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שבוע פרשת דברים - שבת חזון



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
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ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
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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¥£¥¤¦¨¤¥
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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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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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תחילת זמן קידוש לבנה יום חמישי בערב, ז' מנחם־אב, אך "מנהג ישראל לקדש 
דווקא במוצאי תשעה באב" )השנה, תשפ"ב, ביום ראשון בערב, י' מנחם־אב(

)ממכתב מוצאי ת"ב ה'תשד"מ שנדפס להלן בהמשך העמוד(

אגרות קודש

 ב"ה,  מוצאי ת"ב, יהפך בקרוב ממש )וכל הצומות( לששון 
 ולשמחה ולמועדים טובים, 

 יום רביעי פ' פנים בפנים דבר הוי' עמכם, 
שנת ה'תשד"מ. ברוקלין, נ.י. 

 תלמידים השלוחים-ישיבה גדולה קזבלנקה
ה' עליהם יחיו 

שלום וברכה! 

המכ' והמצו"ב והערות התמימים ואנ''ש נתקבלו ות"ח. 

ע"פ מנהג ישראל אשר תורה היא לקדש הלבנה דוקא במוצאי ט"ב,

כי  וגם  עתידין להתחדש כמותה,  והשכינה  ישראל  כי  היא  כי בשו"ט  בכ"מ,  ומפורש הטעם 
במנחת ט"ב נולד המשיח, 

הרי הזמ"ג לחדש ההתעוררות להחלטות טובות בכל עניני תשובה והתומ"צ, שהן המבטלות 
סיבת הגלות, אשר )רק( מפני חטאינו גלינו מארצנו, ובהבטל הסיבה מיד )בטל המסובב – הגלות ו(

הן נגאלין. 

שמחה,  בהתועדות  יחד  רבים  בהתאסף  לקבלן   – בציבור  הנעשות  החלטות  כח  שגדול  וכיון 
שמחה באמירת דברי תורה, שהיא המשמחת לב ועינים מאירה, ושמחה פורצת גדר והגבלה בלימוד 

התורה והידור בקיום מצותי',

המשך בעמול דל



ד

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

 

כללי  מפתח  

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

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

  בלע המות לצחד"ה  מאמר  ) ג

 ה  ...............  ה"כה'תש , אב-' מחםה , דבריםפרשת יום ג' 

  ד"ה אלה הדברים מאמר  )ד

 יא  ........  ה "כה'תש ,(דחה) בתשעה בא, דבריםפרשת  שבת

  , דברים פרשת יום ג'שיחת   )ה

 יז  .................................  ה "כש, ה'תאב-' מחםה

  ,  דברים פרשת שבתשיחת   )ו

 כא  ......................  ה "כש, ה'ת(דחה) בעה באשת

 כט  ............  ג , טי ךכר דבריםפרשת  ותשיח-ילקוט  )ז

 לה   ............  ד, טי ךכר דבריםפרשת  ותשיח-ילקוט  )ח

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

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

 מג  ............  דבריםפרשת  –ח שיומאולה קוט גלי  )י

  מד  ........דברים פרשת לשבוע  יומיחומש  ירעושי  )יא

 עא  .............  דבריםפרשת לשבוע  תהלים ירועיש  )יב

    ה)(מוג יאהת רפסב יםרשיעו  ) יג

 עב  ....................................דבריםפרשת לשבוע  

 פג   ............  דבריםפרשת וע בלשם" וי םהיו " חלו  )יד

 פו   ..........................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  )טו

 ם "מבר ירו עיש

 פט  .........  דבריםפרשת לשבוע  ,םולים קירפ' ג –  )טז

 עוק  ........דבריםפרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )יז

 דצק  .........  דבריםפרשת לשבוע  ,תוצומהספר  –  ) יח

  ובים תם וכייאב  )יט

 צוק  .......................  ח -זרק פ דברי הימים , גכפרק  יחזקאל

  מעשרות/תרומותמסכת  –משיות   )כ

 צחק  ................................................  קהתי אור יב

 רה  ............................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כא

 

  ביאורים עם  ותכתוב תמסכ  )כב

 רו  ...............................................  לא ףד עד כה  ףמד

 ה רל  ............................  ת איכהמגילמדרש רבה ל  ) כג

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כד

 הר  ..................................................  "ר הזקן אדמו

  בין עירות ך הלכולחן ערושו  )כה

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

    קב: דבר אחר "ושמר לך"ברבות ע הרתולקוטי   )כו

 זר  ..................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כז

 טר  ..............................................  אמצעי ר ה "מואד

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כח

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

  גואל תרל"שמ רתות  )כט

 סא ר  .............................................  ש הר"ומ מו"רדא

   "בהמשך תער –המאמרים  ספר  ) ל

 סבר  ............................................  "ר מוהרש"במואד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  )לא

 סגר  .............................................  ''צוהריימ''ר דמוא

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

 סזר  ............................................  צ'' יירה מו רדמו''א

 סחר  .........................................  כ קפרק  ותכרוזה ספר  ) לג

  ודש  ק ותרגא  )לד

 עאר  ......................................................  צ"יהרימו ר"ואדמ

 עג ר  .......................  בית הבחירההלכות  –רמב"ם   ) לה

 ערה   ................................  יאה בציבורחומש לקר  ) לו

 רפג   .................  דשו ק-בתשת חמלהתורה  תאקרי  ) לז

 רפה   ..........................  גפרק אבות  ביאורים לפרקי  ) לח

 פור  .....................  דבריםפרשת לשבוע  ים מוח זל  )לט

 פזר  .............  שבת קודשל ת ורקת לדהצות סדר מ  )מ



ה

'd ,mixac zyxt 'b mei .*c"qa
d"kyz'd ,**a`Îmgpn

Úla ּדמעה אלקים הוי' ּומחה לנצח הּמות ƒ«ְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָֹ

ּפנים  ּכל מהר"ׁש1מעל אדמֹו"ר ּומבאר , ְְֲִֵֵַַַַָָָ

הזה  ּדּבּורֿהּמתחיל ֿ 2ּבמאמרֹו ׁשּלעתיד ּדזה , ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשאז  לפי הּוא לנצח" הּמות "ּבּלע יהיה ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלבא

"ואת  הארץ".3יהיה מן אעביר הּטּומאה רּוח ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ

ּבּקרא  ּדהמבֹואר הּטעם ּבהקּדים זה ְְְְְְִֶַַַַַַָָָויּובן

מיתה  נעׂשה הּדעת עץ חטא ׁשעלֿידי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ(ּדלקּמן)

זה  ׁשּיכים הּדעת עץ וחטא ׁשּמיתה הינּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבעֹולם,

עץֿהּדעת  חטא ּדעלֿידי הּוא, והענין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָלזה.

