .63. ¿ƒ¿≈≈¿ƒÀ∆∆¿«¿»«≈≈

‰ËBL LcwL Áwt B‡ ,˙Áwt LcwL ‰ËBM‰ Ï·‡¬»«∆∆ƒ≈ƒ««ƒ≈«∆ƒ≈»
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ -≈»ƒƒ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ64. ¿ƒ

הכ"ו.58) פ"ב, לעיל שהם 59)מפורש ואשה איש
פקח  נקראים שוטים, ולא חרשים לא ואינם בדעתם, שלמים

שם). (לעיל  ב.60)ופקחת  קיב, הוא:61)יבמות כלל 
תורה  קידושי סופרים, מדברי הם הראשונים שהקידושין כל
גירושין  הל' לקמן רבינו דברי לכך דוגמא אחריהם, חלים

ה"ו. התורה.62)פי"א, נשאה 63)מן לא והפקח הואיל
כמבואר  לשניהם, אסורה - הפקח נשאה אם אבל עדיין,
ב'ירושלמי' רבינו דברי ומקור ה"ה. פ"י, גירושין הל' לקמן

א. יד, שקיימת 64)יבמות וחרשת חרש ב. קיב, יבמות
תיקנו  ביניהם) שלום להיות (שדרכם חכמים תקנת בהם
בהם  קיימת חכמים תקנת שאין ושוטה שוטה קידושין, להם
אחת) בכפיפה נחש עם דר אדם אין כי ביניהם, שלום (אין

קידושין. להם תיקנו לא

.ÈÒÈ¯Ò ÔÈa ‰nÁ ÒÈ¯Ò ÔÈa ,LcwL ÒÈ¯Ò65,Ì„‡ »ƒ∆ƒ≈≈¿ƒ«»≈¿ƒ»»
˙ÈBÏÈ‡ ÔÎÂ66ÔÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰Lc˜˙pL ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿«¿»¬≈≈ƒƒ

ÔÈ¯eÓb67. ¿ƒ

יאֿיד.65) הלכות פ"ב, לעיל פ"ב,66)מפורש  לעיל
דֿו. בקהל 67)הלכות לבוא לו אסור אדם שסריס אע"פ

קידושין  היא: שהלכה תופסין, קידושין מכלֿמקום –
קידושיו  אדם שסריס לומר צורך ואין לאוין, בחייבי תופסין
ובדף  עה: יבמות (ראה בקהל לבוא לו מותר שהרי תופסין,
וכן  פט"ז. ביאה איסורי הל' רבינו דברי והשווה עט:)
כופים  אחרת, מאשה בנים לו אין שאם אע"פ האילונית
צריכה  זאת בכל ה"א, פכ"ד לקמן כמבואר להוציאה, אותו
אילונית  אח"כ ונמצאת בה הכיר לא ואפילו ממנו גט
חולקים  יש ס"ד, מד סי' אהע"ז ובשו"ע ק:). (כתובות
מקודשת, אינה מקודם בה הכיר לא אם שאיילונית וסוברים

גט. צריכה ואינה כזה, גדול מום על מוותר אדם שאין

.‡ÈÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË68B‡ ,‰M‡ eLcwL À¿¿«¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
Ëb ÔÈÎÈ¯ˆe ,˜ÙÒ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - LÈ‡ ÔLcwL∆ƒ¿»ƒ¬≈≈ƒ≈»≈¿ƒƒ≈

˜ÙqÓ69. ƒ»≈

כדֿכה.68) הלכות פ"ב  לעיל קידושי 69)מפורשים
ספק, קידושי שהם - א עב, ביבמות מבוארים - טומטום
ראוי  הטומטום שאין ואע"פ היא, נקבה שמא או זכר שמא
כהן  הוא אם כגון תרומה, לענין גט הוא צריך להנשא,
חוזר  הוא גט יקבל אם בתרומה שאסור לישראל ונתקדש
נאסר  שהמקדש לענין קידושיו תפסו וכן אביו. בית לתרומת
לאנדרוגינוס, ואשר שם). (רש"י ובאמו הטומטום באחות
ולא  היא עצמה בפני בריה אנדרוגינוס פג.) (יבמות אמרו
רבינו  דברי והשווה נקבה. אם זכר אם חכמים בו הכריעו

לישא  מותר "אנדרוגינוס הט"ו: פ"א, ביאה איסורי הל'
א. פא, מיבמות ומקורו אשה".

.·È˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰70,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - «¿«≈««ƒ»¬»…»»¿
‰Â¯ÚÏ ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L71‰cp‰ ÔÓ ıeÁ ;72, ∆≈ƒƒ¿ƒ»∆¿»ƒ«ƒ»

ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰cp‰ ˙‡ Lc˜Ó‰L∆«¿«≈∆«ƒ»¬≈¿À∆∆ƒƒ
ÔÈ¯eÓb73Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .74. ¿ƒ¿≈»«¬≈

יח,70) פרק בויקרא האמורות והן כרת, ביאתן על שחייב
ה"ה. פ"ב לעיל כי 71)ראה קרא: "אמר ב: סז, קידושין

כל  הוקשו ונכרתו", האלה התועבות מכל יעשה אשר כל
קידושין  בה תפסי לא אשה אחות מה אשה, לאחות העריות
לקדשה), תוכל לא - תקח לא אחותה אל ואשה (שנאמר:

קידושין". בהן תפסי לא עריות כל בימי 72)אף פנויה
"ותהי 73)נדתה. כד) טו, (ויקרא שנאמר א. סה, קידושין

(תפיסת  הויה בה תהא נדתה, בשעת אפילו - עליו", נדתה
וגם 74)קידושין). לקדשה. אין לביאה, ראויה שאינה כיון

שאין  ומה ה"ו. פ"י, לקמן וראה בה. יגע שמא לחוש יש
נישואין, בשעת מקדשים שאנו משום הוא בזה נזהרין אנו
ואיֿאפשר  טבחם וטבחו החופה צרכי כל הוכנו וכבר

מד). סי' אהע"ז ל'טור' ('פרישה' ההפסד בגלל לדחותם

.‚È¯Á‡Ó ÔÈLec˜ ‰Ïa˜Â d„È ‰ËLtL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»¿»»»¿ƒ¿»ƒƒ≈«≈
ÈMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dÏÚa ÈÙa75‰M‡‰L ; ƒ¿≈«¿»¬≈¿À∆∆«≈ƒ∆»ƒ»

˙Ó‡ - ÈzL¯b :ÂÈÙa dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L76‰˜ÊÁ . ∆»¿»¿«¿»¿»»≈«¿«ƒ∆¡∆∆¬»»
dLc˜ Ì‡ Ï·‡ .dÏÚa ÈÙa ‰Èt ‰fÚÓ ‰M‡ ÔÈ‡≈ƒ»¿ƒ»»∆»ƒ¿≈«¿»¬»ƒƒ¿»
,da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ - dÏÚa ÈÙa ‡lL ¯Á‡«≈∆…ƒ¿≈«¿»≈ƒƒ¿ƒ»
.ÔÈLecw‰ Ïa˜zL Ì„˜ ‰L¯b˙pL ‰È‡¯ ‡È·zL „Ú«∆»ƒ¿»»∆ƒ¿»¿»…∆∆¿«≈«ƒƒ

‰fÚÓ - ÂÈÙa ‡lL Ïk77. …∆…¿»»¿ƒ»

הר 75) מבעלה נתגרשה בוודאי אפילו 76)אשון.כי
הל' לקמן כמבואר מכחישה, הוא ואפילו לכתחילה להנשא
שמרובה  הזה בזמן כי אומרים, ויש ה"ד. פי"ב, גירושין
אהע"ז  (שו"ע לחומרא אלא נאמנת אינה והפריצות החוצפה

ס"ב). יז, ב.77)סי' פט, גיטין

.„ÈB‡ ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡Ó B‡ ˙BiM‰ ÔÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰«¿«≈««ƒ«¿ƒ≈ƒ≈»ƒ
‰OÚ È¯eq‡Ó78‰Ó·È ˙¯ˆ LcwL Ì·È ÔÎÂ ,79È¯‰ - ≈ƒ≈¬≈¿≈»»∆ƒ≈»«¿»»¬≈

ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó BÊ80‰Ó·ÈÓ ıeÁ ; ¿À∆∆ƒƒ¿ƒƒ»»
¯ÊÏ ‰Lc˜˙pL81˜tzÒ .˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‡È‰L , ∆ƒ¿«¿»¿»∆ƒ¿À∆∆¿»≈ƒ¿«≈

È·iÁ ¯‡Lk ‰Ó·Èa ÔÈÒÙBz ÔÈLecw‰ Ì‡ ,ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒƒ«ƒƒ¿ƒƒ»»ƒ¿»«»≈
‰Â¯Úk da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ B‡ ,ÔÈÂ‡Ï82ŒÛ‡Â . »ƒ≈ƒƒ¿ƒ»¿∆¿»¿«

ÒÎÏ BÏ ¯eÒ‡L ÈtŒÏÚ83el‡ ÏkÓ ˙Á‡84‰Ê È¯‰ , «ƒ∆»ƒ¿…««ƒ»≈¬≈∆
Ë‚a L¯‚Ó85. ¿»≈¿≈

וֿח.78) הלכות פ"א, לעיל מפורשות לאחיו 79)כולן
הנקראת  - והשניה נתייבמה, מהן ואחת נשים, שתי היו המת
- עליה יבוא יבמה שנאמר: לאחים, להנשא אסורה - צרה
(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
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בנישואיה  שנואה - שנואה בנישואיה, אהובה - אהובה
- תהיין" "כי הכתוב: אומר זאת ובכל באיסור), (שנשאה
סח.). (קידושין בהן תופסין שקידושין מכאן הויה, לשון

אשת 81) תהיה "לא אמרה: והתורה יבמה, שחלצה לפני
ה). כד, (דברים זר" לאיש החוצה שנאמר 82)המת משום

לא  כלומר, קידושין, ותפיסת הויה לשון תהיה" "לא בה:
צב:). (יבמות לזר קידושין בה לחופה.83)יתפסו

לאו.84) איסור עליו אסורות וקידושין 85)שהרי הואיל
וראה  בגט. מוציאן כרחו על לקיימן, לו ואסור בהם תופסין

רבינו". "תשובות במוספנו

.ÂË‰ÁÙL B‡ ˙È˙ek Lc˜Ó‰86‡l‡ ,ÔÈLec˜ ÔÈ‡ - «¿«≈ƒƒ¿»≈»ƒƒ∆»
Ì„˜ ‰˙È‰L BÓk ÔÈLecw‰ ¯Á‡ ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ«««ƒƒ¿∆»¿»…∆

ÔÈLecw‰87- Ï‡¯OÈ ˙a eLcwL „·ÚÂ Ì"ekÚ ÔÎÂ . «ƒƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿«ƒ¿»≈
ÔÈLec˜ Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡88ŒÛ‡ ,LcwL ¯ÓeÓ Ï‡¯OÈ . ≈ƒ≈∆ƒƒƒ¿»≈»∆ƒ≈«

- BBˆ¯a ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆≈¬«»ƒ«»ƒ¿
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜ el‡ È¯‰89epnÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,90. ¬≈≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ∆

שבו 87)כנענית.86) קרא: אמר שפחה, א. סח, קידושין
לחמור  הדומה עם ה), כב, (בראשית החמור עם  פה לכם
בם  תתחתן לא קרא: אמר נכרית, היה). עבד (ואליעזר

חיתון. תורת בם לך תהא לא ג), ז, יבמות 88)(דברים
בגוי  למד כה) סי' (וישלח ובשאילתות הנ"ל. מהטעם א מה,
בעל  בעולת - ג) כ, (בראשית בעל" בעולת "והיא מהפסוק:
להם, אין נבעלה ולא לחופה נכנסה (לגויים), להם יש

שקידושי שם).וכלֿשכן ביבמות (רש"י להם אין אירוסין
(סנהדרין 89) אמרו וכבר ב. ל, בבכורות וכן ב. מז, יבמות

"אע"פ  - יא) ז, (יהושע ישראל" "חטא הפסוק: על מד.)
כותב: תימן' ב'אגרת ורבינו הוא". ישראל - שחטא
אחד  אפילו ממנה . . . להמלט יוכל לא הזאת "שהתורה

. . . זרעו ולא הוא לא . . . יעקב שלא מזרע בין ברצונו בין
הרי  ישראלית) (מאשה בן זה מומר הוליד אם וגם ברצונו".
וראה  (מגידֿמשנה). קידושין וקידושיו גמור ישראל הבן

תעד. סי' ליבמות אוצה"ג רס"ג כהן 90)בתשובת דוד רבי
שכוונתו  רבינו דברי מבאר א', חדר ט' בית בתשובותיו
יכשילה  כי עמו, תעמוד שלא לגרשה אותו שכופים לומר

ממנו". גט "וצריכה שהוסיף: וזהו מכשולים. בכמה

.ÊË˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ‰M‡ Lc˜Ó‰«¿«≈ƒ»∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«
ÔÈ¯BÁ91ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó dÈ‡ -92„Ú ƒ≈»¿À∆∆ƒƒ¿ƒ«

‰ÈLec˜ e¯Ób - ‰¯¯ÁzLpL ÔÂÈÎÂ ,¯¯ÁzLzL93, ∆ƒ¿«¿≈¿≈»∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ∆»
‰pË˜ ÈLec˜k94dLc˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰Ï„bL ¿ƒ≈¿«»∆»¿»¿≈»ƒ¿«¿»
ÌÈ¯Á‡ ÔÈLec˜95‰¯¯ÁzLpL ¯Á‡ dLc˜Â ¯Á‡ ‡a . ƒƒ¬≈ƒ»«≈¿ƒ¿»««∆ƒ¿«¿¿»

Ì‰ÈLÏ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -96. ¬≈¿≈ƒƒƒ¿≈∆

אחד 91) ושחרר שותפים, לשני משועבדת שהיתה כגון
חלקו. את ראוי 92)מהם אינו שבה שפחה חצי שהרי

כאומר  הוא הרי כן, ואם הט"ו. לעיל כמבואר לקידושין,
לעיל  כמבואר מקודשת שאינה לי מקודשת חצייך לאשה
כי  אשה, חצי ממקדש עדיף זה דין כי ויתכן ה"ט), (פ"ג
מה  כל כי בקניינו השאיר לא וכאן בקניינו, השאיר שם
מקודשת  זו הרי ולפיכך קידש. - להתקדש ממנה ראוי שהיה
מד, אהע"ז הב"ח וכביאור מג. (גיטין ספק קידושי

צה. הערה להלן וראה המשנה'). ונתפשטו 93)וה'מרכבת
לקידושין. ראויה כולה - שמעתה בכולה. קידושיו

המקודשת 95)יתומה.94) זו, שאין ה"ח. לעיל כמבואר
קידושי  המקודשת מקטנה גרועה תורה, מדין ספק קידושי
אחרים  קידושין צריכה שאינה סופרים מדברי ודאי

לפני 96)משגדלה. קידושיה כלל חלו לא שמא כי
בה  חלו וממילא אשה, חצי למקדש ודומה הואיל שחרורה,
השאיר  לא כי ראשון קידושי בה חלו אולי או שני. קידושי
(ב"ח  שני קידושי בה חלו לא וממילא בקניינו, כלום
ועמוד  א. מג, דגיטין בסוגיא הבנתם כפי משנה' ו'מרכבת

שם). ב

.ÊÈ?‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ‡È‰ BÊ È‡Â97BÊ ¿≈ƒƒ¿»¬»»¬»«»
„·Ú dLcwL ÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ÈÓƒ∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«ƒ∆ƒ¿»∆∆

È¯·Ú98ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓe .99LcwL ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆ƒ≈
ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÔÈ¯BÁ ˙a100. «ƒ¬≈¿≈ƒƒ

מאחר 97) - כ) יט, (ויקרא אשם להביא חייב עליה שהבא
בת  וחצי שפחה חצי שהמקדש (הט"ז) למעלה שאמרנו

שתשתחרר. עד גמורים קידושיה אין - שהרי 98)חורין
מותר  עברי (שעבד שבה השפחה בחצי גם לו מותרת היא
גמורים  קידושין בה גם לו יש ולפיכך כנענית), בשפחה
אותה  המקדש בןֿחורין מהֿשאיןֿכן הבןֿחורין. בחצי
בפירוש  וראה שבה. השפחה חצי מצד עליו שאסורה
יהושע' 'פני ועי' י), (פ"א, בכריתות להרמב"ם המשניות

א. מג, שותפים,99)גיטין לשני משועבד שהיה כגון
חלקו. את אחד לאומר 100)ושחרר דומה הוא אולי כי

ה"ט, פ"ג לעיל כמבואר שמקודשת, לחציי, התקדש לאשה
בן  הוא שהרי לכולו, ראויה היא ששם לחלק, יש שמא או
אבל  אחרת, ועוד את אשתי תהי כאומר: ונעשה חורין,
עבודתו  חלק מחמת לכולו ראויה אינה הרי שלפנינו בנידון
בבת  האסור עבד כל כדין בה אסור וגם קידושין, בר שאינו
ה"ז). פ"ד, עבדים הל' רבינו דברי והשווה מג. (גיטין חורין

.ÁÈÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ - LcwL ¯BkLƒ∆ƒ≈ƒ»ƒƒ¿««ƒ
‰a¯‰ ¯kzLpL101ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .102 ∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒƒƒ«¿ƒ¿∆

ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡ -103‰Ê ¯·„a ÔÈ·MÈ˙Óe .104. ≈ƒ»ƒƒƒ¿«¿ƒ¿»»∆

(101. . . ממכר וממכרו מקח מקחו "שיכור סה. עירובין
דבריו". לכל כפקח הוא הרי דבר, של "והוא 102)כללו

הל' רבינו (לשון עושה" מה יודע ואינו שעושה  השיכור
הי"ח). פכ"ט, כשוטה 103)מכירה הוא והרי שם, עירובין

דבריו. לשכרות 104)לכל הגיע באמת אם היטב חוקרים
מאד. החמור ערוה באיסור להזהר יש כי לוט, של

.ËÈ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa Lc˜Ó‰105. «¿«≈¿»ƒ¿»≈»¿À∆∆
˙BÁt ‰ÂML Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÏÎa B‡ ÏÎ‡a dLcƒ̃¿»¿…∆ƒ¿ƒ¿«≈∆»∆»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯tÓƒ¿»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ»≈
‡‰ .¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰Ê ¯·„ ‡nL ;˜ÙqÓƒ»≈∆»»»∆»∆¿»¿»«≈»
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¿«≈
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ÌB˜n‰ B˙B‡a ‰Ëe¯t ‰ÂL eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ…»»∆¿»¿«»
ÚÈbÓ BÈ‡ ‰Ê ¯·„ È¯‰L ;ÏÏk ˙Lc˜Ó dÈ‡ -≈»¿À∆∆¿»∆¬≈»»∆≈«ƒ«
‰ÂL ‡‰È ‡ÏÂ ,„·‡ÈÂ „ÒtiL „Ú ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈«∆ƒ»≈¿…«¿…¿≈»∆
.ÂÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯Â ,‰Ê ‡e‰ ÌÚË ÏL ¯·„Â .‰Ëe¯t¿»¿»»∆««∆¿»ƒ¿…»»

שעורה 105) חצי משקל פרוטה, ושיעור א. מו, קידושין
וכן  מ"א, פ"א קידושין למשנה בפירושו (רבינו צרוף מכסף
וכן  הי"ב, פ"א עירובין הל' ועי' כו, סי' אהע"ז בשו"ע

ס"ו). רצד סי' יו"ד בה 106)בשו"ע ותופסים יב. קידושין
לאחר, להנשא רוצה אם משניהם גט וצריכה שני, קידושי
לקיימה  רוצה הראשון והמקדש לאחר, נתקדשה לא אם וכן
ודאי  קידושי מקודשת שתהא כדי אחרים, קידושין צריכה -

לא). סי' אהע"ז וב'טור' יב. לקידושין זמן 107)(רש"י
במלח  או בחומץ כיבוש ע"י להתקיים יכול ואם מרובה.
פרוטה  שישוה אחר למקום להגיע הוא וראוי בהם, וכיוצא
כסףֿמשנה  פד, שורש (מהרי"ק ספק קידושי אלו הרי -

ומעשהֿרוקח).

.ÎÈzL LcwL B‡ ,‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa ‰M‡ Lc˜Ó‰«¿«≈ƒ»¿»ƒ¿»∆ƒ≈¿≈
˙BBÏ·Ò ÁÏML ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ëe¯Ùa ÌÈL108¯Á‡Ï »ƒƒ¿»««ƒ∆»«ƒ¿¿««

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,LcwL ÔË˜ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÔkÓƒ≈≈»¿À∆∆¿≈»»∆ƒ≈««ƒ
.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï ˙BBÏ·Ò ÁÏML∆»«ƒ¿¿««∆ƒ¿ƒ≈»¿À∆∆
ÔÈLec˜ eÈ‰L ,ÔÁÏL ÌÈBL‡¯‰ ÔÈLec˜ ˙ÓÁnL∆≈¬«ƒƒ»ƒƒ¿»»∆»ƒƒ

ÔÈÏeÒt109. ¿ƒ

(108- סבלונות לארוסתו, לשלוח ארוס שדרך מתנות,
ליד  זה מיד אותו שנושאים המשא, נושא והוא סבל מלשון
ובבבאֿבתרא  מ"ו, פ"ב קידושין למשנה, בפירושו (רבינו זה
משאות" "וישא משא: בלשון מתנה ומצאנו מ"ה) פ"ט
קידושין  יו"ט', ('תוספות מתנות ויתן - לד) מג, (בראשית

שאין 109)שם). יודע אדם אומרים: ואין ב. נ, קידושין
לשם  שהגדיל לאחר הסבלונות ושלח כלום, קטן קידושי

שלהם. הראשונים הקידושין מחמת - אלא קידושין,

.‡ÎCÈ¯ˆ BÈ‡ ,¯ËLa B‡ ÛÒÎa ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ
˜¯ÊÏ ‰˙ˆ¯L ÔÂÈk ‡l‡ ;d„È CB˙Ï ÔÈLecw‰ ÔziL∆ƒ≈«ƒƒ¿»»∆»≈»∆»¿»ƒ¿…

Ô˜¯Êe ,‰ÈLec˜ dÏ110CB˙Ï ÔÈa d„È CB˙Ï ÔÈa - »ƒ∆»¿»»≈¿»»≈¿
lL ‰„O CB˙Ï B‡ d¯ˆÁ CB˙Ï B‡ ,d˜ÈÁÈ¯‰ - d ≈»¿¬≈»¿»∆∆»¬≈

˙Lc˜Ó BÊ111CÈ¯ˆ ,ÏÚa‰ ˙eL¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰ . ¿À∆∆»¿»∆∆ƒ¿«««»ƒ
d˜ÈÁ CB˙Ï B‡ d„È CB˙Ï ÔziL112˙„ÓBÚ ‰˙È‰ . ∆ƒ≈¿»»¿≈»»¿»∆∆

Ô‰ÈL ÏL ‡È‰L ˙eL¯a113‰ÈLec˜ dÏ ˜¯ÊÂ , ƒ¿∆ƒ∆¿≈∆¿»«»ƒ∆»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ d˜ÈÁÏ B‡ d„ÈÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ,dzÚcÓƒ«¿»¿…ƒƒ¿»»¿≈»¬≈¿À∆∆

˜ÙÒ ÈLec˜114ÏÚ ÔÈLec˜ Áp‰ :BÏ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â . ƒ≈»≈«¬ƒ»¿»««ƒƒ«
el‡ È¯‰ - Ì‰ÈL ÏL ÌB˜n‰ B˙B‡Â ,‰Ê ÌB˜Ó»∆¿«»∆¿≈∆¬≈≈

˜ÙÒ ÈLec˜115. ƒ≈»≈

אם 110) אבל הקידושין, לה שיזרוק שהסכימה משמע
שהרי  מקודשת, אינה - וזרקם שינה והוא בידי, תנם אמרה
מחוקק' 'חלקת וראה ל'. סי' אהע"ז (ב"ח מרצונה אינה
רבינו: בדברי אחרת נוסחה כאן הביא רוקח' ו'מעשה שם).
אבל  בהסכמתה. צורך אין זה ולפי לזרוק", שרצה "כיון

זו. נוסחא לפי מגומגם הלשון בגיטין 111)עצם היא כן

לענין  "כן אמרו: עח. דף ושם גירושין. לענין א עז,
בגירושין  כמו חצרה בצד שתעמוד צורך ואין קידושין".
וזכין  לה, הן זכות הקידושין כי ה"ב) פ"ה גרושין הל' (ראה

(מגידֿמשנה). בפניו שלא אפילו א.112)לאדם עז, שם
בחצר.113) שותפים "בעי 114)ששניהם ב: ח, קידושין

אע"פ  כי תיקו". - מהו שניהם של (אבן) סלע ביבי, רב
של  בחצר לזה מזה קונים אין וממכר שבמקח היא שהלכה
אבל  פ"ד, מכירה ובהל' ב פד, בבבאֿבתרא כמבואר שניהם,

לחו  יש יש בקידושין שכבר כיון זכותו לה השאיל שמא ש
(מגידֿמשנה). בה חלק וראה 115)לה שם. קידושין

ה"ד. למעלה

.·ÎÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰116˙eL¯a B‡ »¿ƒƒ¿»«ƒƒ¿
Ì‰ÈL ÏL BÈ‡L117BÏ ·B¯˜ :‰ÈLec˜ dÏ ˜¯ÊÂ , ∆≈∆¿≈∆¿»«»ƒ∆»»

;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dÏ ·B¯˜ ;˙Lc˜Ó dÈ‡ -≈»¿À∆∆»»¬≈¿À∆∆
˜ÙÒ BÏ ·B¯˜ ˜ÙÒ eÈ‰L B‡ ,‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ∆¡»«∆¡»∆»»≈»»≈

d„ÈÏ eÚÈbiL Ì„˜ e„·‡Â ,dÏ ·B¯˜118BÊ È¯‰ - »»¿»¿…∆∆«ƒ¿»»¬≈
Ïk ?dÏ ·B¯˜Â BÏ ·B¯˜ ‡e‰ „ˆÈk .˙Lc˜Ó ˜ÙÒ»≈¿À∆∆≈«»¿»»…

Ô˙B‡ ¯ÓLÏ ÏBÎÈ ‡e‰L119- ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â , ∆»ƒ¿…»¿ƒ≈»¿»
‡e‰Â ,Ô˙B‡ ¯ÓLÏ ‰ÏBÎÈ ‡È‰ .BÏ ·B¯˜ ‡e‰ ‰Ê∆»ƒ¿»ƒ¿…»¿
¯ÓLÏ ÔÈÏBÎÈ Ô‰ÈL .dÏ ·B¯˜ e‰Ê - ÏBÎÈ BÈ‡≈»∆»»¿≈∆¿ƒƒ¿…
‰Ê - Ô˙B‡ ¯ÓLÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ô‰ÈL B‡ ,Ô˙B‡»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…»∆

‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ ‡e‰120. ∆¡»«∆¡»

לו 116) שיקנו חכמים תיקנו לא הרבים שברשות אףֿעלֿפי
כאן  - ה"ט) ואבידה גזילה מהל' (פי"ז אמות ארבע לאדם
הם  ואפילו אותם, לשמור שיכולה מטעם קידושיה לה נקנים
ועי' יוחנן). רבי לדעת שם, (גיטין אמה מאה ממנה רחוקים

ולחםֿמשנה. אחר.117)כסףֿמשנה לאדם השייכות
קרבתם.118) מצב את לברר אפשר ואפילו 119)ואי

למעלה. שכתוב כמו אמה, מאה ב.120)רחוק עח, גיטין
"ויצאה  שנאמר קידושין, לענין והואֿהדין גירושין, לענין

(שם). ליציאה הויה השווה והיתה"

á"ôùú'ä æåîú è"ë éùéîç íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בטובת 1) בהקדש, הנאה, באיסורי קידושין דיני בו נתבארו

מתנה  בהנאת במלוה, בפקדון, ואבדה, ובגנבה בגזל הנאה,
ברצונה, מאחרים שקיבל או בפקודתה, לאחרים שנתן
מעות. מתן לאחר שתיקה להחזיר, מנת על במתנה במשכון,

.‡ıÓÁ ÔB‚k ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·„a Lc˜Ó‰«¿«≈¿»»∆»«¬»»¿»≈
·ÏÁa ¯Oa B‡ ÁÒÙa2È¯eq‡ ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿∆«»»¿»»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰‡‰3‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰È‰ elÙ‡Â . ¬»»≈»¿À∆∆«¬ƒ»»»«¬»»
ıÓÁ ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓ4‰Úa¯‡ ÌBiÓ ˙ÈML ‰ÚLa ƒƒ¿≈∆¿»≈¿»»ƒƒƒ«¿»»

¯OÚ5.˙Lc˜Ó dÈ‡ - »»≈»¿À∆∆

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
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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∆∆

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"Dpi` - miNw miWcTn F` miWcw iWcTn FwlgA WCTW odMŸ¥¤¦¥§¤§¦¨§¥¨¨¦¦¨¨¦©¦¥¨
zWCwn."'Ek §ª¤¤

בה  שיש ביו"ט שמחה בענין הרמב"ם שיטת נתבארה כבר
שמחה: מצות קיומי שני

ב) ואכילתו. הקרבן הבאת – שלמים קרבן של חיוב א)
בזה  נאמר שאם אלא יין. ושתיית חולין בשר אכילת
לדעת  אזי המנה) שבטלה (ולא מנה" מאתיים "בכלל
באכילת  גם סתם בשר אכילת מצות ידי יוצאים הרמב"ם

קאכיל  גבוה משולחן בשלמים שהרי וצ"ע שלמים. בשר
שם). פרש"י כו'. שחיטה לאחר אבל ב: יב, (ב"ק

הכהן  שחלק שם, ב"ק כתוס' הרמב"ם שסבר לומר וצריך
לאחר  אפילו בעלים חלק אבל גבוה כממון נחשב בשלמים

בעלים. ממון הוי שחיטה
כהתוס' דס"ל נראה כאן שכתב שממה בזה שקו"ט וכבר
מקדשים  או קדשים מקדשי בחלקו שקידש כהן ולכן שם

גבוה. ממון שנחשב כיון מקודשת אינה קלים
.39 dxrde 66 cenr bl wlg zegiy ihewl

הכוהנים.12) אחיו עם החטאת 13)שחולק קרבנות כגון
קלה.14)והאשם. שקדושתם שלמים אין 15)כגון כי

(שולחנו  גבוה משולחן אלא הכהן, של הפרטי ממונו הם
לאכילה. בהם זכה הקב"ה) מחמישים 16)של אחד

לכהן, מפריש שהישראל ובתבואה בפירות ממוצע) (לאדם
מריחת  אחרי ההפרשות כל ראשית שהיא גדולה, ונקראת
הלוי  מידי לכהן הניתנת מעשר לתרומת בניגוד הכרי,
ואינה  קיבל, [=הלוי] שהוא המעשר, מן מעשר המפריש

ממאה. אחד ונאכלים 17)אלא לכהן הם אף הניתנים
בהבדל 18)בירושלים. ראשון, ונקרא מהישראל שקיבל

בירושלים. לבעליו נאכל שהוא אחריו הבא שני ממעשר
מעשר 19) מפרישים לשמיטה והשישית השלישית בשנה

מעשר  - והחמישית הרביעית השנייה הראשונה, ובשנה עני.
וממונו.20)שני. המקבל של קניינו הם אלה שכל

.Â˙BzÓ21eÓ¯e‰ ‡lL22eÓ¯e‰L BÓk Ì‰ È¯‰ ,23. «»∆…¿¬≈≈¿∆¿
BÏ eÏÙpL Ï‡¯OÈ ,CÎÈÙÏ24ÌÈÏ·Ë25Bn‡ È·‡ ˙ÈaÓ ¿ƒ»ƒ¿»≈∆»¿¿»ƒƒ≈¬ƒƒ

LÈ¯Ù‰Â ,Ô‰k26Ô‰ È¯‰ - ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z Ô‰Ó …≈¿ƒ¿ƒ≈∆¿»«¿¿¬≈≈
pL ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙kBn‡ È·‡Ó ‰M¯Èa BÏ eÏÙ27. ƒ¿«¿¿∆»¿ƒÀ»≈¬ƒƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡L ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰M‡ Ô‰a Lc˜ Ì‡Â¿ƒƒ≈»∆ƒ»¬≈¿À∆∆∆««ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï BÏ ÔÈe‡¯ ÔÈ‡L28Ô‰L ÈÓÏ Ô¯ÎÓÏ BÏ LÈ , ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»≈¿»¿»¿ƒ∆≈

BÏ ÔÈe‡¯29LÈ¯Ù‰L ‰Óe¯˙a LcwL Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ¿ƒ¬»ƒ¿»≈∆ƒ≈ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
B¯bÓ30d¯ÎÓÏ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ -31, ƒ»¿≈»¿À∆∆∆¬≈≈¿»¿»

Ô‰k ÏÎÏ d˙BpL ÈÙÏ ,‰‡‰ ˙·BË ‡l‡ da BÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»«¬»»¿ƒ∆¿»¿»…≈
‰ˆ¯iL32ÔBÓÓ dÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,33. ∆ƒ¿∆¿«¬»»≈»»

במתנה 21) הניתנות לעיל, הנזכרות והמעשרות התרומות
ולעני. ללוי בעליהן 22)לכהן, ידי על הופרשו שלא

הפירות. בין הן מעורבות ועומדים 23)ועדיין הואיל
הם. כמורמים שלא 25)בירושה.24)להרים תבואה

באכילה, ואסורה טבל היא הרי מתנותיה ממנה הופרשו
מורכבת. מלה טבֿלא, טבל, הנכד.26)ולשון הישראל,

אלא 27) עליו הוטל שלא בחייו הכהן זקנו בהן זכה כבר כי
וימכרן  יפרישן זה יורש ואף לעצמו, ולקיימן להפרישן

(ישראל).28)לכוהנים. לזר באכילה אסורה תרומה כי
שלו.29) הוא מזקנו 30)והכסף בירושה לו נפל שלא

לכהן.31)הכהן. מתנה לתיתה ליטול 32)אלא שרשאי
לכהן  [=ולא לו שיתנה בשביל [=הכהן] מאוהבו מועט דבר

אשה.33)אחר]. בו לקדש

.ÊÒÓÁa B‡ ‰·‚a B‡ ÏÊ‚a ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰34, «¿«≈∆»ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿»»
Ú„BÂ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡35¯·„ B˙B‡ ‰wL ƒƒ¿»¬«¿»ƒ¿«∆»»»»
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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
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
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קי zeyi` zekld - miyp xtq - fenz h"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¬≈
.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¿»»¿
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.‰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

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
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"אם  למעשה קודם התנאי הודגש ראובן, ובני גד בני בתנאי
וכן  המעשה, זהו - להם" "ונתתם התנאי, זהו - יעברו"
הדבר  לי תעשה "אם לא) ל, (בראשית אבינו ביעקב כתוב
(רש"י  למעשה התנאי הקדים צאנך". ארעה אשובה הזה,

צד.). לא 17)ב"מ אפילו ה"א) (למעלה הראב"ד ולדעת
תנאו  כל את גמר אלא ממש, בפועל המעשה את הקדים
אמירת  את תנאו בניסוח שהקדים כל הדינר, נתן ואח"כ
דומה  זה אין כי בטל, תנאו הרי התנאי, לאמירת המעשה
ונתתם  . . . יעברו אם בו: שנאמר ראובן, ובני גד בני לתנאי
ולדבריו, המעשה. לאמירת קדמה התנאי שאמירת הרי להם,
לי  תתני אם זה, בדינר לי מקודשת את הרי יאמר: אם
נתן  ואח"כ מקודשת. תהיי לא לי, תתני לא ואם זוז. מאתים
דברי  את מפרש הוא כך כי מיד, מקודשת זו הרי הדינר, לה
מעשה  שיש תנאי "כל צד.): (בבאֿמציעא המשנה
ז"ל. והרשב"א הרמב"ן פירשו וכן בטל" תנאו בתחילתו,
המשניות  לשון אולם א. סב, בקידושין ה'תוספות' דעת וכן
רבינו, לדברי מסייעת תנאי, בדיני מקומות מכמה והתלמוד
(גיטין  זוז מאתים לי תתני אם גיטך זה הרי שנינו: שהרי
חודש  י"ב ועד מכאן באתי לא אם גיטך זה הרי וכן עד.),
המעשה  אמירת הקדים שאפילו הרי קיים. תנאו עו:) (שם
שיש  תנאי "כל בכלל: זה ואין - קיים התנאי תנאו, להתנאת

(מגידֿמשנה). בתחילתו" מעשה

.‰ÔÎÂÈ¯‰ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«»ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈
d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»««ƒ»¿»»

B‡z ÏÙk ‡lL ÈtÓ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰ -18È¯‰L ; ¬≈«¿«»≈ƒ¿≈∆…»«¿»∆¬≈
È¯‰Â .˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï Èz˙ ‡Ï Ì‡Â :dÏ ¯Ó‡ ‡Ï…»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆«¬≈

.ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆ƒ»¿≈»¿ƒ»ƒ≈¿

גד 18) בני לתנאי דומה שאינו א. עו, גיטין א. סא, קידושין
ה"ב. לעיל כמפורש כפול, שהיה וראובן

.Â‡Ï ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èz˙ ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ…ƒ¿ƒƒ»«ƒ…
z‡ È¯‰ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡Â ,ÈÏ ˙Lc˜Ó ÈÈ‰zƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈«¿
- d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»««ƒ»¿»»

Ô‰Ï Â‡Ï ÌÈc˜‰L ÈÙÏ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰19BÊ È¯‰Â . ¬≈«¿«»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿≈«¬≈
.ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»¿≈»¿ƒ»ƒ≈¿

שאמר 19) ללאו, הן משה הקדים וראובן, גד בני ובתנאי
וגו' יעברו לא ואם ואח"כ: ונתתם, - יעברו אם תחילה:
יסיים  שלא "צריך שם: הר"ן וכתב שם). וברש"י עה: (גיטין
גמר  והרי - נתפס אדם דבריו ובגמר הואיל ב"הן", דבריו

ב"הן".

.ÊÈ„¯z B‡ ÚÈ˜¯Ï ÈÏÚz Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ«¬ƒ»»ƒ«≈¿ƒ
ÈÏÚz ‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ ÌB‰zÏ«¿¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ…«¬ƒ
¯Á‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÌB‰zÏ È„¯z ‡ÏÂ ÚÈ˜¯Ï»»ƒ«¿…≈¿ƒ«¿…ƒ¿ƒ¿À∆∆¿««

ÏËa È‡z‰ È¯‰ - d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck20‡È‰ È¯‰Â »»««ƒ»¿»»¬≈«¿«»≈«¬≈ƒ
Ìi˜Ï dÏ ¯LÙ‡ È‡L Úe„È ¯·c‰L ;„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»∆«»»»«∆ƒ∆¿»»¿«≈

d‚ÈÏÙÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê È‡z21C¯c ÌÈ¯·„a ¿«∆¿≈∆∆»¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆∆
.Ïez‰Â ˜BÁO¿¿ƒ

וראובן,20) גד בני כתנאי היה אא"כ קיים תנאו שאין

למלחמה. חלוצים לעבור להם היה בבא21ֿ)שאפשר
אלא  תנאי לשום בלבו שאין א. פד, וגיטין א. צד, מציעא

שם). (רש"י הבאי בדברי להקניטה

.Á‡l‡ B˙BOÚÏ ¯LÙ‡L ¯·„a ‰˙‰L È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿»»∆∆¿»«¬∆»
Ì‡ :‰M‡Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ,B˙B‡ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰L∆«»»¿»¿∆»«¿ƒ»ƒ
Ì‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ Ì„Â ·ÏÁ ÈÏÎ‡z…¿ƒ≈∆»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ
¯ÈÊÁ ¯Oa ÈÏÎ‡z Ì‡ ;˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï……¿ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ…¿ƒ¿«¬ƒ

Ë‚ ‡‰È ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï Ì‡Â ,CÈh‚ ‰Ê È¯‰22¯Á‡Â ; ¬≈∆ƒƒ¿ƒ……¿ƒ…¿≈≈¿««
;Ìi˜ È‡z‰ È¯‰ - d„Èa Ëb‰ B‡ ¯Èc‰ Ô˙ ‰˙‰L∆ƒ¿»»««ƒ»«≈¿»»¬≈«¿««»

,˙L¯‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó ‰È‰z - ‰ÏÎ‡Â ‰¯·Ú Ì‡ÂÌ‡Â ¿ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿∆¿À∆∆¿…∆∆¿ƒ
ÔÈ‡Â .˙L¯‚Ó dÈ‡Â ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÏÎ‡ ‡Ï…»¿»≈»¿À∆∆¿≈»¿…∆∆¿≈

‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰ È¯‰ :‰Êa ÌÈ¯ÓB‡23, ¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»««∆»«»
‡ÏÂ Lc˜˙z ‡lLÂ ÏÎ‡z ‡lL d„Èa È¯‰L∆¬≈¿»»∆……«¿∆…ƒ¿«≈¿…

L¯‚˙z24. ƒ¿»≈

א.22) פד, בטל.23)גיטין עקירה 24)ותנאו כאן ואין
(שם). ודאית

.ËÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰n·e25‰Ó ÏÚ ‰˙n‰ Ïk : «»»¿¬»ƒ»««¿∆««
ÔBÓÓaL ¯·cÓ ıeÁ ,ÏËa B‡z - ‰¯Bza ·e˙kM∆»«»¿»»≈ƒ»»∆¿»

?Ìi˜ B‡zL26¯ÎÓ B‡ Ô˙ B‡ L¯‚ B‡ LcwL ÔB‚k ∆¿»«»¿∆ƒ≈≈«»«»«
¯·„a BÓˆÚ ‰kÊiL B‡˙a ‰ˆB¯ ‡e‰L ,È‡z ÏÚ«¿«∆∆ƒ¿»∆¿«∆«¿¿»»

epnÓ ‰ÚÓe ‰¯Bz BÏ ‰˙kÊ ‡lL27BÓˆÚ ¯ËÙÈ B‡ , ∆…ƒ¿»»»¿»ƒ∆ƒ¿…«¿
‰¯Bz‰ Ba B˙B‡ ‰·iÁL ¯·cÓ B‡˙a28ÔÈ¯ÓB‡L ; ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»«»∆¿ƒ

‰z‡ ÔÈ‡Â ,EÈOÚÓ eÓi˜˙ ¯·Îe ,ÏËa E‡z :BÏ¿»¬»≈¿»ƒ¿«¿«¬∆¿≈«»
‰kÊz ‡ÏÂ ,‰¯Bz‰ Ba E˙B‡ ‰·iÁL ¯·cÓ ¯ËÙƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»¿«»¿…ƒ¿∆

.epnÓ E˙B‡ ‰ÚnL ¯·„a¿»»∆»¿»¿ƒ∆

ב.25) יט, שאין 26)קידושין תנאי על אשה שקידש כגון
ה"א. בסמוך כמבואר כסות, עליו להתעמר 27)לה כגון

בסמוך. כמבואר תואר, עונה.28)ביפת כגון

.ÈÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡L È‡z ÏÚ ‰M‡ LcwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ≈ƒ»«¿«∆≈»»»
¯‡L29‰BÚÂ ˙eÒk30,¯‡Le ˙eÒÎa :BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ; ¿≈¿¿»∆¿ƒƒ¿¿≈

Ìi˜ E‡z - ÔBÓÓaL È‡z ‡e‰L31- ‰BÚa Ï·‡ , ∆¿«∆¿»¿»¬«»¬»¿»
ÏËa E‡z32BÊ È¯‰Â ,‰BÚa E˙B‡ ‰·iÁ ‰¯Bz‰L , ¿»¬»≈∆«»ƒ¿»¿¿»«¬≈

¯ËÙÏ E„Èa ÔÈ‡Â ,d˙BÚa ·iÁ ‰z‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿«»«»¿»»¿≈¿»¿ƒ¿…
E‡˙a EÓˆÚ33Lc˜Ó‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿¿ƒ¿»¬¿≈…«≈»∆¿≈«¿«≈

¯‡z ˙ÙÈ34da ¯nÚ˙iL È‡z ÏÚ35BÊ È¯‰ - ¿«…««¿«∆ƒ¿«∆»¬≈
‰ÚÓ ‰¯Bz‰ È¯‰L ;da ¯nÚ˙‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈¿ƒ¿«≈»∆¬≈«»»¿»

da „aÚzL‰lÓ B˙B‡36‰ÏÚ·pL ¯Á‡37ÈtÓ ‡ÏÂ , ƒ¿ƒ¿«¿≈»««∆ƒ¿¬»¿…ƒ¿≈
B‡z ‡l‡ ,‰¯Bz B˙B‡ ‰ÚnL ¯·„a ‰kÊÈ B‡z¿»ƒ¿∆¿»»∆»¿»»∆»¿»

ÏËa38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. »≈¿≈…«≈»∆

כא,30)מזונות.29) (שמות אמרה והתורה אישות, חיי
יגרע. לא ועונתה כסותה שארה בממון 31)י): שדבר לפי

למחילה. למחילה 32)ניתן ניתן ואינו הגוף צער שהוא
יט:). לקידושין כתב:33)(רש"י א צד, בב"מ רש"י

היא  הרי - לי התקדשי לה משאמר האשה, את "המקדש
מה  על מתנה עלי לך שאין עלֿמנת לה וכשאמר מקודשת.
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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
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¬≈
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ÈMÏ ˙Lc˜Ó49ÔÈh‚a ÔÈc‰ ÔÎÂ .50˙BBÓÓ·e51: ¿À∆∆«≈ƒ¿≈«ƒ¿ƒƒ¿»
Ìi˜˙È B‡ Ë‚ ‰È‰iL ‡e‰ ,È‡z‰ Ìi˜˙iL ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¿∆≈ƒ¿«≈

.‰zn‰ B‡ Áwn‰«ƒ»««»»

בה 49) תופסים הראשון קידושי אין וממילא א. ס, קידושין
היא  אשתֿאיש הרי כי אח"כ, תנאו יקיים כשהראשון אפילו

איש. באשת תופסין קידושין ואין לקמן 50)מהשני ראה
ה"א. פ"ח, גירושין שבעלֿפה,51)הל' במתנה זה כל

השטר  של זמנו בשטר, תאריך ויש בשטר במתנה אבל
בבאֿבתרא  מעכשיו, או מהיום כאומר זה והרי עליו, מוכיח
ויש  הט"ו, פי"ב ומתנה זכיה בהל' רבינו פסק וכן א. קלו,
והרי  עליו מוכיח זמנו זמן, בו יש אם בגט שאפילו אומרים
גירושין  הל' לקמן וראה (מגידֿמשנה), למפרע מגורשת

להם. מסכים רבינו אין שבגיטין ה"א, פ"ח

.ÊË‡ÏÂ È‡z ÌL ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»¿«¿…
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;'ÂLÎÚÓ' ¯Ó‡»«≈«¿»¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆
,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó CÈÏ Ôz‡ Ì‡ ‰Ê ¯È„a ÂÈLÎÚÓ ÈÏƒ≈«¿»¿ƒ»∆ƒ∆≈ƒ»«ƒ
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó dÏ Ô˙ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe¿««¿«»«»»«ƒ¬≈¿À∆∆

ÔÈLecw‰ ˙ÚMÓ Ú¯ÙÓÏ52‰OÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿«¿≈«ƒ¿««ƒƒ««ƒ∆…«¬»
dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ B‡z¿»∆»¿««¿«¿À∆¿ƒ»ƒƒ¿»

È‡z‰ ‰OÚiL Ì„˜ ÈM‰53ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - «≈ƒ…∆∆≈»∆«¿«≈»¿À∆∆¿≈
.ÔBÓÓ·e ÔÈh‚a ÔÈc‰«ƒ¿ƒƒ¿»

ב.52) ס, תנאו.53)קידושין הראשון ואח"כ

.ÊÈB‡z ÏtÎÏ C¯ËˆÈ ‡Ï ,'ÂÈLÎÚÓ' ¯ÓB‡‰ Ïk54 »»≈≈«¿»…ƒ¿»≈ƒ¿…¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‡l‡ ,‰OÚn‰ ÏÚ È‡z‰ ÌÈc˜‰Ï ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ«¿««««¬∆∆»««ƒ

‰OÚn‰ ÌÈc˜‰L55˙B˙‰Ï CÈ¯ˆ Ï·‡ .Ìi˜ B‡z - ∆ƒ¿ƒ««¬∆¿»«»¬»»ƒ¿«¿
¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ‰˙‰ Ì‡Â ,BÓi˜Ï ¯LÙ‡L ¯·„a¿»»∆∆¿»¿«¿¿ƒƒ¿»¿»»∆ƒ∆¿»

È‡z ÌL ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯·„a ‚ÈÏÙÓk ‰Ê È¯‰ - BÓi˜Ï56. ¿«¿¬≈∆¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»¿«
'ÂLÎÚÓ' ¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ¯ÓB‡‰ ÏÎÂ57BÈ‡Â , ¿»»≈«¿»¿≈≈«¿»¿≈

.‰OÚnÏ BÓÈc˜‰Ï ‡ÏÂ È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…«¿«¿…¿«¿ƒ««¬∆

ט,54) אות פ"ו לגיטין ברא"ש הובאה גאון האי רב דעת
פ"ז,וכן בגיטין המשניות מלשון וראייתם פ"ז, שם ברי"ף

כאומר  שהוא - מנת" "על בלשון תנאי בהם שהוזכר הֿו
התנאי, כפל בהם הוזכר ולא בסמוך, כמבואר - "מעכשיו"
התנאי  בכפל צורך אין ו"מעכשיו" מנת" שב"על - מכאן
יח  בהלכה יתבאר והטעם רבינו"), "תשובות במוספנו (ראה
ולדעתם  זה. על חולקים א עה, בגיטין וה'תוספות' בסמוך.
הוזכר  שלא אע"פ כפול בתנאי עוסקות הללו המשניות כל
ט' אות פ"ו בגיטין והרא"ש חננאל רבינו דעת וכן בהן.

פא. כלל ה"ד)55)ובתשובותיו (למעלה רבינו דעת [לפי
בידה  הקידושין ונתן שהקדים היינו לתנאי, קודם שמעשה
היאך  מעכשיו, באומר כאן מאד קשה - התנה ואחרֿכך
- א פז, בנדרים אמרו והרי המעשה, לאחר התנאי מועיל
אפשר  ואי כדיבור" דבור כדי "תוך אמרו לא שבקידושין
(למעלה  לרמב"ם בהגהותיו הרמ"ך בזה והרגיש בו. לחזור

אוקספורד]. כת"י הרי 56)שם) - א פד, בגיטין שנינו שכן
אומר  תימא בן יהודה רבי לרקיע, שתעלי עלֿמנת גיטך זה
שאפילו  הרי יהודה, כרבי הלכה שם ופסקו גט, זה הרי

לקיימו. שאפשר בדבר להתנות צריך מנת" ב"על
שתקיים 57) עלֿמנת קיים המעשה יהא מעכשיו שכוונתו,

ורב  פז) (גיטין אלפסי רבינו פסקו וכן עד.) (גיטין התנאי
הנ"ל. ברא"ש הובא גאון האי

.ÁÈÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«
˙Ó ÏÚ CÈh‚ ‰Ê È¯‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈∆ƒƒ«¿»
CÈÏ ‰e˙ BÊ ¯ˆÁ È¯‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈»≈¿»ƒ
B‡z È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa¿«»»«¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈¿»
Ì‰Â ,¯ˆÁa BÊ ‰˙ÎÊÂ ‰L¯b˙ B‡ ‰Lc˜˙Â ,Ìi«̃»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»≈¿≈
BÊ ‰È‰z ‡Ï - e˙ ‡Ï Ì‡Â ;ÊeÊ ÌÈ˙‡n‰ ezÈƒ¿«»«ƒ¿ƒ…»¿…ƒ¿∆
ŒÏÚŒÛ‡Â .¯ˆÁa BÊ ‰kÊz ‡ÏÂ ˙L¯‚Ó ‡ÏÂ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿…¿…∆∆¿…ƒ¿∆∆»≈¿««

ŒÛ‡Â ,B‡z ÏÙk ‡lL Èt‰OÚn‰ ÌÈc˜‰L ÈtŒÏÚ ƒ∆…»«¿»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ««¬∆
BÊ ‰˜ÈÊÁ‰Â d„Èa Ëb‰ B‡ ÔÈLecw‰ Ô˙Â È‡zÏ«¿«¿»««ƒƒ«≈¿»»¿∆¡ƒ»
Ìi˜˙iLk È¯‰L ;B‡z ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¯ˆÁa∆»≈¿««»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈¿∆ƒ¿«≈
‰ÚMÓ L¯b˙˙Â BÊ Lc˜˙˙Â ¯ˆÁa BÊ ‰kÊz ,È‡z‰«¿«ƒ¿∆∆»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈ƒ»»
ÌL ‰È‰ ‡Ï el‡k ‰OÚn‰ ‰OÚ daL ‰BL‡ƒ̄»∆»«¬»««¬∆¿ƒ…»»»

ÏÏk È‡z58. ¿«¿»

ובני 58) גד בני מתנאי לומדים אנו תנאי, דיני כל שהרי
פ"ז) בגיטין (רי"ף "אם" של בתנאי המדובר ושם ראובן,
שם  ובר"ן עה. גיטין ברשב"א (הובא ז"ל הראב"ד ופירש
של  או בעלֿמנת שתנאי ס"ט). פ"ו שם וברא"ש פ"ז,
עכשיו, יתקיים שהמעשה אפשרות שישנה כיון מעכשיו,
מבטלת  התנאי התנאת שאין נמצא התנאי, תקיים אם כגון
וליתר  התנאי לכפילות צריך אין ולכן המעשה, את לגמרי
באה  התנאי שהתנאת "אם" של בתנאי אבל התנאי, פרטי
את  "הרי אומר הוא שהרי - המעשה את לגמרי לבטל
מיד, לחול צריכים והם הקידושין לה ונותן לי" מקודשת
אומר  הוא שהרי הראשונים, דבריו את עוקר הוא ובתנאו
לא  - לו תתן אם אף שלפיֿזה זוז", מאתים לי תתני "אם
של  זה באופן - שתתן משעה אלא מעכשיו הקידושין יחולו
יתר  ובכל בכפילות התנאי את לחזק צריך המעשה, ביטול

הפרטים.

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שירצה 1) מנת על המקדש תנאי: דיני המשך בו נתבארו

מעכשיו  מומין, או נדרים עליה שאין ממון, לו שיש אביו,
אשתו  המקדש מפלוני, חוץ המקדש יום, שלושים לאחר
עכשיו  לו שאסורה אשה המקדש שיגרשנה, לאחר
הצריכים  דברים לעולם, באה שלא אשה או לו , לכשתותר
שליח  הקידושין, כסף בסכום בינם ודברים דין שומא,

בקידושין. חזרה ותנאי,

.‡˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
È·‡ ‰ˆ¯iL2·‡‰ ‰ˆ¯ :3B‡ ,‰ˆ¯ ‡Ï ;˙Lc˜Ó - ∆ƒ¿∆»ƒ»»»»¿À∆∆…»»

˜˙ML4¯·c‰ ÚÓLiL Ì„˜ ˙nL B‡ ,5dÈ‡ - ∆»«∆≈…∆∆ƒ¿««»»≈»
˙Lc˜Ó6È·‡ ‰ÁÓÈ ‡lL ˙Ó ÏÚ .7- ‰ÁÓe ÚÓL : ¿À∆∆«¿»∆…¿«∆»ƒ»«ƒ»

‰ÁÓ ‡Ï ;˙Lc˜Ó dÈ‡8˙nL B‡ ,9BÊ È¯‰ - ≈»¿À∆∆…ƒ»∆≈¬≈
·‡‰ ÚÓL Ck ¯Á‡Â Ôa‰ ˙Ó .˙Lc˜Ó10ÔÈ„nÏÓ - ¿À∆∆≈«≈¿««»»«»»¿«¿ƒ

‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡iL ·‡‰11ÔÈLec˜ e‰È ‡lL È„k , »»∆…«≈ƒ∆¿≈∆…¿ƒƒ
Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡ÏÂ12. ¿…ƒ…ƒ¿≈»»
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כשישמע.2) "הן" בפירוש: "הן"3)שיאמר שאמר
ששמע.4)כששמע. לעולם 5)בשעה יוכל לא והרי

תנאו. נתקיים לא כן ואם "הן", תלוי 6)לומר: שהכל
אבל  הקידושין. נתקיימו "הן" אז אמר ואם השמיעה, בשעת
שלא  או אחרֿכך שנתרצה אע"פ שעה באותה שתק אם
מקודשת  אינה - לעולם התנאי יתקיים שלא ומת, שמע

השמיעה.7)(כסףֿמשנה). השמיעה,8)בשעת בשעת
(כסףֿמשנה). אחרֿכך מיחה ששמע.9)ואפילו קודם

כנ"ל.10) מקודשת זו הרי מיחה, ולא שמת לפני שמע שאם
כדי 11) בתוך או הקידושין, דבר בשמיעת שעסוקים זמן כל

לו  תועיל לא - שתק השמיעה בשעת אם אבל דיבור,
(כסףֿמשנה). אח"כ ולדעת 12)מחאתו א. סג, קידושין

אח"כ  יוכל מיחה, ולא הבן שמת קודם שמע הראב"ד,
יוכל  למחאתו זמן קבע ולא הואיל בנו, כשמת למחות
למחות  אותו מלמדים - הבן כשמת ולפיכך לעולם, למחות

הבן. מיתת קודם שמע אם אפילו

.·˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ LiL13ÌL LÈ Ì‡ : ∆≈ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈»

ÌÈ„Ú14- BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - BÏ LiL ≈ƒ∆≈¬≈¿À∆∆¿ƒ≈
¯ÓB‡ ‡e‰Â ,BÏ LÈ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»≈¿≈

dÏ˜Ï˜Ï È„k 'ÈÏ ÔÈ‡'15. ≈ƒ¿≈¿«¿¿»

סאה 13) שלושים שהוא "כור", עליו לזרוע הראוי קרקע
על  אמות וארבע ושבעים מאתים של שטח וזהו תבואה,
רבינו  שכתב כמו בקירוב, אמות וארבע ושבעים מאתים

ה"ד. ערכין מהל' פ"ג 14)בפ"ד (קידושין הרא"ש כתב כן
במתנה  עדים (שצריך שם ה'תוספתא' עלֿפי ד) סימן
כאן). והואֿהדין לשלטון, עליך שאדבר עלֿמנת

בנים,15) ותלד לאחרים תינשא היא בינתיים כי להכשילה,
על  שאסרה נמצא קרקע, או כסף לו שיש אח"כ יטען והוא
בשעת  איש אשת היתה כי ממזרים, ממנו ובניה השני הבעל
"כדי  הטעם: נאמר לא ששם אלא - ב ס, (קידושין נישואיה
אח"כ, נתחרט שמא הטעם, מפרשים ואחרים לקלקלה").
על  מתחילה שקידש מאחר כי לי, אין אומר: הוא ולפיכך
(ר"ן  מתחרט הוא ועכשיו לו, שיש היא חזקה כן, דעת

הי"ג. פ"י, גירושין בהל' רבינו דברי והשווה שם) ורא"ש

.‚ÌÈ˙‡Ó ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆≈ƒ»«ƒ
B˙B‡a BÏ LÈ Ì‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ≈»»ƒ¿¿ƒƒ≈¿

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó16ÌB˜Ó B˙B‡a BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¬≈¿À∆∆¿ƒ≈¿»
,ÌL BÏ LÈ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÓB‡L∆≈¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»≈»

dÏ˜Ï˜Ï Ôek˙Ó ‡e‰Â17. ¿ƒ¿«≈¿«¿¿»

מקורו 16) פלוני, במקום זוז מאתים ודין ב. ס, קידושין
קפידא, אין לכסף שבנוגע סוברים ויש פ"ג. שם, ב'תוספתא'
זו  הרי אחר, במקום ונמצאים מקום באותו אינם שאפילו
ממקום  להעבירם אפשר בקל כי ודאי, קידושי מקודשת

שם). (רא"ש זה.17)למקום דין מפורש לא שם, בגמרא
עפר  כור בית לי שיש בעלֿמנת שאמרו ממה למדו ורבינו
קידושי  שאפילו וסובר חולק, (שם) והרא"ש ה"ב). (למעלה
היה  פלוני, במקום כור בית לו היה אילו כי כאן, אין ספק
וכן  לדבר. קול ויש להטמין, אפשר אי קרקע כי ידוע, הדבר

ב'תוספות' (וראה זוז מאתים בענין גם שם ב'תוספתא' נראה
שם). לר"י המיוחסות

.„¯‰ÌÈ˙‡Ó C‡¯‡L ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È ¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆«¿≈»«ƒ
‰p‡¯ÈÂ ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ18. ≈»»¬≈¿À∆∆¿«¿∆»

¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa ‰‡¯‰L B‡ ,ÌÈ¯Á‡ „Èa ÌÈÊef‰ ‰‡¯‰∆¿»«ƒ¿«¬≈ƒ∆∆¿»≈»»
BlMÓ ‰p‡¯iL „Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ ‰„Oa19. ƒ¿≈¬≈ƒ≈»¿À∆∆«∆«¿∆»ƒ∆

‰„O‰ ¯ÎOL B‡ ,˙eÙzLa B‡ ‰‡ÂÏ‰a ˙BÚn‰ Á˜Ï»««»¿«¿»»¿À»∆»««»∆
˙eÒÈ¯‡a dÁ˜Ï B‡20„Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - d‡¯‰Â , ¿»»«¬ƒ¿∆¿»≈»¿À∆∆«

ÏMÓ C‡¯‡L - 'C‡¯‡L' ÚÓLnL ;BlMÓ ‰p‡¯iL∆«¿∆»ƒ∆∆«¿«∆«¿≈∆«¿≈ƒ∆
CÏ Èz¯Ó‡L ‰Ê ¯·c ÈÓˆÚ21. «¿ƒ»»∆∆»«¿ƒ»

שיראנה 18) עד מקודשת אינה לו, שיש עדים יביא ואפילו
לח). סי' אהע"ז אינה 19)('טור' לה, הראה לא ואם

שם). ('טור', מספק אפילו שדה 20)מקודשת שמעבד
כפי  רביע, או שליש בפירותיה, חלק ממנה לקבל אחרים

המדינה. ב.21)מנהג ס, קידושין

.‰ÌÈÚ˜ B· ‰È‰Â ,¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa BÏ ‰È‰22ÌÈwÓÚ »»≈»»¿»»¿»ƒ¬Àƒ
ÌÈÚÏÒ B‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ23,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ¬»»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ

ÔÈ‡Â ,ÌÈÚÏÒk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜p‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ¿≈
‰ÚÈ¯ÊÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ ,BnÚ ÔÈ„cÓ24Ì‡Â ; ƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,BnÚ ÔÈ„cÓ - ÌÈÓ ÔÈ‡ÏÓ ÔÈ‡≈»¿≈ƒ«ƒƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆≈¿ƒ
‰ÚÈ¯ÊÏ25. ƒ¿ƒ»

למשנה 22) בפירושו (רבינו המים שם יתקבצו חפירות,
מ"ד). פ"ה, ראויה 23)כלאים ואינה כאבן קשה אדמה

עמוקים 24)לזריעה. הנקעים אין אם אבל א. סא, קידושין
מפני  עמו, נמדדים מים מלאים הם אפילו טפחים, עשרה
לתוכם  מתמצים שהמים הקרקע" "אגנות נקראים שהם
שאינם  בסלעים והואֿהדין (שם). השדה לגבי הם ובטלים
הקרקע" "שדראות נקראים שהם - טפחים עשרה גבוהים

גבה. על בטלים הל'25)והם רבינו דברי והשווה שם,
השיעור, נתפרש לא הנקעים רוחב ולענין הי"ג. פ"ד, ערכין
ארבעה  ברחבם שיש פירש: - ב קב, לבבאֿבתרא וברשב"ם
אע"פ  מים מלא בור הרשב"א: וכתב ארבעה. על טפחים
הריהו  השדה, את ממנו ומשקים הואיל זריעה, בר שאינו

(מגידֿמשנה). עמו ונמדד השדה צורך משמש

.Â˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
‰LÏMÓ „Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯„ CÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆»ƒ¿»
,ÔÈÈ ‰zLz ‡lL B‡ ,¯Oa ÏÎ‡z ‡lL :el‡ ÌÈ¯„¿»ƒ≈∆……«»»∆…ƒ¿∆«ƒ

ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓa ËM˜˙z ‡lL B‡26˙Lc˜Ó dÈ‡ -27. ∆…ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈»¿À∆∆
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,el‡Ó ıeÁ ¯„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»∆»∆∆≈≈««ƒ∆

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ elÙ‡ È‡ „Èt˜Ó :¯ÓB‡28. ≈«¿ƒ¬ƒ¬ƒ«∆¬≈¿À∆∆
elÙ‡ - ¯„ Ïk CÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»«¿»∆≈»«ƒ»∆∆¬ƒ

˙Lc˜Ó dÈ‡ ,ÔÈ·e¯Á ÏÎ‡z ‡lL ‰¯„pL ˙‡ˆÓ29. ƒ¿≈∆»¿»∆……«»ƒ≈»¿À∆∆

המקום 26) נשי כל שדרך המינים לשאר "והואֿהדין
ה"א). פכ"ה, לקמן רבינו (לשון בהן" להתקשט

נפש 27) עינוי בהם שיש דברים הם אלו כי ב. עב, כתובות
והמקדש  עליו) ומתגנה לה הוא גנאי תתקשט, לא אם (כי

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



קז zeyi` zekld - miyp xtq - fenz h"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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∆∆¬≈«¿
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
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˙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≈¿»
ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰iL¿ƒ»¬»ƒ»«¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ

¯ib˙‡L ¯Á‡Ï ‰Êa67¯Á‡Ï ,È¯ib˙zL ¯Á‡Ï , »∆¿««∆∆¿«≈¿««∆ƒ¿«¿ƒ¿««
¯¯ÁzL‡L68˙eÓiL ¯Á‡Ï ,È¯¯ÁzLzL ¯Á‡Ï , ∆∆¿«¬≈¿««∆ƒ¿«¬¿ƒ¿««∆»

CÈ˙BÁ‡ ˙eÓzL ¯Á‡Ï ,CÈÏÚa69,˙Lc˜Ó dÈ‡ - «¿ƒ¿««∆»¬ƒ≈»¿À∆∆
dLc˜Ï ‰zÚ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ70. ¿ƒ∆≈»«»¿«¿»

אלו.65) קידושין ב 66)אחרי סב, בקידושין היא בעיה
אלא  נפשטה, ולא שיגרשנה, לאחר עכשיו לקדשה יכול -אם
זו  שדה "האומר נט.): (כתובות הש"ס מדין למדה שרבינו
לרשות  (תימסר תיקדש ממך לכשאקחנה לך מוכר שאני
בידו  עתה שהרי כשיקחנה, מקודשת זו הרי ההקדש)
אשה  בקידושי ואף ה"ט) פ"ו, ערכין הל' (ראה להקדישה
ה'מאירי' כתב וכן רשב"א, בשם (מגידֿמשנה כן הדין
- מקודשת רבינו שכתב מה מפרשים ויש רבינו). בדעת
ממה  נראה וכן שם). ר"י ותוס' (כסףֿמשנה מספק מקודשת
עד  מקודשת תהיה אותה "וכשיגרש בסמוך: רבינו שכתב
ודאיים  הקידושין שאין הרי שניה", פעם אותה שיגרש

קידושין.67)(כסףֿמשנה). לו ואין גוי הוא ועכשיו
כמבואר 68) תופסין, קידושיו ואין כנעני עבד הוא ועכשיו
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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
:˙¯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
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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

á"ôùú'ä áà-íçðî 'à éùéù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קוים 1) שלא נתגלה ואם בקידושין תנאים המשך כולל

התנאי.

.‡ÏL ‰Ê ÒBÎa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿∆∆
ÔÈÈ ÏL ‡ˆÓÂ ,L·c ÏL ;L·c ÏL ‡ˆÓÂ ,ÔÈÈ2; «ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«¿ƒ¿»∆«ƒ

‡ˆÓÂ ,·‰Ê ÏL ;·‰Ê ÏL ‡ˆÓÂ ,ÛÒk ÏL ‰Ê ¯È„a¿ƒ»∆∆∆∆¿ƒ¿»∆»»∆»»¿ƒ¿»
ÛÒk ÏL3,ÈÂÏ ;ÈÂÏ ‡ˆÓÂ ,Ô‰k È‡L ˙Ó ÏÚ ; ∆∆∆«¿»∆¬ƒ…≈¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ

‡ˆÓÂ ,¯ÊÓÓ ;¯ÊÓÓ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˙ ;Ô‰k ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»…≈»ƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿≈¿ƒ¿»
Ôa ‡ˆÓÂ ,C¯k Ôa ;C¯k Ôa ‡ˆÓÂ ,¯ÈÚ Ôa ;ÔÈ˙»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«¿ƒ¿»∆
,¯ÈLÚ ;¯ÈLÚ ‡ˆÓÂ ,ÈÚ È‡L ˙Ó ÏÚ ;¯ÈÚƒ«¿»∆¬ƒ»ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ
‡ˆÓÂ ,ıÁ¯nÏ ·B¯˜ È˙ÈaL ˙Ó ÏÚ ;ÈÚ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»ƒ«¿»∆≈ƒ»«∆¿»¿ƒ¿»
‰ÁÙL ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ;·B¯˜ ‡ˆÓÂ ,˜BÁ¯ ;˜BÁ»̄»¿ƒ¿»»«¿»∆≈ƒƒ¿»

˙Ï„Bb ˙a B‡4,BÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ;BÏ ÔÈ‡Â ,‰ÙB‡ B‡ «∆∆»¿≈«¿»∆≈
BÏ LÈÂ5ÏÚ ;BÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ·e ‰M‡ ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ; ¿≈«¿»∆≈ƒƒ»»ƒ¿≈«

Ô‰Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ el‡ ÏÎa - BÏ LÈÂ ,ÈÏ ÔÈ‡L ˙Ó6 ¿»∆≈ƒ¿≈¿»≈¿»«∆»∆
.ezÚË‰L ‡È‰ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆ƒ¿«
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"`vnpe ,oii lW df qFkA il zWCwn Y` ixd :dX`l xnF`d̈¥§¦¨£¥©§§ª¤¤¦§¤¤©¦§¦§¨
oii lW `vnpe ,WaC lW ;WaC lW. .dnFCd lke EN` lkA ¤§©¤§©§¦§¨¤©¦§¨¥§¨©¤

odlEYrhdW `id oke .zWCwn Dpi`." ¨¤¥¨§ª¤¤§¥¦¤¦§©

האישות  שענין הענינים, בפנימיות לפרשה יש זו הלכה
חז"ל  במדרשי המבואר ע"פ לגאולה, שייך בכלל
עמו  ("המקדש ישראל וכנסת הקב"ה של שהנישואין
"של  המשיח, לימות יהיה ובשלימותו לאמיתו ישראל")
נישואין". יהיו המשיח לימות אבל . . אירוסין היו העוה"ז
שכידוע  דבש או יין מכוס שהביא בדוגמאות הרמז וזהו
מרומזים  שבזה דאורייתא רזין על מורים ו"דבש" "יין"
שלעתיד  התורה פנימיות גילוי לבא, דלעתיד הנישואין

לבא.
.g oniq miyp xtq zekln oii

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
,‰iÚ ;˙‰k ‡È‰ È¯‰Â ,‰iÂÏ ;‰iÂÏ ‡È‰ È¯‰Â ,˙‰k…∆∆«¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»«¬≈ƒ…∆∆¬ƒ»
BÊ È¯‰ - ‰iÚ ‡È‰ È¯‰Â ,‰¯ÈLÚ ;‰¯ÈLÚ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¬ƒ»¬ƒ»«¬≈ƒ¬ƒ»¬≈

ezÚË‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó20:‰¯Ó‡L ‡È‰ ÔÎÂ . ¿À∆∆ƒ¿≈∆…ƒ¿«¿≈ƒ∆»¿»
È¯‰Â ,ÈÂÏ ;ÈÂÏ ‡e‰ È¯‰Â ,Ô‰k ‡e‰L È˙ÈÈ‰ ‰¯e·Ò¿»»ƒƒ∆…≈«¬≈≈ƒ≈ƒ«¬≈
‡e‰ È¯‰Â ,ÈÚ ;ÈÚ ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÈLÚ ;Ô‰k ‡e‰…≈»ƒ«¬≈»ƒ»ƒ«¬≈
.d˙B‡ ‰ÚË‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÈLÚ»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ¿≈∆…ƒ¿»»

דברים.20) אינם שבלב ודברים עצמו את הטעה הוא אלא
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`zeyiקיב zekld - miyp xtq - a`Îmgpn '` iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ּ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»∆≈»¿∆≈

‰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¿≈∆…»¿»¿»«»»∆»»
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‰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»»∆»
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 . ≈≈¿∆»≈¿»»¿««»»«≈
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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
אלאֿ כתובה לארוסה אין סובר שרבינו ואע"פ שקידשה,
יכול  היאך כן ואם הי"א) פ"י לקמן (ראה לה כתב אםֿכן
אולם  בידה?! כתובתה הרי - קידשה לא שמעולם לטעון
(ראה  שמקדשים קודם כתובה שכותבים במקום ידובר כאן
לא  שאולי מכתובתה הוכחה כל אין כן ואם הכ"ט), לקמן

(מגידֿמשנה). אח"כ הקידושין נתקיימו

.ÊÈdLc˜Â CÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»«¿ƒ¿»
ÁÈÏMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - BÓˆÚÏ63˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â . ¿«¿¬≈¿À∆∆«»ƒ«¿»«¬

Ôk64È¯·c ¯‡La Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ¯·„ ‰OBÚ‰ ÏÎÂ . ≈¿»»∆»»∆¿«≈ƒ¿»ƒ¿≈
ÚL¯ ‡¯˜ - ¯kÓÓe ÁwÓ65. ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»»

לקדשה 63) רצה אם אבל בכוונה, קידשה אם ודוקא
צריכה  אינה לי" מקודשת את "הרי ואמר: וטעה למשלחו
('הגהות  קידושין אינם בטעות קידושין כי מהשליח, גט

ס"ט). לה, סי' אהע"ז ושו"ע נח,64)מיימוניות' קידושין
רמאות". מנהג בו שנהג אלא - עשוי שעשה "מה ב:

אחר 65) ובא דקה), (עוגה בחררה המהפך "עני א: נט, שם
הל' השווה חבירו. לחיי שיורד רשע" נקרא - הימנו ונטלה

ה"י. פ"ז, מכירה

.ÁÈ,dLc˜Â CÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»«¿ƒ¿»
‰ÈzLc˜ ÈÓˆÚÏ :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰66:˙¯ÓB‡ ‰M‡‰Â , «»ƒ«≈¿«¿ƒƒ«¿ƒ»¿»ƒ»∆∆

ÈzLc˜˙ BÁÏML ÔBL‡¯Ï67ÁÈÏM‰ ‰OÚ ‡Ï Ì‡ - »ƒ∆¿»ƒ¿««¿ƒƒ…»»«»ƒ«
ÌÈ„Úa68ÏM‰ È¯‰ -‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ÁÈ69‡È‰Â , ¿≈ƒ¬≈«»ƒ«»ƒ¿∆»¿ƒ

ÁlLÓ‰ È·B¯˜a ‰¯eÒ‡ ‰M‡‰Â ;ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ70, À∆∆ƒ¿»¿»ƒ»¬»ƒ¿≈«¿«≈«
‰È˙B·B¯˜a ¯zÓ ÁlLÓ‰Â71ÁÈÏM‰ ˜ÊÁ‰ Ì‡Â ; ¿«¿«≈«À»ƒ¿∆»¿ƒÀ¿««»ƒ«

ÌÈ„Úa72ÔBL‡¯Ï ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -73. ¿≈ƒ¬≈¿À∆∆»ƒ

לקדשך 66) שלחני "פלוני מתחילה: השליח לה שאמר כגון
סתם. קידשה שעה ולאחר אומר:67)בשבילו", הוא

נתכוונתי. למשלח אומרת: והיא נתכוונתי. לעצמי
שליח 68) שעשה "האיש הט"ו: פ"ג, לעיל לשיטתו רבינו

לעדים  מקום שאין בעדים, לעשותו צריך אין אשה לו לקדש
הדבר". אמיתת להודיע אלא האיש כי 69)בשליחות

איסור  חתיכת עליו ועשאן לו, מקודשת היא הרי לדבריו
הט"ו. לעיל כמבואר נתקדשה 70)בהודאתו, שלדבריה

למשלח.71)לו. קידשה שלא צווח שלוחו שהרי
עדים.72) שני במעמד שליח המשלח והוא 73)שעשאו

זאת  ובכל ה"א) פ"ג, קידושין ('ירושלמי' בקרובותיה אסור
(מגידֿמשנה). בקרובותיה אסור השליח גם

.ËÈÁÏBMÏ Ì‡ ,ÈzLc˜˙ ÈÓÏ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡»¿»≈ƒ««¿ƒƒ¿««¿ƒƒ«≈«
BÊ È¯‰ - ÌÈ„Úa ÁÈÏM‰ ˜ÊÁ‰ ‡Ï Ì‡ :BÁeÏLÏ B‡ƒ¿ƒ…À¿««»ƒ«¿≈ƒ¬≈

ÈMÏ ˙Lc˜Ó74Ô‰ÈL - BÁeÏL ‡e‰L ˜ÊÁ‰ Ì‡Â , ¿À∆∆«≈ƒ¿ƒÀ¿«∆¿¿≈∆
Ëb ÔÈ˙B75ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B „Á‡ ,eˆ¯ Ì‡Â ;76. ¿ƒ≈¿ƒ»∆»≈≈¿∆»≈
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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"ברורֿ הנר "אור לב:): (סנהדרין שמצינו כמו שמחה,

שם". משתה א.90)חיל" פט, ושאון.91)גיטין המולה 
(92- אחד עד מפי אלא שמעו לא השנים שאלו אע"פ

קול  זה הרי שהלכו, בשנים וגומר מוליך והקול הואיל
- שמע מהיכן "פלוני בגמרא: לפנינו אבל פט.). (גיטין
היינו  הים", למדינת להם והלכו מפלוני, ופלוני מפלוני,
ויהודה  ולוי מיהודה, שמע ושמעון מלוי, שמע שראובן
הקול, את ואישרו ושמעון ראובן באו ולפנינו להם, הלכו
אחד  וכל הם, שנים האחרונים שלפני העדים שגם יוצא
מצטרפין  הם וביחד שנים, מפי ולא אחד, בשם מעיד מהם
מהיכן  "פלוני בגמרא: אחרת גירסא לו היתה ורבינו לשנים.
שבאו  מעידים זה ולפי להם", והלכו ופלוני מפלוני שמע?

שנים. מפי ששמע אחד מפי ששמע אחד על לפנינו

.‚Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na93ÌL ‰˙È‰ ‡lL «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»¿»»
‡Ï˙Ó‡94eÚÓLÂ ,‡Ï˙Ó‡ ÌL ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬«¿»¬»ƒ»¿»»¬«¿»¿»¿

‰˜ÊÁ‰ ‡Ï - ‰Lc˜˙pL eÚÓMLk ‡Ï˙Ó‡‰»¬«¿»¿∆»¿∆ƒ¿«¿»…À¿¿»
ÏÚ ‰Lc˜˙ ˙ÈBÏt ?‡Ï˙Ó‡‰ ‡È‰ „ˆÈk .˙Lc˜Ó¿À∆∆≈«ƒ»¬«¿»¿ƒƒ¿«¿»«

È‡z95˜ÙÒ ÈLec˜ B‡ ,96ÔÈÏ‡BL ‡l‡ ,‰˜ÊÁ‰ ‡Ï - ¿«ƒ≈»≈…À¿¿»∆»¬ƒ
‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰È¯·c ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,d˙B‡»¿¿ƒ«¿»∆»ƒ¿≈»¿»»

˜ÊÁ ÏB˜ ‡ÏÂ ‰¯e¯a97. ¿»¿…»»

מקודשת.93) הקול 94)שהוחזקה את השובר וטעם משל
התנצלות. לשם תירוץ = פח:) שם לא 95)(רש"י ושמא
עמו. ושוברו קול זה והרי התנאי, ידוע 96)נתקיים שלא

היה  קטן שמא או לא. או פרוטה שוה בקידושין היו אם
ספק  הרבים, ברשות קידושיה לה זרק או שקידש. בעת

הכ"ב). פ"ד, (לעיל לה קרובים ספק לו, גיטין 97)קרובים
ב. פח,

.„ÎÌÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,ÈBÏÙÏ ‰Lc˜˙pL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ
‡Ï˙Ó‡ e¯Ó‡98‡e‰L ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯ Ì‡ , »¿¬«¿»ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒ∆

Ôk99;˙Lc˜Ó ˜ÊÁz ‡ÏÂ ,‡Ï˙Ó‡‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ≈¿ƒ«»¬«¿»¿…À¿«¿À∆∆
˙Úa ‡Ï˙Ó‡‰ ‰ÚÓL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿¿»»¬«¿»¿≈

.‡Ï˙Ó‡Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈLecw‰ eÚÓLpL∆ƒ¿¿«ƒƒ≈¿ƒ»¬«¿»

לפלונית",98) קידושין זרק "פלוני הקול: יצא שמתחילה
לו". קרובים היו "שהקידושין אמרו: ימים ולאחר
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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
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.

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



קיז zeyi` zekld - miyp xtq - a`Îmgpn '` iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(מגידֿמשנה). ספק קידושי שקידשה השני שיגרשנה עד
(120- עוד נתקדשה שלא ואףֿעלֿפי לשני, להתירה

שם). (כתובות, לו להתקדש להתירה עליה סומכים

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ברכת 1) נישואין, ארוסתו, על ביאה איסור רבינו בו כלל

יום  באיזה הנישואין, ושמחת המשתה ימי כתובה, חתנים,
זמן  וקביעת להנשא אסורה ימים ובאיזה נשאת האשה

הנישואין.

.‡‰Òe¯‡‰2ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡3ÔÓÊ Ïk »¬»¬»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«
‰È·‡ ˙È·a ‡È‰L4- ÂÈÓÁ ˙È·a B˙Òe¯‡ ÏÚ ‡a‰Â . ∆ƒ¿≈»ƒ»¿«»«¬»¿≈»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ5‰‡È·a dLc˜ Ì‡ elÙ‡Â . «ƒ«««¿«¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»
‰È·‡ ˙È·a ‰iL ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡ -6„Ú , »»»∆»ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ»«

d˙B‡ ‡È·iL7B˙Èa CB˙Ï8‰pLÈ¯ÙÈÂ dnÚ „ÁÈ˙ÈÂ9 ∆»ƒ»¿≈¿ƒ¿«≈ƒ»¿«¿ƒ∆»
‰tÁÏ ‰ÒÈk ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê „eÁÈÂ .BÏ10‡e‰Â ¿ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ»¿À»¿

ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡eO ‡¯˜p‰11ÌLÏ B˙Òe¯‡ ÏÚ ‡a‰Â . «ƒ¿»ƒƒ¿»»¿«»«¬»¿≈
dLcwL ¯Á‡ ÔÈ‡eO12da ‰¯ÚiMÓ -13,d‡˜ ƒƒ««∆ƒ¿»ƒ∆«¬∆»¿»»

‰‡eO ˙ÈOÚÂ14¯·c ÏÎÏ BzL‡ ‡È‰ È¯‰Â ,15. ¿«¬≈¿»«¬≈ƒƒ¿¿»»»

למעלה 2) המנויים דברים משלשה באחד לבעלה המקודשת
שם. כמפורש מאורסת, או מקודשת נקראת ה"ב), (פ"א

חכמים.3) את 4)מדברי לנו "ואסר ב: ז, כתובות
בלא  "כלה בהתחלתה: כלה במסכת ושנינו הארוסות".
ברכה" ו"בלא כנדה". לבעלה אסורה חתנים) (ברכת ברכה
החופה, בשעת נאמרות שהברכות לפי חופה, בלי פירושו
רבינו  כתב וכבר ו. הלכה להלן ראה מעכבות, אינן והברכות
אסורה  ברכה, בלא "וכלה במוספנו): (מובאת בתשובתו
בלבד". הדבר לחזק "כנדה" שאמרו וזה מדרבנן, לבעלה

ה"א.5) פ"י, פסחים לשם 6)'ירושלמי' כוונתי אין אם
בלבד, מאורסת אלא אינה ראשונה ביאה ועלֿידי נישואין.
בקידושין  ורבא אביי דעת וכן נישואין. עושה אינה ביאה כי

א. אביה.7)י, בקביעות.8)מבית עמו לדור
לפי 9) לביתו הביאה "אבל הימים, כל בביתו עמו להיות

לבית  שלחה ואח"כ נישואין לשם שלא עליה ובא שעה
נה, סי' לאהע"ז מחוקק' ('חלקת נישואין" אלו אין - אביה

ב.10)ס"א). כה, סוכה נה,11)ראה סי' ובאהע"ז
פשוט  "והמנהג ומסיים: זה, בענין דעות כמה הרמ"א מביא
גבי  על פרוסה יריעה שמכניסים מקום חופה לקרות עכשיו
ואח"כ  . . . ברבים והכלה החתן תחתיה ומכניסים כלונסות,
ובסוטה  צנוע". במקום ביחד ואוכלים לביתם אותם מוליכין
המוזהבת", זהורית - חתנים חופת "מאי אמרו: - ב מט,
עד  זהב טסי קבועים ובה שני, צבועה "טלית רש"י: ומפרש

כיפה". כמין אותה קידושיה 12)שמעמידים על נוסף
נישואין. לשם כעת עליה יבוא ראש 13)מכבר, "המכניס

הערה" מקורה את מלשון מערה, הנקרא הוא בלבד, העטרה
ה"י). פ"א, ביאה איסורי הל' רבינו בלא 14)(לשון אפילו

- ביאה צורך מפני אלא שאינה חופה שאם לחופה. כניסה
ומה  פ"א). לקידושין (ר"ן כלֿשכן לא עצמה ביאה קונה,
תהיה  ביאתו "וכשיגמור ה"ה): (פ"ג, למעלה רבינו שכתב
שם  היו שלא קידושין, של בביאה מדובר שם - מקודשת"
נישואין  של בביאה מדובר וכאן ביאה, אלא אחרים קידושין

לבעלה, "אשה ב: נה, ביבמות אמרו וכך הקידושין. שאחר
ופירש  קיחהֿקיחה". אתיא בהעראה? שנקנית מניין
הואיל  הקידושין. שאחר לביאה שהכוונה שם, ה'אלפסי'
וראה  בה. גומרת שהיא כל ביאה מכבר, קנין בה לו ויש

בביאורנו. ה"ה פ"ג מתה),15)לעיל (אם לירושה
שאשתו  נדריה. להפרת וכן הוא, כהן אם לה ולהטמא
ביבמות  כמבואר וכו' לה מיטמא ואינו יורשה אינו ארוסה

א. י, וקידושין ב כט,

.·˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰tÁÏ ‰Òe¯‡‰ ‰ÒÎpL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿¿»»¬»¿À»¬≈À∆∆
L‡ ‡È‰ È¯‰Â ,‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï‰¯eÓ‚ Bz »»∆»¿»≈∆ƒ¿∆«¬≈ƒƒ¿¿»

¯·c ÏÎÏ16ŒÛ‡ ,‰‡eO ˙‡¯˜ ‰tÁÏ ÒkzMÓe . ¿»»»ƒ∆ƒ»≈¿À»ƒ¿≈¿»«
‰ÏÚ· ‡lL ÈtŒÏÚ17‰Èe‡¯ ‰È‰zL ,‡e‰Â . «ƒ∆…ƒ¿¬»¿∆ƒ¿∆¿»

‰ÒÎpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰c ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÈÚ·Ïƒ¿ƒ»¬»ƒ»¿»ƒ»««ƒ∆ƒ¿¿»
‡È‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡eOp‰ e¯Ó‚ ‡Ï - dnÚ „ÁÈ˙Â ‰tÁÏ¿À»¿ƒ¿«≈ƒ»…»¿«ƒƒ«¬≈ƒ

ÔÈ„Ú ‰Òe¯‡k18. «¬»¬«ƒ

לכתוב 16) שצריך אלא ב. ה, בקידושין וכן ב. מח, כתובות
כתובה  ה"ז.לה בסמוך כמבואר לחופה, כניסה קודם

א.17) נו, "הלכך 18)כתובות המסיים: הרי"ף כדעת שם,
סי' אהע"ז בשו"ע ראה זה. על חולקים ויש קונה". אינה
המנהג  "ועכשיו הרמ"א: מסיים שם, ב ובסעיף ס"א. סא
תחילה  לחתן להודיע טוב ומ"מ ממתינים, ואין לדקדק שלא

נדה". שהיא

.‚ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯·Ï CÈ¯ˆÂ19Ì„˜ Ô˙Á‰ ˙È·a ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»ƒ¿≈∆»»…∆
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â ,˙BÎ¯a LL Ô‰Â .ÔÈ‡eOp‰«ƒƒ¿≈≈¿»¿≈≈»«»¿»
‰z‡ Ce¯a .B„B·ÎÏ ‡¯a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈∆∆»»≈»»»»«»¿»
,BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿
.„Ú È„Ú ÔÈa epnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,B˙È·z ˙eÓc ÌÏˆa¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈«
‰¯˜Ú Ï‚˙Â OÈOz OBO .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»≈»»»»ƒ¿»≈¬»»
ÁnOÓ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓOa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»¿»¿«≈«

‰È·a ÔBiˆ20ÌÈ·e‰‡‰ ÌÈÚ¯ ÁnOz ÁnO .21, ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ»¬ƒ
,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a E¯ÈˆÈ EÁnOk¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»¿»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰lÎÂ Ô˙Á ÁnOÓ¿«≈«»»¿«»»«»¿»¡…≈∆∆
‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓOÂ ÔBOO ‡¯a ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»
‰¯‰Ó .˙eÚ¯Â ÌBÏL ‰ÂÁ‡ ‰·‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ‰pƒ̄»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈¿≈»
ÏB˜ ÌÈÏLe¯È ˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿¿»«ƒ
˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ‰ÁÓO ÏB˜ ÔBOO»ƒ¿»»»¿«»ƒ¿¬
Ce¯a .Ì˙È‚Ó ‰zLnÓ ÌÈ¯Úe Ì˙tÁÓ ÌÈ˙Á¬»ƒ≈À»»¿»ƒƒƒ¿≈«¿ƒ»»»

‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á‰ ÁnOÓ ,ÈÈ ‰z‡22. «»¿»¿«≈«∆»»ƒ««»

הקידושין,19) קודם שמברכים אירוסין לברכת נוסף
הכ"גֿכד. פ"ג, לעיל התימנים,20)כמבואר ובכת"י

ירושלים. ובונה עמו משמח כת"י 21)הנוסח: בנוסח
"ואהובים". שונצינו: ובדפוס ברכה 22)התימנים, ובסוף

שהברכה  לפי וכלה" חתן "משמח חותם: הוא חמישית,
היא  תפילה אלא חתונה בשמחת עוסקת אינה הקודמת
ימיהם, כל בהצלחה שמחים שיהיו ומברכים שמתפללים
שמשמעה  הכלה עם חתן משמח בה לחתום אין לפיכך
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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
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¿«»
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˙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
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
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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

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. . "raW `Nn :xn`PW ,dgnVA dgnV oiaxrn oi`W itl§¦¤¥§¨§¦¦§¨§¦§¨¤¤¡©©¥§ª©
z`f." Ÿ

נאמרו  במפרשים הנה תורה מתן מקדם למדין שאין ואף
טעם  בו שיש שבדבר שאמרו יש תירוצים, כמה בזה
למדים  שאין ומה תורה מתן מקודם גם למדים וסברא
שלימודים  שכתבו ויש הכתוב, וגזירת טעם בלי מצוה היינו
תורה. מתן מקודם למדים כן מילתא" "גילוי בתורת שהם
.124 cenr d"k zegiy ihewl

הט"ז).70) יוםֿטוב מהל' פ"ז (למעלה המועד בחול ואפילו
לכתוב  יבוא שמא לקדש, אסור טובים וימים בשבתות אבל
שבת  בהל' רבינו דברי והשווה לז. (ביצה אירוסין שטר

הי"ד). "שלא 71)פכ"ג, ה"א: פ"א, כתובות 'ירושלמי'
בתפילה". אחר אהע"ז 72)יקדמנו ובשו"ע א. ה, כתובות

לישא  המנהג פשט וכן מתירים. "ויש פוסק: ס"ג, סד סי'
שלושה  הנישואין בסעודת שיטרח והוא שבת בערב נשים

הנישואין". קודם אותה,73)ימים קונה הוא שבחופתה
ה"א). פ"א, כתובות (ירושלמי בשבת קנין קונים ואין

ב.74) ח, קטן במועד מהגמרא שם, יוםֿטוב מהל' פ"ז
ש 75) לו נתן שמחה ולא מערבין שאין אחד, בשבוע תיהן

ה'תוספות' וכתבו ה"ז). פ"א, קטן מועד ('ירושלמי' בשמחה
ולא  אחת למצוה פנוי לבו שיהא שצריך - ב ח, קטן במועד
חבילותֿ מצוות עושין אין ולפיכך - הימנה עצמו יפנה

זו. לשמחה פנוי לבו יהא וכך - ב.76)חבילות ג, כתובות

.ÂËÈLa ‡l‡ Ba ÔÈ·LBÈ ÌÈÈ„ Èza ÔÈ‡L ÌB˜Ó¿∆≈≈≈ƒƒ¿ƒ∆»¿≈ƒ
„·Ïa ÈLÈÓÁ·e77Ì‡L ;ÈÚÈ·¯ ÌBÈa ˙‡O ‰Ïe˙a , «¬ƒƒƒ¿«¿»ƒ≈¿¿ƒƒ∆ƒ

ÌÈÏe˙a ˙ÚË BÏ ‰˙È‰78ÔÈc ˙È·Ï ÌÈkLÈ ,79‚‰Óe . »¿»«¬«¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒƒ¿«
ÁÈ„k ,ÈLÈÓÁa ‰p‡OÈ ‰ÏeÚa‰ ˙‡ ‡OBp‰L ,ÌÈÓÎ¬»ƒ∆«≈∆«¿»ƒ»∆»«¬ƒƒ¿≈

‡ˆBÈÂ ,˙aLÂ ˙aL ·¯ÚÂ ÈLÈÓÁ dnÚ ÁÓO ‰È‰iL∆ƒ¿∆»≈«ƒ»¬ƒƒ¿∆∆«»¿«»¿≈
ÔBL‡¯ ÌBÈ BzÎ‡ÏÓÏ80. ƒ¿«¿ƒ

בימים 77) ועיר עיר בכל יושב ביתֿדין שיהא עזרא כתקנת
מהכפר  מתכנס העם שאז התורה, קריאת בהם שיש אלו

פב.). (בבאֿקמא התורה קריאת לשמוע שלא 78)לעיר
ה"ט. פי"א לקמן כמבואר בתולה, כעסו 79)מצאה בעוד

יתפייס  שמא לחוש יש בינתיים, שהות יש ואם עליו,
עליו  ונאסרה תחתיו זינתה ושמא ויקיימנה דעתו ותתקרר
כי  ראשון, ביום נשאת ואינה ב.) לכתובות רש"י (לשון
טורח  (החתן) שיהא ישראל בנות תקנת על חכמים "שקדו
ושלישי  בשבת ושני בשבת אחד ימים, שלושה בסעודה

(שם). כונסה" וברביעי שמכיון 80)בשבת, ה. שם,
ביום  אלא ברכות שבע מברכים אין אלמנה שנשא שבאלמן
יעזבנה  שמא חששו ה"ט) ברכות מהל' פ"ב (למעלה ראשון

שם). (רש"י למחר למלאכתו ויצא

.ÊËÔÈ‡eOÏ ÏÚa‰ dÚ·˙e ,‰pË˜ Bza ˙‡ Ò¯‡Ó‰«¿»≈∆ƒ¿«»¿»»«««¿ƒƒ
„Ú ‡Opz ‡lL ·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ‰È·‡ ÔÈa ‡È‰ ÔÈa -≈ƒ≈»ƒ»¿ƒ¿«≈∆…ƒ»≈«

ÏÈc‚zL81dÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰¯Ú ‰OÚ˙Â82- ∆«¿ƒ¿≈»∆«¬»¿ƒ»»¿»¿»
ÒBk83Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .84. ≈¿≈»«¬≈

שמא 81) בטענה לעכב יכול אביה שאף ב: נז, כתובות
אביה. לבית ותחזור בבעלה כנסה,82)תמרוד אם כלומר

(ועי' קיימים הנישואין - אביה ושל שלה ההתנגדות אף על
סק"ו). נו סי' מחוקק' קטנה.83)'חלקת בעודה אפילו

אפילו 84) אסור ובקידושין לנישואין. מתנגדים שהם מאחר
רוצה" אני בפלוני ותאמר שתגדיל "עד - רוצים שניהם

הי"ט). פ"ג, ולעיל מא. (קידושין

.ÊÈdÒ¯‡85È¯‰Â ÔÈ‡eOÏ dÚ·˙e ÌÈL ‰nk ‰‰LÂ ≈¿»¿»»«»»ƒ¿»»¿ƒƒ«¬≈
ÌBiÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL dÏ ÔÈ˙B - ‰¯Ú ‡È‰ƒ«¬»¿ƒ»¿≈»»…∆ƒ

dÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ ‰ÚÈ·z‰86‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰M ‰Ó Ôw˙Ïe «¿ƒ»¿«¿≈∆«¿»¿«≈«∆ƒ¿ƒ»
ÔÈ˙B - ‰¯‚aL ¯Á‡ dÚ·z .‡Opz Ck ¯Á‡Â ,dÏ»¿««»ƒ»≈¿»»««∆»¿»¿ƒ

¯‚a‰ ÌBiÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL dÏ87dLc˜ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈»»…∆ƒ«∆∆¿≈ƒƒ¿»
ÌBiÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL dÏ ÔÈ˙B - ¯‚a‰ ÌBÈa¿«∆∆¿ƒ»¿≈»»…∆ƒ
Ì‡ ,‰¯‚aL ¯Á‡ dLc˜ .¯‚a‰ ÌBÈ ‡e‰L ,ÔÈLecw‰«ƒƒ∆«∆∆ƒ¿»««∆»¿»ƒ
Ck ¯Á‡Ïe d˙e¯‚·a L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰ÈÏÚ e¯·Ú»¿»∆»¿≈»»…∆¿«¿»¿««»
ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL ‡l‡ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»≈¿ƒ»∆»¿ƒƒ

‰ÏeÚa‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰ ÔÎÂ .‰ÚÈ·z‰88dÏ ÔÈ˙B - «¿ƒ»¿≈«¿»≈∆«¿»¿ƒ»
‰ÚÈ·z‰ ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL89. ¿ƒƒ«¿ƒ»

קטנה.85) (כתובות 86)כשהיא ותכשיטים במלבושים
תכשיטיה.87)נז:). לה להכין מתחילה שבגרה שמיום
פ"ה,88) כתובות וב'ירושלמי' (שם, הנישואין מן אלמנה

שכבר 89)ה"ג). בתכשיטין הרבה לטרוח צריכה שאינה
א). עמ' שם (רש"י בידה יש

.ÁÈÏÚa‰ dÚ·zMÓ ‰M‡Ï ÔÓÊ ÔÈ˙BpL ÌLk¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ»ƒ∆¿»»«««
ÔÓÊ ÔÈ˙B Ck ,‡Opz Ck ¯Á‡Â dÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ¿«¿≈∆«¿»¿««»ƒ»≈»¿ƒ¿«

BÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ LÈ‡Ï90.B˙B‡ ‰M‡‰ ‰Ú·zMÓ »ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ∆»¿»»ƒ»
¯OÚ ÌÈL Ì‡ :dÏ ÔÈ˙BpL BÓk ?BÏ ÔÈ˙B ‰nÎÂ¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿≈»»
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קכי zeyi` zekld - miyp xtq - a`Îmgpn 'a w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

á"ôùú'ä áà-íçðî 'á ÷"ù íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
וגרושה,1) אלמנה בתולה, כתובת היא כמה רבינו בו ביאר

ושוטה, חרשת סומא אילונית, בוגרת, עץ, ומוכת בעולה,
בתולים  טענת וגיורת, גר נשים, שנשאו וקטן שוטה וחרש

פתוח. פתח או

.‡B‡ ‰L¯b˙pL B‡ ‰ÓÏ‡˙pL ‰Ïe˙a ‡OBp‰«≈¿»∆ƒ¿«¿¿»∆ƒ¿»¿»
B‡ ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ Ì‡ .‰ˆÏÁ∆¿¿»ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

d˙a˙k - ‰ˆÏÁ2- ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ Ì‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ∆¿¿»¿À»»»«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
‰ÏeÚ·k ‡È‰ È¯‰ ˙‡OpMnL ,‰‡Ó d˙a˙k3ÔÎÂ . ¿À»»≈»∆ƒ∆ƒ»¬≈ƒƒ¿»¿≈

˙¯¯ÁLÓ ‰Ïe˙a ‡OBp‰4Ì‡ :‰Èe·L B‡ ˙¯Bi‚ B‡ «≈¿»¿À¿∆∆ƒ∆¿»ƒ
˙ÈcÙÂ ˙È˙ek‰ ‰¯ib˙Â ‰ÁÙM‰ ‰¯¯ÁzLƒ¿«¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿≈
- „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙aÓ ˙B˙eÁt Ô‰Â ‰Èe·M‰«¿»¿≈¿ƒ«»»ƒ¿∆»

ÌÈ˙‡Ó Ô˙a˙k5ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙Ba eÈ‰ Ì‡Â , ¿À»»»«ƒ¿ƒ»¿»»ƒ¿
.‰‡Ó Ô˙a˙k - ‰ÏÚÓÂ „Á‡∆»»«¿»¿À»»≈»

השני.2) נסתרה 3)מהבעל שלא עדים יש אפילו
מייד. בעלה ומת לחופה שנכנסה או הראשון עם (נתייחדה)

ושוחררה.4) כנענית שפחה נבעלו,5)שהייתה שאפילו
הבתולות. כשאר בתולות להיות שיחזרו סופן

.·‰‡Ó ‰a˙k el‡Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿¬»ƒ¿≈¿À»≈»
‰‡eOp‰ ˙˜ÊÁÂ ÏÈ‡B‰ ?˙BÏe˙a Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈¿ƒ¿∆¿««¿»
‰Èe·M‰Â ˙È˙ek‰Â ‰ÁÙM‰ ˙˜ÊÁÂ ,ÏÚazL∆ƒ»≈¿∆¿««ƒ¿»¿«ƒ¿«¿»

ÏÚazL6,eÏÚ· ‡Ï ÔÈa eÏÚ· ÔÈa ‰‡Ó el‡Ï ewz , ∆ƒ»≈ƒ¿¿≈≈»≈ƒ¿¬≈…ƒ¿¬
.¯·c ÏÎÏ ˙BÏeÚ·k Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿¿»»»

ונבעלות 6) הן הפקר בחזקת לביאה שראויות כיוון
בשבייתה. והשבוייה בנכריותן

.‚ıÚ ˙kÓ7˙Ó ÏÚ ˙‡O elÙ‡ .‰‡Ó d˙a˙k - À«≈¿À»»≈»¬ƒƒ»«¿»
d˙a˙k - ıÚ ˙kÓ ˙‡ˆÓÂ ,‰ÓÏL ‰Ïe˙a ‡È‰L∆ƒ¿»¿≈»¿ƒ¿»À«≈¿À»»

ÏÚ·pL ‰hÓÏe ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰pË˜ .‰‡Ó,‰ ≈»¿«»ƒ«»»ƒ¿«»∆ƒ¿¬»
dÙBÒ ;ÌÈ˙‡Ó d˙a˙k - ÏB„b Ì„‡ ‰ÈÏÚ ‡a elÙ‡¬ƒ»»∆»»»»¿À»»»«ƒ»
‡aL ‰ÏB„b ÔÎÂ .˙BÏe˙a‰ ¯‡Lk ‰Ïe˙a ¯ÊÁzL∆«¬…¿»ƒ¿»«¿¿≈¿»∆»
d˙a˙k - ‰hÓÏe ÌÈL ÚLz ÔaÓ ÔË˜ ‰ÈÏÚ»∆»»»ƒ∆≈«»ƒ¿«»¿À»»
ÚLz Ôa ˙‡ÈaL ;ÏÏk ‰ÏÚ· ‡Ï el‡k ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿ƒ…ƒ¿¬»¿»∆ƒ«∆≈«
ÔÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt ,‰‡Èa B˙‡Èa - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»ƒ»ƒ»»ƒ∆≈

.‰‡Èa B˙‡Èaƒ»ƒ»

בתוליה.7) והלכו עץ אותה והכה שנפלה

.„˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‡ÓBÒ B‡ ˙¯‚Ba ‡È‰L ‰Ïe˙a8- ¿»∆ƒ∆∆»«¿ƒ
Ô‰Ï ewz ‡Ï ‰ËBM‰Â ˙L¯Á‰ Ï·‡ .ÌÈ˙‡Ó Ô˙a˙k¿À»»»«ƒ¬»«≈∆∆¿«»…ƒ¿»∆
;ÏÏk ÔÈ‡eO dÏ ewz ‡Ï - ‰ËBM‰ .‰a˙k¿À»«»…ƒ¿»ƒƒ¿»
- Ì‰È¯·cÓ ÔÈ‡eO dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙L¯Á‰Â¿«≈∆∆««ƒ∆≈»ƒƒƒƒ¿≈∆
.d˙B‡ ˙‡OlÓ eÚnÈ ‡lL È„k ,‰a˙k dÏ ewz ‡Ï…ƒ¿»¿À»¿≈∆…ƒ»¿ƒ»≈»
È‡z ‡ÏÂ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ Ck ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ÌLÎe¿≈∆≈»¿À»»≈»¿¿…¿«

‰a˙k È‡zÓ9‰Áwt˙Â ˙L¯Á‰ Òk Ì‡Â .10LÈ - ƒ¿»≈¿À»¿ƒ»««≈∆∆¿ƒ¿«¿»≈
‰a˙k dÏ11.‰‡Ó d˙a˙Îe ,‰a˙k È‡˙e »¿À»¿»≈¿À»¿À»»≈»

לא 8) אבל איילונית, לשם נשאה ומתחילה בה, שידע וכגון
כתובה. לה אין איילונית שהיא בה רפואה 9)הכיר כגון

נשבית. אם פדיונה ולדבר.10)או לשמוע שחזרה
בעלה 11) עם תשב שאיך שנתפקחה, אחר לקיימה רוצה אם

כתובה. בלא - דעת בת והיא -

.‰- ‰Ó ‰‡Ó Ô‰Ï ·˙ÎÂ ‰ËBL B‡ ˙L¯Á ‡O»»≈∆∆»¿»«»∆≈»»∆
ÂÈÒÎ ˜Èf‰Ï ‰ˆ¯L ÈtÓ ,˙Ói˜ Ô˙a˙k12. ¿À»»«∆∆ƒ¿≈∆»»¿«ƒ¿»»

כתב 12) הוא הרי כתובה חכמים לה תקנו שלא פי על אף
קיים. תנאו - מנכסיו נזוק ולהיות להפסיד ורצה הואיל לה,

.ÂÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÁ˜t ÌÈL e‡OpL ‰ËBL B‡ L¯Á≈≈∆∆»¿»ƒƒ¿««ƒ
‰tzLÂ L¯Á‰ Áwt˙pL13Ì‰ÈLÏ ÔÈ‡ - ‰ËBM‰ ∆ƒ¿«««≈≈¿ƒ¿«»«∆≈ƒ¿≈∆

Ô‰Ï LÈ - e‡È¯·‰L ¯Á‡ ÔÓi˜Ï eˆ¯ .ÌeÏk Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿«¿»««∆ƒ¿ƒ≈»∆
e‡ÈO‰L Ì‰ ÔÈc ˙Èa Ì‡Â .‰‡Ó Ô˙a˙Îe ,‰a˙k¿À»¿À»»≈»¿ƒ≈ƒ≈∆ƒƒ
‰Ó Ïk ˙ÏËB - ÂÈÒÎ ÏÚ d˙a˙k dÏ e·˙ÎÂ L¯Á‰«≈≈¿»¿»¿À»»«¿»»∆∆»«

·˙kMÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ‰ËBM‰ Ï·‡ .ÔÈc ˙Èa dÏ e ∆»¿»≈ƒ¬»«∆≈≈ƒ
ÌÈÓÎÁ ˙wz ÔÈ‡L ÈtÓe .ÌB˜Ó ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆≈«»«¬»ƒ
ewz ‡Ï ÔËw‰ ÔÎÂ .ÔÈ‡eO BÏ ewz ‡Ï ,Ba ˙„ÓBÚ∆∆…ƒ¿ƒƒ¿≈«»»…ƒ¿
ÔÈ‡eO È„ÈÏ ‡B·Ï BÙBÒÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ‡eO ÌÈÓÎÁ BÏ¬»ƒƒƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ‰pË˜Ï ÔÈ‡eO ewz ‰Ó ÈtÓe .ÔÈ¯eÓb¿ƒƒ¿≈»ƒ¿ƒƒƒ¿«»¿««ƒ
e‚‰È ‡lL È„k ?ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO È„ÈÏ ‰‡a ‡È‰L∆ƒ»»ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿¬

¯˜Ù‰ ‚‰Ó da14ÔËw‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡Â .15„Ú »ƒ¿«∆¿≈¿≈«ƒƒ∆«»»«
ÔÈÓÈÒ ‡È·‰L ÌÈÚ„BÈÂ B˙B‡ ÔÈ˜„BaL16. ∆¿ƒ¿¿ƒ∆≈ƒƒ»ƒ

דעתו.13) שישמרנה 14)נצטללה מי אין תינשא לא אם
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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»
.‡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
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.‚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

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,
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- (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
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¿≈…∆¿…«
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˙¯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" עז,47)קלֿוחומר שם
כפועל  להשתכר אותו כופים שאין רבינו מדברי ומשמע א.
אומרים: ויש להוציא. אותו כופים אלא אשתו, את ולזון
לעשות  או תינוקות ללמד עצמו להשכיר אדם ש"חייב
סג. לכתובות ('תוספות' אשתו" את לזון כדי אחרת מלאכה

ס"ג). ע סי' באהע"ז וראה

.·È,dÏ ˙BÈe‡¯‰ ‰È˙BBÊÓ BzL‡Ï ÔzÏ ‰ˆ¯L ÏÚa««∆»»ƒ≈¿ƒ¿¿∆»»¿»
ÏÎB‡Â ‰˙BL ‡e‰Â ,dÓˆÚÏ ‰˙BLÂ ˙ÏÎB‡ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆∆∆¿»¿«¿»¿∆¿≈

B„Èa ˙eL¯‰ - BÓˆÚÏ48ÈÏÈlÓ dnÚ ÏÎ‡iL „·Ï·e ; ¿«¿»¿¿»ƒ¿«∆…«ƒ»ƒ≈≈
˙aL ÈÏÈÏÏ ˙aL49. «»¿≈≈«»

סה:).48) (שם נחמן רב וכדעת ב. סד, שהוא 49)כתובות
ומחמת  ה"א. פי"ד לקמן כמבואר חכמים, תלמידי עונת זמן
רבינו  כדברי אדם, לכל העונה בו מחוייבת שבת עונג

מ"ו. פ"ח נדרים למשנה בפירושו

.‚È¯˙Bn‰ - e¯È˙B‰Â ,˙BBÊÓ dÏ e˜ÒtL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿¿ƒ«»
ÏÚaÏ50Ïk dÏ Ô˙B BÈ‡ - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ . «««»»«¿»…≈≈≈»»

Ô¯ÓLÏ dÏ ‡e‰ ÏB„b Á¯hL ÈtÓ ,‰Óe¯z ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿»ƒ¿≈∆…«»»¿»¿»
ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈ¯·cÓ51‰¯‰Ëa ÔÏÎ‡Ïe52Ô˙B ‡l‡ ; ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ¿»¿»¿»√»∆»≈

‰Óe¯z ‰ˆÁÓe ÔÈlÁ ‰ˆÁÓ dÏ53. »∆¡»Àƒ∆¡»¿»

ב.50) סה, באכילה.51)כתובות אסורה טמאה תרומה כי
בתרומתה.52) אסורה טומאתה בימי כי הגוף, טהרת
בימי 53) תאכל והחולין בגמרא. א ונח, במשנה. א נז, שם

טומאתה.

.„È‡e‰ Ck ,BzL‡ ˙BBÊÓa ·iÁ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»«»ƒ¿ƒ¿»
eÈ‰iL „Ú ,ÌÈpËw‰ ÂÈ˙B·e ÂÈa ˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿»»¿»«¿«ƒ«∆ƒ¿

ÌÈL LL Èa54„Ú ÔÏÈÎ‡Ó - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈»ƒƒ»¿≈»«¬ƒ»«
ÌÈÓÎÁ ˙w˙k ,eÏc‚iL55ÔÈ¯ÚBb - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒ¿¿¿«»«¬»ƒ¿ƒ…»»¬ƒ

ÔÈ¯ˆBÙe ,B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓe ,Ba56‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .Ba «¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ…»»
È¯ÊÎ‡ ÈBÏt :ÌÈ¯ÓB‡Â ¯eava ÂÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ -«¿ƒƒ»»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‡e‰ ˙eÁt È¯‰Â ,ÂÈa ÔeÊÏ ‰ˆB¯ BÈ‡Â ,‡e‰¿≈∆»»»«¬≈»

ÂÈÁB¯Ù‡ ˙‡ ÔÊ ‡e‰L ‡ÓË ÛBÚÓ57ÔÈÙBk ÔÈ‡Â . ≈»≈∆»∆∆¿»¿≈ƒ
B˙B‡58.LL ¯Á‡ ÌeÊÏ¿»««≈

שחיוב 54) שכשם נראה הדברים [ומפשטות ב. סה, שם
כן  כמו ב), הלכה (למעלה התורה מן הוא אשתו מזונות
התורה, מן הוא - הקטנים ובנותיו בניו במזונות החיוב
אי  אחריה, נגררים שהן "שכיון הוא אשתו מזונות ובכלל
פ"ה]. סוף ר"ן - אותם" תזון שלא עצמה להעמיד לה אפשר

באושא 55) סנהדרין כשישבה אושא, תקנת ב. מט, שם
הגזית. מלשכת שגלתה לבקש.56)אחרי מרבים

ואוכל.57) דורס הוא שהרי אכזרי, שהוא אין 58)אע"פ
(שם). לנכסיו יורד ביתֿדין

.ÂË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na59„eÓ‡ BÈ‡L LÈ‡a60, «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆≈»
Ï·‡ ;Èe‡¯ BÈ‡ B‡ ‰˜„ˆ ÔzÏ Èe‡¯ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«ƒ»ƒ≈¿»»≈»¬»

„eÓ‡ ‰È‰ Ì‡61epnÓ ÔzÏ Èe‡¯‰ ÔBÓÓ BÏ LiL ƒ»»»∆≈»»»ƒ≈ƒ∆
BÁ¯k ÏÚa epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰Ï ˙˜tÒÓ‰ ‰˜„¿̂»»«¿«∆∆»∆ƒƒƒ∆¿«»¿

eMÓ‰˜„ˆ Ì62eÏc‚iL „Ú Ô˙B‡ ÔÈÊÂ ,63. ƒ¿»»¿»ƒ»«∆ƒ¿¿

אותו.59) כופים ממון.60)שאין לבעל מוחזק אינו
שאינו 62)משוער.61) "מי רבינו: כלשון עליה, שכופים

מכת  אותו ומכים אותו כופין ביתֿדין . . . צדקה ליתן רוצה
בפניו" לנכסיו ויורדים ליתן, שאמדוהו מה שיתן עד מרדות

ה"י). פ"ז עניים מתנות אבל 63)(הל' ב. מט, כתובות
ורבינו  הי"ז. בסמוך כמבואר לנכסיו, יורדים אין בפניו שלא
לבניו  מזונות "הנותן כותב: הט"ז, פ"י עניים מתנות בהל'
ללמד  כדי במזונותיהם חייב שאינו הגדולים ולבנותיו
מבוזות  יהיו ולא ישרה בדרך הבנות ולהנהיג תורה הזכרים
שהקרוב  היא גדולה וצדקה הצדקה, בכלל זה הרי . . .

א. נ, כתובות ועי' קודם".

.ÊË˙È·Ï BzL‡ ‰‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ CÏ‰L ÈÓƒ∆»«ƒ¿ƒ»«∆∆»»ƒ¿¿≈
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈL„Á ‰LÏL :˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈcƒƒ¿…«¿¿»√»ƒ»ƒƒ
,˙BBÊÓ Ô‰a dÏ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - B˙ÎÈÏ‰ ÌBiÓƒ¬ƒ»≈¿ƒ»»∆¿
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‰˜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
(בבאֿבתרא 82) היורש לטובת וטענה פה פותח ביתֿדין

מחלה  שמא היורשים תקנת על שוקדים אנו כאן אף כג.)
יודעים. אינם והם לאביהם כתובתה

.ËÈ·iÁ ‡B·iLk - ‰ÏÎ‡Â ‰˙ÂÏÂ ,dÏÚa CÏ‰»««¿»¿»¿»¿»¿»¿∆»«»
ÌlLÏ83BlMÓ dÊÂ BÓˆÚ ˙ÚcÓ „Á‡ „ÓÚ .84Ì‡ - ¿«≈»«∆»ƒ«««¿¿»»ƒ∆ƒ

˙‡ „a‡ ‰Ê È¯‰Â ;BÏ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ ,ÏÚa‰ ‡B·È»«««≈«»¿«≈«¬≈∆ƒ≈∆
‰˙ÂÏ ‡Ï ‡È‰Â deÊÏ e‰eˆ ‡lL ÈtÓ ,ÂÈ˙BÚÓ¿»ƒ¿≈∆…ƒ»¿»¿ƒ…»¿»

epnÓ85. ƒ∆

על 83) עמה מחשב הבעל אין כאן ואפילו ב. קז, כתובות
הקפותיה  פורע אלא הט"ז) למעלה (ראה ידיה מעשה

הלואה.84)(מגידֿמשנה). בתורת אילו 85)לא כי
הוא  יכול לו, שתשלם עלֿמנת למזונותיה כסף ממנו לוותה
שפירנסה  עכשיו אבל וישלם. הבעל תובעת והיא לתובעה,
(שם  הצבי קרן על מעותיו הניח - הלואה לשם שלא
מדעתו, שלא חבירו של חובו כפורע זה והרי ברש"י).
ולדעת  (מגידֿמשנה). כלום ממנו ונפרע חוזר שאינו
מזונות  שמחמת מפורש כשאמר אלא הפסיד לא הרשב"א
יכול  ולפיכך בעלה, במקום מפרנסה, הוא בעלה לה שחייב
בשבילי". לפרוע לך אמרתי "לא לו: ולומר לטעון הבעל
- סתם המפרנס כל כי וגובה, חוזר - סתם כשפרנסה אבל

הלואה. בתורת אלא מתנה בתורת מפרנס אינו

.Î¯Ó‡L ÏÚa‰86ÈÏË :CÏ‰L ‰ÚLa BzL‡Ï «««∆»«¿ƒ¿¿»»∆»«¿ƒ
CÈ˙BBÊÓa CÈ„È ‰OÚÓ87el‡L ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - «¬≈»«ƒƒ¿«ƒ≈»¿∆ƒ

dÏ ‰È‰ - dzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡ÏÂ ‰Ê ¯·„a ‰˙ˆ¯ ‡Ï…»¿»¿»»∆¿…»¿»«¿»»»»
BÚ·˙Ï88.ÈÏ ÔÈ˜ÈtÒÓ È„È ‰OÚÓ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ B‡ , ¿»¿«≈«¬≈»««¿ƒƒƒ

א.86) קז, בשעת 87)כתובות הגיבה ולא שתקה והיא
יכולה 88)מעשה. לה, מספיקים ידיה כשמעשי אפילו

וזהו  ד), ס"ק סט סי' לאהע"ז שמואל' ('בית לו להתנגד
לה. מספיקים כשמעשיה אפילו להתנגד "לתבעו" פירוש
ושוב  מזונותיה, לה שיהיו לטובתה התקנה עיקר שהרי
לומר  יכול אינו ולפיכך מזונותיה, תחת ידיה מעשי תיקנו
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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

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
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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

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∆»
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קכט zeyi` zekld - miyp xtq - a`Îmgpn 'a w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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
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B˙eL¯a ÌÈ¯Á‡ eÒkiL Ì„‡‰ ˙‡57‡È‰ ÔÎÂ . ∆»»»∆ƒ»¿¬≈ƒƒ¿¿≈ƒ
,EÈ˙BÈÁ‡Â En‡ ÈÏˆ‡ eÒkiL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :‰¯Ó‡L∆»¿»≈¿ƒ∆ƒ»¿∆¿ƒƒ¿¿«¿∆
ÈÏ ÔÈÚ¯nL ÈtÓ ,˙Á‡ ¯ˆÁa Ì‰nÚ ˙ÎBL ÈÈ‡Â¿≈ƒ∆∆ƒ»∆¿»≈««ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡L ;dÏ ÔÈÚÓBL - ÈÏ ÔÈ¯ˆÓe¿≈ƒƒ¿ƒ»∆≈ƒ∆»»»

e·LiL58B˙eL¯a BnÚ ÌÈ¯Á‡59. ∆≈¿¬≈ƒƒƒ¿

במשנה 57) ומקורו (מגידֿמשנה). הגאונים כתבו כן
רשאי" - אחר דבר משום טוען היה "ואם עא:): (כתובות

ג). ס"ק עד סי' באבןֿהעזר ב"כניסה"58)(הגר"א פתח
נשים  של דרכן כך כי ב"ישיבה", וסיים אצלי, שיכסנו -
('מעשה  מרובות שעות ומתעכבות מה לזמן הנכנסות

טוען:59)רוקח'). והראב"ד טו. סימן הרי"ף תשובת
לגבולן  באה היא אם אבל בגבולה, באות שהן בזמן אימתי
הוא, שלו שהמדור אע"פ בשבילה, אותן מוציאים אין
שלא  מהן מבקשים אבל בישיבתן, רוצה ובעלה הואיל
אין  משנה': ה'מגיד סובר זה וכנגד בישיבתן. אותה יצערו
שהן  לביתֿדין נראה ואם אחת, בכפיפה נחש עם דר אדם
עד  סי' ובאהע"ז עמה, הדין - בעלה עם קטטה לה גורמות
או  איש עמהם להושיב ונוהגים הרמ"א: מסכם י, סעיף
נתגלגל  מי עלֿידי שיתברר עד עמהם לדור נאמנים  אשה

והקטטה. הריב

.ÂËÈaL ÈtÓ ,‰Ê ¯B„Óa ¯„ ÈÈ‡ :¯Ó‡L LÈ‡‰»ƒ∆»«≈ƒ»¿»∆ƒ¿≈∆¿≈
È‡Â È˙eÎLa Ì"ekÚ B‡ ÌÈˆe¯t B‡ ÌÈÚ¯ Ì„‡»»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«¬ƒ
e˜ÊÁ‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,BÏ ÌÈÚÓBL - Ì‰Ó ‡¯È˙Óƒ¿»≈≈∆¿ƒ¿««ƒ∆…À¿¿

ÌÈÓÎÁ eeˆ CkL ,˙eˆÈ¯Ùa60.Ú¯ ÔÎMÓ ˜Á¯‰ : ƒ¿ƒ∆»ƒ¬»ƒ«¿≈ƒ»≈»
,epnÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - dlL ¯B„n‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆»ƒƒ»ƒ∆

ÌÈ¯Lk Ì„‡ Èa ÔÈa ÔÎBLÂ61,Ôk ‰¯Ó‡L ‡È‰ ÔÎÂ . ¿≈≈¿≈»»¿≈ƒ¿≈ƒ∆»¿»≈
- Ì‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ÈÈ‡ È‡ :¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¬ƒ≈ƒ«¿ƒ¬≈∆
‡ˆiL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰L ÈtÓ ,dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ∆∆≈¿ƒ∆≈≈

.el‡ ˙BÎLa Ú¯ ÌL ÈÏÚ»«≈«ƒ¿≈≈

מ"ז.60) פ"א, דעות 61)אבות הל' רבינו דברי השווה
ה"א. פ"ו,

.ÊË‡e‰ ˙Bˆ¯‡ ˙Bˆ¯‡ ·eMi‰ Ïk62ÔÚk ı¯‡ ÔB‚k , »«ƒ¬»¬»¿∆∆¿««
¯ÚL ı¯‡Â Lek ı¯‡Â ÔÓÈz ı¯‡Â ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Â63 ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆≈»¿∆∆¿∆∆ƒ¿»

˙BÈ„nÓ - ı¯‡Â ı¯‡ ÏÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ64.ÌÈ¯ÙÎe ¿«≈»∆¿»∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ
Ï‡¯OÈ È¯ÚÂ65eÈ‰ ˙Bˆ¯‡ LÏL ÔÈ‡eO ÔÈÚÏ66: ¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒƒ»¬»»

.ÏÈÏb‰Â ,Ôc¯i‰ ¯·ÚÂ ,‰„e‰È¿»¿≈∆««¿≈¿«»ƒ

לארצות.62) ומוקפות 64)בבל.63)חלוק גדולות ערים
מ"י). פי"ג לכתובות בפיה"מ (רבינו שבארץ 65)חומה

א.66)ישראל. קי, כתובות

.ÊÈÔÓ ı¯‡Ó ‰È‰L LÈ‡‰M‡ ‡OÂ ,˙Bˆ¯‡‰ ƒ∆»»≈∆∆ƒ»¬»¿»»ƒ»
B‡ ,Bˆ¯‡Ï BnÚ ‰‡ˆBÈÂ d˙B‡ ÔÈÙBk - ˙¯Á‡ ı¯‡a¿∆∆«∆∆ƒ»¿¿»ƒ¿«¿
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,d‡O Ôk ˙Ó ÏÚL ;‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz≈≈¿…¿À»∆«¿»≈¿»»««ƒ

L¯t ‡lL67,˙Bˆ¯‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰M‡ ‡OBp‰ Ï·‡ . ∆…≈«¬»«≈ƒ»¿««ƒ»¬»
‡È‰Â68d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ¿ƒ≈«¿≈»»»∆≈»¿ƒ»

¯ÙkÓe ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ d‡ÈˆBÓ Ï·‡ ;˙¯Á‡ ı¯‡Ï¿∆∆«∆∆¬»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
‰È„nÓ d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .ı¯‡‰ d˙B‡a ¯ÙÎÏƒ¿»¿»»»∆¿≈»¿ƒ»ƒ¿ƒ»

˙·ÈLiL ÌÈ¯·c LiL ;‰È„ÓÏ ¯ÙkÓ ‡ÏÂ ,¯ÙÎÏƒ¿»¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆≈¿»ƒ∆¿ƒ«
ÌÈ¯Ùk‰ ˙·ÈLiL ÌÈ¯·c LÈÂ ,Ì‰Ï ‰·BË ‰È„n‰«¿ƒ»»»∆¿≈¿»ƒ∆¿ƒ««¿»ƒ

Ì‰Ï ‰·BË69. »»∆

יא.67) פי"ב, כתובות "והוא".68)תוספתא תימן: בכת"י
ס"א. עה סי' אהע"ז ערוך' ב'שולחן הוא כתובות 69)וכן

ב. קי,

.ÁÈ¯ÙÎÏ ¯ÙkÓe ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ d‡ÈˆBnLÎe¿∆ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»
‰Ùi‰ ‰ÂpÓ d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡‰ d˙B‡a¿»»»∆≈»¿ƒ»ƒ»∆«»∆

‰ÙÈÏ Ú¯Ó ‡ÏÂ ,Ú¯‰ ‰ÂÏ70‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ ; ¿»∆»«¿…≈«¿»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
Ïth‰Ï71‰È‰z ‡lL È„k ,‰Ùi‰ ‰Âpa dÓˆÚ ˜c·ÏÂ ¿ƒ«≈¿ƒ¿…«¿»«»∆«»∆¿≈∆…ƒ¿∆
‰l˜ Ba72Ba¯L ÌB˜nÓ d‡ÈˆBÈ ‡Ï ÔÎÂ .‰¯eÚÎe «»¿»¿≈…ƒ»ƒ»∆À

Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ï‡¯OÈ73ÌB˜Ó ÏÎ·e .74 ƒ¿»≈¿»∆À«¿»»
.Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜nÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»∆À«¿»∆Àƒ¿»≈

י 70) לדירה רבינו נתכוין ולא נאה, ומקום יפה שאם נוף פה,
רע  מבית יוציאה, לא עיר באותה אפילו לומר לו היה כן

רוקח'). ('מעשה יפה בעצמה.71)לבית ולטפל להשתדל
"שהנוה 72) שנינו: קי, ובכתובות חשובה, ובלתי נקלה

מנוה  שבא למי הגוף את בודק רש"י: ומפרש בודק". היפה
(שם): שמואל אמר וכן עליו. באים חלאים כך ומתוך רע,
מעיים". חולי תחילת - לטובה) (אפילו וסת "שינוי

שם).73) (תוספתא לכפר מכפר מנוה 74)אפילו אפילו
הרע. לנוה היפה

.ËÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na75‰ˆeÁÏ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ «∆¿»ƒ¬ƒ≈»»»∆¿»
‰ˆeÁÓ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó B‡ ,ı¯‡Ï»»∆≈∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬»≈»
elÙ‡ .˙BÏÚÏ d˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ı¯‡Ï»»∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»«¬¬ƒ
Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜nÓ elÙ‡Â ,Ú¯‰ ‰ÂÏ ‰Ùi‰ ‰ÂpÓƒ»∆«»∆¿»∆»««¬ƒƒ»∆Àƒ¿»≈

ÔÈÏÚÓ - Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜ÓÏ76ı¯‡Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿»∆À««¬ƒ¿≈ƒƒ≈∆∆
,‰Ùi‰ ‰ÂÏ Ú¯‰ ‰ÂpÓ elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»»»∆«¬ƒƒ»∆»«¿»∆«»∆
.Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ì"ekÚ Ba¯L [ÌB˜nÓ elÙ‡Â]«¬ƒƒ»∆À«¿»∆Àƒ¿»≈

בין 75) או לרע, יפה נוה ובין לעיר, מדינה בין לחלק שיש
גויים. לרוב ישראל ובתוספתא 76)רוב ב. קי, כתובות

ידור  "לעולם רבינו: כתב הי"ב, פ"ה מלכים ובהל' שם.
ידור  ואל גויים, שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ אדם
לחוץ  היוצא שכל ישראל, שרובה בעיר ואפילו לארץ בחוץ
הגמרא  מדברי (ומקורו עבודהֿזרה" עובד כאילו לארץ

שם). בכתובות

.ÎdÈ‡ ‡È‰Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ LÈ‡‰ ¯Ó‡»«»ƒ«¬¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ≈»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - ‰ˆB¯77‡e‰Â ,˙BÏÚÏ ‡È‰ ‰¯Ó‡ . »≈≈¿…¿À»»¿»ƒ«¬¿

ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - ‰ˆB¯ BÈ‡≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»¿«ƒ¿»
Ïk‰L .ÌÈÏLe¯È ÌÚ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÌB˜Ó78ÔÈÏÚÓ »≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ∆«…«¬ƒ

ı¯‡ÏÏ‡¯OÈ79Ïk‰ ;ÌMÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈«…ƒƒƒ»«…
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏÚÓ80.ÌMÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ»«ƒ¿≈«…ƒƒƒ»

רבינו 77) בשם שם ב'תוספות' שכתבו ומה שם. כתובות,
מצוות  כמה יש כי בא"י לדור מצוה אין "שעכשיו חיים:
מהם  ליזהר יכולים אנו שאין עונשים וכמה בארץ, התלויות
(מהרי"ט) טראני יוסף רבי העיר כבר עליהם" ולעמוד
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על  הדברים כתב טועה תלמיד שאיזה כח, סימן בתשובותיו
תשובה" ב"פתחי וראה עליהן, לסמוך ואין ה'תוספות', שם

ה'. סעיף שם ובשו"ע ז', ס"ק עה סי' אחד 78)לאהע"ז
שם). (כתובות, הנשים ואחד "מחרימים 79)האנשים

שלא  אשתו על עלילה בדרך זה שעושה מי כל על בשם
זה  זולת לא ישראל בארץ להתברך ללכת זולתי לעשותו
מדברי  עמו". ללכת האשה יכריחו ואז אמן, הבעל ויענה
הספר. בסוף רבינו בתשובת וראה רבינו, תשובת

מאיר:80) רבינו דעת הביא כתובות, מסכת סוף ב'מרדכי'
לדור  מצוה יש - קיים היה המקדש שבית בזמן שרק
חילוק  אין הזה בזמן אבל הארץ, מבשאר יותר בירושלים
שם: מטיקטין מהר"ם וכהגהת א"י. לשאר ירושלים בין
יכול  הוא ואין לקדושה, מעלות היום שם אין "שבעוונותינו
שווין  כולן עתה והרי . . . לקדושה מקדושה לדחותה

א"י. ושאר ירושלים למצוה,



meil cg` wxt m"anx ixeriya`Îmgpn 'aÎfenz d"k -a"tyz'd

á"ôùú'ä æåîú ä"ë ïåùàø íåé

dapB zFkld
daipbzFkld-oiwifpxtq

¦§§¥¨
¦§

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
החסרות.1) והמדות המשקלות איסור ז"ל רבינו בו ביאר

רשאי  אינו מדות אלו ואי בבית. מהם לקיים שאסור ומה
איסור  ביאור וכן וטעות, ואונאה טענה חשש מחמת לעשותן
עונש  בביאור הפרק ונסתיים כדין. שלא הקרקע מדידת

החסרות. המדות

.‡Ï˜Ln‰ ÔÓ ˙B¯ÒÁ ˙BÏ˜LnÓ B¯·ÁÏ Ï˜BM‰«≈«¬≈ƒƒ¿»¬≈ƒ«ƒ¿»
‰È„n‰ d˙B‡ Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L2„„Bn‰ B‡ , ∆ƒ¿ƒ»»¿≈»«¿ƒ»«≈

‰cÓa3‰Ê È¯‰ - ‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ‰cn‰Ó ‰¯ÒÁ ¿ƒ»¬≈»≈«ƒ»∆ƒ¿ƒ»∆»¬≈∆
,ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»

‰¯eOn·e Ï˜Lna ‰cna4. «ƒ»«ƒ¿»«¿»

שקל 2) והמוכר קילו, של במשקלות לשקול שהסכימו כגון
שהעלו  או שנפחתו משום חסירות, קילו במשקלות לו

ז). הלכה ח, פרק לקמן (ראה חבל 3)חלודה מידת כגון
מידה  או בתבואה, וסאה קב מידת או בבד, או בקרקע

ט). ז, הלכה לקמן ראה במשפט 4)בנוזלים, כלומר,
הלח), (מידת המשורה במשפט או המשקל במשפט המידה,
למידה, ביחס במדינה והמוסכם הידוע במשפט כלומר,
עזרא  אבן וראה ט הלכה לקמן ראה ולמשורה, למשקל
פח. בתרא בבא סא: מציעא בבא וגמרא לד , יט, לויקרא

במשנה.

.·BÈ‡ ,·Bb ¯ÒÁ Ï˜BM‰ B‡ „„Bn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«≈«≈»≈≈≈
ÏÙk ÈÓeÏLz BÏ ÌlLÓ5B‡ ‰cn‰ BÏ ÌlLÓ ‡l‡ , ¿«≈«¿≈∆∆∆»¿«≈«ƒ»

·iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .Ï˜Ln‰«ƒ¿»¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆«»
ÔÈÓeÏL˙a6. ¿«¿ƒ

בבבא 5) המשקל. מן או המידה מן לו שהחסיר מה על
- ממש כגזל במשקלות ההונאה את מגדירים שם, מציעא

בגניבה. אלא בגזל כפל מה 6)ואין את לקונה לשלם
הגזילה  את "והשיב בה שכתוב גזילה, כדין לו שהחסיר
אין  לתשלומין, שניתן לאו וכל כג. ה, ויקרא גזל". אשר

א. הלכה א, פרק למעלה ראה עליו. לוקין

.‚‰‰LnL ÈÓ Ïk7‰¯ÒÁ ‰cÓ B˙eÁa B‡ B˙È·a »ƒ∆«¿∆¿≈«¬ƒ»¬≈»
‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ¯ÒÁ Ï˜LÓ B‡ƒ¿»»≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…

¯ÓB‚Â EÒÈÎa EÏ ‰È‰È8ËÈ·Ú ‰cn‰ ˙BOÚÏ elÙ‡Â . ƒ¿∆¿¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¬«ƒ»»ƒ
¯eÒ‡ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÏL9‰Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆≈≈«¿«ƒ»∆««ƒ∆≈∆

‡È‰L Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ‡B·È ‡nL ,da ¯ÎBÓe Á˜BÏ≈«≈»∆»»ƒ∆≈≈«∆ƒ
‰¯ÒÁ10È¯‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .da „cÓÈÂ ¬≈»¿ƒ¿…»¿≈ƒ«»∆∆¬≈

‰OÚÓ Ba ÔÈ‡11. ≈«¬∆

בהם.7) משתמש שאינו פי על גדולה 8)אף ואבן, אבן
וקטנה. גדולה ואיפה, איפה בביתך לך יהיה לא וקטנה.

בדעתו 9) אין ואפילו לכתחילה, חסירה מידה לעשות אסור
פט:). בתרא (בבא רגליים למי אלא למדידה בה להשתמש

והיא 10) רגליים למי כבר בה שהשתמש חסירה במידה ואף
מידה  ימצא כשלא הדחק, שבשעת לחשוש, יש מלוכלכת

מידה. לשם בו וישתמש העביט את ינקה ולאו 11)אחרת,
בה  אין [השהייה טו. מכות עליו, לוקין אין מעשה בו שאין
עליו  "לעבור שם) מציעא (בבא שדרשו פי על ואף מעשה,
לך  יהיה לא כתבה התורה כי לוקה, אינו עשייה", משעת
ההשהייה  רק אסורה לעצמה כשהיא העשייה לא היינו וכו'

עשייה]. משעת היא שהעבירה אלא

.„˙BÓe˙Á ¯ÈÚ‰ Èa ÏL ˙BÏ˜Ln‰Â ˙Bcn‰ eÈ‰»«ƒ¿«ƒ¿»∆¿≈»ƒ¬
Úe„È Ì˙BÁa12‡Ïa ÌÈ¯ÒÁ‰ Ï˜Ln‰ B‡ ‰cn‰ BÊÂ , ¿»»«¿«ƒ»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿…

Ì˙B‰LÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ì˙BÁ13ÈLÈÓLz ¯‡LÏ »¬≈∆À»¿«»ƒ¿»«¿ƒ≈
‰Êa ‡ˆBik .˙Èa‰14ÚÏÒ :15„v‰ ÔÓ ‰ÓbÙpL16‡Ï - ««ƒ«≈»∆∆«∆ƒ¿¿»ƒ««…

ÔÈa ‰p˜¯ÊÈ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÏ˜LÓ ÔÈa Ï˜LÓ ‰pOÚÈ«¬∆»ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿…ƒ¿¿∆»≈
ÂÈ˙BËe¯b17‰p·wÈ ‡ÏÂ ,18‡nL ,Ba ¯‡eˆa ‰pÏ˙ÈÂ ¿»¿…ƒ√∆»¿ƒ¿∆»¿««¿∆»
¯Á‡ ‡B·È19Ï˜LÓ ‰pOÚÈÂ20˜ÁLÈ B‡ ‡l‡ ;21B‡ , »«≈¿«¬∆»ƒ¿»∆»ƒ¿«

ı˜È B‡ ,CzÁÈ22ÁÏn‰ ÌÈÏ CÈÏLÈ B‡ ,23. «¿…»…«¿ƒ¿»«∆«

(בבא 12) והמשקלות המידות את הבודקים השלטונות של
פט:). בהם 13)בתרא ישתמשו שמא לחשוש אין כי

שאין  ובמשקל, במידה יקנה לא איש כי ולמשקל, למידה
חותם. משקל 14)בהם להשהות שאסור ג, להלכה נמשך

משקל. יעשנו אחר שמא המשנה 15)חסר, בתקופת
כסף. דינרי ארבעה שקלים, שני של מן 16)מטבע חסרה

אם  ו. הלכה לקמן ראה באמצע שנפגמה הסלע דין הצד.
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לנסר  המטבע, לידו שתגיע הרמאי, יכול הצד מן נפגמה
וירמה  בפגימה, ירגישו שלא עד מסביב אותה וליישר אותה

נב:). מציעא בבא (ראה כסף.17)בה כלי שברי
הפגימה.18) במקום חור בה עד 19)יעשה סביב ויחתוך

החור. את למשקל.20)שיוציא במטבעות השתמשו כי
לאבק.21) ימצאנה 23)ישבור.22)ויעשנה שלא מקום

איש.

.‰Ìi˜È - ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰„ÓÚÂ ‰¯ÒÁ24ÏÚ ‰„ÓÚ . »¿»¿»¿»«∆¡»¿«≈»¿»«
‰ˆÁnÓ ˙BÁt25‰ˆÁnÓ ¯˙È ÏÚ B‡26„Ú ı˜È - »ƒ∆¡»«»≈ƒ∆¡»»…«

˙BÁt ‡l‡ ‰¯ÒÁ ‡Ï Ì‡Â .‰ˆÁÓ ÏÚ ‰p„ÈÓÚiL∆«¬ƒ∆»«∆¡»¿ƒ…»¿»∆»»
˙e˙MÓ27˙˙ÏÂ ˙‡OÏ Ìi˜È -28‡Ï Ï·‡ ,da ƒ¿¿«≈»≈¿»≈»¬»…
Ï˜LÓÏ29ÔÈÏÁBÓ Ì„‡ Èa ·¯ ˙e˙MÓ ˙BÁt ÏkL ; ¿ƒ¿»∆»»ƒ¿…¿≈»»¬ƒ

‡OÓa BaÔzÓ·e30. ¿«»¿«»

(שם 24) ניכר שחסרונה מפני בסלע, שיחליפנה חשש אין כי
בשקל.25)נב.). דהיינו סלע, בחצי שיחליפנה חשש יש
לסלע.26) שיחשבוה חשש וחסרה 27)יש נשחקה הסלע

פחות  על שעמדה במקרה או שבה, השישי מחלק פחות
משתות. פחות למחצה לה חסר במשא 28)ממחצה, כי

משתות  בפחות שאונאה אחר, חפץ כדין המטבע דין ומתן
שם  במשנה שמעון כרבי הפוסק רבא, דעת זוהי מוחל. אדם

שם. הרי"ף, גם פוסק כך נב. להשתמש 29)מט: אסור
שנזכר  מהטעם סלע, משקל בתור כלשהי חסרה בסלע

הקודמות. מוחל 30)בהלכות אדם אין במשקל אבל
ראה  א). הלכה טו פרק מכירה (הלכות כלשהו אפילו

מב: קידושין

.Â‚¯‰Ï d¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ - ÚˆÓ‡a ‰Ó‚ÙpL ÚÏÒ31B‡ ∆«∆ƒ¿¿»¿∆¿«»¿»¿»¿»»
Ì¯ÁÏ32ÌÈ¯Á‡ ˙‡ da ÔÈn¯nL ÈtÓ ,33Ï·‡ ; ¿»»ƒ¿≈∆¿«ƒ»∆¬≈ƒ¬»

d·˜B34ÔËw‰ ¯‡eˆa d˙B‡ ‰ÏB˙Â35. ¿»¿∆»¿«««»»

יקבלו 33)לגזלן.32)לרוצח.31) מפניהם פחד ומתוך
נפגמה. שלא כסלע מידם הפגימה 34)אותה במקום

כל 35)באמצע. אין רמאי ליד ותגיע יאבדנה אם ואף
שהגזלן  לחשוש באת ואם הבריות את בה לרמות אפשרות
לגזול  גם יכול הרי נקובה, שהיא פי על אף לקבלה, יכריח

כלום. לתת ולא החפץ את

.ÊÂÈ˙BcÓ Ì„‡ ‰OBÚ36Ú·¯Â ‰‡Ò ÈˆÁÂ ‰‡Ò ∆»»ƒ»¿»«¬ƒ¿»¿…«
‰‡Ò37Ú·¯‰ ÈˆÁÂ ·w‰ Ú·¯Â ·˜ ÈˆÁÂ ·˜Â , ¿»¿««¬ƒ«¿…««««¬ƒ»…«

ÌÈa˜ ‰OÚÈ ‡Ï Ï·‡ ;Ú·¯‰ ˙ÈÈÓLe38‡lL , ¿ƒƒ»…«¬»…«¬∆««ƒ∆…
‰‡q‰ Ú·¯a ÛlÁ˙z39ÔÎÂ .‰ˆÁÓe ·˜ ‡e‰L , ƒ¿«≈¿…««¿»∆«∆¡»¿≈

Ál‰ ˙BcÓa40ÔÈ‰ ‰OBÚ ,41ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰ ÈˆÁÂ ¿ƒ««∆ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ«ƒ
˙ÈÈÓLe ˙ÈÚÈ·¯e ‚Ï ÈˆÁÂ ‚ÏÂ ,ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯e42 ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ…¿ƒƒ¿ƒƒ

˙ÈÈÓLa ‰BÓLa „Á‡Â43˙BOÚÏ e¯Ò‡ ‡ÏÂ . ¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿…»¿«¬
ÔÈ‰ ˙ÈÚÈ·¯e ÔÈ‰ ˙ÈLÈÏL44ÔÈÙlÁ˙nL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ««ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

‰Êa ‰Ê45ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓ Lc˜na eÈ‰Â ÏÈ‡B‰ ,46. ∆»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆«≈

(36= סאה צ.). פט: בתרא (בבא ופירות תבואה למדוד
בערך. ליטר 13 קבים, אדם 37)שישה האלה המידות כל

גדולה, במידה קטנה מידה יחליף שמא לחשוש ואין עושה
לעין. ניכר ביניהן ההבדל קבים.38)כי כי 39)שני

בלבד, קב חצי הוא הסאה לרובע קבים שני בין ההפרש
(שם). לטעות אדם עלול וברבע קבים, משני רבע דהיינו

וחצי.41)הנוזלים.40) ליטר שישה בערך לוג, עשר שנים
לוג.42) אלה,43)של קטנות במידות גם למדוד דרכו לח

או  באומד, נמכר אלא קטן בכלי למדוד דרכו אין יבש אבל
המתחיל  דיבור צ. שם רש"י ראה הוא. יקר דבר אם במשקל,

לא 44)ושמינית. למה שלישית שעשה לאחר כלומר,
סאה  שליש לעשות שאסרו כדרך להיפך, או רביעית, אסרו

בלבד. רובע והתירו סאה, ביניהם 45)ורובע ההפרש כי
ההין. שלישית של רבע דהיינו אחד, לוג שכתוב 46)הוא

לאיל  ההין "ושלישית יד): כח, (במדבר משה בתורת
יין". לכבש ההין ורביעית

.ÁÔ˙Bp‰Â ‡OBp‰ „Á‡47„·BÚ ÌÚ B‡ Ï‡¯OÈ ÌÚ ∆»«≈¿«≈ƒƒ¿»≈ƒ≈
Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk‡Ï ÏÚ ¯·BÚ - ¯ÒÁa Ï˜L B‡ „„Ó »ƒƒ»«»«¿»≈≈«…

‰OÚ˙48˙‡ ˙BÚË‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ , «¬∆¿«»¿«¬ƒ¿≈»¿«¿∆
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰49;BnÚ ˜c˜„È ‡l‡ ,ÔBaLÁa »≈»ƒ¿∆¿∆»¿«¿≈ƒ

e‰˜ ÌÚ ·MÁÂ :¯Ó‡pL50Le·k ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆∆¡«¿ƒ«ƒ…≈««ƒ∆»
E„È ˙Áz51Le·k BÈ‡L ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ , ««»∆«»…∆¿≈»ƒ∆≈»

‡e‰ È¯‰Â .E„È ˙Áz52EÈ‰Ï‡ '‰ ˙·ÚB˙ Èk :ÏÏÎa ««»∆«¬≈ƒ¿«ƒ¬«¡…∆
‰l‡ ‰OÚ Ïk53ÌB˜Ó ÏkÓ - ÏÂÚ ‰OÚ Ïk ,54. »…≈≈∆……≈»∆ƒ»»

ומוכר.47) במידה 48)קונה במשפט עול תעשו לא
גם  קיים זה איסור א. הלכה למעלה - ובמשורה במשקל
וגזל  סא:), מציעא (בבא כגזל דינו חסר משקל כי גוי, לגבי

קיג:). קיג. קמא (בבא אסור עליו?49)הגוי יגלום יכול
(שם  קונהו" עם ידקדק קונהו, עם וחישב לומר תלמוד
פירש  וכן אותו, יטעה עליו" "יגלום מפרש רבינו קיג:).
המתחיל  דיבור תוספות שם וראה שם. כרש"י שלא הערוך,

עליו. יגלום שקנה.50)יכול גוי על שם כי 51)ומדובר
ישראל  בארץ עברי עבד שקנה גוי על בתורה שם מדובר

ישראל. שלטון בחשבון.52)תחת הגוי את המטעה
ואבן.53) אבן ואיפה, ראה 54)איפה גוי. ובין ישראל בין

הזה. לפסוק החיים ואור עזרא אבן

.ËÚ˜¯w‰ ˙cÓa ÔÎÂ55B¯·Á ˙‡ ‰ÚË‰ Ì‡ , ¿≈¿ƒ«««¿«ƒƒ¿»∆¬≈
Ú˜¯w‰ ˙ÁÈLÓa56‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ƒ¿ƒ«««¿«≈¿…«¬∆∆∆¡«…

‰cna ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙57˙cÓ BÊ - ‰cna . «¬»∆«ƒ¿»«ƒ»«ƒ»ƒ«
‰Ê ˜eÒt ÔÈÚ ‡e‰ ÔÎÂ .Ú˜¯w‰58ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï : ««¿«¿≈ƒ¿«»∆…«¬»∆

,‰cn‰ ËtLÓa ‡ÏÂ Ï˜Ln‰ ËtLÓa ‡Ï ,ËtLna«ƒ¿»…¿ƒ¿««ƒ¿»¿…¿ƒ¿««ƒ»
‰¯eOÓk ‰pË˜ ‰cÓ elÙ‡59. ¬ƒƒ»¿«»ƒ¿»

בכלי.55) מידה על דובר כן הקרקע 56)לפני במדידת
בסוף 57)בחבל. נאמרה בכלי מידה כי הקרקע, מידת זו

פט:). בתרא (בבא הפסוק במשפט 58)אותו המלה
משורה, על וגם משקל על וגם מידה על גם מוסבה

א). הלכה למעלה (ראה זה בפסוק שהיא 59)המפורטים
ז). הלכה ח פרק לקמן (ראה בלוג ושלושה משלושים אחד

.È‰¯e·Á Èa60‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈ„Èt˜n‰61eÙÈÏÁ‰L ¿≈¬»««¿ƒƒ∆«∆∆∆¡ƒ
- BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ÏÎ‡Ó epnÓ ‰ÂÏ B‡ ,˜ÏÁa ˜ÏÁ≈∆¿≈∆»»ƒ∆«¬»¿∆¡ƒ

‰cÓ ÌeMÓ ÔÈ¯·BÚ62eMÓe ,,ÔÈÓ ÌeMÓe ,Ï˜LÓ Ì ¿ƒƒƒ»ƒƒ¿»ƒƒ¿»
·BË ÌBÈa ÔÈÚ¯BÙe ÔÈÂBÏ ÌeMÓe63. ƒƒ¿ƒ¿
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מציעא 60) (בבא אחד בבית יושבים או בדרך שהולכים
דבר 61)עה.). על מוחלים ואינם זה עם זה שמדקדקים

ובמניין. במשקל במידה לזה זה להלוות ומקפידים מועט
גם  "הלוואה" בלשון משתמשים רבינו וגם [התלמוד

ארוך]. לזמן מוסרם אם החזיר 62)בחפצים, לא אם
עול  תעשו "לא על עובר הריהו שקיבל, מידה אותה בדיוק

ובמשורה". במשקל במידה אחד 63)במשפט לכל שאסור
פירות, וכך כך "הלווני" טוב ביום או בשבת לחבירו לומר
בדרך  "הלוואה" כי לכתוב, יבוא מקפיד שהוא מתוך שמא
לזמן  - פירוש השאילני, אומר אבל היא, ארוך לזמן כלל

קמח.). (שבת קצר

.‡Èe‰Ú¯ Ïe·b ‚Èqn‰64ÒÈÎ‰Â65B¯·Á ÌeÁzÓ ««ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒƒ¿¬≈
- ‰OÚ ‰˜ÊÁa Ì‡ :Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡ BÓeÁz CB˙a¿¿¬ƒ¿…∆¿«ƒ¿»¿»»»

ÔÏÊb ‰Ê È¯‰66Ì‡Â .·pb ‰Ê È¯‰ - ¯˙qa ‚Èq‰ Ì‡Â , ¬≈∆«¿»¿ƒƒƒ«≈∆¬≈∆«»¿ƒ
ÈLa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ïe·b‰ ‚Èq‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ«¿¬≈∆≈ƒ¿≈

‰·b Â‡Ïa :ÔÈÂ‡Ï67‰ÏÊb Â‡Ïa B‡68‡Ï' Â‡Ï·e , »ƒ¿»¿≈»¿»¿≈»¿»…
'‚Èq˙69‰Ê Â‡Ïa ·iÁ ÔÈ‡Â .70ı¯‡a ‡l‡71:¯Ó‡pL , «ƒ¿≈«»¿»∆∆»»»∆∆∆¡«

.ÏÁz ¯L‡ E˙ÏÁa¿«¬»¿¬∆ƒ¿«

שדה 64) לתוך הקרקע גבולות סימן [=מזיז] המעתיק
שלו. השדה שטח את להגדיל כדי קרקע.65)חבירו,

ג.66) הלכה א פרק למעלה גזלן הגדרת אם 67)זוהי
בסתר. עשה.68)השיג בחזקה "גבול 69)אם וגומר

יד. יט, דברים בארץ", תנחל אשר בנחלתך ... רעך
תסיג".70) "לא משום 71)בלאו עובר לארץ בחוץ אבל

פרשת  בספרי מקורה הזאת ההלכה כל בלבד. תגזול לא
שופטים.