טֹובֿורע  ּתערֹובֹות היה 4נעׂשה הרע ּדמציאּות . ְֲֲִִַַַָָָָָָ

מּובדל  הרע היה ׁשאז אּלא החטא, קֹודם ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָּגם

וכּידּוע  מדֹור 5מהּטֹוב, היה הּבריאה ׁשּבתחּלת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ועלֿידי  ּדקדּוׁשה, מהעֹולמֹות למּטה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָהּקליּפֹות

(ּבכל  טֹובֿורע ּתערֹובֹות נעׂשה עץֿהּדעת ְְֲֲֵֵַַַַַָָָָחטא

ועד 6העֹולם  ּברע, והּטֹוב ּבּטֹוב מעֹורב ׁשהרע ,( ְְְֶַַַַַָָָָָ

טֹוב  ּבלא רע ואין רע, ּבלא טֹוב אין וזהּו7אׁשר . ְְְְֲֵֵֶֶַַֹֹ

ּׁשּכתּוב  מעץ 8מה ּגם ולקח ידֹו יׁשלח ּפן ועּתה ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבריאת  הרי ּדלכאֹורה, לעֹולם, וחי ואכל ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהחּיים

חי  ׁשּיהיה ּבאֹופן היתה (מלכתחלה) ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָהאדם

ימּות  ׁשּלא ּבכדי הּוא מעץֿהּדעת לאכֹול ׁשּלא ּׁשּנצטּוה זה על והּטעם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹלעֹולם,

ׁשּכתּוב  תאכל9(ּכמֹו לא גֹו' הּדעת מֹות ּומעץ מּמּנּו אכל ּביֹום ּכי מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
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אחרי  קדיש אמירת סיום יום (** תשמ"ח. - אדר* כ"א בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*

שליט"א. אדמו"ר כ"ק - יבלחט"א - של אמו ע"ה, חנה מרת הצדקנית ח.1)הרבנית כה, נדפס 2)ישעי' - תרכ"ח דשנת

הוספות. עם הנ"ל דרוש שהוא ריבם, את רבת ד"ה בא ולאחריו מ. ע' תרכ"ח ב.3)בסה"מ יג, ה,4)זכרי' בראשית תו"א

ע' תרנ"א (סה"מ תרנ"א עוברים אתם כי וגו' דבר ד"ה ואילך. א'קעו ע' ח"ד דברים אדהאמ"צ מאמרי וראה ואילך. ג

ש  ע' תרס"ב (סה"מ תרס"ב הנ"ל ד"ה ואילך. תדש ע' ח"ב ויקרא אדהאמ"צ במאמרי ושבתה, ד"ה - ובארוכה קצז).

בשלום 5)ואילך). פדה המשך סוף תשנח. ע' לפסח דרושים אוה"ת אדה"ר. מעלת ונבאר ד"ה בראשית פ' להאריז"ל ל"ת

ועוד. ואילך). 139 ס"ע תש"ד סה"מ - (סל"ג ותש"ד קעו) ע' תרנ"ט (סה"מ הנ"ל,6)תרנ"ט ושבתה ד"ה בארוכה ראה

דדצח"מ. הסוגים ד' בכל טו"ר תערובות נעשה עה"ד חטא ואילך.7)דע"י א פז, א כרך לקו"ד כב.8)ראה ג, בראשית

יז.9) ב, שם

זי"ע. נ"ע מושקא חי' מרת הצדקנית הרבנית להסתלקות השלושים סיום (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישעיה: הנביא אומר לבוא, העתידים המשיח ימות על

Úlaאת הקדושֿברוךֿהוא ביטל ‰ÈÂ'הכרית, ‰ÁÓe ÁˆÏ ˙Ân‰ ƒ««»∆»∆«»»¬»»
ÌÈt Ïk ÏÚÓ ‰ÚÓc ÌÈ˜Ï‡1L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ¯‡·Óe רבי , ¡…ƒƒ¿»≈«»»ƒ¿»≈«¿«¬«

חב"ד אדמו"רי בשושלת הרביעי שלו B¯Ó‡Óaשמואל, חסידות במאמר ¿«¬»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac בפסוק הפותח ƒ««¿ƒ

‰Ê‰2‡·ÏŒ„È˙ÚlL ‰Êc , «∆¿∆∆∆»ƒ»…
המשיח  ‰Ân˙בימות Úla" ‰È‰Èƒ¿∆ƒ««»∆

"ÁˆÏלחלוטין יתבטל ‰e‡המוות »∆«
Ê‡L ÈÙÏהזמן הקיום È‰È‰באותו ¿ƒ∆»ƒ¿∆

הנבואי היעוד ¯Â"3Áe‡˙של ¿∆«
"ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óeh‰«¿»«¬ƒƒ»»∆
היפך  טומאה, בעולם תהיה שלא וכיוון

מוות. בעולם יהיה לא הקדושה,

‰Ê Ô·eÈÂ הפנימית המשמעות לפי ¿»∆
הדברים ‰ÌÚhשל ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ«««

‡¯wa ¯‡B·Ó‰c בפסוק ¿«¿»«¿»
Ôn˜Ïc) להלן È„ÈŒÏÚLשיובא ( ƒ¿«»∆«¿≈

˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ הראשון אדם של ≈¿≈«««
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ורע  טוב BÚÓ¯·של Ú¯‰L ,(∆»«¿»
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כאמור, Ê‰לעולם, ÏÚ ÌÚh‰Â¿««««∆
ŒıÚÓ ÏBÎ‡Ï ‡lL ‰eËˆpM∆ƒ¿«»∆…∆¡≈≈
˙eÓÈ ‡lL È„Îa ‡e‰ ˙Úc‰«««ƒ¿≈∆…»

·e˙kL BÓk)9 בדברי בתורה ¿∆»
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 עאר  ......................................................  צ"יהרימו ר"ואדמ
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 ערה   ................................  יאה בציבורחומש לקר  ) לו

 רפג   .................  דשו ק-בתשת חמלהתורה  תאקרי  ) לז
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ויהיה  החּיים מעץ ׁשּיאכל אכּפת ּומה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּתמּות),

הּזקן  אדמֹו"ר ּומבאר לעֹולם. ּדמּכיון 10חי , ְְְְִֵֵֵַַַָָָָ

לכן, ּבאדם, רע נתערב ֿ הּדעת עץ חטא ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשעלֿידי

לחׁשֹוש  יׁש עץֿהּדעת) חטא (לאחרי ְְְֲֲֵֵֵֵַַַַַַָ"ועּתה"

הּוא  ּכׁשּיהיה ּכי לעֹולם", וחי גֹו' ידֹו יׁשלח ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ"ּפן

קּיּום  לֹו יהיה ּבֹו הּמעֹורב הרע ּגם לעֹולם, ְְְִִֶַַַַָָָחי

ׁשעלֿידי  ּדזה לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָלעֹולם.