.·È˙BcÓ ÏL ÔLÚ ‰L˜72ÏL ÔLÚÓ ¯˙È »∆»¿»∆ƒ»≈≈»¿»∆
˙BÈ¯Ú73ÌB˜n‰ ÔÈ·Ï BÈa ‰fL ;74ÔÈ·Ï BÈa ‰ÊÂ , ¬»∆∆≈¿≈«»¿∆≈¿≈
B¯·Á75˙‡ÈˆÈa ¯ÙBÎk - ˙BcÓ ˙ÂˆÓa ¯ÙBk‰ ÏÎÂ . ¬≈¿»«≈¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓ76Èeev‰ ˙lÁz ‡È‰L ,77ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»«¿«≈»»
‡È‰L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BcÓ ˙ÂˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆ƒ

ÔÈÈeev‰ ÏÎÏ ‰Ó¯‚78. »¿»¿»«ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mixvn z`ivia xtekk zecin zevna xtekd lke""

מדות  מצות של המיוחדת השייכות מהי להבין צריך
כופר  זו במצוה הכופר דווקא ומדוע מצרים, ליציאת

בגזלן. ולא בגנב לא נאמר שלא עניין מצרים, ביציאת
ישראל, בני שיעבוד על פרעה לקה מדוע השאלה ידועה
אותם  ועינו "ועבדום הקב"ה מאת הגזירה היתה זו הרי
את  שיעבד לא שפרעה היא והתשובה שנה", מאות ארבע
כך  ועל בחירתו רוע מצד אלא הקב"ה ציווי בגלל ישראל

נענש.
עליו  "לעבור הוא מדות באיסור שהחידוש אומרת הגמרא
מדות  איסור שבין ההבדל מתבטא ובזה עשיה" משעת
שכתב  כפי איסור על עובר שגזל טרם עוד במדות כי לגזל,

ה"ג)הרמב"ם .(פ"ז . חסרה מדה . . בביתו המשהה "כל

שבחר  הרי ביתו אל והביאם שעשאם ברגע כי בל"ת" עובר
ומ  הרמאות.לרמות לביצוע הכושר לשעת ממתין הוא עתה

הבחירה  שעל וחושב מדות במצות הכופר כל לכן,
ביציאת  גם כופר מעניש, הקב"ה אין לרמות וההחלטה
היו  פרעה על שבאו והעונשים המכות שכל ובזה מצרים

בחירתו. רוע בגלל
(149 'r f"k wlg y"ewl it lr)

פח:72) בתרא בבא לוי רבי של מימרא עול, בהן עושה אם
וכדומה.73) איש אשת קרובות, כגון תורה, שאסרה בעילות
בתשובה.74) לחזור אלא 75)ואפשר תשובה תועיל ולא

יודע  ואינו מרבים גזל והוא לנגזל, הגזילה את החזיר כן אם
יחזיר. עם 76)למי מידות מצוות את מקשרת התורה

איפת  צדק אבני צדק "מאזני כתוב: כך הלא מצרים. יציאת
הוצאתי  אשר אלוקיכם ה' אני לכם יהיה צדק והין צדק
לפסוק  מעיר והספרא לו). יט, (ויקרא מצרים" מארץ אתכם
הכופר  וכל מצרים, מארץ אתכם הוצאתי זה תנאי על זה:

מצרים. ביציאת כופר מידות הדברות 77)במצוות עשרת
ב). כ, (שמות מצרים ביציאת שהוציא 78)פותחים בזה

המחוייבים  ה', לעבדי נעשינו עבדים מבית ממצרים אותנו
העם  את "בהוציאך יב) ג, (שם שכתוב כמו במצוותיו,

הזה". ההר על האלוקים את תעבדון ממצרים

á"ôùú'ä æåîú å"ë éðù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכיצד 1) ובמשקלות, במדות מצותֿעשה ז"ל רבינו בו ביאר

המאזנים, ומהות המשקלות, עושין וממה המדידה תיעשה
חייבין  שביתֿדין ומה המדידה. ומהות המשקל, ומהות

הדברים. מאלו ולבדוק לחקור

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ê‡n‰ ˜cˆÏ˙Bcn‰Â ˙BÏ˜Ln‰Â ÌÈ ƒ¿«¬≈¿«≈«…¿«ƒ¿«ƒ¿»¿«ƒ
Ô˙iOÚ ˙ÚLa ÔBaLÁa ˜c˜„Ïe ‰ÙÈ ‰ÙÈ3:¯Ó‡pL , »∆»∆¿«¿≈¿∆¿»ƒ¿«¬ƒ»»∆∆¡«

¯ÓB‚Â ˜„ˆ ÈÊ‡Ó4˜c˜„Ï CÈ¯ˆ Ú˜¯w‰ ˙cÓa ÔÎÂ . …¿≈∆∆¿≈¿≈¿ƒ«««¿«»ƒ¿«¿≈
Ú˜¯w‰ ˙ÁÈLÓ ÔBaLÁa5ÌÈ¯wÚ‰ Èt ÏÚ ¿∆¿¿ƒ«««¿««ƒ»ƒ»ƒ
‡i¯ËÓÈb‰ È·˙Îa ÌÈ¯‡a˙n‰6Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡L . «ƒ¿»¬ƒ¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ»∆¬ƒ¿…∆¿«

Ìk¯k ‰‡ÏÓ ‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ú˜¯w‰ ÔÓ7. ƒ««¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿…

במשקל 2) שיש "לאֿתעשה" מצות על דובר הקודם בפרק
שבהם. "עשה" מצות על - הזה ובפרק ובמדה,

המאזנים 3) מבנה וגם מדויק, יהיה המשקלות שמשקל
וכו'. ה הלכה השווה לתפקידם, ומותאם "אבני 4)מכוון

והמדות. המשקלות דהיינו צדק", והין צדק איפת צדק,
הקרקע.5) שטחים.6)מדידת במדידת העוסקת ההנדסה,
קז:).7) (בבאֿמציעא ערך יקרי בושם פרחי

.·ıÈ¯ÁÏ ÔÈÎeÓq‰ ˙Bn‡ Úa¯‡8ÔÈÏÊÏÊÓ -9 «¿«««¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
¯‰p‰ ˙ÙOÏ ÌÈÎeÓq‰Â .Ô˙ÁÈLÓa10ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒƒ¿««»»≈¿ƒ

ÏÏk Ô˙B‡11ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa ÏL Ô‰L ÈtÓ ,12. »¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈¿»«ƒ

הבקעה 8) פני על השדות אל הנהר מן מים מוביל החריץ
שלא  מעבדים, אין לחריץ סמוך רוחב אמות וארבע כולה,

(שם). החריץ שפת בעלי 9)תתקלקל כי מדקדקים, אין
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daipbקלד zekld - oiwifp xtq - fenz e"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ומוחלים. למחול בידם ויש הם, יחידים השדות
(שם).10) הספנים תנועת על להקל כדי פנוי, שמשאירים
הדעת.11) אומדן לפי נרחב פנוי שטח משאירים אלא
(שם).12) בהן תלויים הרבים שצרכי

.‚Ú˜¯w‰ ˙‡ „„Bn‰Â13„ÓÈ ‡Ï14„Á‡Ï15˙BÓÈa ¿«≈∆««¿«…»…¿∆»ƒ
Ï·Á‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa „Á‡Ïe ‰nÁ‰««»¿∆»ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆«∆∆

‰nÁ‰ ˙BÓÈa ¯v˜˙Ó16‰˜a „„Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .17B‡ ƒ¿«≈ƒ««»¿ƒ»ƒ»«¿»∆
ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÊ¯a ÏL ˙ÏLÏLa18. ¿«¿∆∆∆«¿∆¿«≈»∆≈¿»¿

סא:13) החבל.14)שם לאחד 15)באותו כגון
שחלקו. אחים משני לאחד או מפני 16)השותפים,

עץ.17)היובש. זוהי 18)של יציב. נשאר אורכם כי
שבגמרא. הנ"ל ההלכה מתוך מדעתו, מסיק שרבינו מסקנה,

.„˙BÏ˜LÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡19ÏL ‡ÏÂ ÏÊ¯a ÏL ‡Ï ≈ƒƒ¿»…∆«¿∆¿…∆
el‡k ˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‡ÏÂ ˙¯ÙBÚ20ÈtÓ , ∆∆¿…∆¿»ƒ≈«»»≈ƒ¿≈

ÁÈÁˆ ÏL ÔÈOBÚ Ï·‡ ;ÔÈ¯qÁ˙Óe ‰cÏÁ ÔÈÏÚnL∆«¬ƒ¬À»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ«
ÚÏÒ21Ì‰L Ô·‡ ÏLÂ ˙ÈÎeÎÊ ÏLÂ22.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆«¿∆¿ƒ¿∆∆∆…«¿«≈»∆

פט:19) בבאֿבתרא אבן 21)שמחלידות.20)ברייתא
ויבשה. החושן.22)קשה אבני בין הנזכרת יקרה, אבן מין

.‰ÔÈOBÚ ÔÈ‡23˜Án‰ ˙‡24˙ÚÏc ÏL ‡Ï25ÈtÓ , ≈ƒ∆«∆»…∆¿««ƒ¿≈
Ï˜Ó ‡e‰L26„ÈaÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÎzÓ ÏL ‡ÏÂ ,27; ∆≈≈¿…∆«∆∆ƒ¿≈∆«¿ƒ

‰Ó˜L ÏLÂ ÌÈÊB‚‡ ÏLÂ ˙ÈÊ ÏL e‰OBÚ Ï·‡28ÏLÂ ¬»≈∆«ƒ¿∆¡ƒ¿∆ƒ¿»¿∆
ÚB¯kL‡29.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆¿¿«¿«≈»∆

המדות,24)שם.23) את מוחקים בו וחלק, קטן לוח
העודף. את בו ומסירים גדושה, מדה פני על אותו מעבירים

הקישואים.25) ממשפחת וצהוב גדול אדמה פרי
ומפסיד 26) יפה, מוחק ואינו במדה, היטב נכנס ואינו

ומפסיד 27)המוכר. מדי, יותר ומוחק לעומק ונכנס
ימים.28)הקונה. המאריך עץ עצו 29)מין שגוון אילן

כבדים  ולא מדי קלים לא אינם האלה העצים כל כהה. צהוב
מדי.

.ÂÔÈOBÚ ÔÈ‡30BcˆÂ ¯ˆ˜ „Á‡ Bcˆ ˜Án‰ ˙‡„Á‡ ≈ƒ∆«∆»ƒ∆»»»¿ƒ∆»
‰·Ú31B˙ÈÁÙnL ÈtÓ ,ËÚÓ ËÚÓ ˜ÁÓÈ ‡ÏÂ . »∆¿…ƒ¿«¿«¿«ƒ¿≈∆«¿ƒ

¯ÎBnÏ32˙Á‡ ˙·a ˜ÁÓÈ ‡ÏÂ ;33B˙ÈÁÙnL ÈtÓ , «≈¿…ƒ¿«¿«««ƒ¿≈∆«¿ƒ
Á˜BlÏ34. «≈«

פט:30) ומוחק 31)שם התבואה בתוך נכנס שהקצר מפני
וכשהוא  יפה, מוחק ואינו כך, כל נכנס אינו והעבה יפה,
יעשה  כן על בקצר. מוחק מוכר וכשהוא בעבה, מוחק קונה

המנהג. כפי קצרים, שניהם או עבים אינו 32)שניהם כי
המוכר. ומפסיד דיו, הוא 33)מוחק כי אחת, במשיכה

מדי. יותר שלנו 34)מוחק בגמרא מדי. פחות יקבל הקונה
אחת, בבת שהמוחק אחת, בבת ימחוק "לא היא: הגירסא
ללוקח  שרע מעט, מעט ימחק ולא ללוקח. ויפה למוכר רע
הגירסא  וברי"ף גדולות בהלכות אולם למוכר". ויפה
שמפחיתו  מפני מעט מעט ימחוק "ולא והיא: הפוכה,
ללוקח". שמפחיתו מפני אחת בבת ימחוק ולא למוכר,

הרי"ף. כגירסת במלה מלה היא רבינו וגירסת

.ÊÔÈÓBË ÔÈ‡35È„k ÁÏÓa ˙BÏ˜Ln‰ ˙‡ ≈¿ƒ∆«ƒ¿»¿∆«¿≈
e˙ÁÙiL36Ál‰ ˙cÓa ÁÈz¯È ‡ÏÂ .37,„„BnL ˙Úa ∆ƒ¿¬¿…«¿ƒ«¿ƒ«««¿≈∆≈

‰¯Bz‰ È¯‰L ;¯˙BÈa ‰pË˜ ‰cn‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»«ƒ»¿«»¿≈∆¬≈«»
‡e‰L ÏÎa ˙Bcn‰ ÏÚ ‰„Èt˜‰38:¯Ó‡pL , ƒ¿ƒ»««ƒ¿»∆∆∆¡«

‰LÏLe ÌÈLÏMÓ ‰pË˜ ˙Á‡ ‰cÓ ‡È‰Â ,‰¯eOn·e«¿»¿ƒƒ»««¿«»ƒ¿ƒ¿»
‚Ïa39. ¿…

פט:35) הדין 36)שם מובא שם, בגמרא הקונה. ויפסיד
מבאר, רש"י טעם. ללא במלח" משקלותיו יטמין "שלא
המשקל. את מפחית שהמלח מפרש ורבינו מכבידו. שהמלח
יהיה  "ולא ה: פרק בבאֿבתרא בתוספתא שנינו וכדבריו
כך  חסירין". שהן מפני במלח, ומשקלותיו מידותיו נותן
יטמין. שלא ד"ה תוספות וראה הירושלמי. גם מפרש

המדה,37) לתוך ומגבוה בחוזק היין את המוכר ישפוך שלא
מלאה. כאילו המדה ותראה קצף שיעלה בכל 38)כדי

שהיא. מדה 39)מדה "והיא הנוסח: ר"מ, רומי בדפוס
היא: הגירסא שם שלנו בגמרא בלוג". מלג' אחת קטנה,
גירסת  בלוג". וששה משלושים אחד שהיא משורה "ומה
גירסת  גם היא וכן בלוג. וג' משלושים אחת היא: הרי"ף

רבינו.

.ÁÈ¯ÎBÓ40ÏÊ¯a ÏL ˙BiLLÚ41Ô‰a ‡ˆBiÎÂ42- ¿≈¬»ƒ∆«¿∆¿«≈»∆
B„Èa Ï˜BM‰ ÊÁB‡L ÌÈÊ‡n‰ ÈËeÁ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈«…¿«ƒ∆≈«≈¿»

ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÈÂ‡a ÈeÏz43ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e , »»¬ƒ¿»¿»ƒ¿ƒƒ»»∆
ÌÈÁÙË ‰LÏL44ÌÈÊ‡n‰ È˜ C¯‡Â ,45C¯‡Â ¿»¿»ƒ¿…∆¿≈«…¿«ƒ¿…∆

ÌÈËeÁ‰46.ÁÙË ¯OÚ ÌÈL «ƒ¿≈»»∆«

פט:40) פט. ברזל.41)שם של עבות חתיכות
משקל.42) כבדי אחרים הטייה 43)מינים לאפשר כדי

היד. כף של הרוחב מדת היא טפח הראוי. לצד חפשית
מן 44) מכה תקבל לא המשקולת, שבה המאזנים, שכף כדי

או  הברזל עם השניה והכף למעלה, מיד ותתרומם הארץ
במשקל. יטעה ובזה למטה, תכריע מוט 45)הנחושת

המאזנים. כפות שתי תלויות שבו הארוך, הברזל
בהן.46) תלויות שהכפות הרצועות

.Ë˙ÈÎeÎÊ È¯ÎBÓ ÏLÂ ¯Óˆ È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Ó47- …¿«ƒ∆¿≈∆∆¿∆¿≈¿ƒ
ÌÈÁÙË ÈL Ba ÔÈÈeÏz Ô‰L ÌÈËeÁ‰ C¯‡ ‰È‰È48, ƒ¿∆…∆«ƒ∆≈¿ƒ¿≈¿»ƒ

ÔÈËeÁ‰Â ‰w‰Â ,ÌÈÁÙË ÈL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e¿ƒƒ»»∆¿≈¿»ƒ¿«»∆¿«ƒ
ÌÈÁÙË ‰ÚLz Ôk¯‡49. »¿»ƒ¿»¿»ƒ

מאשר 47) יותר קטנים משאות שוקלים אלה במאזנים
משום  הקודמת, שבהלכה ונחושת ברזל מוכרי של במאזנים

יותר. קטנות מדות כאן מספיקות שלושה 48)כך במקום
הקודמת. בהלכה בהלכה 49)טפחים טפח י"ב במקום

הקודמת.

.È˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ ÈÂÁ ÏL ÌÈÊ‡Ó50C¯‡ ‰È‰È - …¿«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆««««ƒƒ¿∆…∆
ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e ,ÁÙË Ba ÌÈÈeÏz Ô‰L ËeÁ‰«∆≈¿ƒ∆«¿ƒƒ»»∆

ÌÈÁÙË ‰ML Ôk¯‡ ÔÈËeÁ‰Â ‰w‰Â ,ÁÙË51. ∆«¿«»∆¿«ƒ»¿»ƒ»¿»ƒ

של 50) במאזנים מאשר יותר קטנים משאות שוקלים בהם
זכוכית. ומוכרי צמר מספיק,51)מוכרי זה שיעור
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היא  האורך מדת להכריע. הראוי למקום המאזנים שיכריעו
אורך  דרוש יותר, כבר המשקל כאשר המשקל. כובד לפי

יותר. גדול מדה

.‡ÈÒÏt‰ Ba ÔÈÏBzL ËeÁ‰52ÏL ÌÈÊ‡Ó ËeÁ ÔÎÂ , «∆ƒ«∆∆¿≈…¿«ƒ∆
·BË ÔÓb¯‡ È¯ÎBÓ ÏLÂ ·‰Ê53LÏL Bk¯‡ - »»¿∆¿≈«¿»»»¿»

˙BÚaˆ‡54C¯‡Â ,˙BÚaˆ‡ LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e , ∆¿»¿ƒƒ»»∆»∆¿»¿…∆
˙B‡ÏLÏM‰ C¯‡Â ÒÏt‰55‡e‰M ‰Ó ÈÙk - BlL «∆∆¿…∆««¿¿»∆¿ƒ«∆

‰ˆB¯56. ∆

המאזנים.52) כפות שתי תלויות שבו כך 53)הקנה,
פט. שם "טורטני" המלה את רבינו רוחב 54)מפרש

שלושת  שהם אגודלים, שלושה דהיינו אצבעות, שלוש
שם). ורש"י לט: בכורות (ראה טפח שבהן 55)רבעי

המאזנים. כפות יודע"56)תלויות "איני פירוש זהו

פט. בבאֿבתרא שבגמרא

.·ÈÔÈpÓ57Á˜BlÏ ÚÈ¯Î‰Ï ¯ÎBn‰ ·iÁL58˙Úa ƒ«ƒ∆«»«≈¿«¿ƒ««≈«¿≈
‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡ :¯Ó‡pL ?BÏ Ï˜BML.Cl ∆≈∆∆¡«∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»

BÏ Ô˙Â ClMÓ ˜cˆ :‰¯Bz ‰¯Ó‡59. »¿»»«≈ƒ∆»¿≈

פח:57) המשקל.58)שם על קצת לו להוסיף
שלאחר 59) לדרש, באה היא כן ועל מיותרת. "וצדק" המלה

להוסיף  עוד עליך מלא, משקל דהיינו שלימה", "אבן שנתת
משלך.

.‚È?‰nÎÂ60„Á‡ - L·È·e ,‰‡ÓÏ „Á‡ - ÁÏa ¿«»¿«∆»¿≈»¿»≈∆»
.˙B‡Ó Úa¯‡Ï61ÁÏ ‡¯ËÏ ¯OÚ BÏ ¯ÎÓ ?„ˆÈk62- ¿«¿«≈≈«»«∆∆ƒ¿»«
ÔÈÓe¯‚ BÏ Ô˙B63‡¯ËÏa ‰¯OÚÓ „Á‡64¯ÎÓ Ì‡Â , ≈≈ƒ∆»≈¬»»¿ƒ¿»¿ƒ»«

„Á‡ ÔÈÓe¯‚ BÏ Ô˙B - L·È ÔÈ¯ËÏ ÌÈ¯OÚ BÏ∆¿ƒƒ¿ƒ»≈≈≈ƒ∆»
‡¯ËÏa ÌÈ¯OÚÓ65ÔÈa ·¯ ÔÈa ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ . ≈∆¿ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ∆¿∆≈«≈

ËÚÓ66. ¿«

יד.60) הלכה ראה אחד 61)שם. אם בעיא, קיימת בגמרא
ועל  נפתרה, לא זו ובעיא מאות, מארבע אחד או ממאתיים
ההכרע  בלח מאות. מארבע באחד אלא חייב אינו מספק כן
בכלי, מעט נשאר הלח שמן מפני היבש, על מרובה

ביבש. בר 62)מהֿשאיןֿכן אבא רבי של היא זו דוגמה
שם. רב בשם משקל.63)ממל מנה,64)תוספת משקל

דינרים. או זוזים מאה לארבע 65)שהוא אחד דהיינו
בעשר 66)מאות. לא משקל תוספת לתת המוכר על

אחד  של חשבון לפי מכך, בפחות אף אלא בלבד, ליטרות
מיימוניות  [ובהגהות ביבש. מאות לארבע ואחד בלח, למאה
חיוב  אין ליטרין מעשרה שבפחות כותב, רשב"ם בשם

התורה]. מן גירומין

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na67¯kÓÏ e‚‰pL ÌB˜Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆»¬ƒ¿…
ÔÈÚa ÔÈÚ68·iÁ - ÚÈ¯Î‰Ï e‚‰pL ÌB˜Óa Ï·‡ ; «ƒ¿«ƒ¬»¿»∆»¬¿«¿ƒ««»

ÁÙË BÏ ÚÈ¯Î‰Ï69. ¿«¿ƒ«∆«

הנזכר 67) החשבון לפי משקל תוספת לתת המוכר שחייב
הקודמת. כף 68)בהלכה את להכריע בלי בצמצום

בעין  "עין זה ביטוי הסחורה. שבה במקרא המאזנים, נמצא "
כא. כ, ודברים יד, יד, לטובת 69)במדבר להכריע,

טפח. של בשיעור הסחורה עם המאזנים כף את הקונה,
הכרח  אין התורה מן כי במנהג, תלוי במשקל ההכרע
לשקול  גם מותר אלא המשקל, עם מיד המשקל על שיוסיף

פח:). (בבאֿבתרא ששקלו לאחר ולהוסיף בצמצום

.ÂËÌÈ¯ËÏ ¯OÚ BÏ Ï˜BL ‰È‰70¯Ó‡È ‡Ï -71:BÏ »»≈∆∆ƒ¿ƒ……«
˙Á‡ ˙Á‡ Ï˜L72Ú¯Î‰Â73‰¯OÚ BÏ Ï˜BL ‡l‡ ; ¿…««««¿«¿«∆»≈¬»»

.ÔlÎÏ „Á‡ Ú¯Î‰Â ,˙Á‡ ˙·a¿«««¿∆¿≈«∆»¿À»

פט.70) שם להרבות 72)הלוקח.71)ברייתא כדי
להכריע,73)בהכרעות. שנהגו במקום טפח של בשיעור

ממאה  אחת היא והתוספת בעין עין ששוקלים במקום אבל
אחת  שוקל בין הבדל אין ביבש, מאות מארבע ואחד בלח

אחת. בבת לשוקל אחת

.ÊËe‚‰pL ÌB˜Ó74‰w„a „ÓÏ75‰q‚a „ÓÈ ‡Ï -76; »∆»¬»…¿«»…»…¿«»
‰w„a „ÓÈ ‡Ï - ‰q‚a77˜ÁÓÏ .78ÛÈÒBÈÂ Lc‚È ‡Ï - ¿«»…»…¿«»ƒ¿……ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓca79ÔÓ ˙ÁÙÈÂ ˜ÁÓÈ ‡Ï - Lc‚Ï e‚‰ Ì‡ ÔÎÂ ; «»ƒ¿≈ƒ»¬ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ
ÌÈÓc‰80.‰È„n‰ ‚‰Ók „„BÓ ‡l‡ . «»ƒ∆»≈¿ƒ¿««¿ƒ»

פח:74) שם בקב.75)משנה כגון קטנה, במדה
משום 76) הוא, הטעם קבים. ששה שהיא בסאה, כגון

אחת  תוספת יקבל תוספות שש שבמקום הקונה, שיפסיד
המוכר.77)בלבד. שיפסיד המדה,78)משום את

העודף. את שהיא 79)ולהסיר גדושה, מדה לו ימכור לא
על  שליש לו ויוסיף לה.), (שבת מחוקה ממדה יותר בשליש
מחיר  את להעלות עלול זה שמעשה הוא, הטעם המחיר.
ולא  יותר, שילם שהקונה ישמעו אנשים כי המחוקה, המדה
פט.). (שם המדה על לו שהוסיפו משום שזה ידעו

מדה 80) ימכור אל גדושה, מדה למכור שנוהגים במקום
יביא  זה שגם המחיר, מן לו מנכה כשהוא אפילו מחוקה,
ולא  בזול, שמכרו ששמעו אנשים עלֿידי המחירים לשינוי

מחוקה. מדה שמכרו ידעו

.ÊÈ˙Bcn‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï eˆ¯L ‰È„Ó Èa81ÏÚ B‡ ¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ««ƒ«
˙e˙L ÏÚ ¯˙È eÙÈÒBÈ ‡Ï - ˙BÏ˜Ln‰82‰È‰ Ì‡L . «ƒ¿»…ƒ»≈«¿∆ƒ»»

˙eL¯‰ - ‰ML ÏÈÎÓ e‰e‡OÚÂ ,‰MÓÁ ÏÈÎÓ ·w‰««≈ƒ¬ƒ»«¬»≈ƒƒ»»¿
eOÚÈ ‡Ï - ‰ML ÏÚ ¯˙È ;Ô„Èa83. ¿»»»≈«ƒ»…«¬

לפי 81) גדולות בין קטנות בין המדות כל את להגדיל
צ.). (שם שמואל של מימרא אחד. ששי.82)חשבון חלק

עליה, שהוסיפו לאחר המדה מן ששי חלק תהיה ההוספה
מלבר". "שתות זה 83)דהיינו דין למדו שם בגמרא

מהמקרא.

.ÁÈÔBËÈq‰84ÂÈ˙BcÓ ˙‡ Áp˜Ó85ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ «ƒ¿«≈«∆ƒ»««ƒ¿ƒ
˙Èa‰ ÏÚ·e ,ÌBÈ86ÈÂÁ‰Â .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡87 ««««ƒ««ƒ¿≈»»…∆¿«∆¿»ƒ

˙aLa ÌÈÓÚt ÔÁp˜Ó88LÓ ‰ÁÓÓe ,ÂÈ˙BÏ˜89ÌÚt ¿«¿»«¬«ƒ¿«»¿«∆ƒ¿¿»««
Ï˜LÓ Ïk ÏÚ ÌÈÊ‡Ó Áp˜Óe ,˙aLa ˙Á‡««¿«»¿«≈«…¿«ƒ«»ƒ¿»

Ï˜LÓe90e„ÈÏÁÈ ‡lL È„k ,91. ƒ¿»¿≈∆…«¬ƒ

פח.).84) שם (משנה גדולות בכמויות ומוכר הקונה
את 85) המקטין בתוכן, הנקרש השמן מן מדותיו את מנקה

כסיטון.86)נפחן. תדיר מוכר מן 87)שאינו הקונה
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מסיטון. תדיר יותר אולם קטנות, בכמויות ומוכר הסיטון
בשבוע.88) מן 89)פעמים המאזנים אבני את ורוחץ

בהן. הנדבק לו, ומהדומה ופעם 90)השמן פעם בכל
בהן. ועלולות 91)ששוקל ברזל עשויות המאזנים כי

ומשקל, משקל כל על ומנגבן אותן מנקה כן על להחליד.
מחליד  מחומר לעשותן שאסור במשקולות מהֿשאיןֿכן
בהן, הנדבק מהנוזל אותן ומנקה ד), הלכה למעלה (ראה
ונימוקיֿיוסף  רשב"ם (ראה בשבוע אחת פעם מספיק כן על

אחרת). שפירשו

.ËÈLw·Ó‰92Ô˙B - ‡¯ËÏ ÈÚÈ·¯ ‰LÏL Ï˜LÏ «¿«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÌÈÊ‡Ó ÛÎa ‡¯ËÏ93ÛÎa ‡¯ËÏ ÚÈ·¯e ¯Oa‰Â ƒ¿»¿«…¿«ƒ¿«»»¿ƒ«ƒ¿»¿«

ÚÈ·¯e ‡¯ËÏ ÈˆÁ Ô˙B ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;‰iL¿ƒ»∆ƒ«»≈≈¬ƒƒ¿»¿ƒ«
ÔÈ‡Â ‡¯Ël‰ ÚÈ·¯ ÏtÈ ‡nL ,˙Á‡ ÛÎa ‡¯ËÏƒ¿»¿«««∆»ƒ…¿ƒ««ƒ¿»¿≈

e‰‡B¯ Á˜Bl‰94. «≈«≈

פט.92) שם חצי 93)ברייתא משקלות, שתי ישים ואל
לו: יאמר "לא הגירסא: שלנו בגמרא ליטרא. ורבע ליטרא
גורס  אינו ורבינו אחת", אחת הליטרא רבעי שלשה לי שקול
לו  יאמר לא המלים: את גורס שאינו וכנראה אחת", "אחת
הגמרא  פירוש גירסתו, לפי ישקול". "לא אלא שקול,
ממש, ליטרא" רבעי שלושה לי "שקול כמשמעה: פשוטה

משקלות. בשלוש או בשתים רבע 94)דהיינו ויפסיד
זו, לסוגיא בנימוקיֿיוסף מובא כריטב"א (ולא ליטרא
של  משקולות, בשתי ליטרא רבעי שלושת לשקול המתיר

ליטרא). רבע ושל ליטרא חצי

.ÎÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ95ÌÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ï96ÏÎa «»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»
‰È„Ó97ÔÈ¯fÁÓ eÈ‰iL ,CÏÙÂ CÏt ÏÎ·e ‰È„Óe ¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆ƒ¿¿«¿ƒ

ÌÈÊ‡n‰ ˙‡ ÔÈ˜cˆÓe ˙BiÁ‰ ÏÚ98˙Bcn‰ ˙‡Â ««¬À¿«¿ƒ∆«…¿«ƒ¿∆«ƒ
ÌÈ¯ÚM‰ ÔÈ˜ÒBÙe99Ï˜LÓ BnÚ ‡ˆÓpL ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿»

ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÌÈÊ‡Ó B‡ ‰¯ÒÁ ‰cÓ B‡ ¯ÒÁ100- »≈ƒ»¬≈»…¿«ƒ¿À¿»ƒ
B˙Bk‰Ï ˙eL¯ Ì‰Ï LÈ101BÁk ÈÙk102BÒ˜Ïe103 ≈»∆¿¿«¿ƒ…¿»¿

ÔÈc ˙Èa ˙e‡¯ ÈÙk104¯·c‰ ˜fÁÏ105ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈«»»¿»ƒ
B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯˜Èa ¯ÎBÓe ¯ÚM‰ ˙‡ ÚÈ˜ÙnL∆«¿ƒ«∆«««≈¿…∆«ƒ

˜eM‰ ¯ÚLk ¯ÎBÓe B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ106. ¿ƒ≈¿«««

ãycew zegiyn zecewpã

oic zia d`xiy itk eqpwle egk itk ezekdl zeyx mdl yi..."
"'ek .. xacd wfgl

שכתב  מה על־דרך הוא כאן שמזכיר השוטרים של עניינם
סנהדרין ה"א)בהלכות הדיינין (פ"א לפני "...העומדים

השערים  לתקן החנויות ועל וברחובות בשווקים המסבבים
אותו  ודנין לבית־דין אותו מביאין עיוות בו שיראו וכל כו'
ומודיעים  ובשווקין ברחובות שמפקחים היינו רשעו" כפי

שרואים. עיוות כל על לשופטים
מינוי  מצות את הרמב"ם מנה לא מדוע יובן זה פי על
כאחת. שופטים מינוי מצות עם אלא עצמה בפני שוטרים
דין  את לפועל להוציא היה השוטרים תפקיד אילו  כי
ועשיית  שונות מצוות שתי שהן לומר מקום היה השופטים

וביצועו  הדיינים, ידי על הדין פסק לשתים: נחלקת הדין
הוא  בתורה האמור ששופט מאחר אבל השוטרים. ידי  על
שופטי  "אל משה שאמר על־דרך הדין, את מבצע שגם זה

כו" אנשיו איש הרגו ה.)ישראל כה, עונש (במדבר לגבי וכן
ב.)מלקות כה, וגו'"(דברים והכהו השופט "והפילו נאמר

לא  ולכן לשופטים, המסייעים אלו הם שהשוטרים נמצא
זהו  כי א. עצמה: בפני כמצוה מינויים את הרמב"ם מנה
אינו  ב. השופטים. ידי על לפועל המשפט בהוצאת פרט
להוציאו  ואפשר המשפט, של לאור להוצאה הכרחי עניין

לסיועם. צריך כשאין השוטרים בלי גם לפועל
(.37 'rde 103 'r c"l wlg y"ewl it lr)

פט.).95) (שם חמא בר רמי של בעלי 96)מימרא "אלו
בשווקים  המסבבין הדיינין, לפני עומדים והם ורצועה, מקל
על  ולהכות והמדות, השערים לתקן החנויות ועל וברחובות
א, פרק סנהדרין (הל' הדיינים" עלֿפי מעשיהם וכל מעוות,

א). צדק.98)עיר.97)הלכה מאזני שיהיו משגיחים
מחירים.99) בנויות 100)וקובעים שאינן מאזנים כגון

חֿיא. הל' זה בפרק הנ"ל להוראות עלֿפי 101)בהתאם
הדיינים. המכות.102)הוראות מן ימות שלא

כסף.103) עונש עליו את 104)להטיל קובעים ביתֿדין
לפועל. אותו מוציאים והשוטרים הבנתם, לפי העונש

עונשים 105) מטילים יותר, נפוץ חסר משקל שחטא במדה
הרע. את לבער כדי יותר, כשמואל,106)כבדים ולא

(שוטרים) אגרדמין מעמידין ש"אין שם) (גמרא הסובר
המחיר, את להוריד המייקר יאלץ שממילא מכיון לשערים",

קונים. אליו יבואו לא אחרת כי

á"ôùú'ä æåîú æ"ë éùéìù íåé

ּ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"
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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
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
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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∆∆¡«≈

.ÌÈÓc BÏ»ƒ

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
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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
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¿«»

á"ôùú'ä æåîú ç"ë éòéáø íåé

zFklddca`e dlfB
-oiwifpxtqdciàedlifb'ld

¦§§¥¨©£¥¨
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' ה'רוח 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
שזוהי  ה"אבידה" את לחפש עליו הגזילה את להשיב ובכדי
ואחרי  משם", "ובקשתם שכתוב כמו התשובה עבודת

מלפני  יותר גבוהה בדרגה נעשה האבידה את שמוצא
ב"עיר  יחידי ושולט מושל נעשה שלו מ"ה בחינת כי החטא

לטוב. מתהפך זה' ה'לעומת שצד הגוף" זה קטנה
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".
להשיב  שיכול יודע כי ברוחו ליפול לאדם אין הקדושה,
שלא  מצוה מקיים זה ידי שעל אלא עוד ולא הגזילה , את
אסור  שלכתחילה ופשיטא הגזילה. לולי לקיימה יכול היה
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
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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

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
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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

.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
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.‚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¿»
‰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 "ואף־על־פי־כן במילים ומתחיל השבים,
דמי  והחזיר . . תשובה לעשות הגזלן ורצה קיימת הגזילה
כי  כו'". ממנו מקבלים שאין היא חכמים תקנת הגזילה
של  נשמתו הגוזל נוטל שבגזילה פי על שאף לומר רוצה
תנאים. בשני לשבים תקנה חכמים תקנו זאת בכל הנגזל,
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,

á"ôùú'ä æåîú è"ë éùéîç íåé

ׁ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¿««¿≈»¿»»∆
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·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
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 בו 41)למעלה שיש שבח וכלֿשכן
ט). הלכה לקמן (ראה ופיטמה כחושה כגון הוצאה,

צה.42) צג: על 43)שם איננו כבר הדין, בשעת והשבח,
הגזילה. צה:).44)גבי (שם הגזילה גבי על עדיין והשבח

בצמר.46)שם.45) מחלק 47)נתכסתה הזה הדין את
כבר  שהשבח כלומר - וגזזה" ילדה "אם א. לשנים: רבינו
ו"משלם  לגזלן, שייך גופו השבח אז הגזילה, גבי על אינו
כבשעת  ריקנית הגזילה את מחזיר פירושו הגזילה", כשעת
ולא  ילדה לא עדיין "ואם ב. גיזות. ובלי ולדות בלי הגזילה
מקבל  והנגזל הגזילה, גבי על עדיין שהשבח כלומר - גזזה"
מקבל  שעליה, הצמר עם הרחל את או העובר עם הפרה את

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¿«≈«¿≈»

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



dcia`eקמד dlifb 'ld - oiwifp xtq - fenz h"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

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
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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»¿»…»»

˙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

á"ôùú'ä áà-íçðî 'à éùéù íåé

ׁ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
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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,

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
. . ." כלום. שוה שאינה אףֿעלֿפי נשתנתה, לא שהרי
תרומה  . . . ונפסל מטבע גזל אמרו, מכאן שגזל, כעין יחזיר
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 שלא 44)בדבר אףֿעלֿפי
כלום. שוה הגזילה היתה לא זו בשעה כי ממון, כפר

א,46)לשקר.45) (ויקרא בתורה המפורש לדין בהתאם
בהנאה, שנאסר אחרי נאבד או נגנב שאילו מכיון כֿכו),
כפירתו  על וחייב ממון הוא הרי לשלם, מחויב הגזלן היה
הגזילה, מדמי מארבעה אחד - חומש ואשם. וחומש קרן
חמישית  רק היא לקרן, הזו התוספת את שמצרפים ואחרי

מלבר'. 'חומש נקרא זה התלמוד ובלשון הכולל. הסך

.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
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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 אףֿעל55ֿ)לשלם,
סנהדרין  (השווה לארץ בחוצה קנסות דיני דנים שאין פי
את  שקנס צו:), (בבאֿקמא נחמן מרב לומדים זה דין לא:).
ולהפריש  סייג לעשות כדי בבבל, שהיה אףֿעלֿפי הגזלן,

העבירה. מן שנשא 57)ומעריכים.56)אדם במקרה
עליה. רכב או משא הגזלן 58)עליה על שחרש. במקרה

השבח, כל (לא מהחרישה כתוצאה שבא השבח את לשלם
בגמרא). שם עיין בשבח, חלק יש לקרקע גם כי

.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, לוקח
זו.60) מלאכה שלא 61)עלֿידי כדי בטל, ילך שלא

הסכים  כאילו זה כי התוקף, פטור כן על  לבטלה. יתרגל
שם. גמרא לכך. העבד מלאכת 62)בעל שכר לבעלים

מלאכה  בה ועשה בהמה בגוזל הקודמת, בהלכה העבד.
לא  ובין אחרת ממלאכה בטלה בין רבינו הבדיל לא פטור,
פטור  המקרים שבשני ומשמע אחרת, ממלאכה בטלה
אבל  לשבחה, הבהמה לו קנויה הגזילה משעת כי הגזלן,
וברשות  ד), הלכה למעלה (ראה נגזל ואינו כקרקע דינו עבד
מלאכתו, שכר לבעלים משלם כן על עומד, הוא הבעלים
חילק  לא למה להבין, קשה [אבל הפסד. להם שגרם במקרה
נתייאשו, לא או הבעלים נתייאשו בין בהמה בגזל רבינו
(למעלה  לנגזל השבח - הבעלים נתייאשו שבלא דעתו הרי

ז)]. ב, הלכה ב פרק

.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
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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
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

ולא 115) אותו משך שלא אףֿעלֿפי הכפירה, משעת
ממש; בגזלן רבינו דן הפרק בתחילת גזילה. לשם הגביהו
כגזלן, שדינו בפקדון, יד בשולח - יד הלכה על יא הלכה מן
בהלכה  יד. בו לשלוח כדי הגביהו או אותו שמטלטל בתנאי
אףֿעלֿפי  גזלן, כדין דינו שגם בפקדון, הכופר על דובר זו

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 (מגיד120ֿ)גם כקטן דינו והעבד
פח.121)משנה). גמרא החנוני, בו 122)כגון למדוד

שם. באונסין,123)לאחרים, חייב בעלים מדעת שואל
עושה  בו להשתמש הזכות כי בו, נשתמש לא עדיין אפילו
שואל  נעשה אינו בעלים מדעת שלא אבל לשואל, אותו
לחםֿ (ראה בו שנשתמש לאחר אלא באונסין להתחייב

כאן). הגזילה".124)משנה את "והשיב ככתוב
נטל.125) ומידו שנטל, אונס.126)לפני שזה
השבה.127) אינה קטן של לידו והשבה גזלן, כדין

.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
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ביתֿדין. לשליח אפילו מד:134)אסור שבועות במשנה
לביתו  שנכנס אותו מעידין היו כיצד? "הנגזל שנינו:

ברשות". שלא למשכנו

á"ôùú'ä áà-íçðî 'á ÷"ù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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
"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
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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

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
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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
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
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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. «¬«««

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
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á"ôùú'ä æåîú ä"ë ïåùàø íåé
.èð äùò úåöî
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

á"ôùú'ä æåîú å"ë éðù íåé
öîèð äùò úå:

ñôãð .á-à ÷øô äëåðçå äìéâî úåëìä
.íé÷øô 'âì øåòéùá äò-ò íéãåîò ìéòì

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

á"ôùú'ä æåîú æ"ë éùéìù íåé
ñôãð .ã-â ÷øô äëåðçå äìéâî úåëìä
'âì øåòéùá àô-äò íéãåîò ìéòì

.íé÷øô
.âéø äùò úåöî
― 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

á"ôùú'ä æåîú ç"ë éòéáø íåé
.âéø äùò úåöî
æåîúç"ë-ä"ëéòéáø-ïåùàøíåé
― הרי"ג ּבקּדּוׁשיןהּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

וזֹוהי ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובמּתן
אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמצות

`)ּובעלּה" ,ck mixac)ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― , ְְְְִֶֶַַַָָָָ
והיתה" a)"ויצאה ,my)ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―(hb) ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ההויה ּכ(oi`eypd)נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ּבׁשטר. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה מּמהּֿׁשּנאמר (zenyּבכסף ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(`i ,`kלאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין אמרּו: ,ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּומּנּו? sqka)אב.(edin?)אחר, eza eyciw xy`k edfe)אבל ֲֵַַָָ

ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ּדאֹוריתא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָקּדּוׁשין
ּבכתּבֹות `)וקּדּוׁשין(b.)מקֹומֹות dpyn ` wxt)ונּדהwxt) ְְְְִִִִָֻ

(c dpyn dּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָ
ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבּמּסכּתא
נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה קּדּוׁשין על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאמרּו

ּדאֹוריתא. קּדּוׁשין ְְְִִִֶַַָׁשּמצות
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á"ôùú'ä æåîú è"ë éùéîç íåé
.äðù äùòú àì úåöî

― השנ"ה ּבלאהּמצוה מּלבעֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ
קדׁשה "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכתּבה

יׂשראל" gi)מּבנֹות ,bk mixac)ּבענין האזהרה ּכפל ּוכבר , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
אתּֿבּת "אלּֿתחּלל יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָזה

hk)להזנֹותּה" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְְְִַָָ
ׁשּלא ּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "אתּֿבּת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ"אלּֿתחּלל
איׁשּות. לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן איׁשּות, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹלׁשם
נֹוסף ענין ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּוׁשמע
ׁשהּבֹועל יתעּלה, ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיׁש
ענׁש ׁשּום חּיב אינֹו ― אֹונס אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבתּולה
אּׁשה אֹותּה וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ּתׁשלּום אּלא ְְְֳִִִִִֶֶַַָָָָָָָמןֿהענׁשים
ּכיון ּבדעּתנּו, עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּפגע,
ּככלּֿדבר נֹוהג הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשאין
מּממֹונֹו לחברֹו למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבממֹון,
ּגם ּכ לֹו, חּיב ּבמהּֿׁשהּוא לֹו למחֹול אֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּכלֿמהּֿׁשּירצה
לבֹוא אדם לאיזה ּולמסרּה הּנערה ּבּתֹו לקחת רּׁשאי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָיהיה
ּכלֹומר: מּזכּיֹותיו, זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ לֹו וימחֹול ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻעליה

ּכסף dztnd)החמּׁשים e` qpe`d qpwpy)לאבי ׁשהם ֲֲִִִֵֶֶֶַַ

וכ ּכ לֹו ׁשּיּתן מנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּנערה;
"אלּֿתחּלל לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָֻּדינרים.

להזנֹותּה" אתּֿבּת(my `xwie)ׁש לפי ּבֹו, ׁשּדנּתי ּזה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָ
אנס; אֹו ׁשּפּתה קרה אם אּלא אינֹו ּבלבד ממֹון ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבתׁשלּומי
ּדר אין ― ּובהּתר ׁשניהם ּברצֹון הּדבר ׁשּיעׂשה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאבל
הארץ "ולאֿתזנה ואמר: לכ אתֿהּטעם וגּלה .ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלכ

זּמה" הארץ קֹורה(my)ּומלאה והּפּתּוי ׁשהאֹונס לפי . ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ויתּפּׁשט יתרּבה ― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמעט,
מתאים והּוא זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבארץ.
הּתֹורה. מׁשּפטי ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָלכלֿמהּֿׁשהזּכירּו
ּוכבר עליו. לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ְְְְִִֶַָָָָָָולאו

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵָָֻנתּבארּו

á"ôùú'ä áà-íçðî 'à éùéù íåé
.äðù äùòú àì úåöî

הקודם. ביום נדפס השנ"ה ְִַַָהּמצוה

á"ôùú'ä áà-íçðî 'á ÷"ù íåé
.äðù äùòú àì úåöî
áà-íçðî'á-æåîúè"ëùãå÷-úáù-éùéîçíåé

חמישי. ביום נדפס השנ"ה ְִַַָהּמצוה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zeaezk(ycew zay meil)

c ,xnel ozipàðîéäî ékdzxagy xnel zpn`p dy`dy dn - ¦§¥§¨
wx edf dxedhdLôð äìñôc íB÷îadnvr lr zxne` `idyk - ¦§§¨§¨©§¨

mey dl oi` i`ceay ,`ziixaay oey`xd ote`k ,d`nh `idy
,dzecra geexdLôð àøLëîc íB÷îa ìáàdvex `idy ote`a - £¨¦§§©§§¨©§¨

,zexedh odizyy zxne`e dnvr z` xiykdlàðîéäî àì àîéà¥¨Ÿ§¥§¨
z` wfgl dvex `idy yeygl yiy oeik ,zpn`p dpi` `ny -
,dxedh dzxag mby zxne`y ici lr dxedh dnvr `idy dixac

ïì òîLî à÷zpn`p ,dnvr z` xiykdl dvex `idyk s`y ¨©§©¨
.dzxag z` xiykdl

äðùî
,zncewd dpynl dnecd ote`a oecl dkiynn epiptly dpynd

:df lr df micirne ,mqegia wtq yiy miyp` ipya zwqereïëå§¥
íéLðà éðL,reci mqegi oi`yå ,éðà ïäk øîBà äæokïäk øîBà äæ §¥£¨¦¤¥Ÿ¥£¦§¤¥Ÿ¥

,ïéðîàð ïðéà ,éðà.dnexza milke` mpi`eúà äæ ïéãéòî ïäL ïîæáe £¦¥¨¤¡¨¦¦§©¤¥§¦¦¤¤
äæ,odk `edy exiag lr cirn cg` lky -,ïéðîàð elà éøäoi`e ¤£¥¥¤¡¨¦

ciri exiagy ick ,xwya exiag lr cirn cg` lk `ny miyyeg
.eilräãeäé éaøe wleg,ãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî ïéà ,øîBà ©¦§¨¥¥©£¦¦§¨©¦¥¤¨

.mipn`p mpi` ,exiag lr cirn cg` lkyk mb okle
:df oipra ztqep drcéúîéà ,øæòìà éaø øîàdpedkl milrn oi` ¨©©¦¤§¨¨¥¨©

,cg` cr it lrïéøøBò LiL íB÷îalew `viy oebke ,mzpedk lr ¦§¤¥§¦
,mileqt mipdk mdy e` ,mipdk mpi`y,ïéøøBò ïéàL íB÷îa ìáà£¨¦§¤¥§¦

.ãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî©£¦¦§¨©¦¥¤¨
ïéìòî ,ïâqä ïa ïBòîL éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦¦§¤©§¨©£¦

,ãçà ãò ét ìò äpeäëìlr wleg `ed dnae m`d x`eai `xnbae ¦§¨©¦¥¤¨
.eiptly mi`pzd

* * *

àøîâ
wxtd zligzay zeipyna(.ak-:eh)ly mipey mipte` e`aed

`pzd jxved recn zx`an `xnbd ,'xq`y dtd' ici lr zepn`p
zl`ey .elld mipte`d lk z` `iadl:`xnbdéì änì éðä ìk- ¨¨¥¨¨¦

did `le ,elld zeipynay mipte`d lk z` `iadl ekxved dnl
xacd z` xizdl on`p mc`y epcnll ick cg` ote` `iadl ic

.exq` envr `edy
:`xnbd daiynéëéøö,olek z` zepyl `pzd jxved -àðz éàc §¦¦§¦¨¨

y ,dpey`xd dpynd z` wxòLBäé éaø äãBîdcy exiagl xne`a ¤©¦§ª©
edfy mixaeq epiid ,on`py ,epnid dizgwle dzid jia` ly ef

àðBîîc àøøc àkéàc íeMîeixac zligzny xacl milbx yi - ¦§¦¨§¨¨§¨¨
dizgwle' xnele miiql oiekzd 'dzid jia` ly ef dcy' xn`y
,on`p `ed okle ,dcyd z` ez`ceda ciqti ok `l m`y ,'epnn

ìáàiablíéãò,epiid miqep` la` df `ed epici azk exn`y £¨¥¦
àðBîîc àøøc àkéìcwx exn`i m` cqtd lk micrl oi`y - §¥¨§¨¨§¨¨

,ok xnel dligzn epeekzdy di`x oi`e ,df `ed mci azkyàîéà¥¨
àìdzid dligzny oeik ,'xq`y dt'k aygp df oi` `ny - Ÿ

mzrca eklnp jk xg`e ,`ed mci azky dxenb zecrl mzpeek
dkxved okle .jk lr mipn`p eidi `le ,miqep` eidy etiqede

.miqep` eidy micrd mipn`p df ote`a mby siqedl dpynd
z` `le micrd oic z` wx epipy `l recn x`al `xnbd dkiynn

:dcy gweld oicàðz éàåd oic z` wx,íéãòwxy mixne` epiid §¦¨¨¥¦
,xq`y dta mipn`p md dfaàîìòìc íeMî`id mzecry oeik - ¦¦§¨§¨

xnel dligzn epeekzdy `l m`e ,mnvrl `le ,mixg` mc` ipal
eidy xnel mdixac rvn`a mda mixfeg eid `l miqep` eidy

,mixg` zlrezl ,miqep`eäéà ìáàexiagl xne`y envr mc`d - £¨¦
,epnn dgwle eia` ly rwxwd dzidydéLôðìcenvrl liredy - ¦§©§¥

,eia`n d`pwy xn`y dna
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שישי עמ' ב



bkקנד wxt l`wfgi - mi`iap

âë-÷øô ìà÷æçéfhÎi

é(ñ) :dá eNò íéèeôLe íéLpì íL-éäzå eâøä áøça dúBàå eç÷ì äéúBðáe äéða dúåøò elb änä¥¨»¦´¤§¨¨¼¨¤³¨§¤Æ¨Æ¨½̈§−̈©¤´¤¨¨®©§¦¥Æ©¨¦½§¦−¨¬¨«
àé:dúBçà éðeðfî äéúeðæz-úàå äpnî dúáâò úçLzå äáéìäà dúBçà àøzåáéøeMà éða-ìà ©¥Æ¤Æ£¨´¨¢¦½̈©©§¥¬©§¨−̈¦¤®¨§¤©̧§¤½¨¦§¥−£¨«¤§¥Á©¸

:ílk ãîç éøeça íéñeñ éáëø íéLøt ìBìëî éLáì íéáø÷ íéðâñe úBçt äáâòâéäàîèð ék àøàå ¨¹̈¨©¸§¨¦³§Ÿ¦Æ§ª¥´¦§½¨¨¦−Ÿ§¥´¦®©¬¥¤−¤ª¨«¨¥−¤¦´¦§¨®¨
ì ãçà Cøc:ïäézLãéíécNë (íééãùë) éîìö øéwä-ìò äwçî éLðà àøzå äéúeðæz-ìà óñBzå ¤¬¤¤−̈¦§¥¤«©−¤¤©§¤®¨©¥À¤©§¥Æ§ª¤´©©¦½©§¥´©§¦½

:øLMa íé÷÷çåèìL äàøî íäéLàøa íéìeáè éçeøñ íäéðúîa øBæà éøBâçìáá-éða úeîc ílk íéL £ª¦−©¨©«£¥̧¥¹§¨§¥¤À§¥³§¦Æ§¨´¥¤½©§¥¬¨¦¦−ª¨®§³§¥«¨¤Æ
:ízãìBî õøà íécNkæè:äîécNk íäéìà íéëàìî çìLzå äéðéò äàøîì íäéìò äábòzå (áâòúå) ©§¦½¤−¤©§¨«©©§§¨¬£¥¤−§©§¥´¥¤®¨©¦§©¯©§¨¦²£¥¤−©§¦«¨

i"yx
(È).íéùðì íù éäúå'הנואפו לכל קללה מהן לוקח

זימתה: על לפלונית עלתה מה ראו ממנה להווסר
.íéèåôùå:בלע"ז יושטישא"ט שפטים àøúå(È‡)כמו

.äáéìäà äúåçà על לאחותה בא אשר הרעה כל את
יראה: ולא äúáâò.זנוניה úçùúå זויט"ר תאותה

äáâò.(È·)בלע"ז: øåùà éðá ìà אל ששלח אחז זה
לעזרה אשור äéúåðæú.(È„):(שם)מלך ìà óñåúå

דמותם: אלא אותם ראתה שלא לצלמים להתאוות
.'åâå øé÷ä ìò ä÷åçî.øùùá:אחותה עשתה לא כזאת

.íéãùë éîìö שמשונין כשדים אנשי דמות
ציור:øùùá.בלבושיהון: øåæà.(ÂË)מיני éøåâç כן

כשדים: לבושי íéìåáè.דרך éçåøñ כובעים יתירי
בדם  הכתונת את ויטבלו כמו פירש ומנחם גדולים,

לז) העודף (בראשית  סרח הוא כן טבולי' סרוחי ופתרון
כו) דמיון (שמו' לו אין טבולים צבועה, המצנפת מן

קולסין: מחתין ת"י וכן הענין לפי íéùéìù.ופתרונו
äéðéò.(ÊË)גבורים: äàøîì דמות שראתה בשביל

צורתן:

cec zcevn
(È).‰Ó‰וגילו משפט  בה עשו עכ "ז אהובים היו כי עם

בגדיה שמפשיטים  זונה לאשה שעושים הקלון וזהו ערותה 
הבריות: בפני ערומה  אותה ˘Ìבשבי:ÂÁ˜Ï.ומוליכים È‰˙Â

.ÌÈ˘Ï לבל לנשים  ופרסום  שם להיות  תועלת  היה הזה  הדבר
הגמול  משפט  בה לעשות  תועלת היה וגם  כמעשיה יעשו
כבודה את  וחללה  ובזתה  אשור  ביד  מסרה  המקום ור"ל  הראוי 
שגלו ראובן ובני גד  בני והם  ובנותיה בניה לקחו ומתחלה
זה ואחר אחריהם שגלו נפתלי וארצה  זבולון וארצה תחלה 

עון: גמול  שכר תשלום ולמען יהודה  יוסר למען כזאת  לה ונעשה  אהלה בשם  הנקראת המלוכה ראש שומרון את Â˙¯‡.(È‡)גלו
השחיתה הזנות דבר ואת ממנה  יותר וחשקה עון  בדבר והשחיתה  מוסר לקחה ולא אהלה אחותה על  שבאה  הרעה כל  את  ראתה

אחותה : מזנוני ‡˘Â¯.(È·)יותר  È· Ï‡: אליה קרובים היו  וכאילו וסגנים פחות היו כי על אשור  בני אל  ÏÂÏÎÓ.חשקה È˘Â·Ï
ו סוסים  רוכבי אמר ביאור ולתוספת  פרשים  והיו יופי מיני  בכל  הכלולים במלבושים מלובשים  היו כי למד ועל  בחורי  היו כולם 

להם: חשקה כןÂ‡¯‡.(È‚)לזה  אהלה שעשתה  כמו לשתיהן  אחד ודרך ונטמאה בפועל  זינתה  כן להם  שחשקה  כמו  ראיתי
להם : עבדה כן שחשקה וכמו הצלחתם  מרבית  בעבור  אשור לפסילי חשקה היא גם ר "ל  אהליבה  עוד ÛÒÂ˙Â.(È„)עשתה

בצבע מצויירים כשדים אנשי צלמי הקיר על  חקוקים  אנשים כשראתה  ורק  בעיניה ראתה  שלא  למי  לחשוק תזנותיה  על הוסיפה
‡ÂÊ¯.(ÂË)הששר: È¯Â‚Áמאחוריהם ותולות  עודפות גדולות מצנפות בראשיהם וכאילו באזור מתניהם  עלי חגורים כאילו

צבעונים : במי ושרוים טבולים היו  ÌÏÂÎ.והמה ÌÈ˘ÈÏ˘ ‰‡¯Ó: ומושלים שרים במראה  היה הכשדים צלמי  היה„ÂÓ˙.כל  זה
מולדתם: ארץ  בכשדים  היושבים בבל  בני  צורתםÚ˙Â‚·‰.(ÊË)דמות  צלמי  יופי שראתה עיניה מראה בעבור  להם חשקה 

Â‚Â'.ומלבושיהם: ÁÏ˘˙Â:עמה לזנות שיבואו 

oeiv zcevn
(·È).ÏÂÏÎÓיופי מכלל וכן היופי  בכל  כלול  ור "ל  כל  מל'

נ) אנשים :‡È˘.(È„):(תהלים וציור:ÂÁÓ˜‰.כמו חקיקה מל'
.¯È˜‰: הכותל.ÈÓÏˆ:וצורה צבע·˘˘¯.דמות מין שם

בששר ומשוח  וכן  כב)חשוב  חגורה:‡ÂÊ¯.(ÂË):(ירמיה
.ÈÁÂ¯Òהעודף וסרח כמו ויתרון עודף  כז)ענין  ÌÈÏÂ·Ë.:(שמות

שרויים: ר"ל טבילה שלישיו˘ÌÈ˘ÈÏ.מל ' ומבחר  כמו שרים
טו) :(שם

f wxt minid ixac - miaezk

æ-÷øô à íéîéä éøáãakÎe

åìL ìàòéãéå øëáå òìa ïîéða:äLæúéa éLàø äMîç éøéòå úBîéøéå ìàéfòå éfòå ïBaöà òìá éðáe ¦§¨¦À¤¯©¨¤²¤¦¦«£¥−§Ÿ¨«§¥´¤À©¤§¿§ª¦¿§Âª¦¥¦¦¸§¦¦¹£¦À̈¨¥Æ¥´
ìLe óìà íéðLe íéøNò íNçéúäå íéìéç éøBab úBáà:äòaøàå íéLçøæòéìàå LòBéå äøéîæ øëá éðáe ¨½¦¥−£¨¦®§¦§©§À̈¤§¦³§©Æ¦Æ¤½¤§Ÿ¦−§©§¨¨«§¥´¤À¤§¦¿̈§¿̈¤Â¡¦¤¤

:øëá-éða älà-ìk úîìòå úBúðòå äiáàå úBîøéå éøîòå éðéòBéìàåèúéa éLàø íúBãìúì íNçéúäå §¤§¥©³§¨§¦Æ¦¥´©£¦½̈©£¨−§¨¨®¤¨¥−¤§¥¨«¤§¦§©§¨´§Ÿ§À̈¨¥Æ¥´
:íéúàîe óìà íéøNò ìéç éøBab íúBáàéãeäàå ïîéðáe Leòé (ùéòé) ïäìá éðáe ïäìa ìàòéãé éðáe £½̈¦¥−¨®¦¤§¦¬¤−¤¨¨«¦§¥¬§¦£¥−¦§¨®§¥´¦§À̈§¿Â¦§¨¦§¥³

:øçLéçàå LéLøúå ïúéæå äðòðëeàéøNò-äòáL íéìéç éøBab úBáàä éLàøì ìàòéãé éða älà-ìk «§©£¨Æ§¥½̈§©§¦−©£¦¨«©¨¥¹¤§¥³§¦«£¥Æ§¨¥´¨¨½¦¥−£¨¦®¦§¨«¨¨¬
:äîçìnì àáö éàöé íéúàîe óìàáé:øçà éða íLç øéò éða ítçå ítLåâéìàéöçé éìzôð éða ¤Æ¤Æ¨©½¦Ÿ§¥¬¨−̈©¦§¨¨«§ª¦³§ª¦Æ§¥´¦½ª¦−§¥¬©¥«§¥´©§¨¦À©£¦¥¯

(ô) :ääìá éða íelLå øöéå éðeâåãéøéëî-úà äãìé äinøàä BLâìét äãìé øLà ìàéøNà äMðî éða §¦²§¥¬¤§©−§¥¬¦§¨«§¥´§©¤½©§¦¥−£¤´¨¨®¨¦«©§Æ¨«£©¦½̈¨§¾̈¤¨¦−
:ãòìâ éáàåèìe íétçì äMà ç÷ì øéëîeäðéäzå ãçôìö éðMä íLå äëòî Búçà íLå íétL £¦¬¦§¨«¨¦º¨©³¦¨Æ§ª¦´§ª¦½§¥³£ŸÆ©£½̈§¥¬©¥¦−§¨§¨®©¦§¤¬̈

ìöì:úBða ãçôæè:í÷øå íìeà åéðáe LøL åéçà íLå Løt BîL àø÷zå ïa øéëî-úLà äëòî ãìzå ¦§¨§−̈¨«©¥̧¤©£¨³¥«¤¨¦Æ¥½©¦§¨³§Æ¤½¤§¥¬¨¦−¨®¤¨−̈¨¬¨¨«¤
æé:äMðî-ïa øéëî-ïa ãòìâ éða älà ïãa íìeà éðáeçéãBäLéà-úà äãìé úëìnä Búçàå §¥¬−̈§¨®¥µ¤§¥´¦§½̈¤¨¦−¤§©¤«©£Ÿ−©Ÿ¤®¤¨§¨Æ¤¦§½

:äìçî-úàå øæòéáà-úàåèé(ô) :íòéðàå éç÷ìå íëLå ïéçà òãéîL éða eéäiåëçìúeL íéøôà éðáe §¤£¦¤−¤§¤©§¨«©¦§−§¥´§¦¨®©§΅¨¤½¤§¦§¦−©£¦¨«§¥¬¤§©−¦¨®©
:Bða úçúå Bðá äãòìàå Bða úçúå Bða ãøáeàëúâ-éLðà íeâøäå ãòìàå øæòå Bða çìúeLå Bða ãáæå ¤³¤§Æ§©´©§½§¤§¨¨¬§−§©¬©§«§¨¨¬§²§¤¬©§−§¥´¤§¤§¨®©£¨À©§¥©Æ
:íäéð÷î-úà úç÷ì eãøé ék õøàa íéãìBpäáë:Bîçðì åéçà eàáiå íéaø íéîé íäéáà íéøôà ìaàúiå ©¨¦´¨½̈¤¦´¨§½¨©−©¤¦§¥¤«©¦§©¥²¤§©¬¦£¦¤−¨¦´©¦®©¨¬Ÿ¤−̈§©£«

i"yx
(Â).ìàòéãéå øëáå òìá ïéîéðá הישר בספר שקורא זה

מ"ז): (בראשית øéò(È·)אשבל éðá íéôçå íéôùå
.øçà éðá íùç היה לא הזה היחס ספר שכתב עזרא

לבדם  כתבם לפיכך לאו אם בנימין מבני היו אם יודע
מספקא  לחופים אשה לקח ומכיר דכתיב משום וגם

åâå'.(È‚)ליה: ìàéöçé éìúôð éðá נתיחס שלא מה
ג' ירושלמי מגילת בשלהי כמפורש הטעם זהו יותר
ומה  היחס מן ואחד אחד וכל עזרא מצא ספרים
נפתלי  בני ומן כתב לא מצא שלא ומה כתב שמצא
מייחד  הזה היחס שכל הטעם וזהו יותר מצא לא
ומה  וחברם זה ספר אל זה מספר דילג כי בדילוגים
עזרא, בספר כתב זה בספר לכתוב יכול היה שלא

התיחשו  ישראל וכל ט') (לקמן בסמוך נאמר כי תדע
הגלו  ויהודה ישראל מלכי ספר על כתובים והנם
לך  שבטים עשרת יחס לידע רצונך אם פתרון לבבל
הימים  דברי ספר כי מדי וערי גוזן נהר וחבור לחלח
בבבל  ספרן מצאתי יהודה אבל עמהם גלה שלהם

כתבתי: שמצאתי øùà(È„)ומה ìàéøùà äùðî éðá
.äãìé ילדה אשר דוגמא אשתו לו ילדה אשר פירוש

שותלח  אפרים אבל כ"ו) (במדבר במצרים ללוי אותה
מקניהם, את לקחת ירדו כי וגו' גת אנשי והרגום וגו'.
הארץ  ובמוצאי הדרנים במוצאי בקיאים היו ולא
בקיאים  היו הם כי בארץ הנולדים גת אנשי והרגום

ההיא: בארץ

cec zcevn
(Â).ÔÈÓÈ·:בנימין מבני היחוס ÂÎÂ'.(Ê)זהו ÌÈ¯˘Ú Ì˘ÁÈ˙‰Â:יחוסם ספרי היה הזה ÂÎÂ'.(Ë)למספר Ì˘ÁÈ˙‰Â ר"ל

ומאתים : אלף עשרים למספר חיל גבורי ועמהם  לתולדותם יחוסם ספרי להם  היו האבות ‰‡·Â˙.(È‡)ראשי È˘‡¯Ïהמה ר"ל 
וכו ': עשר  שבעה חילים מגיבורי האבות לראשי ÈÚ¯.(È·)היו È·:למעלה הנזכר  בלע בן עירי  והוא עיר  בני ‡Á¯.היו È·

לו: היו שמות ושתי  מהנזכרים אחד  והוא  איש  שם  הוא  ·Ï‰‰.(È‚)אחר  È·:יעקב אשת בנו‡˘¯Ï‡È.(È„)היא  היה  לא 
בנים: נקראו  בנים בני  אבל בתורה כמ"ש מנשה  בן מכיר בן  גלעד  בן היה  כי ÏÈ„‰.ממש  ישראל :‡˘¯ מבנות הראויה אשה

.‰ÈÓ¯‡‰:ארם ÌÈÙ˘ÏÂ.(ÂË)מבנות  ÌÈÙÁÏ:ולשפים לחפים  אחות לומר , ‡Â˙ÂÁ.רצה  Ì˘Â:האחים מן כ"א ‰˘È.של Ì˘Â
החשובים את רק וזכר אחיו חפר  בן היה  צלפחד כי הדורות לסדר שני  שהיה  ור"ל  שלפניו  במקרא  האמור  אשריאל  על חוזר  הוא 

פרש :ÂÈ·Â.(ÊË)שבהם : על  ‚ÚÏ„.(ÊÈ)חוזר È· ‰Ï‡אם כי ממש מנשה  בני היו  שלא  לומר וצלפחד  אשריאל על  מוסב
בנו: בן  וצלפחד בנו היה אשריאל באו ומגלע ' אשרÂ˙ÂÁ‡Â.(ÁÈ)מזרעו הארץ כקצת ומושלת מולכת שהיתה  גלעד אחות

ÂÎÂ'.(Î)לגלעד : Â· „¯·Â:ממש בנו היה משותלח  לבד בנים  בני כ "א  ממש בניו ולא בניו היו שכולם אפרים על מוסב
(‡Î).ı¯‡· ÒÈ„ÏÂ‰בארץ נולדו כי אפרים בני  כן  לא  ומבואה  הארץ  מוצא  וידעו ההיא  הארץ מילידי היו שהמה לפי כאומר

גת: אנשי  של  המקנה את  לקחת  ירדו אשר על  והרגום ותפשום גת בני עליהם  התגברו ולזה ‡ÌÈ¯Ù.(Î·)אחרת  Ï·‡˙ÈÂהדבר
חי: אפרים  עוד  רבים:‡ÂÈÁ.נעשה  ימים והתאבל תנחומין  מהם קיבל  לא אותו, נחמו שאחיו עם  ור"ל  ומיודעיו  אוהביו



קנה bk wxt l`wfgi - mi`iap

âë-÷øô ìà÷æçéfhÎi

é(ñ) :dá eNò íéèeôLe íéLpì íL-éäzå eâøä áøça dúBàå eç÷ì äéúBðáe äéða dúåøò elb änä¥¨»¦´¤§¨¨¼¨¤³¨§¤Æ¨Æ¨½̈§−̈©¤´¤¨¨®©§¦¥Æ©¨¦½§¦−¨¬¨«
àé:dúBçà éðeðfî äéúeðæz-úàå äpnî dúáâò úçLzå äáéìäà dúBçà àøzåáéøeMà éða-ìà ©¥Æ¤Æ£¨´¨¢¦½̈©©§¥¬©§¨−̈¦¤®¨§¤©̧§¤½¨¦§¥−£¨«¤§¥Á©¸

:ílk ãîç éøeça íéñeñ éáëø íéLøt ìBìëî éLáì íéáø÷ íéðâñe úBçt äáâòâéäàîèð ék àøàå ¨¹̈¨©¸§¨¦³§Ÿ¦Æ§ª¥´¦§½¨¨¦−Ÿ§¥´¦®©¬¥¤−¤ª¨«¨¥−¤¦´¦§¨®¨
ì ãçà Cøc:ïäézLãéíécNë (íééãùë) éîìö øéwä-ìò äwçî éLðà àøzå äéúeðæz-ìà óñBzå ¤¬¤¤−̈¦§¥¤«©−¤¤©§¤®¨©¥À¤©§¥Æ§ª¤´©©¦½©§¥´©§¦½

:øLMa íé÷÷çåèìL äàøî íäéLàøa íéìeáè éçeøñ íäéðúîa øBæà éøBâçìáá-éða úeîc ílk íéL £ª¦−©¨©«£¥̧¥¹§¨§¥¤À§¥³§¦Æ§¨´¥¤½©§¥¬¨¦¦−ª¨®§³§¥«¨¤Æ
:ízãìBî õøà íécNkæè:äîécNk íäéìà íéëàìî çìLzå äéðéò äàøîì íäéìò äábòzå (áâòúå) ©§¦½¤−¤©§¨«©©§§¨¬£¥¤−§©§¥´¥¤®¨©¦§©¯©§¨¦²£¥¤−©§¦«¨

i"yx
(È).íéùðì íù éäúå'הנואפו לכל קללה מהן לוקח

זימתה: על לפלונית עלתה מה ראו ממנה להווסר
.íéèåôùå:בלע"ז יושטישא"ט שפטים àøúå(È‡)כמו

.äáéìäà äúåçà על לאחותה בא אשר הרעה כל את
יראה: ולא äúáâò.זנוניה úçùúå זויט"ר תאותה

äáâò.(È·)בלע"ז: øåùà éðá ìà אל ששלח אחז זה
לעזרה אשור äéúåðæú.(È„):(שם)מלך ìà óñåúå

דמותם: אלא אותם ראתה שלא לצלמים להתאוות
.'åâå øé÷ä ìò ä÷åçî.øùùá:אחותה עשתה לא כזאת

.íéãùë éîìö שמשונין כשדים אנשי דמות
ציור:øùùá.בלבושיהון: øåæà.(ÂË)מיני éøåâç כן

כשדים: לבושי íéìåáè.דרך éçåøñ כובעים יתירי
בדם  הכתונת את ויטבלו כמו פירש ומנחם גדולים,

לז) העודף (בראשית  סרח הוא כן טבולי' סרוחי ופתרון
כו) דמיון (שמו' לו אין טבולים צבועה, המצנפת מן

קולסין: מחתין ת"י וכן הענין לפי íéùéìù.ופתרונו
äéðéò.(ÊË)גבורים: äàøîì דמות שראתה בשביל

צורתן:

cec zcevn
(È).‰Ó‰וגילו משפט  בה עשו עכ "ז אהובים היו כי עם

בגדיה שמפשיטים  זונה לאשה שעושים הקלון וזהו ערותה 
הבריות: בפני ערומה  אותה ˘Ìבשבי:ÂÁ˜Ï.ומוליכים È‰˙Â

.ÌÈ˘Ï לבל לנשים  ופרסום  שם להיות  תועלת  היה הזה  הדבר
הגמול  משפט  בה לעשות  תועלת היה וגם  כמעשיה יעשו
כבודה את  וחללה  ובזתה  אשור  ביד  מסרה  המקום ור"ל  הראוי 
שגלו ראובן ובני גד  בני והם  ובנותיה בניה לקחו ומתחלה
זה ואחר אחריהם שגלו נפתלי וארצה  זבולון וארצה תחלה 

עון: גמול  שכר תשלום ולמען יהודה  יוסר למען כזאת  לה ונעשה  אהלה בשם  הנקראת המלוכה ראש שומרון את Â˙¯‡.(È‡)גלו
השחיתה הזנות דבר ואת ממנה  יותר וחשקה עון  בדבר והשחיתה  מוסר לקחה ולא אהלה אחותה על  שבאה  הרעה כל  את  ראתה

אחותה : מזנוני ‡˘Â¯.(È·)יותר  È· Ï‡: אליה קרובים היו  וכאילו וסגנים פחות היו כי על אשור  בני אל  ÏÂÏÎÓ.חשקה È˘Â·Ï
ו סוסים  רוכבי אמר ביאור ולתוספת  פרשים  והיו יופי מיני  בכל  הכלולים במלבושים מלובשים  היו כי למד ועל  בחורי  היו כולם 

להם: חשקה כןÂ‡¯‡.(È‚)לזה  אהלה שעשתה  כמו לשתיהן  אחד ודרך ונטמאה בפועל  זינתה  כן להם  שחשקה  כמו  ראיתי
להם : עבדה כן שחשקה וכמו הצלחתם  מרבית  בעבור  אשור לפסילי חשקה היא גם ר "ל  אהליבה  עוד ÛÒÂ˙Â.(È„)עשתה

בצבע מצויירים כשדים אנשי צלמי הקיר על  חקוקים  אנשים כשראתה  ורק  בעיניה ראתה  שלא  למי  לחשוק תזנותיה  על הוסיפה
‡ÂÊ¯.(ÂË)הששר: È¯Â‚Áמאחוריהם ותולות  עודפות גדולות מצנפות בראשיהם וכאילו באזור מתניהם  עלי חגורים כאילו

צבעונים : במי ושרוים טבולים היו  ÌÏÂÎ.והמה ÌÈ˘ÈÏ˘ ‰‡¯Ó: ומושלים שרים במראה  היה הכשדים צלמי  היה„ÂÓ˙.כל  זה
מולדתם: ארץ  בכשדים  היושבים בבל  בני  צורתםÚ˙Â‚·‰.(ÊË)דמות  צלמי  יופי שראתה עיניה מראה בעבור  להם חשקה 

Â‚Â'.ומלבושיהם: ÁÏ˘˙Â:עמה לזנות שיבואו 

oeiv zcevn
(·È).ÏÂÏÎÓיופי מכלל וכן היופי  בכל  כלול  ור "ל  כל  מל'

נ) אנשים :‡È˘.(È„):(תהלים וציור:ÂÁÓ˜‰.כמו חקיקה מל'
.¯È˜‰: הכותל.ÈÓÏˆ:וצורה צבע·˘˘¯.דמות מין שם

בששר ומשוח  וכן  כב)חשוב  חגורה:‡ÂÊ¯.(ÂË):(ירמיה
.ÈÁÂ¯Òהעודף וסרח כמו ויתרון עודף  כז)ענין  ÌÈÏÂ·Ë.:(שמות

שרויים: ר"ל טבילה שלישיו˘ÌÈ˘ÈÏ.מל ' ומבחר  כמו שרים
טו) :(שם

f wxt minid ixac - miaezk

æ-÷øô à íéîéä éøáãakÎe

åìL ìàòéãéå øëáå òìa ïîéða:äLæúéa éLàø äMîç éøéòå úBîéøéå ìàéfòå éfòå ïBaöà òìá éðáe ¦§¨¦À¤¯©¨¤²¤¦¦«£¥−§Ÿ¨«§¥´¤À©¤§¿§ª¦¿§Âª¦¥¦¦¸§¦¦¹£¦À̈¨¥Æ¥´
ìLe óìà íéðLe íéøNò íNçéúäå íéìéç éøBab úBáà:äòaøàå íéLçøæòéìàå LòBéå äøéîæ øëá éðáe ¨½¦¥−£¨¦®§¦§©§À̈¤§¦³§©Æ¦Æ¤½¤§Ÿ¦−§©§¨¨«§¥´¤À¤§¦¿̈§¿̈¤Â¡¦¤¤

:øëá-éða älà-ìk úîìòå úBúðòå äiáàå úBîøéå éøîòå éðéòBéìàåèúéa éLàø íúBãìúì íNçéúäå §¤§¥©³§¨§¦Æ¦¥´©£¦½̈©£¨−§¨¨®¤¨¥−¤§¥¨«¤§¦§©§¨´§Ÿ§À̈¨¥Æ¥´
:íéúàîe óìà íéøNò ìéç éøBab íúBáàéãeäàå ïîéðáe Leòé (ùéòé) ïäìá éðáe ïäìa ìàòéãé éðáe £½̈¦¥−¨®¦¤§¦¬¤−¤¨¨«¦§¥¬§¦£¥−¦§¨®§¥´¦§À̈§¿Â¦§¨¦§¥³

:øçLéçàå LéLøúå ïúéæå äðòðëeàéøNò-äòáL íéìéç éøBab úBáàä éLàøì ìàòéãé éða älà-ìk «§©£¨Æ§¥½̈§©§¦−©£¦¨«©¨¥¹¤§¥³§¦«£¥Æ§¨¥´¨¨½¦¥−£¨¦®¦§¨«¨¨¬
:äîçìnì àáö éàöé íéúàîe óìàáé:øçà éða íLç øéò éða ítçå ítLåâéìàéöçé éìzôð éða ¤Æ¤Æ¨©½¦Ÿ§¥¬¨−̈©¦§¨¨«§ª¦³§ª¦Æ§¥´¦½ª¦−§¥¬©¥«§¥´©§¨¦À©£¦¥¯

(ô) :ääìá éða íelLå øöéå éðeâåãéøéëî-úà äãìé äinøàä BLâìét äãìé øLà ìàéøNà äMðî éða §¦²§¥¬¤§©−§¥¬¦§¨«§¥´§©¤½©§¦¥−£¤´¨¨®¨¦«©§Æ¨«£©¦½̈¨§¾̈¤¨¦−
:ãòìâ éáàåèìe íétçì äMà ç÷ì øéëîeäðéäzå ãçôìö éðMä íLå äëòî Búçà íLå íétL £¦¬¦§¨«¨¦º¨©³¦¨Æ§ª¦´§ª¦½§¥³£ŸÆ©£½̈§¥¬©¥¦−§¨§¨®©¦§¤¬̈

ìöì:úBða ãçôæè:í÷øå íìeà åéðáe LøL åéçà íLå Løt BîL àø÷zå ïa øéëî-úLà äëòî ãìzå ¦§¨§−̈¨«©¥̧¤©£¨³¥«¤¨¦Æ¥½©¦§¨³§Æ¤½¤§¥¬¨¦−¨®¤¨−̈¨¬¨¨«¤
æé:äMðî-ïa øéëî-ïa ãòìâ éða älà ïãa íìeà éðáeçéãBäLéà-úà äãìé úëìnä Búçàå §¥¬−̈§¨®¥µ¤§¥´¦§½̈¤¨¦−¤§©¤«©£Ÿ−©Ÿ¤®¤¨§¨Æ¤¦§½

:äìçî-úàå øæòéáà-úàåèé(ô) :íòéðàå éç÷ìå íëLå ïéçà òãéîL éða eéäiåëçìúeL íéøôà éðáe §¤£¦¤−¤§¤©§¨«©¦§−§¥´§¦¨®©§΅¨¤½¤§¦§¦−©£¦¨«§¥¬¤§©−¦¨®©
:Bða úçúå Bðá äãòìàå Bða úçúå Bða ãøáeàëúâ-éLðà íeâøäå ãòìàå øæòå Bða çìúeLå Bða ãáæå ¤³¤§Æ§©´©§½§¤§¨¨¬§−§©¬©§«§¨¨¬§²§¤¬©§−§¥´¤§¤§¨®©£¨À©§¥©Æ
:íäéð÷î-úà úç÷ì eãøé ék õøàa íéãìBpäáë:Bîçðì åéçà eàáiå íéaø íéîé íäéáà íéøôà ìaàúiå ©¨¦´¨½̈¤¦´¨§½¨©−©¤¦§¥¤«©¦§©¥²¤§©¬¦£¦¤−¨¦´©¦®©¨¬Ÿ¤−̈§©£«

i"yx
(Â).ìàòéãéå øëáå òìá ïéîéðá הישר בספר שקורא זה

מ"ז): (בראשית øéò(È·)אשבל éðá íéôçå íéôùå
.øçà éðá íùç היה לא הזה היחס ספר שכתב עזרא

לבדם  כתבם לפיכך לאו אם בנימין מבני היו אם יודע
מספקא  לחופים אשה לקח ומכיר דכתיב משום וגם

åâå'.(È‚)ליה: ìàéöçé éìúôð éðá נתיחס שלא מה
ג' ירושלמי מגילת בשלהי כמפורש הטעם זהו יותר
ומה  היחס מן ואחד אחד וכל עזרא מצא ספרים
נפתלי  בני ומן כתב לא מצא שלא ומה כתב שמצא
מייחד  הזה היחס שכל הטעם וזהו יותר מצא לא
ומה  וחברם זה ספר אל זה מספר דילג כי בדילוגים
עזרא, בספר כתב זה בספר לכתוב יכול היה שלא

התיחשו  ישראל וכל ט') (לקמן בסמוך נאמר כי תדע
הגלו  ויהודה ישראל מלכי ספר על כתובים והנם
לך  שבטים עשרת יחס לידע רצונך אם פתרון לבבל
הימים  דברי ספר כי מדי וערי גוזן נהר וחבור לחלח
בבבל  ספרן מצאתי יהודה אבל עמהם גלה שלהם

כתבתי: שמצאתי øùà(È„)ומה ìàéøùà äùðî éðá
.äãìé ילדה אשר דוגמא אשתו לו ילדה אשר פירוש

שותלח  אפרים אבל כ"ו) (במדבר במצרים ללוי אותה
מקניהם, את לקחת ירדו כי וגו' גת אנשי והרגום וגו'.
הארץ  ובמוצאי הדרנים במוצאי בקיאים היו ולא
בקיאים  היו הם כי בארץ הנולדים גת אנשי והרגום

ההיא: בארץ

cec zcevn
(Â).ÔÈÓÈ·:בנימין מבני היחוס ÂÎÂ'.(Ê)זהו ÌÈ¯˘Ú Ì˘ÁÈ˙‰Â:יחוסם ספרי היה הזה ÂÎÂ'.(Ë)למספר Ì˘ÁÈ˙‰Â ר"ל

ומאתים : אלף עשרים למספר חיל גבורי ועמהם  לתולדותם יחוסם ספרי להם  היו האבות ‰‡·Â˙.(È‡)ראשי È˘‡¯Ïהמה ר"ל 
וכו ': עשר  שבעה חילים מגיבורי האבות לראשי ÈÚ¯.(È·)היו È·:למעלה הנזכר  בלע בן עירי  והוא עיר  בני ‡Á¯.היו È·

לו: היו שמות ושתי  מהנזכרים אחד  והוא  איש  שם  הוא  ·Ï‰‰.(È‚)אחר  È·:יעקב אשת בנו‡˘¯Ï‡È.(È„)היא  היה  לא 
בנים: נקראו  בנים בני  אבל בתורה כמ"ש מנשה  בן מכיר בן  גלעד  בן היה  כי ÏÈ„‰.ממש  ישראל :‡˘¯ מבנות הראויה אשה

.‰ÈÓ¯‡‰:ארם ÌÈÙ˘ÏÂ.(ÂË)מבנות  ÌÈÙÁÏ:ולשפים לחפים  אחות לומר , ‡Â˙ÂÁ.רצה  Ì˘Â:האחים מן כ"א ‰˘È.של Ì˘Â
החשובים את רק וזכר אחיו חפר  בן היה  צלפחד כי הדורות לסדר שני  שהיה  ור"ל  שלפניו  במקרא  האמור  אשריאל  על חוזר  הוא 

פרש :ÂÈ·Â.(ÊË)שבהם : על  ‚ÚÏ„.(ÊÈ)חוזר È· ‰Ï‡אם כי ממש מנשה  בני היו  שלא  לומר וצלפחד  אשריאל על  מוסב
בנו: בן  וצלפחד בנו היה אשריאל באו ומגלע ' אשרÂ˙ÂÁ‡Â.(ÁÈ)מזרעו הארץ כקצת ומושלת מולכת שהיתה  גלעד אחות

ÂÎÂ'.(Î)לגלעד : Â· „¯·Â:ממש בנו היה משותלח  לבד בנים  בני כ "א  ממש בניו ולא בניו היו שכולם אפרים על מוסב
(‡Î).ı¯‡· ÒÈ„ÏÂ‰בארץ נולדו כי אפרים בני  כן  לא  ומבואה  הארץ  מוצא  וידעו ההיא  הארץ מילידי היו שהמה לפי כאומר

גת: אנשי  של  המקנה את  לקחת  ירדו אשר על  והרגום ותפשום גת בני עליהם  התגברו ולזה ‡ÌÈ¯Ù.(Î·)אחרת  Ï·‡˙ÈÂהדבר
חי: אפרים  עוד  רבים:‡ÂÈÁ.נעשה  ימים והתאבל תנחומין  מהם קיבל  לא אותו, נחמו שאחיו עם  ור"ל  ומיודעיו  אוהביו
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Âìáhä,äìk BòøfL øáãa ïéøzî åéìecb;äìk Bòøæ ïéàL øáãa ìáà,ïéøeñà ïéìecâ éìecb.øác eäæéà ©¤¤¦¨ª¨¦§¨¨¤©§¨¤£¨§¨¨¤¥©§¨¤¦¥¦¦£¦¥¤¨¨
äìk Bòøæ ïéàL?óelä ïBâk,íéìöaäå íeMäå.äãeäé éaøøîBà:íéøBòOk íeMä. ¤¥©§¨¤§©§©§©§¨¦©¦§¨¥©©§¦

ÊúBiñça éøëpä íò Lkðîä,ìáè åéúBøtL ét ìò óà,éàøò íäî ìëBà.eàîèpL äîeøú éìéúL,ïìúL–eøäè ©§©¥¦©¨§¦¤¨¦©©¦¤¥¨¤¤¥¥¤£©§¦¥§¨¤¦§§§¨¨¨£
ànèlî.ìëàä úà íâiL ãò ìBëàlî ïéøeñàå.äãeäé éaøøîBà:äðLéå íâiL ãò. ¦§©¥©£¦¦¤¡©¤¨Ÿ¤¨Ÿ¤©¦§¨¥©¤¨Ÿ§¦§¤

È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡íéLãò CBúa BðúpL ìöa:íìL íà–øzî;Bëzç íàå–íòè ïúBða;ìéLázä ìk øàLe,ïéa íìL ïéa ¨¨¤§¨§£¨¦¦¨¥ª¨§¦¦§§¥©©§¨¨©©§¦¥¨¥¥

Czçî–íòè ïúBða.äãeäé éaøäðçva øézî,àîäfä úà ìBhì àlà BðéàL. §ª¨§¥©©©¦§¨©¦©©£¨¤¥¤¨¦¤©ª£¨

e.mixzen eilecb lahd:åúëàìî äøîâð àìù ìáè [øàùë ì"ö] ìëàùë ,éàøò úìéëàá.dlk erxfy xacaìéòì ïðúã äéúìîì àðú ùøôî àúùä
.äìë åòøæù øáãá àìà àéåä àì ïéìåç åéìåãâ ìáèä.dlk erxf oi`y xaca la`:éàøò úìéëàá íéøåñà ïéìåãâ éìåãâ åìéôà.dxeryk meydíåùä øîåìë

äøåòùë ìåãâ àåäù íåùä øçà ùåøéô .äøåòùä åîë äøäî ãáàðå äìë åòøæ äéäéù øáã úåàåáúá ïéàù éôì äøåòù è÷ðå .äøåòùä åîë äìë åòøæ áåùç
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äìë åòøæ äøåòùëî úåçô ìáà ,äìë åòøæ ïéà

f.ykpnd:úå÷øéäå äàåáúä êåúá íéìãâä íéòø íéáùò ùìåú.zeiqga:úåéñç íéàø÷ð åìà ìë ,éúøëäå íéìöáäå óåìäå íåùä ïåâë.eizexity t"r`
ìëåà éëä åìéôà äìë åòøæ ïéàù øáãá ìáè ìáè éìåãâå øùòîä ïî òé÷ôäì ìàøùé õøàá íéáëåë ãáåòì ïéð÷ ïéà àðú éàä øáñã ,ìáè íéáëåë ãáåò ìù

:éàøò ïäî.dnexz ilizyïéãøúå áåøë éìéúù ïåâë.`nhln exdh ,olzye e`nhpyäøéæâ ø÷éòã ïåéë ú"àå .ìëåà úøåúî åìèáúð ò÷ø÷ì åøáçúðù ïåéëã
äîåøúã ì"éå .äéáâ äì éäùî åøäèã ïåéë éúëà ,äì÷ú éãéì éúàå äéáâ äì éäùî àîìã ïäë ãéá äàîè äîåøú íåùî àìà äðéà äîåøúë äîåøú éìåãâ
ì"ö] äéä àì äòøæì éãë äîåøú ïäëì íéðúåð åéä íà åìéôà êëìä ,äôøù äðåòè úàîèð íàå íéøåäè íéðäëì àìà äéåàø äðéàù éôì äáøä ìåæá úøëîð

:äòøæì éãë äàîè äîåøú ääùî äéä ïéìåç ïéìåãâä åéä íà ìáà ,åäãù ìèáî [ãéñôî.lek`l mixeq`e:àéä àîìòá äìòî.lke`d mebiy crêåúçé
:øúåî àäé ë"çà ìãâéù äîå ,äìéëàì éåàøä ìë.dpyie mebiy cräëìä ïéàå .øúåî äéäé êìéàå éðùî ìãâéù äîå ,äéðùä íòôá íâ ìãâù äî êåúçéù

:äãåäé éáøë
i`.miycr jezl epzpy lvaìöá .íéùãò êåúì åðúðù ìöá ì"öëå ïàë ùé ÷éúòîä úåòè] .íéùãò êåúì åðúðù äîåøú ìù ìöá ä"äå [ïéìåç ìù]

åðîî åàöéå åìåùá øçà íéùãòá åðúðù ïåâë éøééîå .äîåøú ìù íéùãò êåúì åðúðù ïéìåç ìù ìöáì ä"äå [[ïéìåç ìù] íéùãò êåúì åðúðù äîåøú ìù
:íìù àåäùë óà ,àîòè òìáå áéäéã ,àèéùô íéùãòá ìöáä ìùáúð íà ìáà .íäî òìåá àìå íéùãòá èìåô íìù àåäùë ìöáä ïéà æàù ,åéîéîozepa

.mrh:äéäùë ïéìåç ìëä àì éàå ,íéøæì øåñà ìëä äîåøúã àîòè åäá úéà éà .äîåøúáå ïéìåçá øúåîù ,ïäë åäì íéòèã.liyaz lk x`yeíåù ïåâë
:ïäá àöåéëå ,èåìô÷å.dpgva xiznäéäéù ãáìáå ,øúåî äðçöäå ìöáä úà ìèåð ,øéöá úåùåáëä íéðè÷ íéâã íäù ,äðçöá äîåøú ìù ìöá ïúð íà
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זה  שדין להשמיע, משנתנו ובאה חולין, גידוליו  שהטבל ד) (משנה לעיל למדנו
(שם). בארנו  שכבר  כמו  כלה, שזרעו בדבר אלא אינו

ìáhä אכילת אפילו ממנו  לאכול ואסור  למעשר , הוקבע שכבר – ÇÆÆ
בטבלו , נזרע אם מעשרות, הפרשת בלא ïéøzîעראי åéìecb– ÄÈËÈÄ

כטבל דינם אין למעשר, מלאכתם נגמרה לא שעדיין  שגידוליו כלומר

שמותר למעשר, הוקבע לא שעדיין  טבל  כשאר  אלא ממנו , שצמחו 
ודווקא עראי; אכילת ממנו  äìkלאכול  BòøfL øáãa גידוליו – ÀÈÈÆÇÀÈÆ
בשעורים; או  בחיטים כגון  äìkמותרין, Bòøæ ïéàL øáãa ìáàÂÈÀÈÈÆÅÇÀÈÆ

להלן, כמבואר –ïéøeñà ïéìecâ éìecb גידולין גידולי אפילו – ÄÅÄÄÂÄ
כבר שהזרע כיון למעשר, שהוקבעו קודם אף עראי באכילת אסורים

שזרעו. קודם למעשר ïBâkהוקבע ?äìk Bòøæ ïéàL øác eäæéàÅÆÈÈÆÅÇÀÈÆÀ
óelä, בצל מין –íéìöaäå íeMäå כלה זרעם אין אלו צמחים – ÇÀÇÀÇÀÈÄ

שנתיים). רב צמחים íéøBòOk(שהם íeMä :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÀÄ
מהר  ונפסד  כלה שזרעו  לפי  "שעורים" ונקט כלה, שזרעו  (רמב"ם ).–

גורסים: dxeryk,ויש meyd כשעורה גדול  שהוא השום : ומפרשים
כלה זרעו מכשעורה פחות אבל  כלה, זרעו dkld(הר"ש ).אין oi`e
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Lkðîä,הרעים העשבים את התולש  –éøëpä íò בשדה כפועל – ÇÀÇÅÄÇÈÀÄ
והבצלים úBiñçaהנכרי , והשום הלוף כגון  הבצל, צמחי  הם – ÆÈÄ

כלה, זרעם ואין  "חסיות", בשם נכללים שכולם étוכדומה, ìò óàÇÇÄ
ìáè åéúBøtL בארץ לנכרי קניין  אין משנתנו  של  התנא שלדעת – ÆÅÈÆÆ

הם, טבל גידולי  אלו  שחסיות ונמצא המעשר, מן  להפקיע ישראל

זרעו  שאין בדבר  טבל  שגידולי  הקודמת) (במשנה לעיל שנינו  והרי 
מקום מכל אסורים, íäîכלה ìëBà,הישראלי הפועל  –éàøò– ÅÅÆÂÇ

גזרו  לא נכרי  של טבל שבגידולי מעשר , הפרשת בלא עראי, אכילת
עראי. אכילת לאסור  eàîèpLחכמים äîeøú éìéúL שתילים – ÀÄÅÀÈÆÄÀÀ

והן  אחר  במקום אותן ושותלין אותן שעוקרים רכות נטיעות היינו 
וכדומה, כרוב שתילי כגון תרומה, שתילי  נטמאו  ואם והולכות; גדלות

כך ànèlîואחר  eøäè ,ïìúL בטלו לקרקע שנתחברו שכיון  – ÀÈÈÈÂÄÀÇÅ
מטומאתם, ויצאו  אוכל  ìBëàlîמתורת ïéøeñàå,לכהנים אף – ÇÂÄÄÆÁ

טמאה, כתרומה דינם שיהא חכמים בהם החמירו  אכילה שלענין
íâiL ãò–,מהצמח ìëàäשיחתוך úà;לאכילה שראוי מה – ÇÆÈÙÆÈÙÆ

באכילה. מותר מכן  לאחר  שיגדל  ãòומה :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇ
äðLéå íâiL הגימום לאחר  שיגדל  מה ויחתוך ויחזור שיחתוך  – ÆÈÙÀÄÀÆ

באכילה. מותר השני  הגימום אחר  שיגדל ומה dkldהראשון ; oi`e
.dcedi iaxk
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נותנת  שהתרומה בו , וכיוצא בישול ידי  על  בחולין  תרומה בתערובת דן זה פרק
בחולין. טעם

íéLãò CBúa BðúpL ìöa תרומה של  והבצל בישולם, לאחר – ÈÈÆÀÈÀÂÈÄ
להיפך או חולין  של  íìL(רמב"ם ),והעדשים íàהבצל היה אם – ÄÈÅ

הבצלøzîשלם, שאין לזרים, באכילה מותרים החולין כלומר  – ËÈ
מהם; בולע ולא בעדשים פולט שלם Bëzçכשהוא íàåבצל – ÀÄÄÀ

מחותך , כשהוא העדשים בתוך íòèשנתנו  ïúBða בתרומה יש אם – ÀÅÇÇ
את  טועם וכהן לזרים; באכילה אסור הכל  בחולין טעם ליתן  כדי 

לזרים. אסורים הם הרי תרומה, טעם בהם יש  ואם øàLeÀÈהחולין ,
ìéLázä ìk או והבצל  בצל , לתוכו נתן  אם עדשים, של שאינו – ÈÇÇÀÄ

תרומה, של  Czçîהתבשיל  ïéa íìL ïéaבצל לתוכו שנתן בין  – ÅÈÅÅÀËÈ
מחותך , בצל בין  íòèשלם ïúBða בתרומה כשיש לזרים אסור הכל  – ÀÅÇÇ

בחולין . טעם ליתן  äðçvaכדי  øézî äãeäé éaøשל תערובת – ÇÄÀÈÇÄÇÇÂÈ
של שלם בצל  לתוכה נתן  ואם "צחנה"; נקראת טרופים דגים מיני 

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ixiyr wxt zenexz zkqn

·dönçå äqò CBúì Bðúðe B÷qøL çetz–äøeñà Bæ éøä.íéî ìL øBaä CBúì eìôpL íéøBòN,ét ìò óà ©©¤¦§§¨§¦¨§¦§¨£¥£¨§¦¤¨§§©¤©¦©©¦
åéîéî eLéàáäL–ïéøzî. ¤¦§¦¥¨ª¨¦

‚äîeøz ïéé ìL úéáç ét ìò dðúðe änç út äãBøä–øéàî éaøøñBà;äãeäé éaøåøézî.éñBé éaøøézî ¨¤©©¨§¨¨©¦¨¦¤¥§¨©¦¥¦¥§©¦§¨©¦©¦¥©¦
íéhç ìLa,íéøBòN ìLa øñBàå,úBáàBL íéøBòOäL éðtî. §¤¦¦§¥§¤§¦¦§¥¤©§¦£

„Ba äôàå äîeøz ìL ïBnëa B÷éqäL øepz–úøzî útä,ïBnk íòè ïéàL,ïBnk çéø àlà. ©¤¦¦§©¤§¨§¨¨©©ª¤¤¤¥©©©¤¨¥©©
‰ïéé ìL øBaä CBúì äìôpL ïzìz,éðL øNòîáe äîeøza–íòè ïzì éãk òøfa Lé íà,õòa àG ìáà; ¦§¨¤¨§¨§©¤©¦©§¨§©£¥¥¦¦¥©¤©§¥¦¥©©£¨¨¥

Lc÷äå íøkä éàìëáe úéòéáMa–íòè ïzì éãk õòáe òøfa Lé íà. ©§¦¦§¦§¥©¤¤§¤§¥¦¥©¤©¨¥§¥¦¥©©

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íòè åá ïúéì éãë àìå íéâãä úîäåæ øéáòäì àìà åëåúì ïúéð ìöáä ïéàù .äðçöä íò áøòúð àìå çåîéð àìù íìù ìöáä
a.getz:íéøæì äøåñà äñéòä äöîçúð äîåøúä úîçî ïéìåçå ìéàåä äöîçå äñéòä êåúì ùåúëå ÷ñåøî àåäùë åðúðå å÷ñøù äîåøú ìùt"r`

.eyi`ady:íéøúåî åéîéî ,äîåøú ìù íéøåòùä úîçî
b.dcexd:äééãø úàø÷ð øåðúä ïî úôä úàöåä.dnexz ly oii ly ziag t"r dpzpe:ïééä çéøî úáàåùå úèìå÷ úôä àúùäã.xqe` n"xàçéø øáñã

:àéä àúìéî.xizn dcedi iaxeàçéø øáñã:àéä àúìéî åàìiptn.zea`ey mixerydy:éñåé éáøë äëìäå .äîåøú ìù ïéé úéçåìçìî úåëùåî
c.oenk gix `l`øåðúä ÷ñåäã íåùî éàå .äøåúáù ïéøåñéà ìëá ïéá äîåøúá ïéá àéä àúìî åàì àçéøå ,úôä êåúì ñðëð [ïåîë] (íåèô) ìù çéø à÷åãã

:äàðä øåñà äøåñéà ïéà ,äîåøúá
d.ozlzæ"òìáå ,à"áìåç éáøòá:å"âéøâðéô.ura `l la`õòä ïéàù éôì ,ïéìåç ìù ïéé øåñàì éøôä íò óøèöî õòä ïéà äåù åéøôå åöò íòèù ô"òà

:àåä çáùì íòè ïúåð ïééá ïúìú ìù õòäå .øåñà õòä óà ùã÷äå íéàìëå úéòéáù ìáà .äîåøúá ùåã÷

`xephxa yexit

מותרת, והצחנה הבצל את מוציא úàתרומה, ìBhì àlà BðéàLÆÅÆÈÄÆ
àîäfä ניתן הבצל  שאין  של– הזוהמא את להוציא אלא לתוכה ÇËÂÈ

טעם. בה נותן אינו אבל  הרע, ריחה את ולבטל dkldהצחנה oi`e
.dcedi iaxk

ב ה נ ש מ ר ו א ב

çetz,תרומה של –äqò CBúì Bðúðe B÷qøL, חולין של  – ÇÇÆÄÀÀÈÀÄÈ
dönçå עיסות לחמץ דרכם היה שכן  העיסה, את התפוח וחימץ – ÀÄÀÈ
אליהו"),בתפוחים äøeñà("שנות Bæ éøä מחמת ונתחמצה הואיל  – ÂÅÂÈ

לזרים. העיסה אסורה תרומה,íéøBòNהתרומה, של  –eìôpL ÀÄÆÈÀ
åéîéî eLéàáäL ét ìò óà ,íéî ìL øBaä CBúìשל – ÀÇÆÇÄÇÇÄÆÄÀÄÅÈ

בהם, טעם שנתנו השעורים מחמת לזרים,ïéøzîהבור  המים – ËÈÄ
אוסר. אינו לפגם טעם והנותן המים, את פוגם השעורים שטעם

i y i l y
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äãBøä,התנור מן  המוציא –änç út, חולין של  –ìò dðúðe ÈÆÇÇÈÀÈÈÇ
äîeøz ïéé ìL úéáç ét, היין ריח קולטת הפת ונמצאת –éaø ÄÈÄÆÅÀÈÇÄ

øñBà øéàî;תרומה של  היין ריח וקלטה הואיל  לזרים, הפת את – ÅÄÅ
øézî äãeäé éaøå הריח אין  יהודה רבי  שלדעת לזרים, הפת את – ÀÇÄÀÈÇÄ

ממ  של לאסורדבר כדי  היא").ש מילתא לאו  ("ריחא הפת éaøÇÄאת
íéhç ìLa øézî éñBé היא הרי  חיטים, של היא הפת אם – ÅÇÄÀÆÄÄ

íéøBòNמותרת; ìLa øñBàå היא הרי שעורים של  היא ואם – ÀÅÀÆÀÄ
úBáàBLאסורה, íéøBòOäL éðtî. לתוכן התרומה יין לחלוחית – ÄÀÅÆÇÀÄÂ

.iqei iaxk dklde

שריח  סובר, יוסי רבי  שאף יוצא, זה ולפי ברטנורא; פי  על משנתנו  בארנו 
מפני אוסר, הוא שעורים של שבפת אלא דלקמן), משנה (כסתם אוסר אינו 

היין לחלוחית שואבת aeh")שהיא mei zetqez") פסחים) מפרש רש"י אבל  .
ב): gixd",עו, z` zea`ey mixerydy iptn"כרבי אמנם סובר  יוסי שרבי  כלומר

חיטים  פת בין  מבדיל  שהוא אלא היא"), מילתא ("ריחא אוסר שהריח  מאיר,
היין ריח אין  חיטים בפת ואילו  היין ריח נקלט שעורים שבפת שעורים לפת
וחבית  חמה בפת אלא במשנתנו נחלקו שלא (שם), בגמרא דעה ויש – נקלט.
את  הפת קולטת מקום מכל מגופה שהחבית אף מאיר רבי  שלדעת מגופה,
בפת; נכנס היין ריח אין  מגופה והחבית שהואיל סובר, יהודה ורבי  היין ; ריח
חיטים. של  פת לא אבל  היין ריח את  שואבת שעורים שפת סובר יוסי ורבי 
וחבית  צוננת ובפת אסורה; שהפת מודים הכל  פתוחה וחבית חמה בפת אבל 
כך מגופה וחבית חמה בפת שנחלקו וכשם מותרת. שהפת הכל  דברי מגופה

אם  אף משנתנו מתיישבת זו דעה לפי פתוחה. וחבית צוננת בפת גם נחלקו 
היא". מילתא ש"ריחא סוברים, שהכל נאמר

טו, תרומות (הל' משנתנו  כלשון כותב והוא יוסי  כרבי פוסק הרמב"ם ברם
שהבאנו הגמרא כפי וכו' פתוחה לחבית מגופה חבית בין מחלק ואינו  יג),
המובא  חילוק אותו  שכל  היא, הרמב"ם שדעת משנה", ב"כסף ומבואר  לעיל .
ש"ריחא  היא ההלכה אבל  היא"; מילתא "ריחא הסובר לדעת הוא בגמרא
סובר הרמב"ם שלדעת יוצא, מכאן כלל . לחלק אין ולכן  היא", מילתא לאו
שעורים  של  שפת אלא היא"), מילתא לאו  ("ריחא אוסר אינו שריח יוסי  רבי

לעי שבארנו  כמו  היין , לחלוחית ששואבת מפני  גם אסורה, ואולי במשנה. ל
לחלוחית  שאיבת בענין אלא ריח בענין  כאן  חולקים אינם יהודה ורבי מאיר  רבי

הפת. ידי על  oeir.היין  jixve

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äîeøz ìL ïBnëa B÷éqäL øepz משמשים שזרעיו צמח מין – ÇÆÄÄÀÇÆÀÈ
לפת, Baכתבלין äôàå, חולין של פת –úøzî útä באכילה – ÀÈÈÇÇËÆÆ

ïBnkלזרים, íòè ïéàL,בפת –ïBnk çéø àlà והריח בלבד, – ÆÅÇÇÇÆÈÅÇÇ
סוברת: משנתנו סתם שכן  אוסר , id`.אינו  `zlin e`l `gix ומה

לזרים  אסורה התרומה שאין איסור , בזה אין בתרומה התנור שהוסק
בלבד. באכילה אלא בהנאה

שאין והטעם היא", מילתא "ריחא הסובר לדעת אף משנתנו  ליישב רוצים ויש
ב). סו , זרה עבודה (בבלי  נשרף שהכמון לפי  הפת, את כאן  אוסר הכמון  ריח

i r i a x m e i
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ïzìz הבנויים מורכבים עלים בעל  הקטניות, ממשפחת צמח מין – ÄÀÈ
שווה, ופריו עצו  וטעם (פנוגרי "ק), עלעלים CBúìשלושה äìôpLÆÈÀÈÀ

ïéé ìL øBaä: חולין של  –äîeøzaשל התלתן  היתה אם – ÇÆÇÄÇÀÈ
éðLתרומה, øNòîáe,שני מעשר  של  שהיתה או  –òøfa Lé íà ÀÇÂÅÅÄÄÅÇÆÇ

היין, לתוך שנפלה תלתן  אותה של  –íòè ïzì éãkאסור ביין, – ÀÅÄÅÇÇ
בלא  לירושלים חוץ לאכלו אסור  או תרומה), של (בתלתן  לזרים היין

שני ), מעשר  של  (בתלתן  õòaפדיון  àG ìáà מצטרף העץ אין – ÂÈÈÅ
התלתן  בזרע אין  שאם כלומר טעם, בנותן  היין את לאסור הזרע עם
נאסר, היין אין  שלה, הקנה עם בצירוף אלא ביין טעם לבדו ליתן  כדי 

שני. מעשר  בקדושת ולא תרומה בקדושת לא קדוש העץ שאין  לפי
úéòéáMa,שביעית של  התלתן  היתה אם אבל –íøkä éàìëáe ÇÀÄÄÀÄÀÅÇÆÆ

הכרם, כלאי של שהיתה או  –Lc÷äå, הקדש של או –Lé íà ÀÆÀÅÄÅ
íòè ïzì éãk õòáe òøfa מצטרף אלו  איסורים שלגבי כלומר – ÇÆÇÈÅÀÅÄÅÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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Âìáhä,äìk BòøfL øáãa ïéøzî åéìecb;äìk Bòøæ ïéàL øáãa ìáà,ïéøeñà ïéìecâ éìecb.øác eäæéà ©¤¤¦¨ª¨¦§¨¨¤©§¨¤£¨§¨¨¤¥©§¨¤¦¥¦¦£¦¥¤¨¨
äìk Bòøæ ïéàL?óelä ïBâk,íéìöaäå íeMäå.äãeäé éaøøîBà:íéøBòOk íeMä. ¤¥©§¨¤§©§©§©§¨¦©¦§¨¥©©§¦

ÊúBiñça éøëpä íò Lkðîä,ìáè åéúBøtL ét ìò óà,éàøò íäî ìëBà.eàîèpL äîeøú éìéúL,ïìúL–eøäè ©§©¥¦©¨§¦¤¨¦©©¦¤¥¨¤¤¥¥¤£©§¦¥§¨¤¦§§§¨¨¨£
ànèlî.ìëàä úà íâiL ãò ìBëàlî ïéøeñàå.äãeäé éaøøîBà:äðLéå íâiL ãò. ¦§©¥©£¦¦¤¡©¤¨Ÿ¤¨Ÿ¤©¦§¨¥©¤¨Ÿ§¦§¤

È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡íéLãò CBúa BðúpL ìöa:íìL íà–øzî;Bëzç íàå–íòè ïúBða;ìéLázä ìk øàLe,ïéa íìL ïéa ¨¨¤§¨§£¨¦¦¨¥ª¨§¦¦§§¥©©§¨¨©©§¦¥¨¥¥

Czçî–íòè ïúBða.äãeäé éaøäðçva øézî,àîäfä úà ìBhì àlà BðéàL. §ª¨§¥©©©¦§¨©¦©©£¨¤¥¤¨¦¤©ª£¨

e.mixzen eilecb lahd:åúëàìî äøîâð àìù ìáè [øàùë ì"ö] ìëàùë ,éàøò úìéëàá.dlk erxfy xacaìéòì ïðúã äéúìîì àðú ùøôî àúùä
.äìë åòøæù øáãá àìà àéåä àì ïéìåç åéìåãâ ìáèä.dlk erxf oi`y xaca la`:éàøò úìéëàá íéøåñà ïéìåãâ éìåãâ åìéôà.dxeryk meydíåùä øîåìë

äøåòùë ìåãâ àåäù íåùä øçà ùåøéô .äøåòùä åîë äøäî ãáàðå äìë åòøæ äéäéù øáã úåàåáúá ïéàù éôì äøåòù è÷ðå .äøåòùä åîë äìë åòøæ áåùç
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äìë åòøæ äøåòùëî úåçô ìáà ,äìë åòøæ ïéà

f.ykpnd:úå÷øéäå äàåáúä êåúá íéìãâä íéòø íéáùò ùìåú.zeiqga:úåéñç íéàø÷ð åìà ìë ,éúøëäå íéìöáäå óåìäå íåùä ïåâë.eizexity t"r`
ìëåà éëä åìéôà äìë åòøæ ïéàù øáãá ìáè ìáè éìåãâå øùòîä ïî òé÷ôäì ìàøùé õøàá íéáëåë ãáåòì ïéð÷ ïéà àðú éàä øáñã ,ìáè íéáëåë ãáåò ìù

:éàøò ïäî.dnexz ilizyïéãøúå áåøë éìéúù ïåâë.`nhln exdh ,olzye e`nhpyäøéæâ ø÷éòã ïåéë ú"àå .ìëåà úøåúî åìèáúð ò÷ø÷ì åøáçúðù ïåéëã
äîåøúã ì"éå .äéáâ äì éäùî åøäèã ïåéë éúëà ,äì÷ú éãéì éúàå äéáâ äì éäùî àîìã ïäë ãéá äàîè äîåøú íåùî àìà äðéà äîåøúë äîåøú éìåãâ
ì"ö] äéä àì äòøæì éãë äîåøú ïäëì íéðúåð åéä íà åìéôà êëìä ,äôøù äðåòè úàîèð íàå íéøåäè íéðäëì àìà äéåàø äðéàù éôì äáøä ìåæá úøëîð

:äòøæì éãë äàîè äîåøú ääùî äéä ïéìåç ïéìåãâä åéä íà ìáà ,åäãù ìèáî [ãéñôî.lek`l mixeq`e:àéä àîìòá äìòî.lke`d mebiy crêåúçé
:øúåî àäé ë"çà ìãâéù äîå ,äìéëàì éåàøä ìë.dpyie mebiy cräëìä ïéàå .øúåî äéäé êìéàå éðùî ìãâéù äîå ,äéðùä íòôá íâ ìãâù äî êåúçéù

:äãåäé éáøë
i`.miycr jezl epzpy lvaìöá .íéùãò êåúì åðúðù ìöá ì"öëå ïàë ùé ÷éúòîä úåòè] .íéùãò êåúì åðúðù äîåøú ìù ìöá ä"äå [ïéìåç ìù]

åðîî åàöéå åìåùá øçà íéùãòá åðúðù ïåâë éøééîå .äîåøú ìù íéùãò êåúì åðúðù ïéìåç ìù ìöáì ä"äå [[ïéìåç ìù] íéùãò êåúì åðúðù äîåøú ìù
:íìù àåäùë óà ,àîòè òìáå áéäéã ,àèéùô íéùãòá ìöáä ìùáúð íà ìáà .íäî òìåá àìå íéùãòá èìåô íìù àåäùë ìöáä ïéà æàù ,åéîéîozepa

.mrh:äéäùë ïéìåç ìëä àì éàå ,íéøæì øåñà ìëä äîåøúã àîòè åäá úéà éà .äîåøúáå ïéìåçá øúåîù ,ïäë åäì íéòèã.liyaz lk x`yeíåù ïåâë
:ïäá àöåéëå ,èåìô÷å.dpgva xiznäéäéù ãáìáå ,øúåî äðçöäå ìöáä úà ìèåð ,øéöá úåùåáëä íéðè÷ íéâã íäù ,äðçöá äîåøú ìù ìöá ïúð íà

`xephxa yexit
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זה  שדין להשמיע, משנתנו ובאה חולין, גידוליו  שהטבל ד) (משנה לעיל למדנו
(שם). בארנו  שכבר  כמו  כלה, שזרעו בדבר אלא אינו

ìáhä אכילת אפילו ממנו  לאכול ואסור  למעשר , הוקבע שכבר – ÇÆÆ
בטבלו , נזרע אם מעשרות, הפרשת בלא ïéøzîעראי åéìecb– ÄÈËÈÄ

כטבל דינם אין למעשר, מלאכתם נגמרה לא שעדיין  שגידוליו כלומר

שמותר למעשר, הוקבע לא שעדיין  טבל  כשאר  אלא ממנו , שצמחו 
ודווקא עראי; אכילת ממנו  äìkלאכול  BòøfL øáãa גידוליו – ÀÈÈÆÇÀÈÆ
בשעורים; או  בחיטים כגון  äìkמותרין, Bòøæ ïéàL øáãa ìáàÂÈÀÈÈÆÅÇÀÈÆ

להלן, כמבואר –ïéøeñà ïéìecâ éìecb גידולין גידולי אפילו – ÄÅÄÄÂÄ
כבר שהזרע כיון למעשר, שהוקבעו קודם אף עראי באכילת אסורים

שזרעו. קודם למעשר ïBâkהוקבע ?äìk Bòøæ ïéàL øác eäæéàÅÆÈÈÆÅÇÀÈÆÀ
óelä, בצל מין –íéìöaäå íeMäå כלה זרעם אין אלו צמחים – ÇÀÇÀÇÀÈÄ

שנתיים). רב צמחים íéøBòOk(שהם íeMä :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÀÄ
מהר  ונפסד  כלה שזרעו  לפי  "שעורים" ונקט כלה, שזרעו  (רמב"ם ).–

גורסים: dxeryk,ויש meyd כשעורה גדול  שהוא השום : ומפרשים
כלה זרעו מכשעורה פחות אבל  כלה, זרעו dkld(הר"ש ).אין oi`e

.dcedi iaxk
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Lkðîä,הרעים העשבים את התולש  –éøëpä íò בשדה כפועל – ÇÀÇÅÄÇÈÀÄ
והבצלים úBiñçaהנכרי , והשום הלוף כגון  הבצל, צמחי  הם – ÆÈÄ

כלה, זרעם ואין  "חסיות", בשם נכללים שכולם étוכדומה, ìò óàÇÇÄ
ìáè åéúBøtL בארץ לנכרי קניין  אין משנתנו  של  התנא שלדעת – ÆÅÈÆÆ

הם, טבל גידולי  אלו  שחסיות ונמצא המעשר, מן  להפקיע ישראל

זרעו  שאין בדבר  טבל  שגידולי  הקודמת) (במשנה לעיל שנינו  והרי 
מקום מכל אסורים, íäîכלה ìëBà,הישראלי הפועל  –éàøò– ÅÅÆÂÇ

גזרו  לא נכרי  של טבל שבגידולי מעשר , הפרשת בלא עראי, אכילת
עראי. אכילת לאסור  eàîèpLחכמים äîeøú éìéúL שתילים – ÀÄÅÀÈÆÄÀÀ

והן  אחר  במקום אותן ושותלין אותן שעוקרים רכות נטיעות היינו 
וכדומה, כרוב שתילי כגון תרומה, שתילי  נטמאו  ואם והולכות; גדלות

כך ànèlîואחר  eøäè ,ïìúL בטלו לקרקע שנתחברו שכיון  – ÀÈÈÈÂÄÀÇÅ
מטומאתם, ויצאו  אוכל  ìBëàlîמתורת ïéøeñàå,לכהנים אף – ÇÂÄÄÆÁ

טמאה, כתרומה דינם שיהא חכמים בהם החמירו  אכילה שלענין
íâiL ãò–,מהצמח ìëàäשיחתוך úà;לאכילה שראוי מה – ÇÆÈÙÆÈÙÆ

באכילה. מותר מכן  לאחר  שיגדל  ãòומה :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇ
äðLéå íâiL הגימום לאחר  שיגדל  מה ויחתוך ויחזור שיחתוך  – ÆÈÙÀÄÀÆ

באכילה. מותר השני  הגימום אחר  שיגדל ומה dkldהראשון ; oi`e
.dcedi iaxk
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נותנת  שהתרומה בו , וכיוצא בישול ידי  על  בחולין  תרומה בתערובת דן זה פרק
בחולין. טעם

íéLãò CBúa BðúpL ìöa תרומה של  והבצל בישולם, לאחר – ÈÈÆÀÈÀÂÈÄ
להיפך או חולין  של  íìL(רמב"ם ),והעדשים íàהבצל היה אם – ÄÈÅ

הבצלøzîשלם, שאין לזרים, באכילה מותרים החולין כלומר  – ËÈ
מהם; בולע ולא בעדשים פולט שלם Bëzçכשהוא íàåבצל – ÀÄÄÀ

מחותך , כשהוא העדשים בתוך íòèשנתנו  ïúBða בתרומה יש אם – ÀÅÇÇ
את  טועם וכהן לזרים; באכילה אסור הכל  בחולין טעם ליתן  כדי 

לזרים. אסורים הם הרי תרומה, טעם בהם יש  ואם øàLeÀÈהחולין ,
ìéLázä ìk או והבצל  בצל , לתוכו נתן  אם עדשים, של שאינו – ÈÇÇÀÄ

תרומה, של  Czçîהתבשיל  ïéa íìL ïéaבצל לתוכו שנתן בין  – ÅÈÅÅÀËÈ
מחותך , בצל בין  íòèשלם ïúBða בתרומה כשיש לזרים אסור הכל  – ÀÅÇÇ

בחולין . טעם ליתן  äðçvaכדי  øézî äãeäé éaøשל תערובת – ÇÄÀÈÇÄÇÇÂÈ
של שלם בצל  לתוכה נתן  ואם "צחנה"; נקראת טרופים דגים מיני 
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·dönçå äqò CBúì Bðúðe B÷qøL çetz–äøeñà Bæ éøä.íéî ìL øBaä CBúì eìôpL íéøBòN,ét ìò óà ©©¤¦§§¨§¦¨§¦§¨£¥£¨§¦¤¨§§©¤©¦©©¦
åéîéî eLéàáäL–ïéøzî. ¤¦§¦¥¨ª¨¦

‚äîeøz ïéé ìL úéáç ét ìò dðúðe änç út äãBøä–øéàî éaøøñBà;äãeäé éaøåøézî.éñBé éaøøézî ¨¤©©¨§¨¨©¦¨¦¤¥§¨©¦¥¦¥§©¦§¨©¦©¦¥©¦
íéhç ìLa,íéøBòN ìLa øñBàå,úBáàBL íéøBòOäL éðtî. §¤¦¦§¥§¤§¦¦§¥¤©§¦£

„Ba äôàå äîeøz ìL ïBnëa B÷éqäL øepz–úøzî útä,ïBnk íòè ïéàL,ïBnk çéø àlà. ©¤¦¦§©¤§¨§¨¨©©ª¤¤¤¥©©©¤¨¥©©
‰ïéé ìL øBaä CBúì äìôpL ïzìz,éðL øNòîáe äîeøza–íòè ïzì éãk òøfa Lé íà,õòa àG ìáà; ¦§¨¤¨§¨§©¤©¦©§¨§©£¥¥¦¦¥©¤©§¥¦¥©©£¨¨¥

Lc÷äå íøkä éàìëáe úéòéáMa–íòè ïzì éãk õòáe òøfa Lé íà. ©§¦¦§¦§¥©¤¤§¤§¥¦¥©¤©¨¥§¥¦¥©©

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íòè åá ïúéì éãë àìå íéâãä úîäåæ øéáòäì àìà åëåúì ïúéð ìöáä ïéàù .äðçöä íò áøòúð àìå çåîéð àìù íìù ìöáä
a.getz:íéøæì äøåñà äñéòä äöîçúð äîåøúä úîçî ïéìåçå ìéàåä äöîçå äñéòä êåúì ùåúëå ÷ñåøî àåäùë åðúðå å÷ñøù äîåøú ìùt"r`

.eyi`ady:íéøúåî åéîéî ,äîåøú ìù íéøåòùä úîçî
b.dcexd:äééãø úàø÷ð øåðúä ïî úôä úàöåä.dnexz ly oii ly ziag t"r dpzpe:ïééä çéøî úáàåùå úèìå÷ úôä àúùäã.xqe` n"xàçéø øáñã

:àéä àúìéî.xizn dcedi iaxeàçéø øáñã:àéä àúìéî åàìiptn.zea`ey mixerydy:éñåé éáøë äëìäå .äîåøú ìù ïéé úéçåìçìî úåëùåî
c.oenk gix `l`øåðúä ÷ñåäã íåùî éàå .äøåúáù ïéøåñéà ìëá ïéá äîåøúá ïéá àéä àúìî åàì àçéøå ,úôä êåúì ñðëð [ïåîë] (íåèô) ìù çéø à÷åãã

:äàðä øåñà äøåñéà ïéà ,äîåøúá
d.ozlzæ"òìáå ,à"áìåç éáøòá:å"âéøâðéô.ura `l la`õòä ïéàù éôì ,ïéìåç ìù ïéé øåñàì éøôä íò óøèöî õòä ïéà äåù åéøôå åöò íòèù ô"òà

:àåä çáùì íòè ïúåð ïééá ïúìú ìù õòäå .øåñà õòä óà ùã÷äå íéàìëå úéòéáù ìáà .äîåøúá ùåã÷

`xephxa yexit

מותרת, והצחנה הבצל את מוציא úàתרומה, ìBhì àlà BðéàLÆÅÆÈÄÆ
àîäfä ניתן הבצל  שאין  של– הזוהמא את להוציא אלא לתוכה ÇËÂÈ

טעם. בה נותן אינו אבל  הרע, ריחה את ולבטל dkldהצחנה oi`e
.dcedi iaxk
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çetz,תרומה של –äqò CBúì Bðúðe B÷qøL, חולין של  – ÇÇÆÄÀÀÈÀÄÈ
dönçå עיסות לחמץ דרכם היה שכן  העיסה, את התפוח וחימץ – ÀÄÀÈ
אליהו"),בתפוחים äøeñà("שנות Bæ éøä מחמת ונתחמצה הואיל  – ÂÅÂÈ

לזרים. העיסה אסורה תרומה,íéøBòNהתרומה, של  –eìôpL ÀÄÆÈÀ
åéîéî eLéàáäL ét ìò óà ,íéî ìL øBaä CBúìשל – ÀÇÆÇÄÇÇÄÆÄÀÄÅÈ

בהם, טעם שנתנו השעורים מחמת לזרים,ïéøzîהבור  המים – ËÈÄ
אוסר. אינו לפגם טעם והנותן המים, את פוגם השעורים שטעם

i y i l y
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äãBøä,התנור מן  המוציא –änç út, חולין של  –ìò dðúðe ÈÆÇÇÈÀÈÈÇ
äîeøz ïéé ìL úéáç ét, היין ריח קולטת הפת ונמצאת –éaø ÄÈÄÆÅÀÈÇÄ

øñBà øéàî;תרומה של  היין ריח וקלטה הואיל  לזרים, הפת את – ÅÄÅ
øézî äãeäé éaøå הריח אין  יהודה רבי  שלדעת לזרים, הפת את – ÀÇÄÀÈÇÄ

ממ  של לאסורדבר כדי  היא").ש מילתא לאו  ("ריחא הפת éaøÇÄאת
íéhç ìLa øézî éñBé היא הרי  חיטים, של היא הפת אם – ÅÇÄÀÆÄÄ

íéøBòNמותרת; ìLa øñBàå היא הרי שעורים של  היא ואם – ÀÅÀÆÀÄ
úBáàBLאסורה, íéøBòOäL éðtî. לתוכן התרומה יין לחלוחית – ÄÀÅÆÇÀÄÂ

.iqei iaxk dklde

שריח  סובר, יוסי רבי  שאף יוצא, זה ולפי ברטנורא; פי  על משנתנו  בארנו 
מפני אוסר, הוא שעורים של שבפת אלא דלקמן), משנה (כסתם אוסר אינו 

היין לחלוחית שואבת aeh")שהיא mei zetqez") פסחים) מפרש רש"י אבל  .
ב): gixd",עו, z` zea`ey mixerydy iptn"כרבי אמנם סובר  יוסי שרבי  כלומר

חיטים  פת בין  מבדיל  שהוא אלא היא"), מילתא ("ריחא אוסר שהריח  מאיר,
היין ריח אין  חיטים בפת ואילו  היין ריח נקלט שעורים שבפת שעורים לפת
וחבית  חמה בפת אלא במשנתנו נחלקו שלא (שם), בגמרא דעה ויש – נקלט.
את  הפת קולטת מקום מכל מגופה שהחבית אף מאיר רבי  שלדעת מגופה,
בפת; נכנס היין ריח אין  מגופה והחבית שהואיל סובר, יהודה ורבי  היין ; ריח
חיטים. של  פת לא אבל  היין ריח את  שואבת שעורים שפת סובר יוסי ורבי 
וחבית  צוננת ובפת אסורה; שהפת מודים הכל  פתוחה וחבית חמה בפת אבל 
כך מגופה וחבית חמה בפת שנחלקו וכשם מותרת. שהפת הכל  דברי מגופה

אם  אף משנתנו מתיישבת זו דעה לפי פתוחה. וחבית צוננת בפת גם נחלקו 
היא". מילתא ש"ריחא סוברים, שהכל נאמר

טו, תרומות (הל' משנתנו  כלשון כותב והוא יוסי  כרבי פוסק הרמב"ם ברם
שהבאנו הגמרא כפי וכו' פתוחה לחבית מגופה חבית בין מחלק ואינו  יג),
המובא  חילוק אותו  שכל  היא, הרמב"ם שדעת משנה", ב"כסף ומבואר  לעיל .
ש"ריחא  היא ההלכה אבל  היא"; מילתא "ריחא הסובר לדעת הוא בגמרא
סובר הרמב"ם שלדעת יוצא, מכאן כלל . לחלק אין ולכן  היא", מילתא לאו
שעורים  של  שפת אלא היא"), מילתא לאו  ("ריחא אוסר אינו שריח יוסי  רבי

לעי שבארנו  כמו  היין , לחלוחית ששואבת מפני  גם אסורה, ואולי במשנה. ל
לחלוחית  שאיבת בענין אלא ריח בענין  כאן  חולקים אינם יהודה ורבי מאיר  רבי

הפת. ידי על  oeir.היין  jixve
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äîeøz ìL ïBnëa B÷éqäL øepz משמשים שזרעיו צמח מין – ÇÆÄÄÀÇÆÀÈ
לפת, Baכתבלין äôàå, חולין של פת –úøzî útä באכילה – ÀÈÈÇÇËÆÆ

ïBnkלזרים, íòè ïéàL,בפת –ïBnk çéø àlà והריח בלבד, – ÆÅÇÇÇÆÈÅÇÇ
סוברת: משנתנו סתם שכן  אוסר , id`.אינו  `zlin e`l `gix ומה

לזרים  אסורה התרומה שאין איסור , בזה אין בתרומה התנור שהוסק
בלבד. באכילה אלא בהנאה

שאין והטעם היא", מילתא "ריחא הסובר לדעת אף משנתנו  ליישב רוצים ויש
ב). סו , זרה עבודה (בבלי  נשרף שהכמון לפי  הפת, את כאן  אוסר הכמון  ריח

i r i a x m e i
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ïzìz הבנויים מורכבים עלים בעל  הקטניות, ממשפחת צמח מין – ÄÀÈ
שווה, ופריו עצו  וטעם (פנוגרי "ק), עלעלים CBúìשלושה äìôpLÆÈÀÈÀ

ïéé ìL øBaä: חולין של  –äîeøzaשל התלתן  היתה אם – ÇÆÇÄÇÀÈ
éðLתרומה, øNòîáe,שני מעשר  של  שהיתה או  –òøfa Lé íà ÀÇÂÅÅÄÄÅÇÆÇ

היין, לתוך שנפלה תלתן  אותה של  –íòè ïzì éãkאסור ביין, – ÀÅÄÅÇÇ
בלא  לירושלים חוץ לאכלו אסור  או תרומה), של (בתלתן  לזרים היין

שני ), מעשר  של  (בתלתן  õòaפדיון  àG ìáà מצטרף העץ אין – ÂÈÈÅ
התלתן  בזרע אין  שאם כלומר טעם, בנותן  היין את לאסור הזרע עם
נאסר, היין אין  שלה, הקנה עם בצירוף אלא ביין טעם לבדו ליתן  כדי 

שני. מעשר  בקדושת ולא תרומה בקדושת לא קדוש העץ שאין  לפי
úéòéáMa,שביעית של  התלתן  היתה אם אבל –íøkä éàìëáe ÇÀÄÄÀÄÀÅÇÆÆ

הכרם, כלאי של שהיתה או  –Lc÷äå, הקדש של או –Lé íà ÀÆÀÅÄÅ
íòè ïzì éãk õòáe òøfa מצטרף אלו  איסורים שלגבי כלומר – ÇÆÇÈÅÀÅÄÅÇÇ
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Âíøkä éàìk ìL ïzìú éìéáç Bì eéäL éî,e÷ìcé.ìáè ìL ïzìú éìéáç Bì eéä–Lé òøæ änk áMçîe LúBk ¦¤¨£¦¥¦§¨¤¦§¥©¤¤¦¨¥¨£¦¥¦§¨¤¤¤¥§©¥©¨¤©¥
íäa,òøfä úà Léøôîe,éøö Bðéàåõòä úà Léøôäì C.Léøôä íà–øîàé àG:ëàïzàå õòä úà ìhàå Lz ¨¤©§¦¤©¤©§¥¨¦§©§¦¤¨¥¦¦§¦Ÿ©¤§Ÿ§¤Ÿ¤¨¥§¤¥

òøfä úà,òøfä íò õòä ïúBð àlà. ¤©¤©¤¨¥¨¥¦©¤©
Êäîeøú éúéæ íò ïLákL ïélç éúéæ,äîeøú éòeöt íò ïélç éòeöt,äîeøú éîìL íò ïélç éòeöt,äîeøú éîa Bà ¥¥ª¦¤§¨¨¦¥¥§¨§¥ª¦¦§¥§¨§¥ª¦¦§¥¥§¨§¥§¨

–øeñà;äîeøú éòeöt íò ïélç éîìL ìáà–øzî. ¨£¨§¥¥ª¦¦§¥§¨ª¨
ÁøBäè âc íò BLákL àîè âc:íéúàñ ÷éæçî àeäL áøb ìk,äãeäéa æeæ äøNò ì÷Lî Ba Lé íà, ¨¨¥¤§¨¦¨¨¨¨¨¤©£¦¨©¦¦¤¦§©£¨¨¦¨

e.ewlciáéúëã äôøù íéðåòè íøëä éàìëå ,øñàð õòä óàù(áë íéøáã):ùà ã÷åú ïô ,äàìîä ùã÷ú ïô.oda yi rxf dnk aygneúìèð äîåøúã
:úòãä ãîåàáå äáùçîá.urd z` yixtdl v"`e:ïéåù åéøôå åöò íòèù ô"òàå.yixtd m`eøàùéå òøæä ïî ùéøôäìå ùåúëì ìåëé åðéà ,äùéúë íãå÷

:ïäëì åðúéì êéøö äîåøú íù åéìò àø÷ù ïåéëã ,åîöòì õòä
f.dnexz izif mr oyakyäîåøú éúéæ íà óà äîåøú éúéæî íéòìåá íé÷ñåøî åà íéùåúë åðééäã ïéòåöô ïéìåç éúéæùëå ,çìîáå íéîá ïùáëì íéúéæ êøã

:øåñà äîåøú éúéæ ïäá åùáëðù íéîá ïùáë íà óàå .íéîéìù íä.oileg inily la`ïéà ïéòåöô [äîåøú] éúéæ íò ïùáë íà óà ,ïéîéìù ïéìåç éúéæùë
:ïäî ïéòìåá

g.axb:úéáç.miz`q wifgn `edy axb lkì÷ùî àîè âã øéöî ùéå ,íéúàñ ÷éæçî úéáçäå úéáç êåúá íéøåäè íéâã äáøä íò àîè âã ùáëð íà
íàå .øåñà ,øåäè âã ìù íéùùå úåàî òùúî ãçà àîè âã ìù øéö àöîðù ,øåäè âã øéö øàùä ìëå ,ìéìâ ìù íéòìñ ùîç íäù ,äãåäé ìù íéæåæ øùò

`xephxa yexit

שבצירוף  אלא ביין , טעם ליתן  כדי לבדו בזרע שאין  ואף לזרע, העץ
שביעית  משום היין את אוסר  זה הרי  טעם, ליתן כדי  בהם יש הקנה עם

הפרי, כטעם העץ וטעם שהואיל  הקדש , משום או כלאים משום או
או  הכרם כלאי משום שנאסר או שביעית, בקדושת נתקדש העץ אף

לפגם  טעם נותן הסובר, שאף מבארים, בירושלמי – הקדש . משום
ולאסרו , ביין  טעם ליתן כדי  לזרע מצטרף שהעץ כאן  מודה מותר,

הוא. לשבח טעם נותן  ביין התלתן  שעץ לפי 
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íøkä éàìk ìL ïzìú éìéáç Bì eéäL éî תלתן שגידל  – ÄÆÈÂÄÅÄÀÈÆÄÀÅÇÆÆ
הכרם, כלאי  משום נאסרת היא והרי כלe÷ìcéבכרמו , יישרפו  – ÄÈÅ

טעון  והוא כלאים, משום נאסר התלתן של העץ שאף החבילות,

הכרם  שכלאי א), ח, ז ; (ה, כלאים במסכת ששנינו כמו  שריפה,
ה). ה, למשנה שם הקדמתנו (עיין בשריפה ודינם בהנאה eéäÈאסורים

ìáè ìL ïzìú éìéáç Bì,ומעשרות תרומה מהם הופרשו  שלא – ÂÄÅÄÀÈÆÆÆ
LúBk,השרביטים מן  הזרעים את וחובט התלתן  חבילי  את –áMçîe ÅÀÇÅ

íäa Lé òøæ änk ששנינו כמו  באומד , ניתנת גדולה תרומה שכן – ÇÈÆÇÅÈÆ
ז ), (א, òøfäלעיל úà Léøôîeעל הזרע מן  תרומה ומפריש – ÇÀÄÆÇÆÇ

בתרומה, חייב בלבד  שהזרע לפי úàהזרע, Léøôäì Céøö BðéàåÀÅÈÄÀÇÀÄÆ
õòä טעם בו  שיש פי על אף התלתן של העץ מן  תרומה להפריש  – ÈÅ

בזרע. Léøôäכמו íà,הכתישה לפני העץ מן אף תרומה –àG ÄÄÀÄ
Lzëà :øîàé,מהשרביטים הזרע את אחבוט –õòä úà ìhàå ÙÇÆÀÙÀÆÙÆÈÅ

התרומה, מתלתן  –òøfä úà ïzàå, לכהן בלבד  –ïúBð àlà ÀÆÅÆÇÆÇÆÈÅ
òøfä íò õòäפי על  אף העץ, על  תרומה שם וקרא שהואיל  – ÈÅÄÇÆÇ

הוא  הרי הקודמת, במשנה ששנינו כמו תרומה, קדושת עליו  שאין

לכהן . ליתנו  חייב

משנתנו מפרשים xyrn,יש znexzaתלתן של חבילות עשר קיבל  לוי אם כגון
ראשון , מעשר,yzekמעשר כתרומת לכהן  הזרע עשירית ונותן  התלתן  את הלוי 

שקיבלתי שממה כתישה, בלא אחת חבילה "טול לכהן : לומר  רשאי  הלוי  ואין 
את  שלקח משום ללוי, חכמים שקנסוהו הוא קנס שכן  חלקך ", לך נותן  אני

הכ את הפסיד  כך  ידי  ועל הכתישה, קודם שישהמעשר  תרומה באותוהן 
כאן : ששנינו  ומה mda"מעשר . yi rxf dnk aygne"משנתנו של  שהתנא לפי  –

שכן באומד, ניתנת שהיא גדולה כתרומה דינה מעשר תרומת שאף סובר,
mkznexz"דרשו : mkl aygpe" תרומה אחת מדבר : הכתוב תרומות בשתי  –

במאומד אלא ניטלת אינה גדולה שתרומה כשם מעשר , תרומת ואחת גדולה
ביצה  (בבלי  ובמחשבה באומד אלא ניטלת אינה מעשר תרומת כך ובמחשבה,
זה  דין התנא שנקט הרמב"ם, ומוסיף למשנתנו). בפירושו הרמב"ם א-ב; יג,
לפי בתרומה, החייב דבר  לכל הוא כללי שדין  פי  על  אף תלתן, בחבילי 
דעתנו, על יעלה שלא להשמיע המשנה ובאה שווה, ופריו עצו טעם שהתלתן

כותב  תורה") ("משנה בחיבורו ואמנם מהעץ. גם מעשר להפריש שחייב
כללי : באופן  זה דין  odklהרמב"ם eznexz ozi `l ,mileaiy xyrn gwly iel oa"

epi`e ,obcd on xyrnd on xyrn el ozile zexfle yecl eze` oiqpew `l` ,mileaiy
epzpy enk mileaiy xyrn znexz yixtd m`e .dvrd e` oazd on xyrn el ozil aiig
gwly iptn ?yezkl edeqpw dn iptne .oazd z`e rxfd z` odkl ozepe yzek df ixd ,el

"dlecb dnexz epnn riwtde mileaiy xyrnd.( יד ג, תרומות (הל'
שאף  משנתנו  של כתנא ההלכה שאין  למשנתנו ), (בפירושו  הרמב"ם מעיר כן
ב), יג , ביצה הבבלי פי  (על  לעיל שבארנו כפי באומד, ניתנת מעשר תרומת

ובמנין. במשקל  במידה ניתנת מעשר  שתרומת היא ההלכה אלא
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äîeøú éúéæ íò ïLákL ïélç éúéæ בין בחומץ, או מלח במי – ÅÅËÄÆÀÈÈÄÅÅÀÈ
äîeøúשכבש éòeöt íò ïélç éòeöt וגם החולין זיתי שגם – ÀÅËÄÄÀÅÀÈ

שכבש ובין מרוסקים, או  בקועים היינו פצועים, היו  התרומה זיתי 
äîeøú éîìL íò ïélç éòeötוזיתי פצועים היו  החולין שזיתי – ÀÅËÄÄÀÅÅÀÈ

שלמים; היו פצועיםBàהתרומה חולין  זיתי äîeøúשכבש éîa– ÀÅÀÈ
תרומהבמ  זיתי בהם שכבשו ברטנורא );ים מפרשים:(הר"ש ; inaויש 

dnexzתרומה של  מפירות שיצאו  במשקים ישראל"),– ("תפארת

øeñàמזיתי בולעים הפצועים חולין  שזיתי  לזרים, באכילה הכבוש  – È
התרומה, ממי או  äîeøúהתרומה éòeöt íò ïélç éîìL ìáàÂÈÀÅÅËÄÄÀÅÀÈ

תרומה, של פצועים זיתים עם חולין של שלמים זיתים כבש אם –
øzî אלא בולעים, השלמים שאין  החולין , זיתי  את לאכול לזר – ËÈ

בלבד. פולטים
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משנתנו באה תרומה, זיתי  עם חולין  זיתי בכבישת העוסקת הקודמת המשנה אגב
הציר . של דינו לענין טהורים דגים עם טמאים דגים בכובש  ללמד

øBäè âc íò BLákL àîè âc דינו מהם היוצא הציר במלח, – ÈÈÅÆÀÈÄÈÈ
áøbכך: ìk,דגים בו שכובשים חבית) או  (כד חרס של  כלי  מין – ÈÈÈ

íéúàñ ÷éæçî àeäL טהורים דגים הרבה עם טמא דג נכבש אם – ÆÇÂÄÈÇÄ
סאים, שתי  המחזיק äãeäéa,בגרב æeæ äøNò ì÷Lî Ba Lé íàÄÆÄÀÇÂÈÈÄÈ

àîè âc ,ìéìba íéòìñ Lîç ïäL הדג של  משקלו  אם – ÆÅÈÅÀÈÄÇÈÄÈÈÅ
שכן  בגליל , זוז עשרים שהם ביהודה, זוז עשרה הוא שבגרב הטמא

= (סלע סלעים חמש הם זוז ועשרים גליל , משל כפול יהודה משקל
זוזים), 4øeñà Bøéö מהדגים היוצא המוהל  היינו שבגרב, הציר כל – ÄÈ
ששה הכבושי הסאה – הטמא. הדג של  הציר  מחמת באכילה אסור ם,

זוז  מאה והליטרא ליטראות, שתי  והלוג לוגים, ארבעה והקב קבים,

זוז; מאות ושש  אלפים תשעת בסאתיים ונמצא גרם), כ440ֿ (שהם
מתשע  אחד  הם טהור דג של  סאתיים בתוך  טמא דג של זוז  ועשרה

izdw - zex`ean zeipyn

`i dpyn ixiyr wxt zenexz zkqn

ìéìba íéòìñ Lîç ïäL,àîè âc–øeñà Bøéö.äãeäé éaøøîBà:íéúàña úéòéáø.éñBé éaøåøîBà: ¤¥¨¥§¨¦©¨¦¨¨¥¦¨©¦§¨¥§¦¦§¨©¦§©¦¥¥
Ba øNò äMMî ãçà. ¤¨¦¦¨¨¨

ËíéøBäè íéáâç íò eLaëpL íéàîè íéáâç,íøéö úà eìñt àG.ãéòä÷Bãö éaøíéàîè íéáâç øéö ìò,àeäL £¨¦§¥¦¤¦§§¦£¨¦§¦¨§¤¦¨¥¦©¦¨©¦£¨¦§¥¦¤
øBäè. ¨
Èíéøzî äæ íò äæ íéLaëpä ìk,úéñçä íò àlà:äîeøz ìL úéñç íò ïélç ìL úéñç,éíò ïélç ìL ÷ø ¨©¦§¨¦¤¦¤ª¨¦¤¨¦¤¨¦¨¦¤ª¦¦¨¦¤§¨¨¨¤ª¦¦

äîeøz ìL úéñç–øeñà;é íò ïélç ìL úéñç ìáàäîeøz ìL ÷ø–øzî. ¨¦¤§¨¨£¨¨¦¤ª¦¦¨¨¤§¨ª¨
‡ÈéñBé éaøøîBà:íéøeñà íéãøzä íò íé÷ìLpä ìk,íòhä úà ïéðúBð íäL éðtî.ïBòîL éaøøîBà:áeøk ©¦¥¥¨©¦§¨¦¦©§¨¦£¦¦§¥¤¥§¦¤©©©©¦¦§¥§

:øúåî ,ïëî úåçô àîè âã ìù øéöä äéä.miz`ql ziriax xne` dcedi iaxúåçô ,ìëä øåñà øåäè ìù íéúàñ êåúá àîè øéö ìù âåì úéòéáø äéäéùë
ø"à êëì ,ïðáøãî àìà åøåñéà ïéàå àåä àîìòá äòéæã øéö éðàù ,ìéèá àì åðéîá ïéî øáñ é"øã áâ ìò óàå .íéúàîì áåø÷ àåä äæ øåòéùå .øúåî ïëî

:íéúàîì áåø÷á ìèáã äãåäé.xne` iqei iaxe,øúåî ìëä àîè âãî ãçàå øåäè âãî óìàî øúåé ùé íà ,óìàî øúåéá ìèá øéöã àúëìäå .æ"èá ìèáã
:øåñà ìëä åàì íàå

h.oxiv z` elqt `l:àîìòá úéçåìçì àìà åðéàå íã íäì ïéàù éðôî ,øñåà åðéàù íéàîè íéáâç ìù øéöá åì÷äã.xedh `edyøñåà åðéàã àéòáî àì
:÷åãö éáø ìù åúåãòë äëìäå .øåäè åîöò àåä àìà åúáåøòú úà

i.df mr df miyakpd lk:ïéìåçä úà úøñåà äîåøúä ïéà ,äîåøú ìù úå÷øé íò åùáëðù ïéìåç úå÷øé.ziqgd on uegíééåø÷ éúøëå ìöáå óåìå íåù
íéøñåà ïðéà äîåøú ìù úå÷øé øàùå .ïéìåç ìù úéñç ïéá ÷øé ïéá íéøñåà äîåøú ìù ïäùëå .ïäîò ïéùáëðã éãéî ìëá àîòè éáäé åäééôøåç áâàã ,úéñç

:íéøñåà íé÷ìùð åà íéìùåáî ìáà ,íéùáëð ïäùë
`i.mixeq` micxzd mr miwlypd lk xne` iqei iaxíéãøúä ïî õåç ,íé÷ìùð åìéôà íéøñåà ïðéà úå÷øé øàù ìëã øáñå ,àî÷ àðúà âéìô éñåé éáø
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טמא  דג של הציר שאם ללמד, איפוא באה משנתנו וששים. מאות

כל את אוסר  הריהו  שבגרב, הציר  של  וששים מאות מתשע אחד  הוא
מותר. שבגרב הציר זה, משיעור פחות הוא ואם äãeäéהציר . éaøÇÄÀÈ

íéúàña úéòéáø :øîBà רביעית סאתיים המחזיק בגרב יש אם – ÅÀÄÄÀÈÇÄ
לעיל שבארנו  כפי – מותר. מכן, פחות אסור ; הציר  טמא, דג הלוג

סאתיים  בתוך  הלוג ורביעית לוגים, ושמונה ארבעים הן סאתיים הרי
האוסר טמא דג ציר של  השיעור וזהו ושניים. ותשעים ממאה אחד  היא

מותר. הציר הזה, כשיעור ממנו אין ואם יהודה. רבי éñBéלדעת éaøåÀÇÄÅ
Ba øNò äMMî ãçà :øîBàאחד הוא שבגרב הטמא הדג אם – ÅÆÈÄÄÈÈÈ

ויש לוג), 48 (שהם סאתיים מחזיק הגרב אם כגון  בו , עשר  מששה
כגון  מכן, פחות הוא ואם אסור . הציר  טמא, דג לוגים שלושה בו

של הציר  כנגד חלקים עשר  ששה הטהורים הדגים של  בציר שיש 
מותר. הציר  וכל  בטל , הוא הרי  הטמא, הדג

הרמב"ם, של  מפירושו  גם שמשמע וכפי  הברטנורא, פי  על משנתנו בארנו 
בנותן בו  שיהא כדי  שיעורו  מהו הטמא, מהדג היוצא בציר דנה שמשנתנו 
שאיסורים  פי על  שאף קמא, תנא של וטעמו הטהורים. הדגים של  בציר טעם
אלא  בטל אינו  ולכן חריף, שהוא ציר  הוא שונה בשישים, בטלים אחרים
כמאתיים  אלא גדול , כה בשיעור צורך שאין סובר  יהודה ורבי לאלף. בקרוב
אינו במינו  שמין סובר , יהודה שרבי פי על  ואף הטמא. הציר כנגד חלקים
יוסי ורבי מדרבנן . אלא איסורו ואין  הוא, בעלמא שזיעה ציר, שונה בטל ,
הציר הטמא, הציר כנגד חלקים עשר ששה הטהור  בציר  יש שאם יותר, מקל 

מותר.
יהודה: כרבי  פוסק okהרמב"ם m` `l` ,xeq` lkd ,xedh bc mr eyaky `nh bc"

"xedhd on miiz`nn cg` `nhd did.( לד טו , אסורות מאכלות (הל '
מאלף  יותר  יש שאם מאלף, ביותר אלא בטל  אינו  טמא דג  שציר פוסקים, ויש

מדג ציר אסורחלקים הכל לאו, ואם מותר , הכל הטמא, הציר  כנגד  טהור
(bt oniq drc dxei ycg ixt ;inlyexid i"tr `xephxa).

בדג אלא טעם, נותן משום טמא מדג בציר דנה אינה שמשנתנו מפרשים, ויש
אינה  שברייה משום הוא התערובת שאיסור  טהורים, בדגים שנתערב טמא

וגירסתו(y"xd)בטלה (הרמב"ם) רבנו  "ופירוש משנה": "לחם בעל  וכותב – .
המשנה  בפירוש הרבה נדחק (הר"ש) שמשון רבנו  שהרב מפני  עיקר , נראים

במשנתנו נאמרו פירושים ועוד dnly")ובירושלמי. zk`ln" oiir).
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משנה  באה טהור" דג עם שכבשו טמא "דג בענין הקודמת במשנה ששנינו  לאחר 
– כבושים. חגבים בענין  ללמד המותרים miabgdזו  העוף שרצי  עם בתורה נמנים

למינו... הארבה את תאכלו מהם אלה "את כב): יא, (ויקרא שכתוב z`eבאכילה,

edpinl abgdשכן באכילה, מותרים כלומר הם, טהורים החגבים כל  לא ברם, ."
המשנה  בזמן  באכילה. שאסורים טמאים, חגבים ביניהם ויש החגבים, מיני הם רבים
במלח. כבושים לאכלם ונהגו טמאים, חגבים ובין טהורים חגבים בין  להבחין ידעו 

úà eìñt àG ,íéøBäè íéáâç íò eLaëpL íéàîè íéáâçÂÈÄÀÅÄÆÄÀÀÄÂÈÄÀÄÈÀÆ
íøéö,התערובת את אוסר אינו הטמאים החגבים שציר  כלומר – ÄÈ

בלבד לחלוחית אלא דם שאינו טמאים (רמב"ם );לפי חגבים ציר אבל 
אסור . עצמו  Bãö÷בפני éaø ãéòä שביבנה הגדול  דין בית בפני – ÅÄÇÄÈ

רבותיו, øBäèבשם àeäL ,íéàîè íéáâç øéö ìòכלומר – ÇÄÂÈÄÀÅÄÆÈ
ואינו  הוא טהור תערובת, בלי  עצמו, בפני  טמאים חגבים ציר שאפילו 

מבואר :(רמב"ם ).אסור  xiykdln,ובירושלמי  xedh נחשב שאינו כלומר 
הם  משקים שבעה שכן טומאה, לקבל אוכלים להכשיר  משקה

הדם,המכש השמן , היין , המים, הטל , טומאה: לקבל אוכלים ירים
חגבים  שציר  צדוק, רבי  והעיד  ד ); ו , (מכשירין דבורים ודבש החלב

טומאה. לקבל  מכשיר  ואינו משקה אינו lyטמאים ezecrk dklde
,wecv iaxבאכילה אף ומותר  טהור  ג,שהוא אסורות  מאכלות (הל'

כב).
י ה נ ש מ ר ו א ב

ירקות  עם שנכבשו תרומה של  בירקות דנה והיא תרומה, לענין חוזרת משנתנו
חולין. של

äæ íò äæ íéLaëpä ìk ירקות עם הנכבשים תרומה של  ירקות – ÈÇÄÀÈÄÆÄÆ
חולין , אוסרת íéøzîשל  התרומה שאין  לזרים, חולין של  הירקות – ËÈÄ

úéñçäאותם, íò àlà,החסית עם הנכבשים מן חוץ כלומר – ÆÈÄÆÈÄ
ז), ט, לעיל  (כמבואר וכדומה השומים הבצלים, ממיני ירקות היינו 
ולפיכך עמהם, הנכבש  אחר ירק בכל  טעמם ונותנים הם חריפים שאלו

äîeøzהכובש  ìL úéñç íò ïélç ìL úéñç בצלים כגון – ÈÄÆËÄÄÈÄÆÀÈ
או בזה, זה טעם שנותנים תרומה, של בצלים עם חולין éìLשל ÷øÈÈÆ

äîeøz ìL úéñç íò ïélç שומים עם חולין  של ירקות שאר – ËÄÄÈÄÆÀÈ
תרומה, של  בצלים שלøeñàאו  שהחסית לזרים, הכבוש  כל  – È

אותם; ואוסרת בחולין טעם נותנת ïélçתרומה ìL úéñç ìáàÂÈÈÄÆËÄ
é íòøzî ,äîeøz ìL ÷ø טעם בולעים תרומה של שהירקות – ÄÈÈÆÀÈËÈ

חולין  של החסית מותרת ולפיכך  בהם, טעם נותנים אינם אבל החולין ,
לזרים.

y c e w z a y
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íé÷ìLpä ìk :øîBà éñBé éaø המתבשלים חולין של ירקות – ÇÄÅÅÈÇÄÀÈÄ
מבישול פחות הוא ששלוק מפרשים ויש יום הרבה; "תוספות (עיין
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Âíøkä éàìk ìL ïzìú éìéáç Bì eéäL éî,e÷ìcé.ìáè ìL ïzìú éìéáç Bì eéä–Lé òøæ änk áMçîe LúBk ¦¤¨£¦¥¦§¨¤¦§¥©¤¤¦¨¥¨£¦¥¦§¨¤¤¤¥§©¥©¨¤©¥
íäa,òøfä úà Léøôîe,éøö Bðéàåõòä úà Léøôäì C.Léøôä íà–øîàé àG:ëàïzàå õòä úà ìhàå Lz ¨¤©§¦¤©¤©§¥¨¦§©§¦¤¨¥¦¦§¦Ÿ©¤§Ÿ§¤Ÿ¤¨¥§¤¥

òøfä úà,òøfä íò õòä ïúBð àlà. ¤©¤©¤¨¥¨¥¦©¤©
Êäîeøú éúéæ íò ïLákL ïélç éúéæ,äîeøú éòeöt íò ïélç éòeöt,äîeøú éîìL íò ïélç éòeöt,äîeøú éîa Bà ¥¥ª¦¤§¨¨¦¥¥§¨§¥ª¦¦§¥§¨§¥ª¦¦§¥¥§¨§¥§¨

–øeñà;äîeøú éòeöt íò ïélç éîìL ìáà–øzî. ¨£¨§¥¥ª¦¦§¥§¨ª¨
ÁøBäè âc íò BLákL àîè âc:íéúàñ ÷éæçî àeäL áøb ìk,äãeäéa æeæ äøNò ì÷Lî Ba Lé íà, ¨¨¥¤§¨¦¨¨¨¨¨¤©£¦¨©¦¦¤¦§©£¨¨¦¨

e.ewlciáéúëã äôøù íéðåòè íøëä éàìëå ,øñàð õòä óàù(áë íéøáã):ùà ã÷åú ïô ,äàìîä ùã÷ú ïô.oda yi rxf dnk aygneúìèð äîåøúã
:úòãä ãîåàáå äáùçîá.urd z` yixtdl v"`e:ïéåù åéøôå åöò íòèù ô"òàå.yixtd m`eøàùéå òøæä ïî ùéøôäìå ùåúëì ìåëé åðéà ,äùéúë íãå÷

:ïäëì åðúéì êéøö äîåøú íù åéìò àø÷ù ïåéëã ,åîöòì õòä
f.dnexz izif mr oyakyäîåøú éúéæ íà óà äîåøú éúéæî íéòìåá íé÷ñåøî åà íéùåúë åðééäã ïéòåöô ïéìåç éúéæùëå ,çìîáå íéîá ïùáëì íéúéæ êøã

:øåñà äîåøú éúéæ ïäá åùáëðù íéîá ïùáë íà óàå .íéîéìù íä.oileg inily la`ïéà ïéòåöô [äîåøú] éúéæ íò ïùáë íà óà ,ïéîéìù ïéìåç éúéæùë
:ïäî ïéòìåá

g.axb:úéáç.miz`q wifgn `edy axb lkì÷ùî àîè âã øéöî ùéå ,íéúàñ ÷éæçî úéáçäå úéáç êåúá íéøåäè íéâã äáøä íò àîè âã ùáëð íà
íàå .øåñà ,øåäè âã ìù íéùùå úåàî òùúî ãçà àîè âã ìù øéö àöîðù ,øåäè âã øéö øàùä ìëå ,ìéìâ ìù íéòìñ ùîç íäù ,äãåäé ìù íéæåæ øùò

`xephxa yexit

שבצירוף  אלא ביין , טעם ליתן  כדי לבדו בזרע שאין  ואף לזרע, העץ
שביעית  משום היין את אוסר  זה הרי  טעם, ליתן כדי  בהם יש הקנה עם

הפרי, כטעם העץ וטעם שהואיל  הקדש , משום או כלאים משום או
או  הכרם כלאי משום שנאסר או שביעית, בקדושת נתקדש העץ אף

לפגם  טעם נותן הסובר, שאף מבארים, בירושלמי – הקדש . משום
ולאסרו , ביין  טעם ליתן כדי  לזרע מצטרף שהעץ כאן  מודה מותר,

הוא. לשבח טעם נותן  ביין התלתן  שעץ לפי 
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íøkä éàìk ìL ïzìú éìéáç Bì eéäL éî תלתן שגידל  – ÄÆÈÂÄÅÄÀÈÆÄÀÅÇÆÆ
הכרם, כלאי  משום נאסרת היא והרי כלe÷ìcéבכרמו , יישרפו  – ÄÈÅ

טעון  והוא כלאים, משום נאסר התלתן של העץ שאף החבילות,

הכרם  שכלאי א), ח, ז ; (ה, כלאים במסכת ששנינו כמו  שריפה,
ה). ה, למשנה שם הקדמתנו (עיין בשריפה ודינם בהנאה eéäÈאסורים

ìáè ìL ïzìú éìéáç Bì,ומעשרות תרומה מהם הופרשו  שלא – ÂÄÅÄÀÈÆÆÆ
LúBk,השרביטים מן  הזרעים את וחובט התלתן  חבילי  את –áMçîe ÅÀÇÅ

íäa Lé òøæ änk ששנינו כמו  באומד , ניתנת גדולה תרומה שכן – ÇÈÆÇÅÈÆ
ז ), (א, òøfäלעיל úà Léøôîeעל הזרע מן  תרומה ומפריש – ÇÀÄÆÇÆÇ

בתרומה, חייב בלבד  שהזרע לפי úàהזרע, Léøôäì Céøö BðéàåÀÅÈÄÀÇÀÄÆ
õòä טעם בו  שיש פי על אף התלתן של העץ מן  תרומה להפריש  – ÈÅ

בזרע. Léøôäכמו íà,הכתישה לפני העץ מן אף תרומה –àG ÄÄÀÄ
Lzëà :øîàé,מהשרביטים הזרע את אחבוט –õòä úà ìhàå ÙÇÆÀÙÀÆÙÆÈÅ

התרומה, מתלתן  –òøfä úà ïzàå, לכהן בלבד  –ïúBð àlà ÀÆÅÆÇÆÇÆÈÅ
òøfä íò õòäפי על  אף העץ, על  תרומה שם וקרא שהואיל  – ÈÅÄÇÆÇ

הוא  הרי הקודמת, במשנה ששנינו כמו תרומה, קדושת עליו  שאין

לכהן . ליתנו  חייב

משנתנו מפרשים xyrn,יש znexzaתלתן של חבילות עשר קיבל  לוי אם כגון
ראשון , מעשר,yzekמעשר כתרומת לכהן  הזרע עשירית ונותן  התלתן  את הלוי 

שקיבלתי שממה כתישה, בלא אחת חבילה "טול לכהן : לומר  רשאי  הלוי  ואין 
את  שלקח משום ללוי, חכמים שקנסוהו הוא קנס שכן  חלקך ", לך נותן  אני

הכ את הפסיד  כך  ידי  ועל הכתישה, קודם שישהמעשר  תרומה באותוהן 
כאן : ששנינו  ומה mda"מעשר . yi rxf dnk aygne"משנתנו של  שהתנא לפי  –

שכן באומד, ניתנת שהיא גדולה כתרומה דינה מעשר תרומת שאף סובר,
mkznexz"דרשו : mkl aygpe" תרומה אחת מדבר : הכתוב תרומות בשתי  –

במאומד אלא ניטלת אינה גדולה שתרומה כשם מעשר , תרומת ואחת גדולה
ביצה  (בבלי  ובמחשבה באומד אלא ניטלת אינה מעשר תרומת כך ובמחשבה,
זה  דין התנא שנקט הרמב"ם, ומוסיף למשנתנו). בפירושו הרמב"ם א-ב; יג,
לפי בתרומה, החייב דבר  לכל הוא כללי שדין  פי  על  אף תלתן, בחבילי 
דעתנו, על יעלה שלא להשמיע המשנה ובאה שווה, ופריו עצו טעם שהתלתן

כותב  תורה") ("משנה בחיבורו ואמנם מהעץ. גם מעשר להפריש שחייב
כללי : באופן  זה דין  odklהרמב"ם eznexz ozi `l ,mileaiy xyrn gwly iel oa"

epi`e ,obcd on xyrnd on xyrn el ozile zexfle yecl eze` oiqpew `l` ,mileaiy
epzpy enk mileaiy xyrn znexz yixtd m`e .dvrd e` oazd on xyrn el ozil aiig
gwly iptn ?yezkl edeqpw dn iptne .oazd z`e rxfd z` odkl ozepe yzek df ixd ,el

"dlecb dnexz epnn riwtde mileaiy xyrnd.( יד ג, תרומות (הל'
שאף  משנתנו  של כתנא ההלכה שאין  למשנתנו ), (בפירושו  הרמב"ם מעיר כן
ב), יג , ביצה הבבלי פי  (על  לעיל שבארנו כפי באומד, ניתנת מעשר תרומת

ובמנין. במשקל  במידה ניתנת מעשר  שתרומת היא ההלכה אלא

i y i n g m e i
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äîeøú éúéæ íò ïLákL ïélç éúéæ בין בחומץ, או מלח במי – ÅÅËÄÆÀÈÈÄÅÅÀÈ
äîeøúשכבש éòeöt íò ïélç éòeöt וגם החולין זיתי שגם – ÀÅËÄÄÀÅÀÈ

שכבש ובין מרוסקים, או  בקועים היינו פצועים, היו  התרומה זיתי 
äîeøú éîìL íò ïélç éòeötוזיתי פצועים היו  החולין שזיתי – ÀÅËÄÄÀÅÅÀÈ

שלמים; היו פצועיםBàהתרומה חולין  זיתי äîeøúשכבש éîa– ÀÅÀÈ
תרומהבמ  זיתי בהם שכבשו ברטנורא );ים מפרשים:(הר"ש ; inaויש 

dnexzתרומה של  מפירות שיצאו  במשקים ישראל"),– ("תפארת

øeñàמזיתי בולעים הפצועים חולין  שזיתי  לזרים, באכילה הכבוש  – È
התרומה, ממי או  äîeøúהתרומה éòeöt íò ïélç éîìL ìáàÂÈÀÅÅËÄÄÀÅÀÈ

תרומה, של פצועים זיתים עם חולין של שלמים זיתים כבש אם –
øzî אלא בולעים, השלמים שאין  החולין , זיתי  את לאכול לזר – ËÈ

בלבד. פולטים

ח ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו באה תרומה, זיתי  עם חולין  זיתי בכבישת העוסקת הקודמת המשנה אגב
הציר . של דינו לענין טהורים דגים עם טמאים דגים בכובש  ללמד

øBäè âc íò BLákL àîè âc דינו מהם היוצא הציר במלח, – ÈÈÅÆÀÈÄÈÈ
áøbכך: ìk,דגים בו שכובשים חבית) או  (כד חרס של  כלי  מין – ÈÈÈ

íéúàñ ÷éæçî àeäL טהורים דגים הרבה עם טמא דג נכבש אם – ÆÇÂÄÈÇÄ
סאים, שתי  המחזיק äãeäéa,בגרב æeæ äøNò ì÷Lî Ba Lé íàÄÆÄÀÇÂÈÈÄÈ

àîè âc ,ìéìba íéòìñ Lîç ïäL הדג של  משקלו  אם – ÆÅÈÅÀÈÄÇÈÄÈÈÅ
שכן  בגליל , זוז עשרים שהם ביהודה, זוז עשרה הוא שבגרב הטמא

= (סלע סלעים חמש הם זוז ועשרים גליל , משל כפול יהודה משקל
זוזים), 4øeñà Bøéö מהדגים היוצא המוהל  היינו שבגרב, הציר כל – ÄÈ
ששה הכבושי הסאה – הטמא. הדג של  הציר  מחמת באכילה אסור ם,

זוז  מאה והליטרא ליטראות, שתי  והלוג לוגים, ארבעה והקב קבים,

זוז; מאות ושש  אלפים תשעת בסאתיים ונמצא גרם), כ440ֿ (שהם
מתשע  אחד  הם טהור דג של  סאתיים בתוך  טמא דג של זוז  ועשרה

izdw - zex`ean zeipyn
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ìéìba íéòìñ Lîç ïäL,àîè âc–øeñà Bøéö.äãeäé éaøøîBà:íéúàña úéòéáø.éñBé éaøåøîBà: ¤¥¨¥§¨¦©¨¦¨¨¥¦¨©¦§¨¥§¦¦§¨©¦§©¦¥¥
Ba øNò äMMî ãçà. ¤¨¦¦¨¨¨

ËíéøBäè íéáâç íò eLaëpL íéàîè íéáâç,íøéö úà eìñt àG.ãéòä÷Bãö éaøíéàîè íéáâç øéö ìò,àeäL £¨¦§¥¦¤¦§§¦£¨¦§¦¨§¤¦¨¥¦©¦¨©¦£¨¦§¥¦¤
øBäè. ¨
Èíéøzî äæ íò äæ íéLaëpä ìk,úéñçä íò àlà:äîeøz ìL úéñç íò ïélç ìL úéñç,éíò ïélç ìL ÷ø ¨©¦§¨¦¤¦¤ª¨¦¤¨¦¤¨¦¨¦¤ª¦¦¨¦¤§¨¨¨¤ª¦¦

äîeøz ìL úéñç–øeñà;é íò ïélç ìL úéñç ìáàäîeøz ìL ÷ø–øzî. ¨¦¤§¨¨£¨¨¦¤ª¦¦¨¨¤§¨ª¨
‡ÈéñBé éaøøîBà:íéøeñà íéãøzä íò íé÷ìLpä ìk,íòhä úà ïéðúBð íäL éðtî.ïBòîL éaøøîBà:áeøk ©¦¥¥¨©¦§¨¦¦©§¨¦£¦¦§¥¤¥§¦¤©©©©¦¦§¥§

:øúåî ,ïëî úåçô àîè âã ìù øéöä äéä.miz`ql ziriax xne` dcedi iaxúåçô ,ìëä øåñà øåäè ìù íéúàñ êåúá àîè øéö ìù âåì úéòéáø äéäéùë
ø"à êëì ,ïðáøãî àìà åøåñéà ïéàå àåä àîìòá äòéæã øéö éðàù ,ìéèá àì åðéîá ïéî øáñ é"øã áâ ìò óàå .íéúàîì áåø÷ àåä äæ øåòéùå .øúåî ïëî

:íéúàîì áåø÷á ìèáã äãåäé.xne` iqei iaxe,øúåî ìëä àîè âãî ãçàå øåäè âãî óìàî øúåé ùé íà ,óìàî øúåéá ìèá øéöã àúëìäå .æ"èá ìèáã
:øåñà ìëä åàì íàå

h.oxiv z` elqt `l:àîìòá úéçåìçì àìà åðéàå íã íäì ïéàù éðôî ,øñåà åðéàù íéàîè íéáâç ìù øéöá åì÷äã.xedh `edyøñåà åðéàã àéòáî àì
:÷åãö éáø ìù åúåãòë äëìäå .øåäè åîöò àåä àìà åúáåøòú úà

i.df mr df miyakpd lk:ïéìåçä úà úøñåà äîåøúä ïéà ,äîåøú ìù úå÷øé íò åùáëðù ïéìåç úå÷øé.ziqgd on uegíééåø÷ éúøëå ìöáå óåìå íåù
íéøñåà ïðéà äîåøú ìù úå÷øé øàùå .ïéìåç ìù úéñç ïéá ÷øé ïéá íéøñåà äîåøú ìù ïäùëå .ïäîò ïéùáëðã éãéî ìëá àîòè éáäé åäééôøåç áâàã ,úéñç

:íéøñåà íé÷ìùð åà íéìùåáî ìáà ,íéùáëð ïäùë
`i.mixeq` micxzd mr miwlypd lk xne` iqei iaxíéãøúä ïî õåç ,íé÷ìùð åìéôà íéøñåà ïðéà úå÷øé øàù ìëã øáñå ,àî÷ àðúà âéìô éñåé éáø

`xephxa yexit

טמא  דג של הציר שאם ללמד, איפוא באה משנתנו וששים. מאות

כל את אוסר  הריהו  שבגרב, הציר  של  וששים מאות מתשע אחד  הוא
מותר. שבגרב הציר זה, משיעור פחות הוא ואם äãeäéהציר . éaøÇÄÀÈ

íéúàña úéòéáø :øîBà רביעית סאתיים המחזיק בגרב יש אם – ÅÀÄÄÀÈÇÄ
לעיל שבארנו  כפי – מותר. מכן, פחות אסור ; הציר  טמא, דג הלוג

סאתיים  בתוך  הלוג ורביעית לוגים, ושמונה ארבעים הן סאתיים הרי
האוסר טמא דג ציר של  השיעור וזהו ושניים. ותשעים ממאה אחד  היא

מותר. הציר הזה, כשיעור ממנו אין ואם יהודה. רבי éñBéלדעת éaøåÀÇÄÅ
Ba øNò äMMî ãçà :øîBàאחד הוא שבגרב הטמא הדג אם – ÅÆÈÄÄÈÈÈ

ויש לוג), 48 (שהם סאתיים מחזיק הגרב אם כגון  בו , עשר  מששה
כגון  מכן, פחות הוא ואם אסור . הציר  טמא, דג לוגים שלושה בו

של הציר  כנגד חלקים עשר  ששה הטהורים הדגים של  בציר שיש 
מותר. הציר  וכל  בטל , הוא הרי  הטמא, הדג

הרמב"ם, של  מפירושו  גם שמשמע וכפי  הברטנורא, פי  על משנתנו בארנו 
בנותן בו  שיהא כדי  שיעורו  מהו הטמא, מהדג היוצא בציר דנה שמשנתנו 
שאיסורים  פי על  שאף קמא, תנא של וטעמו הטהורים. הדגים של  בציר טעם
אלא  בטל אינו  ולכן חריף, שהוא ציר  הוא שונה בשישים, בטלים אחרים
כמאתיים  אלא גדול , כה בשיעור צורך שאין סובר  יהודה ורבי לאלף. בקרוב
אינו במינו  שמין סובר , יהודה שרבי פי על  ואף הטמא. הציר כנגד חלקים
יוסי ורבי מדרבנן . אלא איסורו ואין  הוא, בעלמא שזיעה ציר, שונה בטל ,
הציר הטמא, הציר כנגד חלקים עשר ששה הטהור  בציר  יש שאם יותר, מקל 

מותר.
יהודה: כרבי  פוסק okהרמב"ם m` `l` ,xeq` lkd ,xedh bc mr eyaky `nh bc"

"xedhd on miiz`nn cg` `nhd did.( לד טו , אסורות מאכלות (הל '
מאלף  יותר  יש שאם מאלף, ביותר אלא בטל  אינו  טמא דג  שציר פוסקים, ויש

מדג ציר אסורחלקים הכל לאו, ואם מותר , הכל הטמא, הציר  כנגד  טהור
(bt oniq drc dxei ycg ixt ;inlyexid i"tr `xephxa).

בדג אלא טעם, נותן משום טמא מדג בציר דנה אינה שמשנתנו מפרשים, ויש
אינה  שברייה משום הוא התערובת שאיסור  טהורים, בדגים שנתערב טמא

וגירסתו(y"xd)בטלה (הרמב"ם) רבנו  "ופירוש משנה": "לחם בעל  וכותב – .
המשנה  בפירוש הרבה נדחק (הר"ש) שמשון רבנו  שהרב מפני  עיקר , נראים

במשנתנו נאמרו פירושים ועוד dnly")ובירושלמי. zk`ln" oiir).
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משנה  באה טהור" דג עם שכבשו טמא "דג בענין הקודמת במשנה ששנינו  לאחר 
– כבושים. חגבים בענין  ללמד המותרים miabgdזו  העוף שרצי  עם בתורה נמנים

למינו... הארבה את תאכלו מהם אלה "את כב): יא, (ויקרא שכתוב z`eבאכילה,

edpinl abgdשכן באכילה, מותרים כלומר הם, טהורים החגבים כל  לא ברם, ."
המשנה  בזמן  באכילה. שאסורים טמאים, חגבים ביניהם ויש החגבים, מיני הם רבים
במלח. כבושים לאכלם ונהגו טמאים, חגבים ובין טהורים חגבים בין  להבחין ידעו 

úà eìñt àG ,íéøBäè íéáâç íò eLaëpL íéàîè íéáâçÂÈÄÀÅÄÆÄÀÀÄÂÈÄÀÄÈÀÆ
íøéö,התערובת את אוסר אינו הטמאים החגבים שציר  כלומר – ÄÈ

בלבד לחלוחית אלא דם שאינו טמאים (רמב"ם );לפי חגבים ציר אבל 
אסור . עצמו  Bãö÷בפני éaø ãéòä שביבנה הגדול  דין בית בפני – ÅÄÇÄÈ

רבותיו, øBäèבשם àeäL ,íéàîè íéáâç øéö ìòכלומר – ÇÄÂÈÄÀÅÄÆÈ
ואינו  הוא טהור תערובת, בלי  עצמו, בפני  טמאים חגבים ציר שאפילו 

מבואר :(רמב"ם ).אסור  xiykdln,ובירושלמי  xedh נחשב שאינו כלומר 
הם  משקים שבעה שכן טומאה, לקבל אוכלים להכשיר  משקה

הדם,המכש השמן , היין , המים, הטל , טומאה: לקבל אוכלים ירים
חגבים  שציר  צדוק, רבי  והעיד  ד ); ו , (מכשירין דבורים ודבש החלב

טומאה. לקבל  מכשיר  ואינו משקה אינו lyטמאים ezecrk dklde
,wecv iaxבאכילה אף ומותר  טהור  ג,שהוא אסורות  מאכלות (הל'

כב).
י ה נ ש מ ר ו א ב

ירקות  עם שנכבשו תרומה של  בירקות דנה והיא תרומה, לענין חוזרת משנתנו
חולין. של

äæ íò äæ íéLaëpä ìk ירקות עם הנכבשים תרומה של  ירקות – ÈÇÄÀÈÄÆÄÆ
חולין , אוסרת íéøzîשל  התרומה שאין  לזרים, חולין של  הירקות – ËÈÄ

úéñçäאותם, íò àlà,החסית עם הנכבשים מן חוץ כלומר – ÆÈÄÆÈÄ
ז), ט, לעיל  (כמבואר וכדומה השומים הבצלים, ממיני ירקות היינו 
ולפיכך עמהם, הנכבש  אחר ירק בכל  טעמם ונותנים הם חריפים שאלו

äîeøzהכובש  ìL úéñç íò ïélç ìL úéñç בצלים כגון – ÈÄÆËÄÄÈÄÆÀÈ
או בזה, זה טעם שנותנים תרומה, של בצלים עם חולין éìLשל ÷øÈÈÆ

äîeøz ìL úéñç íò ïélç שומים עם חולין  של ירקות שאר – ËÄÄÈÄÆÀÈ
תרומה, של  בצלים שלøeñàאו  שהחסית לזרים, הכבוש  כל  – È

אותם; ואוסרת בחולין טעם נותנת ïélçתרומה ìL úéñç ìáàÂÈÈÄÆËÄ
é íòøzî ,äîeøz ìL ÷ø טעם בולעים תרומה של שהירקות – ÄÈÈÆÀÈËÈ

חולין  של החסית מותרת ולפיכך  בהם, טעם נותנים אינם אבל החולין ,
לזרים.

y c e w z a y
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íé÷ìLpä ìk :øîBà éñBé éaø המתבשלים חולין של ירקות – ÇÄÅÅÈÇÄÀÈÄ
מבישול פחות הוא ששלוק מפרשים ויש יום הרבה; "תוספות (עיין
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ìòa ìL áeøk íò àé÷L ìL–øeñà,òìBa àeäL éðtî.äãeäé éaøøîBà:íéøzî äæ íò äæ ïéìMaúnä ìk, ¤¦§¨¦§¤©©¨¦§¥¤¥©©¦§¨¥¨©¦§©§¦¤¦¤ª¨¦
øNaä íò àlà.éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:úøñàð dðéàå úøñBà ãákä,úòìBa dðéàå úèìBt àéäL éðtî. ¤¨¦©¨¨©¦¨¨¤¦¥©¨¥¤¤§¥¨¤¡¤¤¦§¥¤¦¤¤§¥¨©©

·Èïéøeñà ïéìáúa äìMaúpL äöéa–øeñà dlL ïBîìç elôà,òìBa àeäL éðtî.ìL íéLáë éîe úB÷ìL éî ¥¨¤¦§©§¨§©§¦£¦£¦¤§¤¨¨¦§¥¤¥©¥§¨¥§¨¦¤
íéøfì íéøeñà äîeøz. §¨£¦©¨¦

:ïú÷éìùá íòè íéðúåð ïäù íøëä éàìë ìùå äîåøú ìù ïåâë øåñéà ìù.iwy ly aexkìù áåøë íò [å÷ìù] íà ,äúå÷ùäì êéøöù äùáé õøàá ìãâä
ïéàù ,äçì õøàá ìãâä äîåøú:òìåá àåä åúåùáé úîçî é÷ù ìùã ,øåñà äúå÷ùäì êéøö.xne` r"xïéî íäå ,äæ íò äæ íéìùáúîä øúéäå øåñéà ìë

øîàã ãáìá àî÷ àðúë àìà ,éàðú êðäî ãçë àúëìä úéìå .øåñàã ãçé åìùáúðù øúéäå øåñéà øùáî õåç ,äæá äæ íòè íéðúåð ïéàù ,íéøúåî ,ãçà
:íéøñåà ïìåë íé÷åìù åà íéìùåáî ìáà úéñçä ïî õåç íéøúåî íéùáëðä ìë.zxqe` cakdìùáúîä ìë úøñåà ,øúéä íò äìùáù äôøè ìù ãáë

:äîò.zxq`p dpi`eìù àéä åìéôà äìùáúðù ãáë àúëìäå .äòìá àì ,äáù íã éåáø øéãú èåìôì äãåøè àéäù êåúîã ,øåñà øáã íò äìùáúð íà
äáäáä ë"à àìà ,ìåùáá äð÷ú äì ïéàå .äèìôù íãäî úòìåáå úøæåçå úèìåôå .íã äàìî àéäù éôì äîò ìùáúðù äî ìë úøñåàå ,äìëàì øåñà øúéä

:íòä åâäð ïëå ,äôé äìçú øåàá
ai.mixeq` milaza:íøëä éàìëå äìøò ìù åà äîåøú ìù ïéìáú ïåâë.oenlg elit`:õåçáî àåäù ïåáìçä ïëù ìëå ,íéðôáî àåäù äöéá ìù íãåàä

.zewly ine miyak in:íéøæì íéøåñà ,äîåøú ïäá å÷ìùð åà åùáëðù

`xephxa yexit

íéãøzäטוב"), íò;תרומה של  –cxz,סלק מין –íéøeñàהוא ÄÇÀÈÄÂÄ
íòhäלזרים , úà ïéðúBð íäL éðtî טעם נותנים שהתרדים – ÄÀÅÆÅÀÄÆÇÇÇ

שלא  וסובר , הקודמת המשנה של  התנא על  חולק יוסי  רבי בירקות.
מותרים, זה עם זה הנשלקים אף אלא מותרים, זה עם זה הנכבשים רק

אסורים עמהם הנשלקים שכל תרומה של  התרדים מן (רמב"ם ;חוץ

"כלברטנורא). הקודמת במשנה גם גורסים הירושלמי  לפי  ברם,
בא  יוסי  ורבי אסורים, הנכבשים אבל מותרים", זה עם זה הנשלקים

הם  הרי  תרומה, של  תרדים עם נשלקים הם שאם כאן , להשמיענו
àé÷Lאסורים. ìL áeøk :øîBà ïBòîL éaø חולין של  כרוב – ÇÄÄÀÅÀÆÄÀÈ

נשלק אם להשקותה, שצריכים ירקות בשדה ìLשגדל  áeøk íòÄÀÆ
ìòa המסתפקת שדה היינו בעל , בשדה שגדל  תרומה של  כרוב – ÇÇ

להשקותה, צריך ואין גשמים לזרים,øeñàבמי  שקיא של  הכרוב – È
òìBa àeäL éðtî.התרומה טעם בולע ונמצא בעל, של הכרוב מן – ÄÀÅÆÅÇ
:øîBà äãeäé éaø:אחר `xne:נוסח `aiwr iaxïéìMaúnä ìk ÇÄÀÈÅÈÇÄÀÇÀÄ

äæ íò äæ,כאחד המתבשלים והיתר  איסור כל –íéøzî שאין – ÆÄÆËÈÄ
בזה, זה טעם øNaäנותנים íò àlàהיתר מדבר חוץ כלומר  – ÆÈÄÇÈÈ

מבשר בולע שההיתר  לפי  אסור , שהוא איסור, של בשר  עם המתבשל

הרמב"ם  אבל  במינו. במין כאן שמדובר  מבואר , בברטנורא האיסור .
אם  אלא החולין, ייאסרו  לא חולין עם תרומה "כשמבשלים מפרש:

שהוא  לפי לזרים, הבשר ייאסר  אז  תרומה, של  ירק עם בשר  נתבשל 
טעמו ". ומתקן  הירק את ãákäמושך  :øîBà éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÅÇÈÅ

úøñBà,עמה המתבשל  היתר  דבר כל אוסרת טריפה של כבד – ÆÆ

úøñàð dðéàå,איסור דבר עם מתבשלת כשרה כבד  אם –éðtî ÀÅÈÆÁÆÆÄÀÅ
úèìBt àéäL,דם הרבה –úòìBa dðéàå טרודה שהיא מתוך  – ÆÄÆÆÀÅÈÇÇ
דמה את יוחנן (ברטנורא).לפלוט רבי דברי את גם מפרש והרמב"ם

אינו  תרומה של  ירק עם מתבשל הכבד  שאם תרומה, בענין  נורי בן

כלל . מושך  ואינו פולט שהוא לפי  m"anxd,נאסר , wiqneכל שדברי
זולתם  "אבל  בלבד , הנכבשים אלא מותר  ואינו  דחויים, הללו  התנאים

שנתבשל הכבד  ברם, טעם. בנותן אותם xzid),בודקים ly `ed elit`)
דם מלא שהוא לפי  עמו, שנתבשל מה כל ואוסר לאכלו, (ede`אסור 

,(hlty mcdn rleae xfege hlet כן אם אלא בבישול תקנה לו ואין

או  רותחין , במים או שיתלבן  עד בישולו קודם בחומץ אותו יחלוט
אותו . יבשל כך  ואחר (באש ) calaיהבהבֹו eadadl mrd lk ebdpe

לצלותו) eleyia".(היינו mcew

בלשון"cak"הערה: בו משתמש הרמב"ם אבל נקבה, מין – המשנה בלשון
כמקובל, כלשונו.זכר הבאנו הרמב"ם ודברי כלשונה המשנה את בארנו  ולכן 
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ïéøeñà ïéìáúa äìMaúpL äöéa או תרומה של  בתבלין כגון  – ÅÈÆÄÀÇÀÈÀÇÀÄÂÄ
וכדומה, ערלה dlLשל ïBîìç elôà שהוא הצהוב החלק – ÂÄÆÀÆÈ

בחוץ, שהוא החלבון  שכן וכל  באכילה,øeñàבפנים, –àeäL éðtî ÈÄÀÅÆ
òìBa.האסורים התבלין מן  –äîeøz ìL íéLáë éîe úB÷ìL éî ÅÇÅÀÈÅÀÈÄÆÀÈ

תרומה, בהם נכבשה או שנשלקה מים –íéøfì íéøeñà כדין – ÂÄÇÈÄ
תרומה.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc zeaezk(ipy meil)

oae`x lekiy ,xnelk ,oae`xl ,oey`xd delnl eze` mipzepe ,iel
iel oi`e ,oernyl aiig `edy dpnd z` el mlyiy iel z` reazl

,ily mixac lra jpi` el xnel lekiøîBì ãeîìzoenn aiigd iabl ©§©
,xwyl raype ea xtke ,exiagl'Bì íLà øLàì ïúðå'(f d xacna), §¨©©£¤¨©

zernyn dzidy ,'edeld xy`l ozpe' dxezd dxn` `ly jkne
dxezd dazk `l` ,lreta edeldy in itlk `ed eaeigy weqtd
ixd ,eilr lhend oxwd aeig `ed 'my`'e ,'el my` xy`l' oeyl
inl oennd z` xifgdl eilr lheny `id weqtd zernyny
dyepy oey`xd delnd `edy ,oae`xl epiide ,ely oxwdy
oey`xd delndy micnl o`kne ,xwya iel rayp eil`y ,oernya
m`y ,ax ly eyecig edfe .oexg`d deld ly epic lrak aygp
mlyl okidn el oi`e mixg` mc` ipal oenn aiig envr delnd
epi` ely deld lr el yiy aegd xhyy zecedl leki epi` ,mdl

on`p oic lrae ,mciqtn `ed jkay oeik ,dpn` xhy `l` ,izin`
,mixg`l dciqtn ez`cedyk j` ,envrl ciqtdl wx ez`ceda

.on`p epi`
:sqep uexizíìBòì ,øîà éMà áøxaecníéãò éøîà÷cmicrdy - ©©¦¨©§¨§¨¨§¦¥¦

drya zn`ay ,dpn` xhy `edy mixne` xhya minezgd
,d`eld dzid `l oiicr enzgyeote`a xaecnàöBé íãé áúk ïéàã§¥§©¨¨¥
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øîàpL íeMî ,Búéa CBúa äðîà øèL ääLiL íãàì Bì øeñà ,àðäk©£¨¨§¨¨¤©§¤§©£¨¨§¥¦¤¤¡©
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קסי ai dpyn ixiyr wxt zenexz zkqn

ìòa ìL áeøk íò àé÷L ìL–øeñà,òìBa àeäL éðtî.äãeäé éaøøîBà:íéøzî äæ íò äæ ïéìMaúnä ìk, ¤¦§¨¦§¤©©¨¦§¥¤¥©©¦§¨¥¨©¦§©§¦¤¦¤ª¨¦
øNaä íò àlà.éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:úøñàð dðéàå úøñBà ãákä,úòìBa dðéàå úèìBt àéäL éðtî. ¤¨¦©¨¨©¦¨¨¤¦¥©¨¥¤¤§¥¨¤¡¤¤¦§¥¤¦¤¤§¥¨©©

·Èïéøeñà ïéìáúa äìMaúpL äöéa–øeñà dlL ïBîìç elôà,òìBa àeäL éðtî.ìL íéLáë éîe úB÷ìL éî ¥¨¤¦§©§¨§©§¦£¦£¦¤§¤¨¨¦§¥¤¥©¥§¨¥§¨¦¤
íéøfì íéøeñà äîeøz. §¨£¦©¨¦

:ïú÷éìùá íòè íéðúåð ïäù íøëä éàìë ìùå äîåøú ìù ïåâë øåñéà ìù.iwy ly aexkìù áåøë íò [å÷ìù] íà ,äúå÷ùäì êéøöù äùáé õøàá ìãâä
ïéàù ,äçì õøàá ìãâä äîåøú:òìåá àåä åúåùáé úîçî é÷ù ìùã ,øåñà äúå÷ùäì êéøö.xne` r"xïéî íäå ,äæ íò äæ íéìùáúîä øúéäå øåñéà ìë

øîàã ãáìá àî÷ àðúë àìà ,éàðú êðäî ãçë àúëìä úéìå .øåñàã ãçé åìùáúðù øúéäå øåñéà øùáî õåç ,äæá äæ íòè íéðúåð ïéàù ,íéøúåî ,ãçà
:íéøñåà ïìåë íé÷åìù åà íéìùåáî ìáà úéñçä ïî õåç íéøúåî íéùáëðä ìë.zxqe` cakdìùáúîä ìë úøñåà ,øúéä íò äìùáù äôøè ìù ãáë

:äîò.zxq`p dpi`eìù àéä åìéôà äìùáúðù ãáë àúëìäå .äòìá àì ,äáù íã éåáø øéãú èåìôì äãåøè àéäù êåúîã ,øåñà øáã íò äìùáúð íà
äáäáä ë"à àìà ,ìåùáá äð÷ú äì ïéàå .äèìôù íãäî úòìåáå úøæåçå úèìåôå .íã äàìî àéäù éôì äîò ìùáúðù äî ìë úøñåàå ,äìëàì øåñà øúéä

:íòä åâäð ïëå ,äôé äìçú øåàá
ai.mixeq` milaza:íøëä éàìëå äìøò ìù åà äîåøú ìù ïéìáú ïåâë.oenlg elit`:õåçáî àåäù ïåáìçä ïëù ìëå ,íéðôáî àåäù äöéá ìù íãåàä

.zewly ine miyak in:íéøæì íéøåñà ,äîåøú ïäá å÷ìùð åà åùáëðù

`xephxa yexit

íéãøzäטוב"), íò;תרומה של  –cxz,סלק מין –íéøeñàהוא ÄÇÀÈÄÂÄ
íòhäלזרים , úà ïéðúBð íäL éðtî טעם נותנים שהתרדים – ÄÀÅÆÅÀÄÆÇÇÇ

שלא  וסובר , הקודמת המשנה של  התנא על  חולק יוסי  רבי בירקות.
מותרים, זה עם זה הנשלקים אף אלא מותרים, זה עם זה הנכבשים רק

אסורים עמהם הנשלקים שכל תרומה של  התרדים מן (רמב"ם ;חוץ

"כלברטנורא). הקודמת במשנה גם גורסים הירושלמי  לפי  ברם,
בא  יוסי  ורבי אסורים, הנכבשים אבל מותרים", זה עם זה הנשלקים

הם  הרי  תרומה, של  תרדים עם נשלקים הם שאם כאן , להשמיענו
àé÷Lאסורים. ìL áeøk :øîBà ïBòîL éaø חולין של  כרוב – ÇÄÄÀÅÀÆÄÀÈ

נשלק אם להשקותה, שצריכים ירקות בשדה ìLשגדל  áeøk íòÄÀÆ
ìòa המסתפקת שדה היינו בעל , בשדה שגדל  תרומה של  כרוב – ÇÇ

להשקותה, צריך ואין גשמים לזרים,øeñàבמי  שקיא של  הכרוב – È
òìBa àeäL éðtî.התרומה טעם בולע ונמצא בעל, של הכרוב מן – ÄÀÅÆÅÇ
:øîBà äãeäé éaø:אחר `xne:נוסח `aiwr iaxïéìMaúnä ìk ÇÄÀÈÅÈÇÄÀÇÀÄ

äæ íò äæ,כאחד המתבשלים והיתר  איסור כל –íéøzî שאין – ÆÄÆËÈÄ
בזה, זה טעם øNaäנותנים íò àlàהיתר מדבר חוץ כלומר  – ÆÈÄÇÈÈ

מבשר בולע שההיתר  לפי  אסור , שהוא איסור, של בשר  עם המתבשל

הרמב"ם  אבל  במינו. במין כאן שמדובר  מבואר , בברטנורא האיסור .
אם  אלא החולין, ייאסרו  לא חולין עם תרומה "כשמבשלים מפרש:

שהוא  לפי לזרים, הבשר ייאסר  אז  תרומה, של  ירק עם בשר  נתבשל 
טעמו ". ומתקן  הירק את ãákäמושך  :øîBà éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÅÇÈÅ

úøñBà,עמה המתבשל  היתר  דבר כל אוסרת טריפה של כבד – ÆÆ

úøñàð dðéàå,איסור דבר עם מתבשלת כשרה כבד  אם –éðtî ÀÅÈÆÁÆÆÄÀÅ
úèìBt àéäL,דם הרבה –úòìBa dðéàå טרודה שהיא מתוך  – ÆÄÆÆÀÅÈÇÇ
דמה את יוחנן (ברטנורא).לפלוט רבי דברי את גם מפרש והרמב"ם

אינו  תרומה של  ירק עם מתבשל הכבד  שאם תרומה, בענין  נורי בן

כלל . מושך  ואינו פולט שהוא לפי  m"anxd,נאסר , wiqneכל שדברי
זולתם  "אבל  בלבד , הנכבשים אלא מותר  ואינו  דחויים, הללו  התנאים

שנתבשל הכבד  ברם, טעם. בנותן אותם xzid),בודקים ly `ed elit`)
דם מלא שהוא לפי  עמו, שנתבשל מה כל ואוסר לאכלו, (ede`אסור 

,(hlty mcdn rleae xfege hlet כן אם אלא בבישול תקנה לו ואין

או  רותחין , במים או שיתלבן  עד בישולו קודם בחומץ אותו יחלוט
אותו . יבשל כך  ואחר (באש ) calaיהבהבֹו eadadl mrd lk ebdpe

לצלותו) eleyia".(היינו mcew

בלשון"cak"הערה: בו משתמש הרמב"ם אבל נקבה, מין – המשנה בלשון
כמקובל, כלשונו.זכר הבאנו הרמב"ם ודברי כלשונה המשנה את בארנו  ולכן 

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

ïéøeñà ïéìáúa äìMaúpL äöéa או תרומה של  בתבלין כגון  – ÅÈÆÄÀÇÀÈÀÇÀÄÂÄ
וכדומה, ערלה dlLשל ïBîìç elôà שהוא הצהוב החלק – ÂÄÆÀÆÈ

בחוץ, שהוא החלבון  שכן וכל  באכילה,øeñàבפנים, –àeäL éðtî ÈÄÀÅÆ
òìBa.האסורים התבלין מן  –äîeøz ìL íéLáë éîe úB÷ìL éî ÅÇÅÀÈÅÀÈÄÆÀÈ

תרומה, בהם נכבשה או שנשלקה מים –íéøfì íéøeñà כדין – ÂÄÇÈÄ
תרומה.
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ע"א: עו במשנה:דף הכפוריםשנינו äìéëàaיום øeñà ובשתיה ¨©£¦¨
הגמרא: מבררת המטה. ובתשמיש הסנדל ובנעילת ובסיכה ¥éðä̈וברחיצה

ïééepò äMîçבמשנה éîהמנויים ãâðk נלמדו מהיכן -.áø øîà £¦¨¦¦§¤¤¦¨©©
äøBzaL ïééepò äMîç ãâðk ,àcñç בתורה שנאמרה פעמים חמש - ¦§¨§¤¤£¦¨¦¦¤©¨

הכפורים: ביום עינוי את 'àøBNòáe.מצות ועּניתם וגו' הּׁשביעי לחדׁש ¤¨ְְִִִִֶֶֶַַֹ
ז)נפׁשתיכם' כט áøBNòa..(במדבר Cà'å ועּניתם וגו' הּׁשביעי לחדׁש ְֵֶַֹ§©¤¨ְְִִִִֶֶַַֹ

נפׁשתיכם' כג את âïBúaL..כז)(ויקרא úaL' את ועּניתם לכם הּוא ְֵֶֶַֹ©©©¨ְִִֶֶֶָ
לב)נפׁשתיכם' כג ãïBúaL..(ויקרא úaL'å את ועּניתם לכם היא ְֵֶַֹ§©©©¨ְִִִֶֶֶָ
לא)נפׁשתיכם' טז äíëì..(ויקרא äúéäå' הּׁשביעי ּבחדׁש עֹולם לחּקת ְֵֶַֹ§¨§¨¨¤ְְִִֶַַַָֹֻ

נפׁשתיכם' את ּתעּנּו לחדׁש כט)ּבעׂשֹור טז .(ויקרא ְְֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
הגמרא: ïðzבלבד äMîçהעינוייםéðäוכימקשה àzéL ïðàå ,eåä- ¨¥£¦¨¨©£©¦¨§©

הגמרא: מתרצת ששה. נמנו במשנה àéä,והרי äìéëà ììëa äiúL§¦¨¦§©£¦¨¦
אחד. מפסוק הנלמד הם אחד ìוכעינוי ïépî ,Lé÷ì Léø øîàcäiúL §¨©¥¨¦¦©¦¦§¦¨

øîàpL ,äìéëà ììëa àéäLשני מעשר כג)לענין יד 'zìëàå(דברים ¤¦¦§©£¦¨¤¤¡©§¨©§¨
éäìà 'ä éðôìðâc øNòî E,'Eøäöéå ELøéz EוהלאBøézL האמור ¦§¥¡Ÿ¤©§©§¨§¦Ÿ§§¦§¨¤¦

'zìëàå',[-יין]àøîçכאן déì éø÷å ,àeä אכילה בכלל ששתיה הרי ©§¨§¨¥¥§¨©§¨
הגמרא: דוחה אכילה,éànîהיא. בכלל ששתיה הראיה מנין  -àîìéãå ¦©§¦§¨

בפסוק מדובר אולי -déìëàcהתירוש את שאכל -éãé ìò מאכל §¨§¥©§¥
ïBøâéðàהנקרא ,ìàeîL øa äaø øîàc ,ïBøâéðàהואà÷ìéñc àiî,תרד שליקת מי עם תבשיל - £¦§§¨©©¨©§¥£¦§©¨§¦§¨

é÷ìLהואïBøâéñkàו  eäleëc àiî.ירקות שאר שליקת מי עם תבשיל - ©§¦§©¨§§¦§¥
àëäî ,á÷òé øa àçà áø øîà àlàשנאמר אכילה, בכלל ששתיה מכאן כו)- יד óñkä(שם äzúðå' ¤¨¨©©©¨©©£Ÿ¥¨¨§¨©¨©¤¤

øëMáe ïéiá[e] ïàváe ø÷aa ELôð äeàz øLà ìëaוהרי ואכלּת', dééø÷åוגו' ,àeä äiúL øëL §Ÿ£¤§©¤©§§©¨¨©Ÿ©©¦©¥¨ְְַָָ¥¨§¦¨§©§¥
.'zìëàå' àðîçø:הגמרא énðמקשה àëä àîìéãå ,éànîשמדובר לפרש יש השכר לגבי אף -déìëàc ©£¨¨§¨©§¨¦©§¦§¨¨¨©¦§¨§¥
.ïBøâéðà éãé ìò:הגמרא áúk,מתרצת 'øëL'ומשמע,økLîc éãéî אינה אניגרון ידי על שכר ואכילת ©§¥£¦§¥¨¨©¦¦¦§©¥

הגמרא: דוחה הואàîìéãåמשכרת. בפסוק האמור שכר אולי -úéìéò÷ äìéác ממקום הבאה תאינה - §¦§¨§¥¨§¦¦
משכרת. שאכילתה 'קעילה', äúLåהנקרא úéìéò÷ äìéác ìëà ,àéðúc[ששתה ñðëðå[-או ,áìçå Lác §©§¨¨©§¥¨§¦¦§¨¨§©§¨¨§¦§©

,Lc÷nì(áéiç)'ּתׁשּת אל וׁשכר 'יין על שעבר לפי ט)מלקות, י éìé.(ויקרא ,àlàøéæpî 'øëL' 'øëL' ó ©¦§¨©¨ְְְִֵֵַַָ¤¨¨¦¥¨¥¨¦¨¦
בו ג)שנאמר ו יּזיר',(במדבר וׁשכר ïläl'מיין äîהוא בכתוב האמור שכר ïàk[בנזיר] óà ,ïéé במעשר] ְִִִֵַַָ©§©¨©¦©¨

הוא אכילה.ïéé,שני] בכלל ששתיה מוכח כן ואם שתיה, בדרך אלא משכר אינו הרי ויין ©¦
יין: שהוא בתירוש אכילה שנאמר ממה אכילה, בכלל ששתיה לעיל לקיש ריש ראיית על מקשה ¦§LBøéúåהגמרא

àeä àøîç,הוא יין בפסוק האמור תירוש וכי -ä÷éúî éðéî ìëa øeñà LBøézä ïî øãBpä ,àéðúäå- ©§¨§¨©§¨©¥¦©¦¨§¨¦¥§¦¨
וענבים, תפוחים כגון המתוקים, הפירות ïééaבכל øzeîe ואם תירוש. עוד נקרא שאינו יום, ארבעים שתסס ¨§©¦

אכילה. בכלל ואינו שתיה שהוא היין על ולא נאמר, מאכל דבר על בתירוש האמור אכילה שלשון יתכן כן,
המקשן: על תמהה àeäהגמרא àøîç åàìå,יין פירושו אין תירוש וכי -áéúkäå(יז ט 'LBøéúå(זכריה §¨©§¨§©§¦§¦

'úBìúa ááBðé.משכר שהוא ביין רק שייך וזה כבתולה, האטומים ליבו סתרי לגלות לאדם גורם תירוש - §¥§ª
הגמרא: שהואמתרצת שהיין הפסוק LBøézäכוונת  ïî àaä øác,מהענבים -,úBìeúa ááBðé תירוש אך ¨¨©¨¦©¦§¥§

מתיקה. מיני כל פירושו
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`ed jkl mrhd ,'xq`y dt' mdl yi ixdeáø øîàc ,àðäk áøãk¦§©©£¨§¨©©

øîàpL íeMî ,Búéa CBúa äðîà øèL ääLiL íãàì Bì øeñà ,àðäk©£¨¨§¨¨¤©§¤§©£¨¨§¥¦¤¤¡©
(ci `i aei`)éìäàa ïkLz ìà','äìåò E`iand xac `ed dpn` xhye ©©§¥§Ÿ¨¤©§¨

s` deldn ea zeabl lkei delnd dvxi m` ixdy ,dleer icil
,oick `ly ,edeldy mcew
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xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc zeaezk(oey`x meil)

mexig zry mdipia yiy zenewn izy lka mpn` :`xnbd zvxzn
ote` `pzd hwp j` ,xg`d mewna milradyk dliren dwfg oi`

ycgl ick dfìéìâå äãeäé íúñc,mely zrya elit` -úòLk ¦§¨§¨§¨¦¦§©
,eîc íeøéçz`gn oi`e lilbl dcedin zeievn zexiiy oi`y meyn ¥¨

dliren lilba rwxw zwfgd oi` okle ,zrnyp xrxrnd
.dcedia dilrayk

iax ixac z` dpynd drinyd `l recn xxal dkiynn `xnbd
:`xnbd dywn .eia`l `le ,envr mc`l dceny ote`a ryedi
,df oic ycgl dpynd dlki `l rwxw iably x`azd mpn`
df oic dpynd dhwp zn`a recn ,dyw oiicr j` ,`tiqd zngne
iabl df oic hewpl dl did ,eia`a ezepyl dkxvede ,rwxw iabl

,oilhlhnéðúéìå,jkéúéåì äðî Bøéáçì øîBàa òLBäé éaø äãBî §¦§¥¤©¦§ª©§¥©£¥¨¤¨¦¦
,ïîàð àeäL ,Eì åézòøôe Enîhegy xey oi`' df dxwna s`y ¦§§©§¦§¤¤¡¨

exhetl yie ,eraez exiag did `l ez`ced `ll ixdy ,'jiptl
.xizdy dtd `ed xq`y dtdy meyn

:`xnbd zvxznàôéñ éðúéîì éòa à÷c íeMîdzvxy meyn - ¦§¨¨¥§¦§¥¥¨
dpynd z` cinrp m`e ,micr yiy ote` `tiqa `iadl dpynd

,jk zipyp `tiqd dzid ,aegaàeäå ,epnî äåì àeäL íéãò Lé íà'¦¥¥¦¤¨¨¦¤§
å ,'ïîàð Bðéà ,åézòøt øîBàc ,oekp epi` df oicïì àîéé÷ àäyäåìnä ¥§©§¦¥¤¡¨§¨©§¨¨©©§¤
éøö Bðéà ,íéãòa Bøéáç úà,íéãòa Bòøôì Cizrxt xnel on`p `l` ¤£¥§¥¦¥¨¦§¨§§¥¦

,on`p epi` micrd zngn eay ote` `iadl icke ,micr `ll s`
.rwxw iabl el` mipic hewpl dpynd dkxved

:dywne `xnbd dkiynnéìåéðúel` mipic epizpyn dpyze - §¦§¥
,dpyz jke ,zvwna dcedy ote`ae ,eia`l aiig didy aegaäãBî¤

éáàì äðî Bøéáçì øîBàa òLBäé éaøéãéa Edpn aiig iziid - ©¦§ª©§¥©£¥¨¤§¨¦§¨¦
,jia`lñøt åézìëàäå,eivg el izrxte -ïîàð àeäL`la §¤¡©§¦§¨¤¤¡¨

rayidl aiig aegd on zvwna dcen llk jxcay s`e ,dreay
oal oi`e ,'jiptl hegy xey oi`'y df ote`a ,dxezd zreay
xq`y dtd' gkn dreay `ll on`p ,envrn eraezl daiq delnd

.'xizdy dtd `ed
ixdy ,dpyna ok zepyl xyt` i` :`xnbd dgecïàîc àaélà- ©¦¨§©

,jk zepyl ozip in zrcl ike,ïðaøc àaélà éàmzrc `aezy ¦©¦¨§©¨¨
,oldléøîà àädcen mc`dy ote`a wx `ly mixaeq md ixd - ¨¨§¦

eia`n dely eraez yxei eze` did m` s` `l` ,xeht envrn
zreaya aiigzn did `l ,dvgn erxty xne` did dlde ,dpn
aegd lka xetkle eipt firdl leki didy oeik ,zvwna dcen

k ezvwna epevxn dcedyke ,[oldl x`eaiy mrhk]'äãéáà áéLî'¥¦£¥¨
,éåäca`nd oi`y ,eilral dpn ly dcia` aiynd mc`k ,xnelk ¨¥

ipa erpni ok oicd didi m`y oeik ,mipn izy cai`y eraezl leki
oeik o`k s`e ,dreay eaiigziy yygn zecia` aiydln mc`
zngn dreay epaiigz m` ,lka xetkle firdl leki dld didy
ok m`e ,dreay eaiigl oi` jkle ,zecedln ixnbl rpni ez`ced
raez epi`y zngn `ed xehtd mrhy xne` ryedi iax did `le

meyn ,xeht `ed eraez dld m` s` `l` ,'xq`y dt' el yie
e .dcia` aiynk `edyéàdzpyp dpyndy xn`z m`e -àaélà ¦©¦¨

éòa äòeáL øîà àä ,á÷òé ïa øæòéìà éaøcjixvy xaeq `ed ixd - §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨©§¨¨¥
eaiign `ed dvgna epevxn dced dldy ote`a s`e ,rayidl
rnyne ,'on`p' `edy dpynd xn`z ji`e ,zvwna dcen zreay

.dreay `ll
iaxl opax oia zwelgnd zipyp day `ziixad z` `xnbd d`ian

:awri oa xfril`,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðúcyiíéîòt §©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¨¦
òaLð íãàLs` zvwna dcen zreayBîöò úðòè ìòyi` oi`y - ¤¨¨¦§¨©©£©©§

,zvwna dcede `a envra `ed `l` eraez,ãöékexiagl xne`d ¥©
éáàì äðîñøt åézìëàäå ,éãéa E,eivg eizrxte -.òaLð äæ éøä ¨¤§¨¦§¨¦§¤¡©§¦§¨£¥¤¦§¨

,Bîöò úðòè ìò òaLpL eäæå.mc` eraz `l ixdy,íéøîBà íéîëçå §¤¤¦§¨©©£©©§©£¨¦§¦
df mc`.øeèôe ,'äãéáà áéLî'k àlà Bðéàdlki `ly `vnpe ¥¤¨§¥¦£¥¨¨

dpynd xeaqz `l ok m`y oeik ,df ote`a dpic z` xnel dpynd
dzpy okle .minkg ixack `le ,awri oa xfril` iax ixack
zkiiy dzidy rwxwa `id d`ceddy ote`a dipic z` dpynd

.d`pwy oreh `ede ,eia`l

* * *
minkge awri oa xfril` iax zwelgna oecl zxaer `xnbd
mc`a zvwna dcen zreay aeig yi m`d ,zncewd `ziixaay
rxte ,oenn eia`l aiig didy delnd ly epal envrn dcend

:`xnbd dywn .eivgåik,á÷òé ïa øæòéìà éaøs` dreay aiignd §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
,llk eraz `l dldy ote`aøeèt äãéáà áéLî déì úéìepi` - ¥¥¥¦£¥¨¨

aiynd mc`d z` zvwna dcen zreayn minkg exhty xaeq
dzidy eraez ca`nd m` s`y ,dilral dcia`daexn ezcia`

aiig epi`y ,xifgdy enk `l` dzid `ly xne` `vende ,xzei
oihib zkqna `id dpyn ixde ,dreay(.`p)`l d`ivn `vendy

zecia` aiydln mc` ipa erpni `ly ,mlerd oewiz iptn rayi
edexht dcia` aiyn iably oeike .dreay meaiigiy yygn
leki did df ote`a s` ixdy ,o`k exhetl yiy oicd `ed ,minkg
`vnpe ,melk mlyl `le ,eia`l oenn aiig `edy jka xetkl

.dreay aiigzn `ed ,eaeg z` rextl `a epevxny zngny
:`xnbd zvxzn,áø øîàaiig `l awri oa xfril` iax s` zn`a ¨©©

didy el reciy ,ixa zprha eraez oady ote`a `l` dreay
xaecny `l` ,eia`l dpn aiigïè÷ BðòBèadelnd ly oadyk - §£¨¨

aygp `ed oi` ,driaz o`k yi seq seqy oeike ,ohw `ed erazy
s`y `ed yecigde ,driaz mey `ll dcend 'dcia` aiyn'k

.dreay ezaiign ohw zriaz
,ohw zriaza xaecny xnel ozip cvik :ax lr `xnbd dywn

øî øîàäådpyna(:gl zereay),äèBL Løç úðòè ìò ïéòaLð ïéà §¨¨©©¥¦§¨¦©©£©¥¥¤
.ïè÷å:`xnbd zvxzn'ïè÷' éàî,ax xn`y,ìBãblr mirayp okle §¨¨©¨¨¨

,ezprhdéì éø÷ éànàåax eze` dpik recne -,'ïè÷'meynéaâìc §©©¨¥¥¨¨¦§©¥
åéáàc éléîk eia` ly eiwqr oprl -,àeä ïè÷.mda iwa epi`y ¦¥§¨¦¨¨

:`xnbd dywn,éëä éàawri oa xfril` iax ly `ziixady ¦¨¦
awri oa xfril` iax xn` recn ,lecb yxei eraezy ote`a zwqer

lr rayp `edy,'Bîöò úðòè'ixde,àéä íéøçà úðòèyxeidy ©£©©§©£©£¥¦¦
efy `id ezpeek :`xnbd zvxzn .eraezúàãBäå íéøçà úðòè©£©£¥¦§¨©

.Bîöò:`xnbd ddnzàúðòè éäìekdcen zeprh lk ixd - ©§§¦©£¨¨
,zvwnaeäðéð Bîöò úàãBäå íéøçà úðòè[md-],cgein dne ©£©£¥¦§¨©©§¦§

.'envr zprh'k zxcben `idy ef dprha
.ohw yxeidy ,mheytk ax ixac z` zx`ane ,da zxfeg `xnbd

:`xnbd zx`an,àlàohw yxeia `ziixaa xaecny ax zpeek ¤¨
oi` envr zprha raezd ohw mpn`e ,ixa zprha eraezd ynn
zprha `ayk j` ,zereaya dpyna x`eank ezprh lr mirayp
eli`e .ezprh lr miraypy awri oa xfril` iax xaeq ,eia`
oi` eia` gkn `ay oeik ,lecb yxeid m` elit`y mixaeq minkg

e ,ezprh lr mirayp,àëä,ef `ziixaaéâìôéî÷ äaøãaewlgp - ¨¨¦§©¨¨¦§§¦
,dax xn`y `xaqaäøBz äøîà äî éðtî ,äaø øîàcdyäãBî §¨©©¨¦§¥¨¨§¨¨¤

a,òáMé äðòhä úö÷îaiyn'y mrhn exhetl yi dxe`kl ixd ¦§¨©©£¨¦¨©
dced z`f mewnae ,xhtdle lka xetkl leki didy ,`ed 'dcia`

y meyn ,dax aiyne .dreay dxezd ezaiig recne ,dvgnaä÷æç£¨¨
y `idæéòî íãà ïéà,BáBç ìòa éðôa åéðtixdy ,aegd lka xetkl ¥¨¨¥¦¨¨¦§¥©©

lk lr eipta xetkie firi ji`e ,edeldy jka daeh el dyr delnd
,aegdezn`aéàäzvwna dcend df -déøtëìã éòa dleëa- ©§¨¨¥§¦§§¥

,xetkl dvex did aegd lkaéàäåmrhde -déì øôk àìc,eleka §©§Ÿ¨©¥
,àeä åéðt æéòî íãà ïéàc íeMî,dreayn exhetl `xaq oi` okle ¦§¥¨¨¥¦¨¨

rayidl yeygiy ick dreay dxezd eilr dlihd ,daxc` `l`
.lka dceie ,xwyl
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קסג כתובות. פרק שני - האשה שנתארמלה דף יח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
oiglbnרש"י                                                                                                                                      תוספות el`e` cenr gi sc ± iyily wxtzeaezk

êîî éúéåì äðî éðúéìåhegy xey oi`c `kid dcenc opireny`c ryedi iaxc dizln Ð

`tiq meyn eia`a diipznl jixhvi`e ,rwxwa opirny`c `py i`n ,jiptl?hewpl

!diteb dicica opirnyile ,oilhlhna dizlnïîàð.dreay `la ,`ziixe`cn Ðéðúéðå
ñøô åéúìëàäå 'åë òùåäé 'ø äãåîli`ed ,dreay `la on`p `edy ,eivg eizrxt Ð

s`c ,`zeax opireny`c .eiptl hegy xey oi`e

zvwna dcenc ab lrÐepi`e li`ed ,xeht

.eraezïàîã àáéìà`zlin `da ibilt i`pz Ð

ikd ryedi iax xn` i`e ,(`,an) zereayaÐ

elit` ixn` `d opaxk i`c .`ed ediipn cgk `l

zvwna dcen dfe eraezÐ,`ed dcia` aiyn

"jcia `a`l dpn" :zereaya opzcÐjl oi`"

"xpic miyng `l` iciaÐ`edy meyn ,xeht

oi`a ryedi iax opirny` i`ne .dcia` aiynk

hegy xey?!on`p inp eiptl hegy xey elit`

raz `l ik ,awri oa xfril` iaxc `ail` i`e

inp dilÐ!ira dreay xn`dúéì øæòéìà éáøå
øåèô äãéáà áéùî äéìdreayd on Ð?!

oihib zkqna ,`id opaxc `zpwz `d .dinza

oewiz iptn ,rayi `l d`ivn `vend :(a,gn)

epi` ikc oeike .mlerddil aiign inp eraez

dreayÐ,dfn dlecb dcia` aiyn jl oi` ixd

.aiigeïè÷å äèåù ùøç úðòè ìò ïéòáùð ïéàÐ

.zereaya `id dpynàåä íéøçà úðòèi`ne Ð

xn`wc "minrt"?"envr zprh" i`ne?àìà
éâìôéî à÷ äáøãá àëäepreha mlerl `l` Ð

ohw zprh lr oirayp oi` ,jl `iywce .ohwÐ

`xwe ,"jl eizzp ip`" ohw eprehya ilin ipd

"edrx l` yi` ozi ik" aizkÐ,ohw `le

`ay `kd la` .zereaya dl sili `kdne

eia` zprhaÐawri oa xfril` iaxl dil zi`

,lecb epreha elit` dilr ibilt opaxe .oirayp

.ibltin `w daxcae ,dcia` aiyn dil exwe
àì
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íúñãl`xyi ux`ac :opz (a,c) oihib yixac :dniz Ð inc mexig zryk lilbe dcedi

iler `ki`c meyn ,lilbl dcedin elit` ,mzgp iptae azkp ipta xnel jixv oi`

s` ,meiw icr xg` zxfgn dy`d mzdc :xnel yie !eniiwl oiievn micre ,oipic izae ,milbx

la` .milbx iler `ki`c oeik ,meiw icr `vnz Ð inc mexig zryk lilbe dcedic ab lr

m`e .d`gn icr xg` xfgl libx oi` Ð wifgnd

jixve ,iciipc `fegn ipa ip`y :xn`c mzd :xn`z

oi`c ,"azkp ipta" dpeky dze`a elit` xnel

lirez `l `fegna eh` ,eniiwl oiievn micr

ozkild jxc mzdc :xnel yie ?eipta `ly d`gn

xnel `ed zelibx Ð d`gn ernyyk ,xird on

lewd rnypy cr mixg` oirneye .dgin ipelt

exn`iy libx oi` Ð hb iab la` .wifgnl

ep` oixikn e`] hbd lr epnzg ep` :ozkilda

.[minezgd micr znizgïéàerxtl jixv

erxtl jixv xn`c o`nl :xn`z m`e Ð micra

dpn" ipzilc ,`kdc oizipzn dil iywz Ð micra

wxta `id i`pzc `zbeltc :xnel yie !"icia jl

`lc :inp i` (a,`n zereay) "oipiicd zreay"

y`l dil `gipc ,`kxit dl aiygoi`c opiren

izk` ?ipyn i`n :xn`z m`e .ohw iqkpa oiwifgn

`l` iprxtz l`" :el xn`e micr yi m`e :ipzil

`lc xnel yie !on`p epi` Ð "ipelte ipelt ipta

`zlin `ny e` ,epeyla jix`dl dvex did

.`ed `hiytcéàaiyn ixn` `d opaxc `ail`

`l ok m`e ,firn epaac wiqnck Ð ied dcia`

mlerlc Ð on`p epi` micr yi m`e ipzinl ivn

firn epaac ,lkd izrxt xn` ira i`c ,ebna on`p

.firneéáøåaiyn dil zil awri oa xfril`

`vend opzd :qxhpewa yxit Ð xeht dcia`

mixtq zi`e ,mlerd oewiz iptn rayi `l d`ivn

,wgvi epiaxl d`xp oi`e .`icda ikd iqxbc

`le .ebn mrhn `ziixe`cn xeht dcia` aiync

dil zil ike :jixt `l` ,jixt dpyn `idd gkn

:jixtc (`,`p oihib) "oiwfipd"a rnyn oke ?ebn

:ipyne ?'ek d`ivn `vend wgvi iaxl dil zile

minrt :xn`c awri oa xfril` iaxk xn`c `ed

awri oa xfril` iaxe :jixte .'eke rayp mc`y

iaxk xn`c `ed ipync oeik ,cere !wgvi iax` xn`wck ?d`ivn `vend awri oa xfril` iaxl dil zile :xninl dil ded Ð jixt oizipzn gkn i` ,`zyde !xeht dcia` aiyn dil zil

.ziyixtck ,jixt ebn gkn `l` !dil zilc inp ikd oi` ?xeht dcia` aiyn dil zil awri oa xfril` iaxe jixt i`n ok m` ,oizipzn` bilt xfril` iaxc xnel dvex ok m` Ð awri oa xfril`

àìàdaeyg dprh Ð eia` zprha `aa la` ,envr zprha `aa ilin ipd Ð ohw zprh lr oirayp oi` `d jl `iyw `wce ,ohw epreha mlerl :qxhpewa yxit Ð ibltin `w daxca `kd

.ohw epreha cinrdl ewgc envr zprh dil ixwc meync d`xpe .ibltinw daxca `l` ,`ynn dia zil eia` zprha `aa s`c ixaqc xnel `xaq oi`c ?opaxc `nrh i`n `niz ike .`id

i`dnc oicd `ede ,zelcba oiey dpizpe driaz `dzy cr lecb `edyk eraze ohw `edyk epzp opihrnn (a,ew `nw `aa) "`nw lfebd"ac :cere !xtqd on xqg uexizd xwirc :dyw la`

z`cedc meyn envr zprh dil ixwc `niz `l `l` ,ixiin lecba mlerl :eyexit ikdc d`xpe !zephwa eraze eia` el ozpy oebk epiidc ,ohw `edyk eraze lecb `edyk epzp hrnn `xw

icicl la` ,envr zprh miaiygn mz`y dn lr rayp mc`y minrt :awri oa xfril` iax xn`w ikde ,`id envr zprh Ð firn epaac ixaqc opaxle .ibltinw daxca `l` ,`id envr

firn epi`c`l` ,`weec e`l inp ohw `edd Ð `id awri oa xfril` iaxe ,eia` zprha `aa yxtne ,ohwl oirayp la` :opzc (`,an zereay) "oipiicd zreay" seqae .`id mixg` zprh Ð

dywn `l dteb `zrny `iddac ,ax lr dywny enk mzdc oizipzn` iiepyle iieyw`l dil dedc :zvw dywe .`kd yxtnck ,`ed ohw dea`c ilin iablc meyn Ð ohw dil ixwe ,lecb

.ax lr `l` dpynd lr

éðôîebna dreay `la onidn `l i`n`c .'ek dxez dxn` dn iptn :xity dax ira `w ,`xwc `nrh iyxc `lc ,oerny iaxc opaxl elit` Ð rayi dprhd zvwn dcen dxez dxn` dn

eze` oiriayn ,lkd xteka :opixn` (a,n my) "oipiicd zreay" wxtac ab lr s`e .xetkl firn mc` oi`c ,ebn df oi`c :ipyne !ebn opixn` `lc `kdn slip e` ,lkd xtk ira i`c

firn mc` inp lka xteka `nl` ,hinzynw ihenzy`c :ipyne !eaeg lra ipta eipt firn mc` oi`c dwfg ,daxc` :jixte .el yi ok m` `l` raez mc` oi` dwfgc meyn ,zqid zreay

firn epi`c ,dprhd zvwna dcen `ed oevxa xzeic .ebn ied `le ,jk lk lkd xetkl firn mc` oi`c dwfg ,xity `kd xn`w mewn lkn !zvwn dcena enk ,hinzyn `w ihenzy`c ,xetkl

Ð firdl lekiy mewna ok m`c Ð lkd xtekyk on`p jkl ,firn mc` oi`c dwfg :xn`we ,lkd xtek `le zvwn dcen dxez dxn` dn iptn iyextl `z` daxc yxtl oi` la` .jk lk

?xeht lkd xtekc olpne :xn`z m`e .lkd xtk ira i`c ebn ,`ed dcia` aiync meyn ,dprhd zvwn dcen s` xehte firn epaac ,opaxl ,`kti` opixn` jenqae ,aiig lkd xtek elit`

`ed ik"c `id aezkd zxifbc :xnel yi `l` .rcei epi` `ede el apby micirny `kidl jixhvi` `dc Ð xeht lkd xtekc llkn ,cg` cra dreay aiigl `xw jixhv`cn xninl `kile

.epnn ixnbl wlzqp Ð lkd xtek la` ,leblb oirk dreay eilr lblbn jk ici lre ,dcedy oenn el aiigy eriaydl yi zvwn dcen :cere ,d`cede dxitk opirac rnyn "dfä÷æçoi`

n dcen oecwta Ð ok m`c ,firn oecwta la` ,edeldy daeh el dyry itl firn mc` oi`c (`,fw `nw `aa) "lfebd"a qxhpewa yxity enk `l Ð eipt firn mc`ebna ,xeht `di inp zvw

dey did mizye eilr ipzield rlq iabe ,oecwta ixii`c rnync (a,an zereay) 'ek jl izxqn zeperh miptb xyr iab ,oecwta aiig zvwn dcenc rnyn `zkec lkae .lkd xtek ira i`c

mc`l oi`y ,dlra ipta dipt dfirn dy`d oi`y dwfg oebk epiidc :mz epiax xne` `l` !ebna onidn `le ,aiig zvwn dcenc (`,`p oihib) "oiwfipd"a opixn` inp d`ivn iabe ,(`,bn my)

.jix`dl oi`e ,exwya xikn exiagy `kid firn mc` oi` :yxit xy` oa wgvi epiaxe .lkd xetkl mipt
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oiglbnקסד el`ea cenr gi sc ± iyily wxtzeaezk
åðáá àðù àìå åá àðù àì.ohw `ed elit`e Ðæéòî åðéà,envr zprh dil ixw ikdle Ð

.`yyn da zil `nlra ohw zprhc meynæéòî åðáá ìáà.lecb `ed elit`e Ðäðùî
'åë åøîàù íéãòä.xhyd z` miiwl mznizg lr micirn eidy Ðåðééä úåãò éìåñôÐ

.`iaewa miwgyn e` ,miaexwíéðîàð åìà éøämdit lr `l` xkip mci azk oi`c oeik Ð

Ðikid ik .xizdy dtd `ed xq`y dtd

`d` edl zpnidncÐ.`d` edpipnidàöåé
øçà íå÷îîwfgedy xg` xhya minezg Ð

epiptl xhy eze` `ae .wtpd ea aezke ,oic ziaa

df lyl df ly oinec onzeg azke ,df mrÐoi`

mileqt xnel mipn`p oi`e ,xq`y dtd o`k

.epiidàøîâåðù àì`vei oci azk m`c Ð

xg` mewnnÐ.oipn`p oi`íéñåðà åøîàù àìà
ïåîî úîçî åðééäiieeyly ediipink lk e`lc Ð

z` leqtle ,mdit zecra miryx ediiytp

lr on`p epi`e ,envr lv` aexw mc`c .xhyd

ipica daegl `le zekfl `l envr,zeytp

,eit lr leqte ryx zeyrdl zecr ileqtae

xwy epnzg" mxne`a onvr milqet el`e

dtd meyn `nrh `yixe ."oenn qpe` liaya

.xizdy dtd `ed xq`yúåùôð úîçîÐ

.`ed wfg mc`e ,epbxdl dfd xhyd lra xn`y

ãéâîå øæåç åðéà áåù ãéâäù ïåéëzecr iabc Ð

.(d `xwie) 'ebe "cibi `l m`" ,`aizk dcbd `cg

`xhya inizgc oeik ,inp `kdeÐdcbd epiid

azke li`ed ,xwrinl ez ipnidn ikide ,edcic

xg` mewnn `vei oci?oi`yk ,`yix `nlya

opiknq ediilre ,xg` mewnn `vei oci azkÐ

[icka] xeac eze`a `dc ,`id dcbd `cg dlek

la` ."epiid miqep` la`" ixn`w mely zli`y

.opiknq ediinet` e`l `kdäô ìò éìéî éðäÐ

`a xeac ick xg`le ,oic ziaa cirnd oebk

.ea zepylàì øèùá ìáà.aizk dcbdc Ðàì
åðù.'ek xq`y dtd opixn`c Ðéøîàã àìà

úåùôð úîçîediiytp eeyn `lc ,epqp`p Ð

opiknq ediilrc oeike .miryxÐick jeza `d

.xizd xq`y dtde ,ediizecdql dexwr xeac

òùø åîöò íéùî íãà ïéàleqtl on`p epi` Ð

,envr lv` `ed aexwc .ezwfgn envr z`

.zecrl leqt aexweåìñåôì ïéðîàð ïéàÐ

azk exn`y micrd :bilt oizipznc `yix`

.'ek epiid miqep` la` `ed epiciøéúäù äôäÐ

epqp`p ixn`w zeytp zngnc oeikeÐeeyn `l

ixn`wc zecr ileqte .miryx ediiytpÐediiytp eeyn ozecra e`lc :`nrh epiid

.mixxgeyn ep` eiykre ,epiid micar e` miaexw ixn`c `l` ,miryxéìåñô àîìùá
úåãòla` ,zn` gwnd e` d`elddy ,azkp oick xhydy md micenc oeik ,miphw e` Ð

i` e` ,dt lr delnk dl `iede ,mie`x epiid `l epgp`rwxwd dpwp `l `id dxikn

df xhyaÐxn`mizgn ike ,icka ifef icy `l deln ok m`c ,ipnidn `lc xi`n iax

exhy lr micrÐ.mixyk ediy wiic wcin
àìà
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éìåëáåi`n` `niz `lc yxtl `z`c (a,b) `rivn `aaa qxhpewa yxit Ð icelc ira

ilekae :xn`w ikdle ,`zreay` inp ciyg Ð `penn` ciygc ebn :`nip ?rayp

`rivn `aac `nw wxta xn` `dc :wgvi epiaxl dywe .`penn` ciyg `le ,dil icelc ira

ciyg dxezd onc xnel oi`e .`zreay` inp ciyg `penn` ciygc ebn opixn` `lc (a,d)

`lc opixn`c `ed opaxcne ,`zreay` inp

xzei oenna oiliwn eidy e`xy itl ,ciyg

onf lk miceygd lr dreay epwze ,dreayan

.oiicr dxezd on xyky ,olfb `edy rcep `ly

.epwz `l Ð dxezd on leqty ,reci olfb la`

,opaxcn `id ci ea izgly `ly dreay df itle

izryt `ly dreay `l` `ziixe`c `ied `le]

raypy `l Ð "gly `l m`" aizkc `de .[da

`ly rayp :`xw xn`w ikd `l` ,gly `ly

gly m`c ,ci ea gly `ly onfa Ð izni` ,ryt

.miqpe`a aiigzpc ,ryt `ly elit` aiig ci ea

rnyn (a,al zereay) `a` iaxc `kqp iab `dc

z` yigkdl rayp did Ð ithg `l xn` i`c

`ied mzde .`penn` ciygc ab lr s` ,crd

opixn` `l opaxc dreayac ,`ziixe`c dreay

wxta rnynck ,mlyn rayil leki epi`y jezn

d`xpe .`irx `edd iab (my) `rivn `aac `nw

Ð firn mc` oi`c oeik ,iywz `lc yxtl `z`c

opiaiignc oeike ,zvwn xtky dna on`p `di

`di ok m` ,mipt zefr eaygn ok m` Ð dreay

df oi`c xn`we .lkd xtk ira i`c ,ebna on`p

ciyg `lc oeik :xn`z m`e .zvw xteky dn zefr

uxize ?dreayl leqt olfb dnl Ð `zreay`

eze` lr ceyg `edyk `wecc :ciqg dcedi axd

,`zreay` ciyg `lc opixn` rayil `ay oenn

xaky oenn eze` la` .yexti dreayd ici lrc

`edd iabe .dreayd ici lr yexti `l Ð lfb

l aiygc `irx,ediipin ixz lk`c meyn olfb di

lkn Ð lk`c ixz ipd rextl jixvy it lr s`

dnc ,dreay meyn x`yd on yexti `l mewn

yie .`ilrn dayd df oi` egxk lra mlyny

`lc ,dxezd on dreayl xyk olfbc :miyxtn

`edyk edelqt opaxcnc `l` ,`zreay` ciyg

Ð leqt zecrlc `py i`ne :xn`z m`e .olfb

'ebe ryx mr jci zyz l`" aizkckdreayle "

yper da yi xwy zreayac :xnel yie ?xyk

zreay"a xn`cke ,"dwpi `l" da aizkc lecb

elek mlerd lky ,(`,hl zereay) "oipiicd

`l` `kil xwy zecrac :cere ."`yz `l" (e erayz `l) `ed jexa yecwd xn`yk rfrcfp

."xwyl erayz `l"e "lefbz `l" `ki` xwy zreayae ,"dprz `l"éøäÐ mipn`p el`

`le miqep` eid `ly icdq op`c ,`ed micr mewna ebn `de ?mipn`p dnle :xn`z m`e

`kd Ð meiw minkg ekixvdc oeik :xnel yie !edpip ixze ixz opixn` onwl `dc ,zecr ileqt

ick jez ixn` ediiteb edpi`c oeik ,"df `ed epici azk" mixne`y dn meiw llk aiyg `l

,`ed miiewn xakc oeik ,micr ipyk edl opiayg onwl la` ."epiid miqep` e` miphw" xeac

.xg` mewnn `vei oci azkyïéàera i`c ,ebna epnidlc iieyw`l `kil `kd Ð mipn`p

opixn` `l micr ipyac :cere .`xnba opixn`ck ,cibne xfeg epi` aey Ð cibdy oeike ,md micibne mixfegc :cere .epyxitck ,micr mewna ebn ied Ð `ed miiewnc oeikc !`ed rext ixn`

.iwzy era i`c meyn Ð mipn`p `yixae .ebnàìileqte .yiwl oa oerny iaxck Ð miphwe .miryx ediiytp eeyn `lc meyn ipnidn `lc Ð oenn zngn epiid miqep` exn`y `l` epy

.jenqa opixn`ck ,wiic wcin diteb delnc meyn Ð zecrúîçîixn`c ebna epnidl Ð epiid oenn zngn miqep` e` epiid miphw exn` ike :xn`z m`e Ð mipn`p el` ixd zeytp

ziyixtck ,ebn opixn` `l micr ipyac ,cere .giky `l zeytp zngn qpe`c :xnel yie !oenn zngn epiid miqep` xnel mipn`p ,ebn `ki`c `yixa `dc !zeytp zngn epiid miqep`.

ïéàå,eid miqep`c epnidp `kd ok m` Ð izy` lr `a ipelte ,ipevxl iprax ipelt iab (a,h) oixcdpqc `nw wxta `xeaic opibltc `ax xaqw `de :xn`z m`e Ð ryx envr miyn mc`

eid miqep`c epinvrn xnel epl oi`c :cere .xhyd leqtl ick `xeaic opiblt `l Ð opaxc zexhy meiwc oeik :xnel yie !`niiw `axc `ail`c ,zeytp zngn `l` oenn zngn `l la`

leki (a,dk) zenaic ipy wxt seqa eizbxda oke .xg` mc` eraxy e` ,ezy` lr enk zxg` yi` zy` lr `ay giky mzd la` .ziyixtck ,giky `l zeytp zngn qpe`c ,zeytp zngn

:inp i` .envr ipta xeaic ied ezy` lr `ae epevxl la` .`xeaic opiblt `l jkld ,epiid miqep`c `yexit ied zeytp zngn e` oenn zngnc `kd ip`y :inp i` .ebxd xg` mc`c zeidl

opiblt `kd jiiy `l jkld ,mdixacl yexit eyri `l m` enzgy oeik miryx onvr oiyer cin ok m` Ð delnd e`x `ly xnel e`ay ,epiid miqep` mixne`y dna `ed zecr xwir `kd

envr miydl iable .`xeaic opiblt jkld .ipelt bexdl zecr xwir Ð ezy` lr `a e` ,erax ipelt oke .ezy` z` `iydl ,bxdpy xnel `ed zecr xwir Ð eizbxdc `idd la` .`xeaic

.on`p `di `l Ð ezy` iabl e` ryxäåìî.(`,gkw `xza `aa) "oilgep yi"a opixn`ck ,zexyka eteqe ezlgz `diy opirac ,`ied `l dt lr deln elit` opaxle Ð wiic wcin diteb

íéðè÷inp diteb yiwl yixc `nrh :inp i` .`pixg` `nrh cg lka hwpinl dil `gipc `l` ,wiic wcin diteb delnc meyn inp miphwe :xninl ivn ded Ð yiwl oa oerny iaxck inp

.eixaca miphw `l` xikfd `l yiwl yixc meyn Ð zecr ileqt` yiwl oa oerny iaxc iziin `lc `de .wiic wcin delnc meyn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc zeaezk(oey`x meil)

zivgna xwya xtek `edy ea micyeg ep`y oeik ,xn`z m`e
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.xhyd z` leqtl mipn`pe ,xwy mezgl `leìáàm`eøîà £¨¨§
micrd,ïéðîàð ïéà ,ïBîî úîçî eðééä ïéñeðà.xyk xhyd `l` £¦¨¦¥£©¨¥¤¡¨¦

eàîòè éàîy itl ,mipn`p mpi` recn -íéNî íãà ïéàepi` - ©©£¨¥¨¨¥¦
z` miyl on`pBîöòkòLøxwy enzgy mixne`y dnae ,ezecra ©§¨¨

,ryx dyrn eyry mixne` md ixd ,oenn cqtd yyg zngn
.'xq`y dt' ici lr elit` mipn`p mpi`e

micrdy ,epizpyn ly ote`a zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
ewlgpe ,leqta eid mdizenizgy mixne` xhyd lr minezgd

:df xhy oica mi`pz,ïðaø eðzmdici zenizg lr micirnd micr ¨©¨¨
miphw ,epiid miqep` la` df `ed epici azk ,mixne`e xhyay

,epiid zecr ileqt ,epiid.øéàî éaø éøác ,BìñBôì íéðîàð ïéà¥¤¡¨¦§§¦§¥©¦¥¦
.íéðîàð ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¤¡¨¦

:`xnbd dywnì àîìLaïðaøz` leqtl micrl mipin`nd ¦§¨¨§©¨¨
epiid ,xhydeäééîòè ékmeyn ,dpynay mnrhk -øñàL ätäL ¦©§©§¤©¤¤¨©

,øézäL ätä àeämb mipn`p ,xhyd z` miniiwnd mdy oeike ©¤¤¦¦
.leqt xhyde miqep` eidy xneløéàî éaøì àlàmpi`y xne`d ¤¨§©¦¥¦

,mipn`p,àîòè éàî.'xq`y dt' mdl yi ixde ©©£¨
miqep`' exn`y ote` lr wx `id dziiyew recn zx`an `xnbd

:'epiidàîìLamicrd mixne`ykúeãò éìeñtdyrn la` ,epiid ¦§¨¨§¥¥
oeikc ,xi`n iax mpin`d `l recn oaen ,zn` did envr d`eldd

y dwfg yi ,zn` d`eldd dyrnydéôeb äåìî,envr delnd - ©§¤¥
ízçîe ÷ééã ÷ãéî àøwéòîlr xhy oikdl `ayk ,dligzn - ¥¦¨¨¥¨¨¥¦§¨

mdixacl mipin`n oi`e ,mixyk micr `evnl wcwcn ,d`eldd
oke .mileqt micr delnd gwl zizin` dzid d`elddy s`y

micrd exn`ykíépè÷''epiidénðmpin`d `l recn oaen ok mb - §©¦©¦
epiide ,xi`n iaxkezxaq,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøã ¦§©¦¦§¤¨¦§¨©¥¨¦
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ä÷æçy ,`ed xexa xac -ïk íà àlà ,øèMä ìò ïéîúBç íéãòä ïéà £¨¨¥¨¥¦§¦©©§¨¤¨¦¥
äNòðdxiknd dyrn lkamc`,ìBãâxnel mipn`p mpi`e ©£¨§¨

enke ,gwnd lg `le dry dze`a miphw eid gweld e` xkendy
xaeq okle ,miphw micr ea mizgn xhyd lra oi`y dwfg yi ok
dt mdl yiy s` ,miphw eidy xnel mipn`p mpi`y xi`n iax

.xq`yàlàmicrd exn`ykïéñeðà','epiidàîòè éàîxi`n iaxc ¤¨£¦©©£¨
mpi` recne ,mdixac z` zxzeqd dwfg oi` ixde ,mipn`p mpi`y

.mipn`p
:`xnbd zvxzneøîàL íéãò ,øéàî éaø øáñ÷ ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨¨©©¦¥¦¥¦¤¨§

eîúç íäìa xhyd lrå ,ø÷Ljk ici lr,eâøäz ìà`l m`e ¨¤¦§¤¤§©¥¨§
,mkz` bexdp enzgz,ø÷L eîzçé ìàå eâøäés`y `vnpe ¥¨§§©©§§¤¤

jka miryx md oiicr zeytp zngn miqep` eidy mdixacl
lirl x`azde ,xwya xhyd lr enzgy(:gi)miyn mc` oi`y

.ryx envr
:`xnbd ddnzàáø déì øîàyiy xnel okzi cvik ,`cqg axl ¨©¥¨¨

,xwy mezgl `l ick dbixdl eytp xqen mc` oi`y jka zeryx
ixdeéëeìnàì ïn÷ì eúà eléà ,àzLämi`a micrd eid m` - ©§¨¦¨§©¨§¦§¥

,zeyrl mdilr dn mipiicd mr uriizdleäì ïðéøîàepiid - ¨§¦¨§
mdl mixne`ïeìh÷úú àìå eîeúç eìéæick xwya enzige ekl - ¦£§¨¦§©§
,ebxdiz `ly,Lôð çewét éðôa ãîBòL øác Eì ïéà ,øî øîàcyiy §¨©©¥§¨¨¤¥¦§¥¦©¤¤

,eilr xearl `ly ick bxdil mc`léelâå íéáëBk úãBáò àlà¤¨£©¨¦§¦
ãáìa íéîc úeëéôLe úBéøò,ok m`ec àzLäxakeîúçmicrd £¨§¦¨¦¦§©©§¨§¨§

,did jky epipta micirne ,zeyrl mdl ie`x didy itk ,xwya
eúéîúç éànà eäì ïðéøîà`le mznzg recn mdl xn`p ike - ¨§¦¨§©©©§¦

df oi` i`ce ixde ,zeryx efy zngn jk lr mpin`p `le ,mzbxdp
.rxi` jky xnel mipn`p oick ebdpy oeik `l` ,jk

:`xnbd zx`anøéàî éaøc àîòè ,àlàmipn`p micrd oi`y ¤¨©£¨§©¦¥¦
`ed zeytp zngn miqep` eidy xnelkezxaq,áø øîà àðeä áøã ¦§©¨¨©©

,áø øîà àðeä áø øîàcaeg xhy deld lr delnd `ived m` §¨©©¨¨©©
envr delde ,miewn epi`yøèLa äãBîdfLok`Báúkmizgde ¤¦§¨¤§¨

,erxt xaky orehy `l` ,micr eilrïéàdelndéøöBîéi÷ì Clr ¥¨¦§©§
oi` meiw `ll s` `l` ,eay zenizgd z` mixiknd micr ici
,siefn xhydy xne` didy ebina rxty ezprha on`p deld
,miewn xhy lkk epic ixd izin` xhy `edy dcedy oeikc

p deld oi`e ,rext epi`y ecia xhydy jkn delnd gikenyon`
dced deldy ote`a epic z` xn` xi`n iax s`e .erxty xnel
mdizenizg mpn`y exn`e micrd e`a jk xg`e ,izin` xhydy
mzecr `ll s`y oeikc ,zeytp zngn miqep` eid j` zeizin`
,ax ixaca x`eank ,erxty xnel on`p deld oi`e aeh xhyd
.miqep` eidy xnel mipn`p mpi`e 'xq`y dt' micrl oi` `linn
deld m` s`y mixaeqe ,ax ly ezxaq lr miwleg minkg mpn`
xne` didy ebina erxty oerhl `ed on`p ,zn` xhydy dcen
mnvr mdy oeike ,micrd meiwl ep` mikixve ,siefn `edy
dtd `ed xq`y dtd ,eid miqep` j` `ed mci azky mixne`

.leqt xhyde ,xizdy

* * *
d`iane ,ax xn` `ped ax ly eixac xwira oecl zxaer `xnbd

:eilr wlegy in,áø øîà àðeä áø øîà ,àôebd deløèLa äãBî ¨¨©©¨¨©©¤¦§¨
L`ed ok`Báúk,rxty orehy `l` ,micr eilr mizgdeéøö ïéàC ¤§¨¥¨¦

delnd,Bîéi÷ìoerhl leki epi` izin` xhydy dcen `edy oeikc §©§
on`p epi`e ,erxt `ly giken delnd cia `edy dn ixdy ,erxty

.siefn `edy xne` didy ebina
ïîçð áø déì øîà,`ped axlCì änì éáepb àáðbdz` dnl - ¨©¥©©§¨©§¨©¥¨¨¨

ixde ,zwelgn ea oi` eli`k ,dnezq oeyla jpic z` xnel apbzn
minkg eli`e ,x`azdy enke ,`ziixaa xi`n iax zhiy `id ef
ly eneiw lky oeikc ,eniiwl delnd jixvy mixaeqe miwleg
erxty xnel `ed on`p ,deld ly ez`ced it lr `ed xhyd

e ,siefn `edy xne` didy ebinaàîéà ,øéàî éaøk Cì àøéáñ éà¦§¦¨¨§©¦¥¦¥¨
xen` -,'øéàî éaøk äëìä'micen lkd eli`k jixac mezqz l`e £¨¨§©¦¥¦

.mdl

déì øîà,ongp axl `ped axdéì àøéáñ éëéä ,øîejzrc dn - ¨©¥©¥¦§¦¨¥
.ef zwelgnadéì øîà,ongp axàðéãì ïn÷ì eúà ékmi`ayk - ¨©¥¦¨§©¨§¦¨

,xhya mdieel z` reazl mielnd epiptleäì ïðéøîà,mielnleìéæ ¨§¦¨§¦
eëééøèL eîéi÷ligz eniiwe ekl -,mkizexhy z` dåok ixg` wx ©§§¨©§§

àðéãì eúeçmieeld mileki ok `l m`y ,mieeld mr oicl ecxz - §¦¨
.siefn xhydy mixne` eidy ebina ,aegd z` erxty oerhl

* * *
zepey zeprh oerhl deld ly ezepn`p z` dzr zxxan `xnbd

:delnd ciay aegd xhy z` zelqetd,áø øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©
øîBàäaeg xhy lr,äæ àeä 'äðîà øèL'zepn`p xhy xnelk ¨¥§©£¨¨¤

deld jxhvi m`y ick ,d`eldd mcew delnl ozipe azkpy ,`ed
deld oin`de ,eciay xhyd zxenz cin delnd el mpzi zernl

,el deliy xg`l `l` eprazi `ly delnl.ïîàð Bðéà¥¤¡¨
orehd `ed in ,xnelk ,df oic ax xn` in iabl zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .dpn` xhy edfyïàî øîà÷cxne`d `ed in - §¨¨©©
,'df `ed dpn` xhy'øîà÷c àîéìéàd ok,äåìef dprh zngne ¦¥¨§¨¨©Ÿ¤

,eaeg z` delnl mlyl dvex epi`déðéîk ìk ,àèéLtdid ike - §¦¨¨§¦¥
xhy delnd cia ixde ,ef dprha on`p deld `diy xnel mewn

.ea dabie eizenizg z` miiwi ,micra mezgàlàåx`al dvxz m` §¤¨
øîà÷cd ok,äëøa åéìò àBáz ,äåìîxhydy dcen `ed ixdy §¨¨©©§¤¨¨¨§¨¨

epi`' dfa xnel jiiy dne ,deldn melk raez epi`e ,leqt eciay
.'on`p

àlàxnel dvxz m`éøîà÷cd okíéãòedfy ,xhyd lr minezgd ¤¨§¨¨§¦¥¦
xhyd zaizk zrya deld mdl xn`y epiide ,dpn` xhy
m`y ick wx df xhy delnl xqene azeke ,oiicr del `l zn`ay
micrd enzg ok it lr s`e ,ok zeyrl lkei onf xg`l zeell dvxi

,okzi `l df mb ixd ,delnl edexqne xhyd lréàote`a xaecn ¦
íãé áúëcmicrd lyàöBémiiwzn -,øçà íB÷nîjxev oi`e ¦§©¨¨¥¦¨©¥

ok m` ,mdizenizg meiw lr mnvr micrd zecraàìc àèéLt§¦¨§Ÿ
éðîéäîxhyay mci znizg ixdy ,dpn` xhy edfy xnel micrd §¥§¦

dzid `l zn`ay mixne` mdyke ,d`eld dyrn lr dcirn
,xhyay mzecrn mixfeg md ixd ,`ed dpn` xhy `l` d`eld

,dpey`xd mzecrn mda xefgl mileki micr oi`eáúk ïéàc éàå§¦§¥§©
,øçà íB÷nî àöBé íãémd el`y epl reci mdixac it lr wx `l` ¨¨¥¦¨©¥

ok m` ,mdizenizgéðîéäî àì éànàmipn`p micrd oi` recn - ©©Ÿ§¥§¦
yi eze` miniiwnd mdy oeik ixde ,dpn` xhy edfy xnel

.xizdy dtd `ed xq`y dtdy ,ezelqta mb mpin`dl
oniq zpzepe ,mi`xen` dylyn mivexiz dyly d`ian `xnbd)

,mzeny zxikflù"àá ,ïîéñzxne` (iy` ax ,iia` ,`ax - ¦¨
:`xnbdíìBòì ,àáø øîàxaecnäåì øîà÷coreh deldy - ¨©¨¨§¨§¨¨©Ÿ¤

,eilr `veid `ed dpn` xhyyå`ed heyt oicy epiywdy dn lr §
epi`y`ed yecigdy ayiil yi ,on`pàðeä áø øîàc ,àðeä áøãë¦§©¨§¨©©¨

,áø øîàd delL øèLa äãBî`ed ok`Báúk,micr eilr mizgde ¨©©¤¦§¨¤§¨
,'izrxt' orehy `l`éøö ïéàCdelnd,Bîéi÷ìdeld z`cedy oeik ¥¨¦§©§

`edy xne` didy ebina erxty xnel on`p epi`e ,eniiwl dliren
cia ezwfgd ixd ,`ed izin` xhyy dcedy xg`y itl ,siefn
df oic lre .ef di`x cbp on`p epi`e ,erxt `ly dgiken delnd
xhyy xnel on`p epi`y oicd `edy ax mya dcedi ax siqed
jxc oi`y itl ,siefn xhy `edy xne` didy ebina `ed dpn`
zern z` epnn laiw `ly onf lk xhy delnl ozil deld

.ok dyry oerhl on`p epi`e ,d`eldd
:sqep uexizøîàc íìBòì ,øîà éiaàdäåìî`ed dpn` xhyy ©©¥¨©§¨§¨©©§¤

mpn`e ,deldn ea zeabl dvex epi` ok zngne ,eciay xhyd
on`p `di `l recne ,'dkxa eilr `az' ok m`y lirl epiywd

,eixacaåxaecny xnel yiL ïBâëdeln eze`íéøçàì áçaiig - §§¤¨©£¥¦
mze` miciqtn eaeg lr dell xzeen `edy jkae ,mixg`l oenn

,mdizeaeg z` zeabl okidn mdl oi`y ,ea miyepdåoica yecigd §
`ed dfì ïépî ,øîBà ïúð éaø ,àéðúc ,ïúð éaøãëd mc`äLBð ¦§©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥¦©¦§¤

Bøéáçå ,äðî Bøéáçadyep ,del eze` -Bøéáçac`a -,iyily m ©£¥¨¤©£¥©£¥
,dpn iell deld oernye ,dpn oernyl deldy oae`x oebkïépî¦©¦

äæì ïéðúBðå äfî ïéàéöBnL`edy ,oexg`d deldn dpn milhepy - ¤¦¦¦¤§§¦¨¤
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àì àîòè éàî íéñåðà àìà.xizdy `ed xq`y dtd :`nip Ðìåãâá äùòð ïë íà àìà
gweld oi` dwfg :opixn` inp micr iabe .xkende gweld ,milecba xhyd dyrn lk Ð

.miphw ea mizgnø÷ù åîúçé ìàå åâøäézngn epiid miqep`" inp ixn` ik jkld Ð

"zeytpÐ.miryx ediiytp eeynåáúëù øèùá äãåî,eazky xhya dcedy del Ð

eit lreenzgp.micrdåîéé÷ì êéøö äåìîä ïéà
on`p aey deld oi`y ,ea minezgd micra Ð

xq`y dtd i`da opixn` `le .eizrxt xnel

oeiknc ,xizdy `eddid xyk xn`yÐixd

"eizrxt" xn` ike .xhyd wfgedÐ,onidn `l

.`ed delnd cia ixdyxn`c ,inp xi`n iaxe

elqetl mipn`p oi`Ðeazky del dcena

`l xaqwe .xn`wopikixve`le ,micrl ez

.`xhy miiwin ediinet`àáðâapbzn Ðdz`

cigid ea ewlgp `ly oeyla jixac xnel

miaexndezxn`c ,jixac z` elhai `ly ick ,

.d`cigikäëìä àîéà øéàî éáøë êì àøéáñ éà
øéàî éáøëhewpz `le Ðitp`a `zlink dl

.dytpäéì àøéáñ éëéä øîåxhya dcena Ð

.eazkyïî÷ì åúà éë.zexhy oi`ian oieln Ð

åëééøèù åîéé÷xnel libx ip` jk Ðmielnl

mdizexhy mi`iandoi`e iptlmdicr,mdnr

eywae ekl :mdl xne` ip`mkicr.edeniiwei`c

eazky del dcenc ab lr s` ,ikd e`lÐivn

.eizrxt xninläðîà øèù,melk del `l Ð

zell jxhvi m`y ,delnl exqne eazk `l`Ð

.deli`ly epin`deeprazi.edeln ok m` `l`

äéðéîë ìë`hiyt ,ea minezg micr `lde Ð

miiwzic!einzegaàðåä áøãëax opirny`e Ð

eizxqne eizazk xn`y delc :ikd inp dcedi

`ed dpn` xhy la` ,elÐdelnd jixv oi`

on`p oi`c ,dnizgd lr cirdl `iadle xefgl

`la xqne azkc yipi` ciar `lc ,elqetl del

.d`eldíéøçàì áçù`edy ,ef d`ceda Ð

dpn` xhy `edy dcenÐz` ciqtne ag

mixg`miyepdeide ,mzeabdl dn el oi`e ,ea

.df aeg zeabl mivexåì íùà øùàì ïúðåÐ

my`d xy`l `l` ,"edeld xy`l" azk `le

`aa) "lfebd"a opixn`ck ,oxw `ed my`e .ely

(`,iw `nwÐoxwdy inl.ely
øîàå
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ä÷æç:oeir jixve .opixn` opaxle ,dwfg mewna ebn opixn` `lc rnyn `kd Ð 'ek oi`

xn`e ,epnf xg` raz iab ,`hiyt` `le (a,d) `xza `aac `nw wxta `id `irac

.ipnf jez jizrxt diløîàã`l Ð xingnc o`n elit` :yexit Ð 'ek xac jl oi` xn

`c xaqw diteb `axc ,jpda `l` xingnzkqna ,`rpiva envr xeqnl aiig epi` ipda elit

oi`e ,(`,cp) "l`rnyi iax" wxta dxf dcear

bxdi edleka Ð `iqdxtae ,x`yl jpd oia welig

.xeari `le

àîòèyxit Ð 'ek `ped axck xi`n iaxc

dcenya ediizbelt ixiinc :qxhpewa

oipn`p oi`c xi`n iaxc `nrh epiide .eazky del

,micrl ez ikixv `l Ð eniiw dele li`edc Ð

jixv ixaq opaxe .`xhy miiwn ediinet` e`le

`la ebltil ok m`c :wgvi epiaxl dywe .eniiwl

!dela ilz ediinrhe li`ed ,diteb dela micr

(a,cpw `xza `aa) "zny in" wxtac :cere

ip`y :opgei iax xn`wc ,dela ibilt `lc rnyn

ixac eniiwl jixv oi` eazky xhya dcen xne`

mipn`p oi` ibilt bltn `de :jixte .`id lkd

irexe`l micr inil` i` :dil xn` 'ek elqetl

dil dedc :cere !?dipink lk edi` Ð `xhy

mz epiaxl d`xpe !ibltinw `ped axca xninl

xi`n iaxc `nrh :eyexit ikdc wgvi epiaxle

opixn` `lc `ped ax xne`y enkc ,`ped axck

iax xne` inp ikd Ð dela xhyd leqtl ebn

`xhy ilqt `l inil`c ab lr s`c ,micra xi`n

.ebna

äãåîm`e Ð eniiwl jixv oi` eazky xhya

i`c ebna onidn `l `nrh i`ne :xn`z

xnel del `xi `nyc :xnel yie ?siefn xn` ira

qxhpewd yxite .ebn `kile ,edeyigki ot ,siefn

jixv oi` dxez xacc meyn `nrhc :xg` mewna

ink dyrp xhyd lr minezgd micrc ,meiw

edekxv`c `ed opaxe ,oic ziaa ozecr dxwgpy

,zeprh x`ya la` ,`ed siefn oirh ik Ð meiw

d`xp oke .meiw edekixvd `l Ð `ed rext oebk

ebna onidn `lc yxtl oi` la` .wgvi epiaxl

`xhy Ð dirxt i`c meyn ,`ed rext xnel

`ed dpn` inp oirh ik `dc ,ira i`n dicia

mzde ,onidn `lc axc dizlin` jenqa opiwqn

.`nrh i`d jiiy `l

éà:xn`z m`e Ð 'ek xi`n iaxk jl `xiaq

iaxk dkld xn`w `l ikd meyn `nlce

`xza `aa) "zny in" wxta `ki`c meyn ,xi`n

dedc :xnel yie !opaxl xi`n iaxc jitnc (a,cpw

,l`ilnb oa oerny oaxk dkldc xninl ivn

`nw wxta `icda dil zi`c.eniiwl jixv oi` eazky xhya dcenc (`,f) `rivn `aac

àîéà`nlce :xn`z m`e .wlgl el d`xp oi` ongp axc :xnel yie !opgei iaxl dil zi` ikdc ,`xhy irexe`l inil`c micr ip`ye ,xaq ivn inp opaxk elit`c :dniz Ð xi`n iaxk dkld

.biltn `le ,xn`w mzq `ped axc :xnel yie !onwl dcen ongp ax elit`c ,dpn`e `rcena ixiin `ped axíìåòìxn`w `l i`n`e :xn`z m`e Ð 'ek `ped axcke del xn`wc

.`xhy irexe`l micr inil` ixn`c ,opaxk `lc inwe`l dil `gip `lc :xnel yie ?`ped axcke ,micr ixn`wc mlerl inpáøãëå?il dnl axc ilin izxz :xn`z m`e Ð ax xn` `ped

.xnz` dzxiag llkn `cgc :xnel yieïåâëåyie !(a,dt zeaezk) legn Ð elgne xfge exiagl aeg xhy xkend `dc ,dil lign ira i`c ,ebna dipnidle :xn`z m`e Ð mixg`l agy

opixn` (a,k) `rivn `aac `nw wxt seqac ab lr s` .olfb deld oi`y oeik ,icin ciqtn `l Ð `ed dpn` xne`y eiykrc ,eaeg ciqtdle legnl ezrc oi` `nyc ,`ed ebn e`lc :xnel

zxiknc xn`p m`e .gkenc xaey `ki`c meyn ,edc lk ebn` opiknq mzd `ny Ð l`enycl `zi` dpin rny :xn`wc ,lral xifgi dcen dy`dy onfa xaey `vn iab ,`peeb i`dk ebn

rnyn oke .legnl leki epi` ,dxezd on el aiigc ,'ek exiaga dyepa la` ,legnl leki opaxcn iedc aeg xhy xken `weec :xninl opivnc ,xity iz` ded Ð opaxcn `l` epi` aeg xhy

opaxcn jzrc `wlq i`c .legnl leki epi`e ,`ziixe`c rxn aiky zpzn :wiqne .legnl leki epi`y rn aiky zpzna epzp m`c l`eny dcene :xn`wc :(a,fnw `xza `aa) "zny in" wxta

i`dn yxei i`d dinle` i`nc ,legnl leki yxeid oi` Ð `ziixe`c rxn aiky zpzn i` i`ce mzdc :zegcl yie !legnl leki epi` `ziixe`c icinac rnyn ?legnl leki epi` i`n` Ð

xn`i `l ,mai zxney gipde ,zne ,dpn eig`a dyep didy ixd :(a,`t zeaezk) "eltpy dy`d" seqa opixn`c ,legnl leki epi` exiaga exiage exiaga dyepc di`x `iadl yi cere ?yxei

p iaxk dl opinwene .zexit lke` `ede ,zerwxw oda gwele ecin oi`iven `l` ,izwfgd yxei ip`e li`eddl careyn dlral xy` lkc ,exiaga exiage dpn exiaga dyep enk ied `dc .oz

miyxtn yie] .dzekf riwtdl leki epi`e ,dgkn `l` yxei oi`c ,mzd ip`yc :zegcl yie .legnl lekie yxei `edy ,envrl legni ?rwxw oda gwli i`n` Ð legnl leki i`e .dzaezkl

:xn`z m`e .[dlra aegl daeg xhy mcw ,inp mai zxneye .legnl leki epi` Ð exiag ly aegl eaeg mcwy ,exiaga dyepd la` .xken ly eaeg mcwy ,legnl leki aeg xhy xkena `wecc

i` .opixn` `l dizlw ira i` Ð `pic iaa wfgz`c oeik mzd opixn`c ,`pic iaa wfgz` `kdc :xnel yie !(a,`l oixcdpq) "xxea df" seqa opixn`ck ,dizlw ira i`c ebna dipnidp izk`

.yily cia `ed xhydyk ixiin `kd :inpïéðî.depyxit (`,fl) oihibae ,ozp iaxk dkldc rnyn Ð 'ek exiaga dyepläìåòàoi`y it lr s` dell xhy oiazekc `de Ð inzg `l

.delnl `le ,dell exqenl epiid Ð enr deln
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קסח
oiglbn el`ea cenr hi sc ± iyily wxtzeaezk

úùù áø øîàå.opiqxb Ðéîúç àì äìåòà"epnzg" ixn` ike ÐÐmipn`p oi`riyxdl

.onvr z`àøôñã éèéùô ìòepzepe ,el oi`y minrte ,xteqd xky ozil deld lry Ð

akrne ,oerxt zrya epnn edaebe xfege ,delnd.eilr xhydäâåî åðéàù øôñdxez Ð

.miaezke mi`iapäâåî.eay zeirh on Ðíéãòeid dpn` :exn`e ,xhya minezgd Ð

el epazk `l` ,melk edeld `l .epixacÐ

eiqkp el cariy dfe .el deli jxhviykl

e`lc ,onf xg`l elit` deli m` eiykrn

.oick `ly sexhl iedil mcwenåéä àòãåî
åðéøáãmicr exn`e ,`ed xkn xhy m` Ð

epipta `rcen xqn xkend :ea minezgdep`xde

,eqpe`.ea epxkdeïéðîàð ïéàlr iz` `lc Ð

micrl ozip `rcen :`xhyl dil rxne dt

livdl ick xhyd z` aezklqep`d,eqpe`n

exn` ike ,i`ed dlerc ,azkdl ozip `l dpn`

epnzgÐmc` oi`e ,miryx ediiytpl ieyn

.ryx envr meyl on`påðéøáã åéä éàðúlr Ð

dxkn i`pzepi`x `le ,jke jk el dyriy ,el

miiwyepi`e ,il miiw `l :xne` dfe .e`pz el

.xknäðîàå àòãåîoi` xn xn`w i`n `nrh Ð

.oipn`pàøèùì äéì éø÷ò à÷ãozecra Ð,df

.'ek inp `kd .`xhyl rxne dt lr iz` `leåà
àîìã`l `d Ðmicenc ,`ed `xhyc `zxwr

efe ,mdipia did i`pzy `l` ,zn` xhydy md

xg`l xwrin `linn `xhye ,`id zxg` zecr

.epnfa e`pz miiw `ly meia ,onfïî÷ì åúà éë
eid i`pzy micirn mdiciry zegewl Ð

.mdixacåëééàðú åîéé÷ åìéæ åäì ïðéøîàÐ

.milralåúåçåàðéãì.rwxwd aey akri m` Ð

éãäñî à÷ àéìòî àøèùá åäééåøúmdipy Ð

`la aezk `edy zenke ,zn` xhydy micirn

,i`pz.edenzgàåä ãç éàðú øîà÷ã éàäåÐ

.ea minezg mdipyy xhy xewrl on`p epi`eéà
'åë ïðéøîà àìà éîð åäééåøú åìéôà éëäi` Ð

cg` dfl ziyr eci azk lr cirdy oeikc ikd

,i`pz `la aezk `edy zenk xhyd iniiwnn

,mipy eicr edl iedezecrecg` ixac dpexg`

.mipy mewnaéîð åäééåøú åìéôài`pz :ixn` Ð

epixac eidÐ`l.epnidzillr ecirdy oeikc

oci azkÐike ,aezk `edy zenk xhyd eniiw

epixac eid i`pz ixn`Ðmicibn edl eed

,micibne mixfegeeniiw ongp ax xn` i`n`e

ekii`pz'ek?àìàdnizg e`l jgxk lr Ð

iwqn xeac ick jezc oeikc ,`ed zniiewn

:opixn` ,odipia did i`pz la` :ixn`e ediixeac

epici azk" exn`y ediizecdq xwrinl ipd

`l` epnzg `l :xnele ,ez`w "`edzpn lr

izixg` `zln i`pzc oeike ,i`pzd z` miiwiy

onf xg`l `l` ezxwer dpi`y ,`idÐ`l

`inc`rcenl,ipnidne ,dpn`ezecrcipta

.`id dnvréîð éàäded i`pz xn`e miiq ik Ð

Ðxwrznizgl`l` iznzg `l :xnel ,dici

,`id izixg` `zlnc ol zi`c oeike .ok zpn lr

`xhyexwrin `linnÐxhya oi`c gkzyi`

`l` mezg.cg` crøòøò åéìò àø÷ùÐ

razpd dvxy.elqetläéá ïðéáâîå.dinza Ð

åäðéð éøúå éøúmileqty mdilr micirn mipy el`e ,mipy xhyd icr Ðdze`a eid

.dry
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íà`xwirnc Ð "oe`" oeyl rnyn ikdc Ð dpn` xhye miqt xhy df edwigxd jcia oe`

`xwirn la` ,dler `ed dzry ,rext xhy df "dler jild`a okyz l`e" .xwy ied

.zn` `edïéðîædil ilzyi` diidy dze` ici lre Ð `xtqc ihiyt` dil idync

.xdfil el did Ð rext xhy xn`c o`ne ."dler" dil ixw `l jkld ,zxg` mrt `zedy

`xtqc ihiyt` eziidy meync yxtl oi` la`

?ryt dnc ,"dler" dil ixwøîàongp ax

lr Ð mipn`p oi` epixac eid dpn` exn`y micr

i`c ,ixii` xg` mewnn `vei oci azk oi`a jgxk

jixt ikdc .`hiyt Ð xg` mewnn `vei oci azk

mipn`p oi`c xn`w iy` ax xa xnc :cere .lirl

mewnn `vei oci azka i`e ,azkl ozip `lc meyn

.mipn`p oi`c `hiyt azkl ozip elit` Ð xg`

ongp ax `dc ?ebina ipnidn `l i`n`c :dywe

iteb:xn`wc ,xhyd leqtl ebn lirl dil zi` d

eniiw elif edl opixn` `picl onwl ez` ik

ebna rext xnel onidnc ,`picl ezege ekiixhy

,`xhy irexe`l inil`c ,micr oky lke .siefnc

uxize !(`,cpw `xza `aa) "zny in"a xn`ck

micene li`ed ,`rcenc `nrh epiidc :wgvi epiax

lr iz` `l aey Ð ezkldk xqnpe azkp xhydy

miqep`l inc `le .ebna elit` `xhyl rxne dt

xyk xhy didy micen oi`y ,oizipznc miphwe

,ebna ipnidn jkld Ð eze` oixzeq `l` ,llk

rxne dt lr iz` `lc xnel o`k jiiy `lc

dpn`e .xhy didy micen mpi` ixdy ,`xhyl

,ongp axl ipnidn `lc `nrh epiidc d`xp inp

azkp xhydy micene li`ed ,`xhyl irxn `lc

dpn`c `nrh yxtn `lc .deld zrcn oick

la` ,iy` ax xa xn `l` azkl ozip `lc meyn

.dey mdipy `rcene dpn` mrh Ð ongp axl

`ed rext xnel on`pc ongp axl dil zi`c `de

,llk `xhyl rxn `l inp mzd Ð siefnc ebna

opaxk ongp ax xity iz`e .ebna onidn jkld

my) "zny in"c `ziixa `idde .xi`n iaxc

irac ,on`p epi`c df `ed dpn` xhyc (a,cpw

ixacl dl iwen ongp ax Ð xi`n iaxk inwe`l

.lkdåàÐ `id izixg` `zlin i`pz `nlc

,xhyd zxiwrl `le ,oi`a od xg` xacl :yexit

.j`id ozecr miyxtny ,`nlra ztqez `l`

miiwzi m` xwrp epi`e ,xhyd miiw `zyd cre

oi` la` .xhyd zrxed o`k oi` jkld ,i`pzd

jiiy `le ,ixnbl `id izixg` `zlin :yxtl

`edy oicirn eid m`y enk ,dpey`x ozecrl

i` :jenqa jixt i`n ok m`c Ð mipn`p ody rext

izixg` `zlin i`pzc oeikc !inp ixz elit` ikd

`vei oci azka elit` mipn`p ixz Ð ixnbl `ed

`lc jl `ni` mlerl cg la` .xg` mewnn

jkl .`ed rext xnel onidn `lc ikid ik ,onidn

.epyxitck d`xpíàåmewnn `vei oci azk

`l ,ipzwc zecr ileqte Ð mipn`p oi` xg`

oi` i`n` ok m`c Ð mileqt oiicry mixne`y

micen dzre ,f` eed zecr ileqt `l` ?mipn`p

oi` i`n` ,mewn lkne :xn`z m`e .mixyk mdy

md oiicr mixne` era i`c ,ebna epnidl ?mipn`p

ef zeyigknd micr izk izy [lka oke] !mileqt

wgvi epiax xne`e ?`zeplfba i`nwl ilqt era i`c ebna i`xza ipnidn `l i`n` ,ef z`

.exiag ala dn rcei cg` oi`c ,ebn jiiy `l micr ipyacøîàzxne` z`f zyy ax

gkd:ipzwc (my) "zny in"c `ziixa zyy axl iywz :xn`z m`e Ð `id dnfd zlgz dy

dceny ,xhyd xg` jld xn`ck meiw ,jixv xhyd oi`c ab lr s` `nl` .xhyd xg` jld Ð e`l m`e ,micr xg` jld Ð `ed dpn` xhyc :yexit ,micr yi m` ,`ed dpn` xhy xn` m`

.bilt `idd la` ,xn`w zxne` z`fc :xnel yie !dnfd zlgz dygkd opixn` `le ,micr xg` jld Ð micr yi m` ,[ikd elit`e] ,mzd `zi`ck eazky deld
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zeaezk(ipy meil)

dpéî òîL ,éãéà áøc déøa úLL áø øîàåcenll yi -îeixacáøc §¨©©¥¤§¥§©¦¦§©¦¨¦§©
,àðäkyeðéøác eéä äðîà eøîàL íéãòdf xhyay epizenizg - ©£¨¥¦¤¨§£¨¨¨§¨¥

,dpn` xhy lr eidïåék ,àîòè éàî .ïéðîàð ïéà`pdk ax xn`c ¥¤¡¨¦©©£¨¥¨
éîúç àì äìåòà ,àeä äìåòc,leer xac lr mezgl micrl xeq` - §©§¨©©§¨Ÿ¨§¦

mpi`e ,miryx mnvr miniyn md ixd ok ebdpy mixne` mdyke
mipn`p micrd oi`y ,ax mya dcedi ax xn`y edfe .mipn`p

.'xq`y dt' mdl yiy mewna elit`e ,dpn` xhy edfy xnel

* * *
yiy mixg` mixace zexhy oipra zetqep zexnin d`ian `xnbd

:dleer meyn mdaääLiL íãàì Bì øeñà ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦¨§¨¨¤©§¤
,Búéa CBúa òeøt øèLxg`l cin xhyd z` delnd rxwi `l` §¨¨©§¥

,rxtpyøîàpL íeMî(ci `i aei`)éìäàa ïkLz ìà','äìåò Exhye ¦¤¤¡©©©§¥§Ÿ¨¤©§¨
,ea zeable xefgl leki delnd ixdy ,dleerl mexbl leki rext

.erxty xnel on`p deld `di `le
:df weqta ztqep dyxc d`ian `xnbdéøîà áøc déîMî àáøòîa§©£¨¨¦§¥§©¨§¦

weqta xn`p ,oldlck weqtd z` ax mya eyxit l`xyi ux`a -
(my),'eä÷éçøä Eãéa ïåà íà'e ,xwy oeyl `ed 'oe`'eäæl fnxøèL ¦¨¤§¨§©§¦¥¨¤¤§©

å ,äðîàl okíéqt øèL`edy exiag z` qiitny ,miqeit xhy - £¨¨§§©©¦
xiyr d`xiy ick ,el aiig `edy xhy el aezkiy epin`ne eade`
lr eazkpy ,xwya ozligzn eyrp el` zexhyy ,zeixad ipira
oda zeabl e`eai `ly ick mzedydl xeq`e ,dzid `ly d`eld

,weqtd meiqe .oick `lyéìäàa ïkLz ìàå'äæ ,'äìåò Elr cnln §©©§¥§Ÿ¨¤©§¨¤
,òeøt øèLyi dzr j` ,xwya eziiyr zligz oi` mpn`y §¨¨©

,oick `ly aey ea zeabl delnd lekiy ,dleer meyn ezwfgda
.zedydl xeq` eze` s`e

`pdk ax .` ,zedydl xeq` xhy dfi` zerc yly yiy `vnp
.b .rext xhy wx xqe` iel oa ryedi iax .a .dpn` xhy wx xqe`
.dpn` xhye rext xhy ,mdipy z` mixqe` l`xyi ux` ipa
zxne` .iel oa ryedi iaxe `pdk ax ewlgp dna `xnbd zxxan

:`xnbdøîàc ïàîzedydl xeq`y,òeøt øèLoa ryedi iax dfe ©§¨©§¨¨©
,ielïkL ìkzedydl xeq`y xeaqiy,äðîà øèLx`eai oldle ¨¤¥§©£¨¨

.xzei dxeng dpn` xhy ziidyd recnøîàc ïàîexeq`y ©§¨©
zedydl,äðîà øèLxhy ziidyda wxy xaeq ,`pdk ax edfy §©£¨¨

,xeqi` yi dpn`àì ,òeøt øèL ìáà,xeqi` ea oi` -éäLîc ïéðîæc £¨§¨¨©Ÿ§¦§¦§©§¥
àøôñc éèéLtà déìxhyd z` delnd ddyn minrtly oeik - ¥©§¦¥§¨§¨

g`l eciazehext mze` z` deld el mlyiy ick oerxtd x
melyzy ,d`eldd zra xhyd z` azky xteql delnd mliyy
mnlyne d`eldd zra zern el oi` minrtle ,deld lr lhen df
xhyd z` delnd ddyn aegd xwir rxtpy xg` s`e ,delnd

.el` zehext deld el mlyiy cr ecia
:dlwz yygn ezedydl xeq`y sqep xac d`ian `xnbd,øîzà¦§©

dbeî BðéàL øôñ,zeierhn weca epi` -ìL ãò ,énà éaø øîàíéL ¥¤¤¥¨¨©©¦©¦©§Ÿ¦
íBéeziipw onfnBúBäMì øzeî,eziaa,BúBäMì øeñà Cìéàå ïàkî ¨©§¦¨§¥¨¨©§

éìäàa ïkLz ìà' øîàpL íeMî,'äìåò Extq zwfgda leer yie ¦¤¤¡©©©§¥§Ÿ¨¤©§¨
,mei miyly `id weqta dxen`d 'dpkyd' oeyle ,dben epi`y

.epfpbi e` ,eze` owzi e` `l`

* * *
eilr enzgy xhydy mixne`d micra oecl dkiynn `xnbd

:leqteøîàL íéãò ,ïîçð áø øîàla` ,df aeg xhy lr epnzg ep` ¨©©©§¨¥¦¤¨§
,eðéøác eéä äðîà,zn`a d`eld dzid `le,ïéðîàð ïéàm` elit`e £¨¨¨§¨¥¥¤¡¨¦

m` oke .mdit lr `l` miiwzn xhyd oi`y ,'xq`y dt' mdl yi
j` ,df xhy lr epnzg ,dxikn xhy lr micrd exn`eéä àòãBî¨¨¨

eðéøácz` xeknl dvex epi`y dxiknd mcew xkend epl xn` - §¨¥
,df xhy azek `ed okle el dxkenl eqp` gweldy `l` ,dcyd

,ïéðîàð ïéàgk z` rxbl mileki dt lray micrd ixac oi`y itl ¥¤¡¨¦
.xhyd

:'`rcen' iabl wlegd zrc z` d`ian `xnbdéMà áø øa øî©©©©¦
,øîàexn` m`,ïéðîàð ïéà ,eðéøác eéä äðîàj` .ongp ax ixacke ¨©£¨¨¨§¨¥¥¤¡¨¦

xkn xhy lr exn` m`ïéðîàð ,eðéøác eéä àòãBîxhy z` leqtl ¨¨¨§¨¥¤¡¨¦
.dxikndàîòè éàî,`rcenl dpn` xhy oia weligd dn -éàä ©©£¨©

,drcen xhy -áúkéì ïzéðs` ,dfk xhy aezkl micrl xzen - ¦¨¦¨¥
cin dcyd lra z` milivn md ezaizka ixdy ,zn` epi`y

,eilr mii`nd gweldéàäå,dpn` xhy -áúkéì ïzéð àìxeq` - §©Ÿ¦¨¦¨¥
lekiy ,dleer meyn jka yiy x`azdy enke ,eazekl micrl
xnele mnvr z` riyxdl mipn`p mpi`e ,oick `ly ea zeabl

.oick `ly ebdpy
dpn`a mby xne`d ongp ax zrcl ,sqep ote`a zwtzqn `xnbd

:mipn`p mpi` `rcena mbedépéî àòaepnn l`y -,ïîçð áøî àáø §¨¦¥¨¨¥©©§¨
la` ,df dxikn xhy lr epnzg ep` ,micrd exn`eðéøác eéä éàðz§©¨§¨¥

i`pzd miiwzi `l m`y ,xkend dpzdy i`pz ef dxikna did -
xkende ,i`pzd miiwzd m` mircei ep` oi`e ,dxiknd lhazz

,lha xknde i`pzd miiwzd `ly oreh,eäî.mipn`p micrd m`d ©
a ixd :wtqd iccv z` `ax x`anàîòè eðééä ,äðîàå àòãBî¨¨©£¨¨©§©£¨

meyn ,mipn`p mpi`yì déì éø÷ò à÷càøèLmd mdixacay - §¨¨§¦¥¦§¨¨
a aezkd z` milhane mixwer,xhyénð éàäåmdy i`pzd mbe - §©©¦

eilr micirnì ø÷ò à÷àøèLxhya aezkd z` `ed xwer - ¨¨©¦§¨¨
.i`pzd miiwzdy gweld gikei `ly onf lk ,gwnd z` lhaneBà

,àîìcmdixacay oeik ,mipn`p mpi` `rcene dpn`a `weecy ¦§¨
dxiknd e` d`elddy mixne`y ,xhyd seb z` mixwer md dzr

la` ,xhya aezkd zernyn cbp ,mlern elg `léàðzmdy df §©
,eilr micirnàéä éúéøçà àúléî,`id ztqepe dycg zecr - ¦§¨©£¦¦¦

mitiqen `l` ,xhya miaezkd mixacd xwir z` zlhan dpi`y
,i`pzd miiwzi m` wx legz xhya daezkd dxikndy cirdl
,gweld epniiwi `le ,i`pzd meiwl ie`xd onfd xeari m` mpn`e
,xhyd seb ly dxiwr o`k oi` j` ,dxiknd dlg `ly xxazi

.mipn`pe
déì øîà,ongp axàðéãì ïn÷ì eúà ékzegewl epiptl mi`ayk - ¨©¥¦¨§©¨§¦¨

,dxikna i`pz didy mixne` mdly xhyd icryeìéæ ,eäì ïðéøîà̈§¦¨§¦
àðéãì eúeçå eëééàðz eîéi÷z` dligz eniiwiy mdl mixne` ep` - ©§§¨©§§§¦¨

i`pz lr cirdl mipn`p micrdy oeik ,oicl e`eai jk xg`e i`pzd
zxwer dpi`y zipevig zecrk `edy ,xhya aezk epi`y s` df

.xhyd seb z`

* * *
:i`pzd oipra xhyd icr ipy oia dygkd yiy ote`a dpc `xnbd

,xkn xhy lr minezgd mipyãòmdn cg`éàðz ,øîBàdid ¥¥§©
,ef dxiknaãòåmdn cg`éàðz Bðéà ,øîBài`pz lk did `l - §¥¥¥§©

miiwzdy gked `lyk s` miiw gwnd m`d oecl yie ,ef dxikna
.`l e` ,i`pzdéãäñî à÷ àélòî àøèLa eäééåøz ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§©§¦§¨¨§©§¨¨©§£¦

eilr enzge ,`ed xyk envr xhydy micirn micrd ipy ixd -
,i`pz `ll ,`edy zenkéàäåcr eze`e -øîà÷cyéàðz,ea did §©§¨¨©§©

ãç déì äåä,xaca cigi `ed ixd -ìL åéøác ïéàåcrãçà £¨¥©§¥§¨¨¤¤¨
milawzníéðL íB÷îaxhyay mdizenizg znizqy ,mipy cbp - ¦§§©¦

.gwna i`pz did `ly zecirn
:`tt ax ixac lr `xnbd dywné÷úîáøc déøa àðeä áø dì ó ©§¦¨©¨§¥§©

éëä éà ,òLBäéi`pz didy xne`d zecr z` aiygn dz` m` - §ª©¦¨¦
ok m` ,xhya aezkd zehyt z` zxzeq `id eli`k gwnaeléôà£¦

énð eäééåøzoi` gwna i`pz didy micirn micrd ipy m` s` - ©§©§©¦
aezkd zehyte ,izin` xhydy ecird dligza ixdy ,mpin`dl
z` zxzeq dt lray mzecre ,i`pz `ll gwn didy `ed xhya
cre ,mzecrn mda mixfeg md eli`k df ixde ,xhya aezkd

.ezecrn ea xefgl on`p epi` cirndàlà`ed mzepn`p mrh i`ce ¤¨
c meyneúà÷ eäééúeãäñ ø÷òéîì éðä ,ïðéøîàel` micr - ¨§¦¨¨¥§¤§©¨£¥§¨¨

xewrl e`a ,i`pz ea didy cin mixne`e xhyd z` miniiwnd
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קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zeaezk(ipy meil)

dpéî òîL ,éãéà áøc déøa úLL áø øîàåcenll yi -îeixacáøc §¨©©¥¤§¥§©¦¦§©¦¨¦§©
,àðäkyeðéøác eéä äðîà eøîàL íéãòdf xhyay epizenizg - ©£¨¥¦¤¨§£¨¨¨§¨¥

,dpn` xhy lr eidïåék ,àîòè éàî .ïéðîàð ïéà`pdk ax xn`c ¥¤¡¨¦©©£¨¥¨
éîúç àì äìåòà ,àeä äìåòc,leer xac lr mezgl micrl xeq` - §©§¨©©§¨Ÿ¨§¦

mpi`e ,miryx mnvr miniyn md ixd ok ebdpy mixne` mdyke
mipn`p micrd oi`y ,ax mya dcedi ax xn`y edfe .mipn`p

.'xq`y dt' mdl yiy mewna elit`e ,dpn` xhy edfy xnel

* * *
yiy mixg` mixace zexhy oipra zetqep zexnin d`ian `xnbd

:dleer meyn mdaääLiL íãàì Bì øeñà ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦¨§¨¨¤©§¤
,Búéa CBúa òeøt øèLxg`l cin xhyd z` delnd rxwi `l` §¨¨©§¥

,rxtpyøîàpL íeMî(ci `i aei`)éìäàa ïkLz ìà','äìåò Exhye ¦¤¤¡©©©§¥§Ÿ¨¤©§¨
,ea zeable xefgl leki delnd ixdy ,dleerl mexbl leki rext

.erxty xnel on`p deld `di `le
:df weqta ztqep dyxc d`ian `xnbdéøîà áøc déîMî àáøòîa§©£¨¨¦§¥§©¨§¦

weqta xn`p ,oldlck weqtd z` ax mya eyxit l`xyi ux`a -
(my),'eä÷éçøä Eãéa ïåà íà'e ,xwy oeyl `ed 'oe`'eäæl fnxøèL ¦¨¤§¨§©§¦¥¨¤¤§©

å ,äðîàl okíéqt øèL`edy exiag z` qiitny ,miqeit xhy - £¨¨§§©©¦
xiyr d`xiy ick ,el aiig `edy xhy el aezkiy epin`ne eade`
lr eazkpy ,xwya ozligzn eyrp el` zexhyy ,zeixad ipira
oda zeabl e`eai `ly ick mzedydl xeq`e ,dzid `ly d`eld

,weqtd meiqe .oick `lyéìäàa ïkLz ìàå'äæ ,'äìåò Elr cnln §©©§¥§Ÿ¨¤©§¨¤
,òeøt øèLyi dzr j` ,xwya eziiyr zligz oi` mpn`y §¨¨©

,oick `ly aey ea zeabl delnd lekiy ,dleer meyn ezwfgda
.zedydl xeq` eze` s`e

`pdk ax .` ,zedydl xeq` xhy dfi` zerc yly yiy `vnp
.b .rext xhy wx xqe` iel oa ryedi iax .a .dpn` xhy wx xqe`
.dpn` xhye rext xhy ,mdipy z` mixqe` l`xyi ux` ipa
zxne` .iel oa ryedi iaxe `pdk ax ewlgp dna `xnbd zxxan

:`xnbdøîàc ïàîzedydl xeq`y,òeøt øèLoa ryedi iax dfe ©§¨©§¨¨©
,ielïkL ìkzedydl xeq`y xeaqiy,äðîà øèLx`eai oldle ¨¤¥§©£¨¨

.xzei dxeng dpn` xhy ziidyd recnøîàc ïàîexeq`y ©§¨©
zedydl,äðîà øèLxhy ziidyda wxy xaeq ,`pdk ax edfy §©£¨¨

,xeqi` yi dpn`àì ,òeøt øèL ìáà,xeqi` ea oi` -éäLîc ïéðîæc £¨§¨¨©Ÿ§¦§¦§©§¥
àøôñc éèéLtà déìxhyd z` delnd ddyn minrtly oeik - ¥©§¦¥§¨§¨

g`l eciazehext mze` z` deld el mlyiy ick oerxtd x
melyzy ,d`eldd zra xhyd z` azky xteql delnd mliyy
mnlyne d`eldd zra zern el oi` minrtle ,deld lr lhen df
xhyd z` delnd ddyn aegd xwir rxtpy xg` s`e ,delnd

.el` zehext deld el mlyiy cr ecia
:dlwz yygn ezedydl xeq`y sqep xac d`ian `xnbd,øîzà¦§©

dbeî BðéàL øôñ,zeierhn weca epi` -ìL ãò ,énà éaø øîàíéL ¥¤¤¥¨¨©©¦©¦©§Ÿ¦
íBéeziipw onfnBúBäMì øzeî,eziaa,BúBäMì øeñà Cìéàå ïàkî ¨©§¦¨§¥¨¨©§

éìäàa ïkLz ìà' øîàpL íeMî,'äìåò Extq zwfgda leer yie ¦¤¤¡©©©§¥§Ÿ¨¤©§¨
,mei miyly `id weqta dxen`d 'dpkyd' oeyle ,dben epi`y

.epfpbi e` ,eze` owzi e` `l`

* * *
eilr enzgy xhydy mixne`d micra oecl dkiynn `xnbd

:leqteøîàL íéãò ,ïîçð áø øîàla` ,df aeg xhy lr epnzg ep` ¨©©©§¨¥¦¤¨§
,eðéøác eéä äðîà,zn`a d`eld dzid `le,ïéðîàð ïéàm` elit`e £¨¨¨§¨¥¥¤¡¨¦

m` oke .mdit lr `l` miiwzn xhyd oi`y ,'xq`y dt' mdl yi
j` ,df xhy lr epnzg ,dxikn xhy lr micrd exn`eéä àòãBî¨¨¨

eðéøácz` xeknl dvex epi`y dxiknd mcew xkend epl xn` - §¨¥
,df xhy azek `ed okle el dxkenl eqp` gweldy `l` ,dcyd

,ïéðîàð ïéàgk z` rxbl mileki dt lray micrd ixac oi`y itl ¥¤¡¨¦
.xhyd

:'`rcen' iabl wlegd zrc z` d`ian `xnbdéMà áø øa øî©©©©¦
,øîàexn` m`,ïéðîàð ïéà ,eðéøác eéä äðîàj` .ongp ax ixacke ¨©£¨¨¨§¨¥¥¤¡¨¦

xkn xhy lr exn` m`ïéðîàð ,eðéøác eéä àòãBîxhy z` leqtl ¨¨¨§¨¥¤¡¨¦
.dxikndàîòè éàî,`rcenl dpn` xhy oia weligd dn -éàä ©©£¨©

,drcen xhy -áúkéì ïzéðs` ,dfk xhy aezkl micrl xzen - ¦¨¦¨¥
cin dcyd lra z` milivn md ezaizka ixdy ,zn` epi`y

,eilr mii`nd gweldéàäå,dpn` xhy -áúkéì ïzéð àìxeq` - §©Ÿ¦¨¦¨¥
lekiy ,dleer meyn jka yiy x`azdy enke ,eazekl micrl
xnele mnvr z` riyxdl mipn`p mpi`e ,oick `ly ea zeabl

.oick `ly ebdpy
dpn`a mby xne`d ongp ax zrcl ,sqep ote`a zwtzqn `xnbd

:mipn`p mpi` `rcena mbedépéî àòaepnn l`y -,ïîçð áøî àáø §¨¦¥¨¨¥©©§¨
la` ,df dxikn xhy lr epnzg ep` ,micrd exn`eðéøác eéä éàðz§©¨§¨¥

i`pzd miiwzi `l m`y ,xkend dpzdy i`pz ef dxikna did -
xkende ,i`pzd miiwzd m` mircei ep` oi`e ,dxiknd lhazz

,lha xknde i`pzd miiwzd `ly oreh,eäî.mipn`p micrd m`d ©
a ixd :wtqd iccv z` `ax x`anàîòè eðééä ,äðîàå àòãBî¨¨©£¨¨©§©£¨

meyn ,mipn`p mpi`yì déì éø÷ò à÷càøèLmd mdixacay - §¨¨§¦¥¦§¨¨
a aezkd z` milhane mixwer,xhyénð éàäåmdy i`pzd mbe - §©©¦

eilr micirnì ø÷ò à÷àøèLxhya aezkd z` `ed xwer - ¨¨©¦§¨¨
.i`pzd miiwzdy gweld gikei `ly onf lk ,gwnd z` lhaneBà

,àîìcmdixacay oeik ,mipn`p mpi` `rcene dpn`a `weecy ¦§¨
dxiknd e` d`elddy mixne`y ,xhyd seb z` mixwer md dzr

la` ,xhya aezkd zernyn cbp ,mlern elg `léàðzmdy df §©
,eilr micirnàéä éúéøçà àúléî,`id ztqepe dycg zecr - ¦§¨©£¦¦¦

mitiqen `l` ,xhya miaezkd mixacd xwir z` zlhan dpi`y
,i`pzd miiwzi m` wx legz xhya daezkd dxikndy cirdl
,gweld epniiwi `le ,i`pzd meiwl ie`xd onfd xeari m` mpn`e
,xhyd seb ly dxiwr o`k oi` j` ,dxiknd dlg `ly xxazi

.mipn`pe
déì øîà,ongp axàðéãì ïn÷ì eúà ékzegewl epiptl mi`ayk - ¨©¥¦¨§©¨§¦¨

,dxikna i`pz didy mixne` mdly xhyd icryeìéæ ,eäì ïðéøîà̈§¦¨§¦
àðéãì eúeçå eëééàðz eîéi÷z` dligz eniiwiy mdl mixne` ep` - ©§§¨©§§§¦¨

i`pz lr cirdl mipn`p micrdy oeik ,oicl e`eai jk xg`e i`pzd
zxwer dpi`y zipevig zecrk `edy ,xhya aezk epi`y s` df

.xhyd seb z`

* * *
:i`pzd oipra xhyd icr ipy oia dygkd yiy ote`a dpc `xnbd

,xkn xhy lr minezgd mipyãòmdn cg`éàðz ,øîBàdid ¥¥§©
,ef dxiknaãòåmdn cg`éàðz Bðéà ,øîBài`pz lk did `l - §¥¥¥§©

miiwzdy gked `lyk s` miiw gwnd m`d oecl yie ,ef dxikna
.`l e` ,i`pzdéãäñî à÷ àélòî àøèLa eäééåøz ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§©§¦§¨¨§©§¨¨©§£¦

eilr enzge ,`ed xyk envr xhydy micirn micrd ipy ixd -
,i`pz `ll ,`edy zenkéàäåcr eze`e -øîà÷cyéàðz,ea did §©§¨¨©§©

ãç déì äåä,xaca cigi `ed ixd -ìL åéøác ïéàåcrãçà £¨¥©§¥§¨¨¤¤¨
milawzníéðL íB÷îaxhyay mdizenizg znizqy ,mipy cbp - ¦§§©¦

.gwna i`pz did `ly zecirn
:`tt ax ixac lr `xnbd dywné÷úîáøc déøa àðeä áø dì ó ©§¦¨©¨§¥§©

éëä éà ,òLBäéi`pz didy xne`d zecr z` aiygn dz` m` - §ª©¦¨¦
ok m` ,xhya aezkd zehyt z` zxzeq `id eli`k gwnaeléôà£¦

énð eäééåøzoi` gwna i`pz didy micirn micrd ipy m` s` - ©§©§©¦
aezkd zehyte ,izin` xhydy ecird dligza ixdy ,mpin`dl
z` zxzeq dt lray mzecre ,i`pz `ll gwn didy `ed xhya
cre ,mzecrn mda mixfeg md eli`k df ixde ,xhya aezkd

.ezecrn ea xefgl on`p epi` cirndàlà`ed mzepn`p mrh i`ce ¤¨
c meyneúà÷ eäééúeãäñ ø÷òéîì éðä ,ïðéøîàel` micr - ¨§¦¨¨¥§¤§©¨£¥§¨¨

xewrl e`a ,i`pz ea didy cin mixne`e xhyd z` miniiwnd
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xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc zeaezk(iyily meil)

,íäéðôa àlà íéãòä úà ïéîéæî ïéàL íLëezrbep dnfddy oeik §¥¤¥§¦¦¤¨¥¦¤¨¦§¥¤
mivexe xwy ecirdy mdilr micirny ,minifnd ly mtebl
lra ipta `ly zecr renyl oi`e ,'mnf xy`k' ypera maiigl

,micirn eilry oicd,íäéðôa àlà íéãòä úà ïéLéçëî ïéà Ck̈¥©§¦¦¤¨¥¦¤¨¦§¥¤
icry oeike .'dnfd zligz dygkd' ixdy ,x`azpy mrhdne
miyigknd ly mzecr z` lawl xyt` i` ,ezn xak xhyd
`l` ,mypr iabl oecipd oi` m` elit` mze` milawn oi`e ,mze`

pi`y `ziixad dxn` okle ,mzecr z` lhal ick wxmipn`p m
.xhyd z` leqtl

:dygkd oipra zyy ax lr wlegd zrc z` d`ian `xnbdøîà̈©
ïîçð áø déìzeyridl dkixv dygkdy okzi cvik ,zyy axl ¥©©§¨

ixde ,miygkend micrd ipta `weceäì ïéLéçëîe ïn÷ eåä eléà- ¦£©¨©§¦¦§
z` miyigkne epiptl micnere miig miygkend micrd eid m`

,mileqt e` miqep` eidy mdilr micirny micrd ixacäåä£¨
eäa ïéçébLî äåä àìå ,äLçëä,zezik izy ly dygkd ef dzid - ©§¨¨§Ÿ£¨©§¦¦§

enzgy mixne`d xhyd icr ixac z` ixnbl milawn epiid `le
meyn ,zexyka,úLçëeî úeãò dì éåäcok m`eeäðúéìc àzLä- §¨¥¨¥§¤¤©§¨§¥§¥

yiy ,ezn ixdy ,epiptl xhyd lr minezgd micrd oi`y dzr
,miyigknd z` lawl `xaq xzeieãBî eåä àîìc ïn÷ì eåä eléàc§¦£§©¨¦§¨£

eäìixacl micen eid ,miig miygkend eid m`y okzi ixdy - §
dfk ote`a ike ,onf eze`a mileqt e` miqep` eidy miyigknd

c xn`zéðîéäî.llk xazqn df oi` ixde ,mipn`p xhyd icry - §¥§¦
,ïîçð áø øîà àlàly mzecr z` mirney ep` ,dfk ote`a ¤¨¨©©©§¨

e ,miyigkndéøz éãäì éøz é÷Bàicr cbpk mzecr z` micinrne - ¥§¥©£¥§¥
,miygkend xhydå,wtq o`k yiy oeikdéøî ú÷æça àðBîî é÷Bà §¥¨¨§¤§©¨¥

x`yi aeg xhy df m`e ,eilra zwfga oennd z` cinrdl yi -
,xkend cia rwxwd x`yiz xkn xhy edf m`e ,deld cia oennd
oi`y `ziixaa exn`y dne .di`xd eilr exiagn `ivendy

eekd oi` mipn`p miyigknd micrdmdixac z` milawn oi`y dp
xhyd z` miwifgn ok zngny ,zyy ax yxity enke ,llk
z` leqtl mdl mipin`n oi`y `l` ,ea miaebe ixnbl xykk
oi` mb ,ea miaeb oi`y s`e ,epicia wtq xacd `l` ,ixnbl xhyd
qetzi m`e ,delnd cia eze` mixi`yn `l` ,eze` mirxew
oi` wtqny ,ecin m`ivep `l ,aegd zern z` deld cin delnd

.delnd cin `le deld cin `l ,oenn mi`iven
ixze ixzay gken epnn mby ,df oipra sqep dyrn `ian ongp ax

:wtqn oenn mi`iven oi`àéèL øác éñëpà äåäc éãéîdf xac - ¦¦©£¨©¦§¥§©©§¨
mizirly mc` ,'`ihy xa' ly eiqkp mr rxi`y dyrnl dnec

,gwit mizirle dhey didéñëð ïéaæ àéèL øácrwxw xkn - §©©§¨©¦¦§¥
dhey did dxiknd zrya m`d wtq xxerzd jk xg`e ,xhya

,gwnd lge gwit didy e` ,gwnd lg `leéøz éa eúàeéøîà ¨¥§¥¨§¦
ïéaæ äèBL àeäLk,xknyk dhey didy ecirde micr ipy e`a - §¤¤©¦

ïéaæ íéìç àeäLk éøîàå éøz éa eúàåmixg` micr ipy e`ae - §¨¥§¥§¨§¦§¤¨¦©¦
e ,dxknyk gwit didy exn`eéøz éãäì éøz é÷Bà ,éMà áø øîà- ¨©©©¦¥§¥©£¥§¥

,ef cbpk ef micrd zezik izy z` cinrdl yiú÷æça àðBîî é÷Bàå§¥¨¨§¤§©
àéèL øa,`ihy xa zwfga rwxwd z` cinrdl yi wtqne - ©©§¨

.di`xd eilr exiagn `ivendy ,ezwfga rwxwd dzidy
:ok mixne` izn iy` ax x`iaeïøîà àìådf oic mixne` oi`e - §Ÿ£¨¨

,`ihy xa cia zx`yp rwxwdyàlàote`aä÷æç déì úéàc ¤¨§¦¥£¨¨
déúäáàci`ceay oeiky ,eizea`n ecia zwfgen rwxwd dzidy - ©£¨¨¥

,di`x `ll ecin d`ivedl leki dpewd oi` ,ely dzidúéì ìáà£¨¥
déúäáàc ä÷æç déì`l` ,eizea`n ecia zwfgen dzid `l m` - ¥£¨¨©£¨¨¥

,d`pw envr `edïéaæ äèBL àeäLëe ïáæ äèBL àeäLk ,ïðéøîà- ¨§¦¨§¤¤¨©§¤¤©¦
`edyk dzyrp rwxwd zxikn eixacly myk `ny ,mixne` ep`
didy zra dzyrp eci lr rwxwd ziipw s`y xyt` ixd ,dhey
epi` jky oeike ,llk dwfg da el oi`e rwxwa llk dkf `le ,dhey
xan d`pwy xg`l ,zrk da wfgend dpewd cin d`ivedl leki

.`ihy

* * *

zygkd zyy ax zrcly ,lirl `aedy oecipl zxfeg `xnbd
myigkdl xyt` ongp axle ,mdipta zeyridl dkixv micrd

:`xnbd zxne` .mdipta `lyúà ïéîéæî ïéà ,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¥§¦¦¤
,ïäéðôa àlà íéãòäoenn e` dzin ypera mzaiign dnfdd ixdy ¨¥¦¤¨¦§¥¤

.eipta `ly mc` aiigle oecl xyt` i`e ,'mnf xy`k'ïéLéçëîe©§¦¦
,ïäéðôa àlL íéãòä úà`l` ,micrd seb lr zecr o`k oi` ixdy ¤¨¥¦¤Ÿ¦§¥¤

eda` iax siqen .ongp ax zhiyke ,eilr ecirdy dyrnd lr
:sqep oic xne`eäîæäåzlawzndàéåä àì äîæäc éäð ,ïäéðôa àlL ©£¨¨¤Ÿ¦§¥¤§¦©£¨¨Ÿ©§¨

oeik ,ypera minfend z` zaiignd dnfdk zaygp dpi` mpn` -
xyt` la` ,mdl zrbepd zecr mdipta `ly lawl xyt` i`y

okle ,dyrnd mvr iabl mdixac z` lawlàéåä àäéî äLçëä- ©§¨¨¦¨©§¨
micirn md ixdy ,dygkd mb minifnd ixaca yi mewn lkn
eid ixdy ,mdipta dyrp `l micr mze` eilr ecirdy dyrndy

.dlha ozecre ,xg` mewna

* * *
lirl z`aend `ziixad ixac z` yxtl zxfeg `xnbd(a"r seq hi):

øî øîàxhyay mixg` ly zenizg lr ecirdy micr ,`ziixaa ¨©©
,eid mileqt e` miqep` j` ,`ed mci azkyíéãò Lé íàmixg` ¦¥¥¦

micirnyíãé áúkLxhyd lr minezgd micrd lyBà ,äæ àeä ¤§©¨¨¤
àöBé íãé áúk äéäLmiiwzne,øçà íB÷nîepiideàøwL øèMî ¤¨¨§©¨¨¥¦¨©¥¦§¨¤¨¨

øòøò åéìò,siefn `edy xkend e` deld ici lr eilr orhpy - ¨¨©§¨
÷æçeäåxhy eze`,ïéc úéáamiiwzn dzre ,'meiw' eilr eazke §§©§¥¦

zenizg z` zeeydl xyt`y ,xhy eze` it lr epiptly xhyd
ixd ,zexhyd ipyay micrdïéàmicrd el`ïéðîàðicry xnel ¥¤¡¨¦

.'xq`y dt' o`k oi`y itl ,eid miqep` xhyd
m`y `ziixad ixacn x`ean :`xnbd zwiicnøòøò åéìò àø÷̈¨¨¨©§¨

,edeniiweïéàm` la` ,epiptly xhyd z` eit lr miiwl xyt` - ¦
àì ,øòøò åéìò àø÷ àìoeik ,xg` xhy eit lr miiwl xyt` i` - Ÿ¨¨¨¨©§¨Ÿ

df oic .`ed siefn xhy eze` mb `ny miyyeg ep`ydéì òéiñî§©©¥
øèMä úà ïéîéi÷î ïéà ,éqà éaø øîàc ,éqà éaøìienic ici lr §©¦©¦§¨©©¦©¦¥§©§¦¤©§¨

,xg` xhyay zenizgl eizenizgøòøò åéìò àøwL øèMî àlà¤¨¦§¨¤¨¨¨¨©§¨
ïéc úéáa ÷æçeäåyi ok `l m`y ,meiw eilr eazke ,izin` `edy §§©§¥¦

.siefn `ed s` ,miiwl mivex ep` epnny df xhyy yeygl
xhy jezn zenizgd z` miiwl xyt`y mipte` d`ian `xnbd

:miiewn epi`yézLî àlà ,øèMä úà ïéîéi÷î ïéà ,éòcøäð éøîà̈§¦§©§¨¥¥§©§¦¤©§¨¤¨¦§¥
ixhy,úBaeúk,d`yepyk ezy`l lrad azekyúBãN ézLî [Bà] §¦§¥¨

,zecy lr dxikn zexhy ipy -ïäéìòa íeìëàL àeäåmipewd - §¤£¨©£¥¤
zecyd lyìLéôBLáe ,íéðL Lmdilr xrxriy `ll ,hwya - ¨¨¦§¦

xyt`e ,mitiefn zexhyd oi`y di`x yi jk jezny ,xkend
.xg` xhy mdit lr miiwl

:el` zexhy ipy jezn meiwa sqep i`pz `xnbd dtiqenáø øîà̈©©
øçà ãé úçzî àöBéáe ,éMà øa éîéLmze`yk wx `ed df oic - ¦¦©©¦§¥¦©©©©¥

,mixg` mc` ipa cia miwfgen xkn ixhy ipy e` zeaezk izy
ìáàmi`vei el` zexhy m`Bîöò ãiîz` `iveny eze` cin - £¨¦©©§

,mdit lr eniiwl dvexe aegd xhyàìzexhy jezn eniiwl oi` - Ÿ
.el`

:`xnbd zl`eyàìc Bîöò ãé úçz àðL éàîoicd dpey recn - ©§¨©©©©§§Ÿ
z` miiwl dvexd mc` eze` cia mi`vnp zexhy ipy mze`yk

`ed mrhd ixd ,mdit lr eniiwl oi`y ,xhydéiæî éôeiæ àîìcó ¦§¨©¥§©¥
micrd zenizga opeazd eci zgz zexhyd eidy jezn `ny -
ipyy ote`a mb ok m`e ,dzr miiwl epevxy sqepd xhya mtiife

mi`vei zexhydøçà éãé úçzîénð ,,yeygl yiàæçå ìæà àîìc ¦©©§¥©¥©¦¦§¨¨©©£¨
éiæå àúàólr siife ,exiag ciay zexhya opeazde jld `ny - £¨§©¥

.eniiwl epevxe dzr eciay xhya micrd zenizg z` mdit
:`xnbd daiynïéeëî éöî àì éàä élekjk lk oiekl leki epi` - ¥©Ÿ¨¥§©¥

oi` okle ,exiag cia mze` d`xy ici lr zenizgd seif z`
zra eiptl mi`vnpe eci zgz zexhydyk wxe ,seifl dfa miyyeg

.ahid mtiifle wcwcl leki ,seifd
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קעי
oiglbn el`e` cenr k sc ± iyily wxtzeaezk

íäéðôá àìà íéãòä ïéîéæî ïéàù íùëåytp e` oyperl ick oaiigl oi`a md ixdy Ð

" dxn` dxezde ,oenn e`crede"eilraaÐ`nw `aa) exey lr cenrie xeyd lra `ai

.(a,aiwïéùéçëî ïéà êë.ozecr lhal elit` Ðåäá ïéçéâùî ååä àìxhyd icra Ð

.mdit lr zeablàúùäipnidn zxn` ,ipdl ecen eed onw eed eli` xninl `ki`c Ð?!