ּבכדי  הּוא ּבעֹולם, מיתה נעׂשה עץֿהּדעת ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָחטא

לעיל. ּכּנזּכר להרע, קּיּום יהיה ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹׁשּלא

LÈÂ עלֿידי ׁשּנעׂשתה ּבעֹולם ּדהּמיתה לֹומר, ¿≈ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

מהחטא  מסּובבת היא עץֿהּדעת, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַחטא

ּבקדּוׁשה  הּוא ה'חּיּות' ּדענין הּוא, והענין ְְְְְְִִִַַַַָָָעצמֹו.

היפ) והּטּומאה הרע מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָּדוקא,

'מות' הם ׁשעלֿידי 11הּקדּוׁשה) מּכיון ולכן, , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

רּוחני, מות ּבאדם, רע נתערב עץֿהּדעת ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחטא

ּגם  וזהּו ּכפׁשּוטּה. מיתה ּגם ּבֹו נׁשּתלׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמּזה

לנצח", הּמות "ּבּלע יהיה ׁשּלעתידֿלבא ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמה

הרּוחני  מות הרע, יתּבּטל ׁשאז ֿ 12ּדמּכיון על , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכפׁשּוטֹו. הּמות" "ּבּלע ּגם ּבמילא יהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָידיֿזה

לעתידֿלבא p‰Â‰ב) ׁשּדוקא זה על הּטעם ¿ƒ≈ְִֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּובמילא  הרּוחני, (מות הרע ְְִִֵֵֶַַָָָָָיתּבּטל

אֹור  ּגילּוי יהיה אז ּכי הּוא, ּכפׁשּוטֹו) הּמות ְְִִִִֶֶַַָָּגם

ּבמילא  מתּבּטלים זה, אֹור ׁשּלגּבי ּביֹותר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָנעלה

ּבּמאמר  ּומבאר הּמנּגדים. ׁשּגם 13ּכל ּדהגם , ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָ

ּבית  ּבזמן ּובפרט קּים, היה הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבזמן

ׁשלמה  ּבימי ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְִִֵַַַַַָָֹֹראׁשֹון,

ּבאׁשלמּותא  סיהרא ּומּצ14ּדקימא ּביֹותר, נעלה אֹור ּגלּוי היה ּכל , זה, ּגלּוי ד ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכלל  מלחמה עלֿידי ׁשּלא לפניו, נתּבּטלּו ׁשלמה,15הּגֹוים ּבׁשם נקרא [ׁשּלכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
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שם.10) תרס"ה 11)בתו"א תהיינה מקלט ערי גו' וידבר ד"ה ואילך). קצז (ע' הנ"ל תרנ"א וגו' דבר ד"ה בארוכה ראה

ואילך). שכה ע' תשמ"ח) (קה"ת, תרס"ה והרשעה 12)(סה"מ כמאמר ובערת, שיהי' לנצח המות "בלע ד ה, שם תו"א ראה

תכלה". בעשן ואילך).13)כולה מא (ע' הנ "ל ריבם את  רבת א.14)ד"ה  פה, ח "ב סע"א. רמג, ב. רכה, א. קנ, ח"א זהר

כו. פט"ו, שמו"ר וראה א. מו, ב. מ, (סי"ט 15)ח"ג ותש"ד קסד) ע' שם קסב. (ע' תרנ"ט בשלום פדה המשך בארוכה ראה

ובתו"א  מנוחה, בדרך בירור הוא שלמה בימי שהי' שהבירור א), (ו, שם תו"א גם וראה ,(110ֿ11 וע' 107 ע' - וסכ"א

החטא. קודם אדה"ר בדוגמת שזהו שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡ ‰Óe ,(˙eÓz ˙BÓ epnÓ EÏÎ‡ÌÈiÁ‰ ıÚÓ ÏÎ‡iL ˙tÎ ¬»¿ƒ∆»»ƒ¿«∆…«≈≈««ƒ

ÌÏBÚÏ ÈÁ ‰È‰ÈÂ את למנוע יש כעת ולמה מתחילה, נברא כך והרי ¿ƒ¿∆«¿»
החיים.? מעץ האכילה

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ¯‡·Óe10˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ È„ÈŒÏÚL ÔÂÈkÓc , ¿»≈«¿«»≈¿ƒ≈»∆«¿≈≈¿≈«««
,ÔÎÏ ,Ì„‡a Ú¯ ·¯Ú˙ƒ¿»≈«»»»»≈
ŒıÚ ‡ËÁ È¯Á‡Ï) "‰zÚÂ"¿«»¿«¬≈≈¿≈
Ôt" ˘BLÁÏ LÈ (˙Úc‰«««≈«¬∆
,"ÌÏBÚÏ ÈÁÂ 'B‚ B„È ÁÏLÈƒ¿«»»«¿»
היה  האדם הדעת עץ חטא לפני ואמנם

מעכשיו, אבל לעולם, לחיות אמור

חסרון  הם לעולם החיים החטא, אחרי

‡e‰ ‰È‰iLk Èk האדםÈÁ ƒ¿∆ƒ¿∆«
Ba ·¯BÚn‰ Ú¯‰ Ìb ,ÌÏBÚÏ¿»«»««¿»

ÌÏBÚÏ Ìei˜ BÏ ‰È‰È זה ואת ƒ¿∆ƒ¿»
דבר  של בסופו כי למנוע, חובה

לחלוטין. להתבטל צריכה הרע מציאות

‰Êc ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿∆
˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈≈¿≈«««
‡e‰ ,ÌÏBÚa ‰˙ÈÓ ‰NÚ«¬»ƒ»»»
Ú¯‰Ï Ìei˜ ‰È‰È ‡lL È„Îaƒ¿≈∆…ƒ¿∆ƒ¿»«
יתבטל  שבו הרע ימות, כשהאדם ,כי

.ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈
ÌÏBÚa ‰˙Èn‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«ƒ»»»
ŒıÚ ‡ËÁ È„ÈŒÏÚ ‰˙NÚpL∆∆∆¿»«¿≈≈¿≈