äéøî ú÷æçá àðåîî é÷åàåm`e .deld zwfga Ð

`id rwxwÐipzwce .xkend zwfga cenrz

mipn`p oi` `ziixaaÐ`xhy iedilc `l

`ilrniabinli`e .dil opirxw `lc `l` ,dia

i`d iz` xcde icin qitzrazedipinÐ`l

,ixz icdal ixz iwe` :opixn`c ,dipin opiwtn

.i`wc `kid zwfga `penneäéñëð ïéáæxkn Ð

.eizerwxwíéìç.`ixa Ðïøîà àìåiwe`c Ð

.`ihy xa zwfga iqkpäéì úéàã àìàÐ

,`zda`c dwfg elld miqkpa,eizea` ly eidy

.`id `ziilrn dwfgcä÷æç åäá äéì úéì ìáà
àúäáàã`ed o`pwy ,diytpc dwfg `l` Ð

ecia ewfgedeÐeziipwkezwfg oi`e ,ezxikn jk

.ezxikn lhal dwfgäîæäã éäðàéåä àìÐ

myperl,oenn `le ytp `llhal `ied dygkd

.ozecrøèùä úà ïéîéé÷î ïéàxhy jezn Ð

.xg`øòøò àø÷ ïë íà àìàxhy eze` lr Ð

`l i`c .eicr ici lr oic ziaa wfgede ,xg`d

xrxr eilr `xwÐditeb `edd `nlc opiyiig

siiefn.`edúåãù éúùîm` ,dl`d micrn Ð

izy xkn ody ,mixg` zexhy ipy lr minezg

elld zexhy ici lr zegewld melk`e ,zecy

mipy ylyÐm` ,odn iyily xhy oiniiwn

.zenec zenizgdéôåùá.xerxr `la Ðàöåéáå
øçà éãé úçúîoiniiwny elld zexhydy Ð

`le ,xg` ici zgzn `vei mdn iyilyd z`

.iyilyd z` `ivend df ly eici zgznéôåéæ
ééæó,zexhy oze` ly azka lkzqd Ðoeeke

dze` znbec iyilyd z` envr `ed mzge

.dnizgïéåëîli`ed ,azka azk mvnvn Ð

.eiptl epi`eíãà áúåëcr ede`yr m` Ð

`xie ,xacaegkeylÐslw zkizg lr eazek

.dripvneãéòîåelit` ,azk eze` it lr Ð

.mipy dnk xg`låîöòî äøëåæù`la Ð

.eil`n ezecrn zvw xkfp xhyd zii`xìò óà
åîöòî äøëåæ ïéàù éôd`exy xg`l `l` Ð

lk epnn gkzyp `ly ,xkfpe eala ozp xhya

ixnbl xkfp epi` la` .xkfp el mixikfnyky ,jk

Ð.mazk itn `le ,mditn :xn` `pngxc ,`l

éàî åîöòcr exikfn envr oic lra m` Ð

.i`n ,xkfpy
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é÷åàå`piabnc e`l Ð ipzwc oipn`p opi`e :qxhpewa yxit Ð dixn zwfga `penn

.dipin opiwtn `l qtz i`c ,dpin `wtpe .dil opirxw `lc `l` ,`xhya

eze` oi`iven Ð odk etwz ,xeka wtq iab (a,e) `rivn `aac `nw wxta xn`c :dywe

"l`eyd" seqc `edd` edine !`id melk e`l Ð `witq xg`lc dqitz `nl` .ecin

iab opixn`c ,icin dyw `l (a,aw `rivn `aa)

dpyl miaedf xyr mipya exiagl zia xikyn

elek Ð ycgd zlgza `a ;ycgl adf xpicn

ikd elit`e ,`ed xikyn zwfgac `nl` .xikynl

ip`yc .xkeyl elek Ð ycgd seqa `a :xn`w

`ki` Ð ycgd zlgza `a `lc oeikc ,mzd

iab ip`yc :xnel yie .dil ice` iiece`c xninl

xeka m` rcei oi`c ,wtqn qtez odky ,xeka

.dqitz `ipdn Ð ixa orehy `kd la` ,`ed

(a,cl `xza `aa) "mizad zwfg"a :xn`z m`e

lk :ongp ax xn` 'ek izea` ly xne` df iab

df ,xenga dxt silgndn jixte ,xab mil`c

,ewelgi Ð 'ek xne` dfe dcli ezeyxa xne`

axe ,qekneqk `iz` `idd `d ?`iyew i`ne

eilr exagn `ivend ixn`c opaxlc .opaxk ongp

`ipdnc oeik ,xab mil`c lkc `pic epiid ,di`xd

:jixt ikdc xnel yie !ixa orehyk dqitz

cgc meyn `l` qekneq` ibilt `l opax elit`c

exagn `ivend ,xninl `ki`e ,wfgen ediipin

xzei wfgen cg` oi`c `kd la` ,di`xd eilr

:xnel yi cere .ewelgic qekneql ecen ,exiagn

epiaxe .wtqd clepy mcew qtzyk ixiin `kdc

`ziixad cinrdl el d`xp mdxa` oa oeyny

zwfga `penn iwe`c ,oipn`p oi` ikdle ,xaeya

.rxti `le ,mixyka xaey icr opiwfgne ,dixn

àìàÐ 'ek icdl ixz iwe` ongp ax xn`

dia opiabn `l i`n` ongp axle :xn`z m`e

zereay) `ped axk ongp ax xaq `d ?`xhya

zeyigknd micr izk ipya [a,`l `xza `aa] (fn

lr s` ,dcirne r"ta d`a zg` lkc ,ef z` ef

lkl dleqt dzxiag zg` lk zecr itlc ab

xnel oze` oiyigkn oi`c oeik ,inp `kd .zeicr

mipn`p mkpi` mixne` `l` ,melk del `ly

`l i`n`e .exykzil ,mziid oileqtc ,df xaca

lk d`a mzdc :xnel yie ?xhya dia opiabn

lk opinwenc meyn ,dcirne dnvr ipta zg`

miphw mixne`y `kd la` ,zexyk zwfga zg`

Ð ewgxzpy dzr cr eclepyn miaexw e` eid

oze` opilqtc ,ediizwfg` edpinwe` xninl `kil

jiiy `l ,zeytp zngn inp eid miqep`e .eclepyn

epiaxe .llk edl ilqt `l `dc ,dwfg` inwe`l

edl opinwen `l `kdc :xne` mdxa` oa oeyny

`nlc onw eed eli`c meyn ,lirl xn`ck dwfg`

.ecen eed

é÷åàårwxwa `wec Ð `ihy xa zwfga `rx`

milhlhna la` ,ikd opixn`c `ed

.mb`a `niiwc :ipyne ?d"rnd jci` iedle ,`niiw o`nc `zeyxa dxt ifgile :jixtc ,xenga dxt silgnd iab (`,w `rivn `aa) "l`eyd" wxta xn`ck ,wfgend zwfga eedc opixn`

,'ek `ed `ixa m`e ,did `ixay di`x `iadl mdilr Ð `ed rxn aiky m` :(a,bpw `xza `aa) "zny in"ae (a,hr) oiyecw seqa opixn`ck xninl jiiy `l `kdc :wgvi epiax xne`

.eiykr `edy dnn di`x oi` ,dhey mizre milg mizrc oeik `kdc `ihy xacàîìãdnizgd oeinc ici lr `l` dnizgd oixikn ep` oi`y `kid `wecc :mz epiax xne` Ð siif iteif

.ahid xkip did siif m` Ð dnizgd oixiknc oeikc ,siif `nlc yginl `kil Ð eci zgz zxg` dnizg el yiy it lr s` ,oir zriaha micrd znizg oixiknc `kid la` ,dnizgdl

éáøåzenai) "oig` drax`" wxt opixn`ck ,mazk itn `le mditnc ,`l Ð llk dxkef oi` m` la` .dxkef xhyd ici lr la` :yexit Ð envrn dxkef oi`y it lr s` xne` opgei

.mazk itn `le Ð "mditn" `pngx xn`e ,icdqne ez`e ,`azka efgc oipnif Ð `l i`e ,ecdqle ezil Ð ixikc i` ,micr iab igpil :xn`wc ,oiyecwa onf epwz `l dn iptn iab (a,`l

el oixqen oic ziay itl ,minkg eyg mzd i`cec :xnel yie ?mzd opiyiigck ,`azkn icdqne ez`e ixnbl gkyi `ny ,xhyd lr zecr aezkl opixq` `l i`n` ,inp `kd :xn`z m`e

opz `d ?icedq`le `azka efg evn `l i`n`e :xn`z m`e .jkl minkg eyg `l Ð xhyd lr ezecr azek envrny ,`kd la` .xekfi `l elit` ciriy el edexqn jkly xeaqie ,xhyd

opixn`c (`,gv `nw `aa) "`nw lfebd"a oke .eneiw edn `xnba yxtne .eneiw el oiyere oic zial `ae ,micr eilr cinrn Ð eaeg xhy wgnpy in :(`,gqw `xza `aa) :"heyt hb"a

itn `le mditn dil opiayg `l `nl` ,`pixg` `xhy dil aezkp Ð `xhya dia aezk ded dn ircic icdq `ki`c i` ?inc ikid ,'ek mc` ipicn xeht :exiag ly eizexhy sxey iab

`le mditn aiyg `l `d Ð oznizga e`x jky oicirn eid m` ,i`ce la` ,zecrd oixkef eli`k mzqa icdqne ez` `nlc opiyiig (a,`l zenai) "oig` drax`" wxtac :xnel yie !mazk

`iai ?jka dn llk dxkef df oi` elit` `kde :xn`z m`e .oic ziaa dxwgpy zecr epi`x oicirn eli`k iede ,oic ziaa ozecr dxwgpy ink dyrp xhyd lr oinezgd micrc ,mazk itn
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קעב
oiglbn el`ea cenr k sc ± iyily wxtzeaezk

àåä ïðáøî àáøåö éàå.crd Ðåîöòì åìéôàe`l i` ,opaxc `axevc .oic lra ly Ð

xity xkcn diytp` inx ikcÐjinq ded `l`witq`mwinl.icedq`eíñçîÐ

.xaca cirdy iy` ax lr dnz ,mbnbnúåéìåìúäiliz Ð.rwxwxeawl mc` ipa jxce

.edl yxtn onwl jxce xire .eilr xearl jxcd on oihn mc` ipa oi`c meyn ,lzaãçà
úåùãç,lz o`k did `ly wegx onf oi`y Ð

`zi` m` ,`id dycgc oeik :xninl `ki`c

xawpyzn myÐxikc xkcnikd elit` ,dil

`ki` ,xirl dkenqc oeikc ;wtqn ze`nh

dkld dcigi dy` :xninldxaweltp my

.dlyúå÷åçøäzkled dcigi dy` oi`c Ð

.myúåøåäè úåùãçdia xawpc `zi` m`c Ð

Ð.dil irci eedúåàîè úåðùéxaky Ð

.mirceid on xacd gkzypäáåø÷ àéä åæéàåÐ

d`nh dycgd s`y dilr mixne` ep`y ,xirl

Ð.dn` miyngäðùé àéä åæéàåep`y Ð

d`nh dwegx `id elit`y dilr mixne`Ð

.dpy miyyäðîéä äáåø÷ ïéàùyi m` la` Ð

dn` miyng jeza `id elit` ,dpnid daexwÐ

.dwegxk `ied`zi` m`c ,dxedh dycge

xeawl dcigi dy` dkldcÐdaexw dway `l

.jdc iabl `lf`e dpnidäøëåæ íãà ïéàùÐ

lz o`k did `ly ip` xekf :xne` mc` oi`y

.o`k df lz dyrp iniaeåàöî äìéòdlilr Ð

,minkg e`vn `nlraewifgdedilr zelzl da

wxta xifp zkqna ,l`xyi ux` z` xdhle

d`neh opiwfgn `l `witqn `nl` .`xza

exdihe .l`xyi ux` ly drwxwaux` z`

.lk opiqxb `le ,opiqxb l`xyiïéá éîøúîã
úåùîùäjlil zedy oi`e ,zayd axr ly Ð

.zexawd zia crïéçù éëåîåodixa`y Ð

.oze` oikzegy e` ,oiltep`nhn igd on xa`e

xa`k"ahexde xerd"a opixn`ck ,znd on

oileg).(a,hkwäðéî òîùefi` :lirl ipzwcn Ð

ixikc `lc meyn `nrhe ,dpy miyy dpyi `id

`ed dlÐ.'ek `zecdq i`dàëä ìáàÐ

opiknq inp `aeh elit` ,xaca cr ede`yry

.cidqn i` ,dizecdq`äðùîïéðîàð åìà éøä
.azke azk lk` icdqnc icdq ixz `ki`c Ð

øçà ïäîò óøöì íéëéøöici azk xikiy Ð

,azke azk lk` opira icdq ixzc ,mdipy

.`xnba yxtn `nrheàøîâøîåì éöîéúùë
éáø éøáãìcenrzyk Ðxaqw ,eixac seql
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,micr ipy ea yiy eze` `l` xhy aiyg `l xhya cg` crc :xnel yie !oic ziaa exhy

cg` cre azka cg` cr :(`,dqw `xza `aa) "heyt hb"a xn`c `de .dpwn xtqc `inec

mzd ,oitxhvn Ð zexb` izya elit` ,xhya mipy `d :rnync ,oitxhvn oi` Ð dt lra

d`xy `l` ,delnd `ed d`xy xne`y `l ,dt lra cg`de xhya cg`dy oebk ixiin

mipyk iedc ,delnl deln xhyd zxiqn

dxiqn icr xn`c xfrl` iaxl ,xhya minezgd

Ð xhya cg` cr yxtn inlyexiac :cere .izxk

ly eci azk eniiwe ,xhya minezg mipyy epiid

lkne .ipy ly eci azk miiwl e`vn `le ,cg`

m`y oiprl xhy aiyg `l cg` crc idp ,mewn

opiaygc "xhya epi`x jk" exn`ie micr e`eai

gelyl lekie ,ied `din zecr Ð cr itn crk edl

itn `le mditn aiyg `le ,oic zial eci azk

yxit i"yxe .zecrd xkef `edy oeik mazk

`ly Ð mazk itn `le mditn :ynegd yexita

epiax xne` inp i` .oic zial ezecr azka glyi

zexhy ipy yi m` ,xhya liren cg` crc :wgvi

.mly xhyk aeyg Ð cg` cr mezg cg` lka

oic zial eazk `iai oizrnya ok m` :`niz ike

elit`xhy aiyg `lc :xnel yie !llk xekf epi`

`edy deld zrcn ,mdipy zrcn ieyryk `l`

ezecr azeky ,`kd la` .xhy aiyg f` Ð aiig

dywde .`xhy aiyg `l Ð deld zrcn `ly

zwfg"a xn`c :o"ecxeen l`eny epiax axd

oi`e mipy ipta d`gn :(`,n `xza `aa) "mizad

oi`c oeik "eaezk" liren dne ."eaezk" xnel jixv

zecrc epyxity dn itle ?wifgnd zrcn ieyr

e`la ,edin .xity iz` Ð xkefy onf lk ied `din

dpi`y ,eliwd d`gn iabc wgvi epiax uxzn ikd

`ly d`gnc xnel eliwd inp ikdc .opaxcn `l`

,rnyi `l minrtly it lr s` ,d`gn `ied eipta

`rcena oke .dil zi` `xag jxagc df lr eknqe

.eqpe`n qep` livdl ,aezkl eliwd mipy ipta

.mdipy zrc opira `lc :wgvi epiax xne` cere

aezk did m` exhy `iadl leki did `kde

aezk epi`y ixiin `kd la` ,zexhy oewizk

jezne .`nlra mixac oexkf `l` ,xhyd xcqk

,ef `ibeq xg` oipra yxtl d`xp inlyexid

.opaxk opgei iaxe ,iaxk `ped ax :mzd xn`wc

oixkef m` ,oznizg miiwl mi`a micrdyk :yexit

sxvl jixv oi` iaxl elit` Ð xhy `la delnd

od xhyay dpn lrc ,weyd on xg` odnr

ici lr elit` delnd mixkef oi`yke .oicirn

,odnr sxvl oikixvc ecen opax elit` Ð xhyd

ibilt ike .oci azk lr `l` oicirn oi` oigxk lrc

opaxlc ,xhyd ici lr delnd oixkefyk epiid Ð

aiyg `l iaxle ,oicirn od dpn lre dxikf aiyg

.ikd rnyn `l "mc` azek" oeyle .dxikfãçà
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xeaic a,bq zegpne ,"ikd i`" ligznd xeaic a,av migaf .`,k dkeq .a,gw .`,dt migqt "lyean cg`" ligznd xeaic :a,k zay zetqez oiire] :dlgz dpyp dfi` citwdl oi` ,icin` i`w `l
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,xzei reci did dcda yipi` `xacc meyn xn`p `l df itle .axge dlv` xird didy ,eid zeaexw `ny opiyiigc ,zewegx elit` ze`nh zepyic :yxitc l`ppg epiaxk wgvi epiaxl d`xpe

.`lf` zexawd ziale :xnel jixhvi` ikdleäìéò.exdh x`yde rlv dze`a d`nehd elze ,rlv :l`ppg epiax yxit Ð e`vn
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àåä ïðáøî àáøåö éàå.crd Ðåîöòì åìéôàe`l i` ,opaxc `axevc .oic lra ly Ð

xity xkcn diytp` inx ikcÐjinq ded `l`witq`mwinl.icedq`eíñçîÐ

.xaca cirdy iy` ax lr dnz ,mbnbnúåéìåìúäiliz Ð.rwxwxeawl mc` ipa jxce

.edl yxtn onwl jxce xire .eilr xearl jxcd on oihn mc` ipa oi`c meyn ,lzaãçà
úåùãç,lz o`k did `ly wegx onf oi`y Ð

`zi` m` ,`id dycgc oeik :xninl `ki`c

xawpyzn myÐxikc xkcnikd elit` ,dil

`ki` ,xirl dkenqc oeikc ;wtqn ze`nh

dkld dcigi dy` :xninldxaweltp my

.dlyúå÷åçøäzkled dcigi dy` oi`c Ð

.myúåøåäè úåùãçdia xawpc `zi` m`c Ð

Ð.dil irci eedúåàîè úåðùéxaky Ð

.mirceid on xacd gkzypäáåø÷ àéä åæéàåÐ

d`nh dycgd s`y dilr mixne` ep`y ,xirl

Ð.dn` miyngäðùé àéä åæéàåep`y Ð

d`nh dwegx `id elit`y dilr mixne`Ð

.dpy miyyäðîéä äáåø÷ ïéàùyi m` la` Ð

dn` miyng jeza `id elit` ,dpnid daexwÐ

.dwegxk `ied`zi` m`c ,dxedh dycge

xeawl dcigi dy` dkldcÐdaexw dway `l

.jdc iabl `lf`e dpnidäøëåæ íãà ïéàùÐ

lz o`k did `ly ip` xekf :xne` mc` oi`y

.o`k df lz dyrp iniaeåàöî äìéòdlilr Ð

,minkg e`vn `nlraewifgdedilr zelzl da

wxta xifp zkqna ,l`xyi ux` z` xdhle

d`neh opiwfgn `l `witqn `nl` .`xza

exdihe .l`xyi ux` ly drwxwaux` z`

.lk opiqxb `le ,opiqxb l`xyiïéá éîøúîã
úåùîùäjlil zedy oi`e ,zayd axr ly Ð

.zexawd zia crïéçù éëåîåodixa`y Ð

.oze` oikzegy e` ,oiltep`nhn igd on xa`e

xa`k"ahexde xerd"a opixn`ck ,znd on

oileg).(a,hkwäðéî òîùefi` :lirl ipzwcn Ð

ixikc `lc meyn `nrhe ,dpy miyy dpyi `id

`ed dlÐ.'ek `zecdq i`dàëä ìáàÐ

opiknq inp `aeh elit` ,xaca cr ede`yry

.cidqn i` ,dizecdq`äðùîïéðîàð åìà éøä
.azke azk lk` icdqnc icdq ixz `ki`c Ð

øçà ïäîò óøöì íéëéøöici azk xikiy Ð

,azke azk lk` opira icdq ixzc ,mdipy

.`xnba yxtn `nrheàøîâøîåì éöîéúùë
éáø éøáãìcenrzyk Ðxaqw ,eixac seql
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,micr ipy ea yiy eze` `l` xhy aiyg `l xhya cg` crc :xnel yie !oic ziaa exhy

cg` cre azka cg` cr :(`,dqw `xza `aa) "heyt hb"a xn`c `de .dpwn xtqc `inec

mzd ,oitxhvn Ð zexb` izya elit` ,xhya mipy `d :rnync ,oitxhvn oi` Ð dt lra

d`xy `l` ,delnd `ed d`xy xne`y `l ,dt lra cg`de xhya cg`dy oebk ixiin

mipyk iedc ,delnl deln xhyd zxiqn

dxiqn icr xn`c xfrl` iaxl ,xhya minezgd

Ð xhya cg` cr yxtn inlyexiac :cere .izxk

ly eci azk eniiwe ,xhya minezg mipyy epiid

lkne .ipy ly eci azk miiwl e`vn `le ,cg`

m`y oiprl xhy aiyg `l cg` crc idp ,mewn

opiaygc "xhya epi`x jk" exn`ie micr e`eai

gelyl lekie ,ied `din zecr Ð cr itn crk edl

itn `le mditn aiyg `le ,oic zial eci azk

yxit i"yxe .zecrd xkef `edy oeik mazk

`ly Ð mazk itn `le mditn :ynegd yexita

epiax xne` inp i` .oic zial ezecr azka glyi

zexhy ipy yi m` ,xhya liren cg` crc :wgvi

.mly xhyk aeyg Ð cg` cr mezg cg` lka

oic zial eazk `iai oizrnya ok m` :`niz ike

elit`xhy aiyg `lc :xnel yie !llk xekf epi`

`edy deld zrcn ,mdipy zrcn ieyryk `l`

ezecr azeky ,`kd la` .xhy aiyg f` Ð aiig

dywde .`xhy aiyg `l Ð deld zrcn `ly

zwfg"a xn`c :o"ecxeen l`eny epiax axd

oi`e mipy ipta d`gn :(`,n `xza `aa) "mizad

oi`c oeik "eaezk" liren dne ."eaezk" xnel jixv

zecrc epyxity dn itle ?wifgnd zrcn ieyr

e`la ,edin .xity iz` Ð xkefy onf lk ied `din

dpi`y ,eliwd d`gn iabc wgvi epiax uxzn ikd

`ly d`gnc xnel eliwd inp ikdc .opaxcn `l`

,rnyi `l minrtly it lr s` ,d`gn `ied eipta

`rcena oke .dil zi` `xag jxagc df lr eknqe

.eqpe`n qep` livdl ,aezkl eliwd mipy ipta

.mdipy zrc opira `lc :wgvi epiax xne` cere

aezk did m` exhy `iadl leki did `kde

aezk epi`y ixiin `kd la` ,zexhy oewizk

jezne .`nlra mixac oexkf `l` ,xhyd xcqk

,ef `ibeq xg` oipra yxtl d`xp inlyexid

.opaxk opgei iaxe ,iaxk `ped ax :mzd xn`wc

oixkef m` ,oznizg miiwl mi`a micrdyk :yexit

sxvl jixv oi` iaxl elit` Ð xhy `la delnd

od xhyay dpn lrc ,weyd on xg` odnr

ici lr elit` delnd mixkef oi`yke .oicirn

,odnr sxvl oikixvc ecen opax elit` Ð xhyd

ibilt ike .oci azk lr `l` oicirn oi` oigxk lrc

opaxlc ,xhyd ici lr delnd oixkefyk epiid Ð

aiyg `l iaxle ,oicirn od dpn lre dxikf aiyg

.ikd rnyn `l "mc` azek" oeyle .dxikfãçà
xikfn Ð zelera cg`e zeleza cg` ,miycg dyly odl ediy cr e`ypi `le eqx`zi `l :(`,`n zenai) "ulegd"a oke .mcew heyt epi`y xikfn `kdc :dniz Ð zepyi cg`e zeycg

`nw `aaa oke .`yixa heyt xac hwp mzd Ð oic zia ea yiy mewn lk cg`e dpai cg` :opz (a,hk) dpyd y`xae .mcew heyt epi`y :epiidc ,zelera mcew zelezae oi`eyip mcew oiqexi`

daikyl d`yry dlecb zlvgn iab (`,k) dkeqc `nw wxta qixb inp i"yxe .dngln ikxrn iab 'ek gweld cg`e dpead cg` :(`,bn) dheq zkqnae .dxrne giy xea xtegd cg` :(a,p)

xikfdl mi`pzd jxcc meyn `qxibd jtdn i"yxe ,jtdl mixtqa aezk dide ?dil iran dphw zg`e dlecb zg` :jixte .dlecb zg`e dphw zg` :xne` xfril` iax ,da oikkqn oi`e d`nh

`xw` e` `zbelt` i`wc `kidc :wgvi epiax xne`e .mcew heytdÐ il dcen dz`y dlecb zg` xninl dil dede ,dkeqa `nw `pz` xfril` iax biltc `idd ik ,mcew heytd xikfn Ð

"ulegd"ae `kd la` .`xw i`w (`,bn) dheqae (a,p) `vw `aaae .cala dpaia `l` oirwez ediy i`kf oa opgei oax oiwzd `l xn`c xfril` iaxc` bilt "dpai cg`" oke .dphwa dcez jk

xeaic a,bq zegpne ,"ikd i`" ligznd xeaic a,av migaf .`,k dkeq .a,gw .`,dt migqt "lyean cg`" ligznd xeaic :a,k zay zetqez oiire] :dlgz dpyp dfi` citwdl oi` ,icin` i`w `l

.["myk" ligznd xeaic `,bi oiyecw zetqez oiire ."zay cg`" ligznd

úåàîèdcda lif`c yipi` dxaw ilnl`e ,dcda yipi` `xacc ,dwegx la` .my dxaw m` reci oi`e ,dcegl idi` `lf`c meyn ,ze`nh zeycg elit` zeaexwac qxhpewa yxit Ð

zexawd ziale dcda yipi` `xacc jenqa xnel jixv i`n` ,ok m`c :[wgvi epiaxl] dywe .xacd gkzyp dcda yipi` `xacc it lr s`c ze`nh zepyi jkitle .dlbn did

?ze`nh i`n` zepyi Ð `lf` zexawd zial i` :cere !reci xacd did Ð my dxawc `zi` m`c ,zexedh zeycg ith jkle .`l eze ,dcda yipi` `xac :`l` xninl dil ded `l ,`lf`

,xzei reci did dcda yipi` `xacc meyn xn`p `l df itle .axge dlv` xird didy ,eid zeaexw `ny opiyiigc ,zewegx elit` ze`nh zepyic :yxitc l`ppg epiaxk wgvi epiaxl d`xpe

.`lf` zexawd ziale :xnel jixhvi` ikdleäìéò.exdh x`yde rlv dze`a d`nehd elze ,rlv :l`ppg epiax yxit Ð e`vn
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úéáì äëeîqä øéò àlà .ìúa eøá÷ eø÷îe ,úBLîMä©§¨©§¨§§¥¤¨¦©§¨§¥
úBøáwä¯éaø øîà !éìæà úBøáwä úéáì éälek ©§¨§¦§¥©§¨¨§¥¨©©¦

ékeîe ,ïäéìôð íL úBøáB÷ íéLpäL CBzî :àðéðç£¦¨¦¤©¨¦§¨¦§¥¤¥
änà íéMîç ãò ,íäéúBòBøæ ïéçL¯éäéà àìæà §¦§¥¤©£¦¦©¨¨§¨¦¦

éôè ,dãeçì¯úBøáwä úéáìe ,dãäa Léðéà àøác §¨§¥©§¨¦¦©£¨§¥©§¨
øîà .ïðé÷æçî àì ìàøNé õøàa äàîeè ,Ckìä .àìæà̈§¨¦§¨§¨§¤¤¦§¨¥¨©§§¦©¨©
,àúeãäñ éàä :øéàî éaøî dpéî òîL ,àcñç áø©¦§¨§©¦¨¥©¦¥¦©©£¨

ïéðL ïézéL ãò¯éôè ,økãéî¯àìå .økãéî àì ©¦¦§¦¦§©§¥¨¦§©§¨
ïåék ,àëä ìáà ,déìò àéîø àìc àeä íúä :àéä¦¨¨§¨¨§¨£¥£¨¨¨¥¨

déìò éîøc¯.éîð àáeè eléôàäðùîøîBà äæ §¨¥£¥£¦¨©¦¤¥
:øîBà äæå ,"éøéáç ìL Bãé áúk äæå ,éãé áúk"§©¨¦§¤§©¨¤£¥¦§¤¥

"éøéáç ìL Bãé áúk äæå ,éãé áúk äæ"¯elà éøä ¤§©¨¦§¤§©¨¤£¥¦£¥¥
,"éãé áúk äæ" :øîBà äæ .ïéðîàð¯äæ øîBà äæå ¤¡¨¦¤¥¤§©¨¦§¤¥¤

óøöì ïéëéøö íðéà :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,øçà íänò óøöì ïéëéøö éãé áúk§©¨¦§¦¦§¨¥¦¨¤©¥¦§¥©¦©£¨¦§¦¥¨§¦¦§¨¥
."éãé áúk äæ" øîBì íãà ïîàð àlà ,øçà ïänòàøîâéaø éøáãì øîBì éöîézLk ¦¨¤©¥¤¨¤¡¨¨¨©¤§©¨¦§¤¦§¦©§¦§¥©¦
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å,mpn`àeä ïðaøî àaøeö éà`ed zecrd z` gkyy crd m` - §¦§¨¥©¨¨
,mkg cinlzeléôàoicd lraBîöò,ciri xkfi m`e ,exikfdl i`yx £¦©§

exkef `edy xexa el didi ok m` `l` xaca ciri `l i`ceay oeik
.oic lrad ixac lr jenqi `le ,ahid

:jkl `nbec `xnbd d`ianàä ék,df dyrn enk -äåä éMà áøc ¦¨§©©¦£¨
àúeãäña déì òéãézecr rci -,àðäk áøì`pdk ax jxvedyke §¦©¥§©£¨§©©£¨

zecr dze`ldéì øîà,iy` axl `pdk axéàä øî øéëc éî ¨©¥¦§¦©©
àúeãäñ,zecrd dze` z` dz` xkef m`d -déì øîà,iy` ax ©£¨¨©¥

.àì,el xn`e `pdk ax exikfdäåä éëäå éëä åàìåjk `l ike - Ÿ§¨¨¦§¨¦£¨
,dyrnd did jkedéì øîà,iy` axàðòãé àì.xkef ipi` oiicr - ¨©¥Ÿ¨©§¨

óBñì,xac ly eteqa -økãéàxkfp -éMà áøe ,ezecradéì ãéäñà §¦§©©©¦©§¦¥
cirdy xg`l .`pdk axldééæçiy` ax d`x -äåäc ,àðäk áøì ©§¥§©©£¨©£¨

íqçîit lr s` el cird recn ,eilr dnze xaca qqdn didy - §©¥
.zecrd z` llk xkf `l envrnydéì øîà,iy` axCìò zøáñ éî ¨©¥¦¨§©§£¨

àðëéîñ à÷,jixac lr izknqy jezn izcrdy dz` xeaq ike - ¨¨¥§¨
éøkãàå éàLôpà éàîøc àeä àðà,xkfidl invr lr izlhd ip` - £¨¦§©©©§©§¦§©¦

cirdl leki mkg cinlzy gkene ,zecrd ihxt lka izxkfp ok`e
`le eixac lr jenqi `ly oeik ,exikfdy `ed xacd lray s`

.envra xkfi ok m` `l` ciri

* * *
,mexikfde mzecr zvwn egkyy micra `xnbd dpcy jk ab`
mipy iptl rxi`y xac zxikfa zwqerd dpyn `xnbd d`ian

:zeaxíúä ïðzdpyna epipy -(a"n f"ht zeld`)z`neh wtq iabl §©¨¨
,znúBiìeìzämc` ipay ,mikxcd iciva mixeavd xtr iliz - ©§¦

,mdizn z` my xeawl milibxCøcì ïéáe øéòì ïéa úBáBøwäoia - ©§¥¨¦¥©¤¤
,my miievn mc` ipay ,jxcl oiae xirl zeaexw od m`ãçà¤¨

úBLãç,hren onf iptl lzd dyrpy -úBðLé ãçàåmy didy - £¨§¤¨§¨
zwfga od ixd ,ax onf df lz,úBàîè`nhk aygp my jldnde §¥

zn my xawpy miyyegy oeik `ed mrhd zepyi zeilelza .zn
mixne` oi` zeycgd zeilelza s`e .xacd gkzype ,ax onf iptl
dy` `ny miyyeg `l` ,mqxetn xacd did zn my did m`y
rcep `le ,ltpd z` my dxawe dcal mewna dkld dlitdy

zeilelzd la` .xacdúB÷Bçøäjxc oi`y ,jxcd one xird on ¨§
d ,dcal myl jldl dy`,úBøBäè úBLãçlz df did eli`y £¨§

dy`y yeygl oi`e ,mqxetn xacd did zn iab lr dyrpy
m`e] dcal my jlil dy` jxc oi`y oeik dltp z` my dxaw
zeilelz la` ,[mqxtzn xacd did ,mc` ipa cer mr dkld

,úBðLé,zewegx ody s`,úBàîègkzype ,zn oda exaw `ny §¨§¥
.xacd

:el` mixeriya zwelgn dpynd d`ianéäBæéàzilelz'äáBø÷' ¥¦§¨
cr ,dpyi oiae dycg oia d`nh `idy ,jxcl e` xirlänà íéMîç£¦¦©¨

,dn` miyng jeza zeilelz dnk yi m` s`e ,jxcdn e` xirdn
.'zeaexw' zeaygp olekàéä Bæéàåzilelz,'äðLé's` d`nh `idy §¥¦§¨¨

xak zcnery ef ,jxcdn e` xirdn dwegx `id m`,äðL íéML¦¦¨¨
.øéàî éaø éøác:mixacd ipy lr wleg dcedi iax,øîBà äãeäé éaø ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥

zilelz `id efi`,'äáBø÷'efïéàLzxg` zilelzäpîéä äáBø÷ §¨¤¥§¨¥¤¨
dy` `ny `ed dycg zilelza yygdy itl ,jxcl e` xirl
dpey`xd zilelza eze` dxawy xazqne ,ltp my dxaw
m` s`e ,d`nehl yeygl oi` dixg`y zilelzae ,d`vny

zilelz `id efi`e .dn` miyng jeza ok mb dipyd,'äðLé'efïéàL §¨¨¤¥
døëBæ íãàdycgzd epnfay xkef `edy xn`iy in oi`y - ¨¨§¨
.ef zilelz

:dpynd z` zx`an `xnbd'Cøc' éàîe 'øéò' éàîmixen`d ©¦©¤¤
.mdil` qgia miccnp zilelzd ly wegixde daxewdy ,dpyna

àîéìéày xn`z m` -'øéò'epiidLnî øéòoke ,xir mzq -'Cøc' ¦¥¨¦¦©¨¤¤
epiidLnî Cøc,dyw ok m` ,jxc mzq -ïðé÷æçî éî à÷éôqî ¤¤©¨¦§¥¨¦©§§¦¨

äàîeèzilelz mzqa d`nehl miyyeg ep` wtqn ike - §¨
,z`vnpdLé÷ì Léø øîàäåxifp zkqna(:dq)äléòdaiq ,dlilr - §¨¨©¥¨¦¦¨

zhreneàöî,d`neh ea dzidy mieqn mewn epiide ,minkg ¨§
`nh df mewn wxy exn`eeøäèåa zenewnd x`y z`õøà §¦£¤¤

,ìàøNézexdha miwqerde mipdkd elkeiy ick jka jxev e`xe ¦§¨¥
okzi cvik ,dfa eliwdy oeike ,l`xyi ux`a mewn lka jldl
yeygp jxc e` xir lkl daexwd xtr zilelz lkay xnel

.d`nehl
:`xnbd zx`an'øéò' ,àøéæ áø øîàepiid dpyna dxen`døéò ¨©©¥¨¦¦

,úBøáwä úéáì äëeîqäyeygl yi dl dkenqd zilelzay ©§¨§¥©§¨
,zn zxeawlåok'Cøã'epiidCøcda yiy xirl dkilendúéa §¤¤¤¤¥

,úBøáwämewnae ,zilelza zn exawy xazqn dfk mewnay ©§¨
.minkg eliwd `l d`neha wfgend

:`xnbd zl`eyàîìLaay zilelza,úBøáwä úéa Cøcoaen ¦§¨¨¤¤¥©§¨
oi`y zxg` xirn mc` ipa mi`a ixdy ,zn my exawy yygd
z` xeawl ick zexaw zia da yiy xir dze`l zexaw zia da

,mdiznúBLîMä ïéa énøúîc ïéðîæce`eaiy oncfn minrtle - §¦§¦§¦§©¥¥©§¨
,zeynyd oia zay axraezial `eal ewitqi `ly e`xyk

,zay iptl zexawdeøwîeìúa eøá÷dze`a edexawiy dxwi - ¦§¨§§¥
.zexaw zia da yiy xirl dliaend jxcay zilelzàlàdn ¤¨

epiid 'xir'y zxn`y,úBøáwä úéáì äëeîqä øéò`vnp lzde ¦©§¨§¥©§¨
ixde ,zn my exawy yeygl yi recn ,xirl jenqúéáì éälek§¥§¥

éìæà úBøáwäziaa mdizn z` xeawl mikled xird ipa lk - ©§¨¨§¦
ick mikixvy onfd xeriya mi`iwa mde ,mdil` jenqd zexawd
onfd ocne`a erhiy xazqn `le ,zexawd zial ribdl
recne ,dkenqd zilelza znd z` xeawl exdni meid jiygiyke

.d`nehl dpynd dfa dyyg
:`xnbd daiyn,àðéðç éaø øîàxirl daexwd zilelza yygd ¨©©¦£¦¨

`ed zexawd zial dkenqyíL úBøáB÷ íéLpäL CBzîz` ¦¤©¨¦§¨
ïéçL ékeîe ,ïäéìôðz` my mixaewíäéúBòBøædwlig dfae ,eltpy ¦§¥¤¥§¦§¥¤

y ,dpyndänà íéMîç ãò,jxcl e` xirl jenqdceçì éäéà àìæà ©£¦¦©¨¨§¨¦¦§¨
la` ,ltpd z` my xeawl dcal dy`d zkled -éôèxzei - §¥

,dn` miyngndãäa Léðéà àøácmc` dy`d dnr zgwel - ¨§¨¦¦©£¨
,dn` miyngn xzei dcal z`vl d`xi `idy ,xg`úéáìe§¥

àìæà úBøáwä.ltpd z` xeawl zexawd zial enr zklede - ©§¨¨§¨
Ckìäokl -,ïðé÷æçî àì ìàøNé õøàa äàîeèz` mixdhne ¦§¨§¨§¤¤¦§¨¥Ÿ©§§¦¨

.odiltp z` my zexaew miypd oi`y zewegxd zeilelzd
:zecr zeklda oic ef dpynn zcnel `xnbdòîL ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨§©

î dpéîixacøéàî éaøxzeiy ,'dpy miyy dpyi `id efi`' xn`y ¦¨¦©¦¥¦
zngn ef zilelz dzyrp m` mixkef mc` ipa oi` dpy miyyn

c ,`l e` zn zxeawàúeãäñ éàä,zecr lk -ïéðL ïézéL ãò ©©£¨©¦¦§¦
økãéî àì éôè ,økãéîihxt z` xekfl xyt` dpy miyy cr wx - ¦§©§¥Ÿ¦§©

i` aeye migkyp mixacd ,dpy miyy etlgy xg`l la` ,zecrd
.mdilr cirdl xyt`

:`xnbd dgecàéä àìå,minec mixacd oi` -àéîø àìc àeä íúä §Ÿ¦¨¨§Ÿ©§¨
déìòxac df oi`y oeik ,xi`n iax ok xn` zn zxeawa `wec - £¥

,xacd gkzyn xak dpy miyy xg`le ,exkefl mc`d lr lhend
àëä ìáà,xaca cirdl edepiny ,zecra -eléôà ,déìò éîøc ïåék £¨¨¨¥¨§¨¥£¥£¦
énð àáeè`ed xkef ,zecrd ihxt z` xekfl eilr lheny jezn - ¨©¦

yn xzei etlgy xg`l mb dyrnd lk z`.dpy miy

äðùî
zncewd dpynl dncwda(:gi)jixv epiptl `veid xhyy x`azd

dyrp meiwde ,siefn xhydy oerhl razpd lkei `ly ick ,'meiw'
ote`a dpc epizpyn .zeizin` zenizgdy di`x e` zecr ici lr
lr minezgd mipy :mdizenizg lr micirn mnvr xhyd icry

,epiptl e`ae xhyd,øîBà äæxhyay ef dnizg[äæ]`id,éãé áúk ¤¥¤§©¨¦
äæå,dipyd dnizgd -å .éøéáç ìL Bãé áúks`äæipyd crd - §¤§©¨¤£¥¦§¤

éãé áúk äæ ,øîBà,`edäæå,zxg`d dnizgd -,éøéáç ìL Bãé áúk ¥¤§©¨¦§¤§©¨¤£¥¦
,dzzin` lr micirnd micr ipy dnizg lk lr yiy `vnpeéøä£¥

,ïéðîàð elà.mdit lr miewn xhyde ¥¤¡¨¦
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,zenizgd z` miniiwn mnvr xhyd icryk s`y ,`id ezxaq
wx,íéãéòî íä ïãé áúk ìòlkk ef ixde ,dnvr d`eldd lr `le ©§©¨¨¥§¦¦

.dnizg lk lr micr ipya jxev yiy zexhy meiw ly zecr
eli`e,íéîëç éøáãìmdizenizg lr micirn xhyd icryk §¦§¥£¨¦

eli`k df ixd xhyayìòdL äðîaezk,íéãéòî íä øèMa,xnelk ©¨¤¤©§¨¥§¦¦
jk lr mzge d`eldd z` d`xy epipta cirne cg` lk `a eli`k
,xhya aezkk ipeltn del ipelty cirn cg` lky oeike ,xhya
lr mb ciri cg` lky jxev oi`e ,mdit lr miewn xhyd ixd

.exiag znizg
:`xnbd zl`eyàèéLtz` x`al ozip ike ,mzwelgn efy §¦¨

:`xnbd daiyn .dpey ote`a opaxe iax ly mdizexaqàîéúc eäî©§¥¨
y xnel xyt` did -éaøìmci azk lr' xhyd icry i`ce df oi` §©¦

`l` ,'micirn mddéì à÷tñî é÷etñ,xaca wtzqd -áúk ìò éà ©¥§©§¨¥¦©§©
íéãéòî íä íãé,dnizg lk lr micr ipya jxev yieäðî ìò Bà ¨¨¥§¦¦©¨¤

íéãéòî íä øèMaLwtqne ,eznizg lr ciri cr lky jka ice ¤©§¨¥§¦¦
.micr ipy jixvdl xingd

micr ipy jixvy xaeq iax m` weligd dn `xnbd zx`an
:wtq zxeza e` i`ce zxezaeäéépéî ãç úéîc àëéä ,dpéî à÷ôðå§©§¨¦¨¥¨§¦©¦©§

lr cirn igd crde ,xhya minezgd micrdn cg` zny ote`a -
cirnk aygp eznizg lr cirnd cry xn`p m`y ,envr znizg

,xhyay dpnd lréòaìa jxev yi -íéðLmixg`ãéòäì ÷eMä ïî ¦¨¥§©¦¦©§¨¦
åéìòmb igd zecr z` lawl xyt` i`e ,znd crd znizg lr - ¨¨

zenizg z` miiwnd sqep cr enr sxhvi m` s` ,znd znizg lr
,jkl mrhde ,mdipyïk íàcznizg lr mb igd crd ciri m`y - §¦¥

r zecr efe] envrmr cgi znd znizg lr mbe ,[xhyay dpn l
,[eci azk meiw lr zecr efe] sqep cràðBîîc àòáéø éëð ÷éôð÷̈¨¦§¥¦§¨§¨¨

àãäñ ãçc àîetàoenndn mirax dyly mi`iven ep`y `vnp - ©¨§©©£¨
mixne` ep` envr znizg iabl ixdy ,cg` cr it lr xhyay
,envr znizg lr ecal on`p `ede ,cirn `ed xhyay dpn lry
sqep cr mr cgi ciri `ed m`e ,eit lr oennd ivg `vei xak jkae
iriaxd raxd wxe ,eit lr `vei sqep rax ixd ,exiag znizg lr
oi`e ,znd znizg meiwl enr sxhvdy sqepd crd it lr `vei
cg` lk it lr oennd ivg `vei ok m` `l` mipn`p micr ipy

xn`py ,mdn(eh hi mixac)`diy ,'xaC mEwi 'ebe micr ipW iR lr'©¦§¥¥¦¨¨¨
crdy xn`p m` wx edf mpn` .deya mdipy it lr miiwzn xacd
m` la` ,cirn `ed xhyay dpn lr envr znizg lr cirnd
,enr sqep cr jixv ok zngne ,cirn `ed eci azk lry xn`p
,eit lr oennd rax wx `vei envr znizg lr ezecray `vnp
,zny exiag ci znizg lr cirdle xg`l sxhvdl `ed lekie
ivg `l` eit lr `vei oi` zenizgd izy lr ciriy xg` mb ixdy

.znd znizg lr micirnd ici lr `vei xg`d ivgde ,oenndåm` §
lr e` cirn `ed xhyay dpn lr m` ,xaca wtzqd iaxy xn`p

ezrcly xnel yi ,eci azk,àøîeçì àëäå ,àøîeçì àëä,xnelk ¨¨§§¨§¨¨§§¨
micirne miig micrd ipy m`y ,miccvd ipyl xingdl yi wtqn
mci azk lry okziy oeik ,jk lr jenql oi` mdici zenizg lr
jci`ne .zenizgd izy lr sqep cr sxhviy mikixve ,micirn md
lr mb cirdl leki epi` ,envr znizg lr cirn micrd cg` m`
zecrk zaygp envr znizg lr ezecr `ny ,zny exiag znizg
zivgn `ivedl xyt` dcal ezecr it lre ,xhyay dpn lr
mi`veiy `vnp ,exiag znizg lr mb cirdl sxhvi m`e ,oennd

.eit lr oennd irax dylyïì òîLî à÷`xnbd dkxved okl - ¨©§©¨
x`aléaøc,xg` mdnr sxvl mikixvy xne`dàèéLt èLôéî §©¦¦§©§¦¨

déì,'micirn md mci azk lr' xhyd icry el xexa -àle÷ì ïéa ¥¥§¨
mbe envr ci azk lr mb cirdl igd leki micrd cg` zn m`y -
,zenizgd izy lr cirnd sqep crl sexiva ,exiag ci azk lr

eàøîeçì ïéalr xhyd icr ipy ly mzecra ic oi`y - ¥§§¨
,sqep cr mdnr sxvl yi `l` ,mdizenizg.dpyna xen`k

:iax zxaq `id jk ok`y `xnbd dgikenøîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©
,ïäî ãçà úîe ,øèMä ìò ïéîeúçä íéðL ,áøicry minkg ixacl ©§©¦©£¦©©§¨¥¤¨¥¤

,'micirn md xhyay dpn lr' mdizenizg z` miniiwnd xhyd
znizg lr mb cirdl leki envr znizg lr cirnd igd crd oi`
dyly mi`iven ep` ok m` ixdy ,sqep crl sexiva elit` ,znd

`l` ,eit lr oenndn miraxíéðL ïéëéøömixg`ãéòäì ÷eMä ïî §¦¦§©¦¦©§¨¦
åéìòxhyay dpnd lr igd zecrl sexivae ,znd znizg lr - ¨¨

,xne`e ax miiqne .oennd z` zeabl ozipBæaezrc ,df ote`ae - §
lyéaø`id,àle÷ì,znd znizg lr mb cirdl leki igd crdy ©¦§¨

sxvl eilr okle] 'eci azk lr' zecr `id eci azk lr ezecry oeik
eit lr `vei oennd rax wxy `vnpe ,[envr znizgl mb sqep cr
jkay ,znd znizg lr cirdl lekie ,envr znizg lr ezecra

.eit lr sqep rax `veiåzrc,àøîeçì ïðaølr cirdl leki epi`y §©¨¨§§¨
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zrce ,zenizgd izy lr sqep cr sxvl jxev yiy xne`e xingn

.xhyd z` miiwl mzecra icy ,`lewl `id minkg
s` ,micrd cg` zny ,dfk xhy miiwl ozip cvik zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .minkg zrclcg` zn m`y minkg zrcl
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:`xnbde,xhyay eznizg z` oic zia eniiwiy ick mezgl `ayk
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.sqep cr mdl sxvl jxev oi`
:`xnbd zl`eyàèéLtlka `ed llk ixdy ,mzenk dkldy §¦¨
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oiniiwnyk ,cirdl oi`a od oci azk lrazk lk lr mipy jixv jkitl .oic ziaa xhyd

.azkeíéãéòî íä øèùáù äðî ìò íéîëç éøáãìdelnd epi`x epgp` Ð.epnzgejkld

.dixagc` icedq`l ediipin cg jixv `le ,ibq ixzaà÷ôñî é÷åôñ éáøì àîéúã åäî
ïãé áúë ìò éà äéìeciriy oiwwfp ep` Ð.øèùáù äðî ìò åàazk lr `ny meyne Ð

oicirn od ociÐ.azke azk lkl ixz jixvn

.dil `hiyt `l `din hytineäðéî à÷ôðåÐ

wtq oia,i`celzne xhyd lr minezgd mipyl

odn cg`Ð,eilr cirdl weyd on mipy jixv

exiag ly lre eci azk lr cirdl xyk df oi`e

ciriy enr cg` sxvlelr `nlcc .odizy lr

ici azk df xne` ike ,oicirn od xhyay dpn

Ðenr cirny dfe ,dinet` `pennc `blt witp

lreznizgÐepi`c ,cixen `le dlrn `l

weyd on `edd mr sxhvn xcd ike .el jixv

znd znizg lr cirdlÐ`raix witp xcd

ikp `penn `lekc gkzy` ,dinet` `pennc

"micr mipy it lr" op`e ,dinet` witp `raix

eit lr xac ivge df ly eit lr xac ivg ,opira

`id `witqc oeikc .ixz iraip jkld ,df lyÐ

`kid :`xnegl `kde `xnegl `kd lifip

lr :opixn`e ,`xnegl opilf` miniiw mdipyc

azk lk lr oixz opirae ,oicirn od oci azk

ediipn cg zinc `kide .azkeÐon oixz opira

ciriy ,weydcg`e ,znd ci azk lr cg`d

i`c .igde znd ci azk lr ciri odnded

oicirn oci azk lrc ol `hiytÐcga ibq ied

izy lr ciriy weyd on,zenizgdciri igde

ikp `penn `lek witp `le ,mdizy lr `ed mb

cgc `net` `raixÐeze`l jixv inp edi`c

`zyd la` .eznizg lr ciriy weyd on

,oicirn od xhyay dpn lr `nlc ol `wtqnc

cere ,sexivl jixv oi`e on`p `ed eci azk lre

znd mzeg lr ciriy el mikixv ep`Ðiwtp

`zlziraixweyd on oixz `kil i` ,dinet`

ol rnynw .znd lr cirdl jixv df `di `ly

eciri mdipye ,weyd on cga ibqe ,dil `hiytc

.odizy lràìå÷ì ïéáopaxl eli`c ,`kd ik Ð

dfe ,zn ly lr eciriy weyd on mipy ira

.eznizg lr ciri ecalàòáéø éëðxqg Ð

.`raixíéðù êéøö.minkg ixacl Ðàëéì éàå
íéðù.znd azk exikiy Ðãç àìàigd dfe Ð

ciarip i`n ,dxikn inp?áåúëìx`ypy df Ð

.miigaàôñçà äéãé úîéúçàðéã éáá äééãùðå
,mipiicd delhie Ðeznizg lv` detiwie

.xhyayé÷æçîåjdn `xhyc `idd Ð

,`tqg`c.dici znizg` icedq`l jixv `lc

éòáã éàî äéìò áúëådnizgd on dlrnl Ð

:jk azeke ,dpn epnn del mezgd dfy aezki

.ipeltn dpn iziel dhnl mezgd ipelt ip`

ïéøåç éðá íéñëðîicarynne Ðdil zilc ,`l

.micra ieyr epi`y xacl `lwàîéúã åäîÐ

exiagn iaxk dkldc ikid ikÐelit` inp ikd

.eixiagnìàåîù øîã àðéã éáî ÷éôðãedeniiwy Ðwtpda aezk `vnp jke ,epic ziaa.ea mipiicd eazky'åë ïðò áø àúàãîici azk df :xnel jixvy ,dil `xiaq iaxk `nl` Ð

.ixiag ly eci azk dfeäåä éîúéã àøèù.mzpwza oiirl jxvedy Ðìàåîù ùçåe`iveiyk `ny ,eci azk lr ipelte eci azk lr cird ipelt :`l` ea azk `l m`y Ðminezid

.meiw df oi`y exn`ie ,iaxk dkldy xnel dreh oic zia eze` `di zeabl oic ziaa df xhyäéì àøéáñã àëéà.eixiagn elit` `dae ,eixiagn `le `nlra Ðãòïééãåxhy Ð

cg` `ae ,`ed siiefn xnel deld xrxr ,zeabl delnd e`ivedyk ,onf xg`le ,ely wtpd lr oipiicd enzge ,wtpd ea aezkyicrncird mipiicd on cg`e ,eci azk lr cirde xhyd

eci azk lrÐoitxhvn.exiykdl'åë àãäñ ãéäñî à÷ã éàî,opaxk xhyay dpn lr oicirn xhyd icr Ðoipiicde.ded l`wfgi xa inxc deg` dcedi ax .miiwzp epipta :oicirn
òì÷éà

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

ìòxhyay dpn lr oicirnc yexita mixne` elit` iaxlc ,d`xp Ð oicirn od oci azk

od oci azk lrc `icda mixne` elit` opaxl oke .oci azk lr oicirn eli`k aiyg Ð

m` opaxl lirei `lc rnyn ,ciarp ikid cg `l` ixz `kil i`e jenqa opixn`cn .oicirn

.oci azk lr `icda ecirià÷åãåhb"a xn`ck ,`zlbnc `yix` oicd `ede Ð `tqg`

,icinl yginl `kilc (a,qw `xza `aa) "heyt

k :(`,h) oiyecwc `nw wxta `ipzc `delr az

'ek il zycewn jza" qxgd lr e` xiipdiab oke ,"

'ek qxgd lr e` xiipd lr azk :(`,ek my) dcy

,xfrl` iaxk `iz`c d`xp ,dxekn df ixd Ð

icrc oeik xi`n iaxlc .izxk dxiqn icr :xn`c

.siifl lekiy xac lr ipdn `l Ð izxk dnizg

`l oiazek oi` :(a,`k) oihibc ipy wxta xn`ck

`xnba yxtne .oixiykn minkge ,'ek xiipd lr

xn`c ab lr s`e .xfrl` iax Ð minkg o`n

la` ,oihiba `l` xfrl` iax xiykd `l :mzd

oihiba `l` :eyexit ikd Ð `l zexhy x`ya

,di`xl oicner oi`y zexhy epiidc ,ediizeekce

.dcye dy` ea zepwl `l` ieyr epi`y eze` oebk

it lr s` ,ea yxbl dry itl oieyry oihib oirk

hbd mb Ð di`xl liredl oipw ly xhyd lekiy

(a,ht zeaezk) "azekd"a xn`ck ,liredl leki

`niz ike :(`,gi) `rivn `aac `nw wxtae

`l oxwiry `l` .dia iaeqpi`l `pira Ð dirxwp

oxwiry zexhy `l` hrnn `le ,eyrp jkl

mzd iziinck ,miax mini cenrl oieyre ,di`xl

'ebe yxg ilka mzzpe" `xw."

àéöåädaeb el aiig `edy eci azk eilr

:qtl` ax wqt Ð oixeg ipa miqkpn

on`p la` ,mlern mixac eid `l xne`yk `weec

icia jxhy" dil xn` ivn `le ,izrxt xnel `ed

ea daebc ,micr ea yiy xhya `l` "ira i`n

ik ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .micareyn miqkpn

libx epi` xhy lkac xaq ik ?weligd df el oipn

.exhy el xifgiy cr rextl

ãòxhya elit`c rnyn Ð oitxhvn oiice

.oipiicd znizgl siif `ny opiyiig miiewn

."xxeq oa" wxtae ,oihibc inlyexia rnyn oke

leafext :ziriayc `ztqeza `ipzc `de

uegan oinzeg micr :xne` dcedi iax ,xyewnd

oic zia dyrn oi` :el exn` .miptan mipiicde

on`pc meyn ,leafexta `weec epiid Ð meiw jixv

o`nl elit`e ,ca`e il did leafext xnel mc`

.meiw ira `lc `ed dcen Ð on`p epi` xn`c
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קעו
oiglbn el`ea cenr `k sc ± iyily wxtzeaezk

éîùîåù ïáæéîì éàðáø òì÷éàinx e`le .oabl opiqxb `le ,rlwi`c opiqxb `le ,opiqxb

dnk iy` ax ixdy ,iy` axe xnin` lr ef zecr inx xn`y ok xnel xyt` i`c ,dxn`

`ax zny mei ,`ax clep dcedi ax zny mei :(a,ar) oiyecwa opixn`c ,eixg` did zexec

.iy` ax clepêîàã äåáà.`ng xa inx Ðåáùéù äùìù.oic ziaa Ðøèùä íéé÷ìÐ

itl ,oci azk lr eciriy micr z`crd `lae

oixikn mipyd .dze` oixikn onvr oipiicdy

.xikn epi` cg`e dze`åîúç àìù ãòÐ

lr mipyd.wtpddïéãéòîiyilyd iptl Ð

.minezg ly oci azk edfyíúåçålr mdnr Ð

idepxy`" oiazeky dnidepniiweopc `xhyl

znizgc `prcenzy`c `zlz azena`ci

."`id icdqcïéãéòî ïéà åîúçùîdnizgc Ð

eed `zlz e`lc ,ded `xwya `ziinw.ircic

ïðéáúë éîå`zxy`l Ðdicic?ike .dinza

miiwzpy mcewazena" eazki ozyly iptl

.'ek "`prcenzy`e `pied `zlzàúøùàÐ

oeyl,wfegoiazeke [xhyd z`] miwfgny

.idepxy`àáúëðã'åë éãäñ ååçéðã éî÷îcr Ð

oipiicd eazk mci azk lr micrd ecird `ly

`pncw opc `xhy witpe `pied `zlz azena"

idepxy`e ediici znizg` ipelte ipelt ecidq`e

."idepniiweïééã äùòð ãòmipyd ixdy Ð

lr ecird.zenizgdìë éðôá ãéòäì ïéëéøö
ãçàå ãçàmipyd ipta ecird m`y ÐÐoi`

mipyd ekxved `kd `dc ,mezgl leki iyilyd

ipta cirdl.iyilydïéëéøö íìåòì àîìãÐ

ici lr `l` zecr oi`y ,cirdlzcbd.zecr

äãâä àîéé÷î à÷ã àëä éðàùåcigid ipta Ð

.xikn epi`yììë äãâä àîéé÷î àìã`l i` Ð

.dit`a icdqn eedäùìù åäåàøzecra Ð

.i`w ycgdïéã úéá ïäåoiycwnd oixcdpqn Ð

.ycgd z`íéðùä åãîòémzde .micr zeidl Ð

dlecb driny `dz `l :opikxt!di`xn

ede`xyk dl opinwene`l m` jkitl .dlila

xwal eciriÐ.ycewn exn`i dn lrïéàù
ïîàð ãéçéä.icigia ycgd ycwl Ðåáúéì

åäééúëåãá.eipta ecirdy xg` Ðøòøò àø÷å
ãçàä ìò.leqt `edy Ðåîúç àìù ãòÐ

lr mipiic ipyd.`zxy`dïéãéòîdf lr Ð

xyk `edy.åîúçùî,zecra oirbep edl eed Ð

i`pby.oica leqt mr eayiy mdl
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øîàä(`,dt zeaezk) "azekd" wxtae ,itt axcn jixtc :dniz Ð `zxy` i`d itt ax

wiqn (a,ek oihib) "hbd lk" wxtac cere !'ek ongp axcn itt axcl `zilc wiqn

jixt ikide .itt axc dil zil axc:uxzl `ki` `d ,edin ?axc dizlin` itt axcn `kd

enzgyn xn`c oeik :jixt ikdc xnel oi`e .jixt `ped axc dinyn dl ixn`c `pyil`c

ifginl opiyiig `nl` Ð mzege eiptl oicirn oi`

,inp enzg `ly cr eazkyn ok m` ,`xwyk

`iyw ded ok m`c .`xwyk ifgin inp daizkc

wxtae ,`xwyk ifginl yiig `kdc ,axc` axc

enzgync ,`nrh `l` .yiig `l (my) "hbd lk"

iab qxhpewa yxity oirk ,zecra mirbepl inc

epiax uxize .odn cg` lr xrxr `xwy `edd

`lc xacn elit` zeywdl cenlzd jxcc :mz

opiazkc mz epiax wqete .ikd `zkld ied

ol `niiw `lc ,dixtkc ilhlhn` elit` `zkxe`

jixtc ab lr s` .`xwyk ifginl yiigc itt axk

wxta zenewn dnka ircxdpn inp jixte ,dpin

"xeka yi" wxtae (a,bl zereay) "zecrd zreay"

opiazk `l ircxdp ixn`de :(`,hn zexeka)

xn`wc `zile :miyxtn yie .'ek `zkxe`

ira `lc (a,ek oihib) "hbd lk" wxtae "azekd"a

,`iyewl `zilc `l` ,itt axcl `zilc xninl

oic zia dyrn `edy `zxy` zencl oi`y

`nlr ilekl oic zia dyrnac ,zexhy x`yl

x"itpcn* wgvi epiaxe .`xwyk ifginl opiyiig

,`xwyk ifginl opiyiig i`ce dlgzklc :uxiz

`aa) 'ek ipida eziazi ik :ixtql ax edl xn`ck

ikdle .opiyiig `l Ð carica la` (`,arw `xza

`zilc xn`wc `de .dlgzkl iedc ,`kd jixt

`zzi` `iddc .caric epiid Ð itt axcl

dkixv dzidy oeik (`,dt zeaezk) "azekd"c

inp d`yxde .inc carick oic zial xefgl

oeik meyn epiid Ð dixtkc ilhlhn` opiazkc

.inc carick Ð my jlil leki epi`c

òîùåoi` micr znizg oixiknd oipiic dpin

jzrc `wlqwc .mdipta cirdl jixv

`dz `lc ab lr s` ,mdipta cirdl jixvc

zia xzei oi`xp eidy itl ,dii`xn dlecb driny

`l` d`xp oi` Ð mdipta oicirn oi`ykc .oic

meiwa dyly ekixvd df mrhne .cr itn crk

opirac meyn `l` ,mipya ibq dedc ,zexhy

:wgvi epiax xne` cere .ziyixtck oic zia `diy

meyn mdipta cirdl oikixvc jzrc `wlqc

,dlila e`xy ici lr `l` oixikn oi` minrtc

`dz `l xninl `kilc,dii`xn dlecb driny

xn`ck dlila zeidl dleki dpi` drinyc

oic zlgzk micr zxiwgc (a,dk) dpyd y`xa

opixn`ck ,meia `l` epi` oic zlgze ,inc

.(`,al) oixcdpqaéðôáÐ cg`e cg` lk

leki Ð mipy ipta ecirdy oeik jzrc `wlqc

`ly it lr s` ,mipyd jnq lr aezkl iyilyd

.eipta ecirdçðäÐ `ziixe`c ycgd zecrl

cr oi`c `nrhe .oiic dyrp cr oi` `ziixe`cae

'd iptl" ,micrd el` Ð "miyp`d ipy ecnre" aizkc ,xi`n oa l`eny epiax yxtny enk ,oipiicd iptl eciriy opirac meyn Ð oiic dyrpzecr opirac meyn :miyxtn yie .oipiicd el` "

`lc ,cirdl mileki mpi` Ð oipiicl miaexw micrd m` ,df mrh itl ,edine .onvr lr dnfd elawi `ly ,`id dnifdl leki dz` oi`y zecr Ð oipiic eyrp micrd m`e ,dnifdl leki dz`y

ikiiyc ,oiic dyrp cr oi`c opixn` cirnd cra `wece .cr dyrp oiicd didi inp ikd ,eda `pixw dnifdl leki dz`y zecr Ð xg` oic ziaa edpip dnfd ipac oeik `l` .mdilr dnfd elawi

ipica la` ,zepenn ipica `weece .oiic dyrp Ð dii`xn dlecb driny `dz `lc ,cirdl jixv epi`y meia ede`xy oebk e` ,eciriy mixg` yiy oebk ,cirdl jixv epi`y cr la` .inrh ipd

meyn (`,ek dpyd y`x) "oic zia ede`x" wxta yxtn `nrhe .micr olek Ð d`n od elit` :(`,e) zekn zkqna xn`c `aiwr iaxl oiic dyrp oi` cirdl jixv oi`y cr elit` Ð zeytp

.oiic dyrp cirnd cr elit` Ð opaxca la` ,`ziixe`ca `weece .`zekf dil ifg `l ez Ð lhwc efgc oeik jpde ,"dcrd elivde" aizkc
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קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zeaezk(iriax meil)

:df oipra dyrn `xnbd zxtqnøa àéiç éaøc deçà éàðáø òìwéà¦§©©§©£©§©¦¦¨©
éîNîeN ïaæîì àaàoncfd ,`a` xa `iig iax ly eig` ,i`pax - ©¨§¦§©§§ª¥

,oinyney zepwl ick iy` axe xnin` ly mnewnléëä ,øîàå§¨©¨¦
ïéôøèöî ïéiãå ãò ,ìàeîL øîàcg` lky ici lr ,xhyd z` miiwl ¨©§¥¥§©¨¦§¨§¦

.l`eny mya dcedi ax ixacke ,eci znizg lr cirn,øîéîà øîà̈©£¥©
àzòîL àä àélòî änk.ef `xnin `id dlern dnk -déì øîà ©¨§©§¨¨§©§¨¨©¥

dì úñl÷î énð zà Cnàc deáà dñl÷c íeMî ,øîéîàì éMà áø- ©©¦©£¥©¦§©§¨£©§¦¨©§©¦§©§©¨
`xnind z` gaiy ,jn` ia` `edy ,`ng xa inxy zngn ike

lirl `aenk ,efd(`"r)ixde ,dgayn dz` mb ,dëøt øákdywd - §¨©§¨
d`gce dilr,àáø` ixdyxyt` i`e zeiecrd oia zekiiy oi ¨¨

.otxvl

* * *
:zexhy meiw oipra oecl dtiqen `xnbdéaø øîà ,àøôñ áø øîà̈©©©§¨¨©©¦

éøîàå ,àðeä áø øîà ,àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà ,àaà©¨¨©©¦§¨©§¥©©§¨¨©©¨§¨§¦
dì`l` ,envr myn `ped ax ok xn` `ly mixne` yie -øîà ¨¨©

àðeä áøjkyìL ,áø øîàäLmipiic,øèMä úà íéi÷ì eáLiLeide ©¨¨©©§Ÿ¨¤¨§§©¥¤©§¨
íéðLmdnïéøékîz`éãé úBîéúçd,íéãòit lr mniiwl milekie §©¦©¦¦£¦§¥¥¦

,mzriciãçàåmipiicdàlL ãò .øékî Bðéày mcew -eîúçipy §¤¨¥©¦©¤Ÿ¨§
,meiwd lr mipiicdïéãéòîmdåéðôamci azk edfy iyilyd ly §¦¦§¨¨

,micrd lyå`edíúBçj` .meiwd lr mdnreîúçMîipy §¥¦¤¨§
,meiwd lr mipiicd,íúBçå åéðôa ïéãéòî ïéàeciri m` s` ,xnelk ¥§¦¦§¨¨§¥

miazek meiwd gqepay oeik ,meiwd xykei `l mezgie eipta dzr
mdl xxazde ,dyly ly oic zia ayena eayiy mipiicd
did `l ok eazkyk df dxwna eli`e ,zeizin` micrd zenizgy
zenizgdy iyilyl xxazd `l dry dze`a ixdy ,zn` xacd
wxe .leqt mneiwe ,xwy xac lr enzgy `vnpe ,zeizin`

.xyk meiwd ,enzgy mcew eipta ecirdyk
,df oic xn`p zenizgd iabl wxy ,dxen`d dklddn rnyn
micrd zenizgy mzyly erciy mcew mezgl mipiicl oi`y
zeyridl dleki meiwd gqep ly dnvr daizkd la` ,zeizin`
,zeizin` zenizgdy mircei mzylyy ea azkpy s` ,okl mcew

:`xnbd dywn .iyilyd mxikd `l dry dze`a zn`aeéîe¦
ïðéáúkz` aezkl xzen ike -,zn` xacd oi`y zra meiwd gqep ¨§¦¨

dénwî ázëéðc éðéiãc àzøMà éàä ,àáøc déîMî étt áø øîàäå§¨¨©©©¦¦§¥§¨¨©©©§¨§©¨¥§¦§©¦©¥
eäééãé úîéúçà éãäñ Båçéðcmcew azkpy mipiicd ly meiw azk - §¦§©£¥©£¦©§©§

,mdici znizg lr mdipta micrd ecirdy,äìeñt`l m` s` §¨
lr mdipta micrd ecirdy xg`l `l` mipiicd enzg

,mdizenizgàø÷Lk éæçúîc,xwyk xacd d`xpy itl - §¦§£¥§¦§¨
oiicry onfa ,zn` zenizgdy mdl xxazdy mipiicd miazeky

ok m`e ,z`f mircei mpi`énð àëämixikn mipiicd ipyyk mb - ¨¨©¦
z` aezkl mdl xzen cvik ,mxikn epi` iyilyde zenizgd z`

mewn lkn eilr enzg `ly s` ixde ,meiwd gqep.àø÷Lk éæçúî¦§£¥§¦§¨
:`ped ax ixac z` zpwzn `xnbdàîéà àlàzepyl yi jk - ¤¨¥¨

,ef `xnineáúk àlL ãò,meiwd azk z` mipiicdïéãéòîipy ©¤Ÿ¨§§¦¦
mipiicdåéðôa,meiwd z` miazeke ,iyilyd lyíúBçåj` .mdnr §¨¨§¥

eáúkMî,meiwd azk z`,íúBçå åéðôa ïéãéòî ïéàzaizky oeik ¦¤¨§¥§¦¦§¨¨§¥
.ezlqet ,oekp did `l ea aezkd gqepdy onfa meiwd

:ef `xninn zekld dnk zcnel `xnbdúìz dpéî òîLixacn - §©¦¨§©
.` :mipic dyly cenll yi `ped ax,dpéî òîLyãòlr cirnd §©¦¨¥

iagexäNòðmbïéicipta micirn mipiicd ipy ixdy ,eze` oecl ©£¤©¨
zeidl mitxhvn jk xg`e ,micrd zenizg zxkd lr iyilyd

.a .meiwd lr mezgle xaca mipiick,dpéî òîLeyïéøéknä ïéðéic §©¦¨©¨¦©©¦¦
z`éãé úBîéúçdíéãòit lr eniiwl mileki ,xhya minezgd £¦§¥¥¦

mixg` micr e` xhyd icre ,mzxkdïéëéøö ïðéàe `ealãéòäì ¥¨§¦¦§¨¦
,íäéðôamzrici jezn miiwl mileki mipiicd ipyy x`azd ixdy ¦§¥¤

.ztqep zecr zriny `ll.b,dpéî òîLeyïéøékî ïéàL ïéðéicz` §©¦¨©¨¦¤¥©¦¦
éãé úBîéúçdïéëéøö ,íéãòmicrdãçàå ãçà ìk éðôa ãéòäì £¦§¥¥¦§¦¦§¨¦¦§¥¨¤¨§¤¨

ipy ipta eciriy jka ic oi`e ,xhyay zenizgd lr mipiicdn

z` rny `ly s` oicd z` weqtl sxhvi iyilyd oiicde ,mipiic
x`eanke ,zecrd z` lawl mzyly mikixv `l` ,zecrd
ic `le ,iyilyd ipta cirdl mikixv mipydy ef dklda

.mzricia
:`xnbd dywné÷úîàîìLa ,éMà áø dì óy ,oey`xd oicdãò ©§¦¨©©¦¦§¨¨¥

dpéî ïðéòîL ,ïéic äNòðmipiicd ipy ixdy ,ef dkldn cenll yi - ©£¤©¨¨§¦¨¦¨
mipiic miyrp jk xg`e ,micrd ici azk lr iyilyd ipta micirn

.xhyd z` miiwlàlày ,ipyd oicdïéøéknä ïéðéicz`éãé úBîéúç ¤¨©¨¦©©¦¦£¦§¥
dïéà ,íéãòmixg` micrïéëéøöe `eal,íäéðôa ãéòäì`l` ¥¦¥§¦¦§¨¦¦§¥¤

dkldn di`xd z` zegcl yi ,mzrici it lr xhyd z` miniiwn
,efCì àîéà íìBòì ,àîìczyly m` zn`ay jl xne` `ny - ¦§¨§¨¥¨¨

it lr miiwl mileki mpi` ,micrd zenizg z` mixikn mipiicd
`l` mzriciïéëéøözzin` lr mixg` micr ly zecr lawl §¦¦

,zenizgdàëä éðàLåecird mipyy ef dklda xacd dpeye - §©¦¨¨
,iyilyd iptaãça äãbä àîéiwî à÷cdcbdd dniiwzd ixdy - §¨¦©§¨©¨¨§©

md s` jkae ,xikd `ly cg` eze` ipta mdipy ecirdy ici lr
itl wx `le dcbd itl mipc mdy `vnpe ,zecrd z` erny mnvr

.drici
:dywne iy` ax jiynnåy ,zxn`y iyilyd oicd okïéàL ïéðéic §©¨¦¤¥

ïéøékîz`éãé úBîéúçdïéëéøö ,íéãòmicrdãçà ìk éðôa ãéòäì ©¦¦£¦§¥¥¦§¦¦§¨¦¦§¥¨¤¨
ãçàå,zegcl yi ok mb ,mipiicdn mipy zricia ic `le ,mipiicdn §¤¨

Cì àîéà íìBòì àîìcyïéëéøö ïéà,mipiicdn cg` lk ipta cirdl ¦§¨§¨¥¨¨¥§¦¦
mipyd lr jenqi iyilyde ,mdn mipy ipta eciriy jka ic `l`

,mdnr mezgieàëä éðàLåmipyd ekxvedy ,o`k oicd dpey - §©¦¨¨
meyn ,iyilyd ipta cirdlcz`f ilelììk äãbä àîéiwî à÷ àì §Ÿ¨¦©§¨©¨¨§¨

x`azd xake ,llk zenizgd meiw lr zecr zcbd zniiwzn `l -
it lr xhyd z` miiwl mileki mipiic oi`y xaeq iy` axy
o`k okle ,mdipta mixg` eciriy ici lr wx `l` ,cala mzrici
eciriy jxev yi ,zenizgd z` mnvra mixikn mipiicd ipyy
zenizgd z` mnvrn exikd `l mipyd m` la` ,iyilyd ipta
iyilyd leki ,zenizgd zxkd lr mixg` ly zecr elaiw `l`
zzin` lr zecr laiw `ly s` xhyd meiwl mdnr sxhvdl

.zenizgd

* * *
.'oiic dyrp cr'y ,lirl d`aedy ef dkld lr dywn `xnbd

:`xnbd zxtqnàzòîL àäì dì øîà÷å àaà éaø áéúéiax ayi - ¨¦©¦©¨§¨¨©¨§¨§©§¨
,ef dkld xn`e `a`czexhy meiwadéáéúéà .'ïéic äNòð ãò'- §¥©£¤©¨¥¦¥

el dywdàaà éaøì àøôñ áødpyna epipyy dnn(:dk d"x)iabl ©©§¨§©¦©¨
dpald z` e`xy micirn micryky ,ycegd yeciw zecr

y rxi` m` ,ycegd z` oic zia miycwn dyecigaeäeàøz` - ¨
ycgd gxidìLäL,mipiicïéc úéa ïäå,oixcdpqd ipiicn - §Ÿ¨§¥¥¦

,ycegd z` ycwl miie`xyíéðL eãîòé,micr zeidl mdn ©©§§©¦
eáéLBéåmixg` mipyíäéøáçîoixcdpqayãéçiä ìöàcrd - §¦¥£§¥¤¥¤©¨¦

d,'oic zia' my mdl didiy ick ,iyilyåz` e`xy mipy mze` §
gxidíäéðôa eãéòé,dylyd lyeøîàéådylydLãçä Lce÷î' ¨¦¦§¥¤§Ÿ§§¨©Ÿ¤

.'Lce÷îetxviy `la ,ecal iyilyd ipta cirdl mileki mpi` j` §¨
meyn ,mixg` mipy cer eil`ïéàLoiicdïîàð ãéçiäz` ycwl ¤¥©¨¦¤¡¨

ycegdBîöò éãé ìò.dylyn zegta 'oic zia' oi`y ,ecal - ©§¥©§
:eziyew z` `xtq ax miiqnCzòc à÷ìñ éàådlrn dz` m`e - §¦¨§¨©§¨

,jzrc lréàä élek éì änì ,ïéic äNòð ãòcdkxved dn myl - §¥©£¤©¨¨¨¦¥©
,mitqep mipy e`iaiy xnel dpyndéLc÷éìå eäééúëeãa eázéì- ¦§§§©§§¦©§¦

mipy eciriy ici lr ,mcal eycwie mnewna dyly mze` eayi
jk xg` zayl mzyly mileki micr eidy s`e ,iyilyd ipta

.oiic dyrp cr ixdy ,ycegd z` ycwle mipiick
:`xnbd zvxzndéì øîà,`a` iaxéì àéL÷ éãéãì óàil mb - ¨©¥©§¦¦©§¨¦

yw did,ok ddézìéàLeok izl`ye -øa ìàeîL øa ÷çöé áøì §¦§¥§©¦§¨©§¥©
÷çöé áøå ,àzøîok dywd,áø øa àéiçì àðeä áøå ,àðeä áøì ©§¨§©¦§¨§©¨§©¨§¦¨©©

eäì øîàå ,áøì áø øa àéiçå,`iyew ef oi` ,axúeãòì çpäyeciw §¦¨©©§©§¨©§©©§¥
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המשך בעמוד רמד



xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc zeaezk(iying meil)

mipn`p md enzgy mcew mipiicd ecirdyk recn ok m`
,micr ipy ici lr `vi xerxrdy xaecn i`cea ixde ,exiykdl

ok m`eeäðéð éøúe éøzef zeyigknd micr zezik izy o`k yi - §¥§¥¦§
oi`e ,olfb epi`y mixne` mipye olfb `edy mixne` mipy ,ef z`

e .wtqn exiykdléàa xaecn,äçtLî íâôc øòøòexn`y ¦©§¨¦§©¦§¨¨
oecl leqtd iprpk car `edy mixrxrnd(.gt w"a)recn ok m` ,

car epi`y cirdl mipn`p mpi` meiwd lr mipiicd enzgy xg`l
ixde ,exiykdleàeä àîìòa àúlî éelbcizrd xac edf - ¦¦§¨§¨§¨

ixnbl ielz xacd oi`e ,`l e` car `ed m`d ,xxazdle zelbzdl
.exiykdle mpin`dl yie ,mzecra

:`xnbd zvxznCì àîéà íìBòìepxaqy itk xnel yi zn`a - §¨¥¨¨
a xaecny ,dligzae ,àúeðìæâc øòøòrecn ok m`y epiywdy dn ©§¨§©§¨¨

yi ,edelqty mipey`xdn xzei mixiyknd mipexg`d mipn`p
`l` ,mze` miyigkn mpi` zn`ay uxzléðä éøîà÷mixne` - ¨¨§¦¨¥

j` ,mkixack olfb did mpn` ,mipiicdäáeLz ãáòc déa ïðéòãé- ¨§¦¨¥§¨©§¨
e daeyz dyry mircei ep`mixzeq mpi`y oeike ,ezexykl xfg

`ly ,enzgy mcew eciriy calae ,mipn`p ,mipey`xd ixac z`
.xaca mirbep eidi

* * *
:zexhy meiw oipra oecl dkiynn `xnbdàä ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨

àúlî,ef dkld -éì òéîL àaà éaøî,`a` iaxn dizrny - ¦§¨¥©¦©¨§¦©¦
å,mpn`Bkò ïîc àaà éaø åàì éàekr xirdn `a` iax ilel - §¦¨©¦©¨§¦©

,il dxikfdydzçëL,dkldd `id jke .dgkey iziid -ìLäL §©§¨§Ÿ¨
mipiice ,øèMä úà íéi÷ì eáLiL`edy mzrca exnby xg`l ¤¨§§©¥¤©§¨

eneiw lr enzg `l oiicre izin`,íäî ãçà úîipy mileki mpn` ¥¤¨¥¤
j` ,mcal meiwd z` aezkl mixzepd mipiicdázëéîì ïéëéøöxac §¦¦§¦§©

,meiwd gqep zligza df'éäBúéì ãçå àðéåä àúìz áúBîa'- §¨§¨¨£¥¨§©¥¦
gqep seqa enzgie ,'eppi` cg`e ,epiid mipiic dyly ayena'
mipiic ipy edeniiwy d`exd xeaqi ,ok eazki `l m`y ,meiwd

.dyly jixv zexhy meiw ixdy ,oick `ly ,mcal
:`xnbd dtiqendéa áúk éàå ,÷çöé øa ïîçð áø øîàeazk m`e - ¨©©©§¨©¦§¨§¦¨©¥

meiwd gqepa'àðéc éa àðîã÷ì ÷ôð ïðc àøèL'`vi df xhy' - §¨¨§¨¨©¨¢¨¨¨¥¦¨
,'oic zia ,epiptléøö àì ezCoeik ,zn cg`y ea yxtl jixv oi` - Ÿ¨¦

giken df gqepe ,dylyn zegt oic zia oi`y `ed reci xacy
.dyly ipta xhyd miiwzdy

,df gqep zaizka ic recn :`xnbd dywnåxeaqi d`exd ixd ©
,àeä 'óeöç ïéc úéa' àîìã,mipy ly oic zia xnelk,ìàeîLãëe ¦§¨¥¦¨§¦§¥
eðcL íéðL ,ìàeîL øîàc,mcal,ïéc íäéðécic dxezd ony oeik §¨©§¥§©¦¤¨¦¥¤¦

,jkaL àlàmpic zia,'óeöç ïéc úéa' àø÷pminkg epwizy itl ¤¨¤¦§¨¥¦¨
.ef dpwz lr xearl mdipt efird mde ,dylya zegtl epeciy

wgvi xa ongp ax zpeek :`xnbd zvxzndéa áéúëceazky - ¦§¦¥
`pncwl wtp opc `xhy' meiwd gqepa,'éMà àðaøc àðéc éa¥¦¨§©¨¨©¦

`l mdy xexae ,iy` ax ly epic zia iptl `vi df xhy ,xnelk
daiqdy d`exd oiaie ,dylya epeci `l` dpwzd lr exari

.iyilyd zny oeik `id mipy wx eilr enzgy
:`xnbd dywneäì àøéáñ ìàeîLãk éMà áø éác ïðaø àîìãå- §¦§¨©¨¨§¥©©¦§¦§¥§¦¨§

mileki mipyy ,l`enyk mixaeq iy` ax ly epic zia ipiic `ny
:`xnbd zvxzn .xhyd z` miiwlàðaø àðì øîàå' déa áéúëc¦§¦¥§¨©¨¨©¨¨

'éMà,xhyd z` miiwl iy` ax epl dxede xhya eazky xaecn - ©¦
.dyly eid `l m` ok dxen did `l i`ceae

äðùî
zencewd zeipynl jyndk(:gi :eh)oecl dkiynn epizpyn ,

:'xizdy dtd `ed xq`y dtd' ly zepn`paäMàädzid `ly ¨¦¨
,d`eypk epilv` zwfgenå ,éúééä Léà úLà ,äøîàLdzr mle` ¤¨§¨¥¤¦¨¦¦§

úðîàð ,éðà äLeøâ,`ypidl dnvr xizdløñàL ätäLdxn`y - §¨£¦¤¡¤¤¤©¤¤¨©
,yi` zy` dzidyøézäL ätä àeä.dyxbzdy dxn`y -íàå ©¤¤¦¦§¦

úøîBà àéäå ,Léà úLà äúéäL íéãò Lé,yi` zy` iziid mpn` ¥¥¦¤¨§¨¥¤¦§¦¤¤

dzr j`,úðîàð dðéà ,éðà äLeøbmircei dz`ced `ll s` ixdy §¨£¦¥¨¤¡¤¤
.dyxbzdy xnel zpn`p dpi`e ,d`eyp dzidy ep`

ink epilv` zwfgen miiebd oial dzaypy dy` :df oipra sqep oic
`ly dy` epiptl d`a m`e .dpedkl dleqte ,iebl dlrapy

e dieayk dwfgedéúéaLð ,äøîàmiiebd oialéðà äøBäèe`l - ¨§¨¦§¥¦§¨£¦
,mdn cg`l izlrap,úðîàð,odkl `ypidl zxzeneøñàL ätäL ¤¡¤¤¤©¤¤¨©

,øézäL ätä àeämb zxne`e ,dzaypy epl dxn`y ef `id ixdy ©¤¤¦¦
.d`nhp `lydðéà ,éðà äøBäè úøîBà àéäå ,úéaLpL íéãò Lé íàå§¦¥¥¦¤¦§¥§¦¤¤§¨£¦¥¨

,úðîàð.odkl dxeq`e iebl dlera zwfga `id `l`úàOpMî íàå ¤¡¤¤§¦¦¤¦¥
,'xq`y dt' dl didy ,dixac it lr z`yipy xg`l -,íéãò eàä¥¦

,'xq`y dt' dl oi` dzrny `vnpeàöz àì Bæ éøä.dlran £¥Ÿ¥¥

* * *

àøîâ
:'xq`y dtd' oic cnlp okidn zx`an `xnbdïépî ,éqà áø øîà̈©©©¦¦©¦

epcnlìoicøîàpL ,äøBzä ïî 'øézäL ätä àeä øñàL ätä'iabl §©¤¤¨©©¤¤¦¦¦©¨¤¤¡©
ia` `ay ,dleza dzid `ly xne`e ezy` lr rx my `ivend

mdl xne`e oic zial dxrpdäMàì äfä Léàì ézúð éza úà'¤¦¦¨©¦¨¦©¤§¦¨
LYal iz`vn `l xn`l mixaC zlilr mU `Ed dPde ,d`pUIe©¦§¨¤¨§¦¥¨£¦Ÿ§¨¦¥ŸŸ¨¨¦§¦§

'iYa ilEzA dN`e ,milEzA(fh ak mixac)laiwy xne` a`d ,xnelk , §¦§¥¤§¥¦¦
dyciwy a`d xn`yk ixde ,df mc`n eza xear oiyeciw,'Léàì'¨¦

,`ed in yxit `ledøñà.yi` zy` oicn mlerd lk lr jka £¨¨
xn`e siqedyke,'äfä',df mc`l dizyciwy xnelkdøézä ©¤¦¦¨

oeik ,eza z` yciw inl xnel dxezd ezpin`dy gkene ,dlral
.dieptk zwfgen dzid eixac ilele ,dyciwy epl xn`y df `edy
:`xnbd zl`ey .weqtn df oic cenll jixv recn zxxan `xnbd

,àø÷ éì änìixdàéä àøáñ,on`p `diydì éøL àeäå døñà àeä ¨¨¦§¨§¨¨¦£¨¨§¨¥¨
mb epin`dl jl yi ,jka epin`n dz`e ,dxq`y df `edy oeik -

ok` :`xnbd daiyn .dxizdy dnlcnlp 'xq`y dtd' oic
,`xaqnéøèöéà ék àlààø÷ Cjxved weqtd -øîà àðeä áøãëì ¤¨¦¦§§¦§¨§¦§©¨¨©

Bza úà øBñàì ïîàpL áàì ïépî ,áø øîà àðeä áø øîàc ,áø©§¨©©¨¨©©¦©¦¨¨¤¤¡¨¤¡¤¦
dxrpd e` dphwdäøBzä ïî,dyciwy xn`iy ici lrúà' øîàpL ¦©¨¤¤¡©¤
,'Léàì ézúð ézaok xnel on`p s`e ,dycwl leki `edy rnyne ¦¦¨©¦¨¦

xnele xefgl leki `edy dn j` ,mlerd lk lr dxqe`le
dtdy ,`xaqn heyt df ,dxizdle 'dfd' yi`l eid oiyeciwdy

.xizdy dtd `ed xq`y
oeyl ok m` :`xnbd dywn'äfä'dxezd dxn`y,éì änì`l ixde ©¤¨¨¦

'dfd' oeyl :`xnbd zvxzn .oic mey jka ycgzddéì éòaéî- ¦¨¥¥
zkxvp,äðBé éaø éðúc .äðBé éaø éðúãëìweqta xn`pézúð éza úà' §¦§¨¥©¦¨§¨¥©¦¨¤¦¦¨©¦

,'äfä Léàìdyciwy xne` a`d m` `wecy jkn cenll yie ¨¦©¤
yi`l,'äfä',qpw dl mlyl aiig ,rx my dilr `ived `edeàìå ©¤§Ÿ
íáéìd`ypy mcewe ,mieqn mc`l dyciwy a`d xn`i m` j` - §¨¨

`ivedy `ed df g`e ,eig`l maiizdl dkxvede mipa `ll zn
.df qpwa aiig epi` ,mileza dl `vn `ly rx my dilr

* * *
:eixacn ea xefgl mc` zepn`p oica zeziixa d`ian `xnbdeðz̈

e ,éðà Léà úLà äøîàL äMàä ,ïðaøonf xg`läéeðt äøîàå äøæç ©¨¨¨¦¨¤¨§¨¥¤¦£¦¨§¨§¨§¨§¨
,úðîàð ,éðà.`ypidl zxzene £¦¤¡¤¤

,da xefgl zpn`p `id cvik :`xnbd dywndLôðì déåeL àäå§¨©§¨§©§¨
àøeqéàc äëéúçz` dxq` ,yi` zy` `idy dxn`yk ixde - £¦¨§¦¨

mewna s` envr z` xeq`l on`p mc`e ,mlerd lk lr dnvr
da xefgl dleki `id cvike ,jk lr micr oi`y:`xnbd zvxzn .

,àðeä áø øa àáø øîà`ziixaa xaecnàìúîà äðúpL ïBâkmrh - ¨©¨¨©©¨§¤¨§¨£©§¨
daiqeäéøáãì.yi` zy` `idy dxn` recn ,mipey`xd ¦§¨¤¨

:zxg` `ziixan df uexizl `xnbd zriiqnéëä énð àéðzjk - ©§¨©¦¨¦
dy` ,`lzn` ici lr `id ef zepn`py ,zxg` `ziixaa epipy mb

yíàå .úðîàð dðéà ,éðà äéeðt äøîàå äøæçå ,éðà Léà úLà äøîà̈§¨¥¤¦£¦§¨§¨§¨§¨§¨£¦¥¨¤¡¤¤§¦
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המשך בעמוד נח



קעט oiglbn el`e` cenr ak sc ± iyily wxtzeaezk
åäðéð éøúå éøúlfb `l ixn` ik ÐÐ`le ,ixze ixz edl eedxykznol `niiwc .ikda

.mipyn zegt xrxr oi` :(`,ek) oiwxta onwläçôùî íâôã,car `edy eilr ecirdy Ð

zecrle oicl leqt care.(`,gt `nw `aa) "laegd" wxta xn`ck ,dy`n xnege lwéåìâ
àåä àîìòá àúìéîeilr oicirn oi` i`n` enzgyn Ð?`ki` zecra rbep cyg i`n

`kd?ieyrd xace ,xxal od oikixv df xac

zelblxxeaiy cr eixg` ewcaiy ,`ed.xacd

,ozcbda ielz el` ly ozecr oi`e`l` opi`e

.`nlra xac ilbnäáåùú ãáòãz` aiyde Ð

.dlfbdåëò ïîã àáà éáø åàì éàådxikfdy Ð

.onf xg`l iläúçëù.dizgky Ðãçà úîå
ïäî.enzg `ly cr Ð'åë áúëéîì ïéëéøöÐ

ea oinezg mipy d`exde ,dylya xhyd meiwc

Ð.edeniiw mipyay xn`iàøèù äéá áúë éàå
êéøö àì åú àðéã éá àðîã÷ ÷ôð ïðã`lc Ð

xiva `pic ia ixwn.`zlznàðáøã àðéã éá
éùày`x did `edy ,hwp `zlinc `gxe` Ð

wgvi xa ongp ax inia `iqgn `zna daiyi

iy` axc `pic ia i`cec ,`zrnyc `xn `edc

.oixza oicar `léùà àðáø àðì øîàåÐ

iwewcf`l.ineiwle dilditeb iy` axc oeikc

owiwfdÐ:oiyxtn yie .xn` `zlzl i`ce edi`

iy` `pax `pl xn`eÐ`le .edpip `zlz

xn`e i`n ,oedpn cg iy` ax i`c ;il `xidp

dia iazkc `pl?äðùîéúéáùðoial Ð

.miebdéðà äøåäèåiebl izlrap `ly Ð.úðîàð
.odkl zxzene Ðíéãò åàá úñéðùî íàåÐ

.i`w `iid` yxtn `xnbaàøîâùéàì éúúð
äøñàike .o`nl opirci `lc ,mlerd lkl Ð

"dfd" xn`Ð.el dxizdúà øåñàì ïîàðù
åúá.dycwl eciay ,dxrp e` dphw `idyk Ð

:"dzztzpy dxrp" wxta opixn`ckm`y oipn

lr dxqe`l on`p `edy ipeltl dizycw xn`

lkd?éúúð éúá úà`ilz dicica `nl` Ð

,dpizpdipnide.ikd xninl `xwéì äîì äæä
.dil irain xq`y dtdl e`lc oeik Ðíáéì àìå

oi`y .eig` i`eyip lr rx my `ived m` Ð

.sqk d`na ypril rx my `ivenk oecip maid

."dxrp" wxta onwl gken ikde
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éøúxykzn `le ,ixze ixz edl eed Ð lfb `l ixn` ike :qxhpewa yxit Ð edpip ixze

ipta d`a efc (a,fn zereay) dil zi`c .opiniiw `ped axc `ail` `kdc dywe .ikda

icda :(my) xn`c `cqg axlc cere .dizwfg` `xab iwe` xninl ol zi`c ,dcirne dnvr

el`n zg` zk m` ixdy ,xykzn `linn `xab i`dc `kd dcen Ð il dnl ixwy icdq

`cqg axl ,leqt `edy cg` mc` lr dcirn

s` ,zpn`p dzid `l Ð ixwy icdq edl aiygc

yigkn mc` oi`c ab lr`ki`c `kid oky lke ,d

epiaxl dyw cere .ipnidn `lc .iygknc icdq

ielb Ð dgtyn mbtc xrxr i` xn`wc wgvi

xacc :qxhpewd yxite .`ed `nlra `zlin

.xacd xxaziy cr ewcaiy ,`ed zelbil ieyrd

el`y oeik ?mlerl xacd xxazi ji` :dniz edfe

mlerd lk oi` Ð car `edy mixne` mipy

d`xp ok lr !d`nk ixzc ,oyigkdl mileki

oipiic zecra ixii` `lc :l`ppg epiax yexitk

`ly cr m` :eyexit ikde .mixg` zecra `l`

mipy micirn Ð mdn cg` lr xrxr `xw enzg

oic zia eayi eli`k iedc ,mzege eilr weyd on

,ayend cree lha `le ,edexiykdy xg`

iyilyd witqd `le mipyd enzgyn .oinzege

lhiae xrxr `a ,xrxr eilr `xwy cr mezgl

ixg`y it lr s` .oic zia eze` ly ayend cree

`edd lhiay oeik ,xyk `edy mixg` ecird ok

lr oic zia aiyedle xefgl jixve .lha Ð ayen

ixze ixz Ð `zeplfbc xrxr i` ?i`nc xrxr .jk

iwe`e ,ixz icda ixz iwe`c .liqtin `le ,edpip

mlernc `zln i`lbi`c oeike .dizwfg` `xab

ayend cree lha did `l ixd Ð leqt did `l

,dgtyn mbtc xrxr i` .oic zia eze` ly

i`c .mze` minifn el`e ,car `edy eilr exn`y

`kilc !lqtp did ok m` Ð car epi`y mixne`

did `l car `ed m`c ,dwfg` `xab iwe` xninl

`zlin ielb ok m` Ð mlern zexyk zwfg el

Ð did xykc `zln i`lbi`c oeikc ,`ed `nlra

cree lha `le ,xerxr `edda ol ztki` dn

jpd ixn`wce ,`zeplfbc xrxr .mlerl ayend

ecenc oeike .daeyz carc dia opirci icdq

,xrxr edcic xrxr ded Ð `ed olfbc i`nwl

Ð lqtpy `ed zn`e li`edc .ayend cree lhae

.ezexyk epl rcepy cr zelqt zwfga ied

áúåîáÐ idezil cge `pied `cgk `zlz

,"idezil cge" aezkl jixv :yexit

oi`e ,"`pied `zlz azena" `icda azkc oeik

azk `l m` ,i`ce la` .mipy m` ik ea oinzeg

azk i`e :xn`wcn ,rcz .xyk Ð "idezil cge"

azk `lc ixiine ,jixv `l ez Ð "`pic ia" dia

.ded sevg oic zia `nlce :jixtcn ,"idezil cge"

àîìãåedl `xiaq l`enyk iy` ax iac opax

`xiaq ok ,`nlra l`eny xaeqy enk :yexit Ð

xity xaq ivn l`eny la` .zexhy meiwa edl

xaq ongp ax `dc .dyly ira zexhy meiwac

) oixcdpqc `nw wxta l`enyk dl.dwfgl zevx` yly iab (`,n `xza `aa) "mizad zwfg" wxta dylya zexhy meiwc xaq diteb ongp axe .oic mdipic epcy mipyc (`,b

ïéðî'ebe yi`l izzp iza z`" xn`py dxezd on xizdy dtd `ed xq`y dtdlizycw" xn`e cg` `a m`c :dnize .ebn zngn `l` dxq`yk eza z` xizdl on`p a`d oi`c rnyn Ð "

yxtl `l` `a `le mipey`xd eixac xzeq epi`y ,df oiprac :wgvi epiax xne`e ?ebn `kil `zydc oeik ,on`p `di `l "dizycw ipeltl" :xn` xgnl e` dry xg`le ,"iza z`

rnync ,wizye "yi`l izzp iza z`" xn`we ,dinw el yciwy yi`d i`wc oebk ,xizdy dtd `ed xq`y dtd "iza z`"n yixc `kde .ebn `kilc ab lr s` ,onidn Ð mipey`xd eixac

epiax xne` cere .ebn `ki`c ,xeac ick jez `l` .jk xg` on`p `di `l jkld ,daexn wqtd `la ,cgia "dfd yi`l" e` ,"dfl izzp iza z`" xn` `lcn ,epzg dfy xikn epi`y i`ce

yxit `ly it lr s` ,dpzp inl yxtl on`p `diy `ed `xaqc ,on`p onf xg`l elit`c ,o`k oipr epi` m`e ,yixcw `xizi `xwe ,ebn `la onidn `peeb i`dka elit` xninl `ki`c :wgvi

.ebna xeac ick jeza on`p `diy ,onf xg`l on`p epi`c `kidl oipr edpz Ð yxtl yyeg did `ly ,dlgzn

ïéðî]li`ed ,on`p Ð "izy` z` izyxb" xn`y lra :(a,clw `xza `aa) "oilgep yi"a xn`ck ,dycwl eciae li`ed ,on`pc dil wetiz ?`xw jixv dn :dniz Ð 'eke xeq`l on`py a`l

dzidyk dizycw" zxbea eza lr xn` m` ,edine .`xw jixhvi` ikdl (`,cq oiyeciw `zi`ck) dpycwiy mc` `vni `l `nyc ,jk lk ecia oi` `kdc :xnel yie !dyxbl eciae

did df itl !dytp ycwiz idi` Ð dxrp la` ,dphw ilin ipd `ni`e :jixt (a,en) "dzztzpy dxrp" wxta onwlc ab lr s`c .llk ecia oi` `zydc ,on`p epi`c d`xp dphw e` Ð "dxrp

oi`y it lr s` on`pc `ed aezkd zxfbe ,dphw dzidyk "izzp iza z`"e ,dycwl ecia oi`c xninl irae ,aizk dxrpa `xwc ,dycwl ecia oi`y drya elit` xeq`l on`pc xnel jixv

.[ok xn`p `l `pwqnd itl la` .ecia
dxfg

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

äçtLî íâôc øòøò éà ,eäðéð éøúe éøz¯àúlî éelb §¥§¥¦§¦©§¨¦§©¦§¨¨¦¦§¨
éøîà÷å ,àúeðìæâc øòøò :Cì àîéà íìBòì !àeä àîìòa§¨§¨§¨¥¨¨©§¨§©§¨¨§¨¨§¦
àúlî àä :àøéæ éaø øîà .äáeLz ãáòc déa ïðéòãé :éðä̈¥¨§¦©¥©£©§¨£©©¦¥¨¨¦§¨
.dzçëL Bkò ïîc àaà éaø åàì éàå ,éì òéîL àaà éaøî¥©¦©¨§¦©¦§¦¨©¦©¨§¦©§©§¨

ìLíäî ãçà úîe øèMä úà íéi÷ì eáLéL äL¯ïéëéøö §¨¤¨§§©¥¤©§¨¥¤¨¥¤§¦¦
áø øîà ."éäBúéì ãçå ,àðéåä àúìz áúBîa" :ázëéîì§¦§©§©§¨¨¨¥¨§©¥¦¨©©
àðîã÷ì ÷ôð ïðc àøèL" déa áúk éàå :÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨§¦¨©¥§¨¨§©§©§©¨¨¨

"àðéã éa¯éøö àì ez?àeä óeöç ïéc úéa àîìãå .C ¥¦¨¨§¦§¦§¨¥¦¨
eðcL íéðL :ìàeîL øîàc ,ìàeîLãëe¯,ïéc íäéðéc §¦§¥§¨©§¥§©¦¤¨¦¥¤¦

àðéã éa" :déa áéúëc !óeöç ïéc úéa àø÷pL àlà¤¨¤¦§¨¥¦¨¦§¦¥¥¦¨
àøéáñ ìàeîLãk éLà áø éác ïðaø àîìãå ."éLà àðaøc§©¨¨©¦§¦§¨©¨©§¥©©¦§¦§¥§¦¨

."éLà àðaø àðì øîàå" :déa áéúëc ?eäìäðùî §¦§¦¥©£©¨¨©¨¨©¦
"éðà äLeøâe éúééä Léà úLà" :äøîàL äMàä¯ ¨¦¨¤¨§¨¥¤¦¨¦¦§¨£¦

íéãò Lé íàå .øézäL ätä àeä øñàL ätäL ,úðîàð¤¡¤¤¤©¤¤¨©©¤¤¦¦§¦¥¥¦
"éðà äLeøb" :úøîBà àéäå Léà úLà äúéäL¯dðéà ¤¨§¨¥¤¦§¦¤¤§¨£¦¥¨

"éðà äøBäèe éúéaLð" :äøîà .úðîàð¯ätäL ,úðîàð ¤¡¤¤¨§¨¦§¥¦§¨£¦¤¡¤¤¤©¤
àéäå ,úéaLpL íéãò Lé íàå .øézäL ätä àeä øñàL¤¨©©¤¤¦¦§¦¥¥¦¤¦§¥¨§¦

"éðà äøBäè" :úøîBà¯úàOpMî íàå .úðîàð dðéà ¤¤§¨£¦¥¨¤¡¤¤§¦¦¤¦¥
íéãò eàa¯.àöz àì Bæ éøäàøîâïépî :éñà áø øîà ¨¥¦£¥Ÿ¥¥£©©©¦¦©¦

:øîàpL ?äøBzä ïî øézäL ätä àeä øñàL ätäì§©¤¤¨©©¤¤¦¦¦©¨¤¤¡©
"Léàì" "äMàì äfä Léàì ézúð éza úà"¯,døñà ¤¦¦¨©¦¨¦©¤§¦¨¨¦£¨¨

"äfä"¯døñà àeä :àéä àøáñ ?àø÷ éì änì .døézä ©¤¦¦¨¨¨¦§¨§¨¨¦£¨¨
éøèöéà ék ,àlà !dì éøL àeäåàø÷ C¯àðeä áøãëì §¨¥¨¤¨¦¦§§¦§¨§¦§©¨

ïîàpL áàì ïépî :áø øîà àðeä áø øîàc .áø øîà̈©©§¨©©¨¨©©¦©¦¨¨¤¤¡¨
äøBzä ïî Bza úà øBñàì¯ézúð éza úà" :øîàpL ¤¡¤¦¦©¨¤¤¡©¤¦¦¨©¦

éì änì "äfä" ."Léàì¯,äðBé éaø éðúãëì déì éòaéî ¨¦©¤¨¨¦¦¨¥¥§¦§¨¥©¦¨
"äfä" ,"äfä Léàì ézúð éza úà" :äðBé éaø éðúc¯àìå §¨¥©¦¨¤¦¦¨©¦¨¦©¤©¤§Ÿ

:ïðaø eðz .íáéì"éðà äéeðt" :äøîàå äøæçå "éðà Léà úLà" :äøîàL äMàä¯àäå .úðîàð §¨¨¨©¨©¨¦¨¤¨§¨¥¤¦£¦§¨§¨§¨§¨§¨£¦¤¡¤¤§¨
éîð àéðz .äéøáãì àìúîà äðúpL ïBâk :àðeä áø øa àáø øîà !àøeqéàc äëéúç dLôðì äéååL̈§¨§©§¨£¦¨§¦¨¨©¨¨©©¨§¤¨§¨£©§¨¦§¨¤¨©§¨©¦

"éðà äéeðt" :äøîàå äøæçå "éðà Léà úLà" :äøîà :éëä¯àìúîà äðúð íàå ,úðîàð dðéà ¨¦¨§¨¥¤¦£¦§¨§¨§¨§¨§¨£¦¥¨¤¡¤¤§¦¨§¨£©§¨
äéøáãì¯íãà éða äéìò eöô÷å ,éBða äìBãb äúéäL ,äìBãb úçà äMàa éîð äNòîe .úðîàð ¦§¨¤¨¤¡¤¤©£¤©¦§¦¨©©§¨¤¨§¨§¨§§¨§¨¤¨§¥¨¨

äî :íéîëç dì eøîà .dîöò úà äLcé÷å äãîò íéîéì ."éðà úLce÷î" :íäì äøîàå ,dLc÷ì§©§¨§¨§¨¨¤§¤¤£¦§¨¦¨§¨§¦§¨¤©§¨¨§¨£¨¦¨
íéðbeäî íðéàL íéLðà éìò eàaL älçza :íäì äøîà ?ïk úBNòì úéàø¯úLce÷î" ézøîà ¨¦©£¥¨§¨¨¤©§¦¨¤¨¨©£¨¦¤¥¨§¨¦¨©§¦§¤¤

íéðbeäî íéLðà éìò eàaL åéLëò ,"éðà¯øN àçà áø äìòä äëìä Bæå .éîöò úà ézLc÷å ézãîò £¦©§¨¤¨¨©£¨¦§¨¦¨©§¦§¦©§¦¤©§¦§£¨¨¤¡¨©©¨©
äéøáãì àìúîà äðúð íà :eøîàå ,àLeàa íéîëç éðôì äøéaä¯:áøî ìàeîL dépéî àòa .úðîàð ©¦¨¦§¥£¨¦§¨§¨§¦¨§¨£©§¨¦§¨¤¨¤¡¤¤§¨¦¥§¥¥©

äðúð íà ,Bæa óà :déì øîà ?eäî "éðà äøBäè" :äøîàå äøæçå "éðà äàîè" :äøîà̈§¨§¥¨£¦§¨§¨§¨§¨§¨£¦©£©¥©§¦¨§¨
àìúîà

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

כתובות. פרק שני - האשה שנתארמלה דף כב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קפ
oiglbn el`ea cenr ak sc ± iyily wxtzeaezk

àìúîà.ip` zycewn dlgz dxn` dnl mrhe lyn Ðúðîàð äéøáãì àìúîà äðúð íà
`lzn` dpzpe li`ed ÐÐ.zpn`péðà äàîè äøîà.ip` dcp :dlral dxn` Ðäøåäè

éðà.dcp iziid `l Ðäéùôðá àãáåò ìàåîù ãáò àì,ok ezy` el dxn` zg` mrt Ð

dixacl `lzn` dpzpeÐ.dlahy cr dpnid yxiteàöú àìixze ixz :jixt dinwle Ð

!edpipíéãò åàáù.zn `l exn`y Ðíùàá
éåìú.zxk wtq lr `a ÐãçàìäéãòîÐ

ealy inl `l` ielz my` oi`c .zn exn`y

.il ixa xne` dfe ,etwepéì éøá úøîåàáoi` Ð

ialep,itwmiiw did eli` il ixayÐ.`a did

äîâøú.opgei iaxc `dl Ðãçà ãòáe`le Ð

.'ek xne` cre 'ek xne` cr `l` ,xnzi` mipy

éøúáë ïðáø åäåðîéäopixn`ck ,zn xnel Ð

dilr zxngdy xneg jezn :"dy`d"a zenaia

dteqaÐdzlwd.dzlgza dilråìéôà
éîð äìçúëì.`ypiz Ðéñà áøã,zenaia Ð

.ipy wxtaéãäñî à÷ ùéà úùàá åäééåøúÐ

.dzid yi` zy`y oicirn odipyäðéà äúéî
åúùçëî äìåëédleki dpi` dlra `ai m` Ð

zny dl ixac e`l i` jkld ,"dz` zn" xnel

Ð.`aqpin `le `zzxinäìåëé ïéùåøéâ
åúùçëî,"jizyxib `l" xn`ie `ai m` Ð`id

dl zixy i` ,jkld ."ipzyxib" xn`zÐdknq

,dygkd`ine,wtqn elld micr it lr `aqp

.xity wcinl `zzxin `leúî åéùëò.meid Ð

äøåøáì àëéìelk` e` ,mina rah exn` m` Ð

ix`Ð,jkld .mixacd xxal oileki ep` oi`

zqip m`e ,`ypiz `l dlgzklÐ,`vz `l

cg`l zqipyke ,opaxk.dicrnêéèéâ éæçàÐ

.il qkxi` xninl `pnidn `l `zxet `zryac

àùðú àì åæ éøä.xg`l Ð
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dxfg
[` cenrl jiiy]äøæçoi` la` ?`l e` `lzn` liren :yexit Ð edn ip` dxedh dxn`e

m` efa s` xn`wcn ,`l e` `lzn` dkixv m` ,"edn" yxtl

.'ek dpzpåìéôàå:inlyexi `iad l`ppg epiax Ð diytpa `caer l`eny car `l ikd

xn` ,"ip` dxedh" :dxn` xgnle ,"ip` d`nh" :dil dxn` ,dizz`l iwewcf`l `ra l`eny

:dil dxn` !?dxedh oic `nei ,d`nh lenz` :dl

`z` .`zry `idd ik `lig ia zeed `l lenz`

dixacl `lzn` dpzp m` :dil xn` ,axl li`y

.zpn`p Ð

àáäz`hgac :dniz Ð i`w ielz my`a dilr

"mig` drax`" wxta opiwqn `dc ,i`w

,opaxc `witq Ð ixze ixzc (`,`l zenai)

inp ipyn i`ne .dwfg` dnwe` `ziixe`cne

.i`w wpga inp cr `d ,dicrn cg`l zqipyk

dy`c dwfgc :mz epiax xne`e !dwfg` dnwe`c

i`dnc .dwfg jdl dl drxn `aqpne `wiic

lr s` ,llk micr `kil ik dl opixy inp `nrh

.(yi` zy` zwfga `idy itíùàáÐ ielz

Ð zekizg izyn zg` dkizg irac o`nl elit`

wxta yxtnc o`nc .zekizg izy opira `l `kd

dkizg opirac `nrh (a,fi zezixk) "lk` wtq"

.exeqi` xxal xyt`c meyn Ð zekizg izyn

dkizg xikiy ,iwa ici lr xxal xyt` :yexit

inp `kd .`id oney m` `id alg m` ,zx`ypd

yxtnc o`nle .dnfd ici lr xxal xyt` Ð

ly zg`e alg ly zg` zekizg izyac meyn

.`xeqi` rawi` inp `kd Ð `xeqi` rawi` oney

ielz my` e`l :inp i` .yi` zy` zwfga dzidy

.ielz my` xeqi`a xnelk `l` ,xn`w ynn

ïåâëwxta opzc `de Ð dicrn cg`l zqipy

z` `yi `l Ð "edepbxd" :(`,dk) zenaic ipy

oi` mewn meyac ,ok oicirn mipyy `l .ezy`

o`nl elit`c ,onwl gkenck ,oiceyg mipy

lr mipye df lr oicirn mipy m` ,oilnebl yiigc

zenaic ipy wxta inp gken oke .oipn`p Ð df

Ð eipta dvlgy e` dp`in :mzd opzc (a,dk)

`nrh :`xnba wiice .oic zia `edy iptn ,dp`yi

:opzc `dn `py i`n ,`l Ð ixza `d ,oic ziac

Ð dy` hb lr e` gwn dcy lr minezgd micr

b `id ?df xacl minkg eyg `l,ol rnynw dte

:xnelk `l` .mipya oe`in xn`c o`nn iwet`l

.daxd miyp` mr ebxdyéàinp dlgzkl ikd

cr :(a,fiw zenai) "mely dy`d"a opzc `dne Ð

ef ixd Ð zn `l xne` cg` cre zn xne` cg`

ixii` mzdc .`lerl iieyw`l `kil ,`ypz `l

ixii` `lere .`vz zqip m` elit`e ,zg` zaa

,dexizd "zn" xn`e cg` cr `ayk ,df xg` dfa

:ipzwc ,df xg` dfa oia zg` zaa oia welig yiy gikedl yi mzdc `yixne .wiqnck ,iq` axc meyn ,`ypz `l dlgzkl la` ,`vz `l Ð z`yp m` ,"zn `l" xn`e xg` `a jk xg`ee

:rnyn .oey`xd dxizdn epiid Ð `vz `le ,zqip `ly it lr s` `ypil dexizd `l` ,ynn zqip `lc :`xnba yxtne .`vz `l Ð "zn `l" xn`e xg` `ae ,zqipe "zn" xne` cg` cr

.df xg` dfa oia zg` zaa oia ,oipr lka `ler ixii`c rnync (a,`l dheq) "`piwy in" wxta oeir jixve .`l Ð dexizdy mcew `a `d ,"zn `l" xn`e crd `ay mcew dexizd `weec

oeik :jixte .'ek ilin ipd `pn ,on`p cg` cr Ð yigkn `l la` ,yigkn i`dc `nrh :`xnba wiice .dzey dzid Ð "z`nhp `l" xne` cg` cre "z`nhp" xne` cg` cr :mzd opzc

`iyw `iig iaxl .dzey dzid :xne` `iig iaxe ,dzey dzid `l ipz :`ler xn` `l` .'ek dpin`dy mewn lk :`ler xn`de ?dil yigkn ivn ikid jci` Ð on`p cg` cr `ziixe`cnc
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קפי
oiglbn el`ea cenr ak sc ± iyily wxtzeaezk

àìúîà.ip` zycewn dlgz dxn` dnl mrhe lyn Ðúðîàð äéøáãì àìúîà äðúð íà
`lzn` dpzpe li`ed ÐÐ.zpn`péðà äàîè äøîà.ip` dcp :dlral dxn` Ðäøåäè

éðà.dcp iziid `l Ðäéùôðá àãáåò ìàåîù ãáò àì,ok ezy` el dxn` zg` mrt Ð

dixacl `lzn` dpzpeÐ.dlahy cr dpnid yxiteàöú àìixze ixz :jixt dinwle Ð

!edpipíéãò åàáù.zn `l exn`y Ðíùàá
éåìú.zxk wtq lr `a ÐãçàìäéãòîÐ

ealy inl `l` ielz my` oi`c .zn exn`y

.il ixa xne` dfe ,etwepéì éøá úøîåàáoi` Ð

ialep,itwmiiw did eli` il ixayÐ.`a did

äîâøú.opgei iaxc `dl Ðãçà ãòáe`le Ð

.'ek xne` cre 'ek xne` cr `l` ,xnzi` mipy

éøúáë ïðáø åäåðîéäopixn`ck ,zn xnel Ð

dilr zxngdy xneg jezn :"dy`d"a zenaia

dteqaÐdzlwd.dzlgza dilråìéôà
éîð äìçúëì.`ypiz Ðéñà áøã,zenaia Ð

.ipy wxtaéãäñî à÷ ùéà úùàá åäééåøúÐ

.dzid yi` zy`y oicirn odipyäðéà äúéî
åúùçëî äìåëédleki dpi` dlra `ai m` Ð

zny dl ixac e`l i` jkld ,"dz` zn" xnel

Ð.`aqpin `le `zzxinäìåëé ïéùåøéâ
åúùçëî,"jizyxib `l" xn`ie `ai m` Ð`id

dl zixy i` ,jkld ."ipzyxib" xn`zÐdknq

,dygkd`ine,wtqn elld micr it lr `aqp

.xity wcinl `zzxin `leúî åéùëò.meid Ð

äøåøáì àëéìelk` e` ,mina rah exn` m` Ð

ix`Ð,jkld .mixacd xxal oileki ep` oi`

zqip m`e ,`ypiz `l dlgzklÐ,`vz `l

cg`l zqipyke ,opaxk.dicrnêéèéâ éæçàÐ

.il qkxi` xninl `pnidn `l `zxet `zryac

àùðú àì åæ éøä.xg`l Ð
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dxfg
[` cenrl jiiy]äøæçoi` la` ?`l e` `lzn` liren :yexit Ð edn ip` dxedh dxn`e

m` efa s` xn`wcn ,`l e` `lzn` dkixv m` ,"edn" yxtl

.'ek dpzpåìéôàå:inlyexi `iad l`ppg epiax Ð diytpa `caer l`eny car `l ikd

xn` ,"ip` dxedh" :dxn` xgnle ,"ip` d`nh" :dil dxn` ,dizz`l iwewcf`l `ra l`eny

:dil dxn` !?dxedh oic `nei ,d`nh lenz` :dl

`z` .`zry `idd ik `lig ia zeed `l lenz`

dixacl `lzn` dpzp m` :dil xn` ,axl li`y

.zpn`p Ð

àáäz`hgac :dniz Ð i`w ielz my`a dilr

"mig` drax`" wxta opiwqn `dc ,i`w

,opaxc `witq Ð ixze ixzc (`,`l zenai)

inp ipyn i`ne .dwfg` dnwe` `ziixe`cne

.i`w wpga inp cr `d ,dicrn cg`l zqipyk

dy`c dwfgc :mz epiax xne`e !dwfg` dnwe`c

i`dnc .dwfg jdl dl drxn `aqpne `wiic

lr s` ,llk micr `kil ik dl opixy inp `nrh

.(yi` zy` zwfga `idy itíùàáÐ ielz

Ð zekizg izyn zg` dkizg irac o`nl elit`

wxta yxtnc o`nc .zekizg izy opira `l `kd

dkizg opirac `nrh (a,fi zezixk) "lk` wtq"

.exeqi` xxal xyt`c meyn Ð zekizg izyn

dkizg xikiy ,iwa ici lr xxal xyt` :yexit

inp `kd .`id oney m` `id alg m` ,zx`ypd

yxtnc o`nle .dnfd ici lr xxal xyt` Ð

ly zg`e alg ly zg` zekizg izyac meyn

.`xeqi` rawi` inp `kd Ð `xeqi` rawi` oney

ielz my` e`l :inp i` .yi` zy` zwfga dzidy

.ielz my` xeqi`a xnelk `l` ,xn`w ynn

ïåâëwxta opzc `de Ð dicrn cg`l zqipy

z` `yi `l Ð "edepbxd" :(`,dk) zenaic ipy

oi` mewn meyac ,ok oicirn mipyy `l .ezy`

o`nl elit`c ,onwl gkenck ,oiceyg mipy

lr mipye df lr oicirn mipy m` ,oilnebl yiigc

zenaic ipy wxta inp gken oke .oipn`p Ð df

Ð eipta dvlgy e` dp`in :mzd opzc (a,dk)

`nrh :`xnba wiice .oic zia `edy iptn ,dp`yi

:opzc `dn `py i`n ,`l Ð ixza `d ,oic ziac

Ð dy` hb lr e` gwn dcy lr minezgd micr

b `id ?df xacl minkg eyg `l,ol rnynw dte

:xnelk `l` .mipya oe`in xn`c o`nn iwet`l

.daxd miyp` mr ebxdyéàinp dlgzkl ikd

cr :(a,fiw zenai) "mely dy`d"a opzc `dne Ð

ef ixd Ð zn `l xne` cg` cre zn xne` cg`

ixii` mzdc .`lerl iieyw`l `kil ,`ypz `l

ixii` `lere .`vz zqip m` elit`e ,zg` zaa

,dexizd "zn" xn`e cg` cr `ayk ,df xg` dfa

:ipzwc ,df xg` dfa oia zg` zaa oia welig yiy gikedl yi mzdc `yixne .wiqnck ,iq` axc meyn ,`ypz `l dlgzkl la` ,`vz `l Ð z`yp m` ,"zn `l" xn`e xg` `a jk xg`ee

:rnyn .oey`xd dxizdn epiid Ð `vz `le ,zqip `ly it lr s` `ypil dexizd `l` ,ynn zqip `lc :`xnba yxtne .`vz `l Ð "zn `l" xn`e xg` `ae ,zqipe "zn" xne` cg` cr

.df xg` dfa oia zg` zaa oia ,oipr lka `ler ixii`c rnync (a,`l dheq) "`piwy in" wxta oeir jixve .`l Ð dexizdy mcew `a `d ,"zn `l" xn`e crd `ay mcew dexizd `weec

oeik :jixte .'ek ilin ipd `pn ,on`p cg` cr Ð yigkn `l la` ,yigkn i`dc `nrh :`xnba wiice .dzey dzid Ð "z`nhp `l" xne` cg` cre "z`nhp" xne` cg` cr :mzd opzc

`iyw `iig iaxl .dzey dzid :xne` `iig iaxe ,dzey dzid `l ipz :`ler xn` `l` .'ek dpin`dy mewn lk :`ler xn`de ?dil yigkn ivn ikid jci` Ð on`p cg` cr `ziixe`cnc

`l` ixiin `l `lerc xninl `ki` ,edine .`iig iax ipynck ipyn `le dibdl jixv jkle !zg` zaa ixii` inp `lerc rnyn .df xg` dfa Ð o`k ,zg` zaa Ð o`k ,`iyw `l ?`lerc

`ziixe`cnc ,mzd ilin ipd Ð oipr lka `lerl ixii` elit`c :wgvi epiax xne` cere .df xg` dfa ixiinc dil rnync meyn ,zg` zaa dpynd cinrdl wgec el d`xpy `l` ,df xg` dfa

opaxl `ziixe`c oia welig yic ab lr s`e .df xg` dfa `l` mipyk aiyg `l Ð opaxcn `l` onidn `lc ,dy` iab `kd la` ,"da oi` cre"n mzd dil `wtpck ,dheqa onidn cg` cr

.`ziixe`ca zg` zaa enk opaxca df xg` dfa mipyk aiygc el d`xpc ,`lercn iziin Ð

íåùî`l" xn`e cg` cr `ae ,zqipe "zn" xne` cg` cr :(a,fiw zenai) "mely dy`d"a opzc `de :xn`z m`e .e`iadl libx iq` axc `l` ,`ed weqt Ð dt zeywr jnn xqd iq` axc

?jixt i`ne ,'ek mewn lk :`ler xn`de .`ypz `l Ð zqip `l `d ,zqipc `nrh :`xnba jixte .`vz `l Ð "zn`lc dcen dlgzkl la` ,carica `l` xn`w `l `ler `de

,`vz `l crd `a jk xg`e z`yp `wec ;oizipzn rnyn ikdc .`vz Ð z`yp m`e ,`ypz `l Ð z`yp `l m` `d ,zqipc Ð `nrh :wiic mzdc :wgvi epiax xne`e !iq` axc meyn ,`ypz

Ð "zn `l" xn`e xg` `ae ,`ypil dexizde "zn" xne` cg` cr :xn`w ikdc mzd ipyn ikide :xn`z m`e .`lercn jixt ikd meyn ,`vz Ð zqip jk xg`e z`ypy mcew crd `a `d

.`vz `l z`yip m`c oiprlc Ð oey`xd dxizdn `vz `le ,`ypz `l dlgzkl i`cec :xnel yie ?dlgzkl `ypze rnyn ,oey`xd dxizdn `vz `låäééååøú]icdqnw yi` zy`a

ok m`c ,mdit lr m` ik yi` zy` `idy mircei epiid `ly xninl `kil `dc !mipyn zegt dexray xac oi`c ,`vz inp edi` `la ?dyxbzp `l xne`y cr eze`l epl dnc :dniz Ð
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"äLøbúð àì" :íéøîBà íéðLe ,"äLøbúð" :íéøîBà¯ §¦¦§¨§¨§©¦§¦Ÿ¦§¨§¨

úàOð íàå ,àNpz àì Bæ éøä¯àLéø àðL éàî .àöz £¥Ÿ¦¨¥§¦¦¥¥¥©§¨¥¨
ãò ;ãçà ãòa dîbøz :ééaà øîà ?àôéñ àðL éàîe©§¨¥¨¨©©©¥©§§¨§¥¤¨¥

"úî" :øîBà ãçà¯.àleòãëå ,éøz éák ïðaø eäeðîéä ¤¨¥¥¥§©¨©§¥§¥§¦§¨
ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk :àleò øîàc¯ §¨©¨¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨

"úî àì" øîà÷c éàäå .íéðL ïàk éøä¯déì äåä £¥¨§©¦§©§¨¨©Ÿ¥£¨¥
eléôà éëä éà .íéðL íB÷îa ãçà ìL åéøác ïéàå ,ãç©§¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦¦¨¦£¦
øñä" :éñà áø øîàc ,éñà áøc íeMî !éîð älçzëì§©§¦¨©¦¦§©©¦©£©©©¦¨¥

ãçà ãòå "äLøbúð" øîBà ãçà ãò ,àôéñ ."jnî ÷çøä íéúôN úeæìe ät úeLwò Enî¦§¦§¤§§¨©¦©§¥¦¤¨¥¨¥¤¨¥¦§¨§¨§¥¤¨
"äLøbúð àì" øîBà¯"äLøbúð" øîà÷c éàäå ,éãäñî÷ Léà úLàa eäééåøz¯déì äåä ¥Ÿ¦§¨§¨©§©§§¥¤¦¨§¨£¥§©§¨¨©¦§¨§¨£¨¥

ïðçBé éaø äàøå ,eäðéð éøúe éøz íìBòì :øîà àáø .íéðL íB÷îa ãçà ìL åéøác ïéàå ,ãç©§¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦¨¨¨©§¨§¥§¥¦§§¨¨©¦¨¨
äúéî ?àîòè éàî .äúéîa äàø àìå ,ïéLeøâa éñBé øa íçðî éaø ìL åéøác¯äìBëé dðéà §¨¨¤©¦§©¥©¥§¥¦§Ÿ¨¨§¦¨©©£¨¦¨¥¨§¨

ïéLeøb ,BzLçëî¯äMàä :àðeðîä áø øîàäå ?éàä élek äôéöç éîe .BzLçëî äìBëé ©§©§¥¦§¨©§©§¦£¦¨¥©§¨¨©©©§¨¨¦¨
"éðzLøb" dìòáì äøîàL¯,ä÷æç ,úðîàðéléî éðä !dìòa éðôa äéðt äæéòî äMà ïéà¯ ¤¨§¨§©§¨¥©§¨¦¤¡¤¤£¨¨¥¦¨§¦¨¨¤¨¦§¥©§¨¨¥¦¥

dì éòéiñî à÷c íéãò àkéàc àëéä ìáà ,dì éòéiñî à÷c íéãò àkéìc àëéä¯.äæéòîe äæéòî ¥¨§¥¨¥¦§¨§©§¥¨£¨¥¨§¦¨¥¦§¨§©§¥¨§¦¨§¦¨
äúéî ."dLøéb åéLëò" "úî åéLëò" :íéãò éøîàc ïBâk ,øîà éñà áø¯ïéLeøéb ,døeøáì àkéì ©©¦¨©§§¨§¦¥¦©§¨¥©§¨¥§¨¦¨¥¨§¥¨¥¦

¯äåä éëäc àúéà íà :dì ïðéøîàc .døeøáì àkéà¯éhéb ïì éæçà:íéøîBà íéðL :ïðaø eðz .C ¦¨§¥¨§¨§¦©¨¦¦¨§¨¦£¨©£¥¨¦¥¨©¨©§©¦§¦
"äLc÷úð àì" :íéøîBà íéðLe "äLc÷úð"¯úàOð íàå ,àNpz àì Bæ éøä¯íéðL .àöz àì ¦§©§¨§©¦§¦Ÿ¦§©§¨£¥Ÿ¦¨¥§¦¦¥Ÿ¥¥§©¦

"äLøbúð àì" :íéøîBà íéðLe "äLøbúð" :íéøîBà¯úàOð íàå ,àNpz àì Bæ éøä¯.àöz §¦¦§¨§¨§©¦§¦Ÿ¦§¨§¨£¥Ÿ¦¨¥§¦¦¥¥¥
éàî
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zeaezk(iying meil)

äéøáãì àìúîà,ip` d`nh dxn`y ,mipey`xdúðîàðdzr xnel £©§¨¦§¨¤¨¤¡¤¤
:`xnbd zxtqn .ip` dxedhïéðîéæ íéòaøà dépéî àðzopiy - ¨¨¦¥©§¨¦¦§¦

,minrt mirax` ax ly df oic l`enyìàeîL ãáò àì éëä eléôàå©£¦¨¦Ÿ¨©§¥
déLôða àcáeò,envra l`eny ok bdp `l ok it lr s`e - §¨§©§¥

`idy dxn`e da dxfg jk xg`e ip` d`nh ezy` el dxn`yky
lr l`eny xingd ,mipey`xd dixacl `lzn` dpzpe ,dxedh

xvde envr.dligz leahl dki

* * *
z` ef zeyigknd micr zezik izy oipra `ziixa d`ian `xnbd

:yi` zy` zxzda ef,ïðaø eðze ,yi` zy`k zwfgend dy`íéðL ¨©¨¨§©¦
íéøîBàyúî,`ypidl zxzen `ide dlra,úî àì íéøîBà íéðLe §¦¥§©¦§¦Ÿ¥

eidy e` .yi` zy` oiicr `ideíéðLe ,äLøbúð íéøîBà íéðL§©¦§¦¦§¨§¨§©¦
àNpz àì Bæ éøä .äLøbúð àì íéøîBà,wtq xacdy itl ,xg`l §¦Ÿ¦§¨§¨£¥Ÿ¦¨¥

åmpn`íàe dxaràöz àì ,úàNð.ipyd dlranéñBé øa íçðî éaø §¦¦¥Ÿ¥¥©¦§©¥©¥
e wleg,øîBà,xg`l z`yip m` s`,àözzy` `idy okzi ixdy ¥¥¥

.yi`øîBà éðà éúîéà ,éñBé øa íçðî éaø øîàz`yip m` s`y ¨©©¦§©¥©¥¥¨©£¦¥
,àözwxL ïîæadligzeàadíéãò,dxeq` `idy exn`yCk øçàå ¥¥¦§©¤¨¥¦§©©¨

e dxar,úàNð,dlran `vzy deqpw ,xeqi`a z`yipy oeikyìáà ¦¥£¨
e ,dlra zny exn`y micrd e`a dligz m`úàNð,oickCk øçàå ¦¥§©©¨

íéãò eàa,zn `ly exn`e ,meyigkde,àöz àìz`yipy oeikc ¨¥¦Ÿ¥¥
.dqpewl oi` oick

:`xnbd dywn .`vz `l z`yip m` recn zxxan `xnbdéãkî¦§¦
eäðéð éøúe éøzdiept `idy micirnd micr ipy o`k yi ixd - §¥§¥¦§

,d`eyp `idy micirnd mipyeéà÷ éeìz íLàa äéìò àaäaiig - ©¨¨¤¨§¨¨¨¨¥
ji`e ,yi` zy` wtq lr cifna `ad oick ,'ielz my`' `iadl

:`xnbd zvxzn .`vz `l z`yip m`y okzi,úLL áø øîàok` ¨©©¥¤
xaecn `ziixaa j` ,`vz ,mc` mzql z`yip m`úàNpL ïBâk§¤¦¥

äéãòî ãçàìrcei `edy oeike ,dyexb e` dpnl` `idy cirnd §¤¨¥¥¤¨
xyt` i` ,dz`ia lr oaxw aiig epi`e ,el zxzen `idy xexiaa

.d`ivedl eaiigl
xaer epi` d`ypy cr eze` mpn` :dywne `xnbd dkiynn

ixdy ,dyw oiicr j` ,xeqi`àîéé÷ éeìz íLàa dôeb àéä- ¦¨§¨¨¨©§¨
dygkd yiyk crd ixac lr jenql dleki dpi` dnvr dy`d
recne ,ielz my` zaiig xg` mc`l dlrap m`e ,'ixze ixz' ly

xaecn :`xnbd zvxzn .epnn z`vl daiigp `lady`dy ote` §
ok mb dnvréì éøa úøîBàdid i`cea ig did eli`y ,ilra zny ¤¤¨¦¦

.`vz `l okle ,ielz my` zaiig dpi` `id s`e ,`a

* * *
oia dygkd ly df oipra opgei iax ly `xnin d`ian `xnbd

:micr,ïðçBé éaø øîày ,yi` zy`íéøîBà íéðLyúî,dlra ¨©©¦¨¨§©¦§¦¥
íéøîBà íéðLey,àNpz àì Bæ éøä ,úî àìzy` oiicr `id `ny §©¦§¦Ÿ¥£¥Ÿ¦¨¥

,yi`úàNð íàå,xg`làöz àìm` la` .ipyd dlraníéðL §¦¦¥Ÿ¥¥§©¦
íàå ,àNpz àì Bæ éøä ,äLøbúð àì íéøîBà íéðLe ,äLøbúð íéøîBà§¦¦§¨§¨§©¦§¦Ÿ¦§¨§¨£¥Ÿ¦¨¥§¦

úàNð,xg`l.àöz ¦¥¥¥
:`xnbd zxxanàôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàîoia weligd dn - ©§¨¥¨©§¨¥¨

,`vz `l z`yip m`y ,dlra zzin oipra `id dygkddy ote`
z`yip m`y ,dy`d iyexib oipra `id dygkddy ote` oial

.`vz
:`xnbd zx`an .opgei iax ixaca mixe`ia dyly d`ian `xnbd

ãçà ãòa dîbøz ,éiaà øîàopgei iax ixaca qexble yxtl yi - ¨©©©¥©§§¨§¥¤¨
oia `le ,cg` crl cg` cr oia `id dygkddy ote`a xaecny

m` ,okle ,micr zezik izyøîBà ãçà ãòyúî,dlraeäeðîéä ¥¤¨¥¥¥§
éøz éák ïðaødwfg yiy oeik ,micr ipyk minkg edepin`d - ©¨¨§¥§¥

`ypizy mcew ahid wcwcz dy`dy(.gt zenai),øîàc ,àìeòãëå§¦§¨§¨©
äøBz äðéîàäL íB÷î ìk ,àìeòlãçà ãò,xizdl e` xeq`léøä ¨¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨£¥

li`k dfecird eéàäå ,íéðL ïàkxg`d crd -äåä ,úî àì øîà÷c ¨§©¦§©§¨¨©Ÿ¥£¨
ãç déì,cg` crk `l` aygp epi` -ãçà ìL åéøác ïéàåmilawzn ¥©§¥§¨¨¤¤¨

íéðL íB÷îa.`vz `l z`yip m` okle ,eze` miyigknd ¦§§©¦
zxxan ,ok mixne` oi` oiyexiba recn `xnbd x`azy iptl

:`xnbdéëä éàdlra zny xne`d z` miaiygn ep`y ,ok m` - ¦¨¦
ixd ,`vz `l z`yip m` wxy opgei iax xn` recn ,mipykeléôà£¦

énð älçzëìxwirn mpn` :`xnbd daiyn .eit lr `ypidl dleki §©§¦¨©¦
,jkn rpndl dl ie`x dligzkl j` ,`ypidl dl xzen oicdíeMî¦

eixacéqà áø øîàc .éqà áøcweqtd z` xnel libx iq` ax did - §©©¦§¨©©©¦
oldlc(ck c ilyn)mdy s` mdn rpndl ie`xy mixac iabl

,cygd meyn ,mixzen'ät úeLwò Enî øñä'xac dyrz l` - ¨¥¦§¦§¤
,mdit jilr enwrie zeixad ea efirliy'jnî ÷çøä íéúôN úeæìe'§§¨©¦©§¥¦¤¨

oi` o`ky oeike .fnxa jilr opxl e`eaiy mixac zeyrln rpnd -
xzei on`p dlra zny xne`d cg` cry mlekl reci xacd
,oick `ly z`yipy dilr firldl e`eai ,zn `ly xne`d crdn

.`ypiz `ly ie`x okle
a la` :opgei iax ixac ly `tiqd z` x`al iia` jiynn,àôéñ¥¨

y,äLøbúð àì øîBà ãçà ãòå ,äLøbúð øîBà ãçà ãòixdeäééåøz ¥¤¨¥¦§¨§¨§¥¤¨¥Ÿ¦§¨§¨©§©§
micrd ipy -éãäñî÷ Léà úLàadzidy jk lr micirn mdipy - §¥¤¦¨©§£¦

,yi` zy`éàäåcrd -ãç déì äåä ,äLøbúð øîà÷c`ed ixd - §©§¨¨©¦§¨§¨£¨¥©
,yi` zy` zwfg cbp cirnd cigiãçà ìL åéøác ïéàåmilawzn §¥§¨¨¤¤¨

,íéðL íB÷îaz`yip m` s`e ,yi` zy` zwfga zx`yp `id okle ¦§§©¦
.`vz

:xg` ote`a opgei iax ixac z` x`an `axéøz íìBòì ,øîà àáø̈¨¨©§¨§¥
eäðéð éøúezezik izyy ote`a eixac z` xn` opgei iax zn`a - §¥¦§

`ziixad ly ote`k epiide ,el` z` el` zeyigkn micr ipy ly
zecra oiae dzin zecra oia `nw `pz zrcly ,lirl d`aedy
mipte`d ipya iqei xa mgpn iaxle ,`vz `l z`yip m` oiyexib

,`vz z`yip m`äàøåmikqd -ïðçBé éaølíçðî éaø ìL åéøác §¨¨©¦¨¨§¨¨¤©¦§©¥
ïéLeøâa éñBé øady`d m`d `id micrd oia dygkddyk - ©¥§¥¦

,`vz z`yip m`y ,dyxbzdäàø àìåeixac,äúéîaz` `l` §Ÿ¨¨§¦¨
.`vz `l z`yip m`y ,`nw `pz ixac

:`xnbd zl`eyàîòè éàî.oiyexibl dzin oia wlgl mrhd dn - ©©£¨
a :`xnbd daiynBzLçëî äìBëé dðéà ,äúéîdlra `ai m` - ¦¨¥¨§¨©§©§

ez `l ,diptlzyyeg `id jky oeike ,zny xnele yigkdl lk
m` okle ,dlra zn ok`y xexiaa dl reci `ly onf lk `ypidl
j` .xacd z` dxxiay jk lr mikneq ep`y oeik ,`vz `l z`yip

a,ïéLeøbdyxib `ly dlra xn`i m` s`yBzLçëî äìBëé- ¥¦§¨©§©§
z` dxxiay di`x oi` ,dyxiby xnele eyigkdl `id dleki

.`vz z`yip m` okle ,ahid xacd
:`xnbd ddnzéàä élek äôéöç éîedy`dy yyeg dz` ike - ¦£¦¨¥©

,dyxib `ly onfa ,dyxiby xnel dlra ipta dipt firzøîàäå§¨¨©
,úðîàð ,éðzLøb dìòáì äøîàL äMàä ,àðeðîä áøyiy itlä÷æç ©©§¨¨¦¨¤¨§¨§©£¨¥©§©¦¤¡¤¤£¨¨

ydìòa éðôa äéðt äæéòî äMà ïéà`l zn`a m` dyxiby xnel ¥¦¨§¦¨¨¤¨¦§¥©§¨
oeik ,xacd z` dxxiay jk lr jenql yi df oecipa s`e ,dyxib

.dyxbzdy xnel dipt firdl dleki dpi`y
:`xnbd daiynéléî éðäipta dipt dfirn dy` oi`y ,df xac - ¨¥¦¥