˙··eÒÓ ‡È‰ ,˙Úc‰ באה «««ƒ¿∆∆
BÓˆÚכתוצאה ‡ËÁ‰Ó שהוא ≈«≈¿«¿

כפי  לעולם, מיתה שבאה לכך הסיבה

ומבאר. שממשיך

'˙eiÁ'‰ ÔÈÚc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ¿«««
‡˜Âc ‰Le„˜a ‡e‰ החיות כי ƒ¿»«¿»

מהקדושֿברוךֿהוא  נובעת האמיתית

החיים, מקור ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óבעצמו,
CÙÈ‰) ‰‡Óeh‰Â Ú¯‰»«¿«¿»≈∆

'˙ÂÓ' Ì‰ (‰Le„w‰11 כי «¿»≈»∆
חיות, אין קדושה ≈«¿ÔÎÏÂ,כשאין

ŒıÚ ‡ËÁ È„ÈŒÏÚL ÔÂÈkÓƒ≈»∆«¿≈≈¿≈
Ì„‡a Ú¯ ·¯Ú˙ ˙Úc‰ ונכנס «««ƒ¿»≈«»»»

כוח  הקדושה,בו היפך ∆«ÂÓ˙של 
Ìb Ba ÏLÏzL ‰fÓ ,ÈÁe¯»ƒƒ∆ƒ¿«¿≈«

dËeLÙk ‰˙ÈÓ.גשמי Ìbמוות e‰ÊÂ על הפנימי Ó‰הטעם ƒ»ƒ¿»¿∆««
‡·ÏŒ„È˙ÚlLהמשיח ÁˆÏ"בימות ˙Ân‰ Úla" ‰È‰È ויתבטל ∆∆»ƒ»…ƒ¿∆ƒ««»∆»∆«

הגשמי, המוות ‰¯Úלחלוטין Ïha˙È Ê‡L ÔÂÈkÓc כלל תהיה ולא ¿ƒ≈»∆»ƒ¿«≈»«
הקדושה, היפך של ‰¯ÈÁeמציאות ˙ÂÓ12‰È‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ , »∆»»ƒ«¿≈∆ƒ¿∆

"˙Ân‰ Úla" Ìb ‡ÏÈÓa¿≈»«ƒ««»∆
BËeLÙk הגורם כשמתבטל כי ƒ¿

התוצאה. ממילא מתבטלת והסיבה,

ÌÚh‰ ‰p‰Â חסידות ·) עלֿפי ¿ƒ≈«««
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‡˜ÂcL ‰Ê ÏÚ«∆∆«¿»∆»ƒ»…

) Ú¯‰ Ïha˙È ומשמעותו שעניינו ƒ¿«≈»«
ÏÈÓ·e‡הוא  ,ÈÁe¯‰ ˙ÂÓ»∆»»ƒ¿≈»

גם  תתבטל הסיבה תתבטל כאשר

ויתבטל ‰Ân˙התוצאה Ìb««»∆
Ê‡ Èk ,‡e‰ (BËeLÙk בימות ƒ¿ƒ»

‡B¯המשיח ÈeÏÈb ‰È‰È אלוקי ƒ¿∆ƒ
¯B‡ Èa‚lL ,¯˙BÈa ‰ÏÚ גדול «¬∆¿≈∆¿«≈

ÏÈÓa‡ונעלה ÌÈÏha˙Ó ,‰Ê∆ƒ¿«¿ƒ¿≈»
ÌÈ„bn‰ Ïk.לקדושה »«¿«¿ƒ

¯‡·Óeמהר"ש Ó‡na13¯הרבי ¿»≈««¬»
לעיל, ÔÓÊaהנזכר ÌbL Ì‚‰c«¬«∆«ƒ¿«

,Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰ ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»»»«»
ÔBL‡¯ ˙Èa ÔÓÊa Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿««ƒƒ
בדברי  (כמובא שני מבית יותר שנעלה

כמה  חסרו שני שבבית ז"ל חכמינו

ראשון), בבית שהיו »¿ŒÏÚÂדברים
‰ÓÏL ÈÓÈa ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»ƒ≈¿……
שזו  בזוהר נאמר ימיו שעל המלך

לכך  וניתן במיוחד נעלית תקופה הייתה

ÈÒ‰¯‡משל ‡ÓÈ˜c¿«¿»ƒ¬»
‡˙eÓÏL‡a14 עומד הירח ¿«¿»»

באמצע  שהוא (כפי בשלימותו

‡B¯החודש), ÈeÏb ‰È‰ אלוקי »»ƒ
,‰Ê ÈeÏb „vÓe ,¯˙BÈa ‰ÏÚ«¬∆¿≈ƒ«ƒ∆

ÂÈÙÏ eÏha˙ ÌÈBb‰ Ïk לפני »«ƒƒ¿«¿¿»»
המלך, È„ÈŒÏÚשלמה ‡lL∆…«¿≈
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ז d"kyz'd ,a`Îmgpn 'd ,mixac zyxt 'b mei

ּבימיו  היה ׁשלֹום ׁשהיה 16ּכי הּגלּוי מּכלֿמקֹום ,[ ְִִִֶַָָָָָָָָָ

מקֹום  עדין ׁשהיה ּבאֹופן היה ׁשלמה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבימי

רק  היתה אז ׁשּיניקתם אּלא החיצֹונים, ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָליניקת

אחיזה  להם היה ולא ּדקדּוׁשה ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹמאחֹורים

היה  ׁשלמה ׁשּבימי  ּדזה לֹומר, [ויׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹּבפנימּיּות.

ּבאֹופן  ּגם נּכר החיצֹונים , ליניקת מקֹום ְֲִִִִִִֶַַַַָָעדין

מלּכת  ּוכמֹו לפניו . ׁשּנתּבּטלּו ּדהּגֹוים ְְְְְְִִִֶַַַַַָָהּבטּול

ורק  ּבארצּה, ּבהיֹותּה ׁשּגם היֹות ּדעם ְְְְְְֱִִֶַַַָָָׁשבא,

(קצת), ּבטּול ּבּה נעׂשה ׁשלמה ׁשמע את ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹׁשמעה

זה  ׁשלמה 17ׁשּמּצד אל לאחרי 18ּבאה ּובפרט , ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

 ֿ ׁשעלֿידי וכּו' חכמתֹו את וראתה אליו ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּבאה

עֹוד  ּבּה היה ׁשּלא ּבאֹופן לפניו נתּבּטלה ְְְְִֶֶֶַָָָָָָֹזה

ויתרה 19רּוח  מלּכה, היתה אז ּגם מּכלֿמקֹום , ְְִִֵַַַָָָָָָָ

ּגדֹול  ּבכבֹוד אֹותּה ּכּבד ׁשלמה ׁשּגם ].20מּזֹו, ְְִִֵֶַָָָֹֹ

ּדלעתידֿלבא  הּגלּוי ּבאֹופן 21מהּֿׁשאיןּֿכן יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

לא  (ּגם ּכלל לחיצֹונים  יניקה ּתהיה ְְְִִִִֶֶַַָָֹֹׁשּלא

"ּבּלע  לגמרי, הרע ויתּבּטל אחֹורים) ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָמּבחינת

לנצח". ֶֶַַָָהּמות

ׁשלמה e‡·e¯ג) ּבימי ׁשהיה הּגלּוי ּבין החלּוק ≈ְִִִֵֵֶַַָָֹֹ

מקֹום  עדין היה זה ּגלּוי ֲִִִֶֶַַָָָ(ׁשּמּצד

 ֿ עלּֿכל אחֹוריים מּבחינת החיצֹונים, ְֲִִִִִִִַַַַַָליניקת

לא  זה ּגלּוי (ׁשּמּצד ּדלעתידֿלבא לּגלּוי ְִִִִִִֶֶַַָָָֹֹּפנים)

ּבּמאמר  מבאר ּכלל), יניקה להם ׁשהּוא 22יהיה , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ

העבֹודה  ּבין האדם) (ּבעבֹודת החלּוק ֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָעלּֿדר

מרע' ּד'סּור ּברע'. ּד'מֹואס לעבֹודה מרע' ְְְֲֵֵֵָָָָָָּד'סּור

הרע  את ׂשֹונא אינֹו אבל הרע, את ׁשּמדחה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּוא

את  מדחה הּוא ׁשּבפֹועל אף ּובמלא, ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָּבעצם.

ועד  לרע, מקֹום נתינת עדין אצלֹו נׁשאר ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָהרע,

ּכמבאר  לרע, אהבה ׁשמץ איזה לֹו יׁש ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבהעלם
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בימיו.16) ישראל על אתן ושקט ושלום שמו יהי' שלמה ט) כב, הימיםֿא (דברי לבוא 17)כמ"ש רצון בה שנתעורר דזהו

קסב) (ע' תרנ"ט הנ"ל המשך ראה - שמעו את ששמעה ע"י בארצה) עדיין (בהיותה בה שנעשה הביטול מצד הוא לשלמה

אליו". ונמשכים אליו כולם מתבטלים הרחוקים באיים גם למרחוק שנשמע שמו גדולת "דמצד (107 (ע' ותש"ד

אֿב.18) יו"ד, דֿה.19)מלכיםֿא יג.20)שם, שם, ספר 21)ראה - מנחם (תורת תשמ"א בשלום פדה ד"ה גם ראה

.5 הערה שם בהנסמן וראה ו. ובסעיף בתחילתו ואילך) צה ע' כסלו מב).22)המאמרים (ע' הנ"ל ריבם את רבת ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÏk ‰ÓÁÏÓ15 אותם ויכבוש בהם ילחם המלך ששלמה צורך כל מבלי ƒ¿»»¿»

ÂÈÓÈa ‰È‰ ÌBÏL Èk ,‰ÓÏL ÌLa ‡¯˜ ÔÎlL]16 ולא ∆»≈ƒ¿»¿≈¿……ƒ»»»¿»»
המלך  דוד בידי כמו ÌB˜ÓŒÏkÓמלחמות שלמה ], בימי שאכן למרות ƒ»»

מאד נעלה אור גילוי האלוקי‰ÈeÏbהיה האור ÈÓÈaמאיר È‰L‰של «ƒ∆»»ƒ≈
‰È‰L ÔÙB‡a ‰È‰ ‰ÓÏL¿……»»¿∆∆»»
ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈÏ ÌB˜Ó ÔÈ„Ú¬«ƒ»ƒƒ««ƒƒ
לכוחות  יגיע שהאור חשש והיה

הקדושה, לגבולות «∆‡l‡שמחוץ
˜¯ ‰˙È‰ Ê‡ Ì˙˜ÈiL∆¿ƒ»»»»¿»«

‰Le„˜c ÌÈ¯BÁ‡Ó,כלומר ≈¬«ƒƒ¿»
כאדם  ומצומצמת, מועטת השפעה

שאינו  עליו שנוא למישהו המשפיע

מאחור, לו משליך אלא בפניו מביט

חיצונית  השפעה היא כזו והשפעה

Ì‰Ï ‰È‰ ‡ÏÂ'שאינם ל'חיצונים ¿…»»»∆
הקדושה  eiÓÈÙa˙מצד ‰ÊÈÁ‡¬ƒ»ƒ¿ƒƒ

האלוקי. האור של

ÈÓÈaL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«¿∆∆ƒ≈
‰ÓÏL תקופה זו שהייתה למרות ¿……

אלוקות  גילוי היה שבה ««‰È‰נעלית
˙˜ÈÈÏ ÌB˜Ó ÔÈ„Ú¬«ƒ»ƒƒ«
ÔÙB‡a Ìb ¯k ,ÌÈBˆÈÁ‰«ƒƒƒ»«¿∆

של ÌÈBb‰cהצורה ÏeËa‰ אומות «ƒ¿«ƒ
ומלכיהם ÂÈÙÏהעולם eÏha˙pL∆ƒ¿«¿¿»»

היה  'שלום שכאמור המלך שלמה לפני

ÌÚcבימיו'. ,‡·L ˙kÏÓ BÓÎe¿«¿«¿»¿ƒ
È‰a ÌbL ˙BÈ‰dˆ¯‡a d˙B ¡∆«ƒ¿»¿«¿»
ישראל, מארץ ÚÓL‰רחוק ˜¯Â¿«»¿»

da ‰NÚ ‰ÓÏL ÚÓL ˙‡∆≈«¿……«¬»»
‰Ê „vnL ,(˙ˆ˜) ÏeËa17 ƒ¿»∆ƒ«∆

הזו המסויימת ההתבטלות ««a‡‰בגלל
שבא ÓÏL‰מלכת Ï‡18, ∆¿……

ÂÈÏ‡ ‰‡aL È¯Á‡Ï Ë¯Ù·eƒ¿»¿«¬≈∆»»≈»
'eÎÂ B˙ÓÎÁ ˙‡ ‰˙‡¯Â¿»¬»∆»¿»¿
ÂÈÙÏ ‰Ïha˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«¿»¿»»
„BÚ da ‰È‰ ‡lL ÔÙB‡a¿∆∆…»»»

Áe¯19,:א מלכים בספר כמסופר «
שמע  את שומעת שבא "ומלכת

כל  את שבא מלכת ותרא שלמה...