`ed ,dlradì éòéiñî à÷c íéãò àkéìc àëéäoi`y ote`a wx - ¥¨§¥¨¥¦§¨§©§¦¨
,dixacl miriiqnd micrdì éòéiñî à÷c íéãò àkéàc àëéä ìáà£¨¥¨§¦¨¥¦§¨§©§¦¨

,dyxiby mixne`eäæéòîe äæéòîdpi` okle ,'ipzyxb' xnel §¦¨§¦¨
.`vz z`yip m`e ,z`yipy mcew ahid zwcwcn

:xg` ote`a opgei iax ixac z` x`an iq` ax,øîà éqà áøzn`a ©©¦¨©
wqet `ede ,ixze ixz ly dygkd yiy ote`a wqer opgei iax
il ixa zxne`e dicrn cg`l z`yip m`y ,`ziixaay minkgk
oia welig yiy opgei iax xn`y dne .`vz `l ,ipyxb e` zny

epiid ,oiyexib lr zecrl dzin lr zecråéLëò' íéãò éøîàc ïBâk§§¨§¦¥¦©§¨
[meid-],'úîmicrd exn`y e` ,mze` miyigkn mixg` micre ¥
åéLëò'[meid-],'dLøéb,xacd welg okle ,meyigkd mixg` micre ©§¨¥§¨
ixdy,äúéî,zny ixa zpreh dy`dy s`døeøáì àkéìdpi` - ¦¨¥¨¦§¨

jxc dl oi` ix` elk` e` rah m` ixdy ,z`f xxal dleki
a la` .`vz `l z`yip m` okle ,z`f gikedlàkéà ,ïéLeøéb¥¦¦¨
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zeaezk(iyiy meil)

:`xnbd zxxanàôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàî,`yixa recn - ©§¨¥¨©§¨¥¨
yiy `tiqae ,`vz `l xg`l z`yip m` ,dycwzd m` wtq yiy
wtqa `id mdipya ixde ,`vz z`yip m` ,dyxbzd m` wtq

.yi` zy`
:`xnbd zx`andîbøz ,éiaà øîàzwqer `ziixady xnel yi - ¨©©©¥©§§¨

aly dygkdãçà ãòjke ,micr zezik izya `le ,cg` cr cbp §¥¤¨
,`ziixad xe`ia `edàì øîBà ãçà ãòå ,äLc÷úð øîBà ãçà ãò¥¤¨¥¦§©§¨§¥¤¨¥Ÿ

,äLc÷úðc oeikéãäñî÷ äéeðôa eäééåøzdzidy micirn mdipy - ¦§©§¨©§©§¦§¨¨©§£¦
,dieptéàäåcr eze`e -ãç déì äåä ,'äLc÷úð' øîà÷c`ed ixd - §©§¨¨©¦§©§¨£¨¥©

,cg` crãçà ìL åéøác ïéàåmilawzníéðL íB÷îaixac cbp - §¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦
.`vz `l z`yip m` okle ,diept zwfga `idy micirnd mipy

a la`,àôéñy,äLøbúð àì øîBà ãçà ãòå ,äLøbúð øîBà ãçà ãò ¥¨¥¤¨¥¦§¨§¨§¥¤¨¥Ÿ¦§¨§¨
c oeikéãäñî÷ Léà úLàa eäééåøzzy` dzidy micirn mdipy - ©§©§§¥¤¦¨©§£¦
,yi`éàäåcr eze` -ãç déì äåä ,äLøbúð øîà÷ccirnd §©§¨¨©¦§¨§¨£¨¥©

,dxizdlãçà ìL åéøác ïéàåmilawzníéðL íB÷îamicirnd §¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦
.`vz z`yip m` s`e ,yi` zy` `idy

:xg` ote`a `ziixad z` x`an iy` axíìBòì ,øîà éMà áø©©¦¨©§¨
eidy ote`a zwqer `ziixadCetéàå ,éøúe éøzz` jetdl yi - §¥§¥§¥

dygkdd z` x`al s`e ,`tiql `yixdn `ziixaa `qxibd
,`ziixad x`azz jke ,xg` ote`aäeðéàø íéøîBà íéðL§©¦§¦§¦¨

àNpz àì Bæ éøä ,äLc÷úpL äeðéàø àì íéøîBà íéðLe ,äLc÷úpL¤¦§©§¨§©¦§¦Ÿ§¦¨¤¦§©§¨£¥Ÿ¦¨¥
,xg`l dligzklúàOð íàå,xg`làözep`y oeik ,ipyd dlran §¦¦¥¥¥

.dycwzdy mixne`d lr mikneq
z` `xnbd zxxan ,`tiqd z` x`al iy` ax jiyniy iptl
e`x `ly wx micirn mixg`d micrd m` :`xnbd ddnz .eixac

,dycwzdyàèéLtixdy ,llk mdixac lr jenql oi`yàì' §¦¨Ÿ
,äéàø dðéà 'äeðéàøyi i`ceae ,mdipta `ly dycwzdy okzi ik §¦¨¥¨§¨¨

zy`k wfgeze ,dycwzdy e`xy mixne`d ly mzecr z` lawl
b yi`:`xnbd zvxzn .dxenãçà øöça éøééãc ,àëéøö àì- Ÿ§¦¨§¨§¦§¨¥¤¨

,xvg dze`a dy`d mr mixc el` micryàîéúc eäîepiid - ©§¥¨
y xnel milekiäLc÷úðc àúéà íàixacke ,dycwzd ok` m` - ¦¦¨§¦§©§¨

,mipey`xd micrdàúléîì dì úéà àì÷,xacl lew did i`cea - ¨¨¦¨§¦§¨
`l' exn`y dn ok m`e ,jk lr mircei dxvgay micrd eide
z`yip m`e ,dycwzd `l zn`ay di`x ef 'dycwzdy epi`x

.`vz `l xg`lïì òîLî à÷itl ,llk di`x ef oi`yéLðéà éãáòc ¨©§©¨§¨§¦¦§¥
àòðöa éLc÷îciayei s`e ,meqxt `ll ycwl miieyr mc` ipa - ¦§©§¦§¦§¨

mixne`d ly mzecr zlawzn okle ,jkn mircei mpi` xvgd
.`vz z`yip m`e ,dycwzdy

a la` :`tiqd z` x`al iy` ax jiynníéøîBà íéðL ,àôéñ¥¨§©¦§¦
,äLøbúpL äeðéàø àì íéøîBà íéðLe ,äLøbúpL äeðéàøo`k s`e §¦¨¤¦§¨§¨§©¦§¦Ÿ§¦¨¤¦§¨§¨

`ly dny xnel mewn dide ,zg` xvga dnr mixc eidy xaecn
mpn`y `ed oicd ,dyxbzd `l ok`y di`x ef dyxbzdy e`x

dligzkl,àNpz àì Bæ éøä,dyxbzdy e`x `ly micr yiy oeik £¥Ÿ¦¨¥
,'miizty zefl' o`k yieemewn lknúàOð íà,xg`làöz àì ¦¦¥Ÿ¥¥

mixne`y micrd lr mikneq ep`y oeik ,ipyd dlran
.dyxbzdy

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî,`tiqa `ziixad dycig dn - ©¨©§©¨
ixdeáb ìò óà`yixa enk o`k xaecny,ãçà øöça éøééãclkn ©©©§¨§¦§¨¥¤¨

mewnCä eðééämy xake ,`yixa xen`d oicl dnec df oic - ©§©
lr erny `ly jkn di`x oi` zg` xvga s`y x`azd

.oiyexiba oicd `ede ,dycwzd `ly ,oiyeciwd
:`xnbd daiyn,àîéúc eäîwxyàeä ïéLec÷ éabmixne` ep`y ©§¥¨©¥¦¦

yoeik ,dycwzdy e`x `ly jkn di`x oi`éLc÷îc éLðéà éãéáòc©£¦¦¦§¥¦§©§¦
àòðöamc` `yepyk oebke ,meqxt `ll ycwl miieyr mc` ipa - §¦§¨

ixac z` milawn okle ,jka yiiazne el zpbed dpi`y dy`
.dycwzdy mixne`dàì÷ àLøbéàc àúéà íà ,ïéLeøéb éab ìáà£¨©¥¥¦¦¦¨§¦¨§¨¨¨

àúléîì dì úéàmircei xvgd iayei eid zyxbzn dzid m` - ¦¨§¦§¨
`ly di`x ef ,jk lr erny `ly micirn mdy oeike ,z`f

.`vz z`yip m`e ,yi` zy`k dpwifgpe ,dyxbzdïì òîLî à÷̈©§©¨

,`tiqa `ziixadàòðöa éLøbîãå éLc÷îc éLðéà éãéáòcjxcy - ©£¦¦¦§¥¦§©§¦§¦§¨§¦§¦§¨
.meqxt `ll yxbl mbe ycwl mb mc` ipa

* * *
dpyna epipy(.ak),ip` dyexbe iziid yi` zy` dxn`y dy`d' :

dzidy micr yi m`e .xizdy dtd `ed xq`y dtdy ,zpn`p
iziayp dxn` .zpn`p dpi` ,ip` dyexb zxne` `ide yi` zy`
yi m`e .xizdy dtd `ed xq`y dtdy ,zpn`p ,ip` dxedhe

.zpn`p dpi` ,ip` dxedh zxne` `ide ziaypy micríàå§¦
,íéãò eàa úàOpMîef ixd.'eë 'àöz àì ¦¤¦¥¨¥¦Ÿ¥¥

z`yipyn m`y dpynd meiqa epipy dn iabl zx`an `xnbd
:`vz `l micr e`aàLéøà dì éðúî àéòLBà éaødf oic dpy - ©¦©§¨©§¥¨©¥¨

m`y ,dyxbzde yi` zy` dzidy zxne` dy`dy ,`yixd iabl
`l ,yi` zy` dzidy micr e`a jk xg`e ,xg` mc`l d`yip

.ipydn `vzeli`e,àôéqà dì éðúî ïéáà øa äaøote`d iabl ©¨©¨¦©§¥¨©¥¨
e`a jk xg`e ,odkl z`yip m`y ,ip` dxedhe iziayp dxn`y

.`vz `l ,dzaypy micr
.xg`d ote`a mi`xen`dn cg` lk xeaqi dn zx`an `xnbd

:`xnbd zxne`,àLéøà dì éðúîc ïàîiabl `ed oecipdy s`y ©§©§¥¨©¥¨
`l xzida z`yipy oeik mewn lkn ,xengd yi` zy` xeqi`

,`vzïkL ìkmb jiiy df oicyelé÷ä äéeáLác ,àôéqàminkg ¨¤¥©¥¨§¦§¨¥¥
yyg `l` df oi`e iebl dlrapy llk reci `l ixdy ,dxizdl
`l micr e`a jk xg` m` s` xzida z`yipy mewnae ,opaxc

.`vzåeli`,àôéqà dì éðúîc ïàîdxeqi`y dieaya `wec epiid §©§©§¥¨©¥¨
,opaxcn yyg `l` epi`àLéøà ìáàxeqi`a `ed oecipdy £¨©¥¨

yi` zy` ly `ziixe`càì,`vz `l z`yip m`y `pzd xn` Ÿ
dt' dl oi`e ,yi` zy` dzidy exn`e micr e`ay oeik `l`

.ipyd dlran `vz ,'xq`y
zxxan .`pepnd ax ly epica mzwelgn z` zelzl dqpn `xnbd

:`xnbdéâìôéî÷ àðeðîä áøca àîéì`irye` iaxy xn`p `ny - ¥¨¦§©©§¨¨¦§§¦
`pepnd ax ly epica ewlgp oia` xa daxe(:ak lirl)dy`dy ,

ipta dipt dfirn dy` oi` dwfg ,zpn`p ipzyxb dlral dxn`y
,dlraàLéøà dì éðúîc ïàîcmeiq z` dpeyd `irye` iax - §©§©§¥¨©¥¨

`l z`yip m` ,dyxbzdy zxne`a s`y ,`yixd lr dpynd
,yi` zy` dzidy micr e`a jk xg`y s`e ,`vzdéì úéà`ed - ¦¥

epic z` xaeq,àðeðîä áøcep` micrd e`ay xg` s` okle §©©§¨
.`vz `le ,dyxbzdy dl mipin`nàôéqà dì éðúîc ïàîedax - ©§©§¥¨©¥¨

iziayp zxne`y ,`tiqd iabl mixacd z` dpeyy ,oia` xa
micr e`a m` dyxbzdy dxn`y `yixay xaeq ,ip` dxedhe

,`vzdéì úéìepic z` xaeq epi` -,àðeðîä áøcdwfg oi` eixacle ¥¥§©©§¨
zriiqnd dwfg oi`y oeike ,dlra ipta dipt dfirn dpi`y

.zpn`p dpi` ,dyxbzdy dixacl
:`xnbd dgecàìxnel xyt` `l` ,ok yxtl gxkd oi` -éleëc Ÿ§¥

,àðeðîä áøc eäì úéà àîìòdlra ipta xnel zpn`p dy`y ¨§¨¦§§©©§¨
,ipzyxbéâìôéî÷ àäa ,àëäåxn` ote` dfi`a `id mzwelgne - §¨¨§¨¨¦§§¦

,epic z` `pepnd axøáñ øîcdpi`y xne`d ,oia` xa dax - §©¨©
c xaeq dyxbzdy xnel zpn`pøîzéà ékepic xn`py dn -áøc ¦¦§©§©

,àðeðîäok dxn`yk `wec epiidåéðôadfirn dpi`y ,dlra ly ©§¨§¨¨
,df oipra eipta xwyläæéòî ,åéðôa àlL ìáà,dyxbzdy xnel £¨¤Ÿ§¨¨§¦¨

.zpn`p dpi` ,eipta `ly ok dxn`y epizpyna okleøáñ øîe- ©¨©
xaeq ,dyxbzdy xnel zpn`p `idy xne`d ,`irye` iaxàlL¤Ÿ

,äæéòî dðéà énð åéðôa,dyxbzd ok`y di`x ef ok dxn`y jkne §¨¨©¦¥¨§¦¨
.`vz `l ,micr jk xg` e`a m` s` ,z`yipyk okle

* * *
:dpyna epipy'eëå íéãò eàa úàOpMî íàå'.'`vz `l ef ixd §¦¦¤¦¥¨¥¦§

:'z`yipyn' oeyld z` zxxan `xnbdàì ,ìàeîLc deáà øîà̈©£©¦§¥Ÿ
'úàOð'ezpeek oi` 'z`yip' `pzd xn`y dn -yàlà ,Lnî úàOð ¦¥¦¥©¨¤¨

äeøézäL ïåékoic ziaàNðéìe` 'izyxbzp' dxn`y dixac it lr ¥¨¤¦¦¨¦¨¥
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המשך בעמוד סק



קפג oiglbn el`e` cenr bk sc ± iyily wxtzeaezk
éãäñî÷ äéåðôá åäééåøúmcew] ,dzid diept zwfga eiykr cr mdipy ixacl Ð

.[dycwzpyêåôéàzqip m` :ipz `yixa ÐÐzqip m` :`tiqe ,`vzÐ.`vz `l

éùøâîãàòðöámeyn ,`ypz `l dlgzkl ,ikd elit`e Ðzefl.miztyàùéøàm` Ð

."ip` dyexb" dxn`y ,dnvr it lr zqip `ide ,yi` zy` dzidy micr e`a zqipyn

àôéñàiziayp"` Ðdexizde "ip` dxedhe

jk xg`e ,`ypil.ziaypy micr e`aäéåáùá
åìé÷ä`ny ,`ki`c `ed `nlra `yygc Ð

.dpedkl dlqtpe iebl dlrapàðåðîä áøãÐ

"ipzyxib" dlral dxn`y dy`d :xn`cÐ

"ip` dyexb" dxn`c `d ,jkld .zpn`pÐ

.`pnidníéãò éì ùéå`ly ,cinz inr eidy Ð

izcgiizp.ieb mríéãò åàá êë øçàåÐ

`ed xq`y dtd e`l `zydc .ziaypyÐ

.`vz `l ikd elit`íéðá äîë äì ùé åìéôàÐ

.d`ypy dfd odkd onàòãøäðì ïééúàãÐ

.ozectdléàøáà åäðééåáùì åäðéî÷åà`ly Ð

ody oic zia erci `le ,oic zia iptl e`eai

`l` zeieay,onvr it lr.mexizieïééøåîã ïðá
ïåðéà,`ed d`xed lrae lecb mc` zepa Ð

.ok zeyrl erciyïîù áøì.did odk Ðìôèéà
êéúåáåø÷áody ,odn zg` `y Ð.jizeaexw

íéä úðéãîá éãäñ àëéà àäå,eaypy e`xy Ð

`neile xgnl onwl ez` `nlce,oxge`xg`l

.`ypzyåäðúéà àì àäéî àúùämcew Ð

dl opixq` `l ez` `nlc meyne ,oi`eyip

.`zydïúñà ãöá íéãòoetvn"] oetv cva Ð

adf"dz`i:mbxzn (fl aei`)`pzqi`cn.[

øñàúå.oi`eyp mcew ez` [`l] `d .dinza Ð
äðùî
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éàîzwfga dnwe`l ol zi` `yixc ,`pye `py :xn`z m`e Ð `tiq `py i`ne `yix `py

dnwe`l ol zi`c ab lr s` ,`yixac :xnel yie !yi` zy` zwfga `tiqe ,diept

"oig` drax`" wxta gkenck ,`id opaxc `witq ixze ixz mewn lkn Ð diept zwfga

cr micr e`a oia biltn `lc oeik :miyxtn yie .opaxcn `vz xninl ol dede (`,`l zenai)

dpin rny Ð zqipyn micr e`al Ð zqip `ly

ok m` ,opax `l` `id iqei xa mgpn iax e`lc

ixn`c edl opirny `d Ð `vz i`n` inp `tiq

.`vz `l

åäééåøújixv ded `l Ð icdqnw diepta

`edd `l` `kil elit`c ,`dl

dexray xac oi`c ,`vz `l Ð dycwzp xn`c

`ypz `l i`n` :dniz la` .mipyn zegt

:xnel yie !dwfg` dnwe`l ol dedc ?dlgzkl

ol `wtqne ,oiyecw dl wxfy mircei ep`y oebk

:xn` cg ,icdq ipy ipde .dl aexw e` el aexw i`

dl wxf i`cec oeikc ,dl aexw :xn` cge ,el aexw

dwfg` dnwe` xninl ol zil Ð oiyecwd

zexp eidy oebk :inp i` .dligzkl dxizdl

,ycwl cner didy ,zerven zehne zewlec

cg` cre ,(`,ht oihib) "yxbnd" seqa xn`ck

dycwzp xne`dycwzp `l xne` cg` cre

.dry dze`a

ïàîm`e Ð `tiq` oky lk `yix` dl ipznc

ivn `l `tiq` `nlc ?dil `pn :xn`z

`l Ð z`yp jk xg`e micr e`a elit`c ,i`w

ynn zqip zqip `l jenqa yxtnc i`nle !`vz

.xity iz` Ðúéàlr s` Ð `pepnd axc dil

oiprl mewn lkn ,eipta ixii` `pepnd axc ab

.eipta `ly ipdn micr e`a jk xg`ee zqip

àì`ypze :yexit Ð oey`xd dxzidn `vz

oi` la` .llk mizty zefl jiiy `lc ,[dlgzkl]

dxzidn `vz `lc zenaic `idd ik yxtl

la` ,`vz `l z`yp m`c oiprl ,oey`xd

xnc dizpa iab rnynck Ð `ypiz `l dlgzkl

.dligzkl oxizdy jenqa l`eny

åàá`vz `l :yexit Ð `vz `l micr

.oey`xd dxzidn

ãòxakc :yexit Ð edpixhp o`n `pci`d

.exq`pàäåÐ mid zpicna micr `ki`

m`c Ð mid zpicna micr `ki` `nlc yxtl oi`

iziayp" ipzwc .oizipzn` inp dil iywiz ok

`ki` `nlc ?i`n`e .zpn`p Ð "ip` dxedhe

`ki`c lew `vi `d :dyexit ikd `l` !micr

dyw edine .ziaypy mirceiy mid zpicna micr

dizrc `wlq ikidc :mdxa` xa oeyny epiaxl

dn ok m`c Ð dieay icr epiid micrc `zyd

?mid zpicna micr `ki` `d xninl jixv ded

`ki` `dc ,onw micr `ki` `d :xninl dil ded

!edpiieayéãò`ki` `de Ð xnzi` d`neh

`de :yexit Ð lirl jixtc mid zpicna micr

.izyxitck ,d`neh icr mzd `ki`c lew `vi

iab (`,ai) oiyeciwc `nw wxta :mz epiax dywd

ax aizie ,`lgekc `pa`a yicwc `xab `edd

,`l i` dhext dey da zi` i` xryn `we `cqg

cva micr :xn`c `pipg iaxc epiid e`l :wiqne

edl `xiaq `l `axe iia` :xn`we ?xq`ze ozq`

zy`a lwp Ð dieaya eliwd m` ,`cqg axc `d

,xnzi` d`neh icrc wiqnc i`nl `zyde ?yi`

it i"yxe ?yi` zy` icr il dn dieay icr il dngafn iab lr dpa ynyiy odkl z`yp m` ,dliwq xeqi` `ki` inp dieayac :mz epiaxl dywe .e`l xeqi`c dieaya eliwd m` :my yx

.dhext dey da zi` m` ircic gikyc yi` zy`a lwp ,d`nhpy i`d ilek giky `le :yexit ,'ek dieay it`a dytp dleepnc Ð dieaya eliwd m` :mzd iqxbc mixtq zi` ,edine .zaya

.giky Ð dhext deyy erciy micr la` ,d`neh icr ediy giky `lc xninl `ki` `qxib jd e`lae
izy
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äøBäèe éúéaLð" äøîà :ïðaø eðz .ïBLàøä døézäî àöz àì !éðú÷ "àöz àì" àäå .úàOð¦¥§¨Ÿ¥¥¨¨¥Ÿ¥¥¥¤¥¨¨¦¨©¨©¨§¨¦§¥¦§¨

àáiL ãò ïézîð :íéøîBà ïéà ."éðà äøBähL íéãò éì Léå éðàdúBà ïéøézî àlà ,íéãò e £¦§¥¦¥¦¤§¨£¦¥§¦©§¦©¤¨Ÿ¥¦¤¨©¦¦¨
"eðòãé àì" eøîàå ,íéãò eàa Ck øçàå ,àNpéì äeøézä .ãiî¯íàå .àöz àì Bæ éøä ¦¨¦¦¨¦¨¥§©©¨¨¥¦§¨§Ÿ¨©§£¥Ÿ¥¥§¦

íéða änk dì Lé eléôà ,äàîeè éãò eàa¯áéúBà .àòcøäðì ïééúàc àúééeáL éðä .àöz ¨¥¥§¨£¦¥¨©¨¨¦¥¥¨¥§¨¨§¨§¨¦§©§§¨¥
:déì øîà ?eäðéøèð ïàî àðãéàä ãòå :ìàeîL déì øîà .eäééãäa éøBèð ìàeîLc deáà£¦§¥¨¥©£©§£©¥§¥§©¨¦¨¨©¨§¦§£©¥
"èélMä éðôlî àöBiL äââLk" éàåä !?éàä élek eäa ìæìæî úéåä éî ,ïéååä Cúða eléà¦§¨¨¨§¨¦¨¥§©§¥§¥©£©¦§¨¨¤¥¦¦§¥©©¦

ì ïî÷Bà .ìàøNéc àòøàì eäðé÷qàå ,ìàeîL øîc déúða ïééazLéàåéìééòå ,éàøaàî eäðééBáL §¦§©§¨§¨¥§¨§¥§©§¦§§©§¨§¦§¨¥§¨§¨¨§¥©§©§©§¥
äøBäèe éúéaLð" :äøîà àäå ,"éðà äøBäèe éúéaLð" :äøîà àä .àðéðç éaøc àLøãî éáì§¥¦§¨¨§©¦£¦¨¨¨§¨¦§¥¦§¨£¦§¨¨§¨¦§¥¦§¨
àúléî éàìâéà .ïepéà ïééøBîc ïða :àðéðç éaø øîà .eäðééBáL eúà ìeò óBñ .eäðéøL ."éðà£¦¨¥§¨¨¨§£©©¦£¦¨§¨§§¨¦¦§©¦§¨
éúBáBø÷a ìthéà ÷Bt :àaà øa ïîL áøì àðéðç éaø déì øîà .ïéååä ìàeîL øîc déúðácE ¦§¨¥§¨§¥¨§¨£©¥©¦£¦¨§©¤¤©©¨¦©©¦§¤

¯ãöa íéãò ,ïn÷ eäðúéì úäéî àzLä !íiä úðéãîa íéãò àkéàäå :àðéðç éaøì déì øîà£©¥§©¦£¦¨§¨¦¨¥¦¦§¦©©¨¨§¨¦©¥§§©¨¥¦§©
àîòè !?øñàúå ïzñà¯:ìàeîLc deáà øîàäå ?àøñzéî íéãò eúà àä ,íéãò eúà àìc ©§¨§¥¨¥©£¨§¨¨¥¦¨¨¥¦¦©§¨§¨¨©£¦§¥
àNpéì äeøézäL ïåék¯.øîzéà äàîeè éãò :éLà áø øîà !úàOð àlL ét ìò óà ¥¨¤¦¦¨¦¨¥©©¦¤Ÿ¦¥¨©©©¦¥¥§¨¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zeaezk(iyiy meil)

:`xnbd zxxanàôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàî,`yixa recn - ©§¨¥¨©§¨¥¨
yiy `tiqae ,`vz `l xg`l z`yip m` ,dycwzd m` wtq yiy
wtqa `id mdipya ixde ,`vz z`yip m` ,dyxbzd m` wtq

.yi` zy`
:`xnbd zx`andîbøz ,éiaà øîàzwqer `ziixady xnel yi - ¨©©©¥©§§¨

aly dygkdãçà ãòjke ,micr zezik izya `le ,cg` cr cbp §¥¤¨
,`ziixad xe`ia `edàì øîBà ãçà ãòå ,äLc÷úð øîBà ãçà ãò¥¤¨¥¦§©§¨§¥¤¨¥Ÿ

,äLc÷úðc oeikéãäñî÷ äéeðôa eäééåøzdzidy micirn mdipy - ¦§©§¨©§©§¦§¨¨©§£¦
,dieptéàäåcr eze`e -ãç déì äåä ,'äLc÷úð' øîà÷c`ed ixd - §©§¨¨©¦§©§¨£¨¥©

,cg` crãçà ìL åéøác ïéàåmilawzníéðL íB÷îaixac cbp - §¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦
.`vz `l z`yip m` okle ,diept zwfga `idy micirnd mipy

a la`,àôéñy,äLøbúð àì øîBà ãçà ãòå ,äLøbúð øîBà ãçà ãò ¥¨¥¤¨¥¦§¨§¨§¥¤¨¥Ÿ¦§¨§¨
c oeikéãäñî÷ Léà úLàa eäééåøzzy` dzidy micirn mdipy - ©§©§§¥¤¦¨©§£¦
,yi`éàäåcr eze` -ãç déì äåä ,äLøbúð øîà÷ccirnd §©§¨¨©¦§¨§¨£¨¥©

,dxizdlãçà ìL åéøác ïéàåmilawzníéðL íB÷îamicirnd §¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦
.`vz z`yip m` s`e ,yi` zy` `idy

:xg` ote`a `ziixad z` x`an iy` axíìBòì ,øîà éMà áø©©¦¨©§¨
eidy ote`a zwqer `ziixadCetéàå ,éøúe éøzz` jetdl yi - §¥§¥§¥

dygkdd z` x`al s`e ,`tiql `yixdn `ziixaa `qxibd
,`ziixad x`azz jke ,xg` ote`aäeðéàø íéøîBà íéðL§©¦§¦§¦¨

àNpz àì Bæ éøä ,äLc÷úpL äeðéàø àì íéøîBà íéðLe ,äLc÷úpL¤¦§©§¨§©¦§¦Ÿ§¦¨¤¦§©§¨£¥Ÿ¦¨¥
,xg`l dligzklúàOð íàå,xg`làözep`y oeik ,ipyd dlran §¦¦¥¥¥

.dycwzdy mixne`d lr mikneq
z` `xnbd zxxan ,`tiqd z` x`al iy` ax jiyniy iptl
e`x `ly wx micirn mixg`d micrd m` :`xnbd ddnz .eixac

,dycwzdyàèéLtixdy ,llk mdixac lr jenql oi`yàì' §¦¨Ÿ
,äéàø dðéà 'äeðéàøyi i`ceae ,mdipta `ly dycwzdy okzi ik §¦¨¥¨§¨¨

zy`k wfgeze ,dycwzdy e`xy mixne`d ly mzecr z` lawl
b yi`:`xnbd zvxzn .dxenãçà øöça éøééãc ,àëéøö àì- Ÿ§¦¨§¨§¦§¨¥¤¨

,xvg dze`a dy`d mr mixc el` micryàîéúc eäîepiid - ©§¥¨
y xnel milekiäLc÷úðc àúéà íàixacke ,dycwzd ok` m` - ¦¦¨§¦§©§¨

,mipey`xd micrdàúléîì dì úéà àì÷,xacl lew did i`cea - ¨¨¦¨§¦§¨
`l' exn`y dn ok m`e ,jk lr mircei dxvgay micrd eide
z`yip m`e ,dycwzd `l zn`ay di`x ef 'dycwzdy epi`x

.`vz `l xg`lïì òîLî à÷itl ,llk di`x ef oi`yéLðéà éãáòc ¨©§©¨§¨§¦¦§¥
àòðöa éLc÷îciayei s`e ,meqxt `ll ycwl miieyr mc` ipa - ¦§©§¦§¦§¨

mixne`d ly mzecr zlawzn okle ,jkn mircei mpi` xvgd
.`vz z`yip m`e ,dycwzdy

a la` :`tiqd z` x`al iy` ax jiynníéøîBà íéðL ,àôéñ¥¨§©¦§¦
,äLøbúpL äeðéàø àì íéøîBà íéðLe ,äLøbúpL äeðéàøo`k s`e §¦¨¤¦§¨§¨§©¦§¦Ÿ§¦¨¤¦§¨§¨

`ly dny xnel mewn dide ,zg` xvga dnr mixc eidy xaecn
mpn`y `ed oicd ,dyxbzd `l ok`y di`x ef dyxbzdy e`x

dligzkl,àNpz àì Bæ éøä,dyxbzdy e`x `ly micr yiy oeik £¥Ÿ¦¨¥
,'miizty zefl' o`k yieemewn lknúàOð íà,xg`làöz àì ¦¦¥Ÿ¥¥

mixne`y micrd lr mikneq ep`y oeik ,ipyd dlran
.dyxbzdy

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî,`tiqa `ziixad dycig dn - ©¨©§©¨
ixdeáb ìò óà`yixa enk o`k xaecny,ãçà øöça éøééãclkn ©©©§¨§¦§¨¥¤¨

mewnCä eðééämy xake ,`yixa xen`d oicl dnec df oic - ©§©
lr erny `ly jkn di`x oi` zg` xvga s`y x`azd

.oiyexiba oicd `ede ,dycwzd `ly ,oiyeciwd
:`xnbd daiyn,àîéúc eäîwxyàeä ïéLec÷ éabmixne` ep`y ©§¥¨©¥¦¦

yoeik ,dycwzdy e`x `ly jkn di`x oi`éLc÷îc éLðéà éãéáòc©£¦¦¦§¥¦§©§¦
àòðöamc` `yepyk oebke ,meqxt `ll ycwl miieyr mc` ipa - §¦§¨

ixac z` milawn okle ,jka yiiazne el zpbed dpi`y dy`
.dycwzdy mixne`dàì÷ àLøbéàc àúéà íà ,ïéLeøéb éab ìáà£¨©¥¥¦¦¦¨§¦¨§¨¨¨

àúléîì dì úéàmircei xvgd iayei eid zyxbzn dzid m` - ¦¨§¦§¨
`ly di`x ef ,jk lr erny `ly micirn mdy oeike ,z`f

.`vz z`yip m`e ,yi` zy`k dpwifgpe ,dyxbzdïì òîLî à÷̈©§©¨

,`tiqa `ziixadàòðöa éLøbîãå éLc÷îc éLðéà éãéáòcjxcy - ©£¦¦¦§¥¦§©§¦§¦§¨§¦§¦§¨
.meqxt `ll yxbl mbe ycwl mb mc` ipa

* * *
dpyna epipy(.ak),ip` dyexbe iziid yi` zy` dxn`y dy`d' :

dzidy micr yi m`e .xizdy dtd `ed xq`y dtdy ,zpn`p
iziayp dxn` .zpn`p dpi` ,ip` dyexb zxne` `ide yi` zy`
yi m`e .xizdy dtd `ed xq`y dtdy ,zpn`p ,ip` dxedhe

.zpn`p dpi` ,ip` dxedh zxne` `ide ziaypy micríàå§¦
,íéãò eàa úàOpMîef ixd.'eë 'àöz àì ¦¤¦¥¨¥¦Ÿ¥¥

z`yipyn m`y dpynd meiqa epipy dn iabl zx`an `xnbd
:`vz `l micr e`aàLéøà dì éðúî àéòLBà éaødf oic dpy - ©¦©§¨©§¥¨©¥¨

m`y ,dyxbzde yi` zy` dzidy zxne` dy`dy ,`yixd iabl
`l ,yi` zy` dzidy micr e`a jk xg`e ,xg` mc`l d`yip

.ipydn `vzeli`e,àôéqà dì éðúî ïéáà øa äaøote`d iabl ©¨©¨¦©§¥¨©¥¨
e`a jk xg`e ,odkl z`yip m`y ,ip` dxedhe iziayp dxn`y

.`vz `l ,dzaypy micr
.xg`d ote`a mi`xen`dn cg` lk xeaqi dn zx`an `xnbd

:`xnbd zxne`,àLéøà dì éðúîc ïàîiabl `ed oecipdy s`y ©§©§¥¨©¥¨
`l xzida z`yipy oeik mewn lkn ,xengd yi` zy` xeqi`

,`vzïkL ìkmb jiiy df oicyelé÷ä äéeáLác ,àôéqàminkg ¨¤¥©¥¨§¦§¨¥¥
yyg `l` df oi`e iebl dlrapy llk reci `l ixdy ,dxizdl
`l micr e`a jk xg` m` s` xzida z`yipy mewnae ,opaxc

.`vzåeli`,àôéqà dì éðúîc ïàîdxeqi`y dieaya `wec epiid §©§©§¥¨©¥¨
,opaxcn yyg `l` epi`àLéøà ìáàxeqi`a `ed oecipdy £¨©¥¨

yi` zy` ly `ziixe`càì,`vz `l z`yip m`y `pzd xn` Ÿ
dt' dl oi`e ,yi` zy` dzidy exn`e micr e`ay oeik `l`

.ipyd dlran `vz ,'xq`y
zxxan .`pepnd ax ly epica mzwelgn z` zelzl dqpn `xnbd

:`xnbdéâìôéî÷ àðeðîä áøca àîéì`irye` iaxy xn`p `ny - ¥¨¦§©©§¨¨¦§§¦
`pepnd ax ly epica ewlgp oia` xa daxe(:ak lirl)dy`dy ,

ipta dipt dfirn dy` oi` dwfg ,zpn`p ipzyxb dlral dxn`y
,dlraàLéøà dì éðúîc ïàîcmeiq z` dpeyd `irye` iax - §©§©§¥¨©¥¨

`l z`yip m` ,dyxbzdy zxne`a s`y ,`yixd lr dpynd
,yi` zy` dzidy micr e`a jk xg`y s`e ,`vzdéì úéà`ed - ¦¥

epic z` xaeq,àðeðîä áøcep` micrd e`ay xg` s` okle §©©§¨
.`vz `le ,dyxbzdy dl mipin`nàôéqà dì éðúîc ïàîedax - ©§©§¥¨©¥¨

iziayp zxne`y ,`tiqd iabl mixacd z` dpeyy ,oia` xa
micr e`a m` dyxbzdy dxn`y `yixay xaeq ,ip` dxedhe

,`vzdéì úéìepic z` xaeq epi` -,àðeðîä áøcdwfg oi` eixacle ¥¥§©©§¨
zriiqnd dwfg oi`y oeike ,dlra ipta dipt dfirn dpi`y

.zpn`p dpi` ,dyxbzdy dixacl
:`xnbd dgecàìxnel xyt` `l` ,ok yxtl gxkd oi` -éleëc Ÿ§¥

,àðeðîä áøc eäì úéà àîìòdlra ipta xnel zpn`p dy`y ¨§¨¦§§©©§¨
,ipzyxbéâìôéî÷ àäa ,àëäåxn` ote` dfi`a `id mzwelgne - §¨¨§¨¨¦§§¦

,epic z` `pepnd axøáñ øîcdpi`y xne`d ,oia` xa dax - §©¨©
c xaeq dyxbzdy xnel zpn`pøîzéà ékepic xn`py dn -áøc ¦¦§©§©

,àðeðîäok dxn`yk `wec epiidåéðôadfirn dpi`y ,dlra ly ©§¨§¨¨
,df oipra eipta xwyläæéòî ,åéðôa àlL ìáà,dyxbzdy xnel £¨¤Ÿ§¨¨§¦¨

.zpn`p dpi` ,eipta `ly ok dxn`y epizpyna okleøáñ øîe- ©¨©
xaeq ,dyxbzdy xnel zpn`p `idy xne`d ,`irye` iaxàlL¤Ÿ

,äæéòî dðéà énð åéðôa,dyxbzd ok`y di`x ef ok dxn`y jkne §¨¨©¦¥¨§¦¨
.`vz `l ,micr jk xg` e`a m` s` ,z`yipyk okle

* * *
:dpyna epipy'eëå íéãò eàa úàOpMî íàå'.'`vz `l ef ixd §¦¦¤¦¥¨¥¦§

:'z`yipyn' oeyld z` zxxan `xnbdàì ,ìàeîLc deáà øîà̈©£©¦§¥Ÿ
'úàOð'ezpeek oi` 'z`yip' `pzd xn`y dn -yàlà ,Lnî úàOð ¦¥¦¥©¨¤¨

äeøézäL ïåékoic ziaàNðéìe` 'izyxbzp' dxn`y dixac it lr ¥¨¤¦¦¨¦¨¥
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קפד
oiglbn el`ea cenr bk sc ± iyily wxtzeaezk

äðùîåáùðù íéùð éúù.eaypy micr yiy Ðúåãéòîùåæ úà åæzxne` zg` lk Ð

."dxedh izxag"úåðîàð åìà éøäeliwd dieayac Ðoin`dl.dy` elit`e ,cg` cr

àøîâúðîàð.lkd lr Ðúðîàð äðéà.dlekl dl yxtn dinwle .melk lr Ðéà
íéãò àëéìã.eaypy Ðíéãò àëéàã àèéùô àìàzpn`p dpi` dnvr` ,jkld Ð

,dxdhldzxageopixn` op`c ab lr s` ,inp

`niiw d`nh zwfgaÐmeyn e`l `edd

inp dcic `zecdq e`lac ,`ed jdc `zepnid

.`id d`neh zwfgaäúøáç ìò úðîàð äðéàåÐ

dxedh zwfga dzxagc rnyn jgxk lr

lr s` ,`yixc zpn`p dpi` `nlyac .`niiw

rnyn `zlin dlek`c abÐdiipzinl jiiy

dpi` `pz `icdac ,`kd `l` .dcic meyn

dzxag lr zpn`pÐ.dywàëéìã àèéùô àìà
íéãòdzieyc ,`pnidn dcic`e Ðdytpl

.`xeqi`c dkizgêéôàãlk z` jtin Ð

.dixacäãéã àîåôà àéøúùî äúøáçÐ

,lwdl cg` cr minkg epin`d dieayac

oizipzn ipzwck ,dgty e` car elit`e

.'ek car elit` micr odl yi m` :(`,fk zeaezk)

cg` cr ea on`py mewn lkeÐ`ed ixd

cner `nhl ecbpky cg` ixac oi`e ,mipyk

:opiqxb ikd .mipy mewnaíéãò àëéàã ïåéë éäéà
äðéîë ìë åàìcg` crc ,i`w diieay icr`e Ð

milbxy ,cala dheqa `l` melk epi` d`neha

.dxzqpe dl `piw ixdy ,xacläùôðì äúéåù
àøåñéàã äëéúçon`p crd oi` jkitl Ð

.dxdhlàùéø åðééäediiexz ilin ipd Ð

`xeqi`c dkizg :`yixa opirny`Ð`yixn

crc `net` dzxagc `zeixy ,opirnyÐ

`ziinw iaa izxz .opirny `yixc `tiqn

iaa izxze .iccdl oiincc ,edl ixw `yix

opz `cg lkac ,`id `zlin `cg `ziixza

.`tiqa oia `yixa oia ,dtelige `zlinåäî
'åë àîéúã`pz dnvr lr zpn`p meyne Ð

.dil,éäéààùéø åðééä .ïðéñøâ íéãò àëéàã ïåéë
àùéøãlr zpn`p dpi`c meyn i`ce `dc Ð

`aeh `dc ,diipzinl jixhv` `l dnvr

`pnidn `l dieay icr mewnac ,opireny`

dzxag lr zpn`p meyne ,ip` dxedh xninl

dl yigkn `w crc ab lr s`c ,jixhv`c `ed

Ð.opirny` `yixc `yixa `de ,`pnidn

äùôðì äìñôã íå÷îá`pnidnc `ed mzd Ð

."ip` d`nh" dxn`wc meyn ,dzxag`ìáà
äùôðì éîð àøùëîã àëéämeyn `ni` Ð

ol rnynw .dzxag` `le ,dxn`wc `ed dcic

:opiqxbik `nizc edn :opiqxb `pixg` `pyil

jitn `wc crc oebk .leqt cr mewna `pnidn

xyk cr mewna la` ,dy` iedÐ`pz ,`l

.xyk cr mewna elit`c dxizi dpynäðùî
íéùðà éðù ïëå.eaypy opiqxb `l Ðíéðîàð ïéà

.dnexz odl ozil Ðäæ úà äæ ïéãéòîù ïîæáå
."odk ixage ip`" xne` cg` lky Ðäãåäé éáø

ãçà ãò éô ìò äðåäëì ïéìòî ïéà øîåàÐ

`kd oky lke ,oilneb `kilc `kid elit`e

ip`e ilr dz` crd :oilnebl yginl `ki`c

.jilrïéøøåò.leqt my eilr oixewy Ðïéìòî
oia `ki`c epiide .oilneb `kilc `kid Ð.dcedi iaxc `nw `pzl xfrl` iax'åë ïåòîù ïáø.ediipia i`n yxtn `xnba Ðàøîâéðä ìëxq`y dtd opireny`l oizipzn `pzc Ð

xizdy dtd `edil dnl?àðåîîã àøøã àëéàã íåùîeia`n dgwly `zln `hiytc e`l i` ,jkld ÐÐxne`yke .oenn cqtd envrl mxebe ,dzid jia` ly xne` did `lzlgz

eixacÐ"epnid dizgwle" oda xenbl exn` eteq my lr.íéãò ìáà."`ed epici azk" exn`y Ðàðåîîã àøøã àëéìãedpihnilc ,ediiabl Ð.zecr i`da `ciqtàì àîéàÐ

epndzil"`ed epici azk" exn` ik `xwirnc ."epiid oiqep`" xninlÐ`zecdqc `zrc`xcde ,"epiid miqep`" da xnbinl e`le ,exn`ekilni`ikd da xnbinlÐ.ol rnynw

àîìòìã.ediizlna ixcd eed `l mixg` meyne ,mixg`l `l` envrl ipdn oexg`d xeacd oi` Ðdiytplc diteb edi` la`Ð."dizgwl" xn`e xcd ik ipdn
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éúù,'ek ip` dxedhe iziayp zxne` z`f opiqxb `lc :wgvi epiax xne` Ð eaypy miyp

miiwl yi edine .ixii` eaypy micr `ki`ca `dc ,ip` dxedh zxne` z`f :`l`

.ipnidn `l ikd elit`c opireny`e ,micr `ki`c irci `l edpi`c ixii`c .`qxibd

ïéà,il dnl ez `d jixt `l `zyd Ð micr `kilc `zrivne micr `ki`c `tiqe `yix

`zydc .`tt axc `iepy` jixtck

"d`nh izxage dxedh ip`" :edlek jixhv`

`pnidn `l Ð micr `ki`c oeik :opirny`

`lc opirny` "d`nh izxage ip`"e .dytp`

`ixzyne ,micr `kilc `kid dzxag` `pnidn

"dxedh izxage ip`"e .dytpc `net` dzxag

`pnidn Ð micr `ki`c ab lr s` :opireny`

`kilca inwe`l `ki` `yixc `yixc ,dzxag`

epiid Ð micr `kilca i`c :d`xp oi`e .micr

mewn lkne .ixii` micr `ki`ca `l` ,`zrivn

zpn`pc opireny`l `tiq i`d jixhvi`

epl dide ,dytp dlqt `lc ab lr s`e dzxag`

.`pnidn ikd elit` Ð milnebl yeglàäez

`l i`n`e :xn`z m`e Ð `yix epiid il dnl

?jenqa xn`wck ,`yixc `yixn `kd xn`w

dziey idi`c `yixc `yixn opirny `dc

`ixzyn dzxage ,`xeqi`c dkizg dytpl

crc `net` `ixzync oky lke ,dcic `net`

`nzq hwpnl dil `gip `kdc :xnel yie !cg`

opirny inp `yixnc meyn ,`yix epiidc

jenqa la` ,cg` crc `net` `ixzyn dzxagc

.`yixc `yixn `l` jixt ivn `l

àëéàã:l`ppg epiax yxit Ð `pennc `xxc

`ed xne`dyoi` micrd la` ,dcya wfgen

.melk mcia

ìáàdyw Ð `l `pennc `xxc `kilc `kd

jixhvi` `d :mdxa` oa oeyny epiaxl

leqtl ebna ipnidnc opireny`l micr iab

Ð `tiq` bilt xi`n iaxc ab lr s` `dc ,xhyd

!`yixa dcen
iziayp
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äðùîéúéaLð" :úøîBà úàæ ,eaLpL íéLð ézL§¥¨¦¤¦§Ÿ¤¤¦§¥¦
"éðà äøBäèe éúéaLð" :úøîBà úàæå ,"éðà äøBäèe§¨£¦§Ÿ¤¤¦§¥¦§¨£¦

¯Bæ úà Bæ úBãéòî ïäL ïîæáe .úBðîàð ïðéà¯ ¥¨¤¡¨¦§©¤¥§¦¤
.úBðîàð elà éøäàøîâäàîè éðà" :ïðaø eðz £¥¥¤¡¨¨©¨©£¦§¥¨
"äøBäè ézøáçå¯ézøáçå äøBäè éðà" ,úðîàð ©£¤§¦§¨¤¡¤¤£¦§¨©£¤§¦

"äàîè¯úðîàð "äàîè ézøáçå éðà" ,úðîàð dðéà §¥¨¥¨¤¡¤¤£¦©£¤§¦§¥¨¤¡¤¤
ézøáçå éðà" ,dzøáç ìò úðîàð dðéàå ,dîöò ìò©©§¨§¥¨¤¡¤¤©£¤§¨£¦©£¤§¦

"äøBäè¯ìò úðîàð dðéàå ,dzøáç ìò úðîàð §¨¤¡¤¤©£¤§¨§¥¨¤¡¤¤©
"äàîè ézøáçå äøBäè éðà" :øî øîà .dîöò¯ ©§¨¨©¨£¦§¨©£¤§¦§¥¨

íéãò àkéìc éà ?éîc éëéä .úðîàð dðéà¯ìò ¥¨¤¡¤¤¥¦¨¥¦§¥¨¥¦©
"éðà äøBäèe éúéaLð" ?àðîéäî àì éànà dîöò©§¨©©¨§¥§¨¦§¥¦§¨£¦
:àúòéöî àîéà .íéãò àkéàc àèéLt àlà !äøîà÷̈¨§¨¤¨§¦¨§¦¨¥¦¥¨§¦¨¨

"äàîè ézøáçå éðà"¯dðéàå dîöò ìò úðîàð £¦©£¤§¦§¥¨¤¡¤¤©©§¨§¥¨
àì éànà íéãò àkéàc éàå .dzøáç ìò úðîàð¤¡¤¤©£¤§¨§¦§¦¨¥¦©©¨
:àôéñ àîéà .íéãò àkéìc àèéLt àlà ?àðîéäî§¥§¨¤¨§¦¨§¥¨¥¦¥¨¥¨

"äøBäè ézøáçå éðà"¯dðéàå ,dzøáç ìò úðîàð £¦©£¤§¦§¨¤¡¤¤©£¤§¨§¥¨
íéãò àkéìc éàå .dîöò ìò úðîàð¯éànà dîöòà ¤¡¤¤©©§¨§¦§¥¨¥¦©©§¨©©

àôéñå àLéø .íéãò àkéàc àèéLt àlà ?àðîéäî àì̈§¥§¨¤¨§¦¨§¦¨¥¦¥¨§¥¨
:ééaà øîà !?íéãò àkéìc àúòéöî ,íéãò àkéàc§¦¨¥¦§¦¨¨§¥¨¥¦¨©©©¥

àôéñå àLéø ,ïéà¯àkéìc àúòéöî ,íéãò àkéàc ¦¥¨§¥¨§¦¨¥¦§¦¨¨§¥¨
ãò àkéàå ,íéãò àkéàc dlek :øîà àtt áø .íéãò¥¦©©¨¨©¨§¦¨¥¦§¦¨¥

étà à÷c ãçà"äøBäè ézøáçå äàîè éðà" äøîà .C ¤¨§¨©¥¨§¨£¦§¥¨©£¤§¦§¨
."äàîè Czøáçå äøBäè zà" ãçà ãò dì øîàå§¨©¨¥¤¨©§§¨©£¤§¥§¥¨

éäéà¯dzøáç ,àøeqéàc äëéúç dLôðì àúéåL¯ ¦¦¨¦¨§©§¨£¦¨§¦¨£¤§¨
"äàîè ézøáçå äøBäè éðà" ;dãéc àîetà àéøzLî¦§©§¨©¨¦¨£¦§¨©£¤§¦§¥¨

íéãò àkéàc ïåék éäéà" ,"äøBäè Czøáçå äàîè zà" :ãçà ãò dì øîàå¯,dpéîk ìk åàì §¨©¨¥¤¨©§§¥¨©£¤§¥§¨¦¦¥¨§¦¨¥¦¨¨§¦¨
dzøáç¯Czøáçå zà" ãçà ãò dì øîàå "äàîè ézøáçå éðà" ;ãòc àîetà àéøzLî £¤§¨¦§©§¨©¨§¥£¦©£¤§¦§¥¨§¨©¨¥¤¨©§©£¤§¥

éäéà ,"äøBäè¯àzøáç ,àøeqéàc äëéúç dLôðì àúéåL¯ez àä .ãòc àîetà àéøzLî §¨¦¦¨¦¨§©§¨£¦¨§¦¨£¤§¨¦§©§¨©¨§¥¨
éðä :àîéúc eäî !àLéø eðééä ?éì änìéëä äøîà÷c éàäå ,eäðéð úBøBäè eäééåøz¯úBîz" ¨¨¦©§¥¨©§¥¨¨¥©§©§§¦§§©§¨¨§¨¨¦¨

ìt íò éLôðãçà ãò dì øîàå "äøBäè ézøáçå éðà" .ïì òîLî à÷ ,äãáò à÷c àéä "íézL ©§¦¦§¦§¦¦§¨¨§¨¨©§©¨£¦©£¤§¦§¨§¨©¨¥¤¨
íéãò àkéàc ïåék ,éäéà ,"äàîè Czøáçå zà"¯dzøáç ,dpéîk ìk åàì¯àîetà àéøzLî ©§©£¤§¥§¥¨¦¦¥¨§¦¨¥¦¨¨§¦¨£¤§¨¦§©§¨©¨

àðîéäî ék :àîéúc eäî !àLéøc àLéø eðééä ?éì änì ez àä .dãéc¯,dLôð äìñôc íB÷îa ¦¨¨¨¨¦©§¥¨§¥¨©§¥¨¦§¥§¨§¨§¨§¨©§¨
.ïì òîLî à÷ ,àðîéäî àì àîéà dLôð àøLëîc íB÷îa ìáàäðùîäæ ,íéLðà éðL ïëå £¨§¨§©§§¨©§¨¥¨¨§¥§¨¨©§©¨§¥§¥£¨¦¤

"éðà ïäk" øîBà¯"éðà ïäk" øîBà äæå¯äæ úà äæ ïéãéòî ïäL ïîæáe ,ïéðîàð ïðéà¯éøä ¥Ÿ¥£¦§¤¥Ÿ¥£¦¥¨¤¡¨¦¦§©¤¥§¦¦¤¤¤£¥
éúîéà :øæòìà éaø øîà .ãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî ïéà :øîBà äãeäé éaø .ïéðîàð elà¥¤¡¨¦©¦§¨¥¥©£¦¦§¨©¦¥¤¨¨©©¦¤§¨¨¥¨©

¯ïBòîL ïaø .ãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî ïéøøBò ïéàL íB÷îa ìáà .ïéøøBò LiL íB÷îa§¨¤¥§¦£¨§¨¤¥§¦©£¦¦§¨©¦¥¤¨©¨¦§
.ãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî :ïâqä ïa ïBòîL éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïaàøîâìk ¤©§¦¥¥¦©¦¦§¤©§¨©£¦¦§¨©¦¥¤¨¨

òLBäé éaø äãBî àðz éàc ;éëéøö ?éì änì éðä¯íéãò ìáà ,àðBîîc àøøc àkéàc íeMî ¨¥¨¨¦§¦¦§¦¨¨¤©¦§ª©¦§¦¨§¨¨§¨¨£¨¥¦
àðBîîc àøøc àkéìc¯íéãò àðz éàå .àì àîéà¯,déLôðìc ,eäéà ìáà ,àîìòìc íeMî §¥¨§¨¨§¨¨¥¨¨§¦¨¨¥¦¦¦§¨§¨£¨¦¦§©§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zeaezk(iyiy meil)

äðùî
:dxedh `idy zxne`d dieay oica oecl dkiynn epizpynézL§¥

,eaLpL íéLð,jk lr micr yieúàæodn zg` -éúéaLð úøîBà ¨¦¤¦§Ÿ¤¤¦§¥¦
éðà äøBäèe,iebl izlrap `l -úàæåok mb dipyd -éúéaLð úøîBà §¨£¦§Ÿ¤¤¦§¥¦

,úBðîàð ïðéà ,éðà äøBäèes` ixdy ,'xq`y dt' odl oi`y itl §¨£¦¥¨¤¡¨
minkg mexq`y zeieay lkk opice ,eaypy epl reci odixac `ll

:sqep oic .iebl elrapy yygn dpedklBæ úà Bæ úBãéòî ïäL ïîæáe¦§©¤¥§¦¤
onf lk cgi edyy xnelk ,dxedh dzxagy dcirn zg` lk m` -

,dlrap `l dzxag s`y zg` lk dz`xe oziiayúBðîàð elà éøä£¥¥¤¡¨
eliwd o`k ,zecr mzql dleqt dy`y s`e ,dpedkl zexzene
x`eank ,zeiecr x`yl mileqtd el`k lr s` jenql minkg

oldl dpyna(.fk).

* * *

àøîâ
eaypy miyp izya mipey mipic d`iand `ziixa d`ian `xnbd

:cgi,ïðaø eðzlre dnvr lr dcirn odn zg`e ,eaypy miyp izy ¨©¨¨
dxn` .` :mipic iwelig drax` dfa yi ,dzxag,äàîè éðà£¦§¥¨

äøBäè ézøáçå,úðîàð ,zpn`p oke ,envr z` xeq`l on`p mc`y ©£¤§¦§¨¤¡¤¤
.a .mileqtl ef zecra epin`d minkgy oeik ,dzxag z` xizdl

úðîàð dðéà ,äàîè ézøáçå ,äøBäè éðà`xnbd x`az oldle ,llk £¦§¨©£¤§¦§¥¨¥¨¤¡¤¤
.b .xaecn ote` dfi`adðéàå ,dîöò ìò úðîàð ,äàîè ézøáçå éðà£¦©£¤§¦§¥¨¤¡¤¤©©§¨§¥¨

.dzøáç ìò úðîàð.cdðéàå ,dzøáç ìò úðîàð ,äøBäè ézøáçå éðà ¤¡¤¤©£¤§¨£¦©£¤§¦§¨¤¡¤¤©£¤§¨§¥¨
.dîöò ìò úðîàð¤¡¤¤©©§¨

:`ziixad z` `xnbd zx`an,øî øîà,`ziixaay ipyd ote`a ¨©©
dy`d dxn`úðîàð dðéà ,äàîè ézøáçå äøBäè éðà`l` ,llk £¦§¨©£¤§¦§¥¨¥¨¤¡¤¤

.zxzen dzxage dxeq` `id
:`xnbd dywnéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -íéãò àkéìc éà- ¥¦¨¥¦§¥¨¥¦

,eayp miypd izyy micr oi` m`àðîéäî àì éànà dîöò ìò- ©©§¨©©Ÿ§¥§¨
ixde ,dxedh `idy dnvr lr cirdl zpn`p dpi` recnéúéaLð'¦§¥¦

,äøîà÷ 'éðà äøBäèelirl epipye(.ak)oicn dfa zpn`p dy`dy §¨£¦¨¨§¨
.'xizdy dtd `ed xq`y dtd'àèéLt àlàa xaecnyàkéàc ¤¨§¦¨§¦¨

íéãòlr xnel zpn`p dpi` okle ,eayp odizyy micr yiy - ¥¦
oi` ixdy ,dxedh `idy dnvrs`e ,envr z` xizdl on`p mc`

oi` ,xnelk ,d`nh `idy dxn`y dna zpn`p dpi` dzxag lr
dxeq` dzxag `l` ,dzxag z` xeq`l ick dzepn`pa jxev
dpi` 'zpn`p dpi`' oeyldy s`e .dzaypy micrd zecr zngn
,dixack mibdep seq seq ixdy] dzxag iabl jk lk zwcwecn
ef oeyl `ziixad dhwpy jk ab` mewn lkn ,[d`nh dzxagy

,dyw df itl mpn` .dzxag iabl s` ok dhwp ,dnvr iablàîéà¥¨
àúòéöîzpeeke ,`ziixaay irvn`d oicd z` yxte xen` - §¦£¨

dy`d dxn` eay ,iyilyd ote`l `xnbd,äàîè ézøáçå éðà£¦©£¤§¦§¥¨
y `ed oicdeå ,dzøáç ìò úðîàð dðéàå dîöò ìò úðîàð,dywéà ¤¡¤¤©©§¨§¥¨¤¡¤¤©£¤§¨§¦

a xaecníéãò àkéàc,eaypyàðîéäî àì éànàdpi` recn - §¦¨¥¦©©Ÿ§¥§¨
dxeq` dzxag dzecr `ll s` ixde ,dxeq` dzxagy zpn`p
rnyn 'zpn`p dpi`' oeyldn eli`e ,dzaypy micr yiy zngn
xnel oi` o`ke .dzxag z` mixizn `l` ,dixack mibdep oi`y
`id dnvr iabl ixdy ,dnvr dy`d ab` `ziixad ok dhwpy

.zpn`p dpi`y `ziixad dxn` dzxag iabl wxe ,zpn`p
:dziiyew z` `xnbd dkiynnàlàipyd ote`d z`y s` ¤¨

,x`azdy enke ,micr yiy ote`a yxtl ep` migxkenàèéLt§¦¨
a iyilyd ote`d z` yxtl yiy,íéãò àkéìczpn`p dpi` okle §¥¨¥¦

,dyw oiicr mpn` .d`nh dzxagyàôéñ àîéàz` yxte xen` - ¥¨¥¨
dxn` ,`ziixaay iriaxd ote`dìò úðîàð ,äøBäè ézøáçå éðà£¦©£¤§¦§¨¤¡¤¤©

éàå ,dîöò ìò úðîàð dðéàå dzøáça xaecndîöòà ,íéãò àkéìc £¤§¨§¥¨¤¡¤¤©©§¨§¦§¥¨¥¦©©§¨
àðîéäî àì éànà`idy dnvr lr cirdl zpn`p dpi` recn - ©©Ÿ§¥§¨

.'xizdy dtd `ed xq`y dtd' ixde ,dxedhàèéLt àlàyiy ¤¨§¦¨
a wqer iriaxd ote`dy yxtlíéãò àkéàcdpi` okle ,eaypy §¦¨¥¦

m` `vnp :`iyewd z` `xnbd zniiqn .dnvr z` xizdl zpn`p
y okàôéñå àLéøa miwqer iriaxde ipyd ote`d -,íéãò àkéàc ¥¨§¥¨§¦¨¥¦

e ,dnvr z` xizdl zpn`p dpi` okleàúòéöîiyilyd ote`a - §¦£¨
xaecn,íéãò àkéìc,dywe ,dzxag z` xeq`l zpn`p dpi` okle §¥¨¥¦

eze`a zxacn `ziixad lky rnyn `pzd ixac znizqn ixdy
.ote`

:`xnbd zvxznïéà ,éiaà øîà,`ziixad z` yxtl yi jk ok` - ¨©©©¥¦
àôéñå àLéøa,íéãò àkéàceàúòéöîa.íéãò àkéìc ¥¨§¥¨§¦¨¥¦§¦£¨§¥¨¥¦

:xg` ote`a `ziixad z` x`an `tt axdlek ,øîà àtt áø- ©¨¨¨©¨
a zwqer `ziixad lkå ,íéãò àkéàcc xaecn mipte`d lkaàkéà §¦¨¥¦§¦¨

éôà à÷c ãçà ãòC.dy` dze` ixac cbp cirnd cg` cr yiy - ¥¤¨§¨©¥
.` :`ziixaay mipte`d zrax` miyxtzn jkeäàîè éðà äøîà̈§¨£¦§¥¨

ãçà ãò dì øîàå ,äøBäè ézøáçå,dixac jtidzøáçå äøBäè zàC ©£¤§¦§¨§¨©¨¥¤¨©§§¨©£¤§¥
,äàîèc oeik zpn`p dnvr iabl ,lka zpn`pdLôðì àúéeL éäéà §¥¨¦¦©¦¨§©§¨

àøeqéàc äëéúçmc`y ,xeqi` zkizgk dnvr z` dzyr `id - £¦¨§¦¨
eli`e ,crd ixac cbp elit` ,envr z` xeq`l on`pdzøáç£¤§¨

dãéc àîetà àéøzLî`idy dzecr it lr zxzen dzxag - ¦§©§¨©¨¦¨
`idy dieay lr cirnd leqt crl s` minkg epin`dy ,dxedh
,mipyk `ed ixd cg` crl minkg epin`dy mewn lke ,dxedh
.a .dixac cbp on`p d`nhp dzxagy xne`d cg`d crd oi`e

dxn`ãçà ãò dì øîàå ,äàîè ézøáçå äøBäè éðà,dixac jtid £¦§¨©£¤§¦§¥¨§¨©¨¥¤¨
,äøBäè Czøáçå äàîè zà,llk zpn`p dpi`éäéà,dnvr iabl - ©§§¥¨©£¤§¥§¨¦¦

íéãò àkéàc ïåék,ziaypydðéîk ìk åàìcirdl zepn`p dl oi` - ¥¨§¦¨¥¦¨¨§¦¨
eli`e .dxedh `idy dnvr lrãòc àîetà àéøzLî dzøáç- £¤§¨¦§©§¨©¨§¥

epin`dy x`azdy itke ,dxedh `idy xne`d crd it lr zxzen
dxn` .b .xqe`d crl `le xiznd cg` crl minkgézøáçå éðà£¦©£¤§¦

ãçà ãò dì øîàå ,äàîè,dixac jtid,äøBäè Czøáçå zàzpn`p §¥¨§¨©¨¥¤¨©§©£¤§¥§¨
,mrhde ,dzxag z` `l j` dnvr z` xeq`làúéeL ,éäéà¦¦©¦¨

,àøeqéàc äëéúç dLôðìj` ,envr z` xeq`l on`p mc`edzøáç §©§¨£¦¨§¦¨£¤§¨
ãòc àîetà àéøzLîdilr cirny crd ixac it lr zxzip - ¦§©§¨©¨§¥

.dxqe`le eyigkdl zpn`p dy`d oi`e ,dxedh `idy
:`xnbd dywn ,iriaxd ote`d xe`iaa `xnbd jiynzy iptlàä̈

éì änì ezmipte`d ipyn xzei iyilyd ote`a yecigd dn - ¨¨¦
ixde ,mincewdàLéø eðééäepyp xak df ote`ay miyecigd - ©§¥¨

ote`a x`azd '`xeqi`c dkizg dytpl `iey' oic ixdy ,dligza
dzxag ixac cbp dxizdl on`p cg` cry oicde ,oey`xd

:`xnbd zvxzn .ipyd ote`a ycgzdàîéúc eäîxyt` did - ©§¥¨
c `id zn`d ,ze`nh odizyy zxne`y df ote`ay ,xneléðä̈¥

eäðéð úBøBäè eäééåøz,zexedh odizyy -éëä äøîà÷c éàäå- ©§©§§¦§§©§¨¨§¨¨¦
`l dnvr lry drciy oeik `ed ze`nh odizyy dxn`y mrhde
cirdl dzvx `le ,dzaypy micr yiy xg`n zpn`p `dz

`l` ,dzxag z` wx xdhleìt íò éLôð úBîz''íézLfh mihtey) ¨©§¦¦§¦§¦
(läãáò à÷c àéädzxag mbe d`nh `id mby xnel dticrd - ¦§¨¨§¨

dxaqe ,dcal `id xq`z `le ,dpxq`z odizyy ick ,d`nh
s`y oic zia epin`i d`nh `idy dnvr lr mb xn`z m`y
s`y xne`d crd ixacl oin`dl epl yi ok m`e ,d`nh dzxag

,dxedh dnvr `idïì òîLî à÷`idy dnvr lr dxn`y oeiky ¨©§©¨
ixack ,dxedh dzxag wxe ,crd ixac cbp s` zpn`p ,dxeq`

.crd
dxn` .c :`tt ax ly xe`iad z` `xnbd zniiqnézøáçå éðà£¦©£¤§¦

ãçà ãò dì øîàå ,äøBäè,dixac jtidzøáçå zàéäéà ,äàîè C §¨§¨©¨¥¤¨©§©£¤§¥§¥¨¦¦
,zpn`p dpi` dnvr iabl -íéãò àkéàc ïåékziaypyìk åàì ¥¨§¦¨¥¦¨¨

dðéîkla` .dnvr z` xdhl zepn`p dl oi` -àéøzLî ,dzøáç §¦¨£¤§¨¦§©§¨
dãéc àîetà.dyigkn cg` cry s`e ,dzecr ici lr zxzip - ©¨¦¨

:df ote` lr mb `xnbd dywnéì änì ez àäote`a yecigd dn - ¨¨¨¦
dt' `ll dnvr z` xizdl zpn`p dpi`y dn ixde ,iriaxd
cbp dzxag z` xdhl zpn`p `idy dne ,heyt oic `ed 'xq`y

,crd ixacàLéøc àLéø eðééäoey`xd ote`a ycgzd xak df - ©§¥¨§¥¨
.`ziixaay

,iriaxd ote`a sqep yecig yi :`xnbd zvxznàîéúc eäîdid - ©§¥¨
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קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zeaezk(iyiy meil)

äðùî
:dxedh `idy zxne`d dieay oica oecl dkiynn epizpynézL§¥

,eaLpL íéLð,jk lr micr yieúàæodn zg` -éúéaLð úøîBà ¨¦¤¦§Ÿ¤¤¦§¥¦
éðà äøBäèe,iebl izlrap `l -úàæåok mb dipyd -éúéaLð úøîBà §¨£¦§Ÿ¤¤¦§¥¦

,úBðîàð ïðéà ,éðà äøBäèes` ixdy ,'xq`y dt' odl oi`y itl §¨£¦¥¨¤¡¨
minkg mexq`y zeieay lkk opice ,eaypy epl reci odixac `ll

:sqep oic .iebl elrapy yygn dpedklBæ úà Bæ úBãéòî ïäL ïîæáe¦§©¤¥§¦¤
onf lk cgi edyy xnelk ,dxedh dzxagy dcirn zg` lk m` -

,dlrap `l dzxag s`y zg` lk dz`xe oziiayúBðîàð elà éøä£¥¥¤¡¨
eliwd o`k ,zecr mzql dleqt dy`y s`e ,dpedkl zexzene
x`eank ,zeiecr x`yl mileqtd el`k lr s` jenql minkg

oldl dpyna(.fk).

* * *

àøîâ
eaypy miyp izya mipey mipic d`iand `ziixa d`ian `xnbd

:cgi,ïðaø eðzlre dnvr lr dcirn odn zg`e ,eaypy miyp izy ¨©¨¨
dxn` .` :mipic iwelig drax` dfa yi ,dzxag,äàîè éðà£¦§¥¨

äøBäè ézøáçå,úðîàð ,zpn`p oke ,envr z` xeq`l on`p mc`y ©£¤§¦§¨¤¡¤¤
.a .mileqtl ef zecra epin`d minkgy oeik ,dzxag z` xizdl

úðîàð dðéà ,äàîè ézøáçå ,äøBäè éðà`xnbd x`az oldle ,llk £¦§¨©£¤§¦§¥¨¥¨¤¡¤¤
.b .xaecn ote` dfi`adðéàå ,dîöò ìò úðîàð ,äàîè ézøáçå éðà£¦©£¤§¦§¥¨¤¡¤¤©©§¨§¥¨

.dzøáç ìò úðîàð.cdðéàå ,dzøáç ìò úðîàð ,äøBäè ézøáçå éðà ¤¡¤¤©£¤§¨£¦©£¤§¦§¨¤¡¤¤©£¤§¨§¥¨
.dîöò ìò úðîàð¤¡¤¤©©§¨

:`ziixad z` `xnbd zx`an,øî øîà,`ziixaay ipyd ote`a ¨©©
dy`d dxn`úðîàð dðéà ,äàîè ézøáçå äøBäè éðà`l` ,llk £¦§¨©£¤§¦§¥¨¥¨¤¡¤¤

.zxzen dzxage dxeq` `id
:`xnbd dywnéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -íéãò àkéìc éà- ¥¦¨¥¦§¥¨¥¦

,eayp miypd izyy micr oi` m`àðîéäî àì éànà dîöò ìò- ©©§¨©©Ÿ§¥§¨
ixde ,dxedh `idy dnvr lr cirdl zpn`p dpi` recnéúéaLð'¦§¥¦

,äøîà÷ 'éðà äøBäèelirl epipye(.ak)oicn dfa zpn`p dy`dy §¨£¦¨¨§¨
.'xizdy dtd `ed xq`y dtd'àèéLt àlàa xaecnyàkéàc ¤¨§¦¨§¦¨

íéãòlr xnel zpn`p dpi` okle ,eayp odizyy micr yiy - ¥¦
oi` ixdy ,dxedh `idy dnvrs`e ,envr z` xizdl on`p mc`

oi` ,xnelk ,d`nh `idy dxn`y dna zpn`p dpi` dzxag lr
dxeq` dzxag `l` ,dzxag z` xeq`l ick dzepn`pa jxev
dpi` 'zpn`p dpi`' oeyldy s`e .dzaypy micrd zecr zngn
,dixack mibdep seq seq ixdy] dzxag iabl jk lk zwcwecn
ef oeyl `ziixad dhwpy jk ab` mewn lkn ,[d`nh dzxagy

,dyw df itl mpn` .dzxag iabl s` ok dhwp ,dnvr iablàîéà¥¨
àúòéöîzpeeke ,`ziixaay irvn`d oicd z` yxte xen` - §¦£¨

dy`d dxn` eay ,iyilyd ote`l `xnbd,äàîè ézøáçå éðà£¦©£¤§¦§¥¨
y `ed oicdeå ,dzøáç ìò úðîàð dðéàå dîöò ìò úðîàð,dywéà ¤¡¤¤©©§¨§¥¨¤¡¤¤©£¤§¨§¦

a xaecníéãò àkéàc,eaypyàðîéäî àì éànàdpi` recn - §¦¨¥¦©©Ÿ§¥§¨
dxeq` dzxag dzecr `ll s` ixde ,dxeq` dzxagy zpn`p
rnyn 'zpn`p dpi`' oeyldn eli`e ,dzaypy micr yiy zngn
xnel oi` o`ke .dzxag z` mixizn `l` ,dixack mibdep oi`y
`id dnvr iabl ixdy ,dnvr dy`d ab` `ziixad ok dhwpy

.zpn`p dpi`y `ziixad dxn` dzxag iabl wxe ,zpn`p
:dziiyew z` `xnbd dkiynnàlàipyd ote`d z`y s` ¤¨

,x`azdy enke ,micr yiy ote`a yxtl ep` migxkenàèéLt§¦¨
a iyilyd ote`d z` yxtl yiy,íéãò àkéìczpn`p dpi` okle §¥¨¥¦

,dyw oiicr mpn` .d`nh dzxagyàôéñ àîéàz` yxte xen` - ¥¨¥¨
dxn` ,`ziixaay iriaxd ote`dìò úðîàð ,äøBäè ézøáçå éðà£¦©£¤§¦§¨¤¡¤¤©

éàå ,dîöò ìò úðîàð dðéàå dzøáça xaecndîöòà ,íéãò àkéìc £¤§¨§¥¨¤¡¤¤©©§¨§¦§¥¨¥¦©©§¨
àðîéäî àì éànà`idy dnvr lr cirdl zpn`p dpi` recn - ©©Ÿ§¥§¨

.'xizdy dtd `ed xq`y dtd' ixde ,dxedhàèéLt àlàyiy ¤¨§¦¨
a wqer iriaxd ote`dy yxtlíéãò àkéàcdpi` okle ,eaypy §¦¨¥¦

m` `vnp :`iyewd z` `xnbd zniiqn .dnvr z` xizdl zpn`p
y okàôéñå àLéøa miwqer iriaxde ipyd ote`d -,íéãò àkéàc ¥¨§¥¨§¦¨¥¦

e ,dnvr z` xizdl zpn`p dpi` okleàúòéöîiyilyd ote`a - §¦£¨
xaecn,íéãò àkéìc,dywe ,dzxag z` xeq`l zpn`p dpi` okle §¥¨¥¦

eze`a zxacn `ziixad lky rnyn `pzd ixac znizqn ixdy
.ote`

:`xnbd zvxznïéà ,éiaà øîà,`ziixad z` yxtl yi jk ok` - ¨©©©¥¦
àôéñå àLéøa,íéãò àkéàceàúòéöîa.íéãò àkéìc ¥¨§¥¨§¦¨¥¦§¦£¨§¥¨¥¦

:xg` ote`a `ziixad z` x`an `tt axdlek ,øîà àtt áø- ©¨¨¨©¨
a zwqer `ziixad lkå ,íéãò àkéàcc xaecn mipte`d lkaàkéà §¦¨¥¦§¦¨

éôà à÷c ãçà ãòC.dy` dze` ixac cbp cirnd cg` cr yiy - ¥¤¨§¨©¥
.` :`ziixaay mipte`d zrax` miyxtzn jkeäàîè éðà äøîà̈§¨£¦§¥¨

ãçà ãò dì øîàå ,äøBäè ézøáçå,dixac jtidzøáçå äøBäè zàC ©£¤§¦§¨§¨©¨¥¤¨©§§¨©£¤§¥
,äàîèc oeik zpn`p dnvr iabl ,lka zpn`pdLôðì àúéeL éäéà §¥¨¦¦©¦¨§©§¨

àøeqéàc äëéúçmc`y ,xeqi` zkizgk dnvr z` dzyr `id - £¦¨§¦¨
eli`e ,crd ixac cbp elit` ,envr z` xeq`l on`pdzøáç£¤§¨

dãéc àîetà àéøzLî`idy dzecr it lr zxzen dzxag - ¦§©§¨©¨¦¨
`idy dieay lr cirnd leqt crl s` minkg epin`dy ,dxedh
,mipyk `ed ixd cg` crl minkg epin`dy mewn lke ,dxedh
.a .dixac cbp on`p d`nhp dzxagy xne`d cg`d crd oi`e

dxn`ãçà ãò dì øîàå ,äàîè ézøáçå äøBäè éðà,dixac jtid £¦§¨©£¤§¦§¥¨§¨©¨¥¤¨
,äøBäè Czøáçå äàîè zà,llk zpn`p dpi`éäéà,dnvr iabl - ©§§¥¨©£¤§¥§¨¦¦

íéãò àkéàc ïåék,ziaypydðéîk ìk åàìcirdl zepn`p dl oi` - ¥¨§¦¨¥¦¨¨§¦¨
eli`e .dxedh `idy dnvr lrãòc àîetà àéøzLî dzøáç- £¤§¨¦§©§¨©¨§¥

epin`dy x`azdy itke ,dxedh `idy xne`d crd it lr zxzen
dxn` .b .xqe`d crl `le xiznd cg` crl minkgézøáçå éðà£¦©£¤§¦

ãçà ãò dì øîàå ,äàîè,dixac jtid,äøBäè Czøáçå zàzpn`p §¥¨§¨©¨¥¤¨©§©£¤§¥§¨
,mrhde ,dzxag z` `l j` dnvr z` xeq`làúéeL ,éäéà¦¦©¦¨

,àøeqéàc äëéúç dLôðìj` ,envr z` xeq`l on`p mc`edzøáç §©§¨£¦¨§¦¨£¤§¨
ãòc àîetà àéøzLîdilr cirny crd ixac it lr zxzip - ¦§©§¨©¨§¥

.dxqe`le eyigkdl zpn`p dy`d oi`e ,dxedh `idy
:`xnbd dywn ,iriaxd ote`d xe`iaa `xnbd jiynzy iptlàä̈

éì änì ezmipte`d ipyn xzei iyilyd ote`a yecigd dn - ¨¨¦
ixde ,mincewdàLéø eðééäepyp xak df ote`ay miyecigd - ©§¥¨

ote`a x`azd '`xeqi`c dkizg dytpl `iey' oic ixdy ,dligza
dzxag ixac cbp dxizdl on`p cg` cry oicde ,oey`xd

:`xnbd zvxzn .ipyd ote`a ycgzdàîéúc eäîxyt` did - ©§¥¨
c `id zn`d ,ze`nh odizyy zxne`y df ote`ay ,xneléðä̈¥

eäðéð úBøBäè eäééåøz,zexedh odizyy -éëä äøîà÷c éàäå- ©§©§§¦§§©§¨¨§¨¨¦
`l dnvr lry drciy oeik `ed ze`nh odizyy dxn`y mrhde
cirdl dzvx `le ,dzaypy micr yiy xg`n zpn`p `dz

`l` ,dzxag z` wx xdhleìt íò éLôð úBîz''íézLfh mihtey) ¨©§¦¦§¦§¦
(läãáò à÷c àéädzxag mbe d`nh `id mby xnel dticrd - ¦§¨¨§¨

dxaqe ,dcal `id xq`z `le ,dpxq`z odizyy ick ,d`nh
s`y oic zia epin`i d`nh `idy dnvr lr mb xn`z m`y
s`y xne`d crd ixacl oin`dl epl yi ok m`e ,d`nh dzxag

,dxedh dnvr `idïì òîLî à÷`idy dnvr lr dxn`y oeiky ¨©§©¨
ixack ,dxedh dzxag wxe ,crd ixac cbp s` zpn`p ,dxeq`

.crd
dxn` .c :`tt ax ly xe`iad z` `xnbd zniiqnézøáçå éðà£¦©£¤§¦

ãçà ãò dì øîàå ,äøBäè,dixac jtidzøáçå zàéäéà ,äàîè C §¨§¨©¨¥¤¨©§©£¤§¥§¥¨¦¦
,zpn`p dpi` dnvr iabl -íéãò àkéàc ïåékziaypyìk åàì ¥¨§¦¨¥¦¨¨

dðéîkla` .dnvr z` xdhl zepn`p dl oi` -àéøzLî ,dzøáç §¦¨£¤§¨¦§©§¨
dãéc àîetà.dyigkn cg` cry s`e ,dzecr ici lr zxzip - ©¨¦¨

:df ote` lr mb `xnbd dywnéì änì ez àäote`a yecigd dn - ¨¨¨¦
dt' `ll dnvr z` xizdl zpn`p dpi`y dn ixde ,iriaxd
cbp dzxag z` xdhl zpn`p `idy dne ,heyt oic `ed 'xq`y

,crd ixacàLéøc àLéø eðééäoey`xd ote`a ycgzd xak df - ©§¥¨§¥¨
.`ziixaay

,iriaxd ote`a sqep yecig yi :`xnbd zvxznàîéúc eäîdid - ©§¥¨
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קפו
oiglbn el`e` cenr ck sc ± iyily wxtzeaezk

åáùðù íéùð éúù éðúéîì éòáã íåùî.zepn`p ef z` ef zecirny onfac opireny`l Ð

äùà åàéùäì ïîàð åðéàå äîåøúá åìéëàäì ïîàð.oiqgeia `id dlrn ,zqgein Ð

'åë àøîéîì`w Ð.oilneb meyn dcedi iaxc `nrhc jzrc `wlqíéøîçäixgeq Ð

oikilene ,d`eazlefd mewnn.oikxklìùå ï÷åúî åðéà éìù ïùé éøáç ìùå ùãç éìù
ï÷åúî éøéáçlflfne ,exiag ly z` gayn Ð

.xyern ixiag ly ,xyern epi` ily .ely z`

lye] ,ekxev lk oiicr yai epi`e ycg ily

on aeh oyi mzqc .[ekxev lk yaie oyi ixiag

edfi`"a 'ixn`ck ,oxebd zra ycgd`aa) "jyp

`rivnzepyie rax`n zeycg eid :(a,ar

.ylynïîàð åðéà,`ed ux`d mre li`ed Ð

lr cirny it lr s` .xyrnd lr on`p epi`e

mixac ef mr siqeny cere ,owezn epi`y ely

mixg`exiag ly z` gaylÐon`p epi`

opi`y ,owezn zwfga exiag ly z` wifgdl

mewna ip`e ,o`k dz` xen` :oinixrn `l`

.xg`
éìëùá
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17

éúéáùðmeyn ipyn `l i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dywe Ð il dnl ip` dxedhe

!zpn`p dpi` Ð ip` dxedh dxn`e ziaypy micr yi m` ,`tiq ipzinl irac

xir :`tiq ipzwc ,dl opirny oizipznc `tiqnc ,jixhv` `l `d meync :xnel yie

.ip` dxedh xnel zpn`p dpi`e ,zeleqt dkeza e`vnpy zepdk lk Ð mekxk deyaky

éúùopirny`l i`c Ð il dnl eaypy miyp

opz `icda `d ,dzxag lr zpn`p zg`c

.mipn`p dgtye car elit`c (`,fk zeaezk)

ïëåipzinl irac meyn il dnl miyp` ipy

miyp izya la` Ð opaxe dcedi iaxc `zbelt

dieayac meyn ,dcedi iax bilt `lc rnyn

,`kti` ogky` (`,ek) onwlc :dywe .eliwd

it lr elit` dnexza on`p enez itl giqnc

iax edlrdc zelg lke` opgei iab xn`ck ,envr

lkd (a,fk) onwl ipz dieay iabe ,eit lr dpedkl

giqna dl iwene ,dlran ueg ,dcirdl mipn`p

ediizbelt opinwenc i`nl ,edine !enez itl

`nrhc ,`gip Ð oiqgeil dnexzn oilrna

meyn ,dieayan dnexza ith dcedi iax xingnc

ith lwinc ,iax la` .oiqgeil dnexzn oilrnc

xaqwc meyn epiid Ð enez itl giqna dnexza

la` .onwl xn`ck ,oiqgeil dnexzn oilrn oi`c

!dyw Ð milneb meyn ediizbelt iwenc i`nl

xykznc `ed `wec opaxc dnexzac :xnel yie

`aa) "`xza lfebd"a rnynck ,enez itl giqna

.`l Ð `ziixe`c dnexza la` (a,ciw `nw

ìáà:qxhpewa yxit .dy` e`iydl on`p epi`

:dywe .zepizpe zexfnn yyg meyn

zenai) "ulegd"a opixn`ck yginl `kil ikdlc

,l`xyi za lr `ad care ixkp iab (`,dn

,ilb lif :dil opixn`crnyn .jpin za aiqp e`

ede`iyi Ð eze` mixikn oi`y mewnl jli m`c

`edy rnyn .jipa leqtl on`p dz` i`e jnvr leqtl dz` on`p :dil xn`e ,dcedi iaxc dinwl `z`c `edd iab oke .xfnne oizpa ea ewtzqi `le ,mixikn oi`y it lr s` ,l`xyi za

`yepd :(`,er oiyecw) "oiqgei dxyr"a opzck ,zedn` rax`n dweca e`iydl epiid Ð xn`wc dy` e`iydlc :mz epiaxl d`xpe !mda mixikn eid `ly it lr s` ,mixyk zwfga eid eipae

.dcearl exiykdl on`p epi`e xninl ivnc oicd `ede .eixg` wecal jxhvi `l` ,dwica `la odkl eza xiykdl dweca dy` `yi m` on`p oi`e ,zedn` rax` dixg` wecaiy jixv dy`

dicica zwcea dpi` `idc xn`wc ,mzd rnyn oke .izyxitck ,opiyiig `l `dlc Ð zepizpe zexfnn wtq meyn `le ,mdipiay millg l`xyi oixikn oi`c ,zellg meyn `id dwica dze`e

ewcai `l Ð oiwcea zellg meyn i` :xn`z m`e !dxezay oiyper lkl yi`l dy` aezkd deydc ,exdfed i`ce `d zepizpe zexfnn meyn i`e ,mileqtl `ypil zexyk exdfed `lc Ð

,zellg meyn a`d qegi z` wecal ekixvdy xg`n :xnel yie !zellgl dxdh dewn l`xyi ipa `nlr ileklc ,dia` ici lr `id dxyk ,dllg dn` dzid elit`c ,cal dia` qegi `l`

:ixn`e ,dwica ikxvn `le ,mzd dilr ibilt opaxc ,xi`n iaxk `iz` odkl eza `iydl dwica ikxvnc oizrny jd dleke .zepizpe zexfnn ly mb ,day leqt lk wecal ekxved zellg ab`

Ð opaxk elit` ,inp i` .cner dpedk zwfga e`lc ,jixv dcearl envr e` epa xiykdl ,edine .dpedkl eza xiykdl ick cg` cr elit` jixv oi`e ,zecner od zexyk zwfga zegtyn lk

.'ek xrxr eilr `vi `ly Ð mixen` mixac dna :opaxc ediizlina mzd xn`wck ,xrxr eilr `viaeéìùmeyn miyxtn yic :qxhpewa yxit "it lr s`" wxta Ð oyi ixiag lye ycg

oa oeyny epiaxe !ycgd lr ux`d inr ecygpy mewn meya epivn `lc :cere ?xninl `ki` i`n oyi ,ycg i`nc gpizd ?eliwd i`nca uxzn i`n Ð ok m`c ,`id `zlin e`le .xner

ziriay zkqna opzc ,ycg ziriayl ixwc ogky`e .dxary dpya lcbe oyi ixiag lye ,xeriad xg` ezedydl xeq`e ,ziriaya lcbe ycg ily :xn`we ,ziriay` i`wc :yxit mdxa`

yi onya eyaky ycg cxe :(f dpyn iriay wxt)dixz`ac meyn ,ziriaya lwin dcedi iaxc cenlzdl dil `hiytc ,uxzl yg `l ziriaya Ð eliwd i`nca ipyn ike .cxed z` hwli Ð o

Ð xyrnd lr ceygd :(`,l zexeka) "dnk cr" wxta opzc ,ziriay` ecygp `l ux`d inr mzqc ,mz epiaxl d`xp oi`e .(`,cp oihib) "oiwfipd"a xn`ck ,ziriay edl `xing dcedi iaxc

opzc `de .md oiceyg oey`x xyrn`c ,ipy xyrn epiid Ð ipzwc xyrne .ziriaya oiceyg opi` `nzqc `nl` .xyrnd lr ceyg epi` Ð ziriayd lr ceygd ,ziriayd lr ceyg epi`

miceygc rnync ,ziriay meyn `le xyrn meyn `l yyeg epi` Ð ux`d mr ogehl e` izek ogehl oihig jilend :(a,`q oihib) "oiwfipd"a dl iziine (c dpyn iyily wxt) i`nc zkqna

yyeg epi` Ð lyal dxicwe zet`l dqir ezpkyl ozepd :(`,e) oilegc `nw wxta iziinc `idd oke .ixii` ceyg i`cea ,inp i` .ziriay hwp izek meync xninl `ki` Ð ziriayd lr

dywd cere !owezn epi` xn`wck ,ycg epi` ixag ly xninl dil ded ,ixiin ziriay e` ycg xeqi`a i`c :mz epiaxl dyw cere .ziriay meyn `le xyrn meyn `l ,day oilaze xe`yl

,on`p ipelt yi` on`p ipi` ip` :cg` el xn`e ?xyrn o`k in ,on`p o`k in :xn`e ,my mc` xikn epi`e xirl qpkpd :(iyily wxt) i`nc zkqna opz oixngc dpyn `iddc lirlc ,mz epiax

j`id Ð ziriay e` ycg xeqi` dia zilc epiid oyi i`e .mipn`p el` ixd Ð df z` df oilnebk ody it lr s` .ilv` jglyy in :dil xn` ?oyi xken o`k in :dil xn` ,epnid gwle jld

itl `l` elv` jld `l `lde ,ziriay e` ycg did xak epnn dpwy dny llkn Ð oyi xken in j`idl li`y `wcn :cere !on`p epi`y xne` envra `ed `lde ,elv` eglyy inn dpew

ikd elit` Ð oilnebk ith ifgine ,exiag ly z` giayne ely z` rxbny it lr s`c ,dihwp dcedi iaxc `zeaxle .xn`w giaydlc ,xwir mz epiaxl d`xp qxhpewd yxite !on`p `edy

`l ikd meyn Ð `nlra milnebl opiyiigc e`l i`c :xnel yie !izyxitck ,oilneb ody dnecc ,oilnebl opiyiigc `ed `kd `nlc ?opaxc` opaxc dil dyw i`n ok m` :xn`z m`e .oipn`p

.ith opiyiig eedééáàoke .od oixyrn ux`d inr aex :xn` `ax .dkxa ira `l mdixac wtq :(`,bk zay) "oiwilcn dna" wxta iia` xn`c `de Ð 'ek i`nca jetiz `l mlerl xn`

g eyr Ð mdixac i`ce :iia` ipyn (a,ep zeaezk) "it lr s`" wxta.dil zi` `kd `dc ,`axc iia`l dil zilc meyn `l .eliwd i`nca :xn` `ax .wefig eyr `l Ð mdixac wtq ,wefi

edine .wefig eyr `l mbe ,dkxa ira `l Ð aex `kilc ab lr s` ,mdixac wtq lkc iia`l dil zi`c `l` .od oixyrn ux`d inr aexc oizipznn wiic (a,dl dvia) "`iand" idliyac cere

`xiaq mzd !`ax xn`wck ,oixyrn ux`d inr aex` jinq `le .mipwezn mpi`y mixac eplik`i `ny :iia` yxtn ,ux`d mr af mr yext af lk`i `lc `idd` ,(`,bi) zayc `nw wxta

ixaer ici riiql oiprl ,oixyrnc zevx`d inr aex` jnqinl ira `le 'ek dtp dy` zl`yn iab (`,`q oihib) "oiwfipd" seqa `ax oke .`aex` opiknq `le ,oixingn `zln `iddlc dil

.xingdl df oiprl el d`xpc ,dxiar
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ïàîìdì éðúîc ïàîì àlà ,àôéqà dì éðúîc §©§©§¥¨©¥¨¤¨§©§©§¥¨
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ìL eäiL ãò ,äMà BàéOäìéaø .äæ ìò ïéãéòî íéðLe äæ ìò ïéãéòî íéðL ,äL §©¦¦¨©¤§§¨§©¦§¦¦©¤§©¦§¦¦©¤©¦

ìL eäiL ãò äîeøúa Bìéëàäì ïîàð Bðéà óà :øîBà äãeäé,äæ ìò ïéãéòî íéðL ,äL §¨¥©¥¤¡¨§©£¦¦§¨©¤§§Ÿ¨§©¦§¦¦©¤
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"ïweúî éøáç ìLå ïweúî Bðéà élL" ,"ïLé éøáç ìLå¯:øîBà äãeäé éaø ,ïîàð Bðéà §¤£¥¦¨¨¤¦¥§¨§¤£¥¦§¨¥¤¡¨©¦§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zeaezk(ycew zay meil)

àì àîéàdligzny miyyeg ep`e ,dfa on`p epi`y xn`p `ny - ¥¨Ÿ
eixac ick jeze ,eia` ly rwxwdy exiag ipta zecedl oiekzd
dkxved okle ,dpciqti `ly ick ,epnn d`pwy xnel ea xfg

.on`p `ed dfk ote`a mby rinydl dpynd
dy`y ,ziyilyd dpyna jxev yi recn x`al `xnbd dkiynn

:ip` dyexbe iziid yi` zy` xnel zpn`pézøz éðä ïðéòîLà éàå§¦©§§¦¨¨¥©§¥
mc`y ,mipey`xd mipicd ipy z` wx rinyn `pzd did m`e -
micry oke ,'epnn dizgwle dzid jia` ly ef dcy' xnel on`p
mixaeq epiid ,'epiid miqep` la` df `ed epici azk' xnel mipn`p

,el` mipte`a `wec `id ef zepn`pyàðBîîc íeMîmdy oeik - ¦§¨¨
,ef zepn`p lr mikneqy ,zepenn ipicìáàaàøeqéàc ,Léà úLà £¨¥¤¦§¦¨

,yi` zy` xeqi` iabl `ed oecipdy -àì àîéàxn`p `ny - ¥¨Ÿ
dfa s`y dpynd dycige ,dyxbzdy xnel zpn`p dpi`y

.dixacl mipin`n
,`pzd dpny iriaxd oicde :zxxane `xnbd dkiynnéúéaLð¦§¥¦

,éðà äøBäèe,'xq`y dt' oicn zpn`pyéì änì.ea ycgzd dn - §¨£¦¨¨¦
e`py j` ,yecig oi` dpynd ly df wlga zn`a :`xnbd zx`an

`pzdéðúéîì éòa à÷c íeMî,df oic `tiqa zepyl dvxy -íàå ¦§¨¨¥§¦§¥§¦
úàNpMîdixac it lr,àöz àì Bæ éøä ,íéãò eàadfa ycgzde ¦¤¦¥¨¥¦£¥Ÿ¥¥

.dxzida zx`yp ,xq`y dt dl oi` dzry s`y
:`xnbd dywn .`tiqay df oicay yecigd z` zxxan `xnbd

lirl mi`xen` ewlgp ixd(.bk)z`yip m`y `tiqa xen`d m`d ,
iabl s` e` ,ip` dxedhe iziayp zxne`d iabl wx xen` `vz `l

ok m`e .izyxbzde iziid yi` zy` zxne`déðúîc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§©§¥
àôéqà dìipyd ote`a wxy xne`d ixacl oaen yecigd - ¨©¥¨

`l z`yip m` 'ip` dxedhe iziayp' dxn`y ,dpyna xkfedy
m`y oicd xwir z` dligz rinydl dpynd dkxved okle ,`vz
mewn lkne ,zpn`p dpi` micr e`a m`e ,zpn`p xq`y dt dl yi

.`vz `l ,micr e`a jk xg`e z`yip m`dì éðúîc ïàîì àlà¤¨§©§©§¥¨
àLéøàiziid yi` zy` zxne`a ,`yixa mby xne`d zrcl - ©¥¨

,`vz `l micr e`a jk xg`e z`yip m` ,izyxbzdeàkéà éàî©¦¨
øîéîìiziayp' ly oicd z` `iadl dpynd dkxved recn - §¥©

xeqi` iabl m`y heyte ,yecig lk jka oi` ixde ,'ip` dxedhe
dieay xeqi` iably i`ce ,`vz `l z`yip m`y exn` yi` zy`

.ok exn`i
iziayp' ly df oica yecig oi` ef drc itl ok` :`xnbd daiyn

`ed `pzd z`f dpyy mrhde ,'ip` dxedheéðúéîì éòa à÷c íeMî¦§¨¨¥§¦§¥
ly oicd z` dixg`ly dpyna,'eaLpL íéLð ézL'od m`y §¥¨¦¤¦§

dnvr dieayd oica dligz gzt okle ,zepn`p od ef lr ef zecirn
.dxedh `idy zxne`y

:zl`eye `xnbd dkiynn'eaLpL íéLð ézL'eéì änìdn - §¥¨¦¤¦§¨¨¦
df oic ixde ,dzxag lr cirdl zpn`p zg` lky jka yecigd

oldl dpyna x`ean(.fk)cirdl mipn`p dgty e` car elit`y
:`xnbd zx`an .dxedh `idy dieayd lrLeçéð àîéúc eäî©§¥¨¥

ïéìîBâìlr dcirnd dy` mzq mpn`y ,xnel xyt` did - §§¦
zg` lk ,zecirn odizyy o`k j` ,zpn`p dxedh `idy dzxag
zg` lky jk lr odipia enikqd ody yeygl yi ,dzxag lr
odizeiecr oi`e ,dilr cirz dzxag dxenzae ,dzxag lr cirz

,zn`ïì òîLî÷.zepn`p odizy `l` ,jkl miyyeg oi`y ¨©§©¨
epizpyna `pzd dpyy iyingd oicde :x`al `xnbd dtiqenïëå§¥

íéLðà éðL,on`p epi`y odk `edy envr lr cirn cg` lkyänì §¥£¨¦¨¨
,éì.odk `edy envr lr on`p mc` oi`y heyt xacd ixde ¦

:`xnbd zx`anïðaøå äãeäé éaøc àzâeìt éðúéîì éòa à÷c íeMî¦§¨¨¥§¦§¥§§¨§©¦§¨§©¨¨
dcedi iax zwelgn z` `tiqa `iadl `pzd dvxy oeik -

.exiag lr cirn cg` lky ote` iabl ,minkge

* * *
iax oipn`p el` ixd df z` df oicirn ody onfa' :dpyna epipy
d`ian `xnbd .'cg` cr it lr dpedkl oilrn oi` xne` dcedi

:df oipra `ziixa,ïðaø eðzmdn cg`e ,epiptl mi`ad mc` ipa ipy ¨©¨¨
xne`ïîàð ,ïäk éøáçå ïäk éðàexiag lrBðéàå ,äîeøúa Bìéëàäì £¦Ÿ¥©£¥¦Ÿ¥¤¡¨§©£¦¦§¨§¥

äMà BàéNäì ïîàðe` xfnn `edy miyyeg ep`y oeik ,zqgein ¤¡¨§©¦¦¨
,dxiyk dy`a xeq`d ,xg` ldw leqtìL eäiL ãòäLmc` ipa ©¤§§Ÿ¨

eidie ,mid zpicnn cgi e`ayíéðLmkezníéðLe ,äæ ìò ïéãéòî §©¦§¦¦©¤§©¦
,äæ ìò ïéãéòîcg` lk lr yiy `vnpe ,iyilyd lr micirn mipye §¦¦©¤

.odk `edy micr ipy mdnäãeäé éaøoey`xd oicd lr wleg ©¦§¨
e,øîBàon`p epi`y wx `l ,cg` lk lr cg` cr wx yiyk ¥

`l` ,`nw `pz ixacke ,dy` e`iydlBìéëàäì ïîàð Bðéà óà©¥¤¡¨§©£¦
ìL eäiL ãò ,äîeøúaäL,cgi e`eaiyíéðLe ,äæ ìò ïéãéòî íéðL ¦§¨©¤§§Ÿ¨§©¦§¦¦©¤§©¦

,äæ ìò ïéãéòî.iyilyd lr micirn mipy oke §¦¦©¤
ddnz .dcedi iaxe opax ly mdizexaq md dn zxxan `xnbd

:`xnbdàøîéîì,mzwelgn z` yxtl ozip m`d -äãeäé éaøc §¥§¨§©¦§¨
,dnexza elik`dl on`p cg` cr oi`y xne`dïéìîBâì Lééç- ¨¥§§¦

exiag lr ciri cg` lky mdipia mipyd enikqd `ny yyeg
epi` okle ,odk `edy eilr exiag ciri jkl dxenzae ,odk `edy

.mpin`nïðaøådnexz iabl cg` crl mipin`ndéLééç àì §©¨¨Ÿ¨§¦
eäì ïðéòîL àëtéà àäå .ïéìîBâìep`vn zxg` dpyna ixde - §§¦§¨¦§¨¨§¦¨§

,zeketd mdizexaqyïðúcdpyna(f"n c"t i`nc),ïéønçäixgeq - ¦§©©©¨¦
mdixeng lr d`eaz mikileny d`eazøéòì eñðëpLz` xeknl ¤¦§§¨¦

minkg exfby ,'i`nc' zexit mdizexity ux`d inr mde ,mzxegq
,mixyrn mpi`y eyygy oeik xeqi` mdilr,ïäî ãçà øîàå§¨©¤¨¥¤

d`eazdLãç élL,ekxv lk yaiizd `l oiicre ,`edåeli`ìL ¤¦¨¨§¤
éøáç`ed,ïLé,xn`e siqed oke .ycgdn aeh `edyBðéà élL £¥¦¨¨¤¦¥

ïweúî,zexyrn epnn eyxted `l -åeli`Bðéà ,ïweúî éøáç ìL §¨§¤£¥¦§¨¥
ïîàðs`e ,'i`nc' zwfga md `l` ,exiag ly eizexit z` xizdl ¤¡¨

enikqd mdy yeygl yi ,mixyern mdy mdilr cirn exiagy
mewnae ,exiag ly ez`eaz z` gayi `ed df mewnay mdipia

.on`p epi` okle ,ez`eaz z` gayi exiag xg`äãeäé éaøwleg ©¦§¨
eïîàð ,øîBào`kn gkene .exiag ly eizexit z` xizdl `ed ¥¤¡¨

`le ,jkl miyyeg minkge ,oilnebl yyeg epi` dcedi iaxy
dcedi iaxy ,dpedk iabl lirl d`aedy `ziixad zernynk

` cr oi`y xn` okle ,oilnebl yyegy `edzelrdl on`p cg
.oilnebl miyyeg mpi`y md minkge ,dpedkl

:`xnbd zvxznähéMä úôìçeî ,áø øîà ,äáäà øa àcà áø øîà̈©©©¨©©£¨¨©©§¤¤©¦¨
oia dxizq oi`e ,ezhiy z` silgde `pzd drh zenewnd cg`a -

.`ziixal dpynd
:sqep uexiz d`ian `xnbdCetéz àì íìBòì ,øîà éiaàoi` - ©©¥¨©§¨Ÿ¥

yyegy `ed dcedi iax mewn lka `l` ,`qxibd z` zepyl jxev
,dpedk iabl `ziixaa x`eanke ,jkl miyyeg mpi` opaxe oilnebl

y oeik ,dpyna xen`d lr `iyew ef oi`e,elé÷ä éàîãay iptnáBø ¦§©¥¥
,ïä ïéøNòî õøàä énòyyeg dcedi iax llk jxcay s` okle ©¥¨¨¤§©§¦¥

oin`n `l` ,jkl yyeg epi`e lwin `ed i`nc iabl ,oilnebl
.zxyern `idy exiag z`eaz lr cirny mc` eze`l

:iia` ly evexiz z` milyn `ax,àáø øîàn wx ikeäãeäé éaøc ¨©¨¨§©¦§¨
,àéL÷ äãeäé éaøcàne,àéL÷ àì ïðaøcà ïðaøcopax ixac mb ixde ©§©¦§¨©§¨§©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨

,oilnebl miyyeg mpi` dpedk ly `ziixaay ,df z` df mixzeq
.jkl miyyeg md i`nc iabl eli`eàlà,`ax siqedäãeäé éaøc ¤¨§©¦§¨

ïðépLãk ,àéL÷ àì äãeäé éaøcài`ncay iia` uxizy enk - ©§©¦§¨Ÿ©§¨¦§©¦¨
e .eliwdïðaøcà ïðaøcok mb,àéL÷ àìzwqer dpyndy oeik epiide §©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨

àá÷eò øa àîç éaø øîàãkxaecny ,xg` mewnaaote`éìkL ¦§¨©©¦¨¨©§¨§¤§¥
Búeðneàd`eazd xken ly,Bãéa ¨§¨
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קפז oiglbn el`e` cenr ck sc ± iyily wxtzeaezk
åáùðù íéùð éúù éðúéîì éòáã íåùî.zepn`p ef z` ef zecirny onfac opireny`l Ð

äùà åàéùäì ïîàð åðéàå äîåøúá åìéëàäì ïîàð.oiqgeia `id dlrn ,zqgein Ð

'åë àøîéîì`w Ð.oilneb meyn dcedi iaxc `nrhc jzrc `wlqíéøîçäixgeq Ð

oikilene ,d`eazlefd mewnn.oikxklìùå ï÷åúî åðéà éìù ïùé éøáç ìùå ùãç éìù
ï÷åúî éøéáçlflfne ,exiag ly z` gayn Ð

.xyern ixiag ly ,xyern epi` ily .ely z`

lye] ,ekxev lk oiicr yai epi`e ycg ily

on aeh oyi mzqc .[ekxev lk yaie oyi ixiag

edfi`"a 'ixn`ck ,oxebd zra ycgd`aa) "jyp

`rivnzepyie rax`n zeycg eid :(a,ar

.ylynïîàð åðéà,`ed ux`d mre li`ed Ð

lr cirny it lr s` .xyrnd lr on`p epi`e

mixac ef mr siqeny cere ,owezn epi`y ely

mixg`exiag ly z` gaylÐon`p epi`

opi`y ,owezn zwfga exiag ly z` wifgdl

mewna ip`e ,o`k dz` xen` :oinixrn `l`

.xg`
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éúéáùðmeyn ipyn `l i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dywe Ð il dnl ip` dxedhe

!zpn`p dpi` Ð ip` dxedh dxn`e ziaypy micr yi m` ,`tiq ipzinl irac

xir :`tiq ipzwc ,dl opirny oizipznc `tiqnc ,jixhv` `l `d meync :xnel yie

.ip` dxedh xnel zpn`p dpi`e ,zeleqt dkeza e`vnpy zepdk lk Ð mekxk deyaky

éúùopirny`l i`c Ð il dnl eaypy miyp

opz `icda `d ,dzxag lr zpn`p zg`c

.mipn`p dgtye car elit`c (`,fk zeaezk)

ïëåipzinl irac meyn il dnl miyp` ipy

miyp izya la` Ð opaxe dcedi iaxc `zbelt

dieayac meyn ,dcedi iax bilt `lc rnyn

,`kti` ogky` (`,ek) onwlc :dywe .eliwd

it lr elit` dnexza on`p enez itl giqnc

iax edlrdc zelg lke` opgei iab xn`ck ,envr

lkd (a,fk) onwl ipz dieay iabe ,eit lr dpedkl

giqna dl iwene ,dlran ueg ,dcirdl mipn`p

ediizbelt opinwenc i`nl ,edine !enez itl

`nrhc ,`gip Ð oiqgeil dnexzn oilrna

meyn ,dieayan dnexza ith dcedi iax xingnc

ith lwinc ,iax la` .oiqgeil dnexzn oilrnc

xaqwc meyn epiid Ð enez itl giqna dnexza

la` .onwl xn`ck ,oiqgeil dnexzn oilrn oi`c

!dyw Ð milneb meyn ediizbelt iwenc i`nl

xykznc `ed `wec opaxc dnexzac :xnel yie

`aa) "`xza lfebd"a rnynck ,enez itl giqna

.`l Ð `ziixe`c dnexza la` (a,ciw `nw

ìáà:qxhpewa yxit .dy` e`iydl on`p epi`

:dywe .zepizpe zexfnn yyg meyn

zenai) "ulegd"a opixn`ck yginl `kil ikdlc

,l`xyi za lr `ad care ixkp iab (`,dn

,ilb lif :dil opixn`crnyn .jpin za aiqp e`

ede`iyi Ð eze` mixikn oi`y mewnl jli m`c

`edy rnyn .jipa leqtl on`p dz` i`e jnvr leqtl dz` on`p :dil xn`e ,dcedi iaxc dinwl `z`c `edd iab oke .xfnne oizpa ea ewtzqi `le ,mixikn oi`y it lr s` ,l`xyi za

`yepd :(`,er oiyecw) "oiqgei dxyr"a opzck ,zedn` rax`n dweca e`iydl epiid Ð xn`wc dy` e`iydlc :mz epiaxl d`xpe !mda mixikn eid `ly it lr s` ,mixyk zwfga eid eipae

.dcearl exiykdl on`p epi`e xninl ivnc oicd `ede .eixg` wecal jxhvi `l` ,dwica `la odkl eza xiykdl dweca dy` `yi m` on`p oi`e ,zedn` rax` dixg` wecaiy jixv dy`

dicica zwcea dpi` `idc xn`wc ,mzd rnyn oke .izyxitck ,opiyiig `l `dlc Ð zepizpe zexfnn wtq meyn `le ,mdipiay millg l`xyi oixikn oi`c ,zellg meyn `id dwica dze`e

ewcai `l Ð oiwcea zellg meyn i` :xn`z m`e !dxezay oiyper lkl yi`l dy` aezkd deydc ,exdfed i`ce `d zepizpe zexfnn meyn i`e ,mileqtl `ypil zexyk exdfed `lc Ð

,zellg meyn a`d qegi z` wecal ekixvdy xg`n :xnel yie !zellgl dxdh dewn l`xyi ipa `nlr ileklc ,dia` ici lr `id dxyk ,dllg dn` dzid elit`c ,cal dia` qegi `l`

:ixn`e ,dwica ikxvn `le ,mzd dilr ibilt opaxc ,xi`n iaxk `iz` odkl eza `iydl dwica ikxvnc oizrny jd dleke .zepizpe zexfnn ly mb ,day leqt lk wecal ekxved zellg ab`

Ð opaxk elit` ,inp i` .cner dpedk zwfga e`lc ,jixv dcearl envr e` epa xiykdl ,edine .dpedkl eza xiykdl ick cg` cr elit` jixv oi`e ,zecner od zexyk zwfga zegtyn lk

.'ek xrxr eilr `vi `ly Ð mixen` mixac dna :opaxc ediizlina mzd xn`wck ,xrxr eilr `viaeéìùmeyn miyxtn yic :qxhpewa yxit "it lr s`" wxta Ð oyi ixiag lye ycg

oa oeyny epiaxe !ycgd lr ux`d inr ecygpy mewn meya epivn `lc :cere ?xninl `ki` i`n oyi ,ycg i`nc gpizd ?eliwd i`nca uxzn i`n Ð ok m`c ,`id `zlin e`le .xner

ziriay zkqna opzc ,ycg ziriayl ixwc ogky`e .dxary dpya lcbe oyi ixiag lye ,xeriad xg` ezedydl xeq`e ,ziriaya lcbe ycg ily :xn`we ,ziriay` i`wc :yxit mdxa`

yi onya eyaky ycg cxe :(f dpyn iriay wxt)dixz`ac meyn ,ziriaya lwin dcedi iaxc cenlzdl dil `hiytc ,uxzl yg `l ziriaya Ð eliwd i`nca ipyn ike .cxed z` hwli Ð o

Ð xyrnd lr ceygd :(`,l zexeka) "dnk cr" wxta opzc ,ziriay` ecygp `l ux`d inr mzqc ,mz epiaxl d`xp oi`e .(`,cp oihib) "oiwfipd"a xn`ck ,ziriay edl `xing dcedi iaxc

opzc `de .md oiceyg oey`x xyrn`c ,ipy xyrn epiid Ð ipzwc xyrne .ziriaya oiceyg opi` `nzqc `nl` .xyrnd lr ceyg epi` Ð ziriayd lr ceygd ,ziriayd lr ceyg epi`

miceygc rnync ,ziriay meyn `le xyrn meyn `l yyeg epi` Ð ux`d mr ogehl e` izek ogehl oihig jilend :(a,`q oihib) "oiwfipd"a dl iziine (c dpyn iyily wxt) i`nc zkqna

yyeg epi` Ð lyal dxicwe zet`l dqir ezpkyl ozepd :(`,e) oilegc `nw wxta iziinc `idd oke .ixii` ceyg i`cea ,inp i` .ziriay hwp izek meync xninl `ki` Ð ziriayd lr

dywd cere !owezn epi` xn`wck ,ycg epi` ixag ly xninl dil ded ,ixiin ziriay e` ycg xeqi`a i`c :mz epiaxl dyw cere .ziriay meyn `le xyrn meyn `l ,day oilaze xe`yl

,on`p ipelt yi` on`p ipi` ip` :cg` el xn`e ?xyrn o`k in ,on`p o`k in :xn`e ,my mc` xikn epi`e xirl qpkpd :(iyily wxt) i`nc zkqna opz oixngc dpyn `iddc lirlc ,mz epiax

j`id Ð ziriay e` ycg xeqi` dia zilc epiid oyi i`e .mipn`p el` ixd Ð df z` df oilnebk ody it lr s` .ilv` jglyy in :dil xn` ?oyi xken o`k in :dil xn` ,epnid gwle jld

itl `l` elv` jld `l `lde ,ziriay e` ycg did xak epnn dpwy dny llkn Ð oyi xken in j`idl li`y `wcn :cere !on`p epi`y xne` envra `ed `lde ,elv` eglyy inn dpew

ikd elit` Ð oilnebk ith ifgine ,exiag ly z` giayne ely z` rxbny it lr s`c ,dihwp dcedi iaxc `zeaxle .xn`w giaydlc ,xwir mz epiaxl d`xp qxhpewd yxite !on`p `edy

`l ikd meyn Ð `nlra milnebl opiyiigc e`l i`c :xnel yie !izyxitck ,oilneb ody dnecc ,oilnebl opiyiigc `ed `kd `nlc ?opaxc` opaxc dil dyw i`n ok m` :xn`z m`e .oipn`p

.ith opiyiig eedééáàoke .od oixyrn ux`d inr aex :xn` `ax .dkxa ira `l mdixac wtq :(`,bk zay) "oiwilcn dna" wxta iia` xn`c `de Ð 'ek i`nca jetiz `l mlerl xn`

g eyr Ð mdixac i`ce :iia` ipyn (a,ep zeaezk) "it lr s`" wxta.dil zi` `kd `dc ,`axc iia`l dil zilc meyn `l .eliwd i`nca :xn` `ax .wefig eyr `l Ð mdixac wtq ,wefi

edine .wefig eyr `l mbe ,dkxa ira `l Ð aex `kilc ab lr s` ,mdixac wtq lkc iia`l dil zi`c `l` .od oixyrn ux`d inr aexc oizipznn wiic (a,dl dvia) "`iand" idliyac cere

`xiaq mzd !`ax xn`wck ,oixyrn ux`d inr aex` jinq `le .mipwezn mpi`y mixac eplik`i `ny :iia` yxtn ,ux`d mr af mr yext af lk`i `lc `idd` ,(`,bi) zayc `nw wxta

ixaer ici riiql oiprl ,oixyrnc zevx`d inr aex` jnqinl ira `le 'ek dtp dy` zl`yn iab (`,`q oihib) "oiwfipd" seqa `ax oke .`aex` opiknq `le ,oixingn `zln `iddlc dil

.xingdl df oiprl el d`xpc ,dxiar
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åãéá åúåðîåà éìëùály xkid ilk ecia `yep did ,xeknl d`eaz `iand xng Ð

oiwgeny wgn oebk ,dxikn.dcnd dad`iandezepne` ilk ecia `yep epi` ripvdl

dxkenly icdq op`c ,ely z` lflfnd df ly ecia ezepne` ilky oebk `kde .xkn

jkld .d`iad.mdiptly jxka eilr ciri dfe ,lneb `l` df oi`øã÷ä.xag `edy Ð

úåøåäè úåéîéðôä`lf`e `vxzn dlek Ð

.dinwlåãéá åúåðîåà éìëùáxkidl Ð`edy

.oxkenl o`yepúùîùîîïäá.gwile wecal Ð

íéáøä úåùø éôåôéç íåùîåipa mipzepy Ð

zeyx icivl zeczi e` zelecb mipa` mc`

zelbrd wigxdl ,miaxdwifdln,milzkd z`

zewgec ody jeznegipd dfe miaxd zeyx z`

eizexicwmlv`Ð.jxcd z` `ed mb wgc

oixaerdemyoikkgznodicbae ,odalr oixaer

,md mi`nh ux`d mr icbae .oxie` ipt

z` mi`nhne.zeipevigdäîåøúî ïéìòîá
ïéñçåéìoilik`ny d`exd :xaq dcedi iax Ð

odk zwfga mc`l dnexzÐlka eilr cirn

,jkld .oiqgeil eze` oilrne ,odk `edy mewn

dnexz edlik`z m`Ðe`ian dz` ixd

.`ed oilneb meyn e`l dinrhe .dy` e`iydl

.oiqgeil dnexzn oilrn oi` :ixaq opaxeøåñéàã
äúéî`ed xf m` ÐÐ,dnexz lke` did `l

.dzin oer `edyäùò øåñéàã"ekxaz dk" Ð

xacna)(eÐllkn `ad e`le ,mixf `le mz`

dyrÐ.dyrä÷æç äìåãâoic zia oi`y Ð

xac `ivedl oileki.ezwfgníáúë åù÷á
íéùçéúîäitl ,mixyk mipdk ediy Ð

epzgzdyiieba dleba mipdkmdl eclie ux`d

millg mde ,`xfr xtqa aizkck ,mipaÐ

dleba miclepd ekxved,qgiizdlon elryk

.ipy oipaa zxyl dlebdåìàâéå,elqtp Ð

mgl" oeyln"l`ebnik`ln).(`àúùøúäÐ

`xfr xtqa aezk oke ,dilkg oa dingp `ed

dingp)g.('åâå íéøåàì ïäë ãåîò ãòmc`k Ð

mixe`c ."giynd `aiy cr" exiagl xne`y

dyng exqgpy ,ipy ycwna eed `l mineze

.(a,`k) `nei xcqa opixn`ck ,mixacéùã÷î
íéùã÷ä,edpilqt ycwnd iycwn `wec Ð

dleba da oilibx eidy dnexz la`Ðxq` `l

.da ewfgedc meyn ,ediilrìåáâä éùã÷Ð

ycwnl ueg ,oileaba zbdep `idy ,dnexz

.milyexileìåáâä éùã÷á ïàë óàxn`cne Ð

dwfg dlecb iqei iaxÐze`iyp dpin rny

da ewfged ixdy ,ediilr xq` `l inp mitk

.oileabaåäðé÷åñàì åúà 'åë êúòã à÷ìñ éàåÐ

.mzpwza elired dneàëä éðàù`kilc Ð

,edpiweqilc yginlixdy ,ediiwfg rix `dc

,ycwnd iycw oilke` mipdk x`y oi`ex lkd

oilke` opi` mdeÐoda yiy lecb xkid o`k yi

dfd onfa oebk ,mc` ipa x`y la` .leqt cvÐ

oilrn mlerl] .oiqgeil mitk ze`iypnàì éàã
éëä àîéúxkid oda yiy ,jinq `c lrc Ð

dnexzn oilrn xn`c o`nl ,iywz inp dnexz

.[oiqgeil
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éìëùámilk ecia yi Ð odk `edy eilr xne`y df :l`ppg epiax yxit Ð ecia ezepne`

oilawn oi`y dnc` ilk mipa` ilk millb ilk oebk ,dxdha oda oiynyny

jkle ,odk `edy dnece ,eze`nhln epnn wgxzn ecia elld milk d`exd lky ,d`neh

.minkg edepin`d

úéòáéàåoilrna opaxe dcedi iax `ni`

`le Ð ibltinw oiqgeil dnexzn

iaxc` dcedi iaxc `iyw `l` iiepyl `z`

uxzl jixv mlerl opaxc` opaxc la` ,dcedi

l`eny axd dywd .ecia ezepne` ilkya

`nrhc xninl ira ikid ,`xwirne :oicx`een

lr milneb `la `de ?oilneb meyn dcedi iaxc

zeaezk) oiwxt idliya dcedi iax xaq jgxk

epiax uxize !oiqgeil dnexzn oilrnc (a,gk

`nrh e`l i`c jzrc `wlq `xwirnc :wgvi

on odkd z` miciqtn epiid `l Ð milneb meyn

ie`x oicd onc oeik ,oilrn xnel ick dnexzd

mixne` epiid mcew ,daxc`e .exiag it lr welgl

iaxl onwl xn` car iabc ab lr s` ,oilrn oi`

Ð oilrnc meyn dnexz el oiwleg oi`c dcedi

m` df car ly cqtda `yyg jk lk oi` mzd

efi`ae :xn`z m`e .eax `la dnexz el oiwleg oi`

ipy jxhvpe ,oilrnc ediiexz exnil ?ibilt `xaq

Ð oilrn `lc ediiexz exnil e` ,dnexza micr

cg` cr `l` jxhvi `lexnel yie !dnexza

elri `ny opiyiig xaq xnc :ibilt `dac

xne ,micr ipy ekixvd jkitl oiqgeil dnexzn

.opiyiig `lc xaq

äðîài`e :xn`z m`e Ð icdqnw xhyay

ok m` ,icdqnw `zlin `lek` e`l

i` `ed odk i` irci `lc ab lr s` inzg micr

`xza `aa) "heyt hb"a opzc `d ok m`e ,e`l

m` ,zg` xira oixcd oerny oa sqei ipy :(`,arw

oeik ?liren dne .odk eazki Ð oiyleyn eid

`ed m` ea mixikn oi`y it lr s` oinzeg micry

xg` xhy aezkle mixrdl leki `ed ixde ,odk

yie !odk exiagn oenn `iveie ,odk exiag mya

i`ce Ð oerny oa sqei ipy ewfgedc `kidc :xnel

rcil oikixv od f` ik ,icdqn `w `zlin `lek`

zexhyn oilrn i`ce mzde ,`ed odk oa m`

.ewfged `lc `kid ol `irain `kde ,oiqgeil

ãçaiyg `l i`n`e :xn`z m`e Ð oilrn xn`

oiyecw) "oiqgei dxyr"a opzc jpd icda dil

okecn `le ,dlrnle gafnd on oiwcea oi` :(`,er

`hiytc `zln zexhyc jdc :xnel yie ?'ek

ied ok m` Ð icdqnw `zln `lek`c oeikc ,`id

:xn`z m`e .micr aiyg `w `l jkle ,xenb zecr

o`nl mitk ze`iype dnexz aiyg `l i`n`e

llka dnexzc :mz epiax xne`e ?oilrn xn`c

ab lr s` .okec llka mitk ze`iype ,gafn

,`xnba mzd rnynck ,xiy epiid okec `eddc

okeca inp dl iwen ded Ð oilrn xn`c o`n

aiyg `l i`n` :dyw ,edine .mileabay mipdk

:xnel yie ?onwlck odk zwfga `xwy dxez xtq

xyid xtqae ,edlek xiiye `pzc xninl `ki`c

,ixii` ynn gafn zceara e`lc :mz epiax yxit

,mixfa mixykd mixac ,gezipe hytd oebk `l`

on oiqgeinl `l` mze` zeyrl oigipn eid `lc

dnexz oebk dpedkc ilin la` ,dpedkl oi`iynd

.ipznl jixhvi` `l Ð dxez xtqe mitk ze`iype

éðàùedpiwq` `l i`n` ,oilrn xn`c o`nl iywiz mewn lknc :zvw dywe .oilke` oi` el`e ,gafn iycw x`y oilke` mipdk x`y mi`ex lkdy :qxhpewa yxit Ð ediiwfg rixc `kd

.`nlr ilekl oilrn oi` Ð dwfg rxzi`c `kide .mazk e`vn `ly cere .l`xyi didy ,ilifxa ipa xg` mze` miqgin eidy epiid Ð ediiwfg rixc :mz epiaxl d`xpe ?oiqgeile gafn iycwl

el yie ?dpedkd on llk el`bp i`n` jxtinl dil ded ,edpiweq`l iz` `xwirn jixtc :dyw la`s`c jzrc `wlq dedc `l` ,edpiwq` `l ikd meyne ,ediiwfg rixc rci ded xityc :xn

.mazk e`vn `ly erci `ly ,seqal edpiweq`l iz` `nlc yginl `ki` Ð ediiwfg rixc ab lr
`l`e
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קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zeaezk(ycew zay meil)

énð àëäxaecn o`k s` -aote`Búeðneà éìkLxngd lyBãéa ¨¨©¦§¤§¥¨§¨
xeknl ezpeeky gkeny oeike ,exiag ly z` gayn `edy drya
epi`y minkg mixaeqe ,oilnebl yeygl `xaq yi ezxegq z`
yeygl oi` ,odk `edy df lr df micirny `ziixaa la` ,on`p

.mipn`pe ,oilnebl

* * *
ezepne` ilk' ly ef `xaq xwir dxn`p okid zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .'eciaøîzà àëéäåeixac exn`p dn oiprle - §¥¨¦§©
.àá÷eò øa àîç éaøc:`xnbd zx`anïðúc àäà(`"n f"t zexdh) §©¦¨¨©§¨©¨¦§©

,dxdhe d`neh ipicaøcwä,dxiknl qxg zexicw dyerd one` - ©©¨
,mixedh zwfga eilky 'xag' `edeçéðäLz`åéúBøéã÷weyaãøéå ¤¥¦©§¥¨§¨©

hren onflì,(øBàiä ïî íéî) úBzLmdilr gibyd `l onf eze`ae ¦§©¦¦©§
zexicwdy `ed oicd ,e`nhi `lyúBiîéðtä,xkend cva eidy ©§¦¦

zex`yp ,my mixaer miaxd oi`yå ,úBøBäèzexicwd eli` §§
úBðBöéçäzwfga ,miaxd jldn ly cva zegpeny,úBàîèyygn ©¦§¥

.`nh mda rbpyå,eywdàéðúä,`ziixaaelàå elàzeiniptd - §¨©§¨¥§¥
zepevigde.úBàîèef `iyew lre,àá÷eò øa àîç éaø øîàdn §¥¨©©¦¨¨©§¨

epiid ,`nh lkdy `ziixaa epyyaote`Búeðneà éìkLxcwd ly §¤§¥¨
,Bãéaolek okle ,dxiknl zecner eizexicwy oniq md el` milky §¨

,ze`nhïäa úLîLîî ìkä ãiL éðtî`ny yegl yie ,mwceal ¦§¥¤©©Ÿ§©§¤¤¨¤
:eywd cere .zeiniptd zexicwa mb `nh rbpàéðúäå`ziixaa §¨©§¨

zxg`.úBøBäè elàå elàdf lr s`e,àá÷eò øa àîç éaø øîà ¥§¥§¨©©¦¨¨©§¨
zwqer ef `ziixa,Bãéa Búeðneà éìk ïéàLamixaeq mc` ipa oi`y §¤¥§¥¨§¨

.zeipeviga s` erbp `le ,dxiknl zecner zexicwdy
ezepne` ilkyk m`y `vnp df uexiz itl ixd :`xnbd ddnz

,xedh lkd ecia ezepne` ilk oi` m`e ,`nh lkd eciaàä àlàå§¤¨¨
ïðúcy dpynaúçkLî éëéä ,úBàîè úBðBöéçäå úBøBäè úBiîéðtä ¦§©©§¦¦§§©¦§¥¥¦©§©©

dìoi`yk xaecn dpyna :`xnbd zvxzn .xaecn ote` dfi`a - ¨
xaecn j` ,ecia dxiknd ilkàëéîñczexicwd zekenqy - ¦§¦¨

å ,íéaøä úeLøìze`nh zeipevigdíéaøä úeLø éôetéç íeMî- ¦§¨©¦§¦¦¥§¨©¦
,miaxd zeyx iciva uerpl mc` ipa jxcy zeczie zelecb mipa`
df mc`e ,milzkd z` ewifi `l my zexaerd zelbrdy ick
mixaerde ,miaxd zeyxa wgec siqed df mewna eizexicw gipdy
,miipevigd milkd xie`a miqpkp mdicbae mda mikkgzn my

ux`d inr mb my mixaery oeikezexicwd ,mi`nh mdicbay ,
.ze`nh zepevigd

* * *
dxizqa sqep uexiz d`iane ,mcewd oecipl zxfeg `xnbd
yyeg `ed dpedk iably `ziixaay ,dcedi iax ixacay
:oilnebl yyeg epi` i`nc zexit zxikn iably dpynae ,oilnebl

ïðaøå äãeäé éaø ,àîéà úéòaéàå,`ziixaayäîeøzî ïéìòî'a §¦¨¥¥¨©¦§¨§©¨¨§©£¦¦§¨
éâìôéî÷ 'ïéñçeéìdnexza lke` eze` mi`exy mc` m`d ewlgp - §£¦¨¦§§¦

eze` miwifgny ,oiqgei oiprl s` zexyk zwfga eze` micinrn
dcedi iax .dwica `la dxiyk dy` e`iydl xyt`e xyk odkk
dnexz elik`dl xqe` `ed okle ,oiqgeil dnexzn oilrny xaeq
oiqgeil edelrie ,dnexz lke` ede`xiy yygn ,cg` cr it lr
mixaeq minkge .oick `ly ,dwica `ll dxiyk dy` e`iydl
lk`iy jka yyg oi` `linne ,oiqgeil dnexzn milrn oi`y
,dcedi iax ixac miayein mewn lkne .cg` cr it lr dnexz
enrhe ,i`nc iabl dpyna x`eank ,oilnebl yyeg epi` mlerly

.oiqgeil edexiykiy yygn `ed o`k

* * *
d`ian ,'oiqgeil dnexzn oilrn' m`d oecipd xkfedy jk ab`
m`d ,dpedk lr migikend mixac iabl mitqep mipecip `xnbd

:`xnbd zwtzqn .mdilr jenql ozipúBìòäì eäî ,eäì àéòaéà¦©§¨§©§©£
,ïéñçeéì úBøèMîaezk dide ,xhy lr mezg didy mc` ,xnelk ¦§¨§£¦

.dxiyk dy` e`iydle jk lr jenql ozip m`d ,odk `edy my
:`xnbd zxxanéîc éëéä,df wtq jiiy ote` dfi`a -àîéìéà ¥¦¨¥¦¥¨

déa áéúëcxhya aezk m` -,'ãò ézîúç ïäk éðBìt éðà'i`ce ¦§¦¥£¦§¦Ÿ¥¨©§¦¥
,jk lr jenql oi`ydéåléò ãéäñî à÷ ïàîcirny in oi` ixdy - ©¨©§¦¦¨¥

:`xnbd zx`an .envr lr ok azk `ed `l` ,eixac lràëéøö àìŸ§¦¨
ote`a `l` wtzqdl epkxved `l -ïäk éðBìt éðà' déa áéúëc¦§¦¥£¦§¦Ÿ¥

éãäñ eîéúçå ,'éðBìtî äðî éúéåì.df gqep lr minezg micrde - ¨¦¦¨¤¦§¦©£¦©£¥
:wtqd iccv od jke,éàîxhyd lr minezgd micrd m`däðnà ©©¨¤
éãäñî à÷ øèMaL,xhya aezkd aeigd xwir lr wx micirn - ¤©§¨¨©§£¦

reciy xhydn di`x oi`e ,ea miaezkd mihxtd x`y lr `le
oi` `linne ,eaeig xwirl rbep df oi`y ,odk deld ok`y mdl

.xhyd it lr oiqgeil ezelrdlà÷ àúléî dlekà ,àîìc Bà¦§¨©¨¦§¨¨
éãäñîmzecry `vnpe ,xhya aezkd lk lr micirn micrd - ©§£¦

.oiqgeil ezelrdl ozipe ,odk `edy jk lr s` `id
df oica ewlgp :df oipra zwelgn d`ian `xnbdáøå àðeä áø©¨§©

ïéìòî ,øîà ãç ,àcñç.oiqgeil zexhyn.ïéìòî ïéà ,øîà ãçå ¦§¨©¨©©£¦§©¨©¥©£¦

* * *
:sqep wtq d`ian `xnbdúeàéNpî úBìòäì eäî ,eäì àéòaéà¦©§¨§©§©£¦§¦

ïéñçeéì íétkdi`x ef mipdk zkxal eitk `yepd mc` m`d - ©©¦§£¦
e` ,eixg` wecal ila dxiyk dy` `yil el migipne ,odk `edy

:wtzqdl yi in zrca `xnbd zx`ane .`léòaéz`ed df wtq - ¦¨¥
øîàc ïàîìy ,lirl `aend,ïéñçeéì äîeøzî ïéìòî`ny §©§¨©©£¦¦§¨§£¦

.milrn oi` mitk ze`iypnïéìòî ïéà øîàc ïàîì éòaéúådnexzn §¦¨¥§©§¨©¥©£¦
.oiqgeil oilrn mitk ze`iypn `ny ,oiqgeil

:wtqd iccv z` `xnbd zx`anïéìòî øîàc ïàîì éòaézdnexzn ¦¨¥§©§¨©©£¦
c xnel yiy meyn ,oiqgeiläîeøz éléî éðämilrn dnexzn wx - ¨¥¦¥§¨

meyn ,oiqgeil,àéä äúéî ïBòcdzin aiig dnexz lke`d xf ixdy ©£¦¨¦
did `l odk `edy envra rcei did `l m`y xazqne ,miny icia
ezelrdle ef di`x lr jenql ozipe ,efk dxeng dxiar xaer

,oiqgeilc ,íétk úeàéNð ìáà`l` xaer epi` odk epi` m` s` £¨§¦©©¦§
aàì ,äNò øeqéàezelrdl oi`e ,odk `edy dxenb di`x ef oi` - ¦£¥Ÿ

.ef di`x jnq lr oiqgeilàðL àì ,àîìc Bàoia welig oi` - ¦§¨Ÿ§¨
ef ,mixfl xeqi` ea yiy xac dyry oeik `l` ,mixeqi`d zxneg

e .oiqgeil eze` milrne ,odk `edy di`xïéà øîàc ïàîì éòaéz¦¨¥§©§¨©¥
ïéìòîc xnel okziy ,oiqgeil dnexznäîeøz éléî éðäwx - ©£¦¨¥¦¥§¨

meyn ,oiqgeil milrn oi` dnexznàòðöa àìëàúéîclekiy - §¦§©§¨§¦§¨
,odk epi`y s` dlk`y okzie ,xzqa dlke`l mc`úeàéNð ìáà£¨§¦

c ,íétkziyrpåàì éà ,àéñäøôacéöçî àì éàä élek ,àeä ïäkó ©©¦§§©§¤§¨¦¨Ÿ¥¥©Ÿ©£¦
déLôð Lðéàyygn ,odk didy ilel eitk `yil firn did `l - ¦¨©§¥

ixd eitk `yil firdy oeike ,odk `edy xiki my mi`vnpd cg`y
.oiqgeil eze` milrne ,odk `edy di`x efàðL àì ,àîìc Bà- ¦§¨Ÿ§¨

milrn oi`e dxenb di`x ef oi` mdipyae ,mixacd oia welig oi`
.oiqgeil eze`

df oica ewlgp :df oipra zwelgn d`ian `xnbdéaøå àcñç áø©¦§¨§©¦
ïéìòî ,øîà ãç ,àðéáà.oiqgeil mitk ze`iypnïéà øîà ãçå £¦¨©¨©©£¦§©¨©¥

.ïéìòî©£¦
:df oipra dkldd z` zxxan `xnbd÷çöé øa ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨©¦§¨

déì øîà .ïéñçeéì íétk úeàéNpî úBìòäì eäî ,àáøì,`axàzâeìt §¨¨©§©£¦§¦©©¦§£¦¨©¥§§¨
,àðéáà éaøå àcñç áøc:wgvi xa ongp ax el`y .lirl x`eanke §©¦§¨§©¦£¦¨

éàî àúëìä.ef zwelgna dkldd `id dn -déì øîà,`axàðà ¦§§¨©¨©¥£¨
àðòãé àúéðúî,dkldd ink x`azi dkezne ,`ziixa ip` rcei - ©§¦¨¨©§¨

äìBãb ,øîBà éñBé éaø ,àéðúc`idä÷æçxeqi`l wfgen mc`y - §©§¨©¦¥¥§¨£¨¨
oi`y onf lk ezwfgn xac `ivedl mileki oic zia oi`y ,xzidl e`

,jtida micirnd micrøîàpL`xfr mr l`xyi ipa ziilr iabl ¤¤¡©
,mdly oiqgeid iazk z` mlek e`ivedy ,laa zelbn xteqd
l`xyi ipan miax eidy itl ,mixykd l`xyi ipan mdy ze`xdl

ycwnd ziaa zxyln mileqt mdipae ,dleba miiebl e`ypy`xfr)

(bq-`q aä éða ,äiáç éða ,íéðäkä éðaîe'élæøá éða ,õBwmipeknd] ¦§¥©Ÿ£¦§¥¢©¨§¥©§¥©§¦©
[iptn okç÷ì øLà[mdia`]ìò àø÷iå ,äMà éãòìbä élæøa úBðaî £¤¨©¦§©§¦©©¦§¨¦¦¨©¦¨¥©
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המשך בעמוד סק



קצ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zeaezk(iyiy meil)

,'ip` dxedh'úàOð àlL ét ìò óà.dzr `ypidl zi`yx ,ynn ©©¦¤Ÿ¦¥
:`xnbd ddnzàäåoeyléðz÷ 'àöz àì'z`yip `l m`e ,dpyna §¨Ÿ¥¥¨¨¥

`pzd zpeek :`xnbd zvxzn .'`vz `l' xnel jiiy ji` ynn
y,ïBLàøä døézäî 'àöz àì'e`ay mcew `ypidl dexizdy Ÿ¥¥¥¤¥¨¨¦

.micrd

* * *
:dxedh `idy xnel dieay ly zepn`pa dpc `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

y dy`éðà äøBäèe ,éúéaLð äøîà,miiebl izlrap `ly -éì Léå ¨§¨¦§¥¦§¨£¦§¥¦
eàáiL ãò ïézîð íéøîBà ïéà ,éðà äøBähL íéãòmze`àlà ,íéãò ¥¦¤§¨£¦¥§¦©§¦©¤¨Ÿ¥¦¤¨

ãiî dúBà ïéøézî.odkl `ypidl ©¦¦¨¦¨
:`ziixad dtiqenàNðéì äeøézä,odkleàa Ck øçàåmze`íéãò ¦¦¨¦¨¥§©©¨¨¥¦

eðòãé àì eøîàå,dxedh `idyàöz àì Bæ éøä,oey`xd dxzidn §¨§Ÿ¨©§£¥Ÿ¥¥
.odkl `ypidl `id dleki oiicr `l`a íàåäàîeè éãò eà- §¦¨¥¥§¨

,iebl dlrapy ecirdyeléôàm`íéða änk dì Léodk eze`n £¦¥¨©¨¨¦
,el z`yipy,àözepnn dipae ,dxezd on eilr dxeq` `id ixdy ¥¥

.md millg
:df oipra dyrn d`ian `xnbdàòcøäðì ïééúàc àúééeáL éðä- ¨¥§¨¨§©§¨¦§©§§¨

xirl miiebd mze` e`iady l`xyi zepa zeieaya dyrn
,mze` ectiy ick `rcxdpeäééãäa éøBèð ìàeîLc deáà áéúBà- ¦£©¦§¥¨¥©£©§

elrai `l miizpiay ick ,mdilr mixney l`eny ly eia` aiyed
.miiebd mze`ìàeîL déì øîà,eia`leäðéøèð ïàî àðãéàä ãòå- ¨©¥§¥§©¨¦§¨©©§¦§

`ll zeieay eid xaky oeik ,xnelk ,odilr xny in eiykr cr ike
.d`lde dzrn ozxinya zlrezd dne ,dpedkl elqtp dxiny

déì øîà,l`enyl l`eny ly eia`úéåä éî ïéååä Cúða eléà ¨©¥¦§¨¨©§¨¦£¥
éàä élek eäa ìæìæîlflfn ziid ok mb zeieay eid jizepa m` ike - §©§¥§¥©

zxne` .zetqep minrt elrai `ly oxney ziid i`ce ixde ,oda
l`eny ly eia` xn`y el` mixac ,`xnbdéàåäeidäââLk' £©¦§¨¨

'èélMä éðôlî àöiL(d i zldw),hilyd xn`y xack ,xnelk ¤Ÿ¨¦¦§¥©©¦
,ea xefgl leki epi`y ,dbbyaìàeîL øîc déúða ïééázLéàå- §¦§©§¨§¨¥§©§¥
.iaya eltp l`eny ly eizepa

:l`eny ly eizepa mr dyrnd jynd z` `xnbd d`ian
ìàøNéc àòøàì eäðé÷qàål`eny ly eizepa z` mi`ayd elrd - §©§¦§§©§¨§¦§¨¥

myl eribdyke .micedid mze` ectiy ick ,l`xyi ux`lïî÷Bà§¨
ìéàøaàî eäðééBáLmi`ayd z` l`eny ly eizepa ecinrd - §¨¨§¥©¨©¦

,mipiicd me`xi `ly ,oic zial uegnéaøc àLøãî éáì éìééòå§¨§¦§¥¦§¨¨§©¦
àðéðç,`pipg iax ly eyxcn zial zepad elre -àäodn zg` - £¦¨¨

àäå ,éðà äøBäèe éúéaLð äøîàzxg`d s`e -éúéaLð äøîà ¨§¨¦§¥¦§¨£¦§¨¨§¨¦§¥¦
,éðà äøBäèeeid ody erci `le mi`ayd z` e`x `ly oeike §¨£¦

,odixac jezn `l` zeieayeäðéøLoicke ,`pipg iax mxizd - §¦§
,zpn`p ,ip` dxedhe iziayp zxne`d dy`y ,epizpyna x`eand

.xizdy dtd `ed xq`y dtdyóBñ,onf xg`l -eúà ìeò¨
eäðééBáL,oicd zial mnvr mi`ayd e`ae elr -,àðéðç éaø øîà ¨¨§¨©©¦£¦¨

ïeðéà ïééøBîc ïðadxend lecb mc` ly eizepa ody xacd xkip - §¨§§¨¦
okle ,oze` xeq`p mi`ayd z` d`xp m`y erciy ,d`xed
dt' mdl didiy ick oic zial dligz ocal zelrl enkgzd
z` d`xpyk s` ,oze` xeq`p `l aey exzeiy xg`e ,'xq`y

.mi`ayd
:zxtqne `xnbd dkiynnìàeîL øîc déúðác àúléî éàlbéà¦©©¦§¨¦§¨¥§©§¥

ïéååä.l`eny ly eizepa ody xacd xxazd -àðéðç éaø déì øîà ©§¨¨©¥©¦£¦¨
àaà øa ïîL áøì,l`eny ly eaexw dide ,odk didyìtèéà ÷et §©¤¤©©¨¦©©

éúBáBø÷aCody ,l`eny ly zepad zg` z` `yize jl - ¦§¨
.jizeaexwdéì øîà`a` xa ony axàkéàäå ,àðéðç éaøìixd - ¨©¥§©¦£¦¨§¨¦¨

yiy lew `viíiä úðéãîa íéãòeizepa eaypy cirdl mirceiy ¥¦¦§¦©©¨
jxhv` ,micr e`eai odn zg` `y`y ixg` m`e ,l`eny ly
iax el aiyd .'xq`y dt' odl didi `l aey ixdy ,d`ivedl

:`pipgïn÷ eäðúéì úäéî àzLä,epiptl micr oi` dzr ixd - ©§¨¦©¥©§©¨
,zexeq` opi` `linneøñàúå ïzñà ãöa íéãòyiy zngn ike - ¥¦§©©§¨§¥¨¥

.dpedkl oze` xeq`p ,eaypy e`xy [laaa-] oetv cva micr
c ,`pipg iax ixacn rnyn :`xnbd dywnàîòèzexzen ody ©£¨

oeik wx `edcoiicríéãò eúà àì,ziaypyàäm` la` -eúà §Ÿ¨¥¦¨¨
íéãò,ziaypy micirneàøñzéî.odkl zxq`p -å,dywøîàä ¥¦¦©§¨§¨¨©

äeøézäL ïåék ,ìàeîLc deáàoic ziaL ét ìò óà ,àNðéìoiicràl £©¦§¥¥¨¤¦¦¨¦¨¥©©¦¤Ÿ
,úàOðz` xizd `pipg iaxy oeike ,oey`xd dxizdn `vz `l ¦¥

e`eaiyky `a` xa ony ax yyg recn ,l`eny ly eizepa
yyg `ly `l` enr mikqd `pipg iax s`e ,dpxq`z micrd

.micr e`eaiy
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîàeid `l eaypy micr it lr ok` ¨©©©¦

,micr yiy lewd `viy ony ax xn`y dne ,zexq`päàîeè éãò¥¥§¨
øîzéà,miiebl l`eny ly eizepa elrapy micrl dzid ezpeek - ¦§©

yi elit` ,d`neh icr e`a m`'y lirl `ziixaa epipy ixd dfae
e`a `ly onf lky `pipg iax el xn` df lre ,'`vz mipa dnk dl

.zexq`p opi` d`neh icr
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zeaezk(ycew zay meil)

íéNçéúnä íáúë eLwa älà .íîLdpedkl mqegi azk -àìå §¨¥¤¦§§¨¨©¦§©§¦§Ÿ
eìàâéå ,eàöîðelqtp -àúLøzä øîàiå ,äpäkä ïî[dingp-]íäì ¦§¨©§Ÿ£¦©§ª¨©Ÿ¤©¦§¨¨¨¤

'íéîeúå íéøeàì ïäk ãîò ãò íéLãwä Lãwî eìëàé àì øLàcr - £¤ŸŸ§¦Ÿ¤©¢¨¦©£ŸŸ¥§¦§¦
mipdk m` mineze mixe`a lecbd odkd l`yie giynd `eaiy
lek`l dingp mdilr xq` `ly jkn wiicl yie .md mixyk

jky ,'miycwd ycwn' wx `l` ,dnexzaízà éøä ,íäì øîà̈©¨¤£¥©¤
,íëú÷æçae,äìBba íéìëBà íúééä änawx ixdìeábä éLã÷a- §¤§©§¤©¤¡¦¤§¦©¨§¨§¥©§

,milyexie ycwnd ziaa wx `le ,mileabd lka zlk`pd dnexza
ïàk óàelk`z l`xyi ux`a -,ìeábä éLã÷aycw'a `l la` ©¨§¨§¥©§

.dleba ea milke` mziid `ly ,gafnd iycw epiide ,'miycwd
mzwfga ex`yp mzexyka wtq lhedy xg` mby o`kn gkene
oeyln ixd :`ziixadn ezgked z` `ax miiqn .dnexza lek`l

pl ekiynde mzwfga dingp mxi`ydy gken `ziixadlka bed
,mitk ze`iypa s`e ,dleba mda ebdpy mixacdCzòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨

y,ïéñçeéì íétk úeàéNpî ïéìòîok m`éðä`ly mipdk mze` - ©£¦¦§¦©©¦§£¦¨¥

ixde ,mditk `yil ekiynd ji` ,mqegi azk z` e`vnéñøôc ïåék¥¨§¨§¦
eäðé÷Bqàì éúà ,eäééãémze` elri mditk z` e`yiy jezn - §©§¨¥§©¦§

.dlwz jkn z`vl dlekie ,oiqgeil
e ,oiqgeil mitk ze`iypn oilrny okzi zn`a :`xnbd dgecéðàL©¦

àëä,dlebd iyp` ly df dxwn dpey -eäéé÷æç òéøcdrxedy - ¨¨§¦©¤§©§
s`e ,gafnd iycwn milke` mpi`y mi`ex mlek ixdy ,mzwfg

.leqt cv mda yiy xacd reci mditk e`yi m`
:jkl gxkd `xnbd d`ianéëä àîéz àì éàcxn`z `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦

mb dyw ok m` ,miyyeg oi` xkid yiy ote`ay ,okøîàc ïàîì§©§¨©
y,ïéñçeéì äîeøzî ïéìòîixdec ïåékeqgiizd `ly mipdk mze` ©£¦¦§¨§£¦¥¨§

eäðé÷Bñàì éúà ,äîeøúa éìëà,oiqgeil mze` elriy yeygp - ¨§¦¦§¨¨¥§©¦§
åàì àlàdlwz jkn `vz `ly xnel yi i`ce -òéøc íeMî ¤¨¨¦§¦©

eäéé÷æçm`e ,miycwa milke` mpi`y jka mzwfg drxedy oeik - ¤§©§
.oiqgeil mitk ze`iypn mzelrdl e`eai `ly oicd `ed ok
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קצי dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

` dyxt
‡,‰LÓ ,‰ÎÈ‡ ÔBLÏa e‡a˙ ‰LÏL ,‰·LÈ ‰ÎÈ‡ .≈»»¿»¿»ƒ¿«¿¿»≈»∆

¯Ó‡ ‰LÓ .‰ÈÓ¯ÈÂ ,‰ÈÚLÈ(יב א, ‡O‡(דברים ‰ÎÈ‡ : ¿«¿»¿ƒ¿¿»∆»«≈»∆»…
¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ .'Â‚Â Èc·Ï(כא א, ‰È˙‰(ישעיה ‰ÎÈ‡ : ¿«ƒ¿«¿»»«≈»»¿»

ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡ ,„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .‰BÊÏ¿»ƒ¿¿»»«≈»»¿»»»»««ƒ≈ƒ
„Á‡ ,ÔÈÈ·LBL ‰LÏL dÏ eÈ‰L ‰B¯ËÓÏ ÏLÓ»»¿«¿»∆»»¿»¿ƒƒ∆»
,d˙eÊÁÙa d˙B‡ ‰‡¯ „Á‡Â ,d˙ÂÏLa d˙B‡ ‰‡»̄»»¿«¿»»¿∆»»»»¿«¬»
Ï‡¯NÈ ˙‡ ‰‡¯ ‰LÓ ,Ck .dÏeea d˙B‡ ‰‡¯ „Á‡Â¿∆»»»»¿ƒ»»∆»»∆ƒ¿»≈

ÏLÂ Ì„B·Îa.ÌÎÁ¯Ë Èc·Ï ‡O‡ ‰ÎÈ‡ :¯Ó‡Â Ì˙Â ƒ¿»¿«¿»»¿»«≈»∆»…¿«ƒ»¿¬∆
‰˙È‰ ‰ÎÈ‡ :¯Ó‡Â ,Ì˙eÊÁÙa Ì˙B‡ ‰‡¯ ‰ÈÚLÈ¿«¿»»»»¿«¬»¿»«≈»»¿»
‰ÎÈ‡ :¯Ó‡Â ,ÌÏeea Ì˙B‡ ‰‡¯ ‰ÈÓ¯È .‰BÊÏ¿»ƒ¿¿»»»»¿ƒ»¿»«≈»
eÏ L¯c ea¯ BÏ e¯Ó‡ È‡fÚ Ôa ˙‡ eÏ‡L .‰·LÈ»¿»»¬∆∆««»¿«≈¿»
Ï‡¯NÈ eÏb ‡Ï Ì‰Ï ¯Ó‡ ,˙BÈ˜ ˙l‚ÓÓ „Á‡ ¯·c»»∆»ƒ¿ƒ«ƒ»«»∆…»ƒ¿»≈
‰zpL ‰ÏÈn·e ,ÌÏBÚ ÏL B„ÈÁÈa e¯ÙkL „Ú«∆»¿ƒƒ∆»«ƒ»∆ƒ¿»
È¯ÙÒ ‰MÓÁ·e ,˙B¯ac‰ ˙¯NÚ·e ,˙B¯Bc ÌÈ¯NÚÏ¿∆¿ƒ«¬∆∆«ƒ¿«¬ƒ»ƒ¿≈