משרתיו  ומעמד עבדיו ומושב שולחנו ומאכל בנה אשר והבית שלמה חכמת

שלמה  מגדולת התפעלות מרוב רוח", עוד בה היה ולא ומשקיו... ומלבושיהם

‡Êהמלך, Ìb ÌB˜ÓŒÏkÓעדיין‰kÏÓ ‰˙È‰ בביטול ולא התבטלה ƒ»»«»»¿»«¿»
ÏB„bמוחלט, „B·Îa d˙B‡ „ak ‰ÓÏL ÌbL ,BfÓ ‰¯˙ÈÂ20 ƒ≈»ƒ∆«¿……ƒ≈»¿»»

לה  שנתן שם מלכים בספר כמסופר

יקרות  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמתנות .[«∆≈≈
ÈeÏb‰הגדול Œ„È˙ÚÏcהאלוקי «ƒƒ¿»ƒ
‡·Ï21‡lL ÔÙB‡a ‰È‰È »…ƒ¿∆¿∆∆…

‰˜ÈÈ ‰È‰z והשפעהÌÈBˆÈÁÏ ƒ¿∆¿ƒ»«ƒƒ
Ìb) ÏÏkאפילו‡Ï השפעה ¿»«…

ומצומצמת »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙מועטת
Ú¯‰ Ïha˙ÈÂ (ÌÈ¯BÁ‡¬«ƒ¿ƒ¿«≈»«
."ÁˆÏ ˙Ân‰ Úla" ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈ƒ««»∆»∆«

˜eÏÁ‰ ¯e‡·e ÔÈaההבדל ‚) ≈«ƒ≈
ÈeÏb‰ האלוקי האור È‰L‰של «ƒ∆»»

‰Ê ÈeÏb „vnL) ‰ÓÏL ÈÓÈaƒ≈¿……∆ƒ«ƒ∆
˙˜ÈÈÏ ÌB˜Ó ÔÈ„Ú ‰È‰»»¬«ƒ»ƒƒ«
ÌÈÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁaÓ ,ÌÈBˆÈÁ‰«ƒƒƒ¿ƒ«¬«ƒ

ÌÈtŒÏkŒÏÚ לא ו'החיצונים' «»»ƒ
האור  גילוי מול לגמרי התבטלו

ÈeÏbÏוהקדושה  הגדול ) האלוקי «ƒ
יותר ˙ÚÏc‡·ÏŒ„Èהרבה ƒ¿»ƒ»…

‰È‰È ‡Ï ‰Ê ÈeÏb „vnL)∆ƒ«ƒ∆…ƒ¿∆
Ì‰Ï'ל'חיצונים,(ÏÏk ‰˜ÈÈ »∆¿ƒ»¿»
¯‡·Óמהר"ש ,Ó‡na22¯הרבי ¿»≈««¬»

˜eÏÁ‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰L ההבדל ∆«∆∆«ƒ
'‰ ˙„B·Úa) של הרוחנית «¬«

¯eÒ'c ‰„B·Ú‰ ÔÈa (Ì„‡‰»»»≈»¬»¿
'Ú¯Ó בפועלÒ‡BÓ'c ‰„B·ÚÏ ≈»»¬»¿≈
'Ú¯a.בתכלית'Ú¯Ó ¯eÒ'c »»¿≈»

‰Á„nL ‡e‰ מרחיקÚ¯‰ ˙‡ ∆«¿∆∆»«
‡˙בפועל  ‡BN BÈ‡ Ï·‡ ,¬»≈≈∆

Û‡ ,‡ÏÓ·e .ÌˆÚa Ú¯‰»«¿∆∆¿≈»«
˙‡ ‰Á„Ó ‡e‰ ÏÚBÙaL∆¿««¿∆∆
˙È˙ ÔÈ„Ú BÏˆ‡ ¯‡L ,Ú¯‰»«ƒ¿»∆¿¬«ƒ¿ƒ«

Ú¯Ï ÌB˜Ó יכשל שבעתיד ויתכן »»«
ֿ ושלום, חס ÌÏÚ‰aLבעבירה „ÚÂ¿«∆¿∆¿≈

וניכר  גלוי רגש של בצורה BÏלא LÈ≈
,Ú¯Ï ‰·‰‡ ıÓL ‰ÊÈ‡≈∆≈∆«¬»»«
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ֿ 23ּב'ּתניא' מהּֿׁשאין ּגמּור. ׁשאינֹו צּדיק ּבדרּגת ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּברע  מֹואס ׁשהּוא הינּו ּברע, מֹואס ּכׁשהּוא ְְֵֵֵֶֶַָָָָּכן

ׁשּום  אצל ֹו אין ּגמּור ), צּדיק (ּדרּגת ְְְְִִֵֶַַַַָּבתכלית

את  ׂשֹונא הּוא אּדר ּבא, ׁשהרי  לרע, מקֹום ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָנתינת

 ֿ ועל והּמאּוס. הּׂשנאה ּבתכלית ּבֹו ּומֹואס ְְְְְִִִֵַַַַַָָהרע

ּבימי  ׁשהיה הּגלּוי ּבין החלּוק הּוא ִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּדרֿזה

ּבימי  ׁשהיה ּדהּגלּוי ּדלעתידֿלבא, לּגלּוי ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹֹׁשלמה

מתּבּטלים  זה ּגלּוי לגּבי ׁשּגם היֹות עם ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַֹֹׁשלמה,

ּד'סּור  ּבעבֹודה ׁשּגם (ּבדּוגמת הּמנּגדים ְְְְְֲִֶַַַַָָָּכל

עדין  יׁש מּכלֿמקֹום הרע), את מדחה הּוא ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָמרע'

אחֹורים  (מּבחינת החיצֹונים ליניקת ְֲִִִִִִִַַַַָמקֹום

הּגלּוי  מהּֿׁשאיןּֿכן עלּֿכלּֿפנים). ְִִִֵֵֶַַַָָָּדקדּוׁשה,

ּבתכלית  ּברע' ה'ּמֹואס ּדּוגמת הּוא ְְְְִִִֵַַַָָָָֹּדלעתידֿלבא

ּדהפ לענין מקֹום נתינת ׁשּום ּבֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָהּמאּוס,

ְַָהּקדּוׁשה.