.‰"ÎÈ‡ ÔÈÓ ,‰¯Bz»ƒ¿«≈»

ÌÈLÏLa e¯ÙkL „Ú Ï‡¯NÈ eÏb ‡Ï ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ…»ƒ¿»≈«∆»¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓ ,˙B¯ac‰ ˙¯NÚ·e ,‰¯BzaL ˙B˙¯k LLÂ»≈»≈∆«»«¬∆∆«ƒ¿ƒ¿«
ÈÓÈc·‡ Èa¯ ÌLa ‰ÈÎ¯a Èa¯ .„„· ‰·LÈ ‰"ÎÈ‡≈»»¿»»»«ƒ¿∆¿»¿≈«ƒ«¿ƒ≈
BBˆ¯ ‰NBÚL ÔÓfa ,Ôa BÏ ‰È‰L CÏÓÏ ,‰ÙÈÁ ÔÓc¿ƒ≈»¿∆∆∆»»≈ƒ¿«∆∆¿
BÈ‡L ÔÓÊ·e ,ÔÈ˙ÏÈÓ È„‚a BLÈaÏÓ ‰È‰ ,ÂÈ·‡ ÏL∆»ƒ»»«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒƒ¿«∆≈
Ïk ,Ï‡¯NÈ Ck .„„a È„‚a BLÈaÏÓ ,BBˆ¯ ‰NBÚ∆¿«¿ƒƒ¿≈»»»ƒ¿»≈»
,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ eÈ‰L ÔÓÊ¿«∆»ƒ¿∆«»»

·È˙k(י טז, ‡Ó¯(יחזקאל ‡ÓÈÒ Èa¯ ,‰Ó˜¯ CLaÏ‡Â : ¿ƒ»«¿ƒ≈ƒ¿»«ƒƒ»»«
.‡Ë˜ÈÏt ÔÈ¯BËÏ˜Ù‡ ÒeÏ˜e‡ Ìb¯z ‡¯Èt¯et¿ƒ»ƒ¿≈¿¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿»
,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÔÓf·eƒ¿«∆≈ƒ¿∆«»»
‰·LÈ ‰ÎÈ‡ :·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÈ„„a È„‚a ÔLÈaÏÓ«¿ƒ»ƒ¿≈¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ≈»»¿»

.„„·»»
Ôa ÚLB‰È Èa¯ ÌeMÓ Ï‡eÓL ¯Ó‡ ÔÓÁ ·¯ ¯Ó‡»«««¿»»«¿≈ƒ«ƒ¿À«∆
¯Ó‡ ,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡¯˜ ,ÈÂÏ≈ƒ»»«»»¿«¿¬≈«»≈»«
,Ïa‡˙Ó ‡e‰Â ˙Ó BÏ ˙nLk Ì„Â ¯Na CÏÓ Ì‰Ï»∆∆∆»»»»¿∆≈≈¿ƒ¿«≈
.BÁ˙t ÏÚ ˜N ‰ÏBz BÏ e¯Ó‡ ,˙BNÚÏ Bk¯c ‰Ó««¿«¬»¿∆««ƒ¿
‡e‰ ‡„‰ ,‰NBÚ È‡ Ck È‡ Û‡ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«¬ƒ»¬ƒ∆¬»

·È˙Îc(ג נ, ‡ÌÈN(ישעיה ˜NÂ ˙e¯„˜ ÌÈÓL LÈaÏ‡ : ƒ¿ƒ«¿ƒ»«ƒ«¿¿«»ƒ
BÏ e¯Ó‡ ,˙BNÚÏ Bk¯c ‰Ó Ì„Â ¯Na CÏÓ .Ì˙eÒk¿»∆∆»»»»««¿«¬»¿
,‰NBÚ È‡ Ck Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÔÈÒt‰ ˙‡ ‰aÎÓ¿«∆∆«»»ƒ»«»∆»¬ƒ∆

¯Ó‡pL(טו ד, ‡eÙÒ(יואל ÌÈ·ÎBÎÂ e¯„˜ Á¯ÈÂ LÓL : ∆∆¡«∆∆¿»≈«»»¿»ƒ»¿
˙‡ ‰ÙBk ,˙BNÚÏ Bk¯c ‰Ó Ì„Â ¯Na CÏÓ .Ì‰‚»¿»∆∆»»»»««¿«¬∆∆

¯Ó‡pL ,‰NBÚ È‡ Ck .˙Bhn‰(ט ז, Èc(דניאל „Ú : «ƒ»¬ƒ∆∆∆¡««ƒ
.ÔÈÎeÙ‰ eÈ‰L ÏBÎÈ·k ,·˙È ÔÈÓBÈ ˜ÈzÚÂ ÂÈÓ¯ ÔÂÒ¯Î»¿»»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒƒ¿»∆»¬ƒ
È‡ Ck ,ÛÁÈ CÏB‰ ,˙BNÚÏ Bk¯c ‰Ó Ì„Â ¯Na CÏÓ∆∆»»»»««¿«¬≈»≈»¬ƒ

¯Ó‡pL ,‰NBÚ(ג א, Bk¯c(נחום ‰¯ÚÒ·e ‰ÙeÒa '‰ : ∆∆∆¡«¿»ƒ¿»»«¿
,˙BNÚÏ Bk¯c ‰Ó Ì„Â ¯Na CÏÓ .ÂÈÏ‚¯ ˜·‡ ÔÚÂ¿»»¬««¿»∆∆»»»»««¿«¬

·È˙Îc ,‰NBÚ È‡ Ck .BlL ‡¯Èt¯et Úf·Ó,ב (איכה ¿«≈«¿ƒ»∆»¬ƒ∆ƒ¿ƒ
ÙÎc¯יז) ·˜ÚÈ Èa¯ .B˙¯Ó‡ Úva ÌÓÊ ¯L‡ '‰ ‰NÚ :»»¬∆»»ƒ«∆¿»«ƒ«¬…ƒ¿«

‡¯Èt¯et Úf·Ó ,B˙¯Ó‡ Úva e‰Ó dÈÏ L¯ÙÓ ÔÁ»»¿»≈≈«ƒ«∆¿»¿««¿ƒ»
,ÌÓB„Â ·LBÈ ,˙BNÚÏ Bk¯c ‰Ó Ì„Â ¯Na CÏÓ .BlL∆∆∆»»»»««¿«¬≈¿≈
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Ì‰¯·‡ ÒÎ ·‡a ‰ÚLz ÏÈÏa ‡·˜eÚ ·¯ ¯Ó‡»««¿»¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿««¿»»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÊÁ‡ ,ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙È·Ï eÈ·‡»ƒ¿≈»¿≈«√»ƒ¬»«»»
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LÏÂ ‡Óe‚ ‰NBÚÂ ı¯‡a ¯ÙBÁ ‰È‰Â ,‰na Ú„BÈ≈««∆¿»»≈»»∆¿∆»¿»
ÔÂÈÎÂ ,Ô˙ÒÈÚa ˙B˜acÓ ˙B¯B¯v‰ eÈ‰Â dÎB˙a¿»¿»«¿ƒ«¿¿ƒ»»¿≈»
‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈÏÚ ˙B‰˜ ÂÈpL eÈ‰ ÂÈt CB˙a d˙BpL∆¿»¿ƒ»ƒ»≈»»¿«≈«

¯Ó‡pM(טז ג, Ï‡(איכה ÔÈlÈ‡ ÏÎÂ ,ÈpL ıˆÁa Ò¯‚iÂ : ∆∆¡«««¿≈∆»»ƒ»¿»ƒ≈»
ÈaÏÏ ˙ÏÈÚ‡ ˙ÓÈ‡Â ÈaÏa ˙È·‰È(ד מב, Ó‡a¯(תהלים : ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈«¬≈«¿ƒƒ∆¡…

.EÈ‰Ï‡ ‰i‡ ÌBi‰ Ïk ÈÏ‡≈«»««≈¡…∆

‚ÎNtÁÈÂ ‰ÁÈN‡ È··Ï ÌÚ ‰ÏÈla È˙È‚ ‰¯kÊ‡ .∆¿¿»¿ƒ»ƒ«»¿»ƒ¿»ƒ»ƒ»«¿«≈
ÈÁe¯(ז עז, ‡e·i(תהלים Èa¯Â ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ , ƒ«ƒ¿»¿«ƒƒ¿«ƒ«¿

,Â"Èz „ÚÂ Û"Ï‡Ó e‡ËÁL ÈÙÏ ,È¯Ó‡ Ôa¯Â¿«»»»¿≈¿ƒ∆»¿≈»∆¿«»
ÏkL ‡ˆBÓ z‡ ÔÎÂ .Â"Èz „ÚÂ Û"Ï‡Ó ÔÈÓÁ˙Óƒ¿«¬ƒ≈»∆¿«»¿≈«¿≈∆»
ÌÈc˜‰ Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰ÈÓ¯È ‡a˙pL ˙BL˜ ˙B‡e·¿»∆ƒ¿«≈ƒ¿¿»«ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
,„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È ,Ô‡t¯Â ‰ÈÚLÈ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿¿»»«≈»»¿»»»

¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ(כא מט, ÏÈ„(ישעיה ÈÓ C··Ïa z¯Ó‡Â : ¿«¿»»«¿»«¿¿ƒ¿»≈ƒ»«
,‰ÏÈla ‰k·˙ ‰Îa :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .'Â‚Â ‰l‡ ˙‡ ÈÏƒ∆≈∆ƒ¿¿»»«»…ƒ¿∆««¿»

¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ(יט ל, EÁÈ(ישעיה ÔBÁ ‰k·˙ ‡Ï BÎa : ¿«¿»»«»…ƒ¿∆»»¿¿
‰ÈÚLÈ ,ÈÚÓ ‰„e‰È ‰˙Ïb :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .'Â‚Âƒ¿¿»»«»¿»¿»≈…ƒ¿«¿»

¯Ó‡(יב יא, ÈÓ¯È‰(ישעיה .'Â‚Â ıa˜È ‰„e‰È ˙BˆÙe : »«¿À¿»¿«≈ƒ¿¿»
¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,˙BÏ·‡ ÔBiˆ ÈÎ¯c :¯Ó‡(ג מ, :(ישעיה »««¿≈ƒ¬≈¿«¿»»«

eÈ‰ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .'‰ C¯„ ept ¯a„na ‡¯B˜ ÏB˜≈«ƒ¿»«∆∆ƒ¿¿»»«»
¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ .L‡¯Ï ‰È¯ˆ(יד ס, ‡CÈÏ(ישעיה eÎÏ‰Â : »∆»¿…¿«¿»»«¿»¿≈«ƒ

ÔBiˆ ˙a ÔÓ ‡ˆiÂ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .CÈpÚÓ Èa ÁBÁL¿«¿≈¿««ƒƒ¿¿»»««≈≈ƒ«ƒ
¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,'Â‚Â(כ נט, Ï‡Bb.(ישעיה ÔBiˆÏ ‡·e : ¿«¿»»«»¿ƒ≈

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,ÌÈÏLe¯È ‰¯ÎÊ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È,סה (ישעיה ƒ¿¿»»«»¿»¿»«ƒ¿«¿»»«
ÏÂ‡יז) ‰L„Á ı¯‡Â ÌÈL„Á ÌÈÓL ‡¯B· È‰ Èk :ƒƒ¿ƒ≈»«ƒ¬»ƒ»»∆¬»»¿…

:¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .·Ï ÏÚ ‰ÈÏÚ˙ ‡ÏÂ ˙BL‡¯‰ ‰¯Îfƒ̇»«¿»»ƒ…¿…«¬∆»«≈ƒ¿¿»»«
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,ÌÈÏLe¯È ‰‡ËÁ ‡ËÁ(כב מד, :(ישעיה ≈¿»¿»¿»»ƒ¿«¿»»«

,‰ÈÏeLa ‰˙‡ÓË :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .EÈÚLt ·ÚÎ È˙ÈÁÓ»ƒƒ»»¿»∆ƒ¿¿»»«À¿»»¿∆»
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ(ד ד, Ba˙(ישעיה ˙‡ˆ ˙‡ '‰ ıÁ¯ Ì‡ : ¿«¿»»«ƒ»«≈…«¿

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,¯ˆ N¯t B„È :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .ÔBiˆ ישעיה) ƒƒ¿¿»»«»»«»¿«¿»»«
יא) nÚ‰יא, Ïk :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .B„È ˙ÈL '‰ ÛÈÒBÈ :ƒ≈ƒ»ƒ¿¿»»«»«»

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,'Â‚Â ÌÈÁ‡(י מט, e·Ú¯È(ישעיה ‡Ï : ∆¡»ƒ¿«¿»»«…ƒ¿»
,C¯„ È¯·Ú Ïk ÌÎÈÏ‡ ‡BÏ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .e‡ÓˆÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒ¿¿»»«¬≈∆»…¿≈∆∆

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ(טו לב, ¯Áe(ישעיה eÈÏÚ ‰¯ÚÈ „Ú : ¿«¿»»««≈»∆»≈«
,È˙ÓˆÚa L‡ ÁÏL ÌB¯nÓ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .ÌB¯nÓƒ»ƒ¿¿»»«ƒ»»«≈¿«¿…«

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ(טו נז, Â‡˙(ישעיה ÔBkL‡ LB„˜Â ÌB¯Ó : ¿«¿»»«»¿»∆¿¿∆
‰ÈÚLÈ ,ÈÚLt ÏÚ „˜N :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .'Â‚Â ‡kc«»ƒ¿¿»»«ƒ¿«…¿»«¿«¿»

:¯Ó‡(ב נב, ÈÓ¯È‰(ישעיה ,C¯‡eˆ È¯ÒBÓ ÈÁzt˙‰ : »«ƒ¿«¿ƒ¿≈«»≈ƒ¿¿»
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,È¯Èa‡ ÏÎ ‰lÒ :¯Ó‡(י סב, elÒ(ישעיה : »«ƒ»»«ƒ«¿«¿»»«…

È‡ ‰l‡ ÏÚ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .Ô·‡Ó eÏ˜Ò ‰lÒÓ‰ elÒ…«¿ƒ»«¿≈∆∆ƒ¿¿»»««≈∆¬ƒ
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,‰iÎB·(ח נב, e‡¯È(ישעיה ÔÈÚa ÔiÚ Èk : ƒ»¿«¿»»«ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,‰È„Èa ÔBiˆ ‰N¯t :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .'Â‚Âƒ¿¿»»«≈¿»ƒ¿»∆»¿«¿»»«
יב) נא, ‡Ó¯:(ישעיה ‰ÈÓ¯È .ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡ :»…ƒ»…ƒ¿«∆¿∆ƒ¿¿»»«

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,'‰ ‡e‰ ˜Ècˆ(כא ס, Ìlk(ישעיה CnÚÂ : «ƒ¿«¿»»«¿«≈À»
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,È·‰‡nÏ È˙‡¯˜ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .ÌÈ˜Èc«̂ƒƒƒ¿¿»»«»»ƒ«¿«¬«¿«¿»»«

יח) ס, ‡Ó¯:(ישעיה ‰ÈÓ¯È .CÈ˙ÓBÁ ‰ÚeLÈ ˙‡¯˜Â :¿»»¿»…«ƒƒ¿¿»»«
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,ÈÏ ¯ˆ Èk '‰ יד)¯‡‰ סו, :(ישעיה ¿≈ƒ«ƒ¿«¿»»«

‰Á‡ Èk eÚÓL :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .ÌÎaÏ NNÂ Ì˙È‡¯e¿ƒ∆¿»ƒ¿∆ƒ¿¿»»«»¿ƒ∆¡»»
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,È‡(א סו, ÈnÚ.(ישעיה eÓÁ eÓÁ : »ƒ¿«¿»»««¬«¬«ƒ

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,EÈÙÏ Ì˙Ú¯ ÏÎ ‡·z :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯Èƒ¿¿»»«»…»»»»¿»∆¿«¿»»«
ז) נו, ˜„ÈL.(ישעיה ¯‰ Ï‡ ÌÈ˙B‡È·‰Â :«¬ƒƒ∆«»¿ƒ

Èa¯Â e·i‡ Èa¯ ,‰ÏÈla È˙È‚ ‰¯kÊ‡ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈∆¿¿»¿ƒ»ƒ«»¿»«ƒ«¿¿«ƒ
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˙Òk ‰¯Ó‡ ¯ÓB‡ e·i‡ Èa¯ ,ÔBÓÈÒ ¯a ‰„e‰È¿»«ƒ«ƒ«¿≈»¿»¿∆∆
¯·L È‡ ˙¯kÊ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈«»»ƒ¿∆∆¬ƒ∆∆
z‡„ ‰Ók ,˙BiÎÏÓ ÏL ÔÏÈÏa EÈÙÏ Èz¯aL‰L∆»¿«¿ƒ¿»∆¿≈»∆«¿À¿»¿«¿

¯Ó‡(כ יד, ˆ¯EÈ(בראשית ÔbÓ ¯L‡ ÔBÈÏÚ Ï‡ Ce¯·e : »«»≈∆¿¬∆ƒ≈»∆
Èz¯ML ÔÈ¯ÈL È‡ ˙¯kÊ ¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa¯ .E„Èa¿»∆«ƒ¿»≈ƒ¿∆∆¬ƒƒƒ∆«¿ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,˙BÏÈla EÈÙÏ(כ לח, È˙BÈ‚e(ישעיה : ¿»∆«≈¿»¿«¿»«¿ƒ«
,‰Ú¯t ÏL BÏÈÏ ‰Ê ,‰ÏÈla .eÈiÁ ÈÓÈ Ïk Ôb¿«≈»¿≈«≈«»¿»∆≈∆«¿…

·È˙Îc(כט יב, ÏL(שמות BÏÈÏÂ ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁa È‰ÈÂ : ƒ¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ««¿»¿≈∆
·È˙Îc ,˜ÏÓÚÂ ÔÈ„Ó ‰ÁÓ ˙‡ ‰k‰L ÔBÚ„b שופטים) ƒ¿∆ƒ»∆«¬≈ƒ¿»«¬»≈ƒ¿ƒ

ט) e˙kL·ז, ·È¯ÁÒ ÏL BÏÈÏÂ ,‡e‰‰ ‰ÏÈla È‰ÈÂ :«¿ƒ««¿»«¿≈∆«¿≈ƒ∆»
Ba(לה יט, ב C‡ÏÓ(מלכים ‡ˆiÂ ‡e‰‰ ‰ÏÈla È‰ÈÂ :«¿ƒ««¿»««≈≈«¿«

NtÁÈÂ ,ÈaÏ ÌÚ ‡‡ ÈÚzLÓ ,‰ÁÈN‡ È··Ï ÌÚ .'‰ƒ¿»ƒ»ƒ»ƒ¿»≈¬»ƒƒƒ«¿«≈
¯ÓB‡Â ,È„·BÚa LtLÙÓe ,ÈÁe¯(ח עז, :(תהלים ƒ¿«¿≈¿»«¿≈

ÒÁ ,„BÚ ˙Bˆ¯Ï ÛÈÒÈ ‡ÏÂ '‰ ÁÊÈ ÌÈÓÏBÚÏ‰«¿»ƒƒ¿«¿……ƒƒ¿«
·È˙Îc ,˜È·L ‡ÏÂ ˜·L ‡Ï ÌBÏLÂ(לא ג, Èk(איכה : ¿»»¿«¿»»≈ƒ¿ƒƒ

‡ÏÂ ,„BÚ ˙Bˆ¯Ï ÛÈÒÈ ‡ÏÂ .'‰ ÌÏBÚÏ ÁÊÈ ‡Ï…ƒ¿«¿»¿……ƒƒ¿¿…
,ÒÚBk ‰LÓ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰v¯Ó ‰È‰ ¯·ÚLÏ ,˙Bˆ¯ÈÏ≈»¿∆»«»»¿«∆«¬≈ƒ∆≈

¯ÓB‡ z‡Â(יא לג, ·dÈ(שמות È¯˜ ,‰Án‰ Ï‡ ·LÂ : ¿«¿≈¿»∆««¬∆¿ƒ≈
¯ÓB‡ z‡Â ,ÒÚBk e‰iÏ‡ .·eLÂ(טו יט, א CÏ(מלכים : ¿≈ƒ»≈¿«¿≈≈

‡ÏÂ ˙Bv¯Ï ‡Ï ÂÈLÎÚÂ .˜Nn„ ‰¯a„Ó Ek¯„Ï ·eL¿«¿¿ƒ¿«»«»∆¿«¿»…¿«¿…
Èa¯ ¯Ó‡ ,ÒÙ‡‰ e‰Ó ,BcÒÁ ÁˆÏ ÒÙ‡‰ .˙Bˆ¯ÈÏ≈»∆»≈»∆««¿«∆»≈»««ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‡e‰ ÈÂÈ ÔBLÏ Ô·e‡¯(י ו, :(עמוס ¿≈»¿»ƒ¿»¿«¿»«
Èa¯ ,ÔBÓÈÒ Èa¯Â ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ .ÒÙ‡ ¯Ó‡Â¿»«»∆«ƒ¬ƒ»««»¿«ƒƒ«ƒ
Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡L ¯·c B˙B‡ ¯Ó‚ ¯Ó‡ ‡ÈÁ¬ƒ»»«ƒ¿«»»∆»««»»

‰LÓÏ ‡e‰(יט לג, ¯Èa(שמות .ÔÁ‡ ¯L‡ ˙‡ È˙pÁÂ : ¿∆¿«…ƒ≈¬∆»…«ƒ
‰ÈÓ¯È È„È ÏÚ ,‡ÓkÒÓ ‡‰Â ‰ÏÈÒÁ ‡‰ ¯ÓB‡ ÔBÓÈÒƒ≈»¬ƒ»¿»¿«¿»«¿≈ƒ¿¿»

¯Ó‡L(ה טז, ‰ÁÎL(ירמיה .ÈÓBÏL ˙‡ ÈzÙÒ‡ Èk : ∆»«ƒ»«¿ƒ∆¿ƒ¬»«
Ï‡ B˙BÁ ÁÎL‰ .Ï‡ ˙BpÁ(כ ט, ‰'(במדבר Èt ÏÚ : «≈¬»«¬≈«ƒ

ÁÎL‰ .eÁÈ(ו לד, ‡Ì(שמות ,ÔepÁÂ ÌeÁ¯ Ï‡ Èk : «¬¬»«ƒ≈«¿«ƒ
ÂÈÓÁ¯ ÒÈÚk ‡e‰c ·b ÏÚ Û‡ ,‰ÏÒ ÂÈÓÁ¯ Û‡a ıÙ»̃«¿««¬»∆»«««¿»≈«¬»
,ÈÁÎL È„‡Â '‰ È·ÊÚ :‰¯Ó‡ ÔBiˆÂ .ÔÈ·B¯¿̃ƒ¿ƒ»¿»¬»«ƒ«¬…»¿≈»ƒ

·È˙Îc(יד מט, Â‚Â'.(ישעיה '‰ È·ÊÚ ÔBiˆ ¯Ó‡zÂ : ƒ¿ƒ«…∆ƒ¬»«ƒ
יא) עז, Â‚Â'.(תהלים ‡È‰ È˙BlÁ ¯Ó‡Â :»…««ƒƒ

EÈÙ eÈlÁ ‡ÏL È„È ÏÚ È‡¯cÒkÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¬∆¿«¿¿»«¿≈∆…ƒƒ»∆
.ÔÈÓi‰ ˙ÈpzL ‰·eL˙aƒ¿»ƒ¿«≈«»ƒ

‰Úe·L d˙B‡ ‰ÏlÁ˙ ÈÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿≈««¿»ƒƒ¿«¿»»¿»
.ÔÈÓi‰ ˙ÈpzLÂ ·¯BÁa enÚ ˙¯kL∆»«ƒ»¿≈¿ƒ¿«≈«»ƒ

‰ÏBÁ ‰nÁ ÏbÏb EÈÓiÓ zÚÓL‰ ÔBÓÈÒ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¬»«¿»ƒ»∆«¿««»∆
ÔÈÈÏÁ ÔÈ‡ ÂÈLnLÏ ,LnLÏe ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»«¬¿«≈¿«»»≈√»ƒ

.ÔÈÈÏÁ LÈ ÂÈÙÏe¿»»≈√»ƒ
Èa eÈ‰Â ‰È„na ÌL ‰È‰L ¯Ba‚Ï ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿»¿ƒ∆»»»«¿ƒ»¿»¿≈
,Ô‡ÎÏ ˙BÒÈb e‡B·È ‡Ï ÌÈ¯ÓB‡Â Ba ÌÈÁËBa ‰È„n‰«¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ…»¿»¿»
Ì‰Ï ‰‡¯Óe ‡ˆBÈ ‡e‰L ÔÂÈk ,B¯ÈÚÏ ˙BÒÈb‰ e‡a»«¿»¿ƒ≈»∆≈«¿∆»∆
¯Ó‡ ,˙BÒÈb‰ e‡a ˙Á‡ ÌÚt .ÔÈÁ¯Ba Ô‰ „iÓ ÌÈt»ƒƒ»≈¿ƒ««««»«¿»»«
BÈ‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ï·‡ ,ÈÏ ‰LLÁ ÈÈÓÈ Ì‰Ï»∆¿ƒƒ»¿»ƒ¬»«»»≈

‡l‡ ÔÎ(א נט, ÚÈLB‰Ó(ישעיה '‰ „È ‰¯ˆ˜ ‡Ï Ô‰ : ≈∆»≈…»¿»«≈ƒ«

LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡ ,ÔBÈÏÚ ÔÈÓÈ ˙BL .'Â‚Â¿¿ƒ∆¿»««ƒƒ¿∆»ƒ
,‡È¯·Ó dÈÙBÒ LLÁc ÏÎc ,¯·Ò ˙È‡ Ô‰ ÔÈÈÏÁ Ì‡ƒ√»ƒ≈ƒ≈∆¿»¿»«≈«¿ƒ
ÚLB‰È Èa¯c dÈzÚc ‡È‰Â ,¯·Ò ˙ÈÏ ÔÈÓÈ ÈepL Ì‡Â¿ƒƒ»ƒ≈≈∆¿ƒ«¿≈¿«ƒ¿À
‡È‰ ‰ÒÈ‡Ó Ì‡ ,Â˙Ò‡Ó Ò‡Ó Ì‡ ÈÎ ¯Ó‡„] ÈÂÏ Ôa∆≈ƒ
Ô‡Ó ÏÎ„ ,¯·Ò ˙È‡ ‡È‰ ‰ÙÈˆ˜ Ì‡Â ,¯·Ò ˙ÈÏ

.[‰ˆ¯˙Ó ‰ÈÙÂÒ ÒÈÚÎ„
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿«»»««»»
ÌÎÙBÒ ,˙eÏÙz ÏL ‰iÎa Ì˙ÈÎa Ìz‡ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ∆¿ƒ»∆ƒ¿¿∆
Ï‡¯NÈ eÎa ÔÎÈ‰Â .LnÓ ÏL ‰iÎa ÌÈÎBa ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ»∆«»¿≈»»ƒ¿»≈

˙eÏÙz ÏL ‰iÎa(י יא, ‰ÌÚ(במדבר ˙‡ ‰LÓ ÚÓLiÂ : ¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿«∆∆»»
.ÂÈ˙ÁtLÓÏ ‰Îa(א יד, ‰Ú„‰(במדבר Ïk ‡OzÂ : …∆¿ƒ¿¿…»«ƒ»…»»≈»

,LnÓ ÏL ‰iÎa Ï‡¯NÈ eÎa ÔÎÈ‰Â .ÌÏB˜ ˙‡ eziÂ«ƒ¿∆»¿≈»»ƒ¿»≈¿ƒ»∆«»
¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ ,ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯Â e·i‡ Èa«̄ƒ«¿¿«ƒ¿»¿«ƒƒ«ƒ«¿»«

·È˙Îc ‰Ó¯a .Ï··a „Á‡Â ‰Ó¯a „Á‡(יד לא, :(ירמיה ∆»¿»»¿∆»¿»∆¿»»ƒ¿ƒ
Ï··a .'Â‚Â ÌÈ¯e¯Ó˙ ÈÎa È‰ ÚÓL ‰Ó¯a ÏB˜¿»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»∆

·È˙Îc(א קלז, e‰È„‰(תהלים Èa¯ .'Â‚Â Ï·a ˙B¯‰ ÏÚ : ƒ¿ƒ««¬»∆«ƒ¿»
.Ï··a „Á‡Â ,‡zÈ„Ó „e‰Èa „Á‡ ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a¿«ƒƒ»«∆»ƒ¿ƒ¿»¿∆»¿»∆
˙B¯‰ ÏÚ ,Ï··a .‰ÏÈla ‰k·˙ BÎa ,‡zÈ„Ó „e‰Èaƒ¿ƒ¿»»ƒ¿∆««¿»¿»∆««¬

.Ï·a»∆
,Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«¿»««»»¿ƒ¿»≈
‡e‰ ‡„‰ ,ÌÎÈ˙BiÏb ÒÈÎÓ È‡ ‰iÎa‰ d˙B‡ ¯ÎNaƒ¿«»«¿ƒ»¬ƒ«¿ƒ»À≈∆¬»

·È˙Î„(טו לא, ÈÎaÓ(ירמיה CÏB˜ ÈÚÓ '‰ ¯Ó‡ ‰k : ƒ¿ƒ…»«ƒ¿ƒ≈ƒ∆ƒ
‰Îa .‰k·˙ ‰Îa .'‰ Ì‡ C˙È¯Á‡Ï ‰Â˜z LÈÂ 'Â‚Â¿≈ƒ¿»¿«¬ƒ≈¿À»…ƒ¿∆»…

.ÌÈÏ‚Ú ÈL ÏÚ ‰k·˙ ,„Á‡ Ï‚Ú ÏÚ«≈∆∆»ƒ¿∆«¿≈¬»ƒ
.ÌÈÏLe¯ÈÂ ÔBiˆ ÏÚÂ ‰„e‰È ÏÚ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«¿»¿«ƒƒ»»ƒ

ÏÚ ‰k·˙ ,ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ ˙eÏb ÏÚ ‰Îa ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»…«»¬∆∆«¿»ƒƒ¿∆«
.ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È Ë·L ˙eÏb»≈∆¿»ƒ¿»ƒ

‰k·Óe ‰ÎBa .dnÚ ÌÈ¯Á‡ ‰k·Óe ‰ÎBa ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¿«»¬≈ƒƒ»»¿«»
·È˙Îc ,dnÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰(יב כב, iÂ˜¯‡(ישעיה : «»»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

‰ÎBa .„tÒÓÏe ÈÎ·Ï ‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰¡…ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»
·È˙Îc ,dnÚ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ ‰k·Óe(ז לג, ‰Ô(ישעיה : ¿«»«¿¬≈«»≈ƒ»ƒ¿ƒ≈

,·È˙k ‰ˆÈÁ ‡¯ÈÚÊ Èa¯ ¯Ó‡ ,‰ˆÁ e˜Úˆ ÌÏ‡¯‡∆¿∆»»¬À»»««ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ
.dÈÈÒÎc dÈab ‡È‰ ‰ˆÈÁƒ»ƒ«≈¿«¿ƒ≈

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡(ה טו, BiÂˆ‡(בראשית : »««ƒ∆∆¿»¿»¿«¿»««≈
,dnÚ ı¯‡Â ÌÈÓL ‰k·Óe ‰ÎBa ,‰Îa .‰ˆeÁ‰ B˙‡…«»»…»¿«»»«ƒ»»∆ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ י)‰„‡ ב, ˜„(יואל Á¯ÈÂ LÓL :,‰Îa .e¯ ¬»ƒ¿ƒ∆∆¿»≈«»»»…
‡e‰ ‡„‰ ,dnÚ ˙BÚ·‚e ÌÈ¯‰ ‰k·Óe ‰ÎBa»¿«»»ƒ¿»ƒ»¬»

·È˙Î„(כד ד, Îa‰(ירמיה .'Â‚Â ÌÈ¯‰‰ ˙‡ È˙È‡¯ : ƒ¿ƒ»ƒƒ∆∆»ƒ»…
.dnÚ ˙Bn‡ ÌÈÚ·L ‰k·Óe ‰ÎBa»¿«»ƒ¿ƒÀƒ»

Ï‡¯NÈ eÈ‰L ÌÈ¯t ÌÈÚ·L Ì˙B‡ ÒÁt Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿»»ƒ¿ƒ»ƒ∆»ƒ¿»≈
‡ÏL È„k ,Ì‰ ˙Bn‡ ÌÈÚ·L „‚k ,‚Áa ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ∆»¿∆∆ƒ¿ƒÀ≈¿≈∆…
Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰k·Óe ‰ÎBa ,‰Îa .Ì‰Ó ÌÏBÚ‰ ‰„ˆÈ≈»∆»»≈∆»…»¿«»¿∆∆ƒ¿»≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,dnÚ(א יד, ‰Ú„‰(במדבר Ïk ‡OzÂ : ƒ»¬»ƒ¿ƒ«ƒ»…»»≈»
‡OzÂ ‰ÈÓÁ Èa¯ ÌLa dÈÏ È˙Ó ‡ÈeÁ Èa¯ .'Â‚Â«ƒ¿»«¿≈≈¿≈«ƒ¿∆¿»«ƒ»…
z‡„ ‰Ók ,‡i¯„Ï Ôe˙ÈÙÊB‡ ‡LÈa È·BÁ ,·È˙k¿ƒ≈ƒ»¿ƒ¿»«»¿»¿«¿

¯Ó‡(י כד, ·¯EÚ.(דברים ‰M˙ Èk : »«ƒ«∆¿≈¬
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קצט dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

„Î‡l‡ CÏB‰ ÏB˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÏÈla ‰nÏ ,‰ÏÈla .««¿»»»««¿»¿ƒ∆≈≈∆»
.‰ÏÈla ¯Ó‡ CÎÏ ,‰ÏÈla««¿»¿»∆¡«««¿»

‰NÚÓ .‰È˜ dnÚ CLBÓ ‰ÏÈÏ e·i‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«¿«¿»≈ƒ»ƒ»«¬∆
,Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ÏL B˙eÎLa ‰˙È‰L ˙Á‡ ‰M‡a¿ƒ»««∆»¿»ƒ¿»∆«»«¿ƒ≈
,‰ÏÈla ÂÈÏÚ ‰ÎBa ‰˙È‰Â ,˙ÓÂ ˙¯ÁLz Ôa dÏ ‰È‰Â¿»»»∆ƒ¿…∆»≈¿»¿»»»»««¿»
Ôa¯Á ¯kÊ ‰È‰Â dÏB˜ ˙‡ ÚÓBL Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ‰È‰Â¿»»«»«¿ƒ≈≈«∆»¿»»ƒ¿»À¿«
ÈÒÈ¯ e¯LpL „Ú dnÚ ‰ÎBa ‰È‰Â ,Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»¿»»∆ƒ»«∆»¿ƒ≈
d˙B‡ epÙe e„ÓÚ ,ÂÈ„ÈÓÏz Ba eLÈb¯‰L ÔÂÈÎÂ ,ÂÈÈÚ≈»¿≈»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¿ƒ»

.B˙eÎLÓƒ¿»

‰Îz‡„ ‡Ók ,‰È‰k ÏÚ .dÈÁÏ ÏÚ d˙ÚÓ„Â .¿ƒ¿»»«∆¡»«…¬∆»¿»¿«¿
¯Ó‡(ג יח, w‰Â·‰.(דברים ÌÈÈÁÏ‰Â Ú¯f‰ Ô‰kÏ Ô˙Â : »«¿»««…≈«¿…«¿«¿»«ƒ¿«≈»

¯Ó‡ z‡„ ‡Ók ,‰È¯Bab ÏÚ ,¯Á‡ ¯·c,טו (שופטים »»«≈«ƒ∆»¿»¿«¿»«
i¯Ë‰.טו) ¯BÓÁ ÈÁÏ ‡ˆÓiÂ :«ƒ¿»¿ƒ¬¿ƒ»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰ÈËÙBL ÏÚ ,¯Á‡ ¯·c(יד ד, :(מיכה »»«≈«¿∆»¿»¿«¿»«
.ÈÁl‰ ÏÚ ekÈ Ë·Ma«≈∆«««¿ƒ

eÒÎpL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ ,‰È¯eÁa ÏÚ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈««∆»«¿≈¿»»∆ƒ¿¿
e˙ÙÎÂ ÌÈ¯eÁa‰ ˙‡ eNÙz Lc˜n‰ ˙È·Ï ÌÈ‡BN¿ƒ¿≈«ƒ¿»»¿∆««ƒ¿»¿
˙B„¯BÈ ˙BÚÓc‰ eÈ‰Â ÔÈÎBa eÈ‰Â ,Ô‰È¯BÁ‡Ï Ô‰È„È¿≈∆«¬≈∆¿»ƒ¿»«¿»¿
ÏÚ ˙B¯LBÂ ,ÔÁ˜Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰ ‡ÏÂ Ô‰ÈÈÁÏ ÏÚ«¿»≈∆¿…»¿ƒ¿«¿»¿¿«

.ÔÈÁM‰ ˙·¯ˆk Ì‰ÈÈÁÏ¿»≈∆¿»∆∆«¿ƒ

ÂÎ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÁÓ dÏ ÔÈ‡ .≈»¿«≈»««ƒ≈ƒ»»∆∆¡«
.dÏ ‰Â‰ ÔÈ‡(ל יא, dÏ(בראשית ÔÈ‡ ‰¯˜Ú È¯N È‰zÂ : ≈¬»»«¿ƒ»«¬»»≈»

¯Ó‡pL ,dÏ ‰Â‰Â ,„ÏÂ(א כא, ‡˙(בראשית „˜t '‰Â : »»«¬»»∆∆¡««»«∆
dÈ˙ÂÎ„Â .‰¯N(ב א, א ÌÈ„ÏÈ,(שמואל ÔÈ‡ ‰pÁÏe : »»¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»ƒ

¯Ó‡pL ,dÏ ‰Â‰Â(כא ב, א ‡˙(שמואל '‰ „˜Ù Èk : «¬»»∆∆¡«ƒ»«∆
dÈ˙ÂÎ„Â .‰pÁ(יז ל, dÏ,(ירמיה ÔÈ‡ L¯c ‡È‰ ÔBiˆ : «»¿ƒ¿»≈ƒƒ…≈≈»

¯Ó‡pL ,dÏ ‰Â‰Â(כ נט, ‡Û(ישעיה ,Ï‡Bb ÔBiˆÏ ‡·e : «¬»»∆∆¡«»¿ƒ≈«
,dÏ ‰Â‰Â ,ÌÁÓ dÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ z‡ Ôk≈«¿≈≈»¿«≈«¬»»

¯Ó‡pL(יב נא, ÌÎÓÁÓ.(ישעיה ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡ : ∆∆¡«»…ƒ»…ƒ¿«∆¿∆

ÊÎ.dÏ eÈ‰ d· e„‚a ‰ÈÚ¯ Ïk .»≈∆»»¿»»»

.Ï‡È¯·‚Â Ï‡ÎÈÓ ‰Ê ,ÔÁ ¯ÙÎc ·˜ÚÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«¬…ƒ¿«»»∆ƒ»≈¿«¿ƒ≈

ÁÎ‡l‡ ,ÌÈÏBb ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ,‰„e‰È ‰˙Ïb .»¿»¿»À»»≈»ƒ∆»
ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ,˙eÏb Ì˙eÏb ÔÈ‡ ÌÈÏBbL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ≈»»»À»»
,˙eÏb Ì˙eÏb ÔÈ‡ ,ÌÈiÓ ÌÈ˙BLÂ ÌztÓ ÌÈÏÎB‡L∆¿ƒƒƒ»¿ƒƒ≈»≈»»»
,ÌÈiÓ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÌztÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L Ï‡¯NÈ Ï·‡¬»ƒ¿»≈∆≈¿ƒƒƒ»¿≈ƒƒ≈»
ÌÈÎl‰Ó Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ .˙eÏb Ì˙eÏb»»»À»»∆≈¿«¿ƒ
Ï‡¯NÈ Ï·‡ ,˙eÏb Ì˙eÏb ÔÈ‡ ,Ì‰lL ˙BiËÙ˜Ò‡a¿ƒ¿«¿ƒ∆»∆≈»»»¬»ƒ¿»≈
‰˙Ïb :¯Ó‡ CÎÏ .˙eÏb Ì˙eÏb ,ÔÈÙÁÈ ÔÈÎl‰Ó Ô‰L∆≈¿«¿ƒ¿≈ƒ»»»¿»∆¡«»¿»
‡e‰ Ôl‰Ïe ,‰„e‰È ‰˙Ïb ¯ÓB‡ ‡e‰ Ô‡k .‰„e‰È¿»»≈»¿»¿»¿«»

¯ÓB‡(כז נב, ‡l‡(ירמיה ,B˙Ó„‡ ÏÚÓ ‰„e‰È Ï‚iÂ : ≈«ƒ∆¿»≈««¿»∆»
‰˙Ïb :¯Ó‡ CÎÏ ,‰·˜k ÔÁk LLz eÏbL ÔÂÈk≈»∆»»«…»ƒ¿≈»¿»∆¡«»¿»
z‡„ ‰Ók ,ÁÒta ıÓÁ eÏÎ‡L ÏÚ ,ÈÚÓ .‰„e‰È¿»≈…ƒ«∆»¿»≈«∆«¿»¿«¿

¯Ó‡(ג טז, ÌÈÓÈ(דברים ˙Ú·L ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï : »«……«»»»≈ƒ¿«»ƒ
.ÈÚ ÌÁÏ ˙BvÓ ÂÈÏÚ ÏÎ‡z…«»»«∆∆…ƒ

CB˙a ÈÚ ÔBkLÓ eÏ·ÁL ÏÚ ,ÈÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈…ƒ«∆»¿«¿»ƒ¿
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,Ì‰Èza(יב כד, ÈÚ(דברים LÈ‡ Ì‡Â : »≈∆¿»¿«¿»«¿ƒƒ»ƒ

.BË·Úa ·kL˙ ‡Ï ‡e‰…ƒ¿««¬…
z‡„ ‰Ók ,¯ÈÎN ¯ÎN e˜LÚL ÏÚ ,ÈÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈…ƒ«∆»¿¿«»ƒ¿»¿«¿

¯Ó‡(יד כד, ÔBÈ·‡Â.(דברים ÈÚ ¯ÈÎN ˜LÚ˙ ‡Ï : »«…«¬…»ƒ»ƒ¿∆¿
z‡„ ‰Ók ,ÈÚ ˙BzÓ eÏÊ‚L ÏÚ ,ÈÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈…ƒ«∆»¿«¿»ƒ¿»¿«¿
.Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :(·Î ,‚Î ,È ,ËÈ ‡¯˜ÈÂ) ¯Ó‡»«∆»ƒ¿«≈«¬……»
È·Èa Èa¯ .ÈÚ ¯NÚÓ eÏÎ‡L ÏÚ ,ÈÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈…ƒ«∆»¿«¬≈»ƒ«ƒ≈«
·iÁ ,ÈÚ ¯NÚÓ ÏL Ï·Ë ÏÎB‡‰ ·¯ ÌLa ‡e‰ Èa¯Â¿«ƒ»¿≈«»≈∆∆∆«¬≈»ƒ«»

.‰˙ÈÓƒ»
‰Ók ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·ÚL ÏÚ ,ÈÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈…ƒ«∆»¿¬«»ƒ¿»

¯Ó‡ z‡„(יח לב, ‡Ó¯(שמות ,ÚÓL ÈÎ‡ ˙BpÚ ÏB˜ : ¿«¿»««»…ƒ…≈«»«
Èa¯ .ÚÓBL ÈÎ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Òel˜ ÏB˜ ‡Á‡ Èa«̄ƒ«»ƒ¬«»ƒ»…ƒ≈««ƒ
BÈ‡L ¯B„Â ¯Bc EÏ ÔÈ‡ ¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa¯ ÌLa ‰„e‰È¿»¿≈«ƒ≈≈≈¿»∆≈

.Ï‚Ú ÏL B‡ËÁÓ ÏËB≈≈∆¿∆≈∆

ËÎeÈ‰L ÏÚ ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,‰„·Ú ·¯Óe .≈…¬…»»««ƒ«»«∆»
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,È¯·Ú „·Úa ÌÈ„aÚzLÓ,לד (ירמיה ƒ¿«¿¿ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«¿»«

Ï‡יד) ÌÈBb· ‰·LÈ ‡È‰ .eÁlLz ÌÈL Ú·L ıwÓ :ƒ≈∆«»ƒ¿«¿ƒ»¿»«ƒ…
ÔBÚÓL Èa¯ ÌLa ‰ÈÓÁ Èa¯a Ô„eÈ Èa¯ ,ÁBÓ ‰‡ˆÓ»¿»»««ƒ»¿«ƒ¿∆¿»¿≈«ƒƒ¿
,˙¯ÊBÁ ‰˙È‰ ‡Ï ÁBÓ ‰‡ˆÓ el‡ ¯Ó‡ LÈ˜Ï Ôa∆»ƒ»«ƒ»¿»»«…»¿»∆∆

dÈ˙ÂÎ„Â(ט ח, ÁBÓ.(בראשית ‰Bi‰ ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ : ¿ƒ¿»≈¿…»¿»«»»«
d˙eÎ„Â(סה כח, ÏÂ‡(דברים ÚÈb¯˙ ‡Ï Ì‰‰ ÌÈBb·e : ¿ƒ¿»»«ƒ»≈…«¿ƒ«¿…

ÔÈa ‰e‚ÈO‰ ‰ÈÙ„¯ Ïk .EÏ‚¯ ÛÎÏ ÁBÓ ‰È‰Èƒ¿∆»«¿««¿∆»…¿∆»ƒƒ…»≈
ÂÈÓÈÒa Òp Ôa È¯·c Ô˙c ‡È‰‰k ,ÌÈ¯ˆÓ‰«¿»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ¿≈∆«»¿ƒ»»

.ÂÈ¯ˆÓ·e¿≈¿»»

ÔÈÓBÈa ,ÌÈ¯ˆÓ‰ ÔÈa ‰e‚ÈO‰ ‰ÈÙ„¯ Ïk ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»…¿∆»ƒƒ…»≈«¿»ƒ¿ƒ
Ì‰aL ,·‡a ‰ÚLz „Ú Êen˙a ¯NÚ ‰Ú·MÓ ,‡˜Úc¿»»ƒƒ¿»»»¿««ƒ¿»¿»∆»∆

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÈeˆÓ È¯È¯Ó ·Ë˜(ו צא, cÓ·¯(תהלים : ∆∆¿ƒƒ»¿»¿«¿»«ƒ∆∆
‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ .ÌÈ¯‰ˆ „eLÈ ·ËwÓ CÏ‰È ÏÙ‡a»…∆«¬…ƒ∆∆»»√»ƒ«ƒ«»««¬»
‡È‚eÒ ÊÈÊb ‡e‰c ¯Ó‡ ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ,ÈÂÏ Èa¯Â¿«ƒ≈ƒ«ƒ«»««¬»»«¿»≈¿»
Èa¯Â .ÚL˙c ÔB‰ÈÙBÒ „Ú ˙ÈLc ÔB‰LÈ¯Ó ‰¯‰ÈËc¿ƒ¬»≈≈≈¿ƒ«≈ƒ¿«¿«ƒ
Úa¯‡c ÔB‰ÈÙBqÓ ‡ÓBÈ„ ‡È‚eÒ ÊÈÊb ‡e‰c ¯Ó‡ ÈÂÏ≈ƒ»«¿»≈¿»¿»ƒ≈¿«¿«
‡ÏÂ ‰nÁa ‡Ï Cl‰Ó BÈ‡Â ,ÚL˙c ÔB‰ÈLÈ¯ „Ú«≈≈ƒ¿«¿≈¿«≈…««»¿…
Èa¯Â ÔÁBÈ Èa¯ .‰nÁÏ CeÓq‰ Ïva ‡l‡ ,Ïva«≈∆»«≈«»««»«ƒ»»¿«ƒ
,ÌÈÈÚ ‡ÏÓ Blk ¯Ó‡ ÔÁBÈ Èa¯ ,LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ«ƒ»»»«À»≈≈«ƒ
Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â .˙B¯ÚN ˙B¯ÚNe ,˙BtÏ˜ ˙BtÏ¿̃ƒ¿ƒ¿»¿»¿«ƒƒ¿∆
‰‡B¯L ÈÓ ÏÎÂ BaÏ ÏÚ ‰e˙ ˙Á‡ ÔÈÚ ¯Ó‡ LÈ˜Ï»ƒ»««ƒ««¿»«ƒ¿»ƒ∆∆
B˙B‡ ‰‡¯L „Á‡ „ÈÒÁa ‰NÚÓe .˙Óe ÏÙB B˙B‡≈≈«¬∆¿»ƒ∆»∆»»
.‰È‰ Èa¯a ‰„e‰È ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ ,˙ÓÂ ÂÈt ÏÚ ÏÙÂ¿»««»»»≈¿≈¿ƒ¿»¿«ƒ»»
e‰a‡ Èa¯ .˙Èa ÔÎÚ ¯Ó‡ ,ÏÙ ‡ÏÂ ‰È˙ÓÁ Ï‡eÓL¿≈«¿≈¿»¿«»«¬»«ƒ«ƒ«»
,È¯Ò˜c ‡zÎecÓ ‡zLÈk ‡„‰a ‡˙Óe ·È˙È ‰Â‰¬»»≈«¿»«¬»¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈»ƒ
ÈÁÓÈÓÏ ÏÊ‡Â ‡˙ÈË˜ ‡„Á ÔÈÚËc L ¯a „Á ‡ÓÁ¬»««»¿»≈¬»¿ƒ»«¬«¿ƒ¿≈
‡˙ÈË˜ ÔÈÚËc dÈ¯˙a È‡˜ ‡˜ÈfÓ ‡ÓÁ ,dÈ¯·Á«¿≈¬»«ƒ»»«¿≈¿»≈¿≈»
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Ù„ÏÈË˜ ÈÚa z‡ ‰Ó dÈÏ ¯Ó‡ ,ÁÈ¯ˆe Ì˜ ‡ÏÊ¯ ¿«¿¿»»¿ƒ«¬«≈»«¿»≈¿≈
¯Ó‡ ,dÈ¯·Á ÏÈË˜ L ¯a ‡„‰a dÈÏ ¯Ó‡ .CÈ¯·Á«¿»¬«≈«¬»«»¿ƒ«¿≈¬«
,‡ÏÊ¯Ù„ ‡˙ÈË˜ ÔÈÚËc dÈ¯˙a ÌÈ‡˜ ‡˜ÈfÓ ‡‰ dÈÏ≈»«ƒ»»≈«¿≈¿»≈¿≈»¿«¿¿»
Èa¯ .˙ÓÂ ‡È‰‰a dÈÏ ÈÁÓ ‡e‰Â ‡„‰a dÈÏ ÈÁÓ z‡«¿»≈≈«¬»¿»≈≈¿«ƒ»≈«ƒ
ÔBÂ‰Ï ‡Ïc ‡i˙Óe ‡ÈÈ¯ÙÒÏ „wÙÓ ‰Â‰ ÔÁBÈ»»¬»¿««¿«¿«»«¿¿«»¿»∆¡
Ï‡eÓL Èa¯ .ÈÓBÈ ÔÈÏÈ‡a ‡i˜eÈÓ ‡˙˜¯Ú ÔÈeÚË¿ƒ«¿¿»ƒ«»¿ƒ≈≈«ƒ¿≈
ÔBÂ‰Èc ‡i˙Óe ‡Èi¯ÙÒÏ „wÙÓ ‰Â‰ ÈÓÁ ¯a««¿»ƒ¬»¿««¿«¿«»«¿¿«»¿∆¡

.ÔÈÚL Úa¯‡a È‡ÏË ·¯ ÔÈ¯hÙÓ¿«¿ƒ«¿»≈¿«¿«»ƒ

ÏÔÈLw·Ó Ïk‰ ‡e‰ ·¯ ¯Ó‡ ,˙BÏ·‡ ÔBiˆ ÈÎ¯c .«¿≈ƒ¬≈»««»«…¿«¿ƒ
L‡¯Ï ‰˙ÏÚL ˙È¯Ùek ˙Á‡ ‡aÏÎa ‰NÚÓ ,Ô„È˜Ùz«¿ƒ»«¬∆¿«¿»««¿ƒ∆»¿»¿…
ÌÈÊ¯‡ elÙ‡ ¯Ó‡ Èn‡ Èa¯ ,¯ÎÊ ÌÚ ‰LÓLÂ ÚÏq‰«∆«¿ƒ¿»ƒ»»«ƒ«≈»«¬ƒ¬»ƒ
,Ï··a ÌÈÊ¯‡ eÈ‰ ‡ÏL EÏ Ú„z ,Ô„È˜Ùz ÔÈLw·Ó¿«¿ƒ«¿ƒ»≈«¿∆…»¬»ƒ¿»∆
ÔÏ˙Le Ô‡kÓ ÌÈÊ¯‡ LÏz ,Ô‡ÎÏ ¯v„Îe· ‰ÏÚLÎe¿∆»»¿«¿∆«¿»»«¬»ƒƒ»¿»»
‡e‰ ‡„‰ ,BzÏtÓ ÏÚ ÌÈÁÓN eÈ‰ ˙nLÎe ,Ï··a¿»∆¿∆≈»¿≈ƒ«««¿¬»

·È˙Î„(ח יד, ‡¯ÈÊ(ישעיה EÏ eÁÓN ÌÈLB¯a Ìb : ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿¿«¿≈
.ÔB·Ï¿»

ÔÈLw·Ó ÌÈÎ¯c elÙ‡ ‰ÙÈÁ ÔÓc ÈÓÈc·‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«¿ƒ≈¿ƒ≈»¬ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
ÈÏaÓ ˙BÏ·‡ ÔBiˆ ÈÎ¯c :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ô„È˜Ùz«¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ«¿≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ
·È˙k ÔÈ‡ ,ÔÈËÈÏea ÈÏaÓ ÔÈb¯ea ÈÏaÓ ,„ÚBÓ È‡a»≈≈ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒƒ≈¿ƒ
‡L ,ÔÈÓÓBL ‰È¯ÚL Ïk .„ÚBÓ È‡a ÈÏaÓ ‡l‡ ,Ô‡k»∆»ƒ¿ƒ»≈≈»¿»∆»¿ƒ∆
ÈÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÁ‡ ‰È‰k .Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈÂ ÔÈÒÎ eÈ‰»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»∆…¬∆»∆¡»ƒ∆≈ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰p‰k ˙BzÓ Ì‰Ï ÔzÈ(ג יח, :(דברים ƒ≈»∆«¿¿À»¿»¿«¿»«
.˙B‚e ‰È˙Ïe˙a .‰·w‰Â ÌÈÈÁl‰Â Ú¯f‰ Ô‰kÏ Ô˙Â¿»««…≈«¿…«¿«¿»«ƒ¿«≈»¿…∆»
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz el‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿»¿«ƒƒ≈«¿ƒ≈¬»ƒ
¯Ó‡ Ï‡eÓL Èa¯ .‚Bck eNÚÂ ˙BÏe˙·k ÌÈ‡ eÈ‰L∆»»ƒƒ¿¿«¬«««ƒ¿≈»«
˙BÏe˙·k ÌÈ‡ Ô‰L ÔÈËeÈÏea‰ el‡ ˜ÁˆÈ Èa«̄ƒƒ¿»≈«¿ƒ∆≈»ƒƒ¿

.˙B‚ek eNÚÂ¿«¬¿
,ÏÚB·e ‡a ‰Ê ‰È‰L ,˙B‚e ‰È˙Ïe˙a ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿…∆»∆»»∆»≈
¯Ó ‡È‰Â .d˙kÓ ˙‡ e‚‰L „Ú ,ÏÚB·e ‡a ‰Ê ‰È‰Â¿»»∆»≈«∆»∆«»»¿ƒ«

.d˙Â¯ÚÏ dÏ ¯Ó ,dÏ»«»¿∆¿»»

‡Ï‰ÈÎ¯a Èa¯a Ïl‰ Èa¯ ¯Ó‡ ,L‡¯Ï ‰È¯ˆ eÈ‰ .»»∆»¿…»««ƒƒ≈¿«ƒ∆∆¿»
ÌÚh ‰Ó ,L‡¯ ‰NÚ Ï‡¯NÈÏ ¯ˆ‰Ï ‡aL ÈÓ Ïk»ƒ∆»¿»≈¿ƒ¿»≈«¬»…«««
ÌÈÏLe¯È ‰·¯Á ‡ÏL „Ú ‡ˆBÓ z‡ .L‡¯Ï ‰È¯ˆ eÈ‰»»∆»¿…«¿≈«∆…»¿»¿»»ƒ
ÌÈÏLe¯È ‰·¯ÁMÓ ,ÌeÏk ‰·eLÁ ‰È„Ó ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»¿ƒ»¬»¿ƒ∆»¿»¿»»ƒ

.ÈÏÈtB˙Â ÔÈÏBtÈ¯ËÓ ÔÈ¯Ò˜ ‰NÚ«¬»≈»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ

‰È·È‡ .¯v„Îe· ‰Ê ,L‡¯Ï ‰È¯ˆ eÈ‰ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»»∆»¿…∆¿«¿∆«…¿∆»
.Ô„‡¯Êe· ‰Ê ,eÏL»∆¿«¿¬»

‰È·È‡ .Òe‡ÈÒtÒ‡ ‰Ê ,L‡¯Ï ‰È¯ˆ eÈ‰ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»»∆»¿…∆«¿«¿»…¿∆»
ÛÈw‰ ‰ˆÁÓe ÌÈL LÏL ,ÒeËÈË ‰Ê ,eÏL»∆ƒ»»ƒ∆¡»ƒƒ
,ÔÈÒk„ ‰Úa¯‡ BnÚ eÈ‰Â ,ÌÈÏLe¯È ˙‡ Òe‡ÈÒtÒ‡«¿«¿»∆¿»»ƒ¿»ƒ«¿»»À»ƒ
,‡È¯cÒkÏ‡c Òkc ,‡˜È¯Ù‡c Òkc ,‡È·¯Úc ÒkcÀ»«¬«¿»À»¿«¿ƒ»À»«¬∆¿«¿¿ƒ»
¯Ó‡ „Á ,ÔÈ¯BÓ‡ ÔÈ¯z ‡È·¯Úc Òkc .ÈÈËÒÏÙc ÒkcÀ»¿««¿ƒƒÀ»«¬«¿»¿≈√ƒ«¬«
ÔBÂ‰Â .dÈÓL ¯bt ¯Ó‡ „ÁÂ ,dÈÓL ÒeÏÈƒ̃¿≈¿«¬««¿«¿≈«¬
,ÔBÈ¯eb Ô·e ,˙ÈˆÈˆ Ôa ,ÔÈËÈÏea ‰Úa¯‡ ÌÏLe¯Èaƒ»««¿»»ƒƒ∆ƒƒ∆¿

ÏBÎÈ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .Úe·N ‡aÏk Ô·e ,ÔBÓÈ„˜ Ô·e∆«¿ƒ∆«¿»»«¿»∆»¿∆»»
Ôa ÌL ‰È‰Â ,ÌÈL ¯NÚ ‰È„Ó ÏL ˙BBÊÓ ˜tÒÏ¿«≈¿∆¿ƒ»∆∆»ƒ¿»»»∆
‰pÓÓ ‰È‰L È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa¯ ÏL B˙BÁ‡ Ôa ÁÈËa»ƒ«∆¬∆«»»»∆««∆»»¿À∆
ÔÁBÈ Ôa¯ ÚÓL ,‡i¯ˆB‡ Ïk „È˜B‡Â ,˙B¯ˆB‡‰ ÏÚ«»»¿≈»¿«»»««»»»
¯Ó‡ ÁÈËa Ô·Ï Ôe¯Ó‡ ÔÈÏÊ‡ ,ÈÂ ¯Ó‡ È‡kÊ Ôa∆««¬««»¿ƒ¬«¿∆»ƒ«¬«
¯Ó‡ ,ÈÂ z¯Ó‡ ‰ÓÏ BÏ ¯Ó‡ ,dÈ˙‡Â ÁÏL .ÈÂ C·È·Á¬ƒ»«¿«¿«¿≈¬«¿»¬«¿¿«»«
,z¯Ó‡ dÂ BÏ ¯Ó‡ .È¯Ó‡ dÂ ‡l‡ ,ÈÂ Èz¯Ó‡ ‡Ï BÏ…»«¿ƒ«∆»«¬«ƒ»««»«¿»
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ÔÁBÈ Ôa¯ ËÏÓ dÂÏ ÈÂ ÔÈa .‡·¯˜ „aÚÓÏ ÔB‰ÈÓLbƒ¿≈¿∆¿«¿»»≈«¿«ƒ¿««»»»
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a ÏiËÏ È‡kÊÔ·z ÔÈ˜ÏBML Ì˙B‡ ‰‡¯Â ,˜eM ««¿«≈«¿»»»∆¿ƒ∆∆
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dÈeÚË ,ÈÏÈt ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÓ .dÈew·L Ck B‰Ï¿»¿«≈ƒ¿»¿ƒƒƒ≈«¬≈
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·È˙Îc ,ÈÁL(כב יז, Ì¯b.(משלי LaÈz ‰‡Î Áe¯Â : »≈ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿«∆»∆
LÁ ÔpwL ˙È·Á ,˙BÏLÓ ÂÈÙÏ ÔÈÏLBÓ eÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»ƒ∆ƒ≈»»
¯·BÁ ÔÈ‡È·Ó Ì‰Ï ¯Ó‡ ,BÏ ÔÈNBÚ „ˆÈk dÎB˙a¿»≈«ƒ»«»∆¿ƒƒ≈
¯bt ¯Ó‡ .˙È·Á‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe LÁp‰ ˙‡ ÔÈ¯·BÁÂ¿¿ƒ∆«»»«ƒƒ∆∆»ƒ»««¿«
ÔpwL Ïc‚Ó .˙È·Á‰ ˙‡ ÔÈ¯·BLÂ LÁp‰ ˙‡ ÔÈ‚¯B‰¿ƒ∆«»»¿¿ƒ∆∆»ƒƒ¿»∆ƒ≈
¯·BÁ ÔÈ‡È·Ó Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÔÈNBÚ „ˆÈk LÁ Ba»»≈«ƒ»«»∆¿ƒƒ≈
¯bt ¯Ó‡ ,Ïc‚n‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe LÁp‰ ˙‡ ÔÈ¯·BÁÂ¿¿ƒ∆«»»«ƒƒ∆«ƒ¿»»««¿«
Ôa¯ BÏ ¯Ó‡ .Ïc‚n‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ LÁp‰ ˙‡ ÔÈ‚¯B‰¿ƒ∆«»»¿¿ƒ∆«ƒ¿»»««»
‡LÈa ÔÈ„·Úc ‡È¯È‚Ó Ïk ¯bÙÏ È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ»»∆««¿«¿«»¿ƒ«»¿»¿ƒƒ»
z‡ ‡È¯B‚ÈpÒ ÛÈÏÓ z‡ ˙ÈÏc „Ú ,ÔÈ„·Ú ÔB‰È¯È‚ÓÏƒ¿ƒ≈»¿ƒ«¿≈«¿¿ƒ«≈¿»«¿
,ÈÚa ‡‡ ÔBÎ˙e·ÈËÏ dÈÏ ¯Ó‡ .‡È¯B‚ÈË˜ ÔÏÚ ÛÈÏÓ¿ƒ¬»»≈¿»¬«≈¿ƒ¿¬»»≈
,ÔBÎa ÔÈ¯b˙Ó ‡˙ÂÂkÏÓ ÌÈi˜ ‡˙Èa ÔÈ„‰c ÔÓÊ ÏÎc¿»¿«¿»≈≈»«»«¿¿»»ƒ¿»ƒ¿
,ÔBÎa ÔÈ¯b˙Ó ‡˙ÂekÏÓ ˙ÈÏ ‡˙Èa ÔÈ„‰ ·e¯ÁÈ‡ ÔÈ‡ƒƒ¬»≈≈»≈«¿¿»»ƒ¿»ƒ¿
Ì‡ Ï˜ÚÏ Ì‡ Ú„BÈ ·l‰ ÔÁBÈ Ôa¯ BÏ ¯Ó‡»««»»»«≈≈«ƒ«¬»ƒ
Ôa ÔÁBÈ Ôa¯Ï Òe‡ÈÒtÒ‡ dÈÏ ¯Ó‡ .˙Bl˜Ï˜ÚÏ«¬«¿«¬«≈«¿«¿»¿«»»»∆
ÈÚa ‡‡ dÈÏ ¯Ó‡ ,„È·Ú ‡‡Â ‰Ï‡L ÈÏ Ï‡L È‡kÊ««¿«ƒ¿≈»«¬»»≈¬«≈¬»»≈
ÌeÏk dÈÏ ¯Ó‡ .CÏ ÏÈÊÈ˙Â ‡zÈ„Ó ‡„‰ Èt¯È˙c¿ƒ¿≈¬»¿ƒ¿»¿≈≈»¬«≈¿
ÈÏ Ï‡L .‡zÈ„Ó ‡„‰Ï Èt¯c ÈÓB¯ Èa ÈeÎÈÏÓ‡«¿ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¬»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÈÏÈÙÏ Èt¯˙c ‡‡ ÈÚa BÏ ¯Ó‡ .„È·Ú ‡‡Â ‡zÏ‡L¿≈¿»«¬»»≈¬«»≈¬»¿ƒ¿≈¿ƒ≈
„Ú ˜ÈÙc ¯a ÏÎc ,„eÏÏ ‡ÏÊ‡ ‡È‰c ‰‡·¯ÚÓ««¿»»¿ƒ»¿»¿¿»«¿»≈«
È‡ BÏ ¯Ó‡ dL·Îc ÔÓ .‡·ÊÈLÏ ‡‰È ÔÈÚL ‰Úa¯‡«¿»»»ƒ¿≈¿≈»»ƒƒ¿»«¬«ƒ
ÁÏL ,dÈÏ ·È¯˜ z‡c L ¯a B‡ ,CÏ ÌÈÁ¯c CÏ ˙È‡ƒ»ƒ¿≈»«»¿«¿»≈≈¿«
Èa¯Ï ÁÏL .‡ÈÒeÏÎ‡ ÔeÏÚÈÈ ‡Ïc „Ú dÈ˙È‡Â¿«¿≈«¿»≈¬À¿«»»«¿«ƒ
ÔÈÏÊ‡ ,˜B„ˆ Èa¯Ï È˜eÙ‡Ï ÚLB‰È Èa¯Ïe ¯ÊÚÈÏ‡¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À««¬≈¿«ƒ»»¿ƒ
ÈBÓB˜ ÔÓ Ì˜ ‡˙‡c ÔÓ ,‰È„Óc ‡··a dÈeÁkL‡Â¿«¿¿≈¿»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»»ƒ

Ï ¯Ó‡ ,ÔÁBÈ Ôa¯‡·Ò ÔÈ„‰ Ì„˜ ÔÓ Òe‡ÈÒtÒ‡ dÈ «»»»¬«≈«¿«¿»ƒ√»»≈»»
dÈ˙ÂÂÎc „Á ‰Â‰ È‡ EÈiÁ CÏ ¯Ó‡ .ÌÈ‡˜ z‡ ‡¯˙eˆ¿»«¿»≈¬«»«∆ƒ¬»«ƒ¿»≈
.LÈ·k ÏÈÎÈ ˙ÈÂ‰ ‡Ï ‡ÏÙÈÎa ÔÈÒeÏÎ‡ CnÚ ‰Â‰Â«¬»ƒ»À¿ƒ¿ƒ¿»»¬≈»≈»≈
ÊeÊÓb „Á ÏÈÎ‡c dÈÏ ¯Ó‡ ,dÈÏÈÈÁ ‰Ó BÏ ¯Ó‡¬«»«¿≈¬«≈¿»≈««¿
,Ôk CÈLÁ ‰ÓÏ dÈÏ ¯Ó‡ .ÔÈ˜¯t ‰‡Ó È‰BÏÚ ËÈLÙe»≈¬ƒ¿»ƒ¿ƒ¬«≈¿»¬ƒ≈
ÁÏL .‡i˙ÈÚ˙Â ‡ÈiÓBˆc ÔB‰ÈÏÈÁ ÔÓ dÈÏ ¯Ó‡¬«≈ƒ≈≈¿«»¿«¬ƒ«»¿«
,¯Á·Èˆ ¯Á·Èˆ dÈÏ ÔÈÏÎBÓ BÂ‰Â ‡˙ÂÂÒ‡ È˙ÈÈ‡Â¿«¿≈«¿»»«¬¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«
.ÈBÏÚ dÈÙeb ¯„‰c „Ú ,¯Á·Èˆ ¯Á·Èˆ dÈÏ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«««¬«≈¬
e‰ÈÈ¯‚‡ B‰Ï ·‰ ‡a‡ ,dÈ¯a ¯ÊÚÏ‡ dÈÏ ¯Ó‡¬«≈∆¿»»¿≈«»«¿«¿«¿
‡ÓÏÚa CnÚ ‡˙eÎÊ B‰Ï ÈÂ‰È˙ ‡Ïc ,ÔÈ„‰ ‡ÓÏÚa¿»¿»»≈¿»∆¡≈¿¿»ƒ»¿»¿»
ÔÈ„‰Â ,Úaˆ‡c ‡aLeÁ ÔÈ„‰ B‰Ï ·‰ÈÂ ,È˙‡c«¬≈ƒ«¿»≈¿¿»¿∆¿«¿»≈
‰Úa¯‡Ï ‡ÈiÒkË Úa¯‡ ‚ÈÏt dL·Îc ÔÓ .‡BÈËˆ¯«̃¿¿»»ƒƒ¿»«»≈«¿«ƒ¿«»¿«¿»»
ÔÓ e¯Ê‚Â ,¯bÙÏ ‰‡·¯ÚÓ ÈÏÈt ˜ÈÏÒÂ ,‡ÈiÒÎec¿«»¿»≈ƒ≈««¿»»¿«¿«¿»¿ƒ
.·¯Úna ‰ÈÎML ‰nÏ ,ÌÏBÚÏ ·¯ÁÈ ‡Ïc ‡ÈÓL¿«»¿»ƒ¿«¿»»»∆¿ƒ»««¬»
ÁÏL ,dÈ„Èc ·È¯Á‡ ‡Ï ‡e‰ ÔB‰„Èc e·e¯Á‡ ÔeÈ‡ƒ«¬ƒ¿»«¬ƒƒ≈¿«
dÈÏ ¯Ó‡ ,C„Èc z·¯Á‡ ‡Ï ‰nÏ BÏ ¯Ó‡ ,dÈÈ˙‡Â¿«¿≈¬«»»»«¬«¿¿ƒ»¬«≈
‡Ï dÈz·¯Á el‡c ,˙È„·Ú ‡˙eÎÏÓ„ ‡Á·LÏ EÈiÁ«∆¿ƒ¿»¿«¿»¬»ƒ¿ƒ¬«¿≈»
,‡˙‡i¯a ÔÈÊÁÈ ecÎÂ ,z·¯Á ‰Ó ‰i¯a ˙Ú„È ˙Â‰¬«»¿«¿ƒ»»¬«¿¿¿«∆¿¿»¿ƒ»»
BÏ ¯Ó‡ .·¯Á‡ ‰Ó Òe‡ÈÒtÒ‡c dÈÏÈÁ eÊÁ ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ¬≈≈¿«¿«¿»»«¬«¬«
ÏÚ z¯·Úc ÔÈ‚a ÔÓ ‡l‡ ,z¯Ó‡ ˙e‡·Ëc CÈic«»¿«¿¬«¿¿∆»ƒ¿ƒ«¬«¿¿«
‰¯‚È‡c dÈLÈ¯Ï ‡¯·‚ ‡e‰‰ ˜qÈ ,È„Èc ÔÈÂÂÏ«̃¿»ƒƒƒƒ«««¿»¿≈≈¿ƒ¿»

˜ÈÏÒ ,˙eÓÈ ˙eÓ È‡Â ÈÈÁ ÈÈÁ È‡ ,dÈÓ¯b Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…«¿≈ƒ»≈»≈¿ƒ¿¿ƒ
ÔÁBÈ Ôa¯ ÏL ‰ÏÏ˜ Ba ‰Ú‚Ùe ,˙ÈÓe dÈÓ¯‚ Û¯Ëe¿««¿≈ƒ»¿»¿»»∆«»»»

.È‡kÊ Ôa∆««

·Ï,ÔbÓ ÏÚ ÏBÎÈ ,‰ÈÚLt ·¯ ÏÚ ‰‚B‰ '‰ Èk .ƒ»«…¿»∆»»««»
È·L eÎÏ‰ ‰ÈÏÏBÚ .‰ÈÚLt ·¯ ÏÚ ¯ÓBÏ „eÓÏz«¿««…¿»∆»»∆»»¿¿ƒ
ÔÈ·È·Á ‰nk e‡¯ e‡a ‰„e‰È Èa¯ ¯Ó‡ ,¯ˆ ÈÙÏƒ¿≈»»««ƒ¿»…¿«»¬ƒƒ
‰˙Ïb ,[‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ÈÙÏ ‡"] ˙B˜BÈzƒ»¿»
,˙B¯ÓLÓ eÏb ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL ‰˙Ï‚ ‡ÏÂ ÔÈ¯c‰Ò«¿∆¿ƒ¿…»¿»¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿»
‰˙Ïb ˙B˜BÈz eÏbL ÔÂÈÎÂ ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL ‰˙Ïb ‡ÏÂ¿…»¿»¿ƒ»ƒ»∆¿≈»∆»ƒ»¿»
È·L eÎÏ‰ ‰ÈÏÏBÚ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL¿ƒ»ƒ»∆¬»ƒ¿ƒ»∆»»¿¿ƒ

.„iÓ ,¯ˆ ÈÙÏƒ¿≈»ƒ»

‚Ï‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,·È˙k ˙a ÔÓ ,ÔBiˆ ˙aÓ ‡ˆiÂ .«≈≈ƒ«ƒƒ«¿ƒ»««ƒ«»
,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ê ,‰ÙÈ ˙Á‡ ‰Ó eÏ LÈ≈»»»««»»∆«»»

Ba ·e˙kL(ה טז, Ïk(תהלים .ÈÒBÎÂ È˜ÏÁ ˙Ó '‰ : ∆»¿»∆¿ƒ¿ƒ»
¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ê ,d¯„‰(א קד, :(תהלים ¬»»∆«»»∆∆¡«
.zL·Ï ¯„‰Â „B‰¿»»»»¿»

·È˙Îc ,ÔÈ¯„‰Ò BÊ ,d¯„‰ Ïk ,¯Á‡ ¯·c,לא (משלי »»«≈»¬»»«¿∆¿ƒƒ¿ƒ
Le·Ï‰.כה) ¯„‰Â ÊÚ :…¿»»¿»

,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz el‡ ,d¯„‰ Ïk ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¬»»≈«¿ƒ≈¬»ƒ
·È˙Îc(לב יט, Èt(ויקרא z¯„‰Â Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ : ƒ¿ƒƒ¿≈≈»»¿»«¿»¿≈

.Ô˜Ê»≈
·È˙Îc ,˙B¯ÓLn‰ el‡ ,d¯„‰ Ïk ,¯Á‡ ¯·c דברי) »»«≈»¬»»≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

כא) כ, ב ˜„L.הימים ˙¯„‰Ï ÌÈÏl‰Óe :¿«¿ƒ¿«¿«…∆
.˙B˜BÈz‰ el‡ ,d¯„‰ Ïk ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¬»»≈«ƒ

˙B˜BÈz ÔÈ·È·Á ‰nk ‰‡¯e ‡a ‰„e‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿»…¿≈«»¬ƒƒƒ
‰˙Ïb ‡ÏÂ ÔÈ¯„‰Ò ‰˙Ïb ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏƒ¿≈«»»»¿»«¿∆¿ƒ¿…»¿»
‰ÈÎL ‰˙Ïb ‡ÏÂ ˙B¯ÓLÓ eÏb ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿»¿…»¿»¿ƒ»
,Ì‰nÚ ‰ÈÎL ‰˙Ïb ˙B˜BÈz eÏbL ÔÂÈÎÂ ,Ì‰nÚƒ»∆¿≈»∆»ƒ»¿»¿ƒ»ƒ»∆
„iÓ .¯ˆ ÈÙÏ È·L eÎÏ‰ ‰ÈÏÏBÚ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ»∆»»¿¿ƒƒ¿≈»ƒ»
.ÌÈÏi‡k ‰È¯N eÈ‰ .d¯„‰ Ïk ÔBiˆ ˙aÓ ‡ˆiÂ«≈≈ƒ«ƒ»¬»»»»∆»¿«»ƒ

,ÌÈN·Îk ÌÈÏeLÓ ÌÈk¯ Ô‰Lk ‰„e‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿»¿∆≈«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
¯Ó‡pL(יז ה, Ô‰LÎe(ישעיה .Ì¯·„k ÌÈN·Î eÚ¯Â : ∆∆¡«¿»¿»ƒ¿»¿»¿∆≈

.ÌÈÏi‡k ‰È¯N eÈ‰ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏi‡k ÔÈÏeLÓ ÌÈL»̃ƒ¿ƒ¿«»ƒ∆∆¡«»»∆»¿«»ƒ
ÔBÚÓL Èa¯Â ‡a‡ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ ÌLa ÔBÓÈÒ Èa«̄ƒƒ¿≈«ƒƒ¿««»¿«ƒƒ¿
˙ÚLa eÏl‰ ÌÈÏi‡ ‰Ó ÚLB‰È Èa¯ ÌLa LÈ˜Ï Ôa∆»ƒ¿≈«ƒ¿À«»«»ƒ«»ƒ¿«

‰ ·¯LÈÏB„b eÈ‰ Ck ,el‡ ˙Áz el‡ Ì‰Èt ÔÈÎÙB »»¿ƒ¿≈∆≈««≈»»¿≈
¯Ó‡ ,epnÓ Ì‰Èt ÔÈÎÙB‰Â ‰¯·Ú ¯·c ÔÈ‡B¯ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«¬≈»¿¿ƒ¿≈∆ƒ∆»«
ÌÎÏ ‰NBÚ È‡Â ‰ÚL ‡·z ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‰Ï»∆«»»»…»»«¬ƒ∆»∆
Èa¯ ÌLa ‰È¯ÊÚ Èa¯ ,Û„B¯ ÈÙÏ ÁÎ ‡Ï· eÎÏiÂ .Ôk≈«≈¿¿……«ƒ¿≈≈«ƒ¬«¿»¿≈«ƒ
BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ÔÓfa ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È¿»¿«ƒƒ»«ƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿
‰Ók ,‰ÏÚÓ ÏL ‰¯e·ba Ák ÔÈÙÈÒBÓ ÌB˜Ó ÏL∆»ƒƒ…«ƒ¿»∆«¿»¿»

¯Ó‡ z‡„(יד ס, ÔÓf·e(תהלים .ÏÈÁ ‰NÚ ÌÈ‰Ï‡a : ¿«¿»«≈…ƒ«¬∆»ƒƒ¿«
ÏBÎÈ·k ,ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NÈ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»≈ƒ¿∆»ƒ¿»

·È˙Îc ,ÔÏÚÓ ÏL ÏB„b Ák ÔÈLÈzÓ(יח לב, :(דברים «ƒƒ…«»∆«¿»ƒ¿ƒ
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Èa¯ ÌLa ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .ÈMz E„ÏÈ ¯eˆ¿»¿∆ƒ«ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈«ƒ
ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ÔÓfa ÔBÙ¯Ë Èa¯a ÈÂÏ≈ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿∆
,‰ÏÚÓ ÏL ‰¯e·ba Ák ÔÈÙÈÒBÓ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»ƒƒ…«ƒ¿»∆«¿»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók(יז יד, ‰'.(במדבר Ák ‡ Ï„‚È ‰zÚÂ : ¿»¿«¿»«¿«»ƒ¿«»…«
,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈ƒ¿∆«»»
Ìb ÔÈÎÏB‰Â ,ÔÏÚÓ ÏL ÏB„b Ák ÔÈLÈzÓ ,ÏBÎÈ·kƒ¿»«ƒƒ…«»∆«¿»¿¿ƒ«
Èa¯Â ‡Á‡ Èa¯Â ‡e‰ Èa¯ .Û„B¯ ÈÙÏ ÁÎ ‡Ï· Ì‰≈¿……«ƒ¿≈≈«ƒ»¿«ƒ«»¿«ƒ
Èa¯ ÌLa Ôa¯Â ,LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÌLa ÔBÓÈÒƒ¿≈«ƒƒ¿∆»ƒ¿«»»¿≈«ƒ
Ûc È¯˜‰ ,ÌÈÏLe¯Èa B¯·ÁÏ ¯ÓB‡ Ì„‡ ‰È‰ ,‡ÈÁ¬ƒ»»»»»≈«¬≈ƒ»«ƒ«¿≈ƒ«
¯ÓB‡ ,„Á‡ ˜¯t ÈL‰ .ÁÎ Èa ÔÈ‡ BÏ ¯ÓB‡Â ,„Á‡∆»¿≈≈ƒ…««¿≈ƒ∆∆∆»≈
‡B·z ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ .Ák Èa ÔÈ‡ BÏ≈ƒ…«»«»∆«»»»
ÈÙÏ ÁÎ ‡Ï· eÎÏiÂ ,Ck ÌÎÏ ‰NBÚ È‡Â ‰ÚL ÌÎÏ»∆»»«¬ƒ∆»∆»«≈¿¿……«ƒ¿≈

.Û„B¯≈
Û„B¯a ‡l‡ Ï‡¯NÈ eÏb ‡ÏL ÌLk ,‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«»¿≈∆…»ƒ¿»≈∆»¿≈
,‡ÏÓ Ï‡B‚a ‡l‡ ÔÈÏ‡‚ ÔÈ‡ Ck ,‡ÏÓ»≈»≈»ƒ¿»ƒ∆»¿≈»≈

·È˙Îc(כ נט, È˙k·.(ישעיה ‡ÏÓ Ï‡Bb ÔBiˆÏ ‡·e : ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»≈¿ƒ

„Ïd˙eiÚ ÈÓÈa ,‰È„e¯Óe dÈÚ ÈÓÈ ÌÈÏLe¯È ‰¯ÎÊ .»¿»¿»»ƒ¿≈»¿»¿∆»ƒ≈¬ƒ»
Ïk .‡e‰ Ce¯a LB„w‰a ‰„¯nL ÔÈ„¯Ó ‰¯ÎÊ»¿»¿»ƒ∆»¿»¿«»»…

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ‰¯B˙ È¯·c el‡ ,‰È„ÓÁÓ,יט (תהלים «¬À∆»≈ƒ¿≈»¿»¿«¿»«
ˆ¯,יא) „Èa dnÚ ÏÙa .·¯ ÊtÓe ·‰fÓ ÌÈ„ÓÁp‰ :«∆¡»ƒƒ»»ƒ«»ƒ¿…«»¿«»

Ôa¯Â .ÈBÁaË ÔÈbÒ ‡¯Bz ÏÈÙ ÔÈ¯Ó‡ Ì˙‰c Ôa«̄»»¿»»»¿ƒ¿ƒ»«ƒ«»¿«»»
¯ÊBÚ ÔÈ‡Â .È‰BÈkÒ Ô„cÁz ‡¯Bz ÏÙ ÔÈ¯Ó‡ ‡Î‰c¿»»»¿ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ¿≈≈
‡¯k„Ó ‰lk ÔetÒz „k ÔÈ¯Ó‡ Ì˙‰c Ôa¯ .dÏ»«»»¿»»»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿¿»
„k ÔÈ¯Ó‡ ‡Î‰c Ôa¯Â .‡˙BzLÓc ÔÈÓBÈ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿«»»¿»»»¿ƒ«
‰e‡¯ .Èe·‡c dÈ˙È·c ‡˙ÂÏL ¯k„Ó ‡¯a ‰ÙeÁÈ¿∆¿»ƒ¿««¿»»¿≈≈«¬»»
z‡„ ‰Ók ,‰È˙B˙aL ÏÚ ,‰zaLÓ ÏÚ e˜ÁN ÌÈ¯»̂ƒ»¬«ƒ¿«∆»««¿∆»¿»¿«¿

¯Ó‡(ח כ, BLc˜Ï.(שמות ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ : »«»∆««»¿«¿

z‡c ‰Ók ,‰È˙BhÓL ÏÚ ,‰zaLÓ ÏÚ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«ƒ¿«∆»«¿ƒ∆»¿»¿«¿
¯Ó‡(ד כה, Â‚Â'.(ויקרא ÔB˙aL ˙aL ˙ÚÈ·M‰ ‰M·e : »««»»«¿ƒƒ«««»

È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa¯ ‰Ê ,‰zaLÓ ÏÚ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«ƒ¿«∆»∆«»»»∆««
.dÎBzÓ ˙·ML∆»«ƒ»

‰ÏÔÈ‡ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ,ÌÈÏLe¯È ‰‡ËÁ ‡ËÁ .≈¿»¿»¿»»ƒÀ»»≈»
Ï·‡ ,ÌeÏk ÔÈ‡ ÔÈ‡ËBÁL Èt ÏÚ Û‡ ‡l‡ ,ÌÈ‡ËBÁ¿ƒ∆»««ƒ∆¿ƒ≈»¿¬»
ÏeËÏËÏ ,‰˙È‰ ‰„ÈÏ Ôk ÏÚ ,e˜ÏÂ e‡ËÁ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿¿»«≈¿ƒ»»»»¿ƒ¿
‡È‰ Ìb d˙Â¯Ú e‡¯ Èk ‰eÏÈf‰ ‰È„aÎÓ Ïk .‰˙È‰»»»»¿«¿∆»ƒƒ»ƒ»∆¿»»«ƒ
ÔÓ ¯BÁ‡ ,‰p‰k‰ ÔÓ ¯BÁ‡ ,¯BÁ‡ ·LzÂ ‰Á‡∆∆¿»«»»»»ƒ«¿À»»ƒ

.˙eÎÏn‰««¿

ÂÏÈa¯ ÌLa ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡ ,‰ÈÏeLa d˙‡ÓË .À¿»»¿∆»»««ƒ∆∆¿»¿≈«ƒ
ÈÓÈa eLÓML ÌÈ‰k‰ Ì˙B‡ Ïk ,‡‰k ¯a ‡a‡«»««¬»»»«…¬ƒ∆ƒ¿ƒ≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,eÈ‰ ÌÈÏ¯Ú ‰È˜„ˆ(ז מד, :(יחזקאל ƒ¿ƒ»¬≈ƒ»¬»ƒ¿ƒ
.¯N· ÈÏ¯ÚÂ ·Ï ÈÏ¯Ú ¯Î Èa ÌÎ‡È·‰a«¬ƒ¬∆¿≈≈»«¿≈≈¿«¿≈»»

z‡„ ‰Ók ,‰ÈÏetLa ,‰ÈÏeLa d˙‡ÓË ,¯Á‡ ¯·c»»«≈À¿»»¿∆»¿ƒ∆»¿»¿«¿
¯Ó‡(לד כח, ‰ÏÈÚn.(שמות ÈÏeL ÏÚ : »««≈«¿ƒ

‰È‰ ÌB˜Ó Ô˙c ‡e‰‰k ,‰ÈÏeLa d˙‡ÓË ,¯Á‡ ¯·c»»«≈À¿»»¿∆»¿«ƒ¿«»»»
ÏÚ ¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa¯ .BÓL ˙Ùz ÌÈÏLe¯ÈÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ»«ƒ…∆¿«ƒ¿»≈«
¯·c ‡˙ÈÏÁ ¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa¯ .dÈa ‰Â‰c ‰zÙz ÌeL»¿∆«¬»≈«ƒ≈≈¬ƒ»¿«
‰Ú·MÓ ÌÈÙÏ Ôe˙ ÌL ‰È‰ ÏeÏÁ ÌÏˆ .ÌBÈ‰ƒ∆∆»»»»»ƒ¿ƒƒƒ¿»
‰e˙ ‰˙È‰ ‰¯ÈÎÂ ,B„Èa ˙LÁ ÏL ÒËÂ ,ÌÈl˜«̃¿«ƒ¿«∆¿∆¿»¿ƒ»»¿»¿»
BÏ ÔÈÁ˙Bt ˙ÏÒ ·È¯˜Ó ‰È‰L ÈÓ ÏÎÂ ,ÈBab ÏÚ««¿»ƒ∆»»«¿ƒ…∆¿ƒ
,N·k .ÌÈL BÏ ÔÈÁ˙Bt ,‰BÈ È·e ÔÈ¯Bz .„Á‡∆»ƒ¿≈»¿ƒ¿«ƒ∆∆
,Ï‚Ú .‰Úa¯‡ BÏ ÔÈÁ˙Bt ,ÏÈ‡ .‰LÏL BÏ ÔÈÁ˙Bt¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ«¿»»≈∆
ÈÓ ÏÎÂ .‰ML BÏ ÔÈÁ˙Bt ,¯BL .‰MÓÁ BÏ ÔÈÁ˙Bt¿ƒ¬ƒ»¿ƒƒ»¿»ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙BÂ .‰Ú·L BÏ ÔÈÁ˙Bt ,Ba ·È¯˜Ó ‰È‰L∆»»«¿ƒ¿¿ƒƒ¿»¿¿ƒ
,ÂÈzÁz ‰¯Èk‰ ˙‡ ÔÈ˜ÈqÓe ,˙LÁ ÏL ÒË CB˙Ï¿«∆¿∆«ƒƒ∆«ƒ»«¿»
,CÏ Ìq·ÈÂ CÏ ·¯ÚÈ BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ ÔÈÒl˜Ó eÈ‰Â¿»¿«¿ƒ¿»»¿¿ƒ∆¡«»ƒÀ«»
e¯ÊÁÈÂ Ì‰Èa ˙Ó‰ eÚÓLÈ ‡ÏL È„k ,‰nÏ Ck ÏÎÂ¿»»»»¿≈∆…ƒ¿¿«¬«¿≈∆¿«¿¿
ÔÓ dÈÏ ¯Ó‡ ,Lp ¯a Èa‚Ï È˙‡ ‡¯Óek ‰Â‰ .Ô‰a»∆¬»¿»»≈¿«≈«»¬«≈ƒ
˙ÈÏ CÏ ˙È‡c ‡Èa ÏkÓ ,ÔÏt ÌÏˆ ÈÏ ¯Ó‡c ÔÈ‚a¿ƒ«¬«ƒ∆∆¿«ƒ»¿«»¿ƒ»≈
È˙eL¯a ÈÎÂ dÈÏ ¯Ó‡ ,e‰ÈÈpÓ „Á ‡·¯˜Ï ÈÚa z‡«¿»≈¿»»»«ƒ«¿¬«≈¿ƒƒ¿ƒ
„Á ,‡Úa „Á ,ÛÒÎa „Á ,·‰„a „Á ,ÔeÈ‡ƒ«ƒ¿««¿∆∆«¿»»«
˙È·a ¯ÈÚÊ „Á ÈÏ ˙È‡¯ ,ÈÏ ÔzÓ‰ BÏ ¯Ó‡ .‡˙e¯˜·aƒ¿»»»««¿≈ƒ»ƒ»ƒ«¿≈¿≈
LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ .CÏ dÈÏ ·È‰È ‡‡ È˙‡ „k ,‡¯ÙÒƒ¿»«»≈¬»»≈≈»»««»
CÏ ‰Â‰ ‡Ï ,CÏ ˙È‡c ÔÈa ÏkÓ ,ÚÈÚ¯ ,‡e‰ Ce¯a»¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿ƒ»»¬»»
.ÈÓLÏ Lc˜nL ‰Ê ‡l‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ BÏÈt‰Ï¿«ƒ«¬«»ƒ∆»∆∆¿À»ƒ¿ƒ
‡Ë¯t Ôa ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ÔBÓÒ Èa¯a Ô„eÈ Èa«̄ƒ»¿«ƒƒ¿≈«ƒ≈ƒ∆¿»»
‰ÏËÂ ,ÔÈnÁ ÈÏ ÈNÚ d·‰B‡ dÏ ¯Ó‡L ‰B¯ËÓÏ¿«¿»∆»«»¬»¬ƒƒ«ƒ¿»¿»
CÏn‰ dÏ ¯Ó‡ .ÔÈnÁ BÏ ‰˙NÚÂ CÏÓ ÏL ‡iË¯eÏ¿ƒ»∆∆∆¿»¿»«ƒ»«»«∆∆
˙BNÚÏ CÈÏ ‰È‰ ‡Ï ‰Ê ˙È·a CÈÏ LiL ÌÈˆÚ ÏkÓƒ»≈ƒ∆≈ƒ¿«ƒ∆…»»ƒ«¬
LB„w‰ ¯Ó‡ Ck ,ÈlL ‡iË¯eÏa ‡l‡ C·‰B‡Ï ÔÈnÁ«ƒ¿¬≈∆»¿¿ƒ»∆ƒ»»««»
‰È‰ ‡Ï EÏ LiL ÌÈa ÏkÓ ,ÚL¯ B˙B‡Ï ‡e‰ Ce¯a»¿»»ƒ»»ƒ∆≈¿…»»
Lc˜nL ‰Ê ‡l‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ BÏÈt‰Ï EÏ¿¿«ƒ«¬«»ƒ∆»∆∆¿À»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ .ÈÓLÏ(כ טז, ‡˙(יחזקאל ÈÁ˜zÂ : ƒ¿ƒ¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ∆
dÏ ‰˙Á ,ÌÈ‡Ït „¯zÂ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,'Â‚Â CÈa»«ƒ««ƒ≈«≈∆¿»ƒ»¬»»

.ÔÈBÈÒÏ¿ƒ¿ƒ

ÊÏLÈ¯Â ÔÁBÈ Èa¯ ˜ÈÏÒ ‡ÈÁÏnÓ ÈÒBÈ Èa¯ CÓc „k .«¿««ƒ≈ƒƒ¿«»¿ƒ«ƒ»»¿≈
˜ÁˆÈ Èa¯ ÔB‰ÓÚ ˜ÈÏÒe ‡cÒÁ ˙eÏÈÓ‚Ï LÈ˜Ï»ƒƒ¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿»
ÈBÏÚ ÁzÙÈÓe ÏÚÈÓÏ ÈÚa ·Ò „Á Ônz ‰Â‰Â ,‡˜‡Òt¿»»«¬»«»««»≈¿≈«ƒ¿«¬
Ì„˜ ‡˜‡Òt ˜ÁˆÈ Èa¯ dÈÏ ¯Ó‡ .dÈe˜·L ‡ÏÂ¿»«¿≈¬«≈«ƒƒ¿»¿»»√»
B‰Ï ¯Ó‡ ,CÓet Á˙t z‡ ‡˙ÈÈ¯B‡„ ‡˙ÂÈ¯‡ ÔÈÏÈ‡ƒ≈«¿¿»»¿»¿»«¿¿«»¬«¿
ÁazLÈÂ ÏeÚÈÈ ,·Ò ¯·b ‡e‰c dÈe˜·L ÔÁBÈ Èa«̄ƒ»»«¿≈¿¿«»≈¿ƒ¿««
ÏL Ô˜elqL eÈˆÓ ¯Ó‡Â Á˙Ùe Ï‡Ú .dÈ¯˙‡a¿«¿≈»¿««¬«»ƒ∆ƒ»∆
‰‡nÓ ¯˙BÈ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ‰L˜ ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ»∆ƒ¿≈«»»≈ƒ≈»
˙Èa Ôa¯ÁÓe ,‰¯Bz ‰LÓaL ÌÈzL ¯ÒÁ ˙BÁÎBz»»≈¿«ƒ∆¿ƒ¿∆»≈À¿«≈

·È˙k ˙BÁÎBza .Lc˜n‰(נט כח, ‰'(דברים ‡ÏÙ‰Â : «ƒ¿»«»¿ƒ¿ƒ¿»
„¯zÂ :·È˙k Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á·e .E˙kÓ ˙‡∆«…¿¿À¿«≈«ƒ¿»¿ƒ«≈∆

·È˙k ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô˜eÏÈÒa Ï·‡ .ÌÈ‡Ït,כט (ישעיה ¿»ƒ¬»¿ƒ»∆«ƒƒ¿ƒ
‰ÌÚיד) ˙‡ ‡ÈÏÙ‰Ï ÛÒBÈ È‰ '‰ ¯Ó‡ ‰k ÔÎÏ :»≈…»«ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ∆»»

‰nÏ Ck ÏÎÂ .‡ÏÙÂ ‡ÏÙ‰ ‰f‰(יד כט, Â‡·„‰(ישעיה : «∆«¿≈»∆∆¿»»»»¿»¿»
.¯zzÒz ÂÈ· ˙È·e ÂÈÓÎÁ ˙ÓÎÁ»¿«¬»»ƒ«¿…»ƒ¿«»
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,dÈÓet CÈ¯a ‡¯·b ÔÈ„ ÈÂ‰È ‡˜‡Òt ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿»¿»»∆¡≈≈«¿»¿ƒ≈
ÔÈÂ‰ ÔÓ dÈez˜·L ‡Ï el‡ ÔÁBÈ Èa¯ dÈÏ ¯Ó‡¬«≈«ƒ»»ƒ»¿«¿≈¿»¬≈»
:˙¯ÓB‡Â ˙ÁÂBˆ L„w‰ Áe¯Â .‡˙ÈÏb¯Ó ‡c ÔÈÚÓL»¿ƒ»«¿»ƒ»¿««…∆««¿∆∆

.·ÈB‡ ÏÈc‚‰ Èk ÈÈÚ ˙‡ '‰ פה)¯‡‰ קיט, e¯k(תהלים : ¿≈∆»¿ƒƒƒ¿ƒ≈»
¯a ‡a‡ Èa¯ ,E˙¯B˙Î ‡Ï ¯L‡ ˙BÁÈL ÌÈ„Ê ÈÏƒ≈ƒƒ¬∆…¿»∆«ƒ«»«

·È˙k Èz¯z ¯Ó‡ ‡‰k(ו כב, ‰‡Ì(דברים Áw˙ ‡Ï : «¬»»««¿≈¿ƒ…ƒ«»≈
Ô‡ÎÂ ,ÌÈa‰ ÏÚ(יד י, ¯Lh‰,(הושע ÌÈa ÏÚ Ì‡ : ««»ƒ¿»≈«»ƒÀ»»

¯Ó‡ ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ .E˙¯B˙Î ‡Ï ¯L‡ :ÈÂ‰¡≈¬∆…¿»∆«ƒ«»««¬»¬«
,È¯BÁ‡·È˙k(כ ט, ÏÂ‡(ירמיה ,ıeÁÓ ÏÏBÚ ˙È¯Î‰Ï : ¬≈¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿…

ÈzaÓ ‡ÏÂ ,˙B·Á¯Ó ÌÈ¯eÁa .˙BiÒÎ ÈzaÓƒ»≈¿≈ƒ«ƒ≈¿…¿…ƒ»≈
:ÈÂ‰ ,'Â‚Â Ì‰· ‰ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ Û‡ Ô‡ÎÂ .˙BL¯„Óƒ¿»¿»«¡…ƒ»»»∆¡≈
Èz¯z ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .E˙¯B˙Î ‡Ï ¯L‡¬∆…¿»∆«ƒ¿»¿«ƒƒ¬««¿≈

·È˙k(כח כב, Ï‡(ויקרא Ba ˙‡Â B˙‡ ‰N B‡ ¯BLÂ : ¿ƒ¿∆…¿∆¿…
,„Á‡ ÌBÈa Ì‡Â Ôa e‚¯‰ Ô‡ÎÂ ,„Á‡ ÌBÈa eËÁLƒ̇¿¬¿∆»¿»∆∆¿≈¿≈¿∆»

¯Ó‡pL(יד י, ‡L¯(הושע :ÈÂ‰ .‰Lh¯ ÌÈa ÏÚ Ì‡ : ∆∆¡«≈«»ƒÀ»»¡≈¬∆
,È¯BÁ‡ ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .E˙¯B˙Î ‡Ï…¿»∆«ƒ¿»¿«ƒƒ¬«¬≈

·È˙k(יג יז, e‰qÎÂ(ויקרא ÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ ¯L‡ : ¿ƒ¬∆»≈«»¿ƒ»
Ô‡ÎÂ ,¯ÙÚa(ג עט, B·È·Ò˙(תהלים ÌÈnk ÌÓc eÎÙL : ∆»»¿»»¿»»««ƒ¿ƒ

.E˙¯B˙Î ‡Ï ¯L‡ :ÈÂ‰ ,¯·B˜ ÔÈ‡Â ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿≈≈¡≈¬∆…¿»∆
LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡ ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆∆¿»»¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«»
,‰¯e·˜ z˙ ÌÈ¯BÓÁÏ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,‡e‰ Ce¯a»ƒ∆»«¬ƒ»«»¿»
el‡ ,‰¯e·˜ z˙ ÌÈ¯BÓÁÏ .‰¯e·˜ z˙ ‡Ï EÈ·Ïe¿»∆…»«»¿»«¬ƒ»«»¿»≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈi¯ˆn‰(כ כג, Na¯(יחזקאל ¯L‡ : «ƒ¿ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¬∆¿«
Ìi‰ ‰È‰L ÈÙÏ ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡Â .Ì¯Na ÌÈ¯BÓÁ¬ƒ¿»»¿»««ƒ∆∆¿»¿ƒ∆»»«»
‰LaiÏ ¯ÓB‡ ÌÈ ,ÌiÏ Ô˜¯BÊ ‰LaÈÂ ,‰LaiÏ Ô˜¯BÊ¿»««»»¿«»»¿»«»»≈««»»
,CÈÒeÏÎ‡ ÈÏa˜ ÌiÏ ˙¯ÓB‡ ‰LaÈÂ ,CÈÒeÏÎ‡ ÈÏa«̃¿ƒÀ¿«ƒ¿«»»∆∆«»«¿ƒÀ¿«ƒ
BÓc ‡l‡ ÈzÏa˜ ‡ÏL ‰ÚLa Ì‡ ‰Óe ‰LaÈ ‰¯Ó‡»¿»«»»»ƒ¿»»∆…ƒ«¿ƒ∆»»

Èa ¯Ó‡ Ï·‰ ÏL(יז ג, ‰‡„Ó‰,(בראשית ‰¯e¯‡ : ∆∆∆∆¡«ƒ¬»»¬»»
„Ú ,‰f‰ ÔBÓ‰‰ Ïk Ìc Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ È‡ C‡È‰≈«¬ƒ¿»¿«≈«»∆»«∆«
,ÔÈca d„ÈÓÚÓ BÈ‡L ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ dÏ ÚaLpL∆ƒ¿«»«»»∆≈«¬ƒ»«ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ יב)‰„‡ טו, BÓÚÏ·z(שמות EÈÓÈ ˙ÈË : ¬»ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»≈
¯Ó‡pL ,‰Úe·L ‡l‡ ÔÈÓÈ ÔÈ‡Â ,ı¯‡(ח סב, :(ישעיה »∆¿≈»ƒ∆»¿»∆∆¡«

¯L‡ :ÈÂ‰ ,‰¯e·˜ z˙ ‡Ï EnÚÏe .BÈÓÈa '‰ ÚaLƒ¿«ƒƒ¿«¿…»«»¿»¡≈¬∆
.E˙¯B˙Î ‡Ï…¿»∆

ÁÏÌÈ‡BN eÒÎpL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ ,¯ˆ N¯t B„È .»»«»«¿≈¿»»∆ƒ¿¿¿ƒ
eÈ‰Â ,Ì‰nÚ ÌÈ·‡BÓe ÌÈBnÚ eÒÎ Lc˜n‰ ˙È·Ï¿≈«ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ»ƒƒ»∆¿»
ÔÈˆ¯ ÌÈ·‡BÓe ÌÈBnÚÂ ,·‰ÊÂ ÛÒk Ê·Ï ÔÈˆ¯ Ïk‰«…»ƒ»…∆∆¿»»¿«ƒ»ƒ»ƒ

¯˜ÚÏ È„k ,‰¯Bz‰ ˙‡ Ê·Ï(ד כג, È·‡(דברים ‡Ï : »…∆«»¿≈«¬……»…
ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .'‰ Ï‰˜a È·‡BÓe ÈBnÚ«ƒ»ƒƒ¿««ƒ¿»¿«ƒƒ
CB˙Ï ‰ÏÙpL ‰˜ÈÏ„Ï ‡Ë¯t ¯a ÈÂÏ Èa¯ ÌLa¿≈«ƒ≈ƒ«¿»»ƒ¿≈»∆»¿»¿
,·‰ÊÂ ÛÒk Ê·Ï ÔÈˆ¯ Ïk‰ eÈ‰Â ,CÏÓ ÏL ÔÈËÏt»»ƒ∆∆∆¿»«…»ƒ»…∆∆¿»»
ÌÈ‡BN eÒÎpL ‰ÚLa Ck .B˙ÈB‡ ˙‡ Ê·Ï ı¯ „·ÚÂ¿∆∆»»…∆ƒ»¿»»∆ƒ¿¿¿ƒ
eÈ‰Â ,Ì‰nÚ ÌÈ·‡BÓe ÌÈBnÚ eÒÎ Lc˜n‰ ˙È·Ï¿≈«ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ»ƒƒ»∆¿»
ÔÈˆ¯ ÌÈ·‡BÓe ÌÈBnÚÂ ,·‰ÊÂ ÛÒk Ê·Ï ÔÈˆ¯ Ïk‰«…»ƒ»…∆∆¿»»¿«ƒ»ƒ»ƒ
È·‡BÓe ÈBnÚ ‡·È ‡Ï ¯˜ÚÏ È„k ,‰¯Bz‰ ˙‡ Ê·Ï»…∆«»¿≈«¬……»…«ƒ»ƒ
Ì‰¯·‡ ·ÈËÈ‰ ÌÈ·BË ÌÈ¯·c ‰Úa¯‡ .'‰ Ï‰˜aƒ¿««¿»»¿»ƒƒ≈ƒ«¿»»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ËBÏÏ(ד יב, ‡·¯Ì(בראשית CÏiÂ : ¿¬»ƒ¿ƒ«≈∆«¿»
¯ÓB‡Â .ËBÏ Bz‡ CÏiÂ '‰ ÂÈÏ‡ ¯ac ¯L‡k,יג (בראשית «¬∆ƒ∆≈»«≈∆ƒ¿≈

ÓB‡Â¯ה) .'Â‚Â Ì¯·‡ ˙‡ CÏ‰‰ ËBÏÏ Ì‚Â (בראשית : ¿«¿«…≈∆«¿»¿≈
טז) ÓB‡Â¯יד, .'Â‚Â LÎ¯‰ Ïk ˙‡ ·LiÂ יט,: (בראשית «»∆≈»»¿À¿≈

‰eÈכט) CÎÂ .'Â‚Â ¯kk‰ È¯Ú ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙ÁLa È‰ÈÂ :«¿ƒ¿«≈¡…ƒ∆»≈«ƒ»¿»»
,˙BÚ¯ Ì‰Ï eNÚL ‡l‡ ,˙B·BË Ì‰Ï Ú¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿…«»∆∆»∆»»∆»

·È˙Î„ ‡e‰ ה)‰„‡ כב, ‡Ï(במדבר ÌÈÎ‡ÏÓ ÁÏLiÂ : ¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿««¿»ƒ∆
.'Â‚Â ÌÚÏa(ה כב, ÈÏ(במדבר ‰¯‡ ‡ ‰ÎÏ ‰zÚÂ : ƒ¿»¿«»¿»»»»ƒ

.'Â‚Â ÔÈ„Ó È˜ÊÂ ·‡BÓ È˜Ê eÎÏiÂ .'Â‚Â יג)(שופטי ג, :ם «≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»
.'Â‚Â ÔBnÚ Èa ˙‡ ÂÈÏ‡ ÛÒ‡iÂ(א כ, ב הימים È‰ÈÂ(דברי : «∆¡…≈»∆¿≈««¿ƒ

Ì‰nÚÂ ÔBnÚ È·e ·‡BÓ È· e‡a ÔÎ È¯Á‡«¬≈≈»¿≈»¿≈«¿ƒ»∆
.'Â‚Â ¯ˆ N¯t B„È ÔÈ„‰Â .ËÙLB‰È ÏÚ ÌÈBnÚ‰Ó≈»«ƒ«¿»»¿»≈»»«»

˙BÓB˜Ó ‰Úa¯‡a Ì‰lL ‡ÈhÁ ‰·zÎ Ô„‚Îe דברים) ¿∆¿»ƒ¿¿»«»»∆»∆¿«¿»»¿
ה) ד ‡L¯כג, ¯·c ÏÚ .'Â‚Â È·‡BÓe ÈBnÚ ‡·È ‡Ï :…»…«ƒ»ƒ«¿«¬∆

.'Â‚Â ÌÈn·e ÌÁla ÌÎ˙‡ eÓ„˜ ‡Ï(ה ו, ÈnÚ(מיכה : …ƒ¿∆¿∆«∆∆««ƒ«ƒ
.'Â‚Â ˜Ïa ıÚi ‰Ó ‡ ¯ÎÊ(ב יג, ˜„eÓ(נחמיה ‡Ï Èk : ¿»»«»«»»ƒ…ƒ¿

ÌÚÏa ˙‡ ÂÈÏÚ ¯k˘iÂ ÌÈn·e ÌÁla Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈«∆∆«»ƒ«ƒ¿…»»∆ƒ¿»
.BÏl˜Ï(ט כד, BÚa¯(יהושע Ôa ÌÚÏ·Ï ‡¯˜iÂ ÁÏLiÂ : ¿«¿«ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»∆¿

eÓ˙ÁÂ ÌÈ‡È· ‰Úa¯‡ e„ÓÚ Ô„‚Îe .ÌÎ˙‡ Ïl˜Ï¿«≈∆¿∆¿∆¿»»¿«¿»»¿ƒƒ¿»¿
Ï‡˜ÊÁÈ ,‰ÈÓ¯È ,‰ÈÚLÈ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈc ¯Êb Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«ƒ»¿≈≈¿«¿»ƒ¿¿»¿∆¿≈

¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ .‰ÈÙˆe(א טו, Èk(ישעיה ·‡BÓ ‡OÓ : ¿«¿»¿«¿»»««»…»ƒ
·‡BÓ ¯È˜ „cL ÏÈÏa Èk ‰Ó„ ·‡BÓ ¯Ú „cL ÏÈÏa¿≈À«»»ƒ¿»ƒ¿≈À«ƒ»

¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .‰Ó„(ב מט, ÌÈ‡a(ירמיה ÌÈÓÈ ‰p‰ : ƒ¿»ƒ¿¿»»«ƒ≈»ƒ»ƒ
‰ÓÁÏÓ ˙Úe¯z ÔBnÚ Èa ˙a¯ Ï‡ ÈzÚÓL‰Â '‰ Ì‡¿À¿ƒ¿«¿ƒ∆««¿≈«¿«ƒ¿»»
L¯ÈÂ ‰˙ˆz L‡a ‰È˙·e ‰ÓÓL Ï˙Ï ‰˙È‰Â¿»¿»¿≈¿»»¿…∆»»≈ƒ«¿»¿»«

¯Ó‡ Ï‡˜ÊÁÈ .'‰ ¯Ó‡ ÂÈL¯È ˙‡ Ï‡¯NÈ,כה (יחזקאל ƒ¿»≈∆…¿»»«¿∆¿≈»«
ÔÚÓÏי) ‰L¯BÓÏ ‰Èz˙e ÔBnÚ Èa ÏÚ Ì„˜ È·Ï :ƒ¿≈∆∆«¿≈«¿«ƒ»¿»»¿««

·È˙Îe .ÌÈBba ÔBnÚ Èa ¯Îf˙ ‡Ï(י כה, :(יחזקאל …ƒ»≈¿≈««ƒ¿ƒ
‰ÈÙˆ .'‰ È‡ Èk eÚ„ÈÂ ÌÈËÙL ‰NÚ‡ ·‡BÓ·e¿»∆¡∆¿»ƒ¿≈¿ƒ¬ƒ¿«¿»

¯Ó‡(ט ב, ‡È‰Ï(צפניה ˙B‡·ˆ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ ÔÎÏ : »«»≈«»ƒ¿À¿»¡…≈
‰¯ÓÚk ÔBnÚ È·e ‰È‰z Ì„Òk ·‡BÓ Èk Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»ƒ¿…ƒ¿∆¿≈««¬…»
˙È¯‡L ÌÏBÚ „Ú ‰ÓÓLe ÁÏÓ ‰¯ÎÓe Ïe¯Á ˜LÓÓƒ¿«»ƒ¿≈∆«¿»»«»¿≈ƒ

.ÌeÏÁÈ ÈBb ¯˙ÈÂ Ìef·È ÈnÚ«ƒ¿»¿∆∆ƒƒ¿»

ËÏ·È˙k ,ÌÈÁ‡ dnÚ Ïk ו). נב, ÚL˙a‰(ירמיה : »«»∆¡»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
‰È‰ ‡Ï ı¯‡‰ ÌÚÏ ,'Â‚Â ¯ÈÚa ·Ú¯‰ ˜ÊÁiÂ L„ÁÏ«…∆«∆¡«»»»»ƒ¿«»»∆…»»
,ÔBL‡¯ Ôa¯Áa el‡ ,ÌÁÏ ‰È‰ ‰„e‰È È·Ï ÌÁÏ∆∆ƒ¿≈¿»»»∆∆≈¿À¿»ƒ
ÌÁÏ ÌÈLw·Ó ÌÈÁ‡ dnÚ Ïk ,ÈL Ôa¯Áa Ï·‡¬»¿À¿»≈ƒ»«»∆¡»ƒ¿«¿ƒ∆∆
·‰Ê ÏL ‰t˜ Ì‰Ï ÔÈÏLÏLÓ eÈ‰ ‰lÁza ,'Â‚Â«¿ƒ»»¿«¿¿ƒ»∆À»∆»»
Ì‰Ï ÔÈÏLÏLÓe ÔÈ¯ÊBÁ .ÔÈhÁ ÏL ‰t˜ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»∆À»∆ƒƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ»∆
ÔÈ¯ÊBÁ .ÌÈ¯BÚN ÏL ‰t˜ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ·‰Ê ÏL ‰tÀ̃»∆»»¿¿ƒ»∆À»∆¿ƒ¿ƒ
‰t˜ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ,·‰Ê ÏL ‰t˜ Ì‰Ï ÔÈÏLÏLÓe¿«¿¿ƒ»∆À»∆»»¿¿ƒ»∆À»
ÔÈ˙BLÂ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBL eÈ‰ ÔÈNBÚ eÈ‰ ‰Ó .Ô·z ÏL∆∆∆»»ƒ»¿ƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ·‰Ê ÏL ‰t˜ Ì‰Ï ÔÈÏLÏLÓe ÔÈ¯ÊBÁ .ÂÈÓÈÓ≈»¿ƒ¿«¿¿ƒ»∆À»∆»»¿≈
Èa¯ ÌLa ‡‚ÈÒ Ôa ‰„e‰È Èa¯ .ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈ˙B¿ƒ»∆¿«ƒ¿»∆ƒ¿»¿≈«ƒ
‡e‰ È¯‰ Á˜Ï ‡ÏÂ ÔziL ÈÓ Ì‡ ¯Ó‡ ‡Á‡«»»«ƒƒ∆ƒ≈¿…»«¬≈
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¯ÓB‡(י טו, BÈ‡Â(דברים Á˜BlL ÈÓ ,BÏ Ôzz ÔB˙ : ≈»ƒ≈ƒ∆≈«¿≈
‰nk „Ú ,LÙ ·ÈL‰Ï .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ Ô˙B≈««««»¿«»¿»ƒ»∆««»
¯Ó‡ ‰ÈÁ Èa¯ ,˙·˙BÎk ¯ÓB‡ Èa¯ ,LÙ ˙·MÈ˙Óƒ¿«∆∆»∆«ƒ≈¿∆∆«ƒ¬«¿»»«
‡„·BÚ ÒÁt Èa¯ ¯Ó‡ ,‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡¯ .˙¯‚B¯‚kƒ¿∆∆¿≈¿«ƒ»»««ƒƒ¿»»»
ÔLzk˙Ó ÔÈÈÂ‰c ,ÔBÏ˜L‡a ÔÈÈÊ ÔÈL ÔÈz¯˙a ‰Â‰¬»¿«¿≈»ƒ«¿»¿«¿¿¿«¿»ƒ¿«¿»
ÔLzk˙Ó ÔÈÈÂ‰ „k dz¯·ÁÏ ‡„Á ‰¯Ó‡ ,‡c ÌÚ ‡c»ƒ»¬»»»»«¬∆¿»««¿»ƒ¿«¿»
CÈt‡ ÔÈÈÊÁc ‡Î‰Ó ‡ÏÊ‡ z‡ ˙ÈÏ ,‡c ÌÚ ‡c»ƒ»≈«¿»¿»≈»»¿«¿»«≈
‰¯Ó‡ ,‡„Ï ‡c ˙Èv¯˙‡ ÔÈÓBÈ ¯˙·Ï .‡˙‡i„e‰Èkƒƒ»»¿»«ƒƒ¿«≈»¿»¬»»
ÈÏ z¯Ó‡c ÏÚ ‡l‡ ,CÈÏ ˜È·LÂ È¯L ‡ÏBk ÏÚ dÏ»«»»≈¿»≈ƒ∆»««¬«¿¿ƒ
,CÈÏ ˜È·L ‡ÏÂ È¯L ‡Ï ,‡˙‡i„e‰Èk CÈt‡ ÔÈÈÊÁ«¿»«≈ƒƒ»»»»≈¿»»≈ƒ
.‰ÏÏBÊ È˙ÈÈ‰ Èk ‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡¯ :¯Ó‡ CÎÏ¿»∆¡«¿≈¿«ƒ»ƒ»ƒƒ≈»

ÓÏ‡¯NÈ ˙Òk ,ÌÎÈÏ‡ ‡BÏ .˙Bn‡Ï ˙¯ÓB‡ ¬≈∆¿∆∆ƒ¿»≈∆∆¿À
ÈËÓÈ ‡Ï ,ÈÏÚ ‡˙‡c ÔBÎÈÏÚ È˙ÈÈ ‡Ï ,ÌÏBÚ‰»»»≈≈¬≈«¬»»«»ƒ¿≈
dk¯c È¯·BÚ Ïk ,C¯c È¯·Ú Ïk .ÈÏÚ ‡ËÓc ÔBÎÈÏÚ¬≈ƒ¿»»«»…¿≈∆∆»¿≈«¿»

ÔÈz Ônz ,e‡¯e eËÈa‰ .‰¯Bz ÏL(בֿי עדיות :(משנה ∆»«ƒ¿«»¿≈«
ÌÈi¯ˆÓ ËtLÓ ,L„Á ¯NÚ ÌÈL Ïean‰ ¯Bc ËtLÓƒ¿«««¿≈»»…∆ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
,L„Á ¯NÚ ÌÈL ·Bi‡ ËtLÓ ,L„Á ¯NÚ ÌÈL¿≈»»…∆ƒ¿«ƒ¿≈»»…∆
ÌÈÚL¯ ËtLÓ ,L„Á ¯NÚ ÌÈL ‚B‚Óe ‚Bb ËtLÓƒ¿«»¿≈»»…∆ƒ¿«¿»ƒ
ÌÈL LÏL ¯v„Îe· ,L„Á ¯NÚ ÌÈL Ìp‰Èba«≈ƒ…¿≈»»…∆¿«¿∆«»»ƒ
eËÈa‰ .‰ˆÁÓe ÌÈL LÏL Òe‡ÈÒtÒ‡ ,‰ˆÁÓe∆¡»«¿«¿»»»ƒ∆¡»«ƒ
˜c˜cL ,ÈÏ ÏÏBÚ ¯L‡ È·‡ÎÓk ·B‡ÎÓ LÈ Ì‡ e‡¯e¿ƒ≈«¿¿«¿…ƒ¬∆«ƒ∆ƒ¿≈

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÈzÏÏBÚ ÛË˜Â ÈnÚ(כא כד, Èk(דברים : ƒƒ¿»««¿ƒ¿»¿«¿»«ƒ
.Bt‡ ÔB¯Á ÌBÈa '‰ ‰‚B‰ ¯L‡ .'Â‚Â EÓ¯k ¯ˆ·ƒ̇¿…«¿¿¬∆»¿¬«

LB„w‰ ÏL Bt‡ ÔB¯Á ‰È‰ „Á‡ ÌBÈ ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¬»∆»»»¬«∆«»
.e¯Lt ‰·eLz Ï‡¯NÈ eNÚ el‡ ,‡e‰ Ce¯a»ƒ»ƒ¿»≈¿»»¿

‡Ó˙‡ Ï‡L Èn‡ Èa¯ ,È˙ÓˆÚa L‡ ÁÏL ÌB¯nÓ .ƒ»»«≈¿«¿…««ƒ«≈»«∆
ÈzÚÓML ÏÈ·La BÏ ¯Ó‡ ÈÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa«̄ƒ¿≈««¿»ƒ»«ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ

·e˙kL ‰Ê e‰Ó ‰„b‡ ÏÚa ‰z‡L EÈÏÚ,עא (תהלים »∆∆«»«««»»«∆∆»
ÌLkיט) BÏ ¯Ó‡ ,ÌB¯Ó „Ú ÌÈ‰Ï‡ E˙˜„ˆÂ :¿ƒ¿»¿¡…ƒ«»»«¿≈

Ck ,el‡ ÌÚ el‡ ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈBzÁz‰L∆««¿ƒ¿ƒƒ«¬¿»»≈ƒ≈»
.el‡ ÌÚ el‡ ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈBÈÏÚ∆¿ƒ¿ƒƒ«¬¿»»≈ƒ≈

ÌB˜Ó Ïk È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÌLa ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»¿≈«ƒƒ¿∆»»»
‡„‰ ,L¯c‰Ï ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï ,¯Ó‡iÂ ¯Ó‡iÂ ¯Ó‡pL∆∆¡««…∆«…∆…∆¡«∆»¿ƒ»≈¬»

·È˙Î„ ‡e‰(ב י, L·Ï(יחזקאל LÈ‡‰ Ï‡ ¯Ó‡iÂ : ƒ¿ƒ«…∆∆»ƒ¿À
¯Ó‡iÂ e‰Ó .ÏbÏbÏ ˙BÈa Ï‡ ‡a ¯Ó‡iÂ ÌÈca‰««ƒ«…∆…∆≈««¿«««…∆
¯Ó‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡l‡ ,ÌÈÓÚt ÈzL ¯Ó‡iÂ«…∆¿≈¿»ƒ∆»«»»»«
ÈÏÚ ¯ÊbL Èt ÏÚ Û‡ ,·e¯ÎÏ ¯Ó‡ C‡ÏÓe ,C‡ÏnÏ««¿»«¿»»«ƒ¿««ƒ∆»«»«
ÒkÏ ÏBÎÈ ÈÈ‡ ÌÈÏÁb‰ ÁwÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»ƒ««∆»ƒ≈ƒ»ƒ»≈
ÈzL ÈÏ Ô˙Â ‰˜„ˆ ÈnÚ ‰NÚ ‡l‡ ,E˙ˆÈÁnÓ ÌÈÙÏƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿∆»¬≈ƒƒ¿»»¿≈ƒ¿≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰Âk‡ ‡ÏL ElMÓ ÌÈÏÁ‚ יחזקאל) ∆»ƒƒ∆¿∆…ƒ»∆¬»ƒ¿ƒ
ז) OiÂ‡י , e‰Ó ,ÌÈca‰ L·Ï ÈÙÁ Ï‡ ÔziÂ ‡OiÂ :«ƒ»…«ƒ≈∆»¿≈¿À««ƒ««ƒ»…

Èa¯ .BtÎa Ô˙e Ô¯ÈLÙ‰ ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÔziÂ«ƒ≈»««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»»¿««ƒ
ÌÈÏÁb‰ eÈ‰ ÌÈL LL ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ÔÈÎÒc ÚLB‰È¿À«¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ≈ƒ≈»ƒ»«∆»ƒ
ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ¯e·Ò ,Ï‡È¯·b ÏL B„Èa ˙BÓeÓÚ¬¿»∆«¿ƒ≈»∆ƒ¿»≈ƒ

Ì‰ÈÏÚ Ô˜¯ÊÏ Lwa ‰·eLz eNÚ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ ,‰·eLz¿»¿≈»∆…»¿»ƒ≈¿»¿»¬≈∆
Ï‡È¯·b BÏ ¯Ó‡Â ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ‡¯˜ ,‰ÓÁa¿≈»»»«»»¿»««¿ƒ≈
el‡ ˙B˜„ˆ ÈÏÚa Ì‰a LiL ,EB‰Ï EB‰Ï Ï‡È¯·‚«¿ƒ≈¿¿¿¿∆≈»∆«¬≈¿»≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,el‡ ÌÚ(ח י, ÌÈ·¯kÏ(יחזקאל ‡¯iÂ : ƒ≈¬»ƒ¿ƒ«≈»«¿Àƒ
‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ .Ì‰ÈÙk ˙Áz Ì„‡ „È ˙È·z«¿ƒ«»»«««¿≈∆«ƒ«»««¬»
ÌÈBzÁz‰Â ÌÈBÈÏÚ‰ „ÈÓÚÓ ÈÓ ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ¯Ó‡»«¿≈«ƒ≈ƒƒ«¬ƒ»∆¿ƒ¿««¿ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,„ia ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL (תהלים ˆ„˜‰ ¿»»∆ƒ¿»≈ƒ«»¬»ƒ¿ƒ
יט) d˙ÂÂÎ„Âעא, .ÌB¯Ó „Ú ÌÈ‰Ï‡ E˙˜„ˆÂ א : (מלכים ¿ƒ¿»¿¡…ƒ«»¿ƒ¿»≈
כח) Ï‡¯NÈכ, CÏÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂ ÌÈ‰Ï‡‰ LÈ‡ LbiÂ :«ƒ«ƒ»¡…ƒ«…∆∆∆∆ƒ¿»≈

,ÌÈÓÚt ÈzL ¯Ó‡iÂ ¯Ó‡iÂ e‰Ó ,'‰ ¯Ó‡ ‰k ¯Ó‡iÂ«…∆…»«««…∆«…∆¿≈¿»ƒ
„„‰ Ôa ‡·È Ì‡ BÏ ¯Ó‡ ‰BL‡¯‰ ‰¯ÈÓ‡a ‡l‡∆»»¬ƒ»»ƒ»»«ƒ»…∆¬«
BÏ ¯Ó‡ ‰iM‰ ‰¯ÈÓ‡·e ,ÂÈÏÚ ÒBÁz Ï‡ E„È ˙Áz««»¿«»»»«¬ƒ»«¿ƒ»»«
‰nk È˙ÈNÚ ˙BÊÈÓ¯ ‰nÎ È˙ÈNÚ ˙B„eˆÓ ‰nk«»¿»ƒƒ«»¿ƒ»ƒƒ«»
B˙‡ˆB‰ ÂÈLÎÚÂ EÈ„Èa ÂÈzLÙ¯L „Ú È˙ÈNÚ ÌÈLÙ¿̄»ƒ»ƒƒ«∆¿«¿ƒ¿»∆¿«¿»≈

ÔÎÏ ,ÌBÏLa(מב כ, א BLÙ(מלכים ˙Áz ELÙ ‰˙È‰Â : ¿»»≈¿»¿»«¿¿«««¿
d˙ÂÂÎ„Â .BnÚ ˙Áz EnÚÂ(ה ז, ‰CÏn(אסתר ¯Ó‡iÂ : ¿«¿«««¿ƒ¿»≈«…∆«∆∆

¯Ó‡iÂ e‰Ó ,‰kÏn‰ ¯zÒ‡Ï ¯Ó‡iÂ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈«…∆¿∆¿≈««¿»««…∆
„Ú ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ÌLa ·¯ ¯Ó‡ ,ÌÈÓÚt ÈzL ¯Ó‡iÂ«…∆¿≈¿»ƒ»««¿≈«ƒ∆¿»»«
dnÚ ¯a„Ó ‰È‰ ˙È„e‰È ‡È‰L LÈb¯‰ ‡ÏL∆…ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»»¿«≈ƒ»

da LÈb¯‰L ÔÂÈÎÂ ,‡ÈÒ‰¯Ùa¯Ó‡iÂ ˙È„e‰È ‡È‰L ¿«¿∆¿»¿≈»∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ«…∆
ÔÓb¯˙Ó‰ ¯Ó‡iÂ ,ÔÓb¯˙ÓÏ LB¯ÂLÁ‡ CÏn‰«∆∆¬«¿≈«¿À¿¿»«…∆«¿À¿¿»

d˙ÂÎ„Â .‰kÏn‰ ¯zÒ‡Ï(א כא, ‡Ï(ויקרא '‰ ¯Ó‡iÂ : ¿∆¿≈««¿»¿ƒ¿»»«…∆∆
ÈzL ,z¯Ó‡Â Ô¯‰‡ Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ∆¡…∆«…¬ƒ¿≈«¬…¿»«¿»¿≈
‰BL‡¯‰ ‰¯ÈÓ‡a ‡l‡ ,ÈÏ ‰nÏ eÏl‰ ˙B¯ÈÓ‡¬ƒ«»»»ƒ∆»»¬ƒ»»ƒ»
BÏ ¯Ó‡ ‰iM·e .ÂÈnÚa ‡nhÈ ‡Ï LÙÏ BÏ ¯Ó‡»«¿∆∆…ƒ«»¿«»«¿ƒ»»«
ÌÏBÚaL ÈÙÏ ,BÏ ‡nh‰ E„È ÏÚ ‰ÂˆÓ ˙Ó ‡a Ì‡ƒ»≈ƒ¿»«»¿ƒ«≈¿ƒ∆»»
ÔÈ‡ ‡B·Ï „È˙ÚÏ ,‰ÂˆÓ ˙ÓÏ ÔÈ‡nhÓ Ìz‡ ‰f‰«∆«∆ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»∆»ƒ»≈
„È˙ÚÏ ‰˙ÈÓ ÔÈ‡L ,¯wÚ Ïk ˙ÓÏ ÔÈ‡nhÓ Ìz‡«∆ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»∆≈ƒ»∆»ƒ

¯Ó‡pL ,‡B·Ï(ח כה, ÁˆÏ.(ישעיה ˙Ân‰ Úla : »∆∆¡«ƒ««»∆»∆«
ÈL el‡ ,ÌB¯Ó „Ú ÌÈ‰Ï‡ E˙˜„ˆÂ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿ƒ¿»¿¡…ƒ«»≈¿≈
˙cÓ ÏÚ L·Bk ‰z‡L ,EBÓÎ ÈÓ ÌÈ‰Ï‡ .˙B¯B‡n‰«¿¡…ƒƒ»∆«»≈«ƒ«
‡qÎ ÈÙÏ ‡È¯B‚ÈË˜ ‰ˆÙ˜ ‰ÚL d˙B‡a .ÔÈc‰«ƒ¿»»»»¿»»≈¿»ƒ¿≈ƒ≈
ÚL¯ ‡‰È Ck ,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ÂÈÙÏ ‰¯Ó‡ „B·k‰«»»¿»¿»»ƒ∆»»¿≈»»
ÌÈ‰Ï‡ ÏL B˙Èa Èz·¯Á È‡ ¯ÓB‡Â ‰‡b˙Ó ‰Ê∆ƒ¿»∆¿≈¬ƒ»«¿ƒ≈∆¡…ƒ
‰ÏÚÓlÓ L‡ „¯z ‡e‰ Ôk Ì‡ ,BLc˜Ó ÈzÙ¯NÂ¿»«¿ƒƒ¿»ƒ≈≈≈≈ƒ¿«¿»
.È˙ÓˆÚa L‡ ÁÏL ÌB¯nÓ :·È˙k ‰Ó ,„iÓ ,Û¯O˙Â¿ƒ¿……ƒ»«¿ƒƒ»»«≈¿«¿…«
¯Ó‡Â d¯z˜Ó ‡È·p‰L ‡e‰ ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿À«∆«»ƒ¿«¿¿»¿»«

dÏ(ב מז, nÚ‡(ישעיה Ïk ‡‰ ,ÁÓ˜ ÈÁËÂ ÌÈÁ¯ ÈÁ˜ : »¿ƒ≈«ƒ¿«¬ƒ»«»»«»
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eÁÏL ‡Ï ÌB¯nÓ el‡ ,Èa ÌÁl‰Ï ‰ÏBÎÈ ˙ÈÈ‰ z‡«¿»ƒ¿»¿ƒ»≈ƒƒƒ»…»¿
‡ÏÈË˜ ‡È¯‡ ‡l‡ ,ÈÏ ‰ÏBÎÈ ˙ÈÈ‰ z‡ L‡ È·ƒ≈«¿»ƒ¿»ƒ∆»«¿»¿ƒ»
‡z„È˜È ‡z¯˜ ,zÁË ‡ÈÁË ‡ÁÓ˜ ,zÏË¿̃«¿¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿¿«¿»»ƒ¿»
È˙ÓˆÚa L‡ ÁÏL ÌB¯nÓ :¯Ó‡ CÎÏ ,‡z„È˜B‡ƒ¿»¿»»«ƒ»»«≈¿«¿…«

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‡Áq ,‰pc¯iÂ e‰Ó ,‰pc¯iÂ שופטים) «ƒ¿∆»««ƒ¿∆»ƒ¿»¿»¿«¿»«
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רה dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,dÁv ,‰pc¯iÂ ,¯Á‡ ¯·c,עב (תהלים »»«≈«ƒ¿∆»ƒ¿»¿»¿«¿»«
ÌÈ.ח) „Ú ÌiÓ c¯ÈÂ :¿≈¿¿ƒ»«»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,dËÏL ,‰pc¯iÂ ,¯Á‡ ¯·c א (מלכים »»«≈«ƒ¿∆»»¿«¿»¿«¿»«
ד) ‰p‰¯.ה, ¯·Ú ÏÎa ‰„¯ ‡e‰ Èk :ƒ…∆¿»≈∆«»»

˙‡ LÙB¯ L¯Á ‡È˙„k ,‡È„¯ ,‰pc¯iÂ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿«¿»»«≈∆
‰‡¯ ,‰pc¯iÂ :¯Ó‡ ‡ib¯Ó ‡·Èa Èa¯ .ÏÎÈ‰‰«≈»«ƒ≈»≈«¿«»»««ƒ¿∆»»»

.ÈÏ‚¯Ï ˙L¯ N¯t .da ˙Ú‚Bt ÔÈc‰ ˙cnL∆ƒ««ƒ««»»«∆∆¿«¿«
ÌÈ‡ÏÓ ÔÈÏÒÙÒ ˙È‡¯ Ì‡ ,‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«»««¬»ƒ»ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ
ÏL ÂÈÏ‚¯Ï ‰tˆ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÈÁpÓ ÌÈiÏ·a«¿ƒƒÀ»≈¿∆∆ƒ¿»≈«≈¿«¿»∆
ÔBÚÓL Èa¯ Èz .ÈÏ‚¯Ï ˙L¯ N¯t ,ÌÚh ‰Ó ,ÁÈLÓ»ƒ««««»«∆∆¿«¿«»≈«ƒƒ¿
,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ¯eL˜ ÈÒ¯t ÒeÒ ˙È‡¯ Ì‡ È‡ÁBÈ Ôa∆»ƒ»ƒ»«¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈

ÌÚh ‰Ó ,ÁÈLÓ ÏL ÂÈÏ‚¯Ï ‰tˆ(ד ה, È‰Â‰(מיכה : «≈¿«¿»∆»ƒ««««¿»»
ÔÓ ¯BÁ‡ ,¯BÁ‡ Èp·ÈL‰ .'Â‚Â ¯eM‡ ÌBÏL ‰Ê∆»«¡ƒ«ƒ»»ƒ
ÌBi‰ Ïk .e„ˆÏ ,‰ÓÓL È˙ .˙eÎÏn‰ ÔÓe ‰‰k‰«¿À»ƒ««¿¿»«ƒ…≈»¿»»«

.ÌBc¯‚Ï ,‰Âc»»¿«¿

·Ó,È˙BBÚÓ È˙ÈÈ‰ ‰„e˜N ,B„Èa ÈÚLt ÏÚ „˜N .ƒ¿«…¿»«¿»¿»»ƒƒ≈¬«
‰ÚLa ,È˙BBÚ Ïk ÏÚ ÈÏ ÏÁÓiL È˙ÈÈ‰ ‰¯e·Ò¿»»ƒƒ∆ƒ¿…ƒ«»¬«¿»»

.‰ÏÚÓlÓ Ú¯˜ ÈlL ÔÈ‚BÏB‡L ÈzÚÓML∆»«¿ƒ∆¬ƒ∆ƒƒ¿«ƒ¿«¿»

Ce¯a LB„w‰ „˜L ,·È˙k Ô"ÈL ,„˜N ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿«ƒ¿ƒ»««»»
‰Ï‚Ó È‡ Ì‡ ¯Ó‡ ,‰Ú¯‰ ˙‡ ÈÏÚ ‡È·‰Ï CÈ‡ ‡e‰≈¿»ƒ»«∆»»»»«ƒ¬ƒ«¿∆
,ÔÈ˙Óe ‰pˆa ÔÈ˜BÏ Ô‰ È¯‰ ,˙·Ë ˙BÙe˜˙a Ô˙B‡»ƒ¿≈≈¬≈≈ƒ¿ƒ»≈ƒ
Ô‰ elÙ‡L Êenz ˙Ùe˜˙a Ô˙B‡ ‰Ï‚Ó ÈÈ¯‰ ‡l‡∆»¬≈ƒ«¿∆»ƒ¿««∆¬ƒ≈
.˜Bf Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ ,˙B·BÁ¯·e ÌÈÎ¯ca ÔÈLÈ¿≈ƒ«¿»ƒ»¿≈∆»≈∆ƒ

,‰Ú¯‰ ˙‡ ÈÏÚ ‡È·‰Ï CÈ‡ „˜L ,„˜N ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿«»«≈¿»ƒ»«∆»»»
ÌÈ·Ú ÔÈ‡ ,˙·Ë ˙Ùe˜˙a Ì˙B‡ ‰Ï‚Ó È‡ Ì‡ ¯Ó‡»«ƒ¬ƒ«¿∆»ƒ¿«≈≈≈¬»ƒ
Ì˙B‡ ‰Ï‚Ó ÈÈ¯‰ ‡l‡ ,‰‡za ÌÈ‡z ÔÈ‡Â ÔÙba«∆∆¿≈¿≈ƒ«¿≈»∆»¬≈ƒ«¿∆»
ÌÈ‡z LÈÂ ÔÙba ÌÈ·Ú LiL ,Êenz ˙Ùe˜˙aƒ¿««∆≈¬»ƒ«∆∆¿≈¿≈ƒ

.Ï· ‰ÏÚ‰ ÔÈ‡ elÙ‡Â ,‰‡za«¿≈»«¬ƒ≈∆»∆»≈
˜L ,„˜N ,¯Á‡ ¯·c,‰Ú¯‰ ˙‡ ÈÏÚ ‡È·‰Ï CÈ‡ „ »»«≈ƒ¿«»«≈¿»ƒ»«∆»»»

ÌÈ˙Ó Ì‰ ,¯a„Ó C¯c Ì˙B‡ ‰Ï‚Ó È‡ Ì‡ ¯Ó‡»«ƒ¬ƒ«¿∆»∆∆ƒ¿»≈≈ƒ
Ì‰L ,‡ÈÓ¯‡ C¯c Ì˙B‡ ‰Ï‚Ó ÈÈ¯‰ ‡l‡ ,·Ú¯a»»»∆»¬≈ƒ«¿∆»∆∆«¿∆¿»∆≈

.Ì‰Ï ÈeˆÓ ‰zLÓe ÏÎ‡Óe ˙BÊBÁÓe ÔÈk¯k¿«ƒ¿«¬»ƒ¿∆»»∆
‰¯e·Òe È˙BBÚÓ È˙ÈÈ‰ ‰„e˜L ,„˜N ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿«¿»»ƒƒ≈¬«¿»
,e‚¯zNÈ ‡l‡ ,È˙BBÚ Ïk ÏÚ ÈÏ ÏÁÓiL È˙ÈÈ‰»ƒƒ∆ƒ¿…ƒ«»¬«∆»ƒ¿»¿
ÈÏÚ Ô˙B‡ ‡È·‰ ,˙B‚È¯Ò ˙B‚È¯Ò ÈÏÚ Ô‡NÚ¬»»»«¿ƒ¿ƒ≈ƒ»»«
,ÔB„˜BÓe ÔÂÈÂ ,Ò¯Ùe È„Ó ,ÌÈ„NÎÂ Ï·a ,˙BÏtÎÓ¿À»»∆¿«¿ƒ»«»»¿»»¿
È„Óe ‰L˜ Ï·a ,˙B‚È¯Ò ÈÏÚ Ô‡NÚ .Ï‡ÚÓLÈÂ ÌB„‡¡¿ƒ¿»≈¬»»»«¿ƒ»∆»»»«
Ò¯Ùe ‰L˜ ÌÈ„Nk ,‰e˙Ó ÌB„‡Â ‰L˜ ÔÂÈ ,‰e˙Ó¿»»»»»∆¡¿»«¿ƒ»»»«

ÔÎÂ .‰e˙Ó Ï‡ÚÓ˘ÈÂ ‰L˜ ÔB„˜BÓ ,‰e˙Ó,ב (דניאל ¿»¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿≈
Â‰z‡מב) dpÓe ‰ÙÈw˙ ‰Â‰z ‡˙eÎÏÓ ˙ˆ˜ ÔÓ :ƒ¿»«¿»∆¡≈«ƒ»ƒ«∆¡≈

ÏÚ eÏÚ ‡l‡ ,È‰Ï‡a ˙È¯ÙÎ ‡Ï ÔÈl‡ ÏÎ·e ,‰¯È·¿̇ƒ»¿»ƒ≈»¿»ƒ∆¡»ƒ∆»»«
,ÌÈÓÚt ÌBÈ ÏÎa BÓL ˙„ÁÈÓe ,È¯‡e«̂»ƒ¿«∆∆¿¿»«¬«ƒ

˙¯ÓB‡Â(ד ו, ‰'(דברים eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL : ¿∆∆¿«ƒ¿»≈¡…≈
.„Á‡∆»

‚Ó‰ÈÓ¯È Èa¯a ÌeÁz Èa¯ ¯Ó‡ ,ÈÁk ÏÈLÎ‰ .ƒ¿ƒ…ƒ»««ƒ«¿¿«ƒƒ¿¿»

:Ô‰ el‡Â ,Ì„‡ ÏL BÁk ÔÈLÈzÓ ÌÈ¯·c ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ«ƒƒ…∆»»¿≈≈
,˙ÈÚz .Ï·a ˙eÎÏÓe ,ÔBÚ ,C¯c‰Â ,˙ÈÚz‰««¬ƒ¿«∆∆»«¿»∆«¬ƒ

·È˙Îc(כד קט, ‰C¯c,(תהלים .ÌBvÓ eÏLk Èk¯a : ƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒ«∆∆
·È˙Îc(כד קב, ÔBÚ,(תהלים .ÈÁk C¯c· ‰pÚ : ƒ¿ƒƒ»«∆∆…ƒ»
·È˙Îc(יא לא, eÎÏÓ˙,(תהלים .ÈÁk ÈBÚa ÏLk : ƒ¿ƒ»««¬ƒ…ƒ«¿
·È˙Îc(ד ד, ‰Ïaq(נחמיה Ák ÏLk ‰„e‰È ¯Ó‡iÂ : ƒ¿ƒ«…∆¿»»«…«««»

Èp˙ .‰ÓBÁa ˙B·Ï ÏÎe ‡Ï eÁ‡Â ‰a¯‰ ¯ÙÚ‰Â¿∆»»«¿≈«¬«¿…«ƒ¿«»¿»«ƒ
‰Ú¯ ‰M‡ BÊ È¯Ó‡ Ôa¯ ,Ìe˜ ÏÎe‡ ‡Ï È„Èa '‰ƒ≈…««»»»¿≈ƒ»»»

¯Ó‡ ‡e‰ ·¯ .‰a¯Ó d˙a˙Îe(ז ב, È‰ÈÂ(בראשית : ¿À»»¿À»«»»««¿ƒ
,BÓˆÚ ÈÙa ÔcÎÓ „·Ú B‡NÚ ,‰iÁ LÙÏ Ì„‡‰»»»¿∆∆«»¬»∆∆¿À»ƒ¿≈«¿
,‡ÈÁ Èa¯c dÈzÚc ‡È‰ ,ÏÈÎ‡ ‡Ï ÈÚÏ ‡Ï È‡c¿ƒ»»≈»»≈ƒ«¿≈¿«ƒ¬ƒ»
È„Èa ,Ìe˜ ÏÎe‡ ‡Ï È„Èa '‰ È˙ ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡c¿»««ƒ¬ƒ»¿»«ƒƒ≈…«ƒ≈
ÏÎe‡ ‡Ï ‡ÈÏÈÏa ‡ÓÓÈa ÈÚÏ ‡Ï È‡ ,Ìe˜ ÏÎe‡ ‡Ï…«ƒ»»≈ƒ»»¿≈¿»…«

.Ìe˜

„Ó¯Ó‡ ,ÔB‰ÈÓB˜ È˙‡Ò È„·Ú ,'‰ È¯Èa‡ ÏÎ ‰lÒ .ƒ»»«ƒ«»¿≈»≈≈»«
.È˜¯Ò ‡˙‡ÒÏ ÔÈÁÂÂˆ ‡ÊÓb ¯·a ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa«̄ƒ«»««¬»¿««¿»»¿ƒ¿»»»»≈

.‰ÏÒÏÒÓ ‰˜B¯ÒÓÏ ÔÈÁÂÂˆ ‡È·¯Úa ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ«¬«¿»»¿ƒ¿«¿»¿«¿¿»
ÏL Ô˜eÏÈqL eÈˆÓ ,È¯eÁa ¯aLÏ „ÚBÓ ÈÏÚ ‡¯»̃»»«≈ƒ¿…«»»ƒ∆ƒ»∆
C¯c ˙b :·È˙Îc ,Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Ák ‰L˜ ÌÈ¯eÁa«ƒ»∆¿À¿«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»«
¯aLÏ „ÚBÓ ÈÏÚ ‡¯˜ ,Ck .‰„e‰È ˙a ˙Ïe˙·Ï '‰ƒ¿««¿»»»»»«≈ƒ¿…

.È¯eÁa«»
‰ÓLÏL ‡lÓ Òe‡ÈÒtÒ‡ ,‰iÎB· È‡ ‰l‡ ÏÚ .«≈∆¬ƒƒ»«¿«¿»ƒ≈»

,ÈÓB¯ ÏL ÔBÏ˜a Ô·ÈLB‰Ï ÌÈÏLe¯È ÈÏB„bÓ ˙BÈÙÒ¿ƒƒ¿≈¿»«ƒ¿ƒ»¿»∆ƒ
‡l‡ BLc˜Óa e‰eÒÚÎ‰L eÈi„ ‡Ï e¯Ó‡Â e„ÓÚ»¿¿»¿…«≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»∆»
Ôez‡ ˙BLw·Ó ,ÌÈLpÏ e¯Ó‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Û‡«¿»»»∆»¿«»ƒ¿«¿«
ÔÈ‡ CÎÏ Ôk¯cL ‰Ó e¯Ó‡ .Â‡Ï ,Ì‰Ï e¯Ó‡ ,CÎÏ¿»»¿»∆»»¿«∆«¿»¿»≈»
Ì‡ e¯Ó‡z .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ e‡ ,˙BˆB¯»««««»¿«»…¿ƒ
ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈ‡a e‡ ÌiÏ eÓˆÚ e‡ ÌÈÎÈÏLÓ«¿ƒƒ»«¿≈«»»»ƒ¿«≈»»
Ì‰ÈÈÚ ˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯È‡‰ „iÓ ,‡a‰«»ƒ»≈ƒ«»»∆≈≈∆

‰f‰ ˜eÒta(כג סח, ‡ÈL·(תהלים ÔLaÓ '‰ ¯Ó‡ : «»«∆»«ƒ»»»ƒ
,˙BÈ¯‡ ÈpL ÔÈaÓ ,·ÈL‡ ÔLaÓ ,ÌÈ ˙BÏˆÓÓ ·ÈL‡»ƒƒ¿À»ƒ»»»ƒƒ≈ƒ≈¬»
‰BL‡¯ ˙k ‰„ÓÚ .BÚÓLÓk ,ÌÈ ˙BÏˆnÓ ·ÈL‡»ƒƒ¿À»¿«¿»»¿»«ƒ»

‰¯Ó‡Â(כא מד, N¯ÙpÂ(תהלים eÈ‰Ï‡ ÌL eÁÎL Ì‡ : ¿»¿»ƒ»«¿≈¡…≈«ƒ¿…
‰iL ˙k ‰„ÓÚ .ÌiÏ ÔÓˆÚ eÎÈÏL‰Â ,¯Ê Ï‡Ï eÈtk«≈¿≈»¿ƒ¿ƒ«¿»«»»¿»«¿ƒ»

‰¯Ó‡Â(כג מד, ‰ÌBi,:(תהלים ÏÎ e‚¯‰ EÈÏÚ Èk ¿»¿»ƒ»∆…«¿»«
˙ÈLÈÏL ˙k ‰„ÓÚ .ÌiÏ ÔÓˆÚ eÎÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ«¿»«»»¿»«¿ƒƒ

‰¯Ó‡Â(כב מד, ‰e‡(תהלים Èk ˙‡Ê ¯˜ÁÈ ÌÈ‰Ï‡ ‡Ï‰ : ¿»¿»¬…¡…ƒ«¿»…ƒ
L„w‰ Áe¯Â ,ÌiÏ ÔÓˆÚ eÎÈÏL‰Â ,·Ï ˙BÓÏÚz Ú„È…≈««¬À≈¿ƒ¿ƒ«¿»«»¿««…∆
Òe‡i¯„‡ .‰iÎB· È‡ ‰l‡ ÏÚ :˙¯ÓB‡Â ˙ÁÂBˆ««¿∆∆«≈∆¬ƒƒ»«¿ƒ»
‡„Á ,˙B¯ÓLÓ LÏL ·ÈLB‰ ,˙BÓˆÚ ˜ÈÁL¿ƒ¬»ƒ»ƒ¿»¬»
Ï‡ ˙È·a ‡„ÁÂ ,‡iËÈ˜Ï ¯ÙÎa ‡„ÁÂ ,‡˙ÓÁa¿«¿»«¬»ƒ¿«¿ƒ«»«¬»¿≈≈
˜B¯Ú„Â ,‡Î‰ ÔÓ „ˆzÈ ,‡Î‰ ÔÓ ˜B¯Úc ¯Ó‡ ,„e‰Ècƒ¬««¬ƒ»»ƒ¿«ƒ»»¿«¬
ÔÈÊÈ¯ÎÓe ÔÈÊB¯k ˜ÈtÓ ‰Â‰Â .‡Î‰ ÔÓ „ˆzÈ ,‡Î‰ ÔÓƒ»»ƒ¿«ƒ»»«¬»«ƒ»ƒ«¿ƒƒ
ÔzÓÏ BÚa ‡kÏÓc ,È˙ÈÈ È‡„e‰È ˙È‡c Ô‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈≈¿«¿»¿¿ƒ«
ÔÈ„ˆÂ ÔB‰˙È ÔÈÚÈÓLÓ ÔÈÊB¯k ÔBÂ‰Â ,‡lÈÓ dÈÏ≈ƒ»«¬»ƒ«¿ƒƒ«¿¿»ƒ
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`dkiרו zlibnl dax yxcn
dax dki`