LÈÂ'ּב'ּתניא המבאר ּדעלּֿפי ׁשּגֹודל 23להֹוסיף, ¿≈ְְְְִִֶֶַַַַָָֹ

ּברע, והּמאּוס אחרא' ל'ּסטרא ְְְֲִִִַַַַַָָָָהּׂשנאה

ּבין  החלּוק להוי', האהבה ּגֹודל ער ּכפי ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהּוא

ּבנֹוגע  רק (לא הּוא ּברע' ל'מֹואס מרע' ְְֵֵֵַַָָָֹ'סּור

ואֹופן  ּבגֹודל ּגם) אּלא הרע, ׁשלילת ְְְְִֶֶֶֶַַַָָלאֹופן

ההׁשואה  ּתּומּתק ועלּֿפיֿזה להוי'. ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָָאהבתֹו

ּברע') ל'מֹואס מרע' 'סּור (ׁשּבין זה ְְִֵֵֵֶֶָָָּדחלּוק

לּגלּוי  ׁשלמה ּבימי ׁשהיה הּגלּוי ׁשּבין ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלחלּוק

ׁשלילת  ּבאֹופן ׁשּביניהם ּדהחלּוק ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּדלעתידֿלבא,

עדין  יׁש ׁשלמה, ּבימי ׁשהיה (ׁשּבּגלּוי ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהרע

מהּֿׁשאיןּֿכן  החיצֹונים, ליניקת מקֹום ְִִִִִֵֵֶַַַַָנתינת

ׁשּבהם  החלּוק מּצד הּוא ּדלעתידֿלבא) ְִִִִִֶֶַַַָָָֹּבּגלּוי

והּגלּוי. האֹור ואֹופן ְְְְִֶַַַָּבדרּגת

ּדלעתידֿלבא p‰Â‰ד) הּגילּויים ׁשּכל ידּוע ¿ƒ≈ְִִִִֶַַָָָָֹ

עכׁשו  ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו .24ּתלּויים ְְְֲֲִֵֵַַַָָ

זה  ּגלּוי יהיה ׁשּלעתידֿלבא ּדזה מּובן, ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָֹּדמּזה

("ּבּלע  החיצֹונים ליניקת מקֹום נֹותן ִִִִִֵֵֶַַַָׁשאינֹו

ּבּמאמר  ּכמבאר הּוא, לנצח") ּדעלֿידי 22הּמות , ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּׂשנאה, ּבתכלית הרע את ׂשֹונאים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּיׂשראל
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‡Èz'a ¯‡·Ók23,¯eÓb BÈ‡L ˜Ècˆ ˙b¯„a אדמו"ר ובלשון «¿…»««¿»¿«¿««ƒ∆≈»

שאינו  "וצדיק שם: בתכלית הזקן הסטראֿאחרא שונא שאינו הוא גמור

והמיאוס  השנאה שאין וכל בתכלית. ברע כן גם מואס אינו ולכן השנאה,

הבגדים  הוסרו ולא לשם, ותענוג אהבה שמץ איזה נשאר כרחו על בתכלית,

נהפך  לא ולכן וכל. מכל לגמרי הצואים

איזה  לו שיש מאחר ממש, לטוב

אלא  הצואים, בבגדים עדיין אחיזה

ועל  חשיב... וכלא במיעוטו בטל שהוא

ולכן  בתכלית, אינה לה' אהבתו גם כן,

גמור". שאינו צדיק »Œ‰Óנקרא
‡e‰Lk ÔkŒÔÈ‡M העובד היהודי ∆≈≈¿∆

אלא  בפועל רק מרע סר אינו ה'

Ò‡BÓ ‡e‰L eÈ‰ ,Ú¯a Ò‡BÓ≈»»«¿∆≈
˜Ècˆ ˙b¯c) ˙ÈÏÎ˙a Ú¯a»»¿«¿ƒ«¿««ƒ
˙ ÌeL BÏˆ‡ ÔÈ‡ ,(¯eÓb˙È »≈∆¿¿ƒ«

Ú¯Ï ÌB˜Ó שמץ אפילו בו ואין »»«
‰e‡מהרע, ,‡a¯c‡ È¯‰L∆¬≈«¿«»

Ba Ò‡BÓe Ú¯‰ ˙‡ ‡BN≈∆»«≈
.Òe‡n‰Â ‰‡O‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿»¿«ƒ

˜eÏÁ‰ ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«ƒ
ÈÓÈaההבדל  ‰È‰L ÈeÏb‰ ÔÈa≈«ƒ∆»»ƒ≈

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÈeÏbÏ ‰ÓÏL¿……«ƒƒ¿»ƒ»…
,‰ÓÏL ÈÓÈa ‰È‰L ÈeÏb‰c¿«ƒ∆»»ƒ≈¿……
‰Ê ÈeÏb Èa‚Ï ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚƒ¡∆«¿«≈ƒ∆

ÌÈ„bn‰ Ïk ÌÈÏha˙Ó וכאמור ƒ¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ
שלמה  בפני בטלות היו האומות שכל

B·Úa„‰המלך  ÌbL ˙Ó‚e„a)¿¿«∆«»¬»
˙‡ ‰Á„Ó ‡e‰ 'Ú¯Ó ¯eÒ'c¿≈»«¿∆∆

Ú¯‰ להתבטא לו מאפשר ולא »«
ÔÈ„Úבפועל  LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(ƒ»»≈¬«ƒ
ÌB˜Ó ואפשרות˙˜ÈÈÏ »ƒƒ«

ÌÈBˆÈÁ‰ קדושה של והשפעה «ƒƒ
ראוי לא »ÈÁaÓ)ƒ¿ƒ˙למקום

ŒÏkŒÏÚ ,‰Le„˜c ÌÈ¯BÁ‡¬«ƒƒ¿»«»
ÌÈt מועטת השפעה לפחות »ƒ

מבחינת  חיצונית השפעה ומצומצמת,

לעיל  כאמור Œ‰Ó'אחוריים' .(«
‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÈeÏb‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«ƒƒ¿»ƒ»…

‡e‰מאד ועצום גדול »¿Ó‚ec˙גילוי
˙ÈÏÎ˙a 'Ú¯a Ò‡Bn'‰«≈»»¿«¿ƒ
˙È˙ ÌeL Ba ÔÈ‡L ,Òe‡n‰«ƒ∆≈¿ƒ«
‰Le„w‰ CÙ‰c ÔÈÚÏ ÌB˜Ó»¿ƒ¿»¿≈∆«¿»
חשש  שום אין מאיר זה גילוי וכאשר

בלתי  למציאות כלשהי להשפעה

רצויה.