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÈ‡„e‰È(יא ז, ‡ÌÈ¯Ù(הושע È‰ÈÂ : ¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿«ƒ
elˆ ÔÈ˙ÈÈ‡ ‰¯ÊÁÓ ÏÈ‡L .'Â‚Â ·Ï ÔÈ‡ ‰˙Bt ‰BÈk¿»»≈≈»≈«¿¿»«¿ƒ«
,e˜Ù ‡Ï ,eBa˙‡c ,ÔÈiÁ·c ÔÈÏÈ‡ ,ÔÈ·ÒÈz ‡lL∆»ƒ»¿ƒƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿»»¿
˙Èa ˙Ú˜·Ï ÔB‰lek eÒÎ eBa˙‡ ‡Ïc ÔÈÏÈ‡Â¿ƒ≈¿»ƒ¿¿ƒ¿¿¿¿ƒ¿«≈
Ô¯˜ ÏÎB‡ È‡L „Ú BlL ‡·ˆ ¯NÏ ¯Ó‡ ,ÔBnƒ̄»«¿«»»∆«∆¬ƒ≈∆∆
Ô‰Ó „Á‡ Lw·‡ ,‰Ê ÏB‚¯˙c C¯ÈÂ ,BÊ Ô‡˜ÒeÏb¿¿»¿∆∆¿«¿¿∆¬«≈∆»≈∆
‰È‰Â ,Ìe‚¯‰Â ÂÈ˙BBÈ‚Ï ÌÙÈw‰ „iÓ ,‡ˆÓ‡ ‡ÏÂ¿…∆¿»ƒ»ƒƒ»ƒ¿»«¬»¿»»
Áe¯Â ,¯‰ ÒB¯ÙÈ˜Ï ÚÈb‰L „Ú CÏB‰Â Ú˜Ba Ìc‰«»≈«¿≈«∆ƒƒ«¿ƒ¿»»¿«
ÔÈÏÈ‡ .‰ÈÎB· È‡ ‰l‡ ÏÚ :˙¯ÓB‡Â ˙ÁÂBˆ L„w‰«…∆««¿∆∆«≈∆¬ƒƒ»ƒ≈
ÌBÈ ÏÎa ,ÔB‰ÏÈh˜ ¯Na ÔÈÏÎ‡ ÔB‰Ó ,ÔÈLe·Á ÈÂ‰c«¬≈¬ƒƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿¿»
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¯Ó‡Â ÈMM‰ ‡ÈˆB‰ .e‰e‚¯‰Â ÂÈÏÚ ¯Êb „iÓ ,„Á‡∆»ƒ»»«»»«¬»ƒ«ƒƒ¿»«

dÈ˜eÒt ‡e‰ Ìb(כא ז, Ea¯˜a(שמות EÈ‰Ï‡ '‰ Èk : «¿≈ƒ¡…∆¿ƒ¿∆
ÈÚÈ·M‰ ‡ÈˆB‰ .e‰e‚¯‰Â ÂÈÏÚ ¯Êb ,‡¯BÂ ÏB„b Ï‡≈»¿»»«»»«¬»ƒ«¿ƒƒ
,ÌÏvÏ ‰ÂÁzL‰ Èa ,¯Ó‡ ,ÔlÎaL ÔË˜ ‰È‰ ‡e‰Â¿»»»»∆¿À»»«¿ƒƒ¿«¬∆«∆∆
ÔkL BÏ ¯Ó‡ ,‰nÏ BÏ ¯Ó‡ .ÌBÏLÂ ÒÁ BÏ ¯Ó‡»««¿»»«»»»«∆≈

eÈ˙¯B˙a ·È˙k(לט ד, ‡Ï(שמות ˙·L‰Â ÌBi‰ zÚ„ÈÂ : ¿ƒ¿»≈¿»«¿»««¬≈…»∆
ı¯‡‰ ÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa ÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ '‰ Èk E··Ï¿»∆ƒ»¡…ƒ«»«ƒƒ««¿«»»∆
eÈ‰Ï‡Ï eÚaLpL ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ,„BÚ ÔÈ‡ ˙ÁzÓƒ»«≈¿…∆»∆ƒ¿«¿≈…≈

¯Ó‡pL ,¯Á‡ Ï‡a B˙B‡ ÔÈ¯ÈÓÓ e‡ ÔÈ‡L,כו (שמות ∆≈»¿ƒƒ¿≈«≈∆∆¡«
Ckיז) BÏ eÚaLpL ÌLÎe ,ÌBi‰ z¯Ó‡‰ '‰ ˙‡ :∆∆¡«¿»«¿≈∆ƒ¿«¿»

¯Ó‡pL ,˙¯Á‡ ‰n‡a e¯ÈÓÓ ÔÈ‡L eÏ ÚaL שמות) ƒ¿«»∆≈¿ƒ≈¿À»«∆∆∆∆¡«
יח) ‡EÈÁכו, ¯ÒÈ˜ BÏ ¯Ó‡ .ÌBi‰ E¯ÈÓ‡‰ '‰Â :«∆¡ƒ¿«»«≈»«∆

‡Ï ÔË˜ ‰z‡Â ,‰·BË e‡¯Â ÌÈiÁ eÚ·NÂ ÌÈÓÈ eÚ·N»¿»ƒ¿»¿«ƒ¿»»¿«»»»…
,ÌÏBÚa ·BË ˙È‡¯ ‡ÏÂ ÌÈiÁ zÚ·N ‡ÏÂ ÌÈÓÈ zÚ·N»«¿»»ƒ¿…»«¿»«ƒ¿…»ƒ»»»
·È˙k BÏ ¯Ó‡ ,˙B·BË E· ‰NÚ‡Â ÌÏvÏ ‰ÂÁzL‰ƒ¿«¬∆«∆∆¿∆¡∆¿»«¿ƒ

e˙¯B˙a(יח טו, ÚÂ„,(שמות ÌÏÚÏ CÏÓÈ '‰ : ¿»≈ƒ¿…¿…»»∆

¯ÓB‡Â(טז י, ‚ÌÈB(תהלים e„·‡ „ÚÂ ÌÏBÚ CÏÓ '‰ : ¿≈∆∆»»∆»¿ƒ
Ì„Â ¯Na .ÌÈÏËa ÂÈ·ÈB‡Â ÌÈÏËa Ìz‡Â ,Bˆ¯‡Ó≈«¿¿«∆¿≈ƒ¿¿»¿≈ƒ»»»»
Ï·‡ ,ÈÚ ¯ÁÓÏe ¯ÈLÚ ÌBi‰ ,˙Ó ¯ÁÓÏe ÈÁ ÌBi‰««¿»»≈«»ƒ¿»»»ƒ¬»
.ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ ÌÈ˜Â ÈÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»«¿«»¿»¿¿≈»ƒ
ÈÈ¯‰Â ,EÈÙÏ ÌÈ‚e¯‰ EÈÁ‡ ‰‡¯ ,¯ÒÈ˜ BÏ ¯Ó‡»«≈»¿≈«∆¬ƒ¿»∆«¬≈ƒ
È„k d‰Èa‚‰Â ÌÏv‰ ÈÙÏ ı¯‡Ï ÈzÚaË CÈÏLÓ«¿ƒ««¿ƒ»»∆ƒ¿≈«∆∆¿«¿ƒ»¿≈
CÈÏÚ Ï·Á BÏ ¯Ó‡ .ÈÏB˜Ï zÚÓML Ïk‰ eÚ„iL∆≈¿«…∆»«¿»¿ƒ»«¬»¬»
È‡ ,E˙BÓkL Ì„‡ ÈaÓ ‡¯È˙Ó ‰z‡ Ì‡ ‰Ó ,¯ÒÈ≈̃»»ƒ«»ƒ¿»≈ƒ¿≈»»∆¿¿¬ƒ
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏnÓ ‡¯ÈÈ˙‡ ‡Ï…∆¿»≈ƒ∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»
BÏ ¯Ó‡ ,ÌÏBÚÏ dBÏ‡ LÈ ÈÎÂ BÏ ¯Ó‡ .ÌÏBÚ È‰Ï‡¡…≈»»«¿ƒ≈¡«»»»«
¯Ó‡ .˙È‡¯ ¯˜Ù‰ ÏL ÌÏBÚ ÈÎÂ ,¯ÒÈ˜ EÈÏÚ ÈÏÏ‡«¿«»∆≈»¿ƒ»∆∆¿≈»ƒ»»«
ÌÎÈ‰Ï‡a BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï ‰t LÈ ÈÎÂ BÏ¿ƒ≈∆≈…≈∆»«≈…≈∆

·È˙k(ה קטו, eÈ‰Ï‡·e(תהלים ,e¯a„È ‡ÏÂ Ì‰Ï ‰t : ¿ƒ∆»∆¿…¿«≈≈…≈
·È˙k(ו לג, BÏ(תהלים ¯Ó‡ .eNÚ ÌÈÓL '‰ ¯·„a : ¿ƒƒ¿«»«ƒ«¬»«

ÌÎÈ‰Ï‡a BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï ÌÈÈÚ LÈ ÈÎÂ¿ƒ≈≈«ƒ≈…≈∆»«≈…≈∆
·È˙k(ה קטו, eÈ‰Ï‡·e(תהלים ,e‡¯È ‡ÏÂ Ì‰Ï ÌÈÈÚ : ¿ƒ≈«ƒ»∆¿…ƒ¿≈…≈
·È˙k(י ד, ÏÎa(זכריה ÌÈËËBLÓ ‰n‰ '‰ ÈÈÚ : ¿ƒ≈≈≈»¿¿ƒ¿»

BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï ÌÈÊ‡ LÈ ÈÎÂ BÏ ¯Ó‡ .ı¯‡‰»»∆»«¿ƒ≈»¿«ƒ≈…≈∆»«
·È˙k ÌÎÈ‰Ï‡a(ו קטו, ÏÂ‡(תהלים Ì‰Ï ÌÈÊ‡ : ≈…≈∆¿ƒ»¿«ƒ»∆¿…

·È˙k eÈ‰Ï‡·e ,eÚÓLÈ(טז ג, ‰'(מלאכי ·L˜iÂ : ƒ¿»≈…≈¿ƒ««¿≈
BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï Û‡ LÈ ÈÎÂ BÏ ¯Ó‡ .ÚÓLiÂ«ƒ¿»»«¿ƒ≈«≈…≈∆»«

·È˙k ÌÎÈ‰Ï‡a(ו קטו, ÔeÁÈ¯È,(תהלים ‡ÏÂ Ì‰Ï Û‡ : ≈…≈∆¿ƒ«»∆¿…¿ƒ
·È˙k eÈ‰Ï‡·e(כא ח, ¯ÁÈ(בראשית ˙‡ '‰ Á¯iÂ : ≈…≈¿ƒ«»«∆≈«

BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï ÌÈ„È LÈ ÈÎÂ BÏ ¯Ó‡ .ÁÁÈp‰«ƒ…«»«¿ƒ≈»«ƒ≈…≈∆»«
·È˙k ÌÎÈ‰Ï‡a(ז קטו, ÔeLÈÓÈ,(תהלים ‡ÏÂ Ì‰È„È : ≈…≈∆¿ƒ¿≈∆¿…¿ƒ
·È˙k eÈ‰Ï‡·e(יג מח, ‡¯ı.(ישעיה ‰„ÒÈ È„È Û‡ : ≈…≈¿ƒ«»ƒ»¿»∆∆

ÌÎÈ‰Ï‡a BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï ÌÈÏ‚¯ LÈ ÈÎÂ BÏ ¯Ó‡»«¿ƒ≈«¿«ƒ≈…≈∆»«≈…≈∆
·È˙k(ז קטו, eÈ‰Ï‡·e(תהלים ,eÎl‰È ‡ÏÂ Ì‰ÈÏ‚¯ : ¿ƒ«¿≈∆¿…¿«≈≈…≈
·È˙k(ד יד, ‰¯(זכריה ÏÚ ‡e‰‰ ÌBia ÂÈÏ‚¯ e„ÓÚÂ : ¿ƒ¿»¿«¿»««««

BÏ ¯Ó‡ ,ÌÎÈ‰Ï‡Ï ÔB¯b LÈ ÈÎÂ BÏ ¯Ó‡ .ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ»«¿ƒ≈»≈…≈∆»«
·È˙k ÌÎÈ‰Ï‡a(ז קטו, ÌB¯‚a,(תהלים eb‰È ‡Ï : ≈…≈∆¿ƒ…∆¿ƒ¿»
·È˙k eÈ‰Ï‡·e(ב לז, BÏ(איוב ¯Ó‡ .‡ˆÈ ÂÈtÓ ‰‚‰Â : ≈…≈¿ƒ¿∆∆ƒƒ≈≈»«

BÈ‡ ‰Ó ÈtÓ ÌÎÈ‰Ï‡a eÏl‰ ˙Bcn‰ Ïk Ba LÈ Ì‡ƒ≈»«ƒ«»≈…≈∆ƒ¿≈»≈
Ï‡LÈÓ ‰ÈÁÏ ÏÈv‰L BÓk È„iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈvÓ«ƒ∆¿∆ƒ»ƒ¿∆ƒƒ«¬«¿»ƒ»≈
Ï‡LÈÓ ‰ÈÁ BÏ ¯Ó‡ .¯v„Îe· „iÓ ‰È¯ÊÚÂ«¬«¿»ƒ«¿«¿∆«»«¬«¿»ƒ»≈
‰È‰ Ôe‚‰ CÏÓ ¯v„Îe·e eÈ‰ ÌÈ¯Lk ‰È¯ÊÚÂ«¬«¿»¿≈ƒ»¿«¿∆«∆∆»»»
e‡Â Ôe‚‰ EÈ‡ ‰z‡ Ï·‡ ,B„È ÏÚ Ò ˙BNÚÏ≈»≈«»¬»«»≈¿»¿»
‰a¯‰ e‚¯B‰ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÓMÏ ‰˙ÈÓ e·iÁ˙ƒ¿««¿ƒ»«»«ƒƒ≈«»¿≈«¿≈
ÌÈ·‡Ê ‰a¯‰ ÌÈac ‰a¯‰ ,ÌB˜nÏ LÈ ÌÈ‚¯B‰¿ƒ≈«»«¿≈Àƒ«¿≈¿≈ƒ
ea eÚbÙiL ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈ¯Óe ÌÈLÁe ˙BÈ¯‡Â«¬»¿»ƒ¿≈ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ¿¿»
Ú¯tÏ „È˙Ú ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÛBqÏ ‡l‡ ,ee‚¯‰ÈÂ¿««¿∆»««»»»ƒƒ»«
BÏ ‰¯Ó‡ .B‚¯B‰Ï ÂÈÏÚ ¯Êb „iÓ ,eÈÓc ˙‡ EnÓƒ¿∆»≈ƒ»»«»»¿¿»¿»
e‰˜aÁ‡Â Èa ˙‡ ‰z ¯ÒÈ˜ EL‡¯ ÈiÁa Bn‡ƒ¿«≈…¿≈»¿»∆¿ƒ«¬«¿≈
ez˜È‰Â ‰Ècc BÏ ‰‡ÈˆB‰Â dÏ e‰e˙ .e‰˜L‡Â«¬«¿≈¿»»¿ƒ»«∆»∆¡ƒ«
¯Á‡Â ‰lÁz È‚¯‰ ¯ÒÈ˜ EL‡¯ ÈiÁa BÏ ‰¯Ó‡ ,·ÏÁ»»»¿»¿«≈…¿≈»»¿≈ƒ¿ƒ»¿««
ÈtÓ CÈÏ ÚÓBL ÈÈ‡ ¯ÒÈ˜ dÏ ¯Ó‡ ,e‰‚¯‰ Ck»»¿≈»«»≈»≈ƒ≈«ƒƒ¿≈
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ÌÎ˙¯B˙a ·e˙kL(כח כב, ‡˙B(ויקרא ‰N B‡ ¯BLÂ : ∆»¿«¿∆¿∆…
‰ËBL BÏ ‰¯Ó‡ ,„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï Ba ˙‡Â¿∆¿…ƒ¿¬¿∆»»¿»∆
‡l‡ EÏ ¯‡L ‡ÏÂ ˙BÂˆn‰ Ïk zÓi˜ ¯·k ÌÏBÚaL∆»»¿»ƒ«¿»»«ƒ¿¿…ƒ¿»¿∆»
ÂÈÏÚ Bn‡ ‰ÏÙ .B‚¯‰Ï ÂÈÏÚ ‰eˆ „iÓ ,„·Ïa BÊƒ¿»ƒ»ƒ»»»¿»¿»¿»ƒ»»
Ïˆ‡ CÏ ,Èa BÏ ‰¯Ó‡Â ez˜LÓe ez˜aÁÓ ‰˙È‰Â¿»¿»¿««¿¿««¿¿»¿»¿ƒ≈≈∆
ÁeÊz Ï‡ Èn‡ ‰¯Ó‡ Ck BÏ ¯Ó‡Â ÌÎÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬ƒ∆∆¡»»»¿»ƒƒ«»«
˜ÁˆÈ ˙‡ È˙ÈÏÚ‰Â ÁaÊÓ È˙Èa ¯Ó‡˙Â EÈÏÚ EzÚc«¿¿»∆¿…«»ƒƒƒ¿≈«¿∆¡≈ƒ∆ƒ¿»
‰Ú·L ‰˙ÏÚ‰Â ˙BÁaÊÓ ‰Ú·L ‰˙a en‡ È¯‰ ,Èa¿ƒ¬≈ƒ≈»¿»ƒ¿»ƒ¿¿¿∆∆¿»ƒ¿»
‰˙È‰L „Ú ,‰NÚÓ È‡Â ÔBÈq ‰z‡ ,„Á‡ ÌBÈa ÌÈ·»ƒ¿∆»«»ƒ»«¬ƒ«¬∆«∆»¿»
ÔÂÈÎÂ ,‰ÈÏÚ e‰e‚¯‰Â ÂÈÏÚ ¯Êb ez˜aÁÓe ez˜MÓ¿««¿¿««¿»«»»«¬»»∆»¿≈»
‡ˆÓÂ ˜BÈz B˙B‡ ÏL ÂÈ˙BL ÌÈÓÎÁ e¯ÚL ‚¯‰pL∆∆¡«ƒ¬¬»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿»
.‰ˆÁÓe ˙BÚL LLÂ ÌÈL„Á ‰MLÂ ÌÈL ÈzL Ôa∆¿≈»ƒ¿ƒ»√»ƒ¿≈»∆¡»
‰Ó e¯Ó‡Â ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ Ïk e˜Úˆ ‰ÚL d˙B‡a¿»»»»¬»À»»¿»¿»
ÏÎa ÂÈÏÚ ÔÈ‚¯‰ CkL Ì‰Ï ‰NBÚ el‡ ÏL Ì‰È‰Ï‡¡…≈∆∆≈∆»∆∆»∆¡»ƒ»»¿»

·È˙k Ì‰ÈÏÚÂ ,‰ÚL(כג מד, ‰¯‚e(תהלים EÈÏÚ Èk : »»«¬≈∆¿ƒƒ»∆…«¿
‰ÏÙÂ ‰M‡‰ d˙B‡ ˙ÈhzL ÌÈÓÈ ¯Á‡Ï .ÌBi‰ ÏÎ»«¿««»ƒƒ¿«≈»»ƒ»¿»¿»

¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,‰˙Óe ‚b‰ ÔÓ(ט טו, :(ירמיה ƒ««≈»¿«≈«∆∆¡«
˙‡ˆBÈ ÏB˜ ˙·e ,‰Ú·M‰ ˙„ÏÈ ‰ÏÏÓ‡À¿¿»…∆∆«ƒ¿»«≈

˙¯ÓB‡Â(ט קיג, Áe¯Â(תהלים ,‰ÁÓN ÌÈa‰ Ì‡ : ¿∆∆≈«»ƒ¿≈»¿«
‡ ‰l‡ ÏÚ :˙¯ÓB‡Â ˙ÁÂBˆ L„w‰.‰iÎB· È «…∆««¿∆∆«≈∆¬ƒƒ»

‡ÔË˜ Ôa ÁÈp‰Â ˙nL ÛÒBÈ Ôa ‚‡B„a ‰NÚÓ .«¬∆¿≈∆≈∆≈¿ƒƒ«≈»»
BÏ˜LÓ ˙˙BÂ ÌÈÁÙËa B˙B‡ ˙„cÓÓ ‰˙È‰Â ,Bn‡Ï¿ƒ¿»¿»¿«∆∆ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»
‰„eˆÓ ‰ÙÈ˜‰L ÔÂÈÎÂ ,‰LÂ ‰L ÏÎa ÌÈÓMÏ ·‰Ê»»«»«ƒ¿»»»¿»»¿≈»∆≈ƒ»¿»
‰ÈÓ¯È ‰È‰Â ,ezÏÎ‡Â ‰È„Èa Bn‡ ezÁ·Ë ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»«ƒ¿»∆»«¬»«¿»»ƒ¿¿»

¯ÓB‡Â ÌB˜n‰ ÈÙÏ ÔB˜Ó(כ ב, zÏÏBÚ(איכה ÈÓÏ : ¿≈ƒ¿≈«»¿≈¿ƒ«¿»
Áe¯Â .ÌÈÁtË ÈÏÏÚ ÌÈ¯t ÌÈL ‰ÏÎ‡z Ì‡ ‰k…ƒ…«¿»»ƒƒ¿»…¿≈ƒÀƒ¿«

ez·ÈLÓ L„w‰(כ ב, Ô‰k(איכה '‰ Lc˜Óa ‚¯‰È Ì‡ : «…∆¿ƒ«ƒ≈»≈¿ƒ¿«…≈
.Ú„ÈB‰È Ôa ‰È¯ÎÊ ‰Ê ,‡È·Â¿»ƒ∆¿«¿»∆¿»»

Èa¯Â ‰„e‰È Èa¯ ,‰iÎB· È‡ ‰l‡ ÏÚ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«≈∆¬ƒƒ»«ƒ¿»¿«ƒ
˜elÒ ÏÚÂ ˙Úc ˜elÒ ÏÚ ¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa¯ ,‰ÈÓÁ¿∆¿»«ƒ¿»≈«ƒ««¿«ƒ
eÈ‰L ÌÈ¯Á‡ ‰‡B¯ ‰È˜„ˆ ‰È‰L ¯LÙ‡ .‰ÈÎL¿ƒ»∆¿»∆»»ƒ¿ƒ»∆¬≈ƒ∆»
BL‡¯ ˙‡ ÁÈh‰Ï ˙Úc BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ÂÈÈÚ ˙‡ ÔÈ¯wÓ¿«¿ƒ∆≈»¿…»»««¿«ƒ«∆…
e‚¯‰iL ÂÈ·Ï Ì¯b ‡l‡ ,B˙ÓL ˙‡ˆiL „Ú Ï˙ka«…∆«∆»»ƒ¿»∆»»«¿»»∆≈»¿

¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡ ÏÚ ‡l‡ .ÂÈÙÏ(ט ד, È‡·„(ירמיה : ¿»»∆»«»»»∆¡«…«
ÏÚ ¯Ó‡ ‰ÈÓÁ Èa¯Â .'Â‚Â ÌÈ¯O‰ ·ÏÂ CÏn‰ ·Ï≈«∆∆¿≈«»…ƒ¿«ƒ¿∆¿»»««

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙eÎÏÓe ‰p‰k Ïeha(יד ד, :(זכריה ƒ¿À»«¿¬»ƒ¿ƒ
,ı¯‡‰ Ïk ÔB„‡ ÏÚ ÌÈ„ÓÚ‰ ¯‰ˆi‰ È· ÈL ‰l‡≈∆¿≈¿≈«ƒ¿»»…¿ƒ«¬»»»∆
Ú·Bz „Â„Â ,B˙p‰k ÏÚ Ú·Bz Ô¯‰‡ ,„Â„Â Ô¯‰‡ el‡≈«¬…¿»ƒ«¬…≈««¿À»¿»ƒ≈«
,‰¯Bz Ïeha ÏÚ ¯Ó‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ .B˙eÎÏÓ ÏÚ««¿«ƒ¿À«∆≈ƒ»««ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ א)‰„‡ יב, ‰ÌÈwÁ(דברים ‰l‡ : ¬»ƒ¿ƒ≈∆«Àƒ
˙„B·Ú ÏÚ ¯Ó‡ ÈÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ .ÌÈËtLn‰Â¿«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈««¿»ƒ»««¬«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈ·ÎBk(ד לב, ‡EÈ‰Ï(שמות ‰l‡ : »ƒ¬»ƒ¿ƒ≈∆¡…∆
‡„‰ ,˙Ba¯˜ Ïeha ÏÚ ¯Ó‡ ÈÂÏ Ôa Èc·Ê .Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿ƒ∆≈ƒ»««ƒ»¿»¬»

·È˙Î„ ‡e‰(לט כט, Ï‰'(במדבר eNÚz ‰l‡ : ƒ¿ƒ≈∆«¬«
‰Óe ,˙B¯ÓLÓ Ïeha ÏÚ È¯Ó‡ Ôa¯ .ÌÎÈ„ÚBÓa¿¬≈∆«»»»¿≈«ƒƒ¿»»

eÈ‰ ÈMa ‡l‡ ,˙B¯ÓLn‰ ÔÓ ÌÏBÚÏ LÈ ‰‡‰¬»»≈»»ƒ«ƒ¿»∆»«≈ƒ»
ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ ÈLÈÏMa .ÌÈnÈ ÈN¯Bt ÏÚ ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿≈«ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿«ƒ«
˙B˜BÈz‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ ÈÚÈ·¯a .ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰¿≈¿»ƒ»¿ƒƒ»ƒ¿«ƒ««ƒ
eÈ‰ ÈLÈÓÁa .e˙eÓÈÂ Ì‰ÈÙa ‰¯kÒ‡ ‰ÏÚÈ ‡ÏL∆…«¬∆«¿»»¿ƒ∆¿»«¬ƒƒ»
˙B˜Èn‰ ÏÚÂ eÏÈtÈ ‡ÏL ˙B¯aÚÓ‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ««¿À»∆…«ƒ¿««¿ƒ
ÈL ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ ‡Ï‰Â .Ì‰Èa e˙eÓÈ ‡ÏL∆…»¿≈∆«¬…≈ƒ¿«ƒ«¿≈

·È˙Î„k ,„Á‡k ÌÈ¯·„(כג ח, Lw·pÂ‰(עזרא ‰ÓeˆpÂ : ¿»ƒ¿∆»¿ƒ¿ƒ«»»«¿«¿»
Ï‡i„a ¯ÓB‡ „Á‡ ·e˙ÎÂ .˙‡Ê ÏÚ eÈ‰Ï‡Ó דניאל) ≈¡…≈«…¿»∆»≈¿»ƒ≈

יח) ¯Ê‡ב, ÏÚ ‡ÈÓL dÏ‡ Ì„˜ ÔÓ ‡Ú·ÓÏ ÔÈÓÁ¯Â :¿«¬ƒ¿ƒ¿≈ƒ√»¡»¿«»«»»
¯a ‡iÁ Èa¯ ¯Ó‡c ‡È‰‰k ‡l‡ .ÔÈ¯z ÏÚ ‡ÏÂ ,‰c¿»¿»«¿≈∆»¿«ƒ¿»««ƒƒ»«
˙·a Ô‰ÈÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ˙eÏ‚Â ÌÈÓLb ˙¯ÈˆÚ ÏÚ ‡a‡«»«¬ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¬≈∆¿«
È‡ˆBÓa ‡ÏÂ ˙aL ·¯Úa ‡Ï ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .˙Á‡««¬»≈ƒ¿«ƒ…¿∆∆«»¿…¿»≈
.ÌÈÓ ‰„¯È ÈÈÚ ÈÈÚ .˙aM‰ „B·Î ÈtÓ ˙aL«»ƒ¿≈¿««»≈ƒ≈ƒ…¿»«ƒ

¯Ó‡ ,˙Á‡ BÈÚ LLÁL ‡ÙB¯Ï ÏLÓ ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ»»¿≈∆»«≈««»«
ÏL BÈÚ e‡¯˜ Ï‡¯NÈ Ck .ÈÈÚ ÏÚ ‰k·z ÈÈÚ≈ƒƒ¿∆«≈ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿¿≈∆

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰(א ט, Èk(זכריה : «»»¬»ƒ¿ƒƒ
¯Ó‡ ÏBÎÈ·k ,Ï‡¯NÈ ÈË·L ÏÎÂ Ì„‡ ÔÈÚ '‰Ï«≈»»¿…ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»»«
ÈnÓ ˜Á¯ Èk .ÈÈÚ ÏÚ ‰k·˙ ÈÈÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»≈ƒƒ¿∆«≈ƒƒ»«ƒ∆ƒ
Èa¯ ÁÈLn‰ CÏÓ ÏL BÓM ‰Ó ,ÈLÙ ·ÈLÓ ÌÁÓ¿«≈≈ƒ«¿ƒ«¿∆∆∆«»ƒ««ƒ

¯Ó‡pL ,BÓL '‰ ¯Ó‡ ‡‰k ¯a ‡a‡(ו כג, :(ירמיה «»««¬»»«¿∆∆¡«
‡·Ë ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡c .e˜„ˆ '‰ B‡¯˜È ¯L‡ BÓL ‰ÊÂ¿∆¿¬∆ƒ¿¿ƒ¿≈¿»««ƒ≈ƒ»»
ÌLk dkÏÓ ÌLÂ dkÏÓ ÌLk dÓLc ‡zÈ„ÓÏƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈«¿»¿≈«¿»¿≈
,dkÏÓ ÌLk dÓLc ‡zÈ„ÓÏ ‡·Ë .‰È‰Ï‡¡…∆»»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈«¿»

·È˙Îc(לה מח, nL‰.(יחזקאל '‰ ÌBiÓ ¯ÈÚ‰ ÌLÂ : ƒ¿ƒ¿≈»ƒƒ»»
L‡ BÓL ‰ÊÂ :¯Ó‡pL ,‰È‰Ï‡ ÌLk dkÏÓ ÌLÂ¯ ¿≈«¿»¿≈¡…∆»∆∆¡«¿∆¿¬∆
,BÓL ÁÓˆ ¯Ó‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ .e˜„ˆ '‰ B‡¯˜Èƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ¿À«∆≈ƒ»«∆«¿

¯Ó‡pL(יב ו, ÂÈzÁzÓe(זכריה BÓL ÁÓˆ LÈ‡ ‰p‰ : ∆∆¡«ƒ≈ƒ∆«¿ƒ«¿»
,BÓL ÌÁÓ ¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ ÌLa Ô„eÈ Èa¯ .ÁÓˆÈƒ¿»«ƒ»¿≈«ƒ«¿»«¿«≈¿

.ÌÁÓ ÈpnÓ ˜Á¯ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»«ƒ∆ƒ¿«≈
‡aLeÁk ÔÈ„c ‡aLeÁ È‚ÈÏt ‡ÏÂ ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¬ƒ»¿…¿ƒ≈¿¿»¿≈¿¿¿»
‡„‰Ï ÚÈiÒÓ ‡„‰Â .ÁÓˆ ‡e‰ ÌÁÓ ‡e‰ ,ÔÈ„c¿≈¿«≈∆««¬»¿«≈««¬»
L ¯a „Áa ‰Â‰ ‡„·BÚ .e·i‡ Èa¯ ÌLa Ô„eÈ Èa¯c¿«ƒ»¿≈«ƒ«¿»»¬»¿««»
„Á ÈBÏÚ ¯·Ú ,dÈ˙¯Bz ‡„Á ˙Úb ,È„¯ ‡˜ ‰Â‰c«¬»»»≈»«¬»¿≈¬«¬«
¯Ó‡ ,‡‡ È‡„e‰È dÈÏ ¯Ó‡ ,z‡ ‰Ó dÈÏ ¯Ó‡ ,È·¯Ú«¿ƒ¬«≈»«¿¬«≈¿»¬»¬«
dÈÏ ¯Ó‡ ,‰nÏ dÈÏ ¯Ó‡ ,C„t È¯Le C¯Bz È¯L dÈÏ≈¿≈»¿≈«¿»¬«≈»»¬«≈
,zÚ„È ‡Ó dÈÏ ¯Ó‡ .·¯Á È‡„e‰Èc ÔBLc˜Ó ˙È·c¿≈«¿¿ƒ»»«¬«≈¿»»«¿¿
˜ÈÒÚ ‰Â‰c „Ú .C¯B˙c ‡˙ÈiÚb ÔÓ ˙ÈÚ„È dÈÏ ¯Ó‡¬«≈¿»ƒƒ¿ƒ»»¿»««¬»»≈
¯Ò‡ C¯Bz ¯Ò‡ BÏ ¯Ó‡ ,ÈzÈ¯Á‡ ‡ÓÈÊ ˙Úb dÈnÚƒ≈»«ƒ¿»«¿ƒ≈¬«¬«»¬«
‰Óe dÈÏ ¯Ó‡ .È‡„e‰Èc ÔB‰˜È¯t „ÈÏÈÈ˙‡c Cct«¿»¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ»¬«≈«
¯Ó‡ ,dÈÓM ‰Ó Èe·‡Â .dÈÓL ÌÁÓ BÏ ¯Ó‡ ,dÈÓM¿≈¬«¿«≈¿≈«¬«¿≈¬«
˙¯È·a dÈÏ ¯Ó‡ ,ÔÈÈ¯L ÔÎÈ‰Â dÈÏ ¯Ó‡ .‰i˜ÊÁ dÈÏ≈ƒ¿ƒ»¬«≈¿≈»»¿»¬«≈¿ƒ«
ÈB¯Bz ‡¯·b ‡e‰‰ ÔÈaÊ .‰„e‰È ÌÁÏ ˙È·„a ‡·¯Ú«¿»ƒ¿≈∆∆¿»«≈««¿»
‡z¯˜Ï ÏÏÚ .ÔÈ˜eÈc ÔÈ„È·Ï ÔÈaÊÓ ‰Â‰Â dÈct ÔÈaÊ«≈«¿≈«¬»«¿≈¿ƒƒƒƒ»«¿«¿»
‡ËÓc „Ú ,‰È„ÓÏ ˜Ùe ‰È„ÓÏ ÏÏÚ ,‡z¯˜Ï ˜Ùe¿«¿«¿»»«ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
‡˙zÈ‡ ‡È‰‰Â dÈpÈÓ ÔaÊÓÏ ‡È¯Ùk Ïk ÔÈÈ˙‡ ,Ôn˙Ï¿«»«¿»»¿»«»¿ƒ¿«ƒ≈¿«ƒƒ¿»
‰nÏ dÏ ¯Ó‡ .dÈÈÓ ˙·Ê ‡Ï ‡˜eÈ ‡e‰‰c dÈn‡ƒ≈¿«¿»»«¿«ƒ≈¬«»»»
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רט dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

dÈÈLÁc dÈÏ ‰¯Ó‡ ,ÔÈ˜eÈc ÔÈ„È·Ï ˙·Ê z‡ ˙ÈÏ≈«¿«¿«¿ƒƒƒƒ»¿»≈«¬»≈
ÈBÏ‚¯ ÏÚc dÈÏ ‰¯Ó‡ ,‰nÏ dÏ ¯Ó‡ .È˜eÈÏ ÈÈL»̃≈ƒ≈¬«»»»»¿»≈¿««¿
dÈ¯Óa Ô‡ ÔÈˆÈÁ¯ dÏ ¯Ó‡ .‡Lc˜Ó ˙Èa ·¯Á»«≈«¿¿»¬«»¿ƒƒ¬«¿»≈
dÏ ¯Ó‡ .Èa˙ÈÓ ÈBÏ‚¯ ÏÚÂ ·¯Á ÈBÏ‚¯ ÏÚc ‡ÓÏÚ»¿»¿««¿»«¿««¿ƒ¿¿≈¬«»
¯˙·Ïe CÈ˜eÈc ÔÈ„È·Ï ÔÈÏÈ‡ ÔÓ CÈÏ ‡·ÈÒ ÈÂ‰ z‡«¿¬≈¿ƒ»ƒƒƒ≈¿ƒƒƒ≈¿»«
.‰ÏÊ‡Â ‰·Ò ,CÈÚÈ¯t ·ÒÂ C˙È·Ï È˙‡ ‡‡ ÔÈÓBÈƒ¬»»≈¿≈≈¿»«¿ƒ≈»¿»¿»¿»
‡e‰‰ ÈÓÁÈ‡Â ÏÈÊÈ‡ ‡¯·‚ È‡‰ ¯Ó‡ ÔÈÓBÈ ¯˙·Ï¿»«ƒ¬«««¿»≈ƒ¿∆¡≈«
‡e‰‰ dÏ ¯Ó‡ da‚Ï ‡˙‡ ,„È·Ú ‡˜ È‡Ó ‡˜eÈ¿»«»»≈¬»¿«»¬«»«
CÏ ˙È¯Ó‡ ‡Ï dÈÏ ‰¯Ó‡ ,„È·Ú ‡˜ È‡Ó ‡˜eÈ¿»«»»ƒ»¿»≈»¬»ƒ»
‡È‰‰ ÔÓc ,dÈLÁ dÈÏ‚¯ ÏÚ elÙ‡ ÈÈL˜ ‰ÈÈLÁc«¬»≈»≈¬ƒ«ƒ¿≈«¬≈¿ƒ«ƒ
.ÔB‰Ï ÔÈÏÊ‡Â dÈeÚË ÔÈÏeÚÏÚÂ ÔÈÁe¯ ÔÈÈ˙‡ ‡zÚL«¿»«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈¿»¿ƒ¿
ÏÚÂ ·¯Á ÈBÏ‚¯ ÏÚc CÏ ˙È¯Ó‡ CÎ ‡ÏÂ dÏ ¯Ó‡¬«»¿»»¬»ƒ»¿«ƒ¿»«¿«

.Èa˙Ó ÈBÏ‚ƒ̄¿ƒ¿¿≈
‡¯˜Ó ‡ÏÂ ,Èi·¯Ú ÔÓ „ÓÏÏ ÈÏ ‰nÏ Ôe·‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»»ƒƒ¿…ƒ«¿ƒ≈¿…ƒ¿»

·È˙Îc ,‡e‰ ‡ÏÓ(לד י, ÏBtÈ.(ישעיה ¯Èc‡a ÔB·l‰Â : »≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«ƒƒ
dÈ¯˙a ·È˙Îe(א יא, Âˆ¯(ישעיה ÈMÈ ÚÊbÓ ¯ËÁ ‡ˆÈÂ : ¿ƒ«¿≈¿»»…∆ƒ∆«ƒ»¿≈∆

ÏL BÓL ‰ÏÈL È¯Ó‡ ‡ÏÈL Èa¯ È·c .‰¯ÙÈ ÂÈL¯MÓƒ»»»ƒ¿∆¿≈«ƒƒ»»¿≈ƒ…¿∆
¯Ó‡pL ,ÁÈLÓ(י מט, ÏÈL‰.(בראשית ‡·È Èk „Ú : »ƒ«∆∆¡««ƒ»…ƒ…

,BÓL ‰ÈÁ È¯Ó‡ ‡ÈÁ Èa¯ È·c .·È˙k ‰lLƒ»¿ƒ¿≈«ƒ¬ƒ»»¿≈¬ƒ»¿
¯Ó‡pL(יג טז, È·c(ירמיה .‰ÈÁ ÌÎÏ Ôz‡ ‡Ï ¯L‡ : ∆∆¡«¬∆…∆≈»∆¬ƒ»¿≈

·È˙Îc ,BÓL ÔBpÈ È¯Ó‡ È‡pÈ Èa¯(יז עב, ÈÙÏ(תהלים : «ƒ««»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈
‡¯È‰ ¯Ó‡ ‡È¯B‚pÒ ‡·Èa Èa¯ .BÓL ÔBpÈ LÓL∆∆ƒ¿«ƒ≈»«≈¿»»«¿ƒ»

¯Ó‡pL ,BÓL(כב ב, È‰¯‡(דניאל .‡¯L dnÚ ‡¯B‰e : ¿∆∆¡«¿»ƒ≈¿≈¿ƒ»
Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .·È˙k¿ƒ«ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿≈«ƒ¿≈
„Âc ‡e‰ ‡ÈiÁÓ È‡ ‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ ÔÈ„‰ ˜ÁˆÈ Èa¯a¿«ƒƒ¿»»≈«¿»¿ƒ»ƒ≈«»»ƒ

.dÈÓL „Âc ‡e‰ ‡È˙ÈnÓ È‡ ,dÈÓL¿≈ƒƒ≈«»»ƒ¿≈
dÈÓÚË ¯ÓB‡ ‡‡ ‡ÓeÁz Èa¯ ¯Ó‡(נא יח, :(תהלים »««ƒ«¿»¬»««¿≈

,„Â„Ïe ,BÁÈLÓÏ „ÒÁ ‰NÚÂ BkÏÓ ˙BÚeLÈ ÏÈ„bÓ«¿ƒ¿«¿¿…∆∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÓÓBL È· eÈ‰ .BÚ¯ÊÏe „Â„Ï ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡≈¿ƒ»∆»¿»ƒ¿«¿»»«≈ƒ
‡¯˜c ‡zÙ‡ ‡„‰k ¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ .·ÈB‡ ¯·‚ Èkƒ»«≈«ƒ«¿¬««¬»«¿»¿«»
Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .‡pË˜ ‡È‰ ‡ÈÈ·¯ ‡È‰‰c ‰nÎc¿«»¿«ƒ«¿»ƒ¿«»«ƒ¿»¿«ƒ
‡È‰ ÔÈÈ·¯ ‰È·c ‰nÎc ‡z¯ÈÊÁ ‡„‰k ¯Ó‡ ÔBÓÈÒƒ»««¬»¬ƒ¿»¿«»¿»∆»«¿»ƒ

.‡pË¿̃«»

·.·È˙k .‰È„Èa ÔBiˆ ‰N¯t(כג ח, ÔzÈ(ירמיה ÈÓ : ≈¿»ƒ¿»∆»¿ƒƒƒ≈
,‰f‰ ˜eÒt‰ ¯Ó‡ ÈÓ ,‰ÚÓc ¯B˜Ó ÈÈÚÂ ÌÈÓ ÈL‡…̄ƒ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ»««»«∆
BÏ ¯LÙ‡ ,ÏÎ‡Ï ‡ÏL BÏ ¯LÙ‡ ,‰ÈÓ¯È ¯Ó‡z Ì‡ƒ…«ƒ¿¿»∆¿»∆…∆¡…∆¿»
‡Ï ÂÈÙÏ ÔÈ‡L ÈÓ B¯Ó‡ ÈÓ ‡l‡ ,ÔMÈÏ ‡ÏL∆…ƒ…∆»ƒ¬»ƒ∆≈¿»»…

·È˙Îc ,‰L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡(ד קכא, ÌeÈ(תהלים ‡Ï ‰p‰ : ¬ƒ»¿…≈»ƒ¿ƒƒ≈…»
ÌLa ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ .Ï‡¯NÈ ¯ÓBL ÔLÈÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈ƒ¿»≈«ƒ«»««¬»¿≈

·È˙k ,¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯(ט א, eÂwÈ(בראשית ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ : «ƒ≈ƒ»«¿ƒ«…∆¡…ƒƒ»
‰Ó ÌÈn‰ ÈÏ ee˜È ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,ÌÈn‰««ƒ»««»»¿«ƒ««ƒ«
˜ÁˆÈ Èa¯ ÌLa ÈbÁ Èa¯ .Ô‰a ˙BNÚÏ „È˙Ú È‡M∆¬ƒ»ƒ«¬»∆«ƒ««¿≈«ƒƒ¿»
Ô‰a ·ÈLB‰Â ,ÔÈ¯ÈËÏt BÏ ‰aL CÏÓÏ ÏLÓ ¯Ó‡»«»»¿∆∆∆»»«¿≈ƒ¿ƒ»∆
ÔÈÓÈkLÓ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e ,ÌÈÓÏ‡ ÔÈ¯BÈc»ƒƒ¿ƒ¿»»»«¿ƒƒ
‰ÊÈÓ¯a B˙B‡ ÔÈÒl˜Óe CÏn‰ ÌBÏLa ÔÈÏ‡BLÂ¿¬ƒƒ¿«∆∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»
Ck ÌÈÓl‡ Ô‰L el‡ ‰Óe CÏn‰ ¯Ó‡ ,Úaˆ‡·e¿∆¿«»««∆∆»≈∆≈ƒ¿ƒ»

,‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡ ,È˙B‡ ÔÈÒl˜Ó¿«¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒ««««»¿«»
e˜ÈÊÁ‰Â e„ÓÚ ,ÔÈÁ˜t ÔÈ¯BÈc Ô‰a ·ÈLB‰ ‰NÚ ‰Ó∆»»ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ»¿¿∆¡ƒ
,elL ‡l‡ ÔÈËÏt BÊ ÔÈ‡ e¯Ó‡Â CÏÓ ÏL ÔÈËÏta«»»ƒ∆∆∆¿»¿≈»»ƒ∆»∆»
˙BÓÎÏ ÔÈËÏt ¯ÊÁz CÏn‰ ¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a¿»»»»««∆∆«¬…»»ƒƒ¿
BÒel˜ ‰È‰ ‡Ï ÌÏBÚ ÏL B˙i¯a ˙lÁzÓ Ck .‰˙È‰L∆»¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»…»»ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈn‰ ÔÓ ‡l‡ ‰ÏBÚ(ד צג, :(תהלים ∆∆»ƒ««ƒ¬»ƒ¿ƒ
eÈ‰ ‰Óe ,ÌÈ È¯aLÓ ÌÈ¯Èc‡ ÌÈa¯ ÌÈÓ ˙BÏwÓƒ…«ƒ«ƒ«ƒƒƒ¿¿≈»»»
¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a ,'‰ ÌB¯na ¯Èc‡ :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ«»¿»»»»«
‰t ‡Ï Ì‰Ï ÔÈ‡L el‡ Ì‡ ‰Óe ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»»ƒ≈∆≈»∆…∆
,È˙B‡ ÔÈÒl˜Ó Ck ¯eac ‡ÏÂ ‰¯ÈÓ‡ ‡Ï ,ÔBLÏ ‡ÏÂ¿…»…¬ƒ»¿…ƒ»¿«¿ƒƒ
ÔÂÈÎÂ ,‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ Ì„‡ Èa ‡¯·‡LÎÏƒ¿∆∆¿»¿≈»»««««»¿«»¿≈»
e„¯Óe Ïean‰ ¯B„Â LB‡ ¯Bc e„ÓÚ Ì„‡ Èa ‡¯aL∆»»¿≈»»»¿¡¿««»¿
¯ÊÁÈ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a ,B·¿»»»»««»»«¬…

¯Ó‡pL ,‰È‰L ˙BÓÎÏ ÌÏBÚ‰(יב ז, È‰ÈÂ(בראשית : »»ƒ¿∆»»∆∆¡««¿ƒ
„Á‡Ï ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .ı¯‡‰ ÏÚ ÌLb‰«∆∆«»»∆«ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿∆»
,Ô‡ˆ BÏ ‰˜Â ÏbÒÂ „ÓÚ ,˙ÈpˆÂ ÏwÓ BÏ ‰È‰L∆»»«≈¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿»»…
¯ÊÁ‡ ‰ÚB¯‰ B˙B‡ ¯Ó‡ ,ÌeÚ˜·e ÔÈ·‡Ê eÒÎÂ¿ƒ¿¿¿≈ƒ¿»»«»∆∆¿…
LB„w‰ ‰Ê ‰ÚB¯ Ck .˙Èpˆ d˙B‡Ïe ÏwÓ B˙B‡Ï¿«≈¿»ƒƒ»∆∆«»

¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a(ב פ, ‰‡ÈÊ‰(תהלים Ï‡¯˘È ‰Ú¯ : »∆∆¡«…≈ƒ¿»≈«¬ƒ»
el‡ Ô‡ˆ .‰ÚÈÙB‰ ÌÈ·e¯k‰ ·LÈ ÛÒBÈ Ô‡vk ‚‰…≈«…≈≈«¿ƒƒ»…≈

¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ(לא לד, ˆ‡Ô(יחזקאל È‡ˆ Ôz‡Â : ƒ¿»≈∆∆¡«¿«≈…ƒ…
el‡ ,ÌeÚ˜·e B¯„Ú CB˙Ï ÔÈ·‡Ê eÒÎ .È˙ÈÚ¯Ó«¿ƒƒƒ¿¿¿≈ƒ¿∆¿¿»≈
¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a ,Lc˜n‰ ˙È·Ï eÒÎpL ÌÈ‡BO‰«…¿ƒ∆ƒ¿¿¿≈«ƒ¿»¿»»»»«

·È˙k .ÌÈÓ ÈL‡¯ ÔzÈ ÈÓ :‡e‰ Ce¯a LB„w‰ תהלים) «»»ƒƒ≈…ƒ«ƒ¿ƒ
ה) Òk˙מב, ,ÈLÙ ÈÏÚ ‰ÎtL‡Â ‰¯kÊ‡ ‰l‡ :≈∆∆¿¿»¿∆¿¿»»««¿ƒ¿∆∆

¯·ÚLÏ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯ÓB‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆ƒ¿≈«»»¿∆»«
ÂÈLÎÚÂ ,ÌÈw˙Ó ÌÈÎ¯„e ÌÈÏLe¯ÈÏ ‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰»ƒƒ»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿«¿»

¯Ó‡pL ,COa(ח ב, Ck¯c(הושע ˙‡ CN È‰ ÔÎÏ : «»…∆∆¡«»≈ƒ¿ƒ»∆«¿≈
.ÌÈ¯Èqa«ƒƒ

‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‰¯kÊ‡ ‰l‡ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈∆∆¿¿»¿∆»«»ƒƒ»
.LÓMÏ ‰ÈeÏz ÂÈLÎÚÂ ,ÈL‡¯ ÏÚ ˙BÎkÒÓ ˙BÏÈ‡Â¿ƒ»¿«¿«…ƒ¿«¿»¿»«∆∆
LB„w‰ ÏL Blˆa ‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‰¯kÊ‡ ‰l‡≈∆∆¿¿»¿∆»«»ƒƒ»¿ƒ∆«»
‰¯kÊ‡ ‰l‡ .˙BiÎÏÓ ÏL Ôlˆa ÂÈLÎÚÂ ,‡e‰ Ce¯a»¿«¿»¿ƒ»∆«¿À≈∆∆¿¿»
˜BÁ¯ ÌÈ¯ÓBL ·ÈLB‰ ¯ÒÈ˜ Òe‡ÈÒtÒ‡ ,'Â‚Â«¿«¿»≈»ƒ¿ƒ»
ÈÏBÚÏ ÌÈÏ‡BL eÈ‰Â ,ÏÈÓ ¯NÚ ‰BÓL ÌÈÚÓetÓƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿»¬ƒ¿≈
Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰Â ,Ìz‡ ÈÓÏ Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÏ‚¿̄»ƒ¿¿ƒ»∆¿ƒ«∆¿»¿ƒ»∆

.ÈÈi¯„‡ ,ÈÈÎ¯Ë ,È‡ÈÒtÒ‡«¿«¿»ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ»ƒ
LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡ ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆∆¿»»¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«»
ÏÚ ÌÈ¯eka ÈlÒÂ ‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‡e‰ Ce¯a»¿∆»«»ƒƒ»¿«≈ƒƒ«

ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰L ,‰ÓkL‰a ÈL‡¯(ה לא, ˜eÓe(ירמיה : …ƒ»«¿»»∆»¿ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌÈÎ¯c·e ,ÔBiˆ ‰ÏÚÂ(ב קכב, :(תהלים ¿«¬∆ƒ«¿»ƒ»¿ƒ

Èa‰ ¯‰a .ÌÈÏLe¯È CÈ¯ÚLa eÈÏ‚¯ eÈ‰ ˙B„ÓÚ‰Ó ˙ …¿»«¿≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ¿«««ƒ»
ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰(א קנ, BL„˜a.(תהלים Ï‡ eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰ : »¿ƒ«¿»«¿≈¿»¿

ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰¯ÊÚa(ו קנ, Ïl‰z(תהלים ‰ÓLp‰ Ïk : »¬»»»¿ƒ…«¿»»¿«≈
.‡˙Á ‰ÓeÓc ,‡˜ÏÒ ‰ÓeÓc ,Ìcc‡ ÂÈLÎÚÂ ,dÈ»¿«¿»∆«≈¿»»¿»¿»»¬»
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˙B¯ÈÓÊ·e ˙B¯ÈLa ‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‰¯kÊ‡ ‰l‡≈∆∆¿¿»¿∆»«»ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ,מב (תהלים ƒ¿≈«»»¿»¿«¿»«

ÈÎa‰ה) ‡˜ÏÒ ‰ÈÎa ÂÈLÎÚÂ ,‰„B˙Â ‰p¯ ÏB˜a :¿ƒ»¿»¿«¿»»¿»»¿»»¿»
˙BiBÓ‰ ‰ÏBÚ È˙ÈÈ‰ ¯·ÚLÏ ,‰¯kÊ‡ ‰l‡ .‡˙Á»¬»≈∆∆¿¿»¿∆»«»ƒƒ»¬ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰‚È‚Á ÏL ˙BiBÓ‰(ה מב, :(תהלים ¬ƒ∆¬ƒ»¿»¿«¿»«
.‚‚BÁ ÔBÓ‰»≈

‡ÓÓÈa ‡Ï ˜ÈÒt ‡Ïc ‡ÚbÚb ÔÈ„‰k ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ«¬≈«¿¿»¿»»≈»ƒ»»
,ÔÈ˙Á ‡LÓËÂ ÔÈ˜ÏÒ ‡LÓË ÂÈLÎÚÂ ,‡ÈÏÈÏa ‡ÏÂ¿»¿≈¿»¿«¿»»¿»»¿ƒ¿»¿»»¬ƒ

.'Â‚Â ÈLÙ ÈÏÚ ‰ÎtL‡Â ‰¯kÊ‡ ‰l‡≈∆∆¿¿»¿∆¿¿»»««¿ƒ
ÔÈÎÒc ÚLB‰È Èa¯ ,‰È„Èa ÔBiˆ ‰N¯t ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿À«¿ƒ¿ƒ
dÈÏ ÈÁÓ ÈÂ‰ ,Ôa BÏ ‰È‰L CÏÓÏ ¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯ ÌLa¿≈«ƒ≈ƒ»«¿∆∆∆»»≈¬≈»≈≈
,zÏkÈÒÂ ˙ÈËÁ ¯Ó‡Â dÈÏ ÈÁÓ ‰Â‰ ,˙ÈËÁ ¯Ó‡Â«¬«¬≈¬»»≈≈«¬«¬≈¿ƒ«¿¿
,ÈBÓ„B˜ ÈBÚaˆ‡ ¯NÚ ËLÙc „Ú dÈÏ ÈÁÓ ÈÂ‰ „BÚÂ¿¬≈»≈≈«¿»«¬«∆¿¿»
˙Â‰Â ÌÈÏLe¯ÈÏ ¯qÈÈÓ ‰Â‰ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ck»«»»¬»¿«≈ƒ»«ƒ«¬«
,dÏ ÌÁÓ ÔÈ‡ .‰È„Èa ÔBiˆ ‰N¯t „Ú ,˙ÈËÁ ‰¯Ó‡»¿»¬≈«≈¿»ƒ¿»∆»≈¿«≈»
,dÏ ‰Â‰ ,ÔÈ‡ :¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ»»∆∆¡«≈¬»»

ל) יא, Â‰Â‰(בראשית ,„ÏÂ dÏ ÔÈ‡ ‰¯˜Ú È¯N È‰zÂ :«¿ƒ»«¬»»≈»»»«¬»
·È˙Îc ,dÏ(א כא, N¯‰.(בראשית ˙‡ „˜t '‰Â : »ƒ¿ƒ«»«∆»»

d˙ÂÎ„Â(ב א, א dÏ,(שמואל ‰Â‰Â ,ÌÈ„ÏÈ ÔÈ‡ ‰pÁÏe : ¿ƒ¿»»¿«»≈¿»ƒ«¬»»
·È˙Îc(כא ב, א pÁ‰.(שמואל ˙‡ '‰ „˜Ù Èk : ƒ¿ƒƒ»«∆«»
d˙ÂÎ„Â(יז ל, Â‰Â‰(ירמיה ,dÏ ÔÈ‡ L¯c ‡È‰ ÔBiˆ : ¿ƒ¿»»ƒƒ…≈≈»«¬»

·È˙Îc .dÏ(כ נט, Ô‡k(ישעיה Û‡ ,Ï‡Bb ÔBiˆÏ ‡·e : »ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«»
·È˙Îc ,dÏ ‰Â‰Â ,dÏ ÌÁÓ ÔÈ‡(יב נא, ‡ÈÎ(ישעיה : ≈¿«≈»«¬»»ƒ¿ƒ»…ƒ

,ÂÈ¯ˆ ÂÈ·È·Ò ·˜ÚÈÏ '‰ ‰eˆ .ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡»…ƒ¿«∆¿∆ƒ»¿«¬…¿ƒ»»»
,‡˙ÈÒeÒ .‰ÙÈÁÏ ,‡¯ËÒ˜ .‰ÂÏ ,LÈÓlÁ ÔB‚k¿«¿ƒ¿»∆«¿¿»¿≈»ƒ»
‰˙È‰ .BB‡Ï ,„eÏ .Ô„ÚÂÏ ,BÁÈ¯È .‰È¯·ËÏƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿≈≈∆¿»¿»

.‰˙È‰ ˜eÁ¯Ï ,Ì‰ÈÈa ‰cÏ ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿ƒ»≈≈∆¿ƒ»¿»

‚˜eÒÙÏ B¯Ó‡ ÈÓ ,È˙È¯Ó e‰ÈÙ Èk '‰ ‡e‰ ˜Ècˆ .«ƒƒƒ»ƒƒƒ¬»¿»
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,d¯Ó‡ e‰iL‡È ,‰Ê,לה ב הימים (דברי ∆…ƒ»¬»»¬»ƒ¿ƒ

ÏÚ‰כ) ˙Èa‰ ˙‡ e‰iL‡È ÔÈÎ‰ ¯L‡ ˙‡Ê ÏÎ È¯Á‡ :«¬≈»…¬∆≈ƒ…ƒ»∆««ƒ»»
,˙¯t ÏÚ LÈÓk¯Îa ÌÁl‰Ï ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ BÎ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ«¿»
¯Ó‡Ï ÌÈÎ‡ÏÓ ÂÈÏ‡ ÁÏLiÂ ,˙¯t ÏÚ„ ÔBÈÒ˜¯˜a¿ƒ¿«¿¿«¿»«ƒ¿«≈»«¿»ƒ≈…
Ï‡ Èk ÌBi‰ ‰z‡ EÈÏÚ ‡Ï ‰„e‰È CÏÓ CÏÂ Èl ‰Ó«ƒ»»∆∆¿»…»∆«»«ƒ∆
LB„w‰ ÈtÓ ,ÈÏ‰·Ï ¯Ó‡ ÌÈ‰Ï‡Â ÈzÓÁÏÓ ˙Èa≈ƒ¿«¿ƒ≈…ƒ»«¿«¬≈ƒƒƒ«»
,ÈnÚ ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡Ó EÏ Ï„Á ,‰ÏBÚ È‡ ‡e‰ Ce¯a»¬ƒ∆¬«¿≈¡…ƒ¬∆ƒƒ
,ÂÈt e‰iL‡È ·Ò‰ ‡ÏÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔBLÏ ‰Ê∆¿¬«»ƒ¿…≈≈…ƒ»»»
e‰ÈÓ¯È ‰Ê ,ÌÈ‰Ï‡ ÈtÓ BÎ È¯·c Ï‡ ÚÓL ‡ÏÂ¿…»«∆ƒ¿≈¿ƒƒ¡…ƒ∆ƒ¿¿»

Èa¯ ‰ÈÚLiÓ ÈÏa˜Ó Ck ,e‰iL‡ÈÏ ¯Ó‡L,יט (ישעיה ∆»«¿…ƒ»»¿À¿«ƒƒ¿«¿»«ƒ
‡l‡ב) ,BÏ ÚÓL ‡ÏÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ÌÈ¯ˆÓ ÈzÎÒÎÒÂ :¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿…»«∆»

¯Ó‡ Ck ‡Ï Ca¯„ da¯ ‰LÓ BÏ ¯Ó‡(ו כו, :(ויקרא »«∆«≈¿«»…»»«
ÚL¯ B˙B‡ ÏL Ba¯ÁÂ ,ÌÎˆ¯‡a ¯·Ú˙ ‡Ï ·¯ÁÂ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆¿«¿∆»»
ÏkL Ú„BÈ ‰È‰ ‡Ï ‡e‰Â ,ÈÓeÁ˙·e Èˆ¯‡a ˙¯·BÚ∆∆¿«¿ƒƒ¿ƒ¿…»»≈«∆»
‚eÊ ÁlLÓ ‰Â‰ ,eÈ‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚ B¯Bc¿≈¬«»ƒ»¬»¿««
ÔBÂ‰Â ,ÔB‰ÈzaÓ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‡¯Ú·ÈÓÏ ÌÈ„ÈÓÏz«¿ƒƒ¿ƒ¿¬»¬«»ƒƒ»≈«¬
e„e¯Ë Ôe¯Ó‡ ÔewÙc „Ú ,ÌeÏk ÔÈÁkLÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÏÚ»¿ƒ¿»«¿¿ƒ¿«ƒ¿«»¿¿
dÈ˙È ÔÓÁ ÔBÂ‰ dÈÚ¯˙Ï ÔÈ„¯Ë ÔBÂ‰c ÔÓ ,ÔÈÚ¯z, «¿ƒƒ«¬»¿ƒ¿«¿≈¬»»»≈

,Ï˜Ï˜Â ‡˙‡„ ‡e‰ ÔwÈ˙Â ‡˙‡c ÔÓ ÔB‰ÈÏÚ e¯Ó‡»¿¬≈ƒ«¬»¿ƒ≈«¬»¿ƒ¿≈
CÎÈÙÏ(כג לה, ב הימים CÏnÏ(דברי ÌÈ¯i‰ e¯iÂ : ¿ƒ»«…«…ƒ«∆∆

B· e¯B‰ ÌÈvÁ ˙B‡Ó LÏL ÈÓ Èa¯ ¯Ó‡ ,e‰iL‡È…ƒ»»««ƒ»≈¿≈ƒƒ
ÂÈ¯Á‡ ˙iˆÓ e‰ÈÓ¯È ‰È‰Â ,‰¯·Îk BÙeb ‰NÚpL „Ú«∆«¬»ƒ¿»»¿»»ƒ¿¿»¿«≈«¬»
Èk '‰ ‡e‰ ˜Ècˆ :¯ÓB‡ ‰È‰ ‰Óe ,¯ÓB‡ e‰Ó Ú„ÈÏ≈««≈»»»≈«ƒƒ

.B¯eÒ¯Ò ÌeÙe e‰ÈÙ ,È˙È¯Ó e‰ÈÙƒ»ƒƒƒ«¿

„‡È¯˜ ÔÈ¯˙t Ôa¯ ,Èen¯ ‰n‰ È·‰‡ÓÏ È˙‡¯˜ .»»ƒ«¿«¬«≈»ƒƒ«»»»¿ƒ¿»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ È˙B‡ ÔÈ·‰‡Ó eÈ‰L ,¯˜M‰ È‡È·aƒ¿ƒ≈«∆∆∆»¿«¬ƒƒ«¬«»ƒ
ÔÈ‡a˙Ó eÊÊ ‡Ï ,Èen¯ ‰n‰ Ìb ,Èen¯ ‰n‰ .Ô‰lL∆»∆≈»ƒƒ«≈»ƒƒ…»ƒ¿«¿ƒ

¯Ó‡pL ,ÈÓB˜nÓ È˙B‡ eÏb‰L „Ú ¯˜L ÈÏÚ,ב (איכה »«∆∆«∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆∆¡«
È˙k·.יד) ÌÁecÓ ,ÌÈÁecÓe ‡ÂL ˙B‡NÓ CÏ eÊÁiÂ :«∆¡»«¿»¿«ƒ«ƒ¿ƒ

,˙Ó‡‰ È‡È·a ‡È¯˜ ¯˙t È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿«»»«¿»»ƒ¿ƒ≈»¡∆
‰n‰ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï È˙B‡ ÔÈ·‰‡Ó eÈ‰L∆»¿«¬ƒƒ¿«»»≈»
‰Óe¯z eLÈ¯Ù‰ ÈÏ ÌÈ¯ÓB‡Â Èa ÔÈn¯Ó eÈ‰L ,Èenƒ̄ƒ∆»¿«ƒƒ¿¿ƒƒ«¿ƒ¿»
‡l‡ ,Ï··a ˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z LÈ ÈÎÂ ,˙B¯NÚÓe««¿¿ƒ≈¿»««¿¿»∆∆»
‰ÈÓ¯iL ‡e‰ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï È·‰‡Ï ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿«¬≈ƒ¿«»»∆ƒ¿¿»

¯ÓB‡(כ לא, BÂˆÓa˙,(ירמיה ÈÈÈv‰ ,ÌÈiˆ CÏ È·Èv‰ : ≈«ƒƒ»ƒÀƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿
.Ì‰a ÔÈiˆÓ Ï‡¯NÈ eÈ‰L(כ לא CÏ(ירמיה ÈÓN : ∆»ƒ¿»≈¿À»ƒ»∆ƒƒ»

‡e‰ ÔÎÂ ,Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á ‰Ê ,ÌÈ¯e¯Óz«¿ƒ∆À¿«≈«ƒ¿»¿≈
¯ÓB‡(ה קלז, ÁkLz(תהלים ÌÈÏLe¯È CÁkL‡ Ì‡ : ≈ƒ∆¿»≈¿»»ƒƒ¿«

‡iÁ Èa¯ ¯Ó‡ ,zÎÏ‰ C¯c ‰lÒnÏ CaÏ È˙L .ÈÈÓÈ¿ƒƒƒƒƒ≈«¿ƒ»∆∆»»¿»»««ƒƒ»
Ï··Ï Ï‡¯NÈ eÏbL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ .·È˙k ÈzÎÏ‰»»¿ƒ¿ƒ«¿≈¿»»∆»ƒ¿»≈¿»∆

·È˙k ‰Ó(יד מג, eÏb(ישעיה .‰Ï·· ÈzÁlL ÌÎÚÓÏ : «¿ƒ¿««¿∆ƒ«¿ƒ»∆»»
·È˙Îc ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL ÌÏÈÚÏ(לח מט, ÈzÓNÂ(ירמיה : ¿≈»¿ƒ»ƒ»∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

·È˙Îc ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL ÔÂÈÏ eÏb .ÌÏÈÚa È‡ÒÎ זכריה) ƒ¿ƒ¿≈»»¿»»¿ƒ»ƒ»∆ƒ¿ƒ
יג) È˙Îe·ט, ,ÔÂÈ CÈa ÏÚ ÔBiˆ CÈ· Èz¯¯BÚÂ :¿«¿ƒ»«ƒƒ«»«ƒ»»¿ƒ

C¯c ·È˙k CÎÏ ,'Â‚Â ‰‡¯È Ì‰ÈÏÚ '‰Â :dÈ¯˙a«¿≈«¬≈∆≈»∆¿»¿ƒ∆∆
,zÎÏ‰ C¯c ‰lÒÓÏ CaÏ È˙L ,¯Á‡ ¯·c ,ÈzÎÏ‰»»¿ƒ»»«≈ƒƒƒ≈«¿ƒ»∆∆»»¿¿
eNÚÂ ,ÌzÎÏ‰ ÌÈÎ¯„ elÈ‡a e‡¯ ‰ÈÓ¯È Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ¬«¿∆«¬

·È˙Îc ,‰·eLz(כ לא, Ï‡¯NÈ,(ירמיה ˙Ïe˙a È·eL : ¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈
·È˙Îc ,ÌÎÈ¯ÚÏ ÔÈ¯ÊBÁ Ìz‡ „iÓe(כ לא, È·L(ירמיה : ƒ»«∆¿ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒÀƒ
.‰l‡ CÈ¯Ú Ï‡∆»«ƒ≈∆

‰¯a ‡iÁ Èa¯ ,e¯Ó¯ÓÁ ÈÚÓ ÈÏ ¯ˆ Èk '‰ ‰‡¯ .¿≈ƒ«ƒ≈«√«¿»«ƒƒ»«
¯a Ï‡eÓL Èa¯ .˙B¯BÓ ˙B¯BÓ Ô‡NÚ ¯Ó‡ ‡ÈÁ¬ƒ»»«¬»»«ƒ¿≈«
,Èa¯˜a ÈaÏ Ct‰ .ÔÈLeb ÔÈLeb Ô‡NÚ ¯Ó‡ ÈÓÁ«¿»ƒ»«¬»»ƒƒ∆¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ
,˙Ânk ˙Èaa ·¯Á ‰ÏkL ıeÁÓ .È˙È¯Ó B¯Ó Èk ,‰nÏ»»ƒ»»ƒƒƒƒ¿»∆∆««ƒ«»∆

‰LÓ ¯Ó‡L ‰Ê(כה לב, Á¯·(דברים ÏkLz ıeÁÓ : ∆∆»«∆ƒ¿«∆∆∆
.‰ÓÈ‡ ÌÈ¯„ÁÓe≈¬»ƒ≈»

Â‰È¯˜ ¯˙t ÚLB‰È Èa¯ ,È‡ ‰Á‡ Èk eÚÓL .»¿ƒ∆¡»»»ƒ«ƒ¿À«»«¿»»
ÈÚ eÁ¯·e‰ Ô¯‰‡ ˙nL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ ,Ô¯‰‡a¿«¬…«¿≈¿»»∆≈«¬…¿¿«¿≈
Ï·‡ ‰LÓ e¯Ó‡ ,B„ÙÒÏ Ï‡¯NÈ Ïk eˆa˜˙Â „B·k»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»≈¿»¿»¿∆»≈
·È˙k ‰Ó „iÓ .Ïa‡˙È ‡Ï ÈÓe Ï·‡ ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»»≈ƒ…ƒ¿«≈ƒ»«¿ƒ

Ônz(א כא, È˙Îe·:(במדבר ,„¯Ú CÏÓ ÈÚk‰ ÚÓLiÂ : «»«ƒ¿««¿«¬ƒ∆∆¬»¿ƒ
‰È¯˜ ÔÈ¯˙t Ôa¯Â .È·L epnÓ aLiÂ Ï‡¯NÈa ÌÁliÂ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ¿«»»»¿ƒ¿»»
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ריי dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

eLwaL ÌB˜Ó ÏkL ‡ˆBÓ z‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Áa¿À¿«≈«ƒ¿»«¿≈∆»»∆ƒ¿
ÈtÏk Á¯·Ï eLwa ,Ô˙B‡ ÔÈ¯È‚ÒÓ eÈ‰ Á¯·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿…«»«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ¿…«¿«≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌeÁÈp‰ ‡ÏÂ ÔBÙˆ ו א, ÏÚ)(עמוס : »¿…ƒƒ¬»ƒ¿ƒ«
ÏÚ ep·ÈL‡ ‡Ï ‰Úa¯‡ ÏÚÂ ‰fÚ ÈÚLt ‰LÏL¿»ƒ¿≈«»¿««¿»»…¬ƒ∆«
Á¯·Ï eLwa .ÌB„‡Ï ¯ÈbÒ‰Ï ‰ÓÏL ˙eÏb Ì˙BÏb‰«¿»»¿≈»¿«¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ¿…«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌeÁÈp‰ ‡ÏÂ ,Á¯ÊÓ ÈtÏk,א (עמוס ¿«≈ƒ¿»¿…ƒƒ¬»ƒ¿ƒ
‡ep·ÈLט) ‡Ï ‰Úa¯‡ ÏÚÂ ¯ˆ ÈÚLt ‰LÏL ÏÚ :«¿»ƒ¿≈…¿««¿»»…¬ƒ∆

˙È¯a e¯ÎÊ ‡ÏÂ ÌB„‡Ï ‰ÓÏL ˙eÏb Ì¯ÈbÒ‰ ÏÚ««¿ƒ»»¿≈»∆¡¿…»¿¿ƒ
,ÌeÁÈp‰ ‡ÏÂ ,·¯ÚÓ ÈtÏk Á¯·Ï eLwa .ÌÈÁ‡«ƒƒ¿ƒ¿…«¿«≈«¬»¿…ƒƒ

·È˙Îc(יג כא, eÈÏz(ישעיה ·¯Úa ¯Úia ·¯Úa ‡OÓ : ƒ¿ƒ«»…«¿»««««¿«»ƒ
‡NpL CÏÓÏ ÏLÓ ,˙ÈNÚ ‰z‡ Èk .'Â‚Â ˙BÁ¯‡…¿¿ƒ«»»ƒ»»»¿∆∆∆»»
Ï‡Â CÈ˙B¯·Á ÌÚ ÈÁÈNz Ï‡ dÏ ¯Ó‡ ,‰B¯ËÓÏ¿«¿»»«»«»ƒƒƒ«¿«ƒ¿«
‰ÈÏÚ ÒÚk ÌÈÓÈÏ ,Ô‰Ï ÈÏÈ‡Lz Ï‡Â Ô‰Ó ÈÏ‡Lzƒ¿¬ƒ≈∆¿««¿ƒƒ»∆¿»ƒ»«»∆»
‰È˙BÎL Ïk ÏÚ ‰¯ÊÁÂ ,ÔÈËÏtÏ ıeÁ d„¯Ëe CÏn‰«∆∆¿»»«»»ƒ¿»¿»«»¿≈∆»
CÏn‰ dÏ ¯Ó‡ ,ÔÈËÏtÏ ˙¯ÊÁÂ ,d˙B‡ eÏa˜ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»¿»¿««»»ƒ»«»«∆∆
ÈÏel‡ ÈB„‡ ,CÏnÏ ‰B¯Ën‰ ‰¯Ó‡ ,CÈt‡ ˙ÈL˜‡«¿≈«≈»¿»««¿»«∆∆¬ƒƒ≈
‰Â‰Â ,‡Ó Ô‰Ó ˙Ï‡BLÂ ,Ô‰Ï ‰ÏÈ‡LÓ È˙ÈÈ‰»ƒƒ«¿ƒ»»∆¿∆∆≈∆»»«¬»
.ÈÏ ÔÈÏa˜Ó ÔBÂ‰ ‡Ï ,Èab dz„È·Ú B‡ ,da‚ Èz„È·Ú¬ƒ¿ƒ«»¬ƒ¿»«ƒ»¬¿«¿ƒƒ
Ôe˙ÈL˜‡ ,Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ Ck»»««»»¿ƒ¿»≈«¿ƒ
z·˙Î ‡Ï ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ÂÈÙÏ e¯Ó‡ ,ÔBÎÈt‡«≈»¿¿»»ƒ»»ƒ…»«¿»

E˙¯B˙a(ג ז, ˙Ôz(דברים ‡Ï Eza Ì‰a ÔzÁ˙˙ ‡ÏÂ : ¿»¿¿…ƒ¿«≈»∆ƒ¿…ƒ≈
ÔÈÏ‡LÓ ÔÈÂ‰ ÈÏel‡ ,E·Ï Áw˙ ‡Ï Bz·e B·Ïƒ¿ƒ…ƒ«ƒ¿∆ƒ≈¬≈««¿¬ƒ
Èab dÈz¯a ˙ÈÂ‰Â ,ÔÈÓ ÔeÈ‡Â ÔB‰pÈÓ Ôe·ÒÂ ,ÔB‰Ï¿¿«¿ƒ¿¿ƒƒ««¬≈¿«≈«ƒ
‰z‡ Èk ÈÂ‰ ,ÈÏ ÌÈÏa˜Ó BÂ‰ ‡Ï ,dÈab Èz¯a B‡¿«ƒ«≈»¬¿«¿ƒƒ¡≈ƒ«»
‡ÏÂ ,‰¯ˆa ,ÈÓÎ eÈ‰ÈÂ ˙‡¯˜ ÌBÈ ˙‡·‰ .˙ÈNÚ»ƒ»≈≈»»»»¿ƒ¿»…ƒ¿»»¿…

.‰ÁÂ¯a ÈBÓÎ»ƒƒ¿»»

ÊÔB‰ÈÏÚ È˙ÈÈ‡ ,BÓÏ ÏÏBÚÂ EÈÙÏ Ì˙Ú¯ ÏÎ ‡·z .»…»»»»¿»∆¿≈»«¿≈¬≈
.ÈÏÚ z˜c˜„c ‰Ó Ô‰ÈÏÚ ˜c˜c ,ÈÏÚ ˙È˙ÈÈ‡c ÔÓƒ¿«¿≈»««¿≈¬≈∆«¿ƒ¿«¿»»«
.È˙ÏÏBÚ zÙË˜c ‰Ók ÔB‰È˙ÏÏBÚ ÛÈË˜ ,BÓÏ ÏÏBÚÂ¿≈»¿≈¿»≈¿»ƒ¿«¿¿¿»ƒ
e‡ËÁL ¯·caL ‡ˆBÓ z‡ .Èec ÈaÏÂ È˙Á‡ ˙Ba¯ Èkƒ««¿…«¿ƒƒ«»«¿≈∆«»»∆»¿
e˜ÏÂ ,L‡¯a e‡ËÁ ,ÌÈÓÁ˙Ó B·e e˜Ï Ba Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ¿«¬ƒ»¿¿…¿»
,L‡¯a e‡ËÁ .L‡¯a ÌÈÓÁ˙Óe ,L‡¯a¿…ƒ¿«¬ƒ¿…»¿¿…

·È˙Îc(ד יד, ÓÈ¯ˆÓ‰.(במדבר ‰·eLÂ L‡¯ ‰z : ƒ¿ƒƒ¿»…¿»»ƒ¿»¿»
·È˙Îc ,L‡¯a e˜ÏÂ(ה א, ÈÏÁÏ.(ישעיה L‡¯ Ïk : ¿»¿…ƒ¿ƒ»…»√ƒ

·È˙Îc ,L‡¯a ÔÈÓÁ˙Óe(יג ב, ÌkÏÓ(מיכה ¯·ÚiÂ : ƒ¿«¬ƒ¿…ƒ¿ƒ««¬…«¿»
·È˙Îc ,ÔÊ‡a e‡ËÁ .ÌL‡¯a '‰Â Ì‰ÈÙÏ,ז (זכריה ƒ¿≈∆«¿…»»¿¿…∆ƒ¿ƒ

ÔÊ‡a,יא) e˜ÏÂ ,ÚBÓMÓ e„ÈaÎ‰ Ì‰ÈÊ‡Â :¿»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»¿…∆
·È˙Îc(יא ג, א ÈzL(שמואל ‰Èlˆz BÚÓL Ïk ¯L‡ : ƒ¿ƒ¬∆»…¿¿ƒ∆»¿≈

·È˙Îc ,ÔÊ‡a ÔÈÓÁ˙Óe .ÂÈÊ‡(כא ל, EÈÊ‡Â(ישעיה : »¿»ƒ¿«¬ƒ¿…∆ƒ¿ƒ¿»¿∆
,ÔÈÚa e‡ËÁ .¯Ó‡Ï EÈ¯Á‡Ó ¯·„ ‰ÚÓLzƒ¿«¿»»»≈«¬∆≈…»¿¿«ƒ

·È˙Îc(טז ג, ÎÏzÂ‰(ישעיה ÔBiˆ ˙Ba e‰·‚ Èk : ƒ¿ƒƒ»¿¿ƒ«≈«¿»
,ÔÈÚa e˜ÏÂ ,ÌÈÈÚ ˙B¯wNÓe ÔB¯b ˙BÈeË¿»¿«¿≈»ƒ¿»¿«ƒ

·È˙Îc(טז א, ÔÈÓÁ˙Óe(איכה .ÌÈÓ ‰„¯È ÈÈÚ ÈÈÚ : ƒ¿ƒ≈ƒ≈ƒ…¿»«ƒƒ¿«¬ƒ

·È˙Îc ,ÔÈÚa(ח נב, eLa·(ישעיה e‡¯È ÔÈÚa ÔÈÚ Èk : ¿«ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿¿
·È˙Îc ,Û‡a e‡ËÁ .ÔBiˆ יז)‰' ח, Ìp‰Â(יחזקאל : ƒ»¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»

,Û‡a e˜ÏÂ ,Ìt‡ Ï‡ ‰¯BÓf‰ ˙‡ ÌÈÁÏL…¿ƒ∆«¿»∆«»¿»¿«
·È˙Îc(מא כו, È¯˜a.(ויקרא ÌnÚ CÏ‡ È‡ Û‡ : ƒ¿ƒ«¬ƒ≈≈ƒ»¿∆ƒ

·È˙Îc ,Û‡a ÔÈÓÁ˙Óe(מד כו, Ê‡˙(ויקרא Ìb Û‡Â : ƒ¿«¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿««…
ÌÈzÏÚ‚ ‡ÏÂ ÌÈzÒ‡Ó ‡Ï Ì‰È·È‡ ı¯‡a Ì˙BÈ‰aƒ¿»¿∆∆…¿≈∆…¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ

·È˙Îc ,‰Ùa e‡ËÁ .Ìz‡ È˙È¯a ¯Ù‰Ï Ì˙ÎÏ ישעיה) ¿«»¿»≈¿ƒƒƒ»»¿¿∆ƒ¿ƒ
טז) c·¯ט, ‰t ÏÎÂ :·È˙Îc ,‰Ùa e˜ÏÂ .‰Ï· ישעיה) ¿»∆…≈¿»»¿»¿∆ƒ¿ƒ
יא) Ùa‰,ט, ÔÈÓÁ˙Óe .‰t ÏÎa Ï‡¯NÈ ˙‡ eÏÎ‡iÂ :«…¿∆ƒ¿»≈¿»∆ƒ¿«¬ƒ¿∆
·È˙Îc(ב קכו, e‡ËÁ(תהלים .eÈt ˜BÁN ‡ÏnÈ Ê‡ : ƒ¿ƒ»ƒ»≈¿ƒ»¿

·È˙Îc ,ÔBLÏa(ב ט, ˜ÌzL(ירמיה ÌBLÏ ˙‡ eÎ¯„iÂ : ¿»ƒ¿ƒ««¿¿∆¿»«¿»
·È˙Îc ,ÔBLÏa e˜ÏÂ ,¯˜L(ד ד, ÔBLÏ(איכה ˜·c : ∆∆¿»¿»ƒ¿ƒ»«¿

·È˙Îc ,ÔBLÏa ÔÈÓÁ˙Óe .˜BÈ(ב קכו, :(תהלים ≈ƒ¿«¬ƒ¿»ƒ¿ƒ
·È˙Îc ,·Ïa e‡ËÁ .‰p¯ eBLÏe(יב ז, ÌaÏÂ(זכריה : ¿≈ƒ»»¿¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»

·È˙Îc ,·Ïa e˜ÏÂ ,ÚBÓLÓ ¯ÈÓL eÓN(ה א, :(ישעיה »»ƒƒ¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ
·È˙Îc ,·Ïa ÔÈÓÁ˙Óe .Èec ··Ï ÏÎÂ(ב מ, :(ישעיה ¿»≈»«»ƒ¿«¬ƒ¿≈ƒ¿ƒ

·È˙Îc ,„Èa e‡ËÁ .ÌÈÏLe¯È ·Ï ÏÚ e¯ac,א (ישעיה «¿«≈¿»»ƒ»¿¿»ƒ¿ƒ
È˙Îc·טו) ,„Èa e˜ÏÂ .e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È ד,: (איכה ¿≈∆»ƒ»≈¿»¿»ƒ¿ƒ

ÌÈÓÁ˙Óeי) .Ô‰È„ÏÈ eÏMa ˙BiÓÁ¯ ÌÈL È„È :¿≈»ƒ«¬»ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¬ƒ
·È˙Îc ,„Èa(יא יא, e‡ËÁ(ישעיה .B„È ˙ÈL '‰ ÛÈÒBÈ : ¿»ƒ¿ƒƒ≈ƒ»»¿
·È˙Îc Ï‚¯a(טז א, eˆe¯È.(משלי Ú¯Ï Ì‰ÈÏ‚¯ Èk : ¿∆∆ƒ¿ƒƒ«¿≈∆»«»

·È˙Îc ,Ï‚¯a e˜ÏÂ(טז יג, eÙbp˙È(ירמיה Ì¯Ë·e : ¿»¿∆∆ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿«¿
·È˙Îc ,Ï‚¯a ÔÈÓÁ˙Óe .ÛL È¯‰ ÏÚ ÌÎÈÏ‚¯ ישעיה) «¿≈∆«»≈»∆ƒ¿«¬ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ

ז) e‰a‡,נב, e‡ËÁ .¯O·Ó ÈÏ‚¯ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ eÂ‡p ‰Ó :«»«∆»ƒ«¿≈¿«≈…»¿¿
·È˙Îc(יב ה, ‰e‡.(ירמיה ‡BÏ e¯Ó‡iÂ '‰a eLÁk : ƒ¿ƒƒ¬««…¿

·È˙Îc ,‡e‰a e˜ÏÂ(י סג, ÈB‡Ï·(ישעיה Ì‰Ï CÙ‰iÂ : ¿»¿ƒ¿ƒ«≈»≈»∆¿≈
·È˙Îc ,‡e‰a ÔÈÓÁ˙Óe .Ìa ÌÁÏ ‡e‰Â,נא (ישעיה ¿ƒ¿«»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ

Êa‰,יב) e‡ËÁ .ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡ :»…ƒ»…ƒ¿«∆¿∆»¿¿∆
·È˙Îc(א לב, Êa‰,(שמות e˜ÏÂ .LÈ‡‰ ‰LÓ ‰Ê Èk : ƒ¿ƒƒ∆∆»ƒ¿»¿∆
·È˙Îc(יז ה, Êa‰,(איכה ÔÈÓÁ˙Óe .‰Âc ‰È‰ ‰Ê ÏÚ : ƒ¿ƒ«∆»»»∆ƒ¿«¬ƒ¿∆
·È˙Îc(ט כה, e‡ËÁ(ישעיה .BÏ eÈe˜ ‰Ê eÈ‰Ï‡ ‰p‰ : ƒ¿ƒƒ≈¡…≈∆ƒƒ»¿

·È˙Îc ,L‡a(יח ז, ÌÈˆÚ(ירמיה ÌÈËwÏÓ ÌÈa‰ : ¿≈ƒ¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ
·È˙Îc ,L‡a e˜ÏÂ .L‡‰ ˙‡ ÌÈ¯Ú·Ó ˙B·‡‰Â איכה) ¿»»¿«¬ƒ∆»≈¿»¿≈ƒ¿ƒ

יג) L‡a,א, ÔÈÓÁ˙Óe .L‡ ÁÏL ÌB¯nÓ :ƒ»»«≈ƒ¿«¬ƒ¿≈
·È˙Îc(ט ב, ‡L(זכריה ˙ÓBÁ '‰ Ì‡ dl ‰È‰‡ È‡Â : ƒ¿ƒ«¬ƒ∆¿∆»¿À«≈

·È˙Îc ,LÈa e‡ËÁ ,·È·Ò(ז יז, ‰'(שמות LÈ‰ : »ƒ»¿¿≈ƒ¿ƒ¬≈
·È˙Îc ,LÈa e˜ÏÂ ,ea¯˜a(יב א, LÈ(איכה Ì‡ : ¿ƒ¿≈¿»¿≈ƒ¿ƒƒ≈

·È˙Îc ,LÈa ÔÈÓÁ˙Óe .È·‡ÎÓk ·B‡ÎÓ,ח (משלי «¿¿«¿…ƒƒ¿«¬ƒ¿≈ƒ¿ƒ
e‡ËÁכא) .‡lÓ‡ Ì‰È˙¯ˆ‡Â LÈ È·‰‡ ÏÈÁ‰Ï :¿«¿ƒ…¬«≈¿…¿…≈∆¬«≈»¿

·È˙Îc ,ÌÈÏÙÎa(ח א, ÌÈÏLe¯È.(איכה ‰‡ËÁ ‡ËÁ : ¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ≈¿»¿»¿»»ƒ
·È˙Îc ,ÌÈÏÙÎa e˜ÏÂ(ב מ, ‰'(ישעיה „iÓ ‰Á˜Ï Èk : ¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒƒ»¿»ƒ«

,ÌÈÏÙÎa ÌÈÓÁ˙Óe .‰È˙‡hÁ ÏÎa ÌÈÏÙkƒ¿«ƒ¿»«…∆»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿«ƒ
·È˙Îc(א מ, ‡ÌÎÈ‰Ï.(ישעיה ¯Ó‡È ÈnÚ eÓÁ eÓÁ : ƒ¿ƒ«¬«¬«ƒ…«¡…≈∆

‰‡Ó„˜ ‡˙Èa ‡ÙÏ‡ ˜ÈÏÒ¿ƒ«¿»≈»«¿»»
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c"agריב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

âðõò úò÷a ìèìèì øeñà[brzúìcä úà íäa øBbñì Bà ,úéáçä ét íäa úBqëì ïáà Bà[crzúBkäì Bà , ¨§©§¥§©©¥¤¤§©¨¤¦¤¨¦¦§¨¤¤©¤¤§©
úéáçaL á÷pä íBzñì àæøáa íäa[drzìça úBaø íéîòt äæ LéîLz íäa LnzLð øák íà óà ,[erz, ¨¤§©§¨¦§©¤¤¤¤¨¦©¦§¨¦§©¥¨¤©§¦¤§¨¦©§Ÿ

íeìk ìéòBî äæ ïéà ¯ úaLa äæ LéîLz íäa LnzLäì íBé ãBòaî íäéìò áLç íâå[frzïk íà àlà , §©¨©£¥¤¦§§¦§©¥¨¤©§¦¤§©¨¥¤¦§¤¨¦¥
íìBòì Cëì íãçé[grzíìBòì äæ LéîLúì eãçéúpL éãé ìò éìk úøBz íäéìò ãøé æàL ,[hrzäî ìáà . ¦£¨§¨§¨¤¨¨©£¥¤©§¦©§¥¤¦§©£§©§¦¤§¨£¨©

ì äæ LéîLúì íãçiMäæ ïéà ¯ ãáìa Bæ úaLíeL íäa äNò ïk íà àlà ,éìk úøBz íäéìò ãéøBî ¤¦£¨§©§¦¤§©¨¦§¨¥¤¦£¥¤©§¦¤¨¦¥¨¨¨¤
äNòî[tzCëì íéãîBòå íéðëeî íäL çéëBnä ïewz ìL[`tzeðëeäL øáã BúBà Cøöì íìèìèì øzî æàL , ©£¤¤¦©¦©¤¥¨¦§§¦§¨¤¨ª¨§©§§¨§Ÿ¤¨¨¤§

Bì[atzøçà Cøöì àì ìáà ,[btz. £¨Ÿ§Ÿ¤©¥
ìL íkøc ïéàL ,elà íéøáãa àöBiëå àæøáa äàkäå úìcä úøéâñe úéáçä ét éeqëa ?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§¦¦¤¨¦§¦©©¤¤§©¨¨§©§¨§©¥¦§¨¦¥¤¥©§¨¤

Cëì íúBà ãçéì ïáàå õò[ctzíúBà ãçéì íkøcL LéîLz øçîì íäa LnzLäì íäéìò áLç íà ìáà , ¥§¤¤§©¥¨§¨£¨¦¨©£¥¤§¦§©¥¨¤§¨¨©§¦¤©§¨§©¥¨
ì àlà Cëì dãçé àlL ét ìò óà ,øçîì íéæBâà da òBöôì ïáàä ìò áLçL ïBâk ,äæ LéîLúìBæ úaL §©§¦¤§¤¨©©¨¤¤¦§©¨¡¦§¨¨©©¦¤Ÿ¦£¨§¨¤¨§©¨
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dkld ixe`ia
õò úò÷á [âòú עץ חתיכת –442.
úìãä úà [ãòú.תיפתח שלא הדלת לנעול –

úéáçáù á÷ðä [äòú שעושים בנקב ברז לתקוע –
יין  ממנה להוציא כדי .443בחבית

ìåçá [åòú אחר בחפץ או באבן להשתמש רגילות –
את  משליכים כלל בדרך כי לכלי, אותה הופכת לא

האבנים  כשאר היא והרי השימוש בגמר מיד .444האבן
íåìë ìéòåî [æòú יום מבעוד כבר עליהם שחשב אף –

אין  – אותם ייחד כאילו זה והרי באקראי נטלם ולא
מועיל  .445זה

íìåòì êëì [çòú מחשבה ידי על אפילו –446.
íìåòì äæ [èòú לטלטלם מותר לעולם כשייחדם –

תיקון  לשום צריך ואין דבר .447לכל
äùòî íåù [ôú ישיבה לצורך נעשה כשהייחוד –

ובייחוד  והכנה, סידור של גדול מעשה צריך בלבד
והכנה  סידור בהם שייך שלא אחרים שימושים לצורך

כלשהו  תיקון בכל די .448לישיבה
êëì íéãîåòå [àôú אך האבן, סיתות או צביעת כגון –

אלא  מסויים לצורך ייחודה על מעיד אינו האבן ניקוי
ייחוד  ללא אפילו בה להשתמש שכוונתו רק .449מוכיח

åì åðëåäù [áôú בו נשתמשו לא שעדיין אפילו –450.
øçà êøåöì [âôú שייחד ומוכח ניכר שיהיה צריך –

לצורך  בה להשתמש אין ולכך זה, לצורך האבן את
את  ייחד אליו הצורך כלֿכך ניכר יהיה לא שאז אחר

.451האבן 
êëì íúåà [ãôú בעץ זאת לעשות תמיד דרכו אם גם –

באותה  או העץ באותו זאת לעשות רגיל ואפילו ואבן,
כ"ייחוד" נחשב אינו – .452האבן

zetqede mipeiv
ראויה 442) שאינה מוקצה והיא עצים', 'המבקע מלשון

בשבת. לכלום
אותו 443) לתקוע יש לברז מסביב יישפך לא שהיין כדי

בחוזק.
להשליכו 444) בדעתו שאין שמשמעותו החפץ ייחוד רק

אליו  שייחדו הזמן לסיום עד או (לעולם השימוש לאחר גם
כלי. תורת לו נותן - החפץ) את

לחפץ 445) ליתן מועיל מוגבל לזמן אפילו שייחוד אף
ייחוד  בין בזה לחלק שאין תלו הערה (כדלעיל כלי תורת
בחפץ  לשעה ייחוד מכלֿמקום לשעה), ייחוד או לעולם
אלא  כייחוד מתפרשת אינה מחשבתו לייחדו, דרך שאין

מזדמן. כשימוש
ולא 446) מחשבה ידי על בייחוד שדי שוע"ר משמעות

ס"ק  א"א רנט סי' כפמ"ג (ודלא זה עבור למעשה זקוקים
בעלי  ידי על להיעשות צריך במחשבה שייחוד ולהעיר ב);
להעיר  עוד תיקון; מעשה ידי שעל כייחוד שלא החפץ,
שבפמ"ג  קטן, ידי על במחשבה יחוד מועיל אם מהספק
ובתוס' ו, אות פ"א למוקצה פתיחה ח"ב יו"ט להל' (פתיחה
במקום  להקל משמע סט) ס"ק שח לסי' הקדמה סוף שבת

לעולם  בייחוד גם ועפי"ז מעשיו, ידי על ניכרת שמחשבתו
לכאורה  אך וניכר, גדול מעשה לעשות עליו קטן שע"י
רק  ולא צורך לכל בזה להשתמש יהיה מותר מעשהו לאחר

ייחד. אליו הדבר לצורך
תמא.447) הערה כדלעיל
וכדלהלן 448) זה לצורך הוכן שהחפץ מוכיח הוא עוד כל

תמט. הערה
הוא 449) אפילו בה שמשתמש אבן כל מנקה הסתם מן כי

ניכר  לא האבן שבניקוי ועוד אחת, לפעם מזדמן שימוש
במקום  אבנים סידור ועפי"ז באבן, יעשו אותו השימוש מהו
אם  אלא מועיל אינו לשימוש זמינים שיהיו מנת על מסוים
עצים  לעניין נב סעיף (כדלעיל זה. לצורך שסודרו ניכר כן

לישיבה). שהכינם ואבנים
חול' ל'ארגז שהוכנס חול לעניין ב'לוחֿהמוקצה' ועיין

למשחק  המשמש מטבע לעניין וכן משחק או למטרות
כקמיע.
לו.450) סעיף כדלעיל
תמ.451) הערה וכדלעיל
באותה 452) תמיד זאת שעושה זה כי לייחוד נחשב זה אין
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נג  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

dkld ixe`ia
åéëøö ìëì [äôú האבן של עצמו לצורך הדין והוא –

תינזק  או תיגנב שלא .453כגון
íìåòì êëì [åôú זה לתשמיש נוחה שהאבן היינו –

כלי  כעת מצוי שלא בגלל רק בה משתמשים ולא
.454אחר 

êëá äëøãå [æôú זה לתשמיש אבן לייחד הדרך –455.
ãáìá åæ [çôú.נ סעיף דלעיל דקל של חריות כדין –

åæ úáùì [èôú אינה ישיבתו בכך שדרכו בדבר –
וייחוד  כהכנה אלא בלבד, כמקרה .456מתפרשת

zetqede mipeiv
החבית  לכיסוי יותר ראוי דבר לו זמין שלא משום הוא אבן
חפץ  זמין היה לו אבל האבן, אותה אלא הדלת וסגירת
ולכך  מיד, האבן את משליך היה זה לתשמיש יותר המתאים
בשימוש  משא"כ מזדמן, כשימוש נחשב באבן השימוש כל
אגוזים  כפציעת לזה לכתחילה המתאים חפץ היא שהאבן

וכדלהלן.
שאינו 453) זה לצורך אבן טלטול כאן הוזכר שלא אלא

כלל. מצוי
חריות 454) בין החילוק שיסוד נב סעיף לעיל המבואר ע"ד

נוחים  אין עצים ששאר משום הוא עצים לשאר דקל של
כשלא  אלא לזה אותם מייחדים לא ולכך עליהם לשבת
הדלת  וסגירת החבית לכיסוי וכן וכיוצאֿבזה, חריות מצויים

ובזה  מצויים, היו אם עץ של בנסרים להשתמש מעדיפים
מאבן  לעולם) (הראויה אגוזים בה לפצוע אבן נחלקה

ח). סעיף כדלעיל לזה אף ראויה (היא כלי לכיסוי
לייחד 455) הדרך וממילא אגוזים לפצוע נוחה שהאבן כיון

לפצוע  שהותר יב) סעיף (דלעיל כקורנס (שלא אבנים לזה
כשמכינים  לכן לכך), לייחדו דרך אין אך בשבת אגוזים בו
וניכר, מוכח "ייחוד" הוא בשבת אגוזים בה לפצוע אבן
לכיסוי  אבן (כמו מזדמן חפץ בתור אותה נטלו לא שהרי
שראוי  דבר הכינו אלא לגמרי), מתאים שאינו חבית פי
כוונתו  בפועל אם אפילו וזאת, לעולם, לכך לייחד

בלבד. אחת לשבת בה להשתמש
נא.456) סעיף לעיל דקל, של חריות וכדין

•
"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley

הוא  ומי המדידה ומקום התחומין מודדין במה שצט סימן ב חלק
המודד:

של ‡ פשתן של בחבל אלא העיר תחום מודדים אין
כשהוא  ביותר נמתח שהוא מפני פחות לא אמה חמשים
נמתח  מינים שאר של (וכן צורך ללא המדה ומאריך קצר
שכובדו  כראוי נמתח שאינו מפני יותר ארוך ולא ביותר)

התחום: מדת ומקצר באמצעיתו ומתקצר מכפילו

רחב · שהוא נהר מהעיר אמה ע"ה לסוף לפניו יש אם
אמה  נ' של בחבל להבליעו יכול שאינו אמה מכ"ה יותר
החבל  שנסתיים מקום מהעיר חמשים מסוף בו כשימדוד
חוזר  מהעיר אמה נ' שמדד לאחר יעשה כיצד אחת פעם
עד  נשלם אמה נ' של החבל שיהא כדי אמה כ"ה לאחוריו

הנהר:

לשום ‚ מקום חכמים לו שקבעו לבו כנגד אלא ימדוד לא
כנגד  וזה צוארו כנגד זה יתן שלא החבל ראש כנגדו

מתמעטין: והתחומין מתקצר והחבל רגליו

מכביד „ שהוא מפני כחו בכל החבל למתוח וצריך
באמצעיתו:

וגיאות ‰ הרים יש אם אפילו העיר כנגד אלא ימדוד לא
שם  וימדוד ישר שהוא לצדה מכנגדה ילך לא כנגדה

ימדוד  אלא שם שמדד מדה לפי העיר כנגד אח"כ ויחזור
למודדה  או שכנגדה וגיאות ההרים להבליע כדי העיר כנגד

שיתבאר: בדרך

* * *
Â חוט יורידו שאם כך כל זקוף הוא אם להר הגיע

ד' בשיפולו למטה מכנגדו יתרחק לא מראשו המשקולת
מישור  יש אם אלא והעליה הירידה כלל למדוד א"צ אמות
אלא  כלל מודדו אינו בראשו מישור אין ואם מודדו בראשו
אמה. נ' של בחבל להבליעו שיכול פי על אף לגמרי מדלגו

י' ומתלקט אמות ד' מכנגדו מתרחק המשקולת חוט ואם
מד' יותר שבהילוך דהיינו אמות מד' יותר מתוך טפחים
אין  אם רואים אז בגובה טפחים י' עולה שיפוע של אמות
נוקבים  היו אם ביושר אמה חמשים אלא שפתו אל משפתו
צריך  אזי הנקב דרך מודדים והיו שפתו אצל בשיפולו אותו
מזה  בשפתו גבוה עץ שזוקף אמה נ' של בחבל להבליעו

לזה. מזה חבל ומותח מזה בשפתו כנגדו אחר ועץ

בחבל  מודדו אמה נ' של בחבל להבליעו יכול אינו ואם
ואחד  למטה ההר ברגלי עומד אחד יעשה וכך אמות ד' של
החבל  את התחתון ונותן אמות ד' ברחוק ממנו למעלה
למקום  התחתון ועולה רגליו כנגד והעליון לבו כנגד
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כבתחלה  ומודדים אמות ד' עולה והעליון העליון שעומד
מתמעט  ונמצא צדדיו מב' ההר כל שימדדו עד יעשה וכן
שמלבו  כמו אדם קומת חצי מן יותר אמות ד' בכל מדרונו

רגליו: ועד

* * *
Ê'ד מתוך טפחים י' שמתלקט יותר משופע הוא ואם

לעלות  הוא וטורח הליכתו תשמיש נוח שאינו כיון אמות
לא  אזי שכנגדו לעץ מזה שבשפתו מעץ חבל ולמתוח
בחבל  יהיה כמה באומד ישער אלא בכך חכמים הטריחוהו
בשפתיו  אותם מעמידים היו אם לעץ מעץ עליו שימתחו

תחומו. מדת להשלים להלן למדוד לו והולך ומזה מזה

לא  שאם כיון אמה מנ' יותר בו שיהיה בדעתו שיער ואם
של  בחבל שיפועו כל למדוד צריך היה כך כל משופע היה
לשער  בזה הקילו לא כך כל משופע כשהוא גם אמות ד'
למדוד  צריך אלא המתוח בחבל יהיה כמה דעתו באומד

אמות: ד' של בחבל כולו

Á שנפל בין זקוף שהוא בין בכותל וכן בהר זה וכל
להבליעו  יכול אם לגיא הגיע אם אבל כהר ונעשה
דעתו  באומד לשער ולא להבליעו צריך אמה נ' של בחבל
יכול  שבקל לפי אמות ד' מתוך עשרה מתלקט אפילו
להעמיד  צריך ואין מכאן ואחד מכאן יעמוד שאחד להבליעו
מתרחק  המשקולת חוט אין אם אפילו זה ומטעם כלל עצים

להבליעו. צריך אמות ד' למטה מכנגדו

חוט  אם אמה נ' של בחבל להבליעו יכול אינו אם אבל
של  בחבל כולו מודדו אמות ד' מכנגדו מתרחק המשקולת

בהר. כמו אמות ד'

עמוק  הוא אם אבל מאלפים יותר עמוק יהא שלא והוא
מדידה  השיפוע כל של והעליה הירידה מודד מאלפים יותר

להבליעו  יכול אם אפילו חלקה קרקע כמו של יפה בחבל
אמה. נ'

כלל  מודד אינו אמות ד' מכנגדו מתרחק החוט אין ואם
אם  בלבד מטה של המישור אלא ועליה ירידה של השיפוע

מאלפים: יותר עמוק אם ואפילו להבליעו יכול אינו

* * *
Ë רחב הוא העיר כנגד שממנו מה וכל לגיא או להר הגיע

הוא  הצד ומן להבליעו יכול שאינו אמה מחמשים
אינו  מזרח אורך וכל העיר במזרח שהוא כגון והולך מתקצר
צפון  צד של אלפים בתוך להבליעו יכול אם להבליעו יכול
התחום  בתוך עדיין שהוא כיון ויבליעו לשם ילך דרום או
שם  שמדד מדה לפי העיר כנגד אח"כ ויחזור העיר צד של
לא  העיר צד של אלפים בתוך להבליעו יכול אינו אם אבל
שמדת  הרואים יאמרו שמא גזירה להבליעו, יותר יתרחק

לכאן: באה תחומין

È יודע שהוא מומחה אדם מדידת על אלא סומכין אין
הקרקע: מדת

‡È ומדד מומחה ובא מוחזקין שבת תחומי לנו היו
לו  שומעים מהם בתחום ומיעט מהם בתחום ריבה

לומר  שתולין לפי להקל שהוא אע"פ שריבה בתחום אף
למתחו  שצריך צרכו כל החבל מתחו לא שהראשונים

כחו: בכל

·È על יתירה צפונית במזרחית מדתו ומצא מדד
סימן  של החוט מותח דרומית במזרחית שכנגדה
מהן  באחת שטעה אומרים ואין באלכסון לזו מזו התחום
שיש  וגיאות הרים מחמת הוא שנתקצרה שזו תולין אלא
אומרים  ויש התחום שנתקצר בענין למודדן והוצרך שם
בזו  שטעה לומר להקל והולכין בטעותו שתולין
הארוכה  כנגד עד להלאה אותה ומוציאין אצלו שנתקצרה

הראשונה): כסברא (והעיקר

* * *
‚È ואחד ריבה אחד התחום את ומדדו מומחים ב' באו אם

שלא  ובלבד סופרים בדברי להקל למרבה שומעין מיעט
שירבה  בעת כיצד העיר קרן של אלכסונה ממדת יותר ירבה
ג"כ  האלפים מדד עיר של אלכסון מקרן הא' שמא נאמר זה
מסוף  חוט כשמותחים ונמצא שכנגדה מקרן וכן באלכסון

זו שמקרן זה תחום חוט בין יהיה זו שמקרן תחום לסוף
ואין  העיר מצלע כהלכה מדד והאחרון מאלפים פחות לעיר
אם  ולפיכך זה משיעור ביותר שטעה הראשון על מחזיקין

לו. שומעים אין זה משיעור יותר האחרון ריבה

על  אלפים ארוך בצלע שיש עודף שיעור הוא זה ושיעור
החוט  עד העיר מן שהרי אלפים הוא שאלכסונו מרובע צלע
מרובע  צלע הוא שבאלכסון האלפים מסוף המתוח
אמה  ותכ"ח אלף הוא זו צלע ושיעור אלפים שאלכסונו
ולא  בקירוב שהוא התלמוד חכמי של החשבון לפי בקירוב
ב' ריבועו צלעות על עודף שהוא אלכסון בכל בצמצום
אלכסונו  עודף ותכ"ח שמאלף ונמצא הצלע מאורך חומשין
חומשים  ד' פחות אמה תקע"ב שהם חומשין ותתנ"ו אלפים
חומשים  ד' פחות אמה אלפים יהיו ותכ"ח אלף על תנם
החשבון  וצמצמו שדקדקו המדות חכמי חשבון לפי אבל

בקירוב: אמה תקפ"ה זה עודף יהיה אלכסון בכל

* * *
„È דהיינו מרובעת כטבלא העיר סביב התחומין עושין

אמה  אלפים למזרח העיר אורך כל פני על שמודד
טבלא  היתה כאילו רואים כך ואחר לצפון וכן לחוץ
התחום  ונמצא למלאותה בקרן אלפים על אלפים מרובעת
בשאר  יעשה וכן ות"ת אלפים שהם ואלכסון אלפים בקרן
וכן  באלכסון אלפים הקרן מאמצע ימדוד לא אבל הקרנות
הת"ת  מפסיד שא"כ לזו מזו החוט ויתן שכנגדה בקרן
ותכ"ח  אלף אלא העיר כנגד התחום יהיה לא וגם שבקרן

ותט"ו: אלף המדות חכמי חשבון ולפי

ÂË מצות עליהם שקבלו כנענים ושפחה עבד אפילו
שבת  תחום כאן עד לומר נאמנים בהן חייבת שהאשה

להקל. אלא להחמיר הדבר את חכמים אמרו שלא

לומר  הגדול נאמן אבל קטן בעודו נאמן אינו קטן אבל
קטן  כשהייתי בשבת באים היינו כאן שעד אני זכור

עדותו: על וסומכים
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אם  בתחום הוא אם ידע ולא לנוח בדרך לו שישב מי ת סימן ב חלק
לאו:

לנוח ‡ בדרך וישב לעיר ליכנס בדרך בא שהיה מי
מצא  ואח"כ העיר בתחום שהוא ידע ולא לו וחשכה
בשבת  לתוכה ונכנס בעיר שביתה קנה בתחומה עצמו
ואע"פ  רוח לכל אמה אלפים לה וחוצה כולה את ומהלך
יודע  היה שאילו כיון במקומו שביתה לקנות שנתכוין
עם  אלא שביתה לקנות חפץ היה לא תחומו בתוך שהעיר

עמהם. שביתה קנה כאילו הוא הרי העיר בני

שביתה  קנה זו לעיר ליכנס כלל בדעתו היה לא אם אבל
כלים  ואם רוח לכל אמה אלפים לו יש ומשם במקומו
יותר  בעיר מהלך אינו העיר בחצי שביתתו ממקום  אלפים
אמות  כד' לו נחשבת העיר כל העיר בסוף כלים ואם מחציה

ת"ח. בסי' שיתבאר כמו

ובין  זו לעיר ליכנס בדעתו היה יום מבעוד אם ואפילו
שביתתו  עקר הרי במקומי שביתתי בפירוש אמר השמשות

במקומו: שביתה וקנה העיר מאנשי

* * *

לכל  אמה אלפים קונה לו וחשכה בדרך שישן מי תא סימן ב חלק
רוח:

לו ‡ ויש היום עליו שקדש במקום שביתה קונה אדם כל
שביתתי  אמר שלא פי על אף רוח לכל אלפים משם
שאמר  כמו זה הרי אומר היה רוצה היה שאם שכיון במקומי
אם  במקומו שביתה קנה לו וחשכה בדרך שישן מי ואפילו
אע"פ  רוח לכל אלפים משם לו ויש העיר לתחום חוץ הוא

היה  ניעור היה ואם שהואיל כלל שביתה לקנות נתכוין שלא
כמוהו. חפציו וכל ישן כשהוא ג"כ קונה קונה

להם  להקנות שיוכלו בעלים להם שאין הפקר חפצי אבל
הזוכה  כרגלי הם הרי אלא מאליהם שביתה קנו לא שביתה
חוץ  ואפילו הוא שילך למקום להוליכם שיכול תחלה בהם

לשם. עירב אם העיר לתחום

פי  על אף במקומן שביתה קונים הנכרי חפצי אבל
הנכרי  חפצי על שגזרו הם שביתה בני לאו שבעליהם
לתחום  חוץ הנכרי הוציאם ואם ישראל חפצי משום גזירה
כמו  דינם לעיר הביאם שאם אלא אמות ד' אלא להם אין
העיר  שכל בעיר ונתנוהו לתחום חוץ נכרים שהוציאוהו
שיתבאר  כמו באונס ויצא הואיל אמות כד' לו נחשבת

ת"ה. בסי'

שאינו  מקום שכל לדירה מחיצות מוקפת העיר שתהא והוא
שצ"ו. בסי' שנתבאר כמו אמות כד' נחשב אינו לדירה מוקף

אמות  כד' לו נחשבת שכולה בעיר לשבת דומה (ואינו
מתחילין  שאין לפי כלל מחיצות מוקפת שאינה אע"פ
העיר  בתי וכל הואיל החיצון מבית אלא אלפים לו למדוד
אין  מקום מכל אבל זה של ושיריים ע' בתוך זה מובלעים
בו  שקנה ביתו אלא ממש אמות כד' לו נחשבת העיר כל
אמה  ע' בתוך זה מובלעים הם הבתים ושאר בלבד שביתה
ליוצא  אבל מהם המדידה מתחילין ואין זה של ושיריים
שתהא  עד אמות כד' נחשבת העיר כל אין לתחום חוץ

לדירה). מחיצות מוקפת

ואח"כ  תחלה בתים שבונים לדירה מוקפות עיירות וסתם
לדירה: מוקפים אינן מבצרים סתם אבל אותם מקיפים
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הּמתחיל 35) ּבּדּבּור וּיצא ּפרשת ריׁש – זה מענין ׁשנתּבאר מה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ(ועּיין
כּו'" בׁשלֹום Kli`e)"וׁשבּתי ` ,`k `"ez).( ְְְִַָ¨¥¨

(36.(apwz cEOr ` KxM K"p dxFYd xF` d`x)§¥©¨©¤¤©

(37.(` ,n zFkxA)§¨

(38xrW dnkg ziW`x .c sirq `q oniq miIg gxF` KExr oglWe xEh d`x)§¥§ª§¨¨©©¦¦¨¨¦¥¦¨§¨©©

.(29 dxrd 195 cEOr dl wlg zFgiW ihETlA onqPd .eh wxR sFq dXEcTd©§¨¤¤©¦§¨§¦¥¦¥¤©¤¨¨

(39.(zAW lW "xF` xvFi" zMxA)¦§©¥¤©¨

(40,milNRznE zg` drW midFW Eid mipFW`xd miciqg" :` dpWn ,d wxR)¤¤¦§¨£¦¦¨¦¦¨¦¨¨©©¦§©§¦

.("mFwOl mAl z` EpEkIW icM§¥¤§©§¤¦¨©¨

(41.(ai ,a dki` ."mzO` wig l` mWtp KRYWdA")§¦§©¥©§¨¤¥¦Ÿ¨¥¨

מענין 42) ּביעקב", און הּביט "לא הּמתחיל ּבּדּבּור ׁשנתּבאר מה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ(ועּיין
ּכּוונה " צריכֹות c.)"מצֹות .` ,`r .a ,r wlA lirl) ּבּדּבּור ׁשּנתּבאר ּומה . ְְִִַָָ§¥¨¨ְְִִֵֶַָ

" ּבפירּוׁש ּכדכד", "וׂשמּתי ּגבּולהּמתחיל וכל אקּדח, לאבני ּוׁשערי ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
חפץ  Kli`e)"לאבני ` ,ek d`x zWxR lirl).( ְְֵֵֶַ§¥¨¨©§¥¨¥¨

(43.(brw cEOr xF` ldi d`x)§¥¨¥©

יעקב"44) קֹול "הּקל ּפסּוק על אחר ּבמקֹום ׁשנתּבאר mrּוכמֹו xECiq) ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹ¦¦

(anw cEOr mixiXd xiW dxFYd xF` d`xE .g"`c. ©§¥©¨¦©¦¦©

(45.(zFnEzq Eid zFaEwP mipa` ,xi`d `le xFdh xie` rwX `NW cr)©¤Ÿ¨©£¦¨§Ÿ¥¦£¨¦§¨§

(46zpigaA sFq oi`C zEkln `EdW "oFW`x ip`" zpigAn xAgnE KiWnOW")¤©§¦§©¥¦§¦©£¦¦¤©§§¥¦§¦©

ip`e oFW`x ip`" didIW r"iaA zWAlzOd zEliv`C zEkln EpiidC "oFxg` ip`"£¦©£§©§©§©£¦©¦§©¤¤§¦©¤¦§¤£¦¦©£¦

xF` ± ."dxFYde dNtYd lFw ,"awri lFw lTd" ici lr Epiide .'Ek deWA "oFxg ©̀£§¨¤§©§©§¥©Ÿ©£Ÿ©§¦¨§©¨

a KxM wcv gnSdl xdGd ixE`A mb d`xE .` ,hty a KxM ziW`xA dxFYd©¨§¥¦¤¤§¥©¥¥©Ÿ©§©¤©¤¤¤¤

.avzz cEOr©

ici lr EdGW mrHd" hrx cEOr ` KxM `xwIe dxFYd xF` d`xoFkiYd gixA §¥©¨©¦§¨¤¤©©©©¤¤©§¥§¦©©¦

`xwPd `EdWawril zn` oYY.(mW oiIr ," ¤©¦§¨¦¥¡¤§©£Ÿ©¥¨

הּיׁשר 47) לעׂשֹות כּו' ּבקֹול תׁשמע "ּכי ּפסּוק על ׁשנתּבאר מּמה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוכּנ"ל
`)כּו'" ,bk d`x zWxR lirl). §¥¨¨©§¥

(48" ּבענין קרח" "וּיּקח המתחיל דּבּור סֹוף ׁשנתּבאר מה ּפֹורת ועּיין ּבן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹ
b)"יֹוסף  ,dp). ֵ

(49.(c ,ht zxvr ipinW lirl d`x)§¥§¥§¦¦£¤¤



ריז c"ag i`iyp epizeax zxezn

"`ln ip` ux`d z`e minXd z`" zpigaA(ck ,bk dinxi), ¦§¦©¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥¦§§¨

dHnN iENiBd zFidl ,deWA ux` zpigaaE minW zpigaA¦§¦©¨©¦¦§¦©¤¤§¨¤¦§©¦§©¨
" f`e ,dlrnl FnM"oFxg` ip`e oFW`x ip`deWA50. §§©§¨§¨£¦¦©£¦©£§¨¤

ip`e oFW`x ip`" zpigaA zFidl Ff dkWnde dx`de§¤¨¨§©§¨¨¦§¦§¦©£¦¦©£¦
"FaFxw mr l`xUi"A iElY ,deWA "oFxg`(ci ,gnw miNdY). ©£§¨¤¨§¦§¨¥©§§¦¦

zFvnA xn`PW FnkE(d ,gi ixg`)mzF` dUri xW`" : §¤¤¡©©¦§©£¥£¤©£¤¨
.zFvnl mzF` dUFr mc`dW ± "mc`d̈¨¨¤¨¨¨¤¨§¦§

mFwOd ipa`n gTIe" l"Pd oiprC oiai liMUOd dPd iM¦¦¥©©§¦¨¦§¦§©©©©¦©¥©§¥©¨
51mipiprAכּו' miWAEln mdW zFvnE dxFzA oM mb KiIW "©¨©¥§¨¦§¤¥§¨¦§¦§¨¦

:zFIzF` zpigA ,"mFwOd ipa`" zpigA `xwpe .miInWB©§¦¦§¦§¨§¦©©§¥©¨§¦©¦
"a"MWIea"k W"i ± "52."dlrnNW dnkg zFlaFp" md , ©¦§©¥¥§¨§¨¤§©§¨

sFqÎoi` xF` zx`d iENib zpigA mdA zFidl ickE§¥¦§¨¤§¦©¦¤¨©¥
Îoi` xF` zx`d zFidl mbe ,d`lirÎdnkgn `EdÎjExÄ¥¨§¨¦¨¨§©¦§¤¨©¥

dnkgA `EdÎjExA sFq,(cqgaE)cqg utg iM" zpigAn ¨§¨§¨§¤¤¦§¦©¦¨¥¤¤
"`Ed53(gi ,f dkin)ici lr `Ed mzkWnde mzx`d dPd , ¦¨¦¥¤¡¨¨§©§¨¨¨©§¥

xW`" :aEzMW FnM ,l`xUimc`d mzF` dUriige ¦§¨¥§¤¨£¤©£¤¨¨¨¨¨©
mziUre" :aizkE ,"mdAmz`"54mzF` miUFr l`xUIW , ¨¤§¦©£¦¤Ÿ¨¤¦§¨¥¦¨

zFvOdl55l"PM56"gEx izii` gEx" ici lr Epiide .57. §©¦§©©§©§©§¥©©§¥©
dkWnde "lFw" zpigA `Ed l`xUil dGd gMde§©Ÿ©©¤§¦§¨¥§¦©§©§¨¨

,"b`Wi dix`" zpigAn dpFilr אחר ּבמקֹום  ׁשנת ּבאר  ,ּכמֹו ¤§¨¦§¦©©§¥¦§¨ְְְִֵֵֶַָָ
zFidl ± 'ad lFTd KM xg`e ."gEx izii` gEx" zFidl¦§©©§¥©§©©¨©©¦§
sFqÎoi` xF` zx`d didIW ,"gEx KiWn`"A dkWnd©§¨¨§©§¦©¤¦§¤¤¨©¥
zpigA ,zFvnE dxFYÎcEnlzA dNBznE dxFW `EdÎjExÄ¤¦§©¤§©§¨¦§§¦©
`Ede ,oieW dHnlE dlrnlE ,"izipW `l d"ied ip`"£¦£¨¨Ÿ¨¦¦§©§¨§©¨¨¦§
KizFztU ipXd hEgM" Edfe .mxAgOd hEg zpigA§¦©©§©§¨§¤§©¨¦¦§©¦

"de`p KxAcnE(b ,c mixiXd xiW). ¦§¨¥¨¤¦©¦¦

WExiR)Acn""KxaEzMW FnkE .dxFY ixacA xEACd Epiid ¥¦§¨¥©§©¦§¦§¥¨§¤¨
xdfA' א igieחלק  zWxtA ב')., עּמּוד רמ "ו, oM(דף  mB `xwpeigie) ©Ÿ©ֵֶ§¨¨©©§¦ַַ§¦§¨©¥©§¦

(`k ,hnxtW ixn`" ׁשם,58"כּו': .עּיין ¦§¥¨¤ֵַָ

" oiprA K`"ipXd hEgM`xwIe xdGA `zi` dPdC :oEIr Kixv ©§¦§©§©¥¦¨¦¦§¦¥¦¨©Ÿ©©¦§¨
ב ') ועּמּוד  א ' עמּוד סֹוף כ"ה, ודף ב '. כ"ג, dxFYd(דף  wqr ici lrW , ְְַַַַ¤©§¥¥¤©¨

,"cqg lW hEg" eilr KWnpׁשם xnBA`עּיין aEzMW FnkE .59. ¦§¨¨¨¤¤¤ֵַָ§¤¨©§¨¨
d hEg" ixdeipXxdfA aEzMW FnM ,dxEaB zpigA rnWn חלק" ©£¥©¨¦©§©§¦©§¨§¤¨©Ÿ©ֵֶ

igieא ' zyxtA(' ב רל "ח , WEal(דף DziA lk iM" wEqR lr §¨¨©©§¦ַ©¨¦¨¥¨¨
?"mipW60 ¨¦

dnExY xdGA K`('א קל "ט, ipW",(דף  zrlFze" oiprA ©©Ÿ©§¨ַ§¦§©§©©¨¦
zpigA Epiid ± mW "jln yCwn"d WExitlcqgxiRW iz` mbe . §¥©¦§©¤¤¨©§§¦©¤¤§©¨¥©¦

wqr lr i`wCdxFYd,`l` FgM oi`"X ,zrlFY zpigA EdGW §¨¥©¥¤©¨¤¤§¦©©©¤¥Ÿ¤¨
"eitA61,xg` mFwnA x`AzpW FnkE הּתֹורה . ח ּקת  "זאת  ּפסּוק על  §¦§¤¦§¨¥§¨©¥ַַַָָֹֻ

EdC`62כּו'" x`Azp mWe ,cqgAWÎdxEaB'63כּו. §¨¦§¨¥§§¨¤§¤¤

dRÎlrAW dxFY `id zEklnc mEXn ± xWt`e64DpipAW , §¤§¨¦§©§¦¨¤§©¤¤¦§¨¨
" oipr Edfe ,zFxEaBd oniwECwCzpigA i`Ce oM mB mde ,"mixtFq ¦©§§¤¦§©¦§¥§¦§¥©¥©©§¦©

hEgM" `xwp okle .cqgAWÎdxEaBipXd'65"כּו.( §¨¤§¤¤§¨¥¦§¨§©¨¦

dix`" zpigaA dNtYA WtPd lEHiA ici lr ,dPde§¦¥©§¥¦©¤¤©§¦¨¦§¦©©§¥
zpigaA dHnN `EdÎjExA sFqÎoi` xF` zkWnde ,"b`Wi¦§¨§©§¨©¥¨§©¨¦§¦©
mb if` ,zFvnE dxFY zpigA `EdW ,"mipFYgYA dxiC"¦¨©©§¦¤§¦©¨¦§£©©
"`cExtC `nlr" zpigaA ixnbl micxFtnE mixf mixaCd©§¨¦¨¦§¨¦§©§¥¦§¦©¨§¨§¥¨
,`xFdpl `kFWgn `kRdz`l mdil`n milFre mikWnp¦§¨¦§¦¥£¥¤§¦§©§¨¥£¨¦§¨

d ipa`n gTIe" xn`p mdilr mBWmFwOzpigA ± " ¤©£¥¤¤¡©©¦©¥©§¥©¨§¦©
zpigAn milMd zxiaWA EltPW ,"mlFr lW FnFwn"§¤¨¤¨§¦§¦©©¥¦¦§¦©

Kln iptl"'כּו"(`l ,el glWIe). ¦§¥§¨©¦§©
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(50(b ,gl oOwl) "zFkln dOd miXW" ligzOd xEACA x`AzpW dn oiIre)§©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦¦¦¥¨§¨§©¨

"cxRi mXnE" oiprA'כּו`NirlC `BlRn iciכּו', lr ok` . §¦§©¦¨¦¨¥¦©§¨¦§¥¨¨¥©§¥
dHnN iENiBd zFidl ,"zFrEWi ginvn" KWnp "zFwcv rxFf"¥©§¨¦§¨©§¦©§¦§©¦§©¨

deWA oFxg` ip`e oFW`x ip`" oipr Edfe .dlrnl FnM'כּו." §§©§¨§¤¦§©£¦¦©£¦©£§¨¤

ּבענין ּגאּוּלה, ער הּכינּויים ּבערכי ּב"ּפרּדס" bi)ועּיין ,b zEx)"ּוגאלּתי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
".אנכי  ִָֹ

oiIre[xdGA],WBIe zyxR Wix('ב עּמּוד ר"ה, "`oi(דף :iAB §©¥©Ÿ©¥¨¨©©¦©ַַ©¥¥
oiNtY oiA oiwiqtn `lC dnM ± dNtzl dNE`B oiA oiwiqtn©§¦¦¥§¨¦§¦¨§¨§¨©§¦¦¥§¦¦

.("W`x lW oiNitzl ci lW¤©¦§¦¦¤Ÿ
oFW`x ip`" :xdf ipETYd mWA a ,cqy (a KxM ziW`xA) igie dxFYd xF` d`x)§¥©¨©§¦§¥¦¤¤§¥©¦¥Ÿ©£¦¦

(` ,hty scaE mW oiIr ,"zEklnA ± oFxg` ip`e ,xzM ±. ¤¤©£¦©£§©§©¥¨§©

(51eizW`xn mUIe").("`Edd mFwOA aMWIe , ©¨¤§©£Ÿ¨©¦§©©¨©

(52a cEnr sFq ,epw ` wlg xdf .a cEOr Wix ,alw sC r oETY xdf ipEwY)¦¥Ÿ©¦©¥©Ÿ©¥¤©

.(dxFY ixzqA§¦§¥¨

"לסּוסתי"53) הּמתחיל ּבּדּבּור ׁשנתּבאר מה a)(עיּין ,ai lirl)" ּכי ּגּבי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ§¥ִֵַ
יּבנה  חסד עֹולם ").אמרּתי ְִִֶֶֶַָָָ

(54.("aizM mY`")©¤§¦

(55.(` ,biw .a ,iw b wlg xdf)Ÿ©¥¤

כּו'"56) מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה הּמתחיל ּבּדּבּור ׁשנתּבאר מה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ(ועּיין
(b ,cv dkxA lirl).( §¥§¨¨

(57.(a ,aqw a wlg xdf .gEx `ian gEx)©¥¦©Ÿ©¥¤

(58oibA ,"de`p KxAcnE" aizkC Epiid "xtW ixn` ozPd dglW dlI` ilYtp")©§¨¦©¨¨§ª¨©Ÿ¥¦§¥¨¤©§¦§¦¦§¨¥¨¤§¦

`wiYr xz`n gNYW` lFw `Edde ,xEAC `lA lFw zile xEAcl Dil xAcn lFwC§§©¥¥§¦§¥§Ÿ¦§©¦§©©¥£©©¦¨

.ez'` cEOr dpXd W`x dxFYd xF` ± ."xEAicl `bdp`l diOwn glWe `NirlC¦§¥¨§¨©¦©¥§©§¨¨§¦©¨Ÿ©¨¨©

(a ,bnyzz cEOr e KxM ziW`xA) igie dxFYd xF` mb d`xE§¥©©¨©§¦§¥¦¤¤©

(59zWxR dxFYd xF`A dMEx`A x`Azpe .a ,al xF` dxFY d`x ,ai dbibg)£¦¨§¥¨§¦§¨¥¨£¨§©¨¨¨©

cEOr Epif`d dxFYd xF` mb d`xE .Kli`e a ,byz (c KxM ziW`xA) Kl Kl¤¤§¥¦¤¤¨¥¨§¥©©¨©£¦©

.(enxz'`

מ"ד,60) (דף ּבראׁשית ּובפרׁשת ב'). עמּוד סֹוף רמ"א, (דף ׁשם ְְְִֵֵַַַַַָָָועּיין
" ּבענין הּׁשני ב') תֹורה"חּוט ּוב"לקּוטי ."[l"fix`dl].ּביהֹוׁשע ְְְִִִֵַַָָ§©©¦©ִַֻ

(61.(h gNWA `nEgpY .` ,grw ` wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤©§¨§©©

(62.(c ,q mW d`xE .a ,fp zTg lirl)§¥ª©§¥¨

א').63) (קפ"ד, חּקת ּבפרׁשת ג' חלק ּבזהר עֹוד ְְֵֵֶַַַַַָָֹֻועּיין

(64.(` ,fi "EdIl` gzR" dnCwdA xdf ipETY)¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨

(65lirl x`AzPW dn oiIre(c ,i .c ,e .` ,e)ip` dxFgW" wEqR lr §©¥©¤¦§¨¥§¥©¨§¨£¦



c"agריח i`iyp epizeax zxezn

xn`p dNgzOW Edfe"mixFYA Kiigl Ee`p"`EdW ± §¤¤¦§¦¨¤¡©¨§¨©¦©¦¤
xg` df ici lre .l"PM dRÎlrAW dxFYe azkAWÎdxFY¨¤¦§¨§¨¤§©¤©©§©§¥¤©©

KM"mifExgA Kx`Ev""W ,Kx`ESlFTd zpigA ± " ©©¨¥©£¦¤©¨¥§¦©©
miawp ziIUr zpigA zFidl ,dHnNÎdlrnln dkWnde§©§¨¨¦§©§¨§©¨¦§§¦©£¦©§¨¦
zFWAElnd zFIzF`d mdW ,zFaFh mipa` iPin lkA§¨¦¥£¨¦¤¥¨¦©§¨

zEInWbA'כּוllg iAle" ici lr KMכּו', xg` df ici lre ," §©§¦©§¥§¦¦¨©§©§¥¤©©©
"mifExgA"xcq lkA hEgd zkWnd zFidl , ©£¦¦§©§¨©©§¨¥¤

gixan" oibxc lM sFq cr oibxc lM Wixn zElWlYWdd©¦§©§§¥¥¨©§¦©¨©§¦©§¦©
"dvTd l` dvTd on66.: ¦©¨¤¤©¨¤

mixiyd xiy ,mixeza jiigl e`p d"c

1

2

3

4

5

6

7

8

9

WOn sFqÎoi` xF` iENib KWnp EN` zFxEaB ici lrW ,"de`pe§¨¨¤©§¥§¥¦§¨¦¥©¨
"`wp xnrM DiWix xrU" zpigAn dlrnNW dn'כּו. ©¤§©§¨¦§¦©§©¥¥©£©§¥

קע"ה, (דף וּיׁשלח הּזהר הּמאמר ּפי על אחר ּבמקֹום ׁשנתּבאר מה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָֹועּיין
ׁשם עּיין כּו'", הוי"ה ּדרכי יׁשרים "ּכי ּבפסּוק x"Enc`lב') xdGd ixE`iA) ְְְִִֵֵַַַַָָָָ¥¥©Ÿ©§©§

(Kli`e b ,k irvn`d. ¨¤§¨¦¨¥¨

(66" ּפסּוק על ׁשנתּבאר מה מּצּוארניכּו'לּבבּתני ועּיין ענק "ּבאחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
(b hk oOwl). §©¨

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

השיר ‰Â‰(יט) בענין שמצינו מה להבין יש מעתה
כפול  ושיר פשוט שיר מדרגות ד' בו שיש
כי  מדרגות ה' הן (וכללותן מרובע ושיר משולש  ושיר
ומשולש  כפול דשיר מדרגות לד' כולל הוא פשוט שיר
(שזהו  הקבלה. וס' בזהר כמבואר (כמשי"ת) ומרובע
פשוט  שיר כו' לשלמה אשר השירים שיר במ"ש הנרמז
ומרובע) ומשולש כפול דשיר הללו השירים שכולל
הגוונין  בענין בזהר שמצינו ע"ד יובן הענין ובאור
הנשמות  בו שעולים בגעה"ת העומד בעמוד שנראה
בבחי' באים שבו כנ"ל וחדש שבת מידי העליון לג"ע
גוונין  ג' זה בעמוד שנראים כנ"ל הראשון ממהו' הבטול
ג' בגלוי בו שנראים הקשת (כמראה וירוק וסומק חיור
כידוע  ונחשת וכסף דזהב מדרגות ג' והן הללו גוונין
בחי' אבל בגילוי הללו גוונין ג' בה שיש בשושנה וכמו
כלל  ניכר גוון שם אין עצמו השמש כאור  פשוט אור
שם  מבואר והנה כו') הללו גוונין ג' בו שכלולים אע"פ
או  חיוור אחד גוון רק זה בעמוד נראה לא שלפעמים
גוונין  ד' ולפעמים גוונין הג' בו נגלו ולפעמים סומק

שהוא ולפעמים פשוט גוון כמו רק מיוחד גוון בו אין
גוונין  מב' שכלול כפול ושיר פשוט שיר בחי' לנגד
מרובע  ושיר הנ"ל גוונין מג' משולש ושיר וסומק דחיור
שבשיר  למעלה מבואר הנה כ"ז ולהבין גוונין. ד' מגילוי
הבטול  בענין יש והנה במציאות הבטול בבחי' עולין הן
כולם  על ולמעלה שונות. מדרגות כמה כנ"ל לאין מיש
בחי' ע"י (שהוא הפשוט בטול בחי' הוא יחד הכוללם
שהוא  היינו פשוט שהוא זה בטול וענין פשוט). שיר
מה  בדבר מורכב בלתי הנפש בעצם עצמי בטול בחי'
מצד  או ברצון הבטול שאם בשכל. ולא ברצון לא כלל
אבל  עכ"פ מה בדבר מורכב בטול נקרא ה"ז וטעם שכל

בא  שאינו פשוט נק' ממש בעצמות הבטול כאשר
שהוא  אלא כלל מה בדבר עדיין ובהתפשטות בהרכבה
בבטול  ממנו שמסתעפים בטול מיני לכל היולי מקור
שאין  די' נקודה כמו והוא כו' וכה"ג ומדות ושכל הרצון
(שזהו  לבד אחת כנקודה מצומצם רק כלל התפשטות בו
מן  שלמעלה דחכמה באין או הכתר פנימית בבחי'
בטול  התפעלות מן ולמעלה דחו"ב והשגה השכל
לפני  הבא דמיון כמו וזהו כו') אוי"ר שבמדות מורגש
מכל  לגמרי שמתבטל בנפשו הכנה בלתי פתאום המלך
דומם  כאבן לארץ בהשתחוואה ונופל וכל מכל מציאותו
(גם  מה דבר ומציאות מהות לבחי' כלל א"ע ירגיש לבל
מלך  אימת עליו נופל כי בטל) שהוא במה ירגיש לא
עד  ממילא בנפשו הזה הגדול בטול ונעשה פתאום
דומם  כאבן להיות לגמרי עצמו הרגשת בהעדר שנעשה
(שזהו  כו' ממעמדו נתבלבל כי מאומה לדבר יוכל בלי
אדני  שאו' י"ח בתפלת וכהשתחוואה הנ"ל הב' בטול
ה' לפני להשתחות כ"ב בבוא וכה"ג כו' תפתח שפתי
בטול  להיות יכול ועכ"ז לאצי'. מבריאה שעולים ממש
עצמי  בטול שמתבטל העלייה בתחלת גם כזה פשוט
מן  למעלה נעשה שא' במ"ת כמו הטעם מן למעלה
בעזרה  רגל עולי של ההשתחוואה בחי' וכמו הטעם
לאין  היש בטול נק' הבטול כ"ז שעכ"פ כו') הע"ה אפי'
(אבל  שלו העצמות מכל שמתבטל רק שבטל מי שיש

שא' ואהרן בעצם במשה מה מה. ונחנו ח) ז. טז, (שמות
זהו  הפשוט הבטול ובזה כו') היש מבטול למעלה
מהתפשטות  למעלה אין בבחי' שהוא דחכ' די' כנקודה
גוון  בזה שאין ממש הנפש בעצם שהוא וטעם בהשגה
שמורכב  בטול לכל היולי מקור הוא רק עדיין מיוחד

וד"ל: כו' מה בדבר
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לקושיית ‰Â‰ח) נכון ישוב לנו יבואר במ"ש
על  קנ"ז סי' בתשובותיו ז"ל הריב"ש
אני  צריך ומתחילה הספירות, בענין בתפלתם המכוונים
לו  שאלתי א' ופעם וז"ל, לשונו קצת להעתיק
איך  הריב"ש מאד ששבחו ז"ל יוסף דון (להמקובל
המקובלים  אתם איך גדול) וחסיד בתלמוד חכם שהי'
אחרת  ובברכה ידועה לספירה מכוונים אחת בברכה
שיתפלל  לספירות אלהות יש הכי ועוד אחרת לספירה
לשם  אם כי התפלה שתהי' חלילה לי וענה להן, אדם
ריב  לו שיש מי כמו הזה הדבר אבל העלות עלת ית'
אל  שיצוה ממנו יבקש דין לו שיעשה המלך מן ושואל
הסוכן  אל זה שיצוה לא לו שידין המשפט על היושב
אם  וכן בטעות, שאלתו תהי' כי האוצרות על הממונה
אל  שיצוה לו יאמר לא מתן לו שיתן המלך מן ישאל
יין  ממנו ישאל אם וכן הסוכן, אל שיצוה אבל השופט
יאמר  לחם ישאל ואם המשקים לשר זה שיצוה יבקש
התפלה  בענין הוא כך זה, בהפך לא האופים לשר
המחשבה  שמכוין אלא העלות לעלת לעולם שהיא
דבר  לאותו המתייחסת ספירה לאותה השפע להמשיך
הצדיקים  על שבברכת שתאמר כמו עליו מבקש שהוא
ובברכת  רחמים מדת שהיא חסד הנק' לספי' יכוין
הדין  מדת שהיא גבורה הנק' לספירה יכוין המינין
מכוונת  הנז' החסיד לי ביאר זה זה, על והקש
בכל  אותנו מכניס מי אמנם מאד, טוב והנה המקובלים
ידע  והוא בכונה ית' לשם סתם להתפלל טוב הלא זה
ה' על גל הכתוב כמאמר המבוקש ישלים דרך באיזה

ע  ובטח הרב דרכיך שאמר מה וזה יעשה, והוא ליו
אני  למעלה, שהזכרתי ז"ל דקינון שמשון רבי הגדול
מלב  להוציא כלומר התינוק זה לדעת מתפלל
בתחלה  והנה עכ"ל. כו' לספי' שמתפללים המקובלים
יחשוב  שלא הנ"ל, המקובל דברי קצת לבאר צריך
השפע  שלהמשיך ממש לנמשל דומה שהמשל המעיין
שמבקש  במשל שאמר כמו הוא כו' ספירה לאותה
במשל  שלמטה לפי כו', הסוכן אל שיצוה מהמלך
המלך  ולא נפרדים אנשים הם השופט או הסוכן
לא  המתן נותן הסוכן וכן המלך ולא הדן הוא והשופט
ית' בו למעלה כן ואין כו', מצוה שהמלך אלא המלך
כמו  כו' הדיין הוא הבורא הוא ית' בעצמו שהוא

ספי' ע"י נמשך שהדין ואע"פ ספ"ד, באבות שמבואר
אלהות  שהיא (אע"פ ית' עצמו הבורא שאינה הגבורה
אלא  בעצמה מהספי' ההמשכה אין מ"מ כנ"ל)
כו' הדיין הוא ונמצא הנ"ל ספי' ע"י שדן ית' מהבורא
שבמשל  כמו ולא החסד ספי' ע"י המתן הנותן הוא וכן
לא  דא"כ לומר ואין כו' המלך ולא נותן בעצמו הסוכן
שיצוה  מהמלך יבקש כו' ריב לו שיש מי כי מ"ש א"ש
תהי' כי הסוכן אל שיצוה לא המשפט על היושב אל
המשפט  על שהיושב במשל דהניחא בטעות, שאלתו
ואין  המלך אינן ושניהם נפרדים אנשים שני הם והסוכן
ומש"ה  כו' מתן לתת המשפט על היושב האיש בכח
משא"כ  בטעות, שאלה הוא השני אל שיצוה כששואל
על  היושב עצמו הוא ית' שהבורא בנמשל למעלה
עצמו  והוא הגבורה בספי' התלבשותו ע"י המשפט
שואל  האדם אם אף וא"כ החסד. ע"י מתן הנותן הסוכן
כו' השופט אל שיצוה ב"ה הא"ס ממ"ה מהמלך המתן
הוא  ית' הוא שהרי בטעות שאלה זה יקרא האיך
שהבורא  כיון דמ"מ כו', מתן הנותן עצמו והוא השופט
ע"י  ולא בחסד התלבשותו ע"י המתן להשפיע דרכו ית'
המתן  ממנו כששואל א"כ בגבורה התלבשותו
והן  טעות, הוא בגבורה התלבשותו ע"י לו לשישפיע
הגבורה  ע"י ג"כ חסד להשפיע יוכל ית' הבורא כי אמת
צריך  שלזה אלא מכולן כלולה א' כל ית' מדותיו כי
דרכו  הדין במדת כי לרחמים מדה"ד להפך גדול זכות
ע"פ  וארז"ל כו' בעיניו זכו לא שמים כמ"ש לדקדק
זכות  ע"י לא אם כו' ראה אמת ראה מה משה וימהר
להטיב  דרכו החסד מדת ע"י משא"כ ועצום גדול
מי  ז"ל הריב"ש קושיית ואמנם כו', ולטובים לרעים
ית' לשם סתם להתפלל טוב הלא בכ"ז אותנו  מכניס
מהתלבשותו  למעלה שהוא כמו העלות לעלת ר"ל כו'
אם  המבוקש ישלים דרך באיזו ידע והוא עדיין בי"ס
זה  של בקשתו ענין לפי כו' החסד בספי' שיתלבש ע"י
ענין  צ"ל זה (וליישב לכאורה: אלימתא קושיא והיא
המדות  עי"ז להמשיך כדי ית' לו שמשבחים ההלל
איהו  מדות אינון מכל לאו הרי דאל"כ לגלוי מהעלם

הזכרת כלל ע"י וכמ"כ כו' בהן מתלבש ההילול וע"י
בקל  ויומשך בה מתלבש ההוא להספי' השייך השם

כו'): המבוקש יותר
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Í‡ נמשך שאינו לפי האדריכל על מתרעם שהוא זהו
אך  אלקים. בשם הוי' משם מלמעלה המשכות
ריח  שהוא הניחוח ריח את וירח כשנאמר אח"כ
מישאל  חנניא של ריח את וירח פי' ובמדרש הקרבנו',
המשכ' שנמשך היינו לבו, אל ויאמר ועי"ז ועזרי',
בש' הוי' ש' גילוי ויהי' אלקי' בשם הוי' ש' מבחי'
לבוראן  דומין שצדיקי' מזה רז"ל שלמדו וזהו אלקים.
ויאמר  שנא' לבם ברשות הם רשעים כי ברשותם, לבן
לבו, ברשות שהוא לפי בלבו נבל אמר בלבו המן
לבו  אל ויאמר בהן שנא' ברשותן לבן הצדיקי' משא"כ
שלבן  והיינו לבו, אל ה' ויאמר שנא' לבוראן דומין
למעלה  וכך הלב, על שליט שהמוח היינו ברשותן
שם  על מושל הוי' ששם מה היינו לבו אל ה' ויאמר
ששם  אלקי' מכל ואדונינו הוי' גדול כי וכמ"ש אלקים
אך  הטבע בגי' הוא אלקי' כי אלקי', ש' על מושל הוי'

את  ומהפך הטבע על מושל הוא הוי' שיהי'שם הטבע
כו'. ומופתים אותות גילוי

‰‰Â גבעת ואל המור הר אל לי אלך מ"ש יובן בזה
כריח  יהושע שמל הערלות גבעת שעלה הלבונה
בחי' ג"כ היא ערלה דהנה הוא, והענין לבונה. של
אוה"ע  שאומרי' ע"ד וזהו ומסתיר, שמכסה טומטם
כו', ומעלים מסתיר הוא שהערלה העולם הוא טומטם
עלה  ועי"ז הערלה את שמכרית המילה ע"י הנה אך
והסתר  העלם שנעשה עי"ז שדוקא לפי כלבונה, ריחן
בחי' נעשה עי"ז לאור מחושך ונתהפך סט"א ואתכפי'
שכד  לפי ממנה, נהנית שהנשמה דבר הוא שריח ריח,
ועי"ז  ולעילא לעילא דקב"ה יקרא סליק סט"א אתכפי'
יעלה  מי וזהו אלקי'. בש' הוי' שם גילוי בחי' נעשה
מילה  שע"י לפי הוי' וס"ת מילה ר"ת השמימה לנו
לפי  ג"כ, למטה דהיינו תיבות בסופי גם הוי' שם נמשך
ועי"ז  המקיפין מקור בחי' השמימה עולה שמילה
לפני  ריחן שעלה וזהו בס"ת. גם הוי' שם נמשך
כו' לבונה של וכקומץ סמים קטרת כריח הקדב"ה
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ועצמי'Â˘¯˘קיד) פנימי' מבחי' היא זו המשכה
כו', השתל' מבחי' מע' שלמע' אוא"ס
השתל' לס' שייכו' לזה שיש דאוא"ס חיצוני' דבחי'
המדידה  (שזהו כו' והדרגה בס' היא ההמשכה הרי
וגבול  במדה להאיר בעצמו ששיער דברה"ע ברצון
פנימי' מבחי' רק כו'), והדרגה בס' ההמשכה להיות
שיהי' נמשך משם כלל להשתל' שייך שאינו אוא"ס
וז"ש  כו', המדה קו דמא' והדרגה בס' שלא הגילוי
וישיש  כתר בגימט' דישיש אורח לרוץ כגבור ישיש
מחצה  דמבחי' הכתר, חצאי ב' שהן יש ב"פ הוא
שרש  הוא דוקא משם הכתר פנימי' שזהו העליון
למטה  עד אלקו' מהות גילוי להיות הזאת ההמשכה
דהנה  מלתא, תליא ביעקב דהא הזהר וז"ש כו'. מטה
דהיינו  וידוע הכתר עד שעולה הת"ת בחי' הוא יעקב
התיכון  בריח בחי' וזהו דוקא, הכתר פנימי' בחי'
חלוק  האמצעי דקו וידוע הקצה, אל הקצה מן המבריח
מן  שמבריח הא' דברים, בב' ושמאל דימין הקוין מב'

בכתר  ג"כ דשרשן הקוין מב' למע' ביותר העליון קצה
שרש  האמצעי קו אבל הכתר, חיצוני' בבחי' רק אך
קצה  עד ומבריח כו', הכתר פנימי' מבחי' המשכתו
דהנה  דאצי', סוכ"ד המל' בחי' דהיינו ביותר התחתון

ארוך חו  אבא ויסוד אתפשטת, הוד עד רק בינה הרי "ב
בחי' עד מבריח האמצעי קו אבל ז"א, יסוד עד שנמשך
והב' כו'. שבה האחרונו' ובבחי' דאצי' סדכ"ד המל'
ממש, א' כמהות היא הקו דכללו' הוא ההמשכה דאופן
הוא  החסד הרי מימין חח"ן כמו קוין הב' כמו ולא
משא"כ  כו', משמאל בג"ה וכן החכ' מבחי' אחר מהות
במ"א  וכמ"ש כו' ממש א' מהות הם כולם  דת"י
הכתר  פנימי' מבחי' ממשיך שהדעת והיינו באורך,
ויסוד  ת"ת בבחי' שנמשך הוא ממש ההמשכה ואותה
היא  שההמשכה דלפי תליא בהא הא הדברי' וב' כו',
ונמשך  משתנית אינה ע"כ דוקא הכתר פנימי' מבחי'
הפרד"ס  מ"ש וזהו כו'. המדרי' בכל ממש המהות בחי'
הת"ת, עם מיוחדת בהיותה המל' בחי' הוא דמצבה
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דז"א  נה"י מבחי' מקבלת המל' השתל' ס' ע"פ דהנה
כו', מגופא לבר הן דנה"י המדות חיצוני' מבחי' והיינו
בתוקף  שהרי המדות מחיצוני' רק שמקבל הדבור וכמו
ומל' ת"ת יחוד אמנם כו', לדבר יכולי' אינו ההתפעלות
וכמ"ש  כו' המדות עצמו' בחי' במל' שנמשך הוא
שמדבר  הדבור וכמו כו', ונטעתם תבאו וכי ד"ה בלק"ת
נק' ע"מ כך כו', חכ' דברי שמדבר להדבור חול דברי
אבל  כו', נה"י בחי' רק בהם שמאיר לפי דהדיוטא מלין
וזהו  כו'. ית' ורצונו חכ' פנימי' מבחי' בהם נמשך עה"ד
זהו  ובשרש כו', מ"ת זו והת"ת וכמא' ומל' ת"ת יחו'
וסיהרא  שמשא יחוד והו"ע דאו"א פנימי יחוד בחי'
דאו"א  פנימי דיחוד וידוע כו', או"ח המשכת להיות
במ"א  וכמ"ש דוקא הכתר פנימי' מבחי' שנמשך הוא
שמן  ויצוק וזהו כו'. דוקא הת"ת ע"י במל' שנמשך וזהו
י"ל  כו'), תליא ביעקב דהא בזהר (דעז"א ראשה על
כו' דעתיק ג"ר בחי' שזהו הטוב שמן בחי' דהיינו
גם  העצמו' גילוי בחי' המשיך ועי"ז במ"א, וכמ"ש
דהנה  הוא והענין כו'. בבי"ע הגילוי להיות מל' בבחי'
יהי' בבי"ע למטה שגם להמשיך הי' יעקב כוונת תכלית
ג"כ  שזהו באצי', שהוא כמו חד וגרמוהי וחיוהי איהו
בהלכו' למטה התו' שניתנה במ"ת הכוונה תכלית
הטבעי  שכל היינו גשמי בשכל מושגי' ולהיות גשמי'
הטבעי  בשכלו אותה ומבין ההלכה שלומד שע"י כו',
במעשה  וכן ית', לחכמתו כלי הטבעי השכל נעשה
כלי  גשמי היד נעשה וגמ"ח צדקה במצות וכמו המצות
כלי  שהיא ימינא דרועא חסד כמו ב"ה, לאוא"ס
צדקה, הנותנת הגשמי היד הוא כמו"כ לאוא"ס,
חסד  כמו גשמי היד יהי' דאז לעתי' כן יהי' ובהתגלו'
הצדקה  בנתינת דעכשיו העבודה ע"י וזהו ממש, דאצי'
יהי' ולעתיד בהעלם שזהו רק כ"ה עכשיו גם דבאמת
לאלקו' כלי עי"ז נעשי' טבעי' המדות וכן כו'. בגילוי
הוא  שהעיקר כו', והמפייסו כו' לעני צדקה הנותן וכמו
הצדקה  בעבודת שגם יפה בעין שיתן שבלב המדה
דוקא  יפה בעין הנתינה להיות צריכה כפי' בדרך שהיא
כלי  טבעי' המדה נעשה ועי"ז כו', לבבך ירע ולא וכמו
(ויש  דוקא המעשה בכח הן המצות וכל כו', לאלקו'
גם  שיהיו בהן הכוונה ג"כ הלבבות חובת שהן מצות
בשני  לבבך בכל כו' ואהבת וכמו הטבעי', בכחות
יתעורר  הטבעי הלב שגם היא האה' מצות דעיקר יצריך
בדברים  ונתלבשו כו') ירננו ובשרי לבי וכמו באה'
בקלף  ותפילין הגשמי בצמר ציצית כמו דוקא גשמי'
התלבשו' שתהא הוא בכ"ז הכוונה דתכלית כו', הגשמי
שלמטה  וחסד בחכ' ממש ב"ה אוא"ס והתאחדו'
ובעשייתן  כנ"ל, דוקא המעשה בכח שהן במעהמ"צ
מרע"ה  המשכת הי' שזה כו' הגשמי' בדברים בגשמי'

חד  וגרמוהי וחיוהי איהו בבחי' היחוד יהי' למטה שגם
ידבר. משה ד"ה בתו"א וכמ"ש כו' למע' כמו ממש
וכמ"ש  מהאבות הי' דמ"ת יחו"ע דהתחלת נודע והנה
התחלת  עיקר אמנם לך, לך בפ' מהאריז"ל בלק"ת
ע"פ  בחוקותי פ' במד"ר וכדאי' יעקב ע"י הי' היחוד
את  פדה אשר ליעקב הה"ד יעקב בריתי את וזכרתי
שתהא  בת להוליד שעתיד וראה כו' לא' משל אברהם
להנצל  הוא כדאי כו' אברהם כך כו' למלך נשאת
כל  קודם דהנה זה ביאור במ"א ומבו' כו', יעקב בשביל
דשכינתי' ושכינתי' קוב"ה יחוד לשם אומרים מצוה
זהו  וקוב"ה כו', ממכ"ע בחי' הוא ובד"כ מל' בחי' הוא
ושכינתי' קוב"ה ויחוד כו', ומובדל שקדוש סוכ"ע בחי'
יחוד  וז"ע כו', בממכ"ע סוכ"ע בחי' גילוי שיהי' הוא
והיחוד  וד"ת ד"ע ה' דעות דאל הדעת המשכת שהוא
איך  בד"ע שהוא כמו מושג יהי' בד"ת שגם הוא
דכתיב  מיעקב, התחיל זה ויחוד כו'. קכל"ח שכולא
בבחי' הי' שאברהם תחבקני וימינו לראשי תחת שמאלו
לראשי  תחת שמאלו בבחי' הי' ויצחק תחבקני, וימינו
בכדי  אבל היחוד, הכנת שזהו מקיף בבחי' הוא שכ"ז
ההתחלה  הי' היחוד שז"ע פנימי' בבחי' למטה שיומשך
כשחר  יבקע אז וכמ"ש יבקע אותי' שיעקב לפי מיעקב,
גילוי  להיות החשך את לבקוע התחיל שיעקב אורך
בחי' לחרן יעקב שהלך וזהו כו'. למטה ד"ע בחי'
ע"י  וגם כו', והגילוי האור שם להמשיך דפרודא עלמא

ע  המשיך למע' והעלה שבירר אוא"ס הבירורי' גילוי י"ז
שעבוד  תחלה צ"ל הי' מ"ת קודם (וכמו כו' למטה
רב  ערב וגם וכמ"ש הרבה ניצוצו' העלו שעי"ז מצרים,
להיות  מ"ת הי' במצרים שלהם הבירור תוקף וע"י כו',
כמו"כ  לך, לך ד"ה בתו"א וכמ"ש כו', בגשמי' תומ"צ
שזהו  גרוני נחר בחי' לחרן היציאה צ"ל הי' ביעקב
ובהגהות  אמור לכן ד"ה בתו"א ועמ"ש גלות בחי'
המשיך  ועי"ז לבן, בצאן רב בירור שם ובירר לשם,

כו'). למטה אוא"ס גילוי להיות
.¯ÂˆÈ˜ פנימיות מבחי' דוקא היא ההמשכה ושרש

עד  עולה ת"ת יעקב ע"י הוא ולכן אוא"ס,
קצה  המל' עד ומבריח העליון קצה הכתר פנימיות
ומל', ת"ת יחוד וזהו בשוה, הקו ובכל ביותר, התחתון
ג"ר  י"ל שמן ויצוק וזהו דאו"א, פנימי מיחוד ושרשו
שגם  הוא דתורה המשכה דהנה הוא והענין דעתיק.
דההלכה  חד, וגרמוהי וחיוהי איהו יהי' בבי"ע
הנותנת  היד כח הרי ובמצות ח"ע, מהות היא המושגת
בהתגלות, יהי' ולעתיד כלים, נעשים המדות וכן צדקה
יעקב, שהמשיך היא וההתחלה משה, שהמשיך וזהו
המשיך  הבירורים וע"י לחרן, שהלך וזהו יבקע, יעקב

ב"ה. א"ס פנימיות
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בשושנים"1"אני  הרועה לי ודודי .2לדודי

ישראל. כנסת היא ו"אני" יתברך, ה' הוא "דודי"

אלי. רק הוא יתברך וה' – לי" "ודודי יתברך, לה' רק אני – לדודי" "אני ישראל: כנסת אומרת
לכן  קודם שכתוב בשושנים".3כפי הרועה לו ואני לי "דודי

רש"י  פסח,4אומר קרבן לי. ציוה ברוךֿהוא, הוא, הכל את רצה, יתברך שה' מה כל – לי" "דודי :
מכל  דורש ואינו ישראל מכנסת דורש יתברך ה' הכל את קרבנות, להביא משכן, לבנות בכורים, להקדיש
ולא  יתברך מה' רק תובעת היא צריכה ישראל שכנסת הצרכים כל ואת – לו" "ואני אחרת. אומה

אחר. ממישהו

להבין: צריך

שני  תוכן הרי לו"? ואני לי "דודי הקודם הפסוק על לי" ודודי לדודי "אני בפסוק דבר החידוש מהו
נאמר  ובמדרש בשושנים", "הרועה  הוא הסיום הפסוקים בשני שוה. הלכות".5הפסוקים "ששונים –

הוא: הענין אלא

עבודה  הוא והשני צדיקים של עבודה הוא האחד ברוךֿהוא. הבורא בעבודת עבודה אופני שני יש
תשובה. בעלי של

יודעים  שהצדיקים הצדיקים, עבודת על מדבר לו" ואני לי "דודי הפסוקים: שני בין החילוק זה
לימוד  תעשה, לא מצוות הן עשה, מצוות הן ישראל, מכנסת תובע יתברך שה' מה כל את ומקיימים

התורה. עלֿפי טובות במידות ישרות הנהגות וגם התורה

את  להם שיתן יתברך, מה' תובעים הם צריכים, שהם מה כל את לו", "ואני – הצדיקים אצל לכן
מצידם. התעסקות ללא להם שדרוש מה כל

ויגיעה, עבודה דורש הארץ מן לחם השמים. מן לחם שהוא ל'מן' הארץ מן לחם בין ההפרש זהו
יגיעה. דורש אינו השמים מן לחם אבל וטחינה, קצירה זריעה, חרישה,

העוסקים  אוהל יושבי אבל ויגיעה. עבודה עלֿידי הארץ, מן לחם הם שלהם הצרכים – עסקים בעלי
התעסקות  שום ללא השמים מן לחם הם שלהם הצרכים – ועבודה בתורה שעוסקים וצדיקים בתורה

עצמם. מצידם

מאניפולי. זוסיא ר' הקדוש הצדיק מהרב הידוע כמעשה

שעזב. לפני להם שהשאיר והירקות הקמח ממעט התפרנסו ביתו בני במעזריטש, שישב הזמן במשך
רעבים. ביתו בני את מצא ממעזריטש בבואו
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המאמר 1) גם ע'ראה (לעיל הראשון לדודי" "אני 113)ד"ה
אדמו"ר]. כ"ק [הערת

ג.2) ו, השירים שיר
טז.3) ב, שם

תרפ"ז,4) המאמרים ספר הפסוק. על השירים שיר גם ראה
.196 ע'
שבת 5) ע"א. לג, ראה תורה, לקוטי ע"ב. כ, ב חלק זוהר,

ע"ב. ל,
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ביתו  ובני זוסיא עולם, של "רבונו תפילה: ונשא לעיר מחוץ אל זוסיא ר' הקדוש הצדיק הרב הלך
מונחים  ובו פתוח בבור הדרך בצד זוסיא ר' הקדוש הצדיק הרב הבחין מהשדה בחזרתו לאכול". רוצים
התמסר  ושוב זמן, למשך וירקות קמח קנה הבור. את וסתם הניח, השאר ואת אחדים לקח הוא מטבעות.

ברוךֿהוא. הבורא בעבודת הקדושה לעבודתו

לי": "דודי הפסוק כוונת זו

בתורה  העבודה שעלֿידי רוצה ברוךֿהוא הבורא – בתחתונים" דירה לו להיות הקב"ה "נתאווה
אומר  שהרבי כפי הגשמי, בעולם דירה יתברך, לו כביכול, יעשו, הקדוש 6ומצוות ברצונו עלה שכך ,

לאורה  החשיכה את והופכים אחרא הסיטרא את מכופפים כאשר יתברך, לפניו רוח נחת שיהיה יתברך,
מאור  יותר עוד הזה, העולם כל של אחרא והסטרא החושך במקום יאיר ברוךֿהוא איןֿסוף ה' שאור –

בעו  המאיר העליונים.ה' למות

ללא  השמים, מן לחם הם הבורא ועבודת בתורה העוסקים הצדיקים של צרכיהם – לו" "ואני לכן
שלהם. עבודה

בעליֿתשובה. של עבודתם היא הבורא בעבודת השניה העבודה

תשובה. של תנועה בעצמו לעורר צריך שהאדם היא זו שעבודה לי", ודודי לדודי "אני הפסוק כוונת

אלול  ראשיֿתיבות לי" ודודי לדודי "אני שכל 7זהו הנפש חשבון של החודש הוא אלול חודש כי ,
להבא. על טובה וקבלה העבר על תשובה ולעשות הרוחני, ומצבו במעמדו היטב להתבונן צריך אחד

.øåöé÷ הדרוש כוונת מהי שואל ישראל. לכנסת  רק הוא יתברך וה' יתברך לה' רק היא ישראל כנסת
הוא  האחד עבודה. אופני של סוגים שני קיימים הבורא שבעבודת מבאר לו". ואני לי "דודי הפסוק על
מן  לחם הוא צרכיהם שמילוי לו", "ואני ולכן לי", "ודודי שזהו ועבודה, בתורה העוסקים הצדיקים עבודת
יהיה  הזה שהעולם היא הבריאה תכלית נשמתוֿעדן. זוסיא ר' הקדוש הצדיק הרב עם המעשה השמים.

ועבודה. תורה עלֿידי יתברך לו דירה

.a

ïéáäì:יותר ברור הענין את

בדרך".8כתוב  חטאים יורה כן על הוי' וישר "טוב

במדרש  כך על כי 9נאמר "ישר"? הוא ומדוע "ישר". הוא כי "טוב"? כביכול, הוא, יתברך ה' מדוע :
"טוב". הוא

אדם: בני מידות על שמים מידות של המעלה יתרון את מסביר המלך דוד

מידת  הטוב. מידת וישנה הישר מידת ישנה נפרדות. מידות שתי הן וישר טוב אדם, בני במידות
להעניש, יש לאו ואם להיות, שצריך כפי רק להיות עוז תוקף בכל תובעת זו מידה כי גבורה, היא הישר
הטוב  בזו, זו קשורות וישר טוב המידות שמים, במידות אבל הישר. מידת כהבנת חזק להיות צריך והעונש
לחלוטין  שונה עצמו, בפני אחד כל גם השמימי, והישר הטוב לכך, בנוסף בטוב. מלא והישר בישר גדוש

למטה. והישר מהטוב
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ל"ו.6) פרק בתניא
שער 7) חיים, עץ פרי השנה. ראש תפילות שער  אבודרהם,

א. פרק השנה ראש

ח.8) כה, תהלים
תשב.9) רמז שמעוני ילקוט תהלים. מדרש
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בירושלמי 10בפסיקתא  כתוב:11וכן

העולם. מן יאבדו שהחוטאים החכמה ענתה החוטא? של עונשו יהיה מה לחכמה, שאלו

למות. צריך שהחוטא הנבואה אמרה החוטא, של עונשו יהיה מה לנבואה שאלו

יתכפר. ועוונו אשם קרבן יביא שהחוטא התורה ענתה החוטא, של עונשו יהיה מה לתורה שאלו

לו. יתכפר ועוונו תשובה יעשה שהחוטא יתברך ה' אמר החוטא, של עונשו יהיה מה לקב"ה שאלו

מידת  שרק כאלו הן והנבואה, החכמה של הדיעות, שתי החוטא, של עונשו יהיה מה הדעות מארבע
הדעות  שתי אבל  טוב. אינו שישר – אדם בני מידות מעין הן והנבואה, החכמה ושתיהן, מחייבת, הישר

טוב. הוא וישר ישר הוא שטוב שמים, מידות הן והקב"ה התורה של

זדונות  על גם אלא שגגות, על רק לא מכפר אמנם אשם ישר. היא התורה עצת פרט: אבל 12בדרך ,
שום  אין התורה עלֿפי קרבן, וללא קרבן. מועיל או יש מזיד לכל ולא קרבן, ידי על רק היא הכפרה
עצתו  אבל  והחכמה. הנבואה של הדעות כמו הוא התורה, לדעת קרבן, ללא זדונות על שהעונש הרי עצה.

זדונות  על גם מכפרת תשובה כי טוב, היא הקב"ה .13של

רז"ל 14כתוב  אומרים וגו'". צרתני וקדם לאחר 15"אחור השישי, ביום האדם את ברא יתברך ה' כי
בראשית". למעשה וקדם בראשית למעשה "אחור פירוש זהו הבריאה. כל את שברא

העולם, בבריאת העליונה הכוונה את לבצע וצריך יכול שהוא האדם, היא העולם בריאת תכלית
העולם  את עושה הוא אזי לחברו, אדם בין טובות במידות ומתנהג מצוות ומקיים תורה לומד הוא שכאשר

יותר. ומעודן יותר מואר

אפילו  הרי טובות, מידות לו ואין מעשיות מצוות שומר אינו תורה, לומד אינו האדם כאשר אבל
עשה  במצוות הן רבות, בעבירות להכשל בקלות יכולים תורה, לומדים לא כאשר כזה. מאדם חשוב זבוב
לעשות. שאסור מה את שעושים – תעשה לא במצוות והן לעשות, צריכים שכן מה את עושים שלא –

ולא  מעשיות, מצוות בקיום שמקילים ומפני שאסור. יודע לא כלל הוא בשוגג, זאת עושה אמנם הוא
במזיד. דאורייתא עבירה עובר ליצלן, רחמנא נעשים, – לא או כן אם אכפת

לאוין  חמשה פעם בכל ימים, שלושהֿחמישה בכל או יום, בכל ליצלן, רחמנא שעוברים, כאלה ישנם
ליצלן. רחמנא במזיד, עבירה עוברי שהם כלל יודעים אינם שלהם הדעת קלות ומצד דאורייתא,

הזקן  גילוח דאורייתא.16על לאוין חמישה יש

אין  לדעתם לעשות, מורים שהם כפי בדיוק הזקן שערות את מסירים שאם האומרים פוסקים יש
על  ועובר הזקן את מגלח הוא – לגביו קל המצוות שקיום מי אבל מותר, שהדבר אומרים ויש לאוין,

היתר. בדרכי הזקן שערות את מסירים שאחרים זה סמך על במזיד, דאורייתא לאוין חמישה

התורה  של העצות הן אלו לו", ויתכפר אשם "יביא קרבן, יש שעליו מזיד, הפחות או בשגגה, החוטא
והקב"ה.

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

שנח,10) רמז ח"ב יל"ש כה. פיסקא כהנא דר' פסיקתא ראה
אדמו"ר]. כ"ק [הערת תשב

ו.11) הלכה ב, פרק מכות
ט.12) פרק שגגות הלכות רמב"ם,
ג.13) הלכה א, פרק תשובה הלכות רמב"ם, ע"ב. פו, יומא

ה.14) קלט, תהלים
ע"א.15) לח, סנהדרין
ואילך 16) תסב ע' ו, פרק זקן' – פנים 'הדרת ספר עיין

באריכות.



רכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

להבא. על וקבלה העבר על חרטה לתשובה, מוכרח הלה במזיד, החוטא אבל

וברוחניות, בגשמיות טובה וחתימה לכתיבה יזכו השנה שבראש כדי התשובה חודש הוא אלול חודש
ישראל. כלל בתוך

.øåöé÷ לטב הן ותקיף, ישר משמעו "ישר" נפרדות. מידות שתי הן וישר" "טוב אדם, בני במידות
של  לחוטא העצות שארבע מבאר מזו. זו ממולאות וישר" "טוב השמימיות, במידות אבל למוטב, והן
– והקב"ה ותורה "ישר", של העצות הן ונבואה חכמה – וקודשאֿבריךֿהוא תורה נבואה, חכמה,
אי  שעלֿידי מבאר "טוב". – הקב"ה ועצת "ישר" היא התורה עצת יותר, בפרטיות "טוב". של העצות
הכפורים  ויום השנה בראש טובה וחתימה הכתיבה במזיד. עבירה עובר נעשים הדעת וקלות תורה לימוד

אלול. חודש של והתשובה הנפש חשבון עלֿידי באים
[b"yz'd lel`] il icece icecl ip`
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w"dla d"yz'd - zegiyd xtq

‰ÎÂÒ· ,˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘ ÏÈÏ
את ‡. נשלים לכן חובותיו, את משלם ישר אדם

גוף  של העניין אודות בשבת, ששוחחנו השיחה
חסידות. של ונשמה

בשיעור  חסידיות. מידות הוא חסידות של הגוף
היומי  ונא 1ה"תניא" נא ידידיי, אהוביי כן ועל כתוב:

וכו'. בלבו רעהו אהבת לתקוע ונפש לב  בכל לטרוח
את  אתי למד הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד כאשר
ורק  מאריך, היה לא הראשונה, בפעם הקודש' 'אגרת
– השניה בפעם הקודש' 'אגרת את אתי כשלמד

ובהסברים. בלימוד האריך
זאת  "ועוד שם: כותב הזקן רבינו כ"ק שהוד מה
זאת  כתב שהרבי משמעותו אין ממעלתכם" אדרוש
חסידים. אל הדברים את כתב הרבי מעלה'. ל'בני
וגלו  עוררו הוא: ממעלתכם" "אדרוש המילים פירוש
להשליך  "שלא שם: כתוב להלן שלכם. המעלות את
להשליך  "שלא שיח". ערכתי אשר אחריכם דברי
שיח" ערכתי "אשר 'מקיף'. – הוא אחריכם" דברי

"במצוות להלן: 'פנימי'. – רוח הוא שפל והוי חז"ל
פתגמא  ותקין מילתא יציבא כי בכלל, אדם כל בפני
אחד  "שכל ההוספה מחבירו". מתוקן אחד שכל
הוא  נעשה הזולת ידי שעל – משמעה מחבירו" מתוקן

מתוקן. עצמו
ואת  המעלות, את רק לראות צריכים הזולת על
מה  לדעת כדי רק לראות צריכים הזולת חסרונות
את  בזולת לראות צריכים בעיקר אבל עצמו. בו לתקן
אלא  אחד, בכל מעלות ישנן ספק שבלי מעלותיו,
הוא  אין אם הרי ונעלמות, מכוסות שהן להיות שיכול

ולא  במחפש הוא החסרון – מעלותיו את בזולת מוצא
הרי  מים, למצוא באדמה כשחופרים – למשל בזולת.
מים  שאין פירושו אין מים, מצא לא החופר אם
מראה  הדבר אלא מים, יש בוודאי באדמה באדמה,
– לחפור ימשיך ואם שצריך, כפי חפר לא שהוא
יש  בזולת, מעלות לראיית בנוגע גם כך מים. ימצא

מעלות. בו ימצא בוודאי ואז יותר, ולחפש לחקור
ואילו  החסידות. של לגוף באשר הוא האמור כל

היא: החסידות של הנשמה
כ"ק  הוד הלב . עבודת תבע הזקן רבינו כ"ק הוד
עבודת  המוח. עבודת תבע האמצעי הרה"ק אדמו"ר
היינו  המוח, עבודת הלב . ועם הלב  בתוך היינו הלב ,
של  משמעה מה לדעת כדי המוח. ועם המוח בתוך
התשובה', 'שער את ללמוד צריכים הלב , עבודת
משמעה  מה לדעת כדי חיים'. ו'דרך התפילה' 'שער
ו'אמרי  ה'סידור' את ללמוד צריכים המוח, עבודת של

בינה'.

בהושענא־רבה ·. נוהגים היו רבי, בית נשיאי
למעלה  שהיו אלה ב'הושענות'. ילדיהם על להצליף
שלש  כתפיהם על מצליפים היו שמונה־עשרה מבני
גבורות  מעשה: בשעת אומרים והיו פעמים,
היו  שמונה־עשרה מבני למטה שהיו אלה ממותקות.
מספר  מאשר יותר אחד במספר בהם מצליפים

שנותיהם.
הבית  בני כל נכנסים היו בערב , הושענא־רבה
"לישב  מברכים היו ברכה, לקבל הרביים אל לסוכה
נוטלים  גם ולפעמים – מזונות אוכלים בסוכה",

לפת. ידיהם
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מלו 1) – זאת "ועוד כב סי' באגה"ק והוא עשחוהמ"ס של "נ".היינו
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אאמו"ר  כ"ק הוד נכנס תרכ"ז הושענא־רבה
עם  יחד – בערך שנים שש בן אז שהיה – הרה"ק
– לאה ודבורה מוסיא והאחיות ורמ"מ הרז"א אחיו
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד להם אמר לסוכה.
כ"ק  הוד לראיית שנה מאה מתמלאות היום מוהר"ש:

בפעם  הבעל־שם־טוב את הזקן הראשונה רבינו
בהקיץ.

כ"ק  הוד אצל ספק היה למזריטש, בואו בראשית
כשהחליט  מכן לאחר שם. להישאר האם הזקן רבינו
אצל  משרת כמו להיות עצמו על קיבל שם, להישאר

ממזריטש. המגיד
גם  – נמצא שהרבי היכן הוא, משרת של עניינו

"מבחוריו" נאמר שעליו יהושע, נמצא. אף־על־2הוא
ע"ה. רבינו למשה כמשרת עצמו את העמיד פי־כן

משפטים  וגו'3בפרשת עלה משה אל ה' ויאמר כתוב
ויקם  וגו' והמצוה והתורה האבן לוחות את לך ואתנה
האלקים  הר אל משה ויעל וגו' משרתו ויהושע משה
יהושע  של טיבו מה ידעתי לא שם: רש"י אומר וגו'.
הרמב"ן  וכו'. מלוה התלמיד שהיה אני ואומר כאן,

תשא  בפרשת ידע. כן שם, ה'4בפירושו ודיבר כתוב:
נון  בן יהושע ומשרתו וגו' פנים  אל פנים משה אל
כותב  רש"י אין שם וגו', האוהל מתוך ימיש לא נער,
שם  עושה מה רש"י ידע שם שכן ידעתי", "לא
"לא  רש"י אומר משפטים בפרשת כאן רק יהושע,

וכו'. ידעתי"
נמצא. שהרבי היכן להיות הוא, משרת של עניינו
המגיד  נכנס כאשר תקכ"ז, הושענא־רבה
הזקן. רבינו כ"ק הוד גם לשם נכנס לסוכה, ממזריטש
ייכנס, לא אחד שאף הדלת את נעל המגיד: לו אומר
ב'מקיף' לא בהתיישבות, אלא בהתפעלות תהיה אל

בא. הרבי – ב'פנימיות' כי־אם
על ‚. 'לב ' תמיד היה הזקן רבינו כ"ק להוד

שלא  על מליובאוויטש, המגיד דוב, יששכר ר' הרה"ח
כ"ק  הוד כאשר הבעל־שם־טוב, אל אתו אותו לקח
– דוב יששכר הר' אצל – אצלו למד הזקן רבינו
דוב  יששכר הר' נסע תקופה באותה וחצי. שנה במשך
רבינו  כ"ק הוד את אתו לקח ולא הבעל־שם־טוב אל
הזקן, רבינו כ"ק הוד של אביו ברוך, ר' הרב  הזקן.
אחת  פעם פעמים, כמה הבעל־שם־טוב אצל היה
כ"ק  הוד של אמו גם מכן. לאחר וכן העיבור, לפני
הבעל־ אצל היתה רבקה, מרת הרבנית הזקן, רבינו

.5שם־טוב 
מרת  הרבנית הזקן, רבינו כ"ק הוד של אמו
אאזמו"ר  כ"ק הוד לנינה בפרוטרוט סיפרה רבקה,
הבעל־ איך כך, על ארוך סיפור צדק' ה'צמח הרה"ק
לא  הזקן רבינו כ"ק שהוד עצמו את החביא שם־טוב

אצלו. יהיה
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כח.2) יא, בהעלותך
יג.3) כד,

יא.4) לג,
אידיש).5) (במדורת 127 ,131 ע' לקמן ראה
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מייסד  זלמן שניאור רבי של אביו ברוך, שמע לשעבר, פוזנא קהילת ראש משה, ר' סבו על
כי  כלל ציפה לא הוא אך הלמדן. הנפח שאול, יצחק ר' ידידו מפי מאד הרבה חב"ד, חסידות
יוסף  ר' גיסו על גם ישמע בנפחיה, שאול יצחק ר' של כעוזרו בדוברומיסל שהייתו כדי תוך
לראש  התמנה נישואיו שלאחר משריי, כעילוי שנודע מי אחותו, לאה דבורה של בעלה יצחק,
שבהן  בנסיבות ובמיוחד גיסו, על סיפור לשמוע מאד איפוא, הופתע, ברוך בויטבסק. ישיבה

הסיפור. סופר

שבוויטבסק. לגיסו בקשר לויכוח בנפחיה, עבודתו כדי תוך עד, ברוך היה דבר, של לאמיתו
מוסב  שעליו משריי, העילוי כי להודיע מבלי הסיפור את ברוך שמע המיוחדת, לדרכו בהתאם
מפי  וללמוד לשמוע היה ענינו כל משפחתו. יחוס על ברוך דיבר לא מעולם  גיסו. הוא הדיבור,
משפחתו. בני למדנות או למדנותו על עצמו, על מלרמוז נמנע אך ממנו, ללמוד שניתן מי כל
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גיסו, של שמעו הגיע הקטנה, העיירה לדוברומיסל, שעד כך על בלבו ברוך שמח זאת עם
מרובה  שחכמתו סתם, למדן רק אינו גיסו כי לו הוכיח עליו ששמע שהסיפור כך על ובמיוחד
חסידי  על נמנה הסיפור עלֿפי ששיער וכפי טובים, ומעשים מדות בעל שהוא אלא ממעשיו,

הבעלֿשםֿטוב.

אז  שרבו משום רבות שעות פתוחה הנפחיה כאשר האביב, בראשית המעשה: היה וכך
מרכבותיהם, את ולהתקין סוסיהם את לפרזל מחרשותיהם, את לתקן כדי מגיעים  שהיו האכרים 
עם  מלים להחליף כדי ולרביע, ולשליש למחצה בטל הולכי יהודים, גם מתאספים היו
ר' בשם אחד וביניהם למדנים, יהודים גם מצטרפים היו לפעם מפעם ועובדיה. בעלֿהנפחיה

פישל. ירוחם

שאול  יצחק ר' כי ידע לא אך החדשה , החסידות לדרך התנגדות ספוג היה פישל ירוחם ר'
להשפיע  יצליח לא כי  הבין מצדו שאול יצחק ר' חסיד. הוא למדנותו, בגלל העריץ אותו עצמו,
ברוך  נהג גם כך דאורייתא. בפלפולי אתו שיחותיו נושאי את הגביל ולכן פישל ירוחם ר' על

הצעיר.

יהודי  היותו למרות ראובן, אליעזר שבעליה, משום פישל, ירוחם ר' בעיני חן מצאה הנפחיה
לל  בנותיו שלוש את השיא הנפחיה פשוט, לישיבה, שלח נחום, שמואל היחיד, בנו ואת מדנים,

לחכמים". ועד "בית היתה

וויטבסק. העיר מישיבות באחת הפסח, חג לאחר החדש, ב"זמן" ללמוד נסע נחום שמואל
של  לקירובו הודות ורק גדול עםֿהארץ בעבר שהיה הנבלות, פושט בנימין, זבולון אותו הסיע
פרק  וכן ט"זֿט"ז, פרקים א', חלק (ראה מסויימת במדה ספר ליודע נעשה הנפח ראובן אליעזר

והלאה). מ"ט

שמואל  בחר וויטבסק, ישיבות מכל כי בנפחיה וסיפר מוויטבסק בנימין זבולון חזר עתה
שברוך  מבלי ברוך של גיסו של שמו צף כך משריי. העילוי יצחק, יוסף רבי של בישיבתו נחום 

בגיסו. מדובר כי ירמוז

את  לשבח החל הפשוט, היהודי בנימין, זבולון יצחק. יוסף רבי על שיחה התפתחה ואז
פשוט  אדם אפילו "שכן – בנימין זבולון אמר – לדרגתו" כזה למדן ראוי "לדידי הצעיר. הגאון

שלו". התורה דברי את להבין מסוגל כמוני

"זמן", כל בראשית שלו, שיעורֿהפתיחה את להשמיע נהג יצחק יוסף רבי כי סיפר הוא
פשוטים. יהודים ובכללם זה, בשיעור משתתפים היו מאד רבים יהודים שכן רחב, ציבור לפני
שיהיו  באופן חז"ל מאגדות מוסר דברי אלה בשיעורים לשלב שנהג כיוון היתה לכך הסיבה

פשוטים. לאנשים גם מובנים

הישיבה  אל נחום שמואל את שבהביאו כך על רבה בהתלהבות איפוא, סיפר, בנימין זבולון
הפתיחה. שיעור את לשמוע נשאר

עצמי  מוצא אני לעצמכם: "תארו – אמר – נפשות" מחיה מעמד תענוג, פשוט זה "היה
האמנתי  לא מלה. כל ומבין הגאון, של לדבריו מאזין למדנים, ויהודים ישיבה בני בין יושב

אותו". קלטתי כי לדעת  ותיווכחו ששמעתי סיפור לכם אספר אותו. מבין אכן אני כי לעצמי

משריי: העילוי של בשמו בנימין זבולון סיפר וכך
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המקום  מתושבי מי אליהו, את החכם שאל הנביא. באליהו ופגש לעיר הגיע גדול חכם
חברו. להיות ראוי מי לדעת כדי וזאת הבא, לעולם בחלקו מובטח

לפי  מהם מי לי ואמור בניֿאדם מעשי וראה העירה צא אדרבה, הנביא: אליהו לו אמר
בןֿהעולםֿהבא. הוא הבנתך

אדם. בני של בטיבם להכיר החכם של כוחו את לבחון אליהו התכוון בכך

שבעיר. המדרש לבתי כמובן, היתה, דרכו ראשית הבא. העולם בני את לחפש האורח יצא

האורח  החכם חשב בהתמדה. בתורה ועוסקים יושבים יהודים ראה לביתֿהמדרש בבואו
מובטח  שהוא זה מצוי כאן ודאי בגןֿעדן.בלבו: לשבת

ואמר  אליהו אליו ניגש הבא, העולם בן הוא שלפניו האנשים מבין מי ותוהה עומד בעודו
הראויים  את לך ואראה בוא אך תורתם, לימוד בגלל טוב לשכר זכאים אלה שיהודים ודאי לו:

הבא. בעולם בחלקם ומובטחים בגןֿעדן חבריך להיות

מצומקות  שפניהם עניים, יהודים שני על לו והצביע השוק, אל החכם, ואחריו אליהו, הלך
שהתהלכו  ההמון מבני דבר בשום שונים לא הם מתניהם. על בחבלים חגורים והם ומסוגפות,

בשוק.

והתחילו  וסבל, מעוני מדוכאים שהיו וצעירים, מבוגרים אנשים, סביבם אספו היהודים שני
הללו, היהודים החלו מיד מבדחים. ודברים שונים סיפורים להם סיפרו הם לפניהם. לדבר

פניהם. על התפשטה ונהרה  לחייך, והדואגים, העצובים

בני  הם אלה יהודים "שני – לאורח הנביא אליהו אמר – אלה"? יהודים שני אתה "רואה
להחיות  כדי כסף להם אין חבריך. להיות זכאים והם בגןֿעדן להם מובטח מקומם הבא. העולם
לב, שבורי משמחים הם אחרת. עזרה מכל גדולה נפש ומרי לנדכאים עזרתם אך עניים, בהם
ואשרי  גדולה זכותם מסבלם. דעתם מסיחים והסובלים עניים, את העניים שוכחים ובזכותם

חלקם"!

יהודי  כל כי מכאן בהסיקו והבנתו, קליטתו וכפי בלשונו הסיפור את סיפר בנימין זבולון
הדרך  על ומסיפוק מחדוה נוצצו עיניו טובים. מעשים עלֿידי עולםֿהבא לחיי לזכות מסוגל

טובים. מעשים בכוח לגןֿעדן  להגיע בחיים לפניו  שנסללה

והלך  השקפותיו את שתאם בנימין, זבולון של לסיפורו רוח בקורת האזין שאול יצחק ר'
הסיפור, לתוכן זהה היה מחשבותיו מסלול גם שכן גדולה, היתה ברוך של שמחתו גם רוחו.
גיסו  כי  ברוך הבין בנימין זבולון  של מסיפורו גיסו. הוא הסיפור שגיבור כך על שמח ובמיוחד

ה'. בעבודת המיוחדת דרכו את לו מצא כיֿאם גדול, למדן רק אינו יצחק יוסף רבי

פישל  ירוחם ר' הלמדן. פישל ירוחם ר' גם בנפחיה נכח סיפורו, את בנימין זבולון כשסיפר
בנימין  זבולון של סיפורו דאורייתא. לבור אותו והחשיב רבות שנים זה בנימין זבולון את הכיר
לסוג  הערכתו  את בהביעו ללמדנים, ציונים" "לתת זה של העזתו על גדל וקצפו מאד, לו חרה
ירוחם  ר' לעברו התפרץ סיפורו, את בנימין זבולון כשסיים יצחק. יוסף כרבי למדנים של זה
משריי, הגאון של גדלותו את ולהעריך למדוד מעיז שהוא כך על ונזיפה גנאי בדברי פישל
ואדם  בור "רק עמיֿהארץ. של הבנתם על המדבר "פשוט" אגדה סיפור איזה בשמו ולמסור
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בהוסיפו  בלהט, טען – פשוט" סיפור של בקנהֿמדה גאון של גדלותו את להעריך יכול נקלה
וגאונים. למדנים בעניני נבילות פושט של "מבינותו" חשבון על וגנאי זלזול דברי

הנוכחים  כל את הדהים ובקצף, בזעם פישל ירוחם ר' של מפיו שהתפרץ החירופים שטף
פישל  ירוחם ר' את ראו והולכת גוברת בתדהמה וברוך. שאול יצחק ר' את ובמיוחד בנפחיה,
פשוט. אדם אצל גם רגילות שאינן מלים מפיו מוציא הוא כך כדי כשתוך מכליו יוצא הלמדן

סיכמו  כשלעצמם ולעודדו. בנימין זבולון את לנחם מכן לאחר ניסו וברוך, שאול יצחק ר'
הבעש"ט  מתורת הרחוקים הלמדנים של שבדרכם החסרון על נוספת כהוכחה המאורע את להם

ודרכו.

משפחתו. מבני יחס בעלי  על נוספות ידיעות בדוברומיסל נועדו לברוך אך
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רלי

 ב"ה  כ"א סיון תשכ"ה
ברוקלין, ניו יורק

ד"ר וועלוול גרין

מיניאפוליס, מינסוטה

שלום וברכה:

דרישת  לי  מסר  שגם  פעלער,  משה  הרב  באמצעות  ממני  השלום  דרישת  את  קיבלת  בוודאי 
ומעורר השראה, ושההשראה תלווה אותך  שלום ממך. אני מאמין שהיה לך חג קבלת־תורה מהנה 
במשך כל השנה, להשפיע חיּות בכל מעשיך היומיומיים, כפי שהתורה מקיפה בצורה כוללת את כל 

ההיבטים בחיים היומיומיים של היהודי.

אני מאשר בתודה את קבלת מכתבך מה־9 במאי, וכן את עבודותיך בתחום מחקרך המדעי. 
אני מעריך את ההתחשבות ואת הטרחה שלך שבשליחת החומר אליי. למרות שהנושא הוא לחלוטין 
מחוץ לתחום שלי, אני מאמין שאוכל לדלות כמה מושגים כלליים מתוך הכתבים שלך, ואולי אפילו 

גם כמה מפורטים.

תוך נטילת סיכון שדבריי עלולים להישמע לך לא "מדעיים" במיוחד, אבקש בכל זאת להביע 
של  לעיקרון  בהתאם  ה',  בעבודת  לתועלת  שלך  המחקרית  העבודה  את  גם  שתיישם  תקוותי  את 
"בכל דרכיך דעהו". אכן, התגליות במדעי הטבע שפכו אור חדש על נפלאות הבריאה, וכתוצאה מכך 

ה"טרנד" המודרני הוא בכיוון ההכרה באחדות השלטת בטבע.

למעשה, עם כל התקדמות במדע, הולכת ומתבהרת ההכרה באחדות שבבסיס העולם הגשמי, 
עד כדי כך שהמדע מחפש כיום את הנוסחה האידיאלית שתכלול את כל תופעות הטבע במשוואה כוללת 
המונותיאיזם  של  השתקפות  היא  בטבע  שהאחדות  להיווכח  אפשר  נוספת,  התבוננות  במעט  אחת. 
האמיתי לפי תפיסת היהדות. שכן, לפי התפיסה שלנו כיהודים את המונותיאיזם, אין זו רק האמונה 
זו חודרת ומקיפה גם את העולם הגשמי, כך שיש רק מציאות  שיש א־ל אחד בלבד, אלא שאחדות 
אמיתית אחת, והיא האלוקים. אבל, מכיוון שהבריאה כללה את כל הנפשות וכו', נוצר ריבוי ושוני 
בטבע - בכל הנוגע לנבראים, אך מבלי שזה יפעל שינוי כלשהו בבורא, כפי שמוסבר באריכות בחסידות.

במונחים  כי  אם  התוכן,  מופיע  הרמב"ם  שבדברי  לכך  שלי  האזכור  לגבי  אותי  שואל  אתה 
שונים, של מושגי המודע והתת־מודע מהפסיכולוגיה המודרנית. התכוונתי לפסקה בהלכות גירושין 
בסוף פרק ב' בחיבורו הגדול )יד החזקה(. התמצית של אותה פסקה היא כדלהלן: יש עניינים מסוימים 
שההלכה  בָמקום  זאת,  עם  כפייה.  ללא  חופשי,  רצון  מתוך  להיות  חייב  שקיומם  היהודית  בהלכה 
מחייבת קיום מעשה מסוים, מותר להשתמש באמצעי כפייה עד שהצד המהסס מצהיר "רוצה אני", 
והקיום שבא בעקבות זה הוא בר תוקף  ונחשב כנעשה מתוך בחירה חופשית. לכאורה יש כאן סתירה 
ברורה: אם מותר שהקיום יהיה מתוך כפייה, מדוע הדרישה שאותו אדם יצהיר "רוצה אני"? ואם 

קיום כפוי הוא פסול, מה התועלת בכך שיצהיר "רוצה אני" תחת לחץ?

וכאן מגיעה הנקודה המהותית בהסבר של הרמב"ם: 

כל יהודי, מבלי להתייחס למעמדו ומצבו, רוצה במהותו לקיים את כל מה שהתורה מצווה 
אותו. אבל לפעמים היצר )הרע( גובר על רצונו האמיתי ומונע ממנו לעשות את מה שהוא מחויב על 
פי התורה. כאשר, אם כן, בית־הדין כופה על יהודי לעשות דבר מה, אין זה מתוך כוונה ליצור בו רצון 
חדש, אלא, אדרבה, כדי לשחרר אותו מהכפייה ששיתקה את הרצון שלו, ובכך לאפשר לו לבטא את 

מהותו האמיתית. בנסיבות אלו, כאשר הוא מצהיר "רוצה אני", זו הצהרה אותנטית.

אגרות קודש - מתורגם מאנגלית
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(



רלב

אם להלביש את הרעיון הנ"ל במונחים עכשוויים: המצב המודע של יהודי עלול להיות מושפע 
מגורמים חיצוניים, עד כדי גרימת מצב תודעתי, ואפילו התנהגות, המנוגדים לתת־המודע שלו, שהוא 
מהות טבעו של היהודי. כאשר לחצים חיצוניים אלו מוסרים, אין זה מהווה שינוי או המרה של טבעו 

המהותי, אלא להיפך, זהו בסך הכל תחייה מחודשת של טבעו המולד והאמיתי.

לאדם בעל רקע כשלך מיותר לציין שאין לפרש דבר מכל הנ"ל כאישור להיבטים אחרים של 
התיאוריה הפרוידיאנית ממנה משתמע שנפש האדם נשלטת בעיקר על ידי תאוות וכו' מאחר שרעיונות 
אלו הם בניגוד לתפיסת התורה, שרוָאה את האדם כטוב ביסודו )כפי שמובא ברמב"ם לעיל(. הדמיון 
היחיד הוא ברעיון הכללי, שהטבע האנושי מורכב משכבות ותת-שכבות שונות, במיוחד כאשר מדובר 

ביהודי, כנ"ל.

'לקבלת התורה  אסיים בברכה המסורתית שכבר מסרתי לך באמצעות הרב משה פעלער – 
בשמחה ובפנימיות', כחוויה יום יומית לאורך כל השנה.

בברכה,

חתימת יד-קודשו של הרבי

קלחאגרות קודש - מתורגם

1.קנה 2. פיצול 3. סניף
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"המקדש – בשלילה מתחיל שהרמב"� הטע�
בלבדלאכולו החיוב את כותב ואינו במישור", היה

לומר: יש – ההר" במעלה היה כולו "המקדש
לי "ועשו של העשה מצוות קיו� הרמב"� לדעת
לה"משכ� בהמש� היה המקדש, בית בבני� מקדש"
הרמב"� שכתב כמו (במדבר)" רבנו משה שעשה
לומר מקו� היה לכ� הבחירה. בית הלכות בתחילת
לא בו אחד וחלק במישור, היה המשכ� שכל שכש�
זה. באופ� המקדש ג� היה כ� האחר, מ� גבוה היה

כולו המקדש הרמב"�: מתחיל במישורלאלכ� היה
ההר". במעלה אלא המשכ�), (כמו

"הלכות הוא תוכנו החזקה היד שספר כיוו�
בשיפוע ועולה הול� היה שהמקדש מוב� הלכות",

של עניי� זהו אלא ההר מבנה מצד רק הלכהלא
במישור. להיות לא א) המקדש: על כולו". ב"מקדש
תנאי זה אי� מזו: יתירה ההר". "במעלה להיות ב)

תנאי זהו אלא בלבד, לכתחילה .לעיכובאשל
צרי� זה שבעניי� הסברא מה להבי�: צרי� אבל
הביאור לומר ויש מהמשכ�? שונה להיות המקדש
ההר" "במעלה במקדש שהיו המקומות חילוקי בזה:
תוספת בו היה מה� אחד שכל זה ע� בהתא� ה� �
רק הוא זה די� שלפניו. המקו� לגבי בקדושה ועליה
הקדושה גדר ע� קשור זה כי במשכ�, ולא במקדש,

במקדש.שנתחדש
ובי� המשכ� בי� עיקרי חילוק ישנו בזה: ההסברה
המקדש בית ואילו ארעי, בני� היה המשכ� המקדש:
רק היתה הקדושה חלות במשכ� קבע". "דירת היה
בבית אבל והיריעות. הקרשי� � וחלקיו בהבני�
מקו� עצ� � מקו�" "קדושת ג� היתה המקדש

לבית בנוגע א) ענייני�: ובשני נתקדש, המקדש
" נאמר אלקיכ�המקו�המקדש ד' יבחר ".בואשר

המקדש. של (ריצפה) קרקע של קידוש מעשה היה ב)
נשארה לא � מש� ונסעו שפרקוהו לאחר במשכ�
בבית כ� שאי� מה הראשו�. במקו� קדושה שו�
קבועה הקדושה לכ� במקו�, היא הבחירה בו המקדש

חילוק הרמב"� מדגיש לכ� ועד. לעול� שבי�זהש�
חידוש ביטוי לידי בא בזה דווקא כי למקדש, המשכ�
המקו�. בקדושת � המשכ� לעומת שבמקדש עיקרי
את להמשי� הוא המקדש בית של שעניינו מאחר
תחדור שהקדושה באופ� בעול�, השכינה השראת
ג� זה התבטא לכ� אותה, ותעלה הגשמיות בתו�
עמד שבו המקו� � העול� של הגשמית במציאותו

בהר, היה המקדש שסביבו.למעלהבית מהמקומות
נעלות היו שבמקדש הקדושה ומדרגת שהעליה וככל
בגשמיות. יותר גבוה הגשמי המקו� ג� היה יותר,

הקדשי� שקדש הטע� ג� מוב� זה פי על
המקדש: מהיכל בגובהו נבדל היה לא שבמקדש
הגשמי במקו� פועלת המקדש של שהקדושה העניי�
בער� הינה הנמוכה שהדרגה הקדושה למדרגות שיי�
עשרה "בשתי� הימנה נעלית שהיא להעליונה,
מדרגה על כשמדובר אבל בזה. וכיוצא מעלות",

נעלית שהיא ערו�בקדושה שזהבאי� שיי� אי� �
קדש של בקדושה גשמי. מקו� בגובה יתבטא
עצמותו של הגילוי היה בהמקו� שש� הקדשי�,
כלל בער� לא שהוא הארו� במקו� ית', ומהותו
להתבטא יכול אינו כזה עילוי � המקדש חלקי לשאר

ומוגבל. מדוד שהוא גשמי, מקו� של בגובה
ראה) פר' כט, חלק שיחות (לקוטי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zeaezk(ipy meil)

meiqy ,xnelk ,mdixac zligza ecirdy dn z` mdixac meiqa
dligza ecirdy dn z` lhan gwna i`pz didy mzecr
,xhyd lr epnzgy epcrdy dn ,exn` eli`ke ,izin` xhydy
dyrp `l m`e ,mieqn xac gweld dyriy i`pza `l` epnzg `l

ydy oeike ,gwnd lha xacdmd mipn`p mdit lr wx miiwzn xh
mzecr oi` ixdy ,dpn`e `rcenl dnec df oi`e] gwnd lehiaa
oeiky micirn mdy `l` ,xhya daezkd dxiknd mvrl zxzeq
,ok m`e .[xhya daezkd dxiknd dlg `l ,df gwna i`pz didy
mdn cg`e zenizgd meiw lr micirn micr ipyy ote`a mb

c ,ok xnel yi ,xaca i`pz didy siqendéúeãäñ ø÷òéîì énð éàä©©¦§¤§©¨£¥
éúà÷meiw z` xeaic ick jeza xewrl `a df cg` cr s` - ¨¨¥

`ly oeike ,i`pzd miiwzi m` wx dzid eznizgy xnele ,xhyd
oeik epin`dl yi mewn lkne] llk meiw o`k oi` i`pzd miiwzd
didy xne` `l` ,zn` epi` xhya aezkdy xnel ea xfeg epi`y

.[gwnd lhazd i`pzd miiwzd `ly oeike ,i`pza df
:ef zwelgna dkldd z` zwqet `xnbddéøa àðeä áøk àúëìäå§¦§§¨§©¨§¥

,òLBäé áøcgwnde ,'epixac eid i`pz' xnel on`p cg` cr mby §©§ª©
.eilr cirn crdy i`pzd meiwa ielz

* * *
dpyna exkfedy mipte`a `xnbd dpc o`k cr(:gi lirl)micrdy ,

lr mb micirn j` ,mdizenizg z` miniiwn xhyd lr minezgd
xhydy ote`a oecl zxaer `xnbd dzr .ea eidy mipey mileqt

:xhyd z` milqet mde ,mixg` micr it lr miiwzn,ïðaø eðz̈©¨¨
íéðLeidyíéðL eàáe ,eúîe ,øèMä ìò ïéîeúçmixg`÷eMä ïî §©¦£¦©©§¨¥¨§©¦¦©

,xhyd z` miiwlíãé áúkL eðòãé ,eøîàåminezgd micrd ly §¨§¨©§¤§©¨¨
xhyd lràeä,siefn epi`eeéä íéñeðà ìáàmicrdenzgy drya £¨£¦¨

mqp`y jezn enzg `l` ,llk zecrd z` e`x `le ,xhyd lr
,miniiwnd micr mze` mixne`y e` .xwya mezgl xhyd lra

eéä íépè÷e`eéä úeãò éìeñt,xhyd lr enzgy drya micrd §©¦¨§¥¥¨
,leqt xhyde,íéðîàð elà éøälr `l` miiwzn xhyd oi` ixdy £¥¥¤¡¨¦

.xizdy dtd `ed xq`y dtde ,mditíéãò Lé íàåueg mixg` §¦¥¥¦

md mb micirnd ,el`d micrníãé áúkLminezgd micrd ly ¤§©¨¨
xhyd lr,äæ àeä,siefn epi`eíãé áúk äéäL Bàmicrd ly ¤¤¨¨§©¨¨

xhyd lr minezgdàöBéepiptl,øçà íB÷nîepiideøèMîxg` ¥¦¨©¥¦§¨
øòøò åéìò àøwLsiefn `edy xhy eze` lr deld xrxry - ¤¨¨¨¨©§¨

÷æçeäåxhydïéc úéáamicr `iady ,izin` `edy delnd ici lr §§©§¥¦
xyt`e ,'meiw' azk eilr eazk oic ziae micrd ici azk z` miiwl
xhydy `vnp ,zexhyd ipyn micrd zenizg z` zeeydl
mileqt' e` 'eid miqep`' mixne`y micrd ixac ila mb miiwzn

okle ,'eidïéðîàð elà ïéà`l` ,mileqt e` miqep` eidy xnel ¥¥¤¡¨¦
.xyk xhyd

:`xnbd dywnåxg` mewnn miewn xhydy df ote`a ikïðéaâî §©§¦¨
àélòî àøèLák déa,miewn xhy lkak ea miaeb -,éànàåixde ¥§¦§¨¨§©§¨§©©

xhyd z` leqtl mipn`p 'eid miqep`' mixne`d micrd oi`y s`
oi`e mzecr `ll s` miiwzn xhydy oeik ,ixnbldt' mdl

e ,mzecr z` ixnbl lhal xyt` i` mewn lkn ,'xq`yéøúe éøz§¥§¥
eäðéð,ef z` ef zeyigknd micr ly zezik izy o`k yi - ¦§

micrde ,xyk xhydy micirnk miaygp minezgd micrdy
`ivedl xyt` ji`e ,xhyd z` milqet 'eid miqep`' mixne`y

.wtqn oenn
:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,úLL áø øîàixacn cenll yi - ¨©©¥¤Ÿ¤¤

y ,`ziixad,àéä äîæä úlçz ,äLçëäizy yi ixd ,xnelk ©§¨¨§¦©£¨¨¦
epiid 'dygkd' ,micr izik izy oia dxizq ly zeiexyt`
del oae`xy zxne` zg` zky ,dyrnd seba `id dxizqdyk
zezikd zg` oi` dfay ,del `ly zxne` zxg` zke ,oernyn
zii`xa dxizq yiyk epiid 'dnfd'e .dzxagn xzei zpn`p
ipelt onfa oernyn del oae`xy zxne` zg` zky ,micrd
mzi` eid micr mze`y zxne` dipyd zkde ,ipelt mewnae
dfay ,d`eldd z` e`xy okzi `le ,xg` mewna onf eze`a
`ziixany zyy ax xn`e .zpn`p dnifnd zkdy dxezd dycig
ixdy ,ixnbl dnfdk dpi` dygkd mpn`y cenll yi ef
dnec dygkd s` mewn lkn j` ,wtqk x`yp xacd 'dygkd'a

,minieqn mipica dnfdl
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רלג קלח

1.קנה 2. פיצול 3. סניף

dxigad zia zekld ± m"anx

` dkld e wxt

ìL éçøæî øòLî ñðëð íãàLk .øää äìòîa àlà ,øBLéîa äéä àì Blk Lc÷nä©¦§¨ªŸ¨¨§¦¤¨§©£¥¨¨§¤¨¨¦§¨¦©©¦§¨¦¤
äøNò íézLa íéLpä úøæòì ìéçä ïî äìBòå ,äåLa ìéçä óBñ ãò Cläî úéaä øä©©©¦§©¥©©¥§¨¤§¤¦©¥§¤§©©¨¦¦§¥¤§¥

:änà éöç dçìLå änà éöç äìòî ìk íeø .úBìòî©£¨©£¨£¦©¨§¦§¨£¦©¨

ycew zegiyn zecewp

"המקדש – בשלילה מתחיל שהרמב"� הטע�
בלבדלאכולו החיוב את כותב ואינו במישור", היה

לומר: יש – ההר" במעלה היה כולו "המקדש
לי "ועשו של העשה מצוות קיו� הרמב"� לדעת
לה"משכ� בהמש� היה המקדש, בית בבני� מקדש"
הרמב"� שכתב כמו (במדבר)" רבנו משה שעשה
לומר מקו� היה לכ� הבחירה. בית הלכות בתחילת
לא בו אחד וחלק במישור, היה המשכ� שכל שכש�
זה. באופ� המקדש ג� היה כ� האחר, מ� גבוה היה

כולו המקדש הרמב"�: מתחיל במישורלאלכ� היה
ההר". במעלה אלא המשכ�), (כמו

"הלכות הוא תוכנו החזקה היד שספר כיוו�
בשיפוע ועולה הול� היה שהמקדש מוב� הלכות",

של עניי� זהו אלא ההר מבנה מצד רק הלכהלא
במישור. להיות לא א) המקדש: על כולו". ב"מקדש
תנאי זה אי� מזו: יתירה ההר". "במעלה להיות ב)

תנאי זהו אלא בלבד, לכתחילה .לעיכובאשל
צרי� זה שבעניי� הסברא מה להבי�: צרי� אבל
הביאור לומר ויש מהמשכ�? שונה להיות המקדש
ההר" "במעלה במקדש שהיו המקומות חילוקי בזה:
תוספת בו היה מה� אחד שכל זה ע� בהתא� ה� �
רק הוא זה די� שלפניו. המקו� לגבי בקדושה ועליה
הקדושה גדר ע� קשור זה כי במשכ�, ולא במקדש,

במקדש.שנתחדש
ובי� המשכ� בי� עיקרי חילוק ישנו בזה: ההסברה
המקדש בית ואילו ארעי, בני� היה המשכ� המקדש:
רק היתה הקדושה חלות במשכ� קבע". "דירת היה
בבית אבל והיריעות. הקרשי� � וחלקיו בהבני�
מקו� עצ� � מקו�" "קדושת ג� היתה המקדש

לבית בנוגע א) ענייני�: ובשני נתקדש, המקדש
" נאמר אלקיכ�המקו�המקדש ד' יבחר ".בואשר

המקדש. של (ריצפה) קרקע של קידוש מעשה היה ב)
נשארה לא � מש� ונסעו שפרקוהו לאחר במשכ�
בבית כ� שאי� מה הראשו�. במקו� קדושה שו�
קבועה הקדושה לכ� במקו�, היא הבחירה בו המקדש

חילוק הרמב"� מדגיש לכ� ועד. לעול� שבי�זהש�
חידוש ביטוי לידי בא בזה דווקא כי למקדש, המשכ�
המקו�. בקדושת � המשכ� לעומת שבמקדש עיקרי
את להמשי� הוא המקדש בית של שעניינו מאחר
תחדור שהקדושה באופ� בעול�, השכינה השראת
ג� זה התבטא לכ� אותה, ותעלה הגשמיות בתו�
עמד שבו המקו� � העול� של הגשמית במציאותו

בהר, היה המקדש שסביבו.למעלהבית מהמקומות
נעלות היו שבמקדש הקדושה ומדרגת שהעליה וככל
בגשמיות. יותר גבוה הגשמי המקו� ג� היה יותר,

הקדשי� שקדש הטע� ג� מוב� זה פי על
המקדש: מהיכל בגובהו נבדל היה לא שבמקדש
הגשמי במקו� פועלת המקדש של שהקדושה העניי�
בער� הינה הנמוכה שהדרגה הקדושה למדרגות שיי�
עשרה "בשתי� הימנה נעלית שהיא להעליונה,
מדרגה על כשמדובר אבל בזה. וכיוצא מעלות",

נעלית שהיא ערו�בקדושה שזהבאי� שיי� אי� �
קדש של בקדושה גשמי. מקו� בגובה יתבטא
עצמותו של הגילוי היה בהמקו� שש� הקדשי�,
כלל בער� לא שהוא הארו� במקו� ית', ומהותו
להתבטא יכול אינו כזה עילוי � המקדש חלקי לשאר

ומוגבל. מדוד שהוא גשמי, מקו� של בגובה
ראה) פר' כט, חלק שיחות (לקוטי

רמב"ם - הלכות בית הבחירה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zeaezk(iying meil)

døeøáìzpreh `id ixdy ,xacd z` xxazy dl xnel xyt` - ¦§¨
,dyxiby ixaäåä éëäc àúéà íà ,dì ïðéøîàc,did jk ok` m` - §¨§¦¨¨¦¦¨§¨¦£¨

,jyxib jlrayéhéb ïì éæçàConfae ,jl ozpy hbd z` epl i`xd - ©§¦¨¦¥
dixac oi` eze` d`xn dpi`y oeike ,ca`y xazqn `l dfk xvw

.`vz z`yip m` s`e ,mixazqn

* * *

:micr zezik izy zygkda dpcd ztqep `ziixa d`ian `xnbd
íéðL ,ïðaø eðzyíéøîBày znieqn dy` lräLc÷úð,ipeltl ¨©¨¨§©¦§¦¦§©§¨

íéøîBà íéðLeyàNpz àì Bæ éøä ,äLc÷úð àì`ny ,xg`l §©¦§¦Ÿ¦§©§¨£¥Ÿ¦¨¥
,`id zycewnúàNð íàå,xg`làöz àìm` la` .ipydníéðL §¦¦¥Ÿ¥¥§©¦

íéøîBày znieqn dy` lräLøbúð,dlraníéðLemixg`íéøîBà §¦¦§¨§¨§©¦§¦
àNpz àì Bæ éøä ,äLøbúð àì,dlran dyxbzp `l `ny ,xg`l Ÿ¦§¨§¨£¥Ÿ¦¨¥

,yi` zy` `id oiicreås`.àöz ,úàNð íà §¦¦¥¥¥
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éòñî úùøô
âìàérñî älàïåùàøõøàî eàöé øLà ìàøNé-éðá ¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²¥¤¬¤

:ïøäàå äLî-ãéa íúàáöì íéøöîáázëiå ¦§©−¦§¦§Ÿ¨®§©¤−§©«£«Ÿ©¦§¸Ÿ
ýåýé ét-ìr íäérñîì íäéàöBî-úà äLî¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®

:íäéàöBîì íäérñî älàåâññîrøî eòñiå §¥¬¤©§¥¤−§¨«¥¤«©¦§³¥«©§§¥Æ
Lãçì íBé øNr äMîça ïBLàøä Lãça©´Ÿ¤¨«¦½©«£¦¨¬¨¨²−©´Ÿ¤
ãéa ìàøNé-éðá eàöé çñtä úøçnî ïBLàøä̈«¦®¦¨«¢©´©¤À©¨«§³§¥«¦§¨¥Æ§¨´

:íéøöî-ìk éðérì äîø(éåì)ãíéøa÷î íéøöîe ¨½̈§¥¥−¨¦§¨«¦¦§©´¦§©§¦À
íäéäìàáe øBëa-ìk íäa ýåýé äkä øLà úà¥Á£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨¤−¨§®¥´Ÿ¥¤½

:íéèôL ýåýé äNräìàøNé-éðá eòñiå ¨¨¬§Ÿ̈−§¨¦«©¦§¬§¥«¦§¨¥−
:úkña eðçiå ññîrøîåeðçiå úkqî eòñiå ¥«©§§¥®©©«£−§ª«Ÿ©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´

:øaãnä äö÷a øLà íúàáæáLiå íúàî eòñiå §¥½̈£¤−¦§¥¬©¦§¨«©¦§Æ¥«¥½̈©¨̧¨Æ
éðôì eðçiå ïBôö ìra éðt-ìr øLà úøéçä ét-ìr©¦´©«¦½Ÿ£¤¬©§¥−©´©§®©©«£−¦§¥¬

:ìcâîçíiä-CBúá eøáriå úøéçä éðtî eòñiå ¦§«Ÿ©¦§Æ¦§¥´©«¦½Ÿ©©«©§¬§«©−̈
ìL Cøc eëìiå äøaãnäíúà øaãîa íéîé úL ©¦§¨®¨©¥̧§¹¤´¤§³¤¨¦Æ§¦§©´¥½̈

:äøîa eðçiåèäîìéà eàáiå äønî eòñiå ©©«£−§¨¨«©¦§Æ¦¨½̈©¨−Ÿ¥¦®¨
íéráLå íéî úðér äøNr íézL íìéàáeÂ§¥¦Â§¥̧¤§¥¹¥¬Ÿ©²¦§¦§¦¬

:íL-eðçiå íéøîzé-íé-ìr eðçiå íìéàî eòñiå §¨¦−©©£¨«©¦§−¥«¥¦®©©«£−©©
*:óeñàé:ïéñ-øaãîa eðçiå óeñ-íiî eòñiå «©¦§−¦©®©©«£−§¦§©¦«

áé:ä÷ôãa eðçiå ïéñ-øaãnî eòñiåâéeòñiå ©¦§−¦¦§©¦®©©«£−§¨§¨«©¦§−
:Leìàa eðçiå ä÷ôcîãéeðçiå Leìàî eòñiå ¦¨§®̈©©«£−§¨«©¦§−¥¨®©©«£Æ

ì írì íéî íL äéä-àìå íãéôøa:úBzL ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦¨−̈¦§«
åè:éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøî eòñiåæèeòñiå ©¦§−¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«©¦§−

:äåàzä úøá÷a eðçiå éðéñ øaãnîæéeòñiå ¦¦§©´¦¨®©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«©¦§−
:úøöça eðçiå äåàzä úøáwîçéúøöçî eòñiå ¦¦§´Ÿ©©«£¨®©©«£−©«£¥«Ÿ©¦§−¥«£¥®Ÿ

:äîúøa eðçiåèéïnøa eðçiå äîúøî eòñiå ©©«£−§¦§¨«©¦§−¥«¦§¨®©©«£−§¦¬Ÿ
:õøtë:äðáìa eðçiå õøt ïnøî eòñiåàëeòñiå ¨«¤©¦§−¥¦´Ÿ¨®¤©©«£−§¦§¨«©¦§−

:äqøa eðçiå äðálîáëeðçiå äqøî eòñiå ¦¦§®̈©©«£−§¦¨«©¦§−¥«¦¨®©©«£−
:äúìä÷aâë:øôL-øäa eðçiå äúìäwî eòñiå ¦§¥¨«¨©¦§−¦§¥¨®¨©©«£−§©¨«¤

ãë:äãøça eðçiå øôL-øäî eòñiåäëeòñiå ©¦§−¥«©¨®¤©©«£−©«£¨¨«©¦§−
:úìä÷îa eðçiå äãøçîåëeðçiå úìä÷nî eòñiå ¥«£¨¨®©©«£−§©§¥«Ÿ©¦§−¦©§¥®Ÿ©©«£−

:úçúaæë:çøúa eðçiå úçzî eòñiåçëeòñiå §¨«©©¦§−¦¨®©©©«£−§¨«©©¦§−
:ä÷úîa eðçiå çøzîèëeðçiå ä÷únî eòñiå ¦¨®©©©«£−§¦§¨«©¦§−¦¦§®̈©©«£−

:äðîLçaì:úBøñîa eðçiå äðîLçî eòñiå §©§Ÿ¨«©¦§−¥«©§Ÿ®̈©©«£−§«Ÿ¥«
àìiå úBøñnî eòñiå:ï÷ré éðáa eðçáìéðaî eòñiå ©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«©¦§−¦§¥´

:ãbãbä øça eðçiå ï÷réâìãbãbä øçî eòñiå ©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«©¦§−¥´Ÿ©¦§®̈
:äúáèéa eðçiåãìeðçiå äúáèiî eòñiå ©©«£−§¨§¨«¨©¦§−¦¨§¨®¨©©«£−

:äðøáraäì:øáb ïéöra eðçiå äðøárî eòñiå §©§Ÿ¨«©¦§−¥«©§Ÿ®̈©©«£−§¤§¬Ÿ¨«¤
åì:Lã÷ àåä ïö-øaãîa eðçiå øáb ïéörî eòñiå©¦§−¥«¤§´Ÿ¨®¤©©«£¬§¦§©¦−¦¬¨¥«
æìõøà äö÷a øää øäa eðçiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤

:íBãàçìét-ìr øää øä-ìà ïäkä ïøäà ìriå ¡«©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬
-éða úàöì íéraøàä úðLa íL úîiå ýåýé§Ÿ̈−©¨´¨¨®¦§©´¨«©§¨¦À§¥³§¥«
ãçàa éLéîçä Lãça íéøöî õøàî ìàøNé¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬

:LãçìèììL-ïa ïøäàåäðL úàîe íéøNrå L ©«Ÿ¤§©«£½Ÿ¤¨¯§¤§¦²§©−¨®̈
:øää øäa Búîañîãør Cìî éðrðkä òîLiå §Ÿ−§¬Ÿ¨¨«©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈

:ìàøNé éða àáa ïrðk õøàa áâpa áLé-àeäå§«¥¬©¤−¤§¤´¤§¨®©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«
àî:äðîìöa eðçiå øää øäî eòñiåáîeòñiå ©¦§−¥´Ÿ¨¨®©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−

:ïðeôa eðçiå äðîìvîâîeðçiå ïðetî eòñiå ¦©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ©¦§−¦®Ÿ©©«£−
:úáàaãîíéøárä éira eðçiå úáàî eòñiå §Ÿ«Ÿ©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−

:áàBî ìeáâaäî:ãb ïáéãa eðçiå íéirî eòñiå ¦§¬¨«©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«
åî:äîéúìác ïîìra eðçiå ãb ïáécî eòñiå©¦§−¦¦´Ÿ¨®©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨
æîíéøárä éøäa eðçiå äîéúìác ïîìrî eòñiå©¦§−¥«©§´Ÿ¦§¨¨®§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−

:Báð éðôìçîúáøra eðçiå íéøárä éøäî eòñiå ¦§¥¬§«©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ
:Bçøé ïcøé ìr áàBîèîúéaî ïcøiä-ìr eðçiå ½̈©−©§¥¬§¥«©©«£³©©©§¥Æ¦¥´

:áàBî úáøra íéhMä ìáà ãr úîLéäñ ©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®§©§−Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bk zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ Èa ÈÚÒÓ ‰l‡(א (לג, ≈∆«¿≈¿≈ƒ¿»≈

הּמּסעֹות  ּכל את עֹובר אחד ׁשּכל אֹומר, ֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ואי ה', רצֹון נגד ׁשהם מּסעֹות ׁשּיׁשנם ואף חּייו. ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבמׁש

עצמם  הּמּסעֹות הּנה – אֹותם ּגם לעבֹור ׁשחּיבים לֹומר ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאפׁשר

נתּונה, ׁשהּבחירה אּלא רמֹות, ּומעלֹות קדֹוׁשֹות ּבחינֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהם

להעיר  ויׁש ׁשלילּיים. ּדברים ּבהם ארעּו יׂשראל מעׂשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּומּצד

מּסעֹות  מ"ב ּבחינת "יׁש ּפרׁשתנּו: הּתֹורה' ּב'אֹור ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמהּמבאר

ּכן ÌBÈּגם ÏÎa." ֵַ¿»

úåòñîä ìë óåñ ãò éåìì úáù úçðîáå éùéîçå éðùá àåø÷ì íéëéùîî ,úãøôð éòñî úùøôùë ïëì ,úåòñîá íé÷éñôî ïéàù ïåéë ìáà ,éðù ïàë ñôãð íéùîåçá (*

.èî ÷åñô ãò êéùîî 'ïåùàø'ä ùãå÷-úáùáå ,âð ÷åñô ãò ìàøùéìå (èî ÷åñô)
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éðù
éùéìù,

(ìàøùé)ðáøra äLî-ìà ýåýé øaãéåáàBî ú ©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ®̈
:øîàì Bçøé ïcøé-ìràðìàøNé éða-ìà øac ©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½

ïcøiä-úà íéøár ízà ék íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤©©§¥−
:ïrðk õøà-ìàáðéáLé-ìk-úà ízLøBäå ¤¤¬¤§¨«©§¸©§¤¹¤¨«§¥³

úàå íúikNî-ìk úà ízãaàå íëéðtî õøàä̈¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦̧©§¤½¥−¨©§¦Ÿ¨®§¥̧
íúBîa-ìk úàå eãaàz íúëqî éîìö-ìk̈©§¥³©¥«Ÿ¨Æ§©¥½§¥¬¨¨«−̈

:eãéîLzâðda-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå ©§¦«§«©§¤¬¤¨−̈¤¦«©§¤¨®
:dúà úLøì õøàä-úà ézúð íëì ékIåçá ë"r ¦¬¨¤²¨©¬¦¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(411 'nr gi zegiy ihewl)

L„ÁÏ „Á‡a ÈLÈÓÁ‰ L„Áa(לח (לג, «…∆«¬ƒƒ¿∆»«…∆

ׁשהרי  קריאתּה, לזמן קׁשּורה ּפרׁשתנּו ּכיצד רֹואים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכאן

רק  לא הּוא והּקׁשר אב. חדׁש לראׁש סמּו ּתמיד נקראת ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹהיא

צּדיקים  ׁשל מיתתן "ׁשקּולה אמרּו רז"ל ּבּתכן: ּגם אּלא ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבּזמן

אב). ּבחדׁש (ׁשהיתה אלקנּו" ּבית ּכׂשרפת אהרן) ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ(הסּתּלקּות

ׂשנאת  ּבעֹון נחרב ׁשני ּבית ׁשהרי מיחדת, הדּגׁשה ּבזה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻויׁש

את  אֹוהב אהרן: ׁשל מּדתֹו חּנם, אהבת הּוא והּתּקּון ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹחּנם,

לּתֹורה. ּומקרבן ְְְִַַָָָהּברּיֹות

éùéìùãðìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈
èrîìå Búìçð-úà eaøz áøì íëéúçtLîì§¦§§«Ÿ¥¤À¨©º©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ
änL Bì àöé-øLà ìà Búìçð-úà èérîz©§¦´¤©«£¨½¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨
:eìçðúz íëéúáà úBhîì äéäé Bì ìøBbä©−̈´¦«§¤®§©¬£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«

äðíëéðtî õøàä éáLé-úà eLéøBú àì-íàå§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼
íëéðéra íékNì íäî eøéúBz øLà äéäå§¨¨Æ£¤´¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½
øLà õøàä-ìr íëúà eøøöå íëécöa íðéðöìå§¦§¦¦−§¦¥¤®§¨«§´¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬

da íéáLé ízà:åðúBNrì éúénc øLàk äéäå ©¤−«§¦¬¨«§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬
:íëì äNrà íäìôãìàýåýé øaãéå ¨¤−¤«¡¤¬¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-úà åö ¤¤¬¥«Ÿ©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
úàæ ïrðk õøàä-ìà íéàa ízà-ék íäìà£¥¤½¦«©¤¬¨¦−¤¨¨´¤§®̈©Ÿ́
ïrðk õøà äìçða íëì ìtz øLà õøàä̈À̈¤£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈¤¬¤§©−©

:äéúìáâìâïö-øaãnî áâð-úàt íëì äéäå ¦§ª«Ÿ¤«¨§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤¦¦§©¦−
äö÷î áâð ìeáb íëì äéäå íBãà éãé-ìr©§¥´¡®§¨¨³¨¤Æ§´¤½¤¦§¥¬

:äîã÷ çìnä-íéãáâpî ìeábä íëì áñðå ¨«©¤−©¥«§¨§¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤
äðö øárå íéaø÷r äìrîìáéúëäéäåéø÷eéäå §©«£¥³©§©¦Æ§¨´©¦½¨Æ§¨Æ

øcà-øöç àöéå rðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©§¨¨¬£©©−̈

:äðîör øáråääìçð ïBîörî ìeábä áñðå §¨©¬©§«Ÿ¨§¨©¯©§²¥«©§−©´§¨
:äniä åéúàöBú eéäå íéøöîåäéäå íé ìeáâe ¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈©¨«¨§´½̈§¨¨¬

:íé ìeáb íëì äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì̈¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«
æeàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬

:øää øä íëìçúîç àáì eàúz øää øäî ¨¤−¬Ÿ¨¨«¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®
:äããö ìábä úàöBz eéäåèäðøôæ ìábä àöéå §¨²«§¬Ÿ©§ª−§¨«¨§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨

øöç åéúàöBú eéäåìeáb íëì äéäi-äæ ïðér §¨¬«§Ÿ−̈£©´¥®̈¤¦«§¤¬¨¤−§¬
:ïBôöéøöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå ¨«§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬

:äîôL ïðéràéäìáøä íôMî ìábä ãøéå ¥−̈§¨«¨§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§−̈
-íé óúk-ìr äçîe ìábä ãøéå ïérì íãwî¦¤´¤¨®̈¦§¨©´©§ªÀ¨¨²©¤¬¤¨«

:äîã÷ úøpkáéeéäå äðcøiä ìeábä ãøéå ¦¤−¤¥«§¨§¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬
õøàä íëì äéäz úàæ çìnä íé åéúàöBú«§Ÿ−̈¨´©¤®©ŸÁ¦«§¤̧¨¤¬¨¨²¤

:áéáñ äéúìáâìâéìàøNé éða-úà äLî åöéå ¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−
ìøBâa dúà eìçðúz øLà õøàä úàæ øîàì¥®ŸŸ́¨À̈¤£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈
éöçå úBhnä úrLúì úúì ýåýé äeö øLà£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²§¦§©¬©©−©«£¦¬

:ähnäãéúéáì éðáeàøä éðá ähî eç÷ì ék ©©¤«¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´
ähî éöçå íúáà úéáì éãbä-éðá ähîe íúáà£Ÿ½̈©¥¬§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´

:íúìçð eç÷ì äMðîåèéöçå úBhnä éðL §©¤½¨«§−©«£¨¨«§¥¬©©−©«£¦´
äîã÷ Bçøé ïcøéì øárî íúìçð eç÷ì ähnä©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤§©§¥¬§¥−¥¬§¨

:äçøæîô ¦§¨«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê(ב (לד, …»»∆¬∆ƒ…»∆

ı¯‡.'לה ּתמיד הּמׁשּתֹוקקת לּנׁשמה, רֹומז רצֹוא, לׁשֹון - ∆∆ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

Ïtz.לעֹולם לירידתּה רֹומז -˙Bˆn‰ . . eÏl‰ ÔÈÏe·b‰ ÔÓ ƒ…ִִֵָָָָƒ«¿ƒ«»«ƒ¿

˙B‚‰B ה'ּתלּויֹות מעׂשּיֹות, מצֹות קּיּום היא הּירידה ּכּונת - ¬ְְְֲִִִִִַַַַַָָ

העֹולם. ׁשל ּבּמגּבלֹות רק לקּימן ׁשּנּתן ÌLּבארץ', ÏÚ ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ«≈

‰ÏÈÙ ÔBLÏ . . Ï¯B‚a ‰˜lÁ˙pL מּגיעה זֹו ירידה ידי על - ∆ƒ¿«¿»¿»¿¿ƒ»ְְִִֵַַָָ

עצם  ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה עבֹודה 'ּגֹורל', לבחינת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּנׁשמה

ְַָָהּנׁשמה.

éòéáøæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæéälà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥µ¤
õøàä-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä úBîL§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤¨®̈¤

:ïeð-ïa rLBäéå ïäkä øærìàçéãçà àéNðå ¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−©¦«§¨¦¬¤¨²
:õøàä-úà ìçðì eç÷z ähnî ãçà àéNð̈¦¬¤−̈¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ¤¨¨«¤

èééLðàä úBîL älàåáìk äãeäé ähîì í §¥−¤§´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−
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:äpôé-ïaë-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe ¤§ª¤«§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤
:ãeäénràë:ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîì ©¦«§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«

áë:éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìeâëéðáì §©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«¦§¥´
:ãôà-ïa ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−¤¥«Ÿ

ãë:ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«
äëðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«
åë:ïfr-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«
æë:éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«

çë:ãeäénr-ïa ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«
èëìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−

:ïrðk õøàaô §¤¬¤§¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(205 'nr bl zegiy ihewl)

ÌÎÏ eÏÁÈ ¯L‡(יז (לד, ¬∆ƒ¿¬»∆

הגּון". "חלק ׁשבטֹו ּבן לכל ּברר נׂשיא ׁשּכל רׁש"י, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּפרׁש

הּיחיד, ׁשל ּבמּצבֹו עצמֹו את מכניס אמּתי נׂשיא :ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָללּמד

ּובֹורר ּתכּונֹותיו את מעריBÏ עליו ּכׁשּמּטיל וכן יפה, חלק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

והּנה  הּכלל. טֹובת רק לא עיניו, לנגד הּיחיד טֹובת – ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּתפקיד

ּולחּזק  להפיץ ּכּלנּו על הּטיל ּדֹורנּו נׂשיא אדמּו"ר מו"ח ְְְְִִִִֵֵַַָָָֻכ"ק

לטֹובת  הּפרט טֹובת על וּתּור זה ׁשאין לדעת, יׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָיהדּות.

זה אּלא BlLהּכלל, 'Ôe‚‰ ˜ÏÁ'Â Ë¯t‰ ˙·BË. ְֶֶַָָ««¿»¿≈∆»∆

éùéîçäìàúáøra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ
:øîàì Bçøé ïcøé-ìr áàBîáéða-úà åö ¨®©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©»¤§¥´

íéør íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈¨¦´
ìeðzz íäéúáéáñ íéørì Løâîe úáL ¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−

:íiåììâì íäì íéørä eéäåíäéLøâîe úáL ©«§¦¦«§¨¯¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À
:íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáì eéäéãéLøâîe ¦«§³¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«¦§§¥Æ

äöeçå øérä øéwî íiåìì eðzz øLà íéørä¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ¨½¨
áéáñ änà óìà:äøérì õeçî íúcîe ¤¬¤©−̈¨¦«©Ÿ¤º¦´¨¦À

áâð-úàt-úàå änàa íétìà äîã÷-úàt-úà¤§©¥´§¨©§©¶¦¨«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á
änàa íétìà | íé-úàt-úàå änàa íétìà©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´©§©´¦¨«©À̈
Cåza øéräå änàa íétìà ïBôö úàt úàå§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´©®̈¤

:íéørä éLøâî íäì äéäé äæåíéørä úàå ¤µ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«§¥´¤«¨¦À
øLà èì÷nä éør-LL úà íiåìì eðzz øLà£¤³¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´©¦§½̈£¤´
eðzz íäéìrå çöøä änL ñðì eðzz¦§½¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´¦§½

:øér íézLe íéraøàæeðzz øLà íéørä-ìk ©§¨¦¬§©−¦¦«¨¤«¨¦À£¤³¦§Æ
-úàå ïäúà øér äðîLe íéraøà íiåìì©«§¦¦½©§¨¦¬§Ÿ¤−¦®¤§¤−§¤

:ïäéLøâîçúfçàî eðzz øLà íéøräå ¦§§¥¤«§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´
èrîä úàîe eaøz áøä úàî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥½¥¥³¨©Æ©§½¥¥¬©§©−
ïzé eìçðé øLà Búìçð éôk Léà eèérîz©§¦®¦À§¦³©«£¨Æ£¤´¦§½̈¦¥¬

:íiåìì åéørîô ¥«¨−̈©«§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr bk zegiy ihewl)

¯ÈÚ ÌÈzLe ÌÈÚa¯‡ ezz Ì‰ÈÏÚÂ(ו (לה, «¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«ƒƒ

לתמּה: ויׁש הּירּדן. ּבעבר וׁשׁש יׂשראל ּבארץ היּו ערים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹל"ו

"נחלה  ּכּכתּוב רצּויה, היתה לא הּירּדן ּבעבר להּׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּבּקׁשה

חלקם  לּטֹול (ׁשּמהרּו "ּתבר לא ואחריתּה ּבראׁשֹונה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹמבהלת

ּתפסּו רפע"ב: רּבה לבראׁשית ּוברׁש"י רש"י. הּירּדן, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבעבר

ׁשארץ  אףֿעלּֿפי ראׁשֹונה, להם מצּוי ׁשהיה הּירּדן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעבר

ואףֿעלּֿפיֿכן הימּנה). טֹובה ‰'יׂשראל ‰eˆ את להֹוׁשיב ְְִִֵֵֵֶַַָָָƒ»ְִֶ

הּירּדן! ּבעבר לוי ְְִֵֵֵֵֶֶַַׁשבט

éùùè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
íéøár ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬

:ïrðk äöøà ïcøiä-úààéíéør íëì íúéø÷äå ¤©©§¥−©¬§¨§¨«©§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½
çöø änL ñðå íëì äðééäz èì÷î éør̈¥¬¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©

:äââLa Lôð-äkîáéèì÷îì íéørä íëì eéäå ©¥¤−¤¦§¨¨«§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§−̈
äãrä éðôì Bãîr-ãr çöøä úeîé àìå ìàbî¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈

:ètLnìâéèì÷î éør-LL eðzz øLà íéøräå ©¦§¨«§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈
:íëì äðééäzéãìL | úàeðzz íéørä L ¦«§¤¬¨¨¤«¥´§´¤«¨¦À¦§Æ

ìL úàå ïcøiì øárîõøàa eðzz íéørä L ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ§´¤«¨¦½¦§−§¤´¤
:äðééäz èì÷î éør ïrðkåèøbìå ìàøNé éðáì §¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨¦§¥´¦§¨¥À§©¥³

älàä íéørä-LL äðééäz íëBúa áLBzìå§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨¥«¤«¨¦¬¨¥−¤
:äââLa Lôð-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì§¦§¨®¨´½̈¨¨©¥¤−¤¦§¨¨«

æèúBî àeä çöø úîiå eäkä | ìæøá éìëa-íàå§¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬
:çöøä úîeéæéda úeîé-øLà ãé ïáàa íàå ©−¨«Ÿ¥«©§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬

:çöøä úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkäçéBà ¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©¿
-øLà ãé-õr éìëaçöø úîiå eäkä Ba úeîé ¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©

:çöøä úîeé úBî àeäèéúéîé àeä ícä ìàb ®¬©−¨«Ÿ¥«©Ÿ¥´©½̈¬¨¦−
:epúîé àeä Bá-Bòâôa çöøä-úàë-íàå ¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬§¦¤«§¦

éìLä-Bà epôcäé äàðNa:úîiå äiãöa åéìr C §¦§−̈¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈©¨«Ÿ
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àëúîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá Bà́§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬
çöøä-úà úéîé ícä ìàb àeä çöø äknä©©¤−Ÿ¥´©®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©

:Bá-Bòâôaáë-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàå §¦§«§¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«
éìLä:äiãö àìa éìk-ìk åéìr Câë-ìëá Bà ¦§¦¬¨¨²¨§¦−§¬Ÿ§¦¨«´§¨

úîiå åéìr ìtiå úBàø àìa da úeîé-øLà ïáà¤¹¤£¤¨¬¨Æ§´Ÿ§½©©¥¬¨−̈©¨®Ÿ
:Búrø Lwáî àìå Bì áéBà-àì àeäåãëeèôLå §Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«§¨«§Æ

cä ìàb ïéáe äknä ïéa äãräíéètLnä ìr í ¨«¥½̈¥µ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬©¦§¨¦−
:älàääëìàb ãiî çöøä-úà äãrä eìéväå ¨¥«¤§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´

Bèì÷î øér-ìà äãrä Búà eáéLäå ícä©¨¼§¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−
ìãbä ïäkä úBî-ãr da áLéå änL ñð-øLà£¤¨´®̈¨§¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ

:Lãwä ïîLa Búà çLî-øLàåëàöé àöé-íàå £¤¨©¬Ÿ−§¤¬¤©«Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¥¥−
:änL ñeðé øLà Bèì÷î øér ìeáb-úà çöøä̈«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬¨−¨«¨

æëøér ìeáâì õeçî ícä ìàb Búà àöîe¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´
:íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàb çöøå Bèì÷î¦§¨®§¨©ºŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«

çëìãbä ïäkä úBî-ãr áLé Bèì÷î øérá ék¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ
õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkä úBî-éøçàå§©«£¥Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤

:BúfçàèëètLî úwçì íëì älà eéäå £ª¨«§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈
:íëéúáLBî ìëa íëéúøãììLôð-äkî-ìk §Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«¨©̧¥¤½¤

äðré-àì ãçà ãrå çöøä-úà çöøé íéãr éôì§¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´¤½̈Ÿ©«£¤¬
:úeîì Lôðáàìçöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå §¤−¤¨«§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©

:úîeé úBî-ék úeîì òLø àeä-øLàáì-àìå £¤¬¨−̈¨®¦−¨«§«Ÿ
ì Bèì÷î øér-ìà ñeðì øôë eç÷úì áeLúáL ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ¨¤´¤

:ïäkä úBî-ãr õøàaâì-úà eôéðçú-àìå ¨½̈¤©−©Ÿ¥«§Ÿ©«£¦´¤
éðçé àeä ícä ék da ízà øLà õøàäó ¨À̈¤£¤³©¤Æ½̈¦´©½̈¬©«£¦−

Là ícì øtëé-àì õøàìå õøàä-úà-CtL ø ¤¨®̈¤§¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´ª©
:BëôL íãa íà-ék daãì-úà ànèú àìå ½̈¦¦−§©¬«Ÿ§«§¯Ÿ§©¥´¤

ïëL éðà øLà da íéáLé ízà øLà õøàä̈À̈¤£¤³©¤Æ«§¦´½̈£¤¬£¦−Ÿ¥´
:ìàøNé éða CBúa ïëL ýåýé éðà ék dëBúaô §¨®¦µ£¦´§Ÿ̈½Ÿ¥¾§−§¥¬¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(260 'nr gk mgpn zxez)

e·ÈL‰Â . . eÏÈv‰Â . . eËÙLÂ(כדֿכה (לה, ¿»¿¿ƒƒ¿≈ƒ
eËÙLÂ.ּגבּורה –eÏÈv‰Â.חסד -e·ÈL‰Â החטא (ּכּפרת ¿»¿ְָ¿ƒƒֶֶ¿≈ƒְֵַַַָ

חסד  התּכּללּות ּתפארת, - מקלט) לעיר ּגלּות ידי על ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָותּקּונֹו

הּללּו, הּמּדֹות ׁשלׁשת ידי על נברא ׁשהעֹולם ּכׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּוגבּורה.

אף  הּדין, מּדת עם הרחמים מּדת את ׁשּתף הּקּב"ה ֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשהרי

הּוא  נפׁש, ההֹורג ידי על ׁשּנאבד מלא' ה'עֹולם ותּקּון ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבנין

אּלה. מּדֹות ידי ְִֵֵֶַעל

éòéáùåìàúçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©
éða úçtLnî äMðî-ïa øéëî-ïa ãrìâ-éða§¥«¦§¨Æ¤¨¦´¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´
éLàø íéàNpä éðôìå äLî éðôì eøaãéå óñBé¥®©§©§º¦§¥³¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬

:ìàøNé éðáì úBáàáäeö éðãà-úà eøîàiå ¨−¦§¥¬¦§¨¥«©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´
éðáì ìøBâa äìçða õøàä-úà úúì ýåýé§Ÿ̈½¨¥̧¤¨¨¯¤§©«£¨²§−̈¦§¥´
úìçð-úà úúì ýåýéá äeö éðãàå ìàøNé¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½¨¥À¤©«£©²

:åéúðáì eðéçà ãçôìöâéðaî ãçàì eéäå §¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«Â§¨Â§¤º̈¦§¥̧
ìçð ärøâðå íéLðì ìàøNé-éðá éèáLïú ¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼§¦§§¨³©«£¨¨Æ

øLà ähnä úìçð ìr óñBðå eðéúáà úìçpî¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´©©¤½£¤¬
:røbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäzãäéäé-íàå ¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©§¦¦«§¤´

úìçð ìr ïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈©µ©«£©´
ähî úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´

:ïúìçð òøbé eðéúáàäéða-úà äLî åöéå £Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«©§©³¤Æ¤§¥´
óñBé-éðá ähî ïk øîàì ýåýé ét-ìr ìàøNé¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥²©¥¬§¥«¥−

:íéøácåúBðáì ýåýé äeö-øLà øácä äæ «Ÿ§¦«¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³
íéLðì äðééäz íäéðéra áBhì øîàì ãçôìö§¨§¨Æ¥½Ÿ©¬§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®
:íéLðì äðééäz íäéáà ähî úçtLîì Cà©À§¦§©²©©¥¬£¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«

æähî-ìà ähnî ìàøNé éðáì äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®
:ìàøNé éða e÷aãé åéúáà ähî úìçða Léà ék¦´¦À§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«

çìàøNé éða úBhnî äìçð úLøé úa-ìëå§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼
äMàì äéäz äéáà ähî úçtLnî ãçàì§¤À̈¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®
:åéúáà úìçð Léà ìàøNé éða eLøéé ïrîì§©À©¦«§Æ§¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«

èLéà-ék øçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®¦¦Æ
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé Búìçðaéäeö øLàk §©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«©«£¤²¦¨¬

:ãçôìö úBða eNr ïk äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«
àéärðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ−̈

:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBðaáéúçtLnî §´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«¦¦§§²Ÿ
ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈

:ïäéáà úçtLî ähî-ìrâéúåönä älà ©©¥−¦§©¬©£¦¤«¥´¤©¦§ºŸ
éða-ìà äLî-ãéa ýåýé äeö øLà íéètLnäå§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´



רלט xihtn - el - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

é ïcøé ìr áàBî úáøra ìàøNé:Bçø ¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«
÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c ÛÒBÈ Èa ‰hÓ Ôk(ה (לו, ≈«∆¿≈≈…¿ƒ

הּפסּוק ז)על כז, ּפרׁש(פנחס ּדברֹות" צלפחד ּבנֹות "ּכן ְְְְֵֵֵַַָָָֹ

אּלא  צֹודקת, ׁשּתביעתן רק ׁשּלא והינּו, ּתבעּו". "יפה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹרׁש"י:

(ולכן  צֹודקת ׁשהּטענה רק לא ּכאן: ואף יפה. ּתביעה ּגם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהיא

ולכן  יפה, טענה ּגם היא אּלא צלפחד), לבנֹות ה' צּוּוי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָּבא

(אף  לאּׁשה" ּתהיה אביה מּטה מּמׁשּפחת לאחד . . ּבת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ"וכל

.(ּכ על ּדּברּו ְִֶַָֹׁשּלא

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

øéèôîàéäkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²
:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBða ärðå§Ÿ−̈§´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«

áéíéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða úçtLnî¦¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®
:ïäéáà úçtLî ähî-ìr ïúìçð éäzåâéälà ©§¦Æ©«£¨½̈©©¥−¦§©¬©£¦¤«¥´¤

äLî-ãéa ýåýé äeö øLà íéètLnäå úåönä©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−
:Bçøé ïcøé ìr áàBî úáøra ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(568 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â ˙Bˆn‰ ‰l‡(יג (לו, ≈∆«ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»

הּמּסעֹות  הקּדמת לאחר היתה יׂשראל לארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּכניסה

ׂשרף  ה'נחׁש את ּובררּו יׂשראל ּבני הכניעּו ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּמדּבר,

את  יבּטלּו אּלּו ׁשּקלּפֹות האפׁשרּות נׁשללה ּכ ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָועקרב'.

הּמּסעֹות  הסּתּימּו לכן התּבררּו. ּכבר ׁשהרי לארץ, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּכניסה

חכמה  הּוא "מֹואב" ּביֹותר: הּנמּוכה הּדרּגה מֹואב, ְְְְְְֵַַַַָָָָָָּבערבֹות

לאחר  .וחׁש ערב לׁשֹון "ערבֹות", – ּגּופא ּובזה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹּדקלּפה,

יׂשראל. לארץ להּכנס מּוכנים זֹו, קלּפה ּוברּור ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהכנעת

.ïîéñ ä"ìåç ,íé÷åñô á"ì÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−



רמ

Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

äøèôäàø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì

íåâøú ãçàåá ÷øô äéîøéá

ã-ìëå á÷ré úéa ýåýé-øáã eòîL¦§¬§©§Ÿ̈−¥´©£®Ÿ§¨
:ìàøNé úéa úBçtLîäøîà | äk ¦§§−¥¬¦§¨¥«´Ÿ¨©´

ék ìår éa íëéúBáà eàön-äî ýåýé§Ÿ̈À©¨«§Æ£«¥¤¬¦Æ½̈¤¦¬
:eìaäiå ìáää éøçà eëìiå éìrî e÷çø̈«£−¥¨¨®©¥«§²©«£¥¬©¤−¤©¤§¨«

åeðúà äìrnä ýåýé äià eøîà àìå§´Ÿ¨«§½©¥´§Ÿ̈½©©«£¤¬Ÿ−̈
éìBnä íéøöî õøàîøaãna eðúà C ¥¤´¤¦§¨®¦©¦̧Ÿ¹̈©¦§À̈

äiö õøàa äçeLå äáør õøàa§¤̧¤£¨¨³§¨Æ§¤̧¤Æ¦¨´
-àìå Léà da øár-àì õøàa úåîìöå§©§½̈¤§¤À¤Ÿ¨³©¨Æ¦½§«Ÿ

:íL íãà áLéæ-ìà íëúà àéáàå ¨©¬¨−̈¨«¨«¨¦³¤§¤Æ¤
dáeèå déøt ìëàì ìîøkä õøà¤´¤©©§¤½¤«¡¬Ÿ¦§−̈§¨®
éúìçðå éöøà-úà eànèzå eàázå©¨¸ŸÆ©§©§´¤©§¦½§©«£¨¦¬

:äárBúì ízîNçeøîà àì íéðäkä ©§¤−§«¥¨«©«Ÿ£¦À³Ÿ¨«§Æ
éðeòãé àì äøBzä éùôúå ýåýé äià©¥´§Ÿ̈½§«Ÿ§¥³Ÿ©¨Æ´Ÿ§¨½¦
eàað íéàéápäå éá eòLt íérøäå§¨«Ÿ¦−¨´§¦®§©§¦¦Æ¦§´

:eëìä eìrBé-àì éøçàå ìraáèïëì ©©½©§©«£¥¬«Ÿ¦−¨¨«¨¥À
:áéøà íëéðá éða-úàå ýåýé-íàð íëzà áéøà ãòéeøár ék ²Ÿ¨¦¬¦§¤−§ª§Ÿ̈®§¤§¥¬§¥¤−¨¦«¦´¦§º

äúéä ïä eàøe ãàî eððBaúäå eçìL øã÷å eàøe íéizë éià¦¥³¦¦¦Æ§½§¥¨²¦§¬§¦§«§−§®Ÿ§¾¥¬¨«§−̈

`xenl iy
,íëéúBáà (ä.õøàì eñðëpL éøçà äøæ-äãBáò eãáòL úBøBcäéøçà £¥¤©¤¨§£¨¨¨©£¥¤¦§§¨¨¤©£¥

,ìáää.Lnî ïäa ïéàå ìáä ïlkL ,úBøæ úBãBáò éøçà,eìaäiåøeáòáe ©¤¤©£¥£¨¤ª¨¤¤§¥¨¤©¨©¤§¨©£

.ãàî ízìLîî äìtLä éøäL ,úeLnî éìa ìáä íä íb eNòð äæ¤©£©¥¤¤§¦©¨¤£¥ª§§¨¤§©§¨§Ÿ

,äáøò (å.øaãna øBLéî,äçeLå.úBøBáe úBnb íB÷îe,äiö õøàa £¨¨¦©¦§¨§¨§ª§¤¤¦¨
.äîîL íB÷îa,úåîìöåìL ìö ¦§§¨¨§©§¨¤¥¤

.øáwä úëLç ,úåîda øáò àì ¨¤¤§©©¤¤Ÿ¨©¨
,Léà.øáòî CøãaáLé àìå ¦§¤¤©£¨§Ÿ¨©

,íL íãàúeòéá÷a áMéúä àì ¨¨¨Ÿ¦§©¥¦§¦

.íìBòî,ìîøkä õøà (æíB÷î ¥¨¤¤©©§¤§

.íéîøëe úBãN,éöøà úà,øîBìk ¨§¨¦¤©§¦§©

.da éúðéëL úBøLäì äéeàøä õøàä̈¨¤¨§¨§©§§¦¨¦¨

,äáòBúìúáòBz àéäL ,äøæ äãBáòì §¥¨©£¨¨¨¤¦£©

.'ä(ç,íéðäkäíéðäkä ãé÷ôznL ©Ÿ£¦¤¦©§¦©Ÿ£¦

.'ä éëøc íòì úBøBäìeøîà àì §¨¨©§¥Ÿ¨§
,'ä äiàøîBì íòä úà eøéäæä àì ©¥Ÿ¦§¦¤¨¨©

íeãnì àìå ,'ä úlãâa ïðBaúäì íäì̈¤§¦§¥¦§ª©§Ÿ¦§

.'ä úàøé,äøBzä éNôúåíä ¦§©§Ÿ§¥©¨¥

.ïéøãäðqä,éðeòãé àìúà eãnì àì ©©§¤§¦Ÿ§¨¦Ÿ¦§¤

.'ä úà úòãì íòä,íéòøäå.íéëìnä ¨¨¨©©¤§¨Ÿ¦©§¨¦

,éá eòLt.éa eãøî,íéàéápäå ¨§¦¨§¦§©§¦¦
.ø÷Mä éàéáð,ìòaá,ìòaä íLa §¦¥©¤¤©©©§¥©©©

.äøæ-äãBáò àeäL(èáéøà ãBò ¤£¨¨¨¨¦
,íëzà,äòø íëéìò àéáàL éðôì ¦§¤¦§¥¤¨¦£¥¤¨¨

.éàéáð éãé ìò ãBò íënò çkåúàúàå ¤§©©¦¨¤©§¥§¦©§¤
,áéøà íëéðá éðaíbL éðà òãBéå §¥§¥¤¨¦§¥©£¦¤©

Cìz äîLàä ék ,áéøà íëéðá éða íò¦§¥§¥¤¨¦¦¨©§¨¥¥

.øBc øçà øBc íéðaì úBáàäî(ééià ¥¨¨©¨¦©©¦¥
,íéizë.éîBø ìL íiä éiàøã÷å ¦¦¦¦¥©¨¤¦§¥¨
,eçìL,øã÷ õøàì íéçéìL eçìLå ¦§§¦§§¦¦§¤¤¥¨

.íéiáøò íäå,úàæk äúéä ïäíàä §¥©§¦¦¥¨§¨¨Ÿ©¦

.ïläì úøkæpä ,úàæk älòt äúéä̈§¨§ª¨¨Ÿ©¦§¤¤§©¨

mixn zxhr
ãá÷ré úéa ýåýé-øáã eòîLïBîääìàøNé úéa úBçtLî-ìëå ¦§¬§©§Ÿ̈−¥´©£®Ÿ¤¨§¨¦§§−¥¬¦§¨¥«

íMä éLðà íéìBãbä:äéa íëéúBáà eàön-äî ýåýé øîà | äkäæéà ©§¦©§¥©¥´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¨«§Æ£«¥¤¬¦Æ¥¤

øácéìrî e÷çø ék ìårBøeáòaìáää éøçà eëìiåäøæ äãBáòeìaäiå §©½̈¤¦¬¨«£−¥¨¨®©£©¥«§²©«£¥¬©¤−¤£¨¨¨©¤§¨«
ìáä änä íb eNòð äæ øeáòa:åýåýé äià eøîà àìåúà ãBáòì áeLð ©£¤©£©¥¨¤¤§´Ÿ¨«§½©¥´§Ÿ̈½¨©£¤

'äíéøöî õøàî eðúà äìrnä©©«£¤¬Ÿ−̈¥¤´¤¦§®̈¦
éìBnäøaãna eðúà Ceðéòz àìå ©¦̧Ÿ¹̈©¦§À̈§Ÿ¨¦

Cøcaäáør õøàaíL íéìãbL ©¤¤§¤̧¤£¨¨³¤§¥¦¨

íéöB÷äçeLåúBwîò úBøéôç íB÷î ¦§¨Æ§£¦£ª

äiö õøàaøòBa íBçäL íB÷î §¤̧¤Æ¦¨´¨¤©¥

úåîìöåeðøñç àìå ,úåî ìL Blö §©§½̈¤¦¤¨¤§Ÿ¨©§

øácLéà da øár-àì õøàa ¨¨§¤À¤Ÿ¨³©¨Æ¦½
íL íãà áLé-àìåúeòéá÷a:æ §«Ÿ¨©¬¨−̈¨«¦§¦

àìäíëúà àéáàåíMî-ìà £Ÿ¨«¨¦³¤§¤Æ¦¨¤
ìîøkä õøàíéîøëe úBãN íB÷î ¤´¤©©§¤½§¨§¨¦

eàázå dáeèå déøt ìëàì¤«¡¬Ÿ¦§−̈§®̈©¨¸ŸÆ
éöøà-úà eànèzåízãáòM äîa ©§©§´¤©§¦½§©¤£©§¤

äøæ äãBáòì daéúìçðåìàøNé õøà ¨©£¨¨¨§©«£¨¦¬¤¤¦§¨¥

äárBúì ízîNéðôì: ©§¤−§«¥¨«§¨©

çeøîà àì íéðäkäeøéäæä àì ©«Ÿ£¦À³Ÿ¨«§ÆŸ¦§¦

øîBì íòìéùôúå ýåýé äià ¨¨©©¥´§Ÿ̈½§«Ÿ§¥³Ÿ
äøBzäïéøãäðqäéðeòãé àìàì ©¨Æ©©§¤§¦´Ÿ§¨½¦Ÿ

éúeîîBø ìãb øékäìe úòãì eöø̈¨©©§©¦Ÿ¤§¦

íérøäåìàøNé éëìîéá eòLt §¨«Ÿ¦−©§¥¦§¨¥¨´§¦®
íéàéápäåø÷Mäìraá eàaðíLa §©§¦¦Æ©¤¤¦§´©©½©§¥

ìòaäéøçàåøLà íéìéñtä-àì ©©©§©«£¥¬©§¦¦£¤«Ÿ
:eëìä eìrBéèïëìàéáà íøè ¦−¨¨«¨¥À¤¤¨¦

äòø íëéìòíëzà áéøà ãò £¥¤¨¨²Ÿ¨¦¬¦§¤−
ýåýé-íàðíbL ézòãéåéða-úàå §ª§Ÿ̈®§¨©§¦¤©§¤§¥¬

áéøà íëéðáäëk eòøé íä íb ék: §¥¤−¨¦«¦©¥¨¥¨¨

éíéizë éià eøár ékíéáBø÷ eéäL ¦´¦§º¦¥³¦¦¦Æ¤¨§¦

àøNé õøàììeàøeíâäðî ètLî §¤¤¦§¨¥§½¦§©¦§¨¨

øã÷åíéìäàa øaãna eáLiLeçìL §¥¨²¤¨§©¦§¨§Ÿ¨¦¦§¬
íéëàìîeððBaúäåeø÷çãàî ©§¨¦§¦§«§−¦§§®Ÿ

íâäðî úBàøìeàøeíéBbä äNòî ¦§¦§¨¨§¾©£¥©¦

éëå íääïäúîàaäúéäíäéðéa ¨¥§¦¥¬¤¡¤¨«§−̈¥¥¤



רמי

:úàækàéàì änäå íéäìà éBb øéîéää ¨«Ÿ©«¥¦¬Æ¡Ÿ¦½§¥−¨´Ÿ
:ìérBé àBìa BãBák øéîä énrå íéäìà¡Ÿ¦®§©¦²¥¦¬§−§¬¦«

áéeáøç eørNå úàæ-ìr íéîL enL¬Ÿ¨©−¦©®Ÿ§©«£²¨§¬
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éNòî éðwz ,øîBìk.äôçé äìBba éëìz àlL éãk ,CðBøâe,äàîvî C.íéîì éàîöz àlLå,LàBð éøîàzåä"á÷ä úãBáòî úLàéúî éðà ,zøîàå §©©§¦©£©¦§¥¤Ÿ¥§¦©¨§¥¨§¥¦¦§¨§¤Ÿ¦§§¦§©¦©Ÿ§¦¨§¨©§§£¦¦§¨¤¤¥£©

.åéìà áeLà àìå,íéøæ.úBøæ úBãBáò,àöné ék (åë.ápb àeäL àöîpLëe ïîàðì ÷æçî äéäL íãà,eLéáäì.äLea ïBL,änä.íòä ïBîä §Ÿ¨¥¨¨¦£¨¦¦¨¥¨¨¤¨¨ª§¨§¤¡¨§¤¦§¨¤©¨Ÿ¦§¨¥¨£¨¨

,íäéðäëå.äøæ-äãBáò éðäk,íäéàéáðe.ìòaä éàéáð,íúòø úòáe (æëeðòéLBäå äîe÷" íéøîBàå éìà íéìltúî ,äòø íäéìò äàaL úòa §Ÿ£¥¤Ÿ£¥£¨¨¨§¦¥¤§¦¥©©©§¥¨¨¨§¥¤¨¨£¥¤¨¨¦§©§¦¥©§§¦¨§¦¥

mixn zxhr
r-ìkïðrø õíB÷îì íB÷nîzàúéáì Bæ äøæ-äãBáò úéaî úòñBðå úëìBä ¨¥´©£½̈¦¨§¨©−§¤¤§©©¦¥£¨¨¨§¥

Bîk Bæ äøæ-äãBáòäröákLî:äðæàëézrèð éëðàå÷øBN CúBøBîæ £¨¨¨§Ÿ¨¬¦§©Ÿ¨«§¨«Ÿ¦Æ§©§¦´¥½§

,çaeLî ïôbîälkî ìkäúîà òøæíé÷écöå íéøLk úBáàéàåzëtäð C ¦¤¤§¨ª−Ÿ©Ÿ¦¤´©¡¤®¨§¥¦§©¦¦§¥Æ¤§©´§§
éìBîkïôbä éøeñúçà ìk øLà ,ïôbäî íéøñenä úBøBîæäiøëðäøæå ¦½§¥−©¤¬¤§©¨¦¥©¤¤£¤¨©©¨§¦¨«§¨¨

äòéèpì:áëíbéñaëz-íà ék ©§¦¨©¦³¦§©§¦Æ
øúpaäwðîä äîãà ïéîCì-éaøúå ©¤½¤¦£¨¨©§©¤§©§¦−̈
úéøaúe÷ãvä éãé ìò ,äwðîä áNò Ÿ¦®¥¤©§©¤©§¥©¦§

Cîöò çöçöì úéNòL íéáBè íéNòîe©£¦¦¤¨¦§©§¥©©§¥

ék ,ìéòBz àì ,éðôìízëðäàøð §¨©Ÿ¦¦¦§¨³¦§¤

íúëkðBrCøúqa äNBò zàLéðôì §¤¤£¥Æ¤©§¨©¥¤§¨©½
:äåäé éðãà íàðâëéàéøîàz C §ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«¥´«Ÿ§¦º

éàøîBì eLçëz Céúàîèð àìäzò ¥§©£©´Ÿ¦§¥À¦©¨

íìBòîe äøæ-äãBáòaíéìraä éøçà ©£¨¨¨¥¨©«£¥³©§¨¦Æ
àéba Ckøã éàø ézëìä àììeî ´Ÿ¨©½§¦§¦³©§¥Æ©©½

ìòaä zãáò íML øBòt úéaäî érc ¥§¤¨¨©§§©©©§¦−¤´
úéùrïBò BúBàL éòãúå ,íBiäãîò ¨¦®Ÿ©§¥§¦¤¨¨©

k zà äpä ,äfä íBiä ãòäøëaäìîb ©©©¤¦¥©§§¦§¨¬§¨¨

äá÷ðäl÷Bîk áBLå CBìä õeøì §¥¨©−̈¨¨¨§

úëøNîáéáñ íéøLBwL ìòð CBøN §¨¤¬¤§©©¤§¦¨¦

Ck (úøèò) ìâøìäéëøcdâäðî:ãë ¨¤¤¨§¨¤«¨¦§¨¨

k zà éøä| äøtäfä øaä øBîçk £¥©§§¤¤́©£©¨©¤

àeäLãnìa úBéäì ìéâøøaãîïk ¤¦ª´¨¦¦§©¦§À̈¥

òeðì zà úáäBàúeàa÷LçadLôð ¤¤©§¨©§©©³§¥¤©§¨¸
çeø äôàLCøãk úBàéøä ìà øéåàä ¨«£¨´½©¨£¦¤¨¥§¤¤

äøäî íéöøädúðàzdúâàcéî ¨¨¦§¥¨©«£¨−̈©£¨¨¦´
äpáéLé,äéL÷áî-ìkìk §¦¤®¨¨§©§¤̧¨Æ¨

dúBà íéL÷áîäeôréé àìíðéà ©§©§¦¨´Ÿ¦½̈¥¨

ék òbéúäì íéëéøödLãçaLãça §¦¦§¦§©¥©¦§¨§−̈§Ÿ¤

áàäðeàöîéúBøBãì äiëa òa÷eäL ¨¦§¨«§¨¤§©§¦¨§

íéìbøîä ïîæa:äëCì íéøîBà éàéáð ¦§©©§©§¦§¦©§¦¨

óçiî Cìâø érðîäìBbì úëìì ¦§¦³©§¥Æ¦¨¥½¨¤¤©¨

éòðîe ,íéBbìðBøâeCúeîlîéøîàzå äàîvîíéàéápä éøác ìòLàBð ©¦¦§¦§¥−¦¨¦¦§®̈©«Ÿ§¦´©¦§¥©§¦¦½̈
íëéøáãa ézLàBðàBìåéìà áeLàíéøæ ézáäà-ékíéìòaä úãBáò ©§¦§¦§¥¤¾¨¥¨¦«¨©¬§¦¨¦−£©©§¨¦

Cìà íäéøçàåíúBà ãBáòì:åëápb úLákïîàð ÷æçeî äéäLék §©«£¥¤¬¥¥«©£¨§³Ÿ¤©¨Æ¤¨¨§¨¤¡¨¦´
eLéáä ïk àönéäøæ-äãBáò éðéðòaìàøNé úéaéãáBòì íé÷æçeî eéäL ¦¨¥½¥¬Ÿ¦−§¦§§¥£¨¨¨¥´¦§¨¥®¤¨§¨¦§§¥

,'äänäíòä ïBîäíäéðäëå íäéøN íäéëìîìòaä éðäkäéàéáðeí ¥³¨£¨¨©§¥¤Æ¨¥¤½§«Ÿ£¥¤−Ÿ£¥©©©§¦«¥¤«
ìòaä éàéáð:æëøLà ìòõrì íéøîàõòî ìñôìïáàìå äzà éáà §¦¥©©©©£¤«Ÿ§¦¸¨¥¹§¤¤¥¥¨´¦©À¨§¨¤̧¤Æ



רמג

eðô-ék eðzãìé zà ïáàìå äzà éáà́̈¦©À¨§¨¤̧¤Æ©´§§¦§½̈¦«¨¬
íúrø úráe íéðô àìå óøò éìà¥©²−Ÿ¤§´Ÿ¨¦®§¥³¨«¨¨Æ

:eðréLBäå äîe÷ eøîàéçëäiàå «Ÿ§½−¨§«¦¥«§©¥³
éýìà-íà eîe÷é Cl úéùr øLà E ¡Ÿ¤̧Æ£¤´¨¦´Ÿ¨½̈¨¾¦

éør øtñî ék Eúrø úra EeòéLBéE «¦−§¥´¨«¨¤®¦ µ¦§©´¨¤½
éýìà eéä:äãeäé EãàáeLz-íà ¨¬¡Ÿ¤−§¨«¦¨¸

-íàå áeLz éìà ýåýé-íàð | ìàøNé¦§¨¥¯§ª§Ÿ̈²¥©−¨®§¦
éöewL øéñz:ãeðú àìå éðtî E ¨¦¯¦¤²¦¨©−§¬Ÿ¨«

áètLîa úîàa ýåýé-éç zraLðå§¦§©̧§¨Æ©§Ÿ̈½¤«¡¤−§¦§¨´
:eìläúé Báe íéBb Bá eëøaúäå ä÷ãöáe¦§¨®̈§¦§¨¬§²¦−¬¦§©¨«

`xenl iy
."äòøä ïî(çëéøò øtñî ék,Eéøò øtñî ïBaLç éôì.Eéäìà eéäE ¦¨¨¨¦¦§©¨¤§¦¤§¦§©¨¤¨¡Ÿ¤

,äãeäé.äãeäé äzà ,úéNòL íéìéñtä eéä(àíàð ìàøNé áeLz íà §¨¨©§¦¦¤¨¦¨©¨§¨¦¨¦§¨¥§ª
,éìà 'ä,éìà äáeLúa áeLz íà ¥©¦¨¦§¨¥©

.'ä øîà,áeLzøæçì áeLz æà ¨©¨¨¨©£Ÿ

,øçà Leøt .äðBLàøä Eúlãâe EãBáëì¦§§§ª¨§¨¦¨¥©¥

Leøt .Eöøàa úçðå äáeLa äéäz æà̈¦§¤§¨¨©©§©§§¥

íúçz àìå ,EúáeLz ìa÷úz ,øçà©¥¦§©¥§¨§§Ÿ¥¨¥

éìò.äòø äøæb E,ãeðú àìåàì æà ¨¤§¥¨¨¨§Ÿ¨¨Ÿ

.äìBba úàöì Eöøàî ãeðz̈¥©§§¨¥©¨

(á,ètLîaïécä ïî áiçúzLk §¦§¨§¤¦§©¥¦©¦

.äòeáLa,ä÷ãöáeøékz íàL ¦§¨¦§¨¨¤¦©¦

ìa÷z àì ,÷ãöa Bðéà ètLnäL¤©¦§¨¥§¤¤Ÿ§©¥

.äòeáMä,íéBb Bá eëøaúäåíà ©§¨§¦§¨§¦¦

.íéBb Ba eëøaúé æà ,ïk ìàøNé äNòé©£¤¦§¨¥¥¨¦§¨§¦

éðBìôk àäz" Bðáì øîàé éBb ìk̈Ÿ©¦§§¥¦§¦

."ìàøNé,eìläúé BáeìëeiL éî ¦§¨¥¦§©¨¦¤©

.øáca øàtúé ,ìàøNéa ÷ácäì§¦¨¥§¦§¨¥¦§¨¥©¨¨

mixn zxhr
ïáàî íìöìeeðô-ék eðzãìé zàeðôäíéðô àìå óøò éìàäáàé àìå §¤¤¥¤¤©´§§¦§½̈¦«¨¬¦§¥©²−Ÿ¤§´Ÿ¨¦®§ŸŸ¤

ìåéøîà òBîLíúrø úráeíúBà òéLBé íäéäìà ïéà ék íéàBøeøîàééìà ¦§©£¨¨§¥³¨«¨¨Æ¦¦¥¡Ÿ¥¤¦©¨«Ÿ§½¥©

:eðréLBäå äîe÷çëEì áéLà −¨§«¦¥«¨¦§

éäìà äiàåCl úéùr øLà E §©¥³¡Ÿ¤̧Æ£¤´¨¦´Ÿ¨½̈
eîe÷éíäíàeìëeéúra EeòéLBé ¨¾¥¦§«¦−§¥´

ék EúrøBîkéør øtñîEúéNò ¨«¨¤®¦ µ§¦§©´¨¤½¨¦¨

å íéáëBk ìL úBøeöéäìà eéäEäzà ¤¨¦§¨¬¡Ÿ¤−©¨

:äãeäéàáeLz-íàäáeLúa §¨«¦¨¸¦§¨

ýåýé-íàð | ìàøNéæàéìà ¦§¨¥¯§ª§Ÿ̈²¨¥©−
áeLzìkî äleâñ éðôì úBéäì-íàå ¨®¦§§¨©§¨¦Ÿ§¦

éöewL øéñzEíéìéñtä øéáòz íà ¨¦¯¦¤²¦©£¦©§¦¦

éðtîæàãeðú àìåäìBba úàöì: ¦¨©−¨§¬Ÿ¨«¨¥©¨

ázraLðåòáMz íàåýåýé-éç §¦§©̧§¨Æ§¦¦¨©©§Ÿ̈½
úîàaäzò íéòaLð ízàL Bîk àì ¤«¡¤−Ÿ§¤©¤¦§¨¦©¨

eâäðúúå ,ø÷Mìä÷ãöáe ètLîa ©¤¤§¦§©£§¦§¨´¦§¨®̈
æàBá eëøaúäåä ìàøNéaíéBb ¨§¦§¨¬§²§¦§¨¥©¦−

ìàøNék íéäìà EîéNé ,íúëøáa øîàì¥Ÿ§¦§¨¨§¦§¡Ÿ¦§¦§¨¥

eìläúé Báeçìöî éðà äpä øîàé ¬¦§©¨«Ÿ©¦¥£¦ª§¨

ìàøNék: §¦§¨¥

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§



רמד

ùãå÷ úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
ààíéøácä älàïåùàø-ìk-ìà äLî øac øLà ¥´¤©§¨¦À£¤̧¦¤³¤Æ¤¨

ìBî äáøra øaãna ïcøiä øára ìàøNé¦§¨¥½§¥−¤©©§¥®©¦§¿̈¨«£¨¨Á¸
éãå úøöçå ïáìå ìôz-ïéáe ïøàt-ïéa óeñ¹¥«¨¨¯¥«²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬

:áäæáøérN-øä Cøc áøçî íBé øNr ãçà ¨¨«©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®
:rðøa Lã÷ ãrâäðL íéraøàa éäéå ©−¨¥¬©§¥«©©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈

äLî øac Lãçì ãçàa Lãç øNr-ézLra§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´©®Ÿ¤¦¤³¤Æ
Búà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−

:íäìà(éåì)ãCìî ïçéñ úà Búkä éøçà £¥¤«©«£¥´©ŸÀ¥µ¦ŸÆ¤´¤
Cìî âBò úàå ïBaLça áLBé øLà éøîàä̈«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®§¥Àµ¤´¤

:érøãàa úøzLra áLBé-øLà ïLaääøára ©¨½̈£¤¥¬§©§¨−Ÿ§¤§¤«¦§¥¬¤
øàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä©©§¥−§¤´¤®̈¦´¤½¥¥²

:øîàì úàfä äøBzä-úàåøac eðéäìà ýåýé ¤©¨¬©−Ÿ¥«Ÿ§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬

:äfä øäa úáL íëì-áø øîàì áøça eðéìà¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©¨¤¬¤−¤¨¨¬©¤«
æ-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe íëì eòñe | eðt§´§´¨¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨

óBçáe áâpáe äìôMáe øäá äáøra åéðëL§¥¨¼¨«£¨¨¬¨¨²©§¥¨¬©¤−¤§´
ìãbä øäpä-ãr ïBðáläå éðrðkä õøà íiä©®̈¤³¤©§©«£¦Æ§©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ

:úøt-øäð(ìàøùé)ç-úà íëéðôì ézúð äàø §©§¨«§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤
ýåýé òaLð øLà õøàä-úà eLøe eàa õøàä̈¨®¤µŸ§´¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â
úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì íëéúáàì©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´

:íäéøçà írøæìe íäìèúra íëìà øîàå ¨¤½§©§−̈©£¥¤«¨«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬
:íëúà úàN écáì ìëeà-àì øîàì àåää©¦−¥®Ÿ«Ÿ©¬§©¦−§¥¬¤§¤«

éíBiä íëpäå íëúà äaøä íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½
:áøì íéîMä éáëBëkàéíëúBáà éäìà ýåýé §«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤À

íëúà Cøáéå íéîrt óìà íëk íëéìr óñéŸ¥¯£¥¤²¨¤−¤´¤§¨¦®¦«¨¥´¤§¤½
:íëì øac øLàk©«£¤−¦¤¬¨¤«

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨
:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

zea` iwxtl mixe`ia

` dpyn 'a wxt
éåäå .íãàä ïî Bì úøàôúå äéNBòì úøàôz àéäL ìk ,íãàä Bì øBáiL äøLé Cøã àéä Bæéà ,øîBà éaø©¦¥¥¦¤¤§¨¨¤¨¨¨¨¨¤¦¦§¤¤§¤¨§¦§¤¤¦¨¨¨¤¡¥
,døëN ãâðk äåöî ãñôä áMçî éåäå .úBöî ìL ïøëN ïzî òãBé äzà ïéàL ,äøeîçák äl÷ äåöîa øéäæ̈¦§¦§¨©¨§©£¨¤¥©¨¥©©©§¨¨¤¦§¤¡¥§©¥¤§¥¦§¨§¤¤§¨¨

ìLa ìkzñä .dãñôä ãâðk äøáò øëNeäàBø ïéò ,Cnî äìòîl äî òc ,äøáò éãéì àá äzà ïéàå íéøáã äL §©£¥¨§¤¤¤§¥¨¦§©¥¦§¨§¨¦§¥©¨¨¦¥£¥¨©©§©§¨¦¨©¦¨
éNòî ìëå ,úòîBL ïæàå:ïéázëð øôqa E §¤©©§¨©£¤©¥¤¦§¨¦

ycew zegiyn zecewp
מובן  הרי - ישרה" דרך היא "איזו א. במשנתנו: השאלות

הכתוב  דיבר מלא ומקרא התורה, דרך היא הישרה שהדרך :1מאליו
- האדם" לו רע"ב) (שיברור, "שיבור ב. ה'". דרכי ישרים "כי

על  הרי בשכלו? ולהחליט לברר עצמו לאדם שניתן דבר זהו כלום
לו  ותפארת לעושי' תפארת שהיא "כל ג. התורה! לנו ניתנה זה

כיצד  - רע"ב] ממנו, אדם בני נוחין ויהיו לו נוח (שיהא האדם " מן
שהנהגה  מרגיש שאדם בכך תלוי' זו והחלטה שבחירה לומר אפשר

שרבי  גם ומה ולאחרים). (לו ונוחה טובה יפה, מדייק 2מסויימת
"ÏÎ הוא לו" "נוח שהוא דבר שכל שמשמעו תפארת", שהיא

הישרה! הדרך

והביאור:

ישרה  דרך היא דרך איזו שהן המצוות, בקיום השלימות מהי -

ה'"), דרכי ישרים ("כי ישרה

האדם  לו כאשרשיבור -Ì„‡‰ אותן מקיים הוא בהן, בוחר
"דרך  הן כיצד בשכלו מבין הוא אלא עול, קבלת מתוך רק לא

עול  קבלת הוא התורה כל שיסוד למרות שכן, בהן. ובוחר ישרה"
להבין  האדם על אלא די, לא עדיין בלבד בזה שמים, מלכות

התורה. של והנחיצות היוקר הטוב, את ומדותיו בשכלו ולהרגיש
כנאמר  זאת, ולהרגיש להבין צריכה הבהמית נפשו "ואהבת 3וגם

רש"י). יצריך, (בשני לבבך" בכל אלקיך ה' את

לעושי' תפארת שהיא שיהי'כל כך התורה את לקיים יש -

המצוה. מקיים את ומאירה מפארת שהיא ניכר

האדם  מן לו התורה ותפארת בעסק טעם והטוב החיות -
רואים  שסביבו האנשים שגם כך, כדי עד להיות צריכים והמצוה

התורה. יופי את ידו על

שלב  הוא התורה) יוקר את יבין השכל (שגם זה ענין והנה,

להשתדל  יש מכן לאחר ורק עול, קבלת היא חכמה ראשית שני;
שמשנתנו  בכך הרמזים אחד וזהו שכלית. הבנה לידי להגיע

קיבל  "משה היא ראשון פרק התחלת שני: פרק בתחילת מופיעה
היות  עול, קבלת מתוך התורה קיום מודגש שבזה מסיני", תורה

בחירה  השני, השלב בא מכן ולאחר מסיני; משה קיבל שכך
האדם". לו "שיבור - בתורה שכלית

בחודש  שנה בכל נלמד ראשון שפרק מה יומתק זה לפי
שני  פרק ואילו זה), חודש של האחרונה (בשבת ניסן הראשון,

הנושא  שכן, שבו). הראשונה (בשבת אייר השני, בחודש נלמד
לא  מלמעלה, שבאה מצרים, יציאת - הוא ניסן חודש של המרכזי

בתחילת  המודגשת לנקודה מתאים וזה האדם; עבודת ידי על
ציווי  מצד התורה קיום מסיני", תורה קיבל "משה הראשון, הפרק

עבודת  העומר, ספירת היא אייר חודש עבודת ואילו מלמעלה.

לפרק  מתאימה זו ונקודה הבהמית; הנפש וזיכוך בבירור האדם
האדם". לו "שיבור שני,

במצוה  זהיר "והוי - המשנה המשך גם לבאר יש האמור לפי

מילי  כאן אין לכאורה בזה: לדקדק שיש כבחמורה", קלה
אין  שלגבה עול, קבלת מצד מדבר אינו התנא אלא, דחסידותא?

יש  שלגביהם והרגש, השכל מצד אלא לחמורה, קלה בין הבדל
חמורה, וזו קלה זו שאמנם מלמדנו, והוא לחמורה; קלה בין הבדל

העבודה  שלימות שכן כבחמורה, בקלה ליזהר יש זאת למרות אך
עול. קבלת עם חדורים והרגש השכל גם כאשר היא

ישנן  עצמו האדם" לו שב"יבור לומר, יש יותר בעומק והנה,
ולהגיע  הבהמית הנפש את לזכך שניתן היינו כלליות, דרכים שתי

"כל  - היא הישרה והדרך אופנים, בשני האדם" לו "יבור לדרגת
לעושי'". תפארת שהיא

הבהמית, נפשו של בחושך נלחם שהאדם - היא אחת דרך

את  ומבטלים המחלישים בהם, וכיוצא וסיגופים תעניות באמצעות
הבהמית. והנפש הגוף לזיכוך ומביאים העולם, לתענוגי התאווה

היא  זו ישרה",דרך "דרך איננה אולם תורה, פי על דרך אמנם

ישר" האדם את האלקים עשה "אשר תוצאה 4בבחינת היא שכן 
הרמב"ם  ובלשון המקדש). (בית חורבן היא 5של התעניות שסיבת

תשובה" דרכי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן, שאירעו "הצרות
לצום  יש - כך פרטית בתענית ואף לחורבן. שגרמו החטאים על

הרעים" מעשיהם "בגלל הבאה צרה", שתבוא וכדברי 6"בזמן .
ישא 7הרמב"ם  ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ש"לא שאומר שמי ,

בה" לילך ואסור רעה "דרך זו הרי - נאה" בדירה ישב ולא .8אשה

וטוב  אור הוספת - היא ישרה, דרך שהיא השני', הדרך
הבהמית  והנפש הגוף בשבירת רק עוסק אינו האדם וקדושה.

טובה  והמצוה התורה שמירת כיצד להם מסביר הוא אלא בלבד,
עד  האדם"), מן לו ותפארת לעושי' ("תפארת בשבילם

ה' בעבודת להוספה אותם מנצל והוא זאת, וירגישו יבינו הם שגם
ממילא  בדרך נדחה ואז בזה). וכיוצא שמים לשם באכילה (כגון

וכמבואר  מתבררת. והיא הבהמית, הנפש של והרע החושך
תעזוב 9בחסידות  "עזוב אלא בתעניות, להרבות אין אלו שבדורות

הנפש 10עמו" שגם כך ונחיצותה התורה יוקר את מסבירה וחסידות .

שבמצבו  איפוא, היא, הישרה הדרך זאת. להבין מסוגלת הבהמית
אדם  יעסוק - נתבררו) לא שעדיין בהמית ונפש גוף (עם בהווה

שגם  כך הנכונים, ההסברים את לו יתן זה ולימוד החסידות, בתורת
וישרה  טובה דרך היא שהתורה ירגישו הבהמית ונפשו .11גופו

י.1) יד, ואכ''מ.2)הושע רבי). היינו הנשיא יהודה שרבי ב לב, שבת (ראה הנשיא יהודה רבי נקרא הבאה שבמשנה ואתחנן3)להעיר
ה. כט.4)ו, ז, רפ''ה.5)קהלת תעניות רפ''א.6)הלכות רפ''ג.7)שם דעות (שעבודתם8)הלכות מסויימים בצדיקים שמצינו ומה

מטבעם. חלק אלא אצלם, צער אינה זו שפרישות לומר, יש - העולם עניני מכמה שפרשו ישרה) בדרך פ''ג.9)היתה הוספות10)אגה''ת ראה
סט''ז. טוב שם 11.419)לכתר עמ' ח''ב תשמ''ח ספה''ש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zeaezk(iyily meil)

m` la`éãé áúk äæ ,øîBà äæ,`ed,éãé áúk äæ ,øîBà äæåopi`e ¤¥¤§©¨¦§¤¥¤§©¨¦
wx yi dnizg lk lry `vnp ,exiag znizg lr cg` lk micirn

okle ,cg` crïéëéøömicrdíänò óøöìcr,øçàizy lr ciriy §¦¦§¨¥¦¨¤©¥
,micr ipy dnizg lk lr eidi jke ,zenizgdëçå .éaø éøácíéî ¦§¥©¦©£¨¦

e miwlegïänò óøöì ïéëéøö íðéà ,íéøîBàcríãà ïîàð àlà ,øçà §¦¥¨§¦¦§¨¥¦¨¤©¥¤¨¤¡¨¨¨
xhyd lr mezgd,éãé áúk äæ øîBì`ll s` eixac milawzne ©¤§©¨¦
.sqep cr ly reiq

* * *

àøîâ
mnvr xhyd icry ote`a minkge iax ewlgpy dpyna x`ean
znizg lr cr lk ly ezecra ic m`d ,mdici zenizg lr micirn
zexaq md dn zx`an `xnbd ,sqep cr enr jixvy e` ,envr
z` miniiwn mnvr xhyd icry df ote` dpey dnae ,zwelgnd
zenizg z` miniiwn mixg` micr eay ote`n ,mdici zenizg
.dnizg lk lr micr ipya jxev yi lkd ixacl dfay ,xhyd icr

:`xnbd zx`anøîBì éöîézLkxg` wcwcze xewgz xy`k - §¤¦§¥©
y `vnz ,minkge iax ly mdizexaq,éaø éøáãìicryk s`y §¦§¥©¦

,micr ipya jxev yi mdizenizg z` miniiwn mnvr xhyd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zeaezk(iriax meil)

Lãçä`idy,àúééøBàcdyrp cry da mixne` oi` lkd ixacle ©Ÿ¤§©§¨
,oiicåeli`,úBøèL íei÷cry `ped ax ly epic x`azd eiably §¦§¨

`ed ,oiic dyrp,ïðaøcwxe ,seifl miyyeg oi` dxezd on ixdy §©¨¨
xnel eliwd okle ,xhyd z` miiwl ekixvde jkl eyyg minkg

.oiic dyrp cry ea

* * *
:zexhy meiw ly xg` oipra oecl zxaer `xnbd,àaà éaø øîà̈©©¦©¨

ìL ,áø øîà ,àðeä áø øîàäLmipiic,øèMä úà íéi÷ì eáLiL ¨©©¨¨©©§Ÿ¨¤¨§§©¥¤©§¨
edry dze`aïäî ãçà ìò øòøò àø÷lr exrxre micr e`a - ¨¨©§¨©¤¨¥¤

enr miayeiy mixg`d mipiicd ipye ,mipiicdn cg` ly ezexyk

`vi xerxrd m` .xyk `edy cirdl mivexeîúç àlL ãò©¤Ÿ¨§
,meiwd lr mipiicdåéìò ïéãéòî,xyk `edy iyilyd lr -íúBçå §¦¦¨¨§¥

xerxrd `vi m` la` .mdnreîúçMî,meiwd lr dylydïéà ¦¤¨§¥
mipiicd,íúBçå åéìò ïéãéòîoeik mzecra mipn`p mpi` ,xnelk §¦¦¨¨§¥

oiic mr oic zia ayena eayiy mdl i`pby ,xaca mirbep mdy
.leqt

:`xnbd zxxanéàîc øòøòdn ,xnelk ,xaecn xerxr dfi`a - ©§¨§©
.oiicd zexyk lr mixrxrnd miprehàúeðìæâc øòøò éàmd m` - ¦©§¨§©§¨¨

ne miyigkn mipiicd ipye ,oecl leqte olfb `edy micirnmicir
,olfb epi`y
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רמה zea` iwxtl mixe`ia

` dpyn 'a wxt
éåäå .íãàä ïî Bì úøàôúå äéNBòì úøàôz àéäL ìk ,íãàä Bì øBáiL äøLé Cøã àéä Bæéà ,øîBà éaø©¦¥¥¦¤¤§¨¨¤¨¨¨¨¨¤¦¦§¤¤§¤¨§¦§¤¤¦¨¨¨¤¡¥
,døëN ãâðk äåöî ãñôä áMçî éåäå .úBöî ìL ïøëN ïzî òãBé äzà ïéàL ,äøeîçák äl÷ äåöîa øéäæ̈¦§¦§¨©¨§©£¨¤¥©¨¥©©©§¨¨¤¦§¤¡¥§©¥¤§¥¦§¨§¤¤§¨¨

ìLa ìkzñä .dãñôä ãâðk äøáò øëNeäàBø ïéò ,Cnî äìòîl äî òc ,äøáò éãéì àá äzà ïéàå íéøáã äL §©£¥¨§¤¤¤§¥¨¦§©¥¦§¨§¨¦§¥©¨¨¦¥£¥¨©©§©§¨¦¨©¦¨
éNòî ìëå ,úòîBL ïæàå:ïéázëð øôqa E §¤©©§¨©£¤©¥¤¦§¨¦

ycew zegiyn zecewp
מובן  הרי - ישרה" דרך היא "איזו א. במשנתנו: השאלות

הכתוב  דיבר מלא ומקרא התורה, דרך היא הישרה שהדרך :1מאליו
- האדם" לו רע"ב) (שיברור, "שיבור ב. ה'". דרכי ישרים "כי

על  הרי בשכלו? ולהחליט לברר עצמו לאדם שניתן דבר זהו כלום
לו  ותפארת לעושי' תפארת שהיא "כל ג. התורה! לנו ניתנה זה

כיצד  - רע"ב] ממנו, אדם בני נוחין ויהיו לו נוח (שיהא האדם " מן
שהנהגה  מרגיש שאדם בכך תלוי' זו והחלטה שבחירה לומר אפשר

שרבי  גם ומה ולאחרים). (לו ונוחה טובה יפה, מדייק 2מסויימת
"ÏÎ הוא לו" "נוח שהוא דבר שכל שמשמעו תפארת", שהיא

הישרה! הדרך

והביאור:

ישרה  דרך היא דרך איזו שהן המצוות, בקיום השלימות מהי -

ה'"), דרכי ישרים ("כי ישרה

האדם  לו כאשרשיבור -Ì„‡‰ אותן מקיים הוא בהן, בוחר
"דרך  הן כיצד בשכלו מבין הוא אלא עול, קבלת מתוך רק לא

עול  קבלת הוא התורה כל שיסוד למרות שכן, בהן. ובוחר ישרה"
להבין  האדם על אלא די, לא עדיין בלבד בזה שמים, מלכות

התורה. של והנחיצות היוקר הטוב, את ומדותיו בשכלו ולהרגיש
כנאמר  זאת, ולהרגיש להבין צריכה הבהמית נפשו "ואהבת 3וגם

רש"י). יצריך, (בשני לבבך" בכל אלקיך ה' את

לעושי' תפארת שהיא שיהי'כל כך התורה את לקיים יש -

המצוה. מקיים את ומאירה מפארת שהיא ניכר

האדם  מן לו התורה ותפארת בעסק טעם והטוב החיות -
רואים  שסביבו האנשים שגם כך, כדי עד להיות צריכים והמצוה

התורה. יופי את ידו על

שלב  הוא התורה) יוקר את יבין השכל (שגם זה ענין והנה,

להשתדל  יש מכן לאחר ורק עול, קבלת היא חכמה ראשית שני;
שמשנתנו  בכך הרמזים אחד וזהו שכלית. הבנה לידי להגיע

קיבל  "משה היא ראשון פרק התחלת שני: פרק בתחילת מופיעה
היות  עול, קבלת מתוך התורה קיום מודגש שבזה מסיני", תורה

בחירה  השני, השלב בא מכן ולאחר מסיני; משה קיבל שכך
האדם". לו "שיבור - בתורה שכלית

בחודש  שנה בכל נלמד ראשון שפרק מה יומתק זה לפי
שני  פרק ואילו זה), חודש של האחרונה (בשבת ניסן הראשון,

הנושא  שכן, שבו). הראשונה (בשבת אייר השני, בחודש נלמד
לא  מלמעלה, שבאה מצרים, יציאת - הוא ניסן חודש של המרכזי

בתחילת  המודגשת לנקודה מתאים וזה האדם; עבודת ידי על
ציווי  מצד התורה קיום מסיני", תורה קיבל "משה הראשון, הפרק

עבודת  העומר, ספירת היא אייר חודש עבודת ואילו מלמעלה.

לפרק  מתאימה זו ונקודה הבהמית; הנפש וזיכוך בבירור האדם
האדם". לו "שיבור שני,

במצוה  זהיר "והוי - המשנה המשך גם לבאר יש האמור לפי

מילי  כאן אין לכאורה בזה: לדקדק שיש כבחמורה", קלה
אין  שלגבה עול, קבלת מצד מדבר אינו התנא אלא, דחסידותא?

יש  שלגביהם והרגש, השכל מצד אלא לחמורה, קלה בין הבדל
חמורה, וזו קלה זו שאמנם מלמדנו, והוא לחמורה; קלה בין הבדל

העבודה  שלימות שכן כבחמורה, בקלה ליזהר יש זאת למרות אך
עול. קבלת עם חדורים והרגש השכל גם כאשר היא

ישנן  עצמו האדם" לו שב"יבור לומר, יש יותר בעומק והנה,
ולהגיע  הבהמית הנפש את לזכך שניתן היינו כלליות, דרכים שתי

"כל  - היא הישרה והדרך אופנים, בשני האדם" לו "יבור לדרגת
לעושי'". תפארת שהיא

הבהמית, נפשו של בחושך נלחם שהאדם - היא אחת דרך

את  ומבטלים המחלישים בהם, וכיוצא וסיגופים תעניות באמצעות
הבהמית. והנפש הגוף לזיכוך ומביאים העולם, לתענוגי התאווה

היא  זו ישרה",דרך "דרך איננה אולם תורה, פי על דרך אמנם

ישר" האדם את האלקים עשה "אשר תוצאה 4בבחינת היא שכן 
הרמב"ם  ובלשון המקדש). (בית חורבן היא 5של התעניות שסיבת

תשובה" דרכי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן, שאירעו "הצרות
לצום  יש - כך פרטית בתענית ואף לחורבן. שגרמו החטאים על

הרעים" מעשיהם "בגלל הבאה צרה", שתבוא וכדברי 6"בזמן .
ישא 7הרמב"ם  ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ש"לא שאומר שמי ,

בה" לילך ואסור רעה "דרך זו הרי - נאה" בדירה ישב ולא .8אשה

וטוב  אור הוספת - היא ישרה, דרך שהיא השני', הדרך
הבהמית  והנפש הגוף בשבירת רק עוסק אינו האדם וקדושה.

טובה  והמצוה התורה שמירת כיצד להם מסביר הוא אלא בלבד,
עד  האדם"), מן לו ותפארת לעושי' ("תפארת בשבילם

ה' בעבודת להוספה אותם מנצל והוא זאת, וירגישו יבינו הם שגם
ממילא  בדרך נדחה ואז בזה). וכיוצא שמים לשם באכילה (כגון

וכמבואר  מתבררת. והיא הבהמית, הנפש של והרע החושך
תעזוב 9בחסידות  "עזוב אלא בתעניות, להרבות אין אלו שבדורות

הנפש 10עמו" שגם כך ונחיצותה התורה יוקר את מסבירה וחסידות .

שבמצבו  איפוא, היא, הישרה הדרך זאת. להבין מסוגלת הבהמית
אדם  יעסוק - נתבררו) לא שעדיין בהמית ונפש גוף (עם בהווה

שגם  כך הנכונים, ההסברים את לו יתן זה ולימוד החסידות, בתורת
וישרה  טובה דרך היא שהתורה ירגישו הבהמית ונפשו .11גופו

י.1) יד, ואכ''מ.2)הושע רבי). היינו הנשיא יהודה שרבי ב לב, שבת (ראה הנשיא יהודה רבי נקרא הבאה שבמשנה ואתחנן3)להעיר
ה. כט.4)ו, ז, רפ''ה.5)קהלת תעניות רפ''א.6)הלכות רפ''ג.7)שם דעות (שעבודתם8)הלכות מסויימים בצדיקים שמצינו ומה

מטבעם. חלק אלא אצלם, צער אינה זו שפרישות לומר, יש - העולם עניני מכמה שפרשו ישרה) בדרך פ''ג.9)היתה הוספות10)אגה''ת ראה
סט''ז. טוב שם 11.419)לכתר עמ' ח''ב תשמ''ח ספה''ש



לוח זמנים לשבוע פרשת מסעי באה"ק )מטות־מסעי בחו"ל( - בערים שונות בעולם רמו
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
05:5205:5608:3908:4109:1809:2010:2910:3013:2213:2219:4219:3820:1120:0619:1920:18באר שבע )ק(

05:4805:5208:3508:3809:1509:1710:2710:2813:2113:2119:4819:4320:1420:0919:1120:21חיפה )ק(

05:5005:5308:3608:3909:1509:1710:2710:2813:2013:2019:4719:4220:1020:0619:0320:17ירושלים )ק(

05:5105:5508:3808:4009:1709:1910:2810:3013:2213:2219:4419:4020:1320:0819:1820:20תל אביב )ק(

05:2005:2708:0608:1209:0809:1210:2710:2913:4013:3920:4220:3421:2221:1320:1721:30אוסטריה, וינה )ק(

07:2707:2309:1609:1409:5509:5310:4710:4512:5712:5717:2717:3217:5618:0117:1218:12אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:2805:3508:1608:2209:1409:1710:3210:3413:4213:4120:3820:3121:1721:0920:1421:24אוקראינה, אודסה )ק(

04:5505:0207:4107:4708:4308:4610:0210:0413:1413:1320:1520:0820:5620:4719:5121:03אוקראינה, דונייצק )ק(

05:0405:1207:5007:5708:5308:5710:1210:1413:2513:2420:2820:2021:0921:0020:0421:17אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:2205:3108:0508:1309:1509:1910:3510:3813:5113:5021:0020:5221:4421:3420:3621:52אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

05:1405:2207:5608:0509:0709:1110:2710:3013:4413:4320:5420:4521:3721:2820:2921:46אוקראינה, קייב )ק(

05:4705:5008:3108:3309:0609:0710:1510:1613:0313:0219:1119:0819:3719:3418:4819:44איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

05:5806:0508:4608:5209:4209:4510:5911:0114:0714:0721:0320:5621:3821:3120:3721:46איטליה, מילאנו )ק(

06:1706:1708:4708:4709:1709:1710:1910:1912:5112:5118:2418:2418:4718:4718:0618:56אקוואדור, קיטו )ח(

07:5307:4909:4809:4610:2510:2311:1811:1713:3013:3018:0818:1318:3618:4017:5318:51ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

09:0008:5510:4310:4111:2411:2112:1512:1314:2214:2218:4418:4919:1619:2118:3019:33ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:0006:0508:4808:5209:3409:3710:4810:5013:4913:4920:2620:2020:5920:5220:0321:06ארה״ב, בולטימור )ק(

05:4505:5108:3408:3809:2209:2410:3610:3813:3913:3820:1920:1320:5220:4619:5620:59ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:4605:5108:3408:3809:2209:2510:3710:3913:3913:3920:2020:1420:5320:4719:5721:00ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:1706:2309:0609:1009:5609:5911:1111:1314:1614:1521:0020:5421:3521:2820:3721:42ארה״ב, דטרויט )ק(

06:3606:4009:2209:2410:0010:0211:1111:1214:0214:0220:2020:1720:4820:4319:5820:54ארה״ב, האוסטון )ק(

05:5806:0208:4608:4809:2609:2810:3810:4013:3413:3319:5819:5420:2820:2319:3720:35ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:4306:4609:2709:2910:0310:0511:1311:1414:0114:0120:1220:0820:3820:3519:5120:45ארה״ב, מיאמי )ק(

05:3905:4508:2808:3209:1709:1910:3210:3413:3513:3420:1720:1120:5120:4419:5420:58ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:1006:1508:5909:0309:4609:4911:0111:0314:0314:0220:4220:3721:1621:1020:2021:23ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:3705:4208:2508:3009:1509:1810:3010:3213:3413:3320:1720:1120:5120:4519:5420:58ארה״ב, שיקגו )ק(

07:0006:5809:1609:1509:4809:4710:4610:4513:0913:0918:1818:2018:4318:4418:0218:54בוליביה, לה-פס )ח(

05:5506:0408:3508:4509:5009:5411:1111:1414:2814:2821:4121:3322:2622:1621:1622:34בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:5706:0608:3808:4709:5109:5511:1211:1414:2814:2821:4021:3122:2422:1421:1522:32בלגיה, בריסל )ק(

06:4506:4308:5408:5309:2709:2610:2410:2312:4312:4317:4617:4818:0718:0917:2518:19ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:3206:3008:4208:4109:1509:1310:1210:1112:3112:3117:3017:3317:5617:5817:1418:08ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:1205:2107:5108:0109:0709:1210:2810:3113:4613:4621:0220:5421:4621:3620:3821:54בריטניה, לונדון )ק(

05:1205:2107:3707:5509:1109:1610:3410:3713:5613:5521:1821:0922:0721:5620:5522:16בריטניה, מנצ'סטר )ק(

05:1405:2307:4808:0009:1109:1610:3310:3613:5313:5221:1321:0421:5821:4720:4622:07גרמניה, ברלין )ק(

05:4305:5108:2608:3409:3509:3910:5510:5814:1114:1021:2021:1222:0321:5320:5522:11גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:5106:4808:5708:5509:3009:2910:2610:2512:4412:4417:4417:4718:0318:0617:2118:16דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:1206:1508:5308:5509:2709:2810:3410:3513:1813:1819:1719:1519:4319:4018:5819:50הודו, מומבאי )ח(

06:0906:1108:5008:5109:2309:2410:3110:3113:1413:1419:1319:1019:3819:3518:5319:45הודו, פונה )ח(

05:1105:1907:5808:0408:5909:0210:1710:1913:2813:2820:2820:2121:0820:5920:0421:16הונגריה, בודפשט )ק(

04:4904:5407:3707:4208:2608:2809:4109:4212:4312:4319:2519:1919:5819:5219:0220:06טורקיה, איסטנבול )ח(

06:2106:2609:1009:1309:5409:5711:0811:1014:0814:0720:4120:3621:1321:0820:1921:20יוון, אתונה )ק(



רמז

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת מסעי באה"ק )מטות־מסעי בחו"ל( - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:3405:4108:2108:2709:2009:2410:3910:4113:4913:4920:4820:4021:2721:1820:2421:34מולדובה, קישינב )ק(

06:0906:1108:5008:5209:2409:2510:3110:3213:1513:1519:1519:1319:4019:3818:5519:48מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:5707:5109:3009:2810:1510:1111:0311:0113:0613:0617:1517:2117:5017:5617:0218:09ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:2205:2508:0708:0908:4408:4609:5409:5512:4412:4418:5818:5419:2519:2218:3719:32נפאל, קטמנדו )ח(

05:0505:1007:5407:5808:4108:4309:5509:5712:5712:5719:3619:3020:0920:0319:1120:16סין, בייג'ין )ח(

07:0607:0609:3609:3610:0610:0611:0911:0913:4213:4119:1719:1619:4019:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

04:4504:5307:2007:3208:4108:4610:0310:0613:2213:2220:4020:3021:2621:1520:1421:35פולין, ורשא )ק(

06:2906:2708:4908:4909:2009:1910:1910:1912:4512:4518:0118:0218:2518:2617:4418:35פרו, לימה )ח(

06:1506:2109:0209:0809:5910:0211:1611:1814:2514:2421:1921:1221:5721:4920:5622:04צרפת, ליאון )ק(

06:1306:2108:5809:0610:0310:0711:2211:2514:3614:3521:4221:3422:2222:1221:1622:29צרפת, פריז )ק(

05:5205:5308:2508:2608:5608:5609:5910:0012:3412:3418:1318:1318:3718:3617:5518:45קולומביה, בוגוטה )ח(

05:5806:0508:4708:5209:3909:4210:5510:5714:0114:0120:5220:4621:2521:1820:2621:32קנדה, טורונטו )ק(

05:2905:3608:1708:2309:1309:1610:3010:3213:3813:3820:3320:2621:0921:0120:0821:17קנדה, מונטריאול )ק(

05:4905:5308:3708:4009:1809:2110:3110:3213:2713:2719:5519:5020:2520:2019:3320:32קפריסין, לרנקה )ק(

04:5205:0207:0307:2408:5509:0010:1910:2213:4413:4321:1321:0222:0521:5220:4622:14רוסיה, ליובאוויטש )ח(

04:2004:3106:3606:3608:2608:3109:5009:5413:1713:1620:5520:4421:4621:3220:2421:55רוסיה, מוסקבה )ח(

04:5004:5707:3707:4308:3708:4009:5509:5713:0613:0520:0519:5720:4420:3619:4120:52רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:5406:0108:4108:4709:4109:4510:5911:0214:1114:1021:1521:0721:4921:4120:4621:57שוויץ, ציריך )ק(

06:0106:0208:3908:4009:1109:1110:1710:1712:5712:5718:4918:4719:1319:1118:2919:21תאילנד, בנגקוק )ח(



תפלת הדרךחמר

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 ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב

�
לעילוי נשמת הרה"ח ר' טובי' ב"ר יעקב ע"ה

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
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