'‡Èz'a ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ23‰‡O‰ Ï„BbL של ¿≈¿ƒ¿«ƒ«¿…»««¿»∆∆«ƒ¿»
‡Á¯‡'הצדיק  ‡¯Ëq'Ï הקדושה הצד צד שאינו של Òe‡n‰Âהאחר «ƒ¿»«¬»¿«ƒ
‰‡‰·‰הצדיק  Ï„Bb C¯Ú ÈÙk ‡e‰ ,Ú¯a הצדיק ÈÂ‰Ï'של »«¿ƒ∆∆∆»«¬»«¬»»

היא  לה' הצדיק של הוא וכשהאהבה ברע שלו המיאוס ונעלית גבוהה בדרגה

מוחלט, באופן בתכלית', 'מיאוס

'Ú¯Ó ¯eÒ' ÔÈa ˜eÏÁ‰«ƒ≈≈»
˜¯ ‡Ï) ‡e‰ 'Ú¯a Ò‡BÓ'Ï¿≈»»…«
Ú¯‰ ˙ÏÈÏL ÔÙB‡Ï Ú‚Ba¿≈«¿∆¿ƒ«»«

מרע' ב'סור רק הוא או האם בפועל

ברע','מו  Ï„B‚aאס (Ìb ‡l‡∆»«¿∆
'ÈÂ‰Ï B˙·‰‡ ÔÙB‡Â'ה ואהבת ¿∆«¬»«¬»»

בדרגה  כאמור, היא, ברע המואס של

נעלית. יותר ∆ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ‰הרבה
‰Ê ˜eÏÁc ‰‡ÂL‰‰ ˜zÓez¿«««¿»»¿ƒ∆
Ò‡BÓ'Ï 'Ú¯Ó ¯eÒ' ÔÈaL)∆≈≈»¿≈
ÈeÏb‰ ÔÈaL ˜eÏÁÏ ('Ú¯a»»«ƒ∆≈«ƒ
ÈeÏbÏ ‰ÓÏL ÈÓÈa ‰È‰L∆»»ƒ≈¿……«ƒ
˜eÏÁ‰c ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¿«ƒ

Ì‰ÈÈaL שלמה בין שבימי הגילוי ∆≈≈∆
שלעתידֿלבוא  באיזו ÔÙB‡aלגילוי ¿∆

היא  מידה ובאיזו »ÏÈÏL¿ƒ˙צורה
ÈÓÈa ‰È‰L ÈeÏbaL) Ú¯‰»«∆«ƒ∆»»ƒ≈
ÌB˜Ó ˙È˙ ÔÈ„Ú LÈ ,‰ÓÏL¿……≈¬«ƒ¿ƒ«»
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈÏƒƒ««ƒƒ«∆≈
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÈeÏba Ôk≈«ƒƒ¿»ƒ»…

לעיל  ‰eÏÁ˜כמבואר „vÓ ‡e‰ (ƒ««ƒ
¯B‡‰ ÔÙB‡Â ˙b¯„a Ì‰aL∆»∆¿«¿«¿∆»

ÈeÏb‰Â תהיה לא ולעתידֿלבוא ¿«ƒ
הזמן  באותו כי כלל, רע של מציאות

ועצום. רב גילוי יאיר

Úe„È ‰p‰Â החסידות „) בתורת ¿ƒ≈»«
‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÌÈÈeÏÈb‰ ÏkL∆»«ƒƒƒ¿»ƒ»…
e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa ÌÈÈeÏz¿ƒ¿«¬≈«¬»≈

ÂLÎÚ24 מרבים ישראל שבני וככל «¿»
כך לעסוק  הגלות, בזמן ומצוות בתורה

של  האלוקי הגילויים והשפע האור

יותר. גדולים יהיו ∆fÓc¿ƒ‰לעתידֿלבוא
‡·ÏŒ„È˙ÚlL ‰Êc ,Ô·eÓ»¿∆∆∆»ƒ»…
Ô˙B BÈ‡L ‰Ê ÈeÏb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ∆∆≈≈
ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈÏ ÌB˜Ó»ƒƒ««ƒƒ

("ÁˆÏ ˙Ân‰ Úla") הגורם ƒ««»∆»∆«
Ó‡na¯לדבר  ¯‡·Ók ,‡e‰22, «¿…»««¬»

Ï‡¯NiL È„ÈŒÏÚc זמן הזה, בזמן ¿«¿≈∆ƒ¿»≈
‰¯Úהגלות  ˙‡ ÌÈ‡BN¿ƒ∆»«

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰‡O‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿»«¿≈∆
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ׂשנאתי" עׂשו "ואת למעלה נעׂשה 25עלֿידיֿזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

רּוח  "ואת יהיה זֹו ׂשנאה ּומּצד הּׂשנאה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָּבתכלית

הּמות  "ּבּלע הארץ", מן אעביר ְֲִִִֶֶַַַַָָָָהּטּומאה

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּד"ראה מּכיון והּנה ְְִִֵֵֶַַָָָָָָלנצח".

מּועטים" ׁשהם הרע 26ּבּצּדיקים ׁשּׂשנאת (ּובפרט ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבנֹוגע  ואפילּו ּגמּור), צּדיק ּדרּגת היא ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָּבתכלית

הּפתּגם  ידּוע ה'ּבינֹוני', "הלואי 27לדרּגת ְְְְִִֵַַַַַַַָָ

ּבכל  יהיה לנצח" הּמות ּד"בּלע והענין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבינֹוני",

הרע  את (לׂשנא זֹו ׁשעבֹודה מּזה, מּובן ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹיׂשראל ,

ּב'ּבינֹונים', ּגם להיֹות יכֹולה הּׂשנאה) ְְְְְִִִִֵַַַַָָּבתכלית

ּדבכל  'ּבינֹוני'. מּדרּגת ׁשּלמּטה ּבאּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָואפילּו

- מיּוחדים זמּנים יׁשנם מּיׂשראל ואחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָאחד

אֹו הּתֹורה, עסק ּבׁשעת אֹו הּתפּלה, ְְְִִִֵֶַַַַָָּבׁשעת

ּבּה זהיר ּד"הוה מצוה מקּים ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּבׁשעה

הרׁשּות 28טפי" ּבדברי ׁשעֹוסק ּבׁשעה אפילּו אֹו , ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

ׁשמים  ּבאֹופן 30ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה 29לׁשם ְְְְִֵֶַַַַַַָָָ

ּדעהּו" ּדרכי מֹוסר 31ּד"בכל הּוא זֹו ׁשּבׁשעה - ְְְִֵֵֶֶָָָָָ

(ער  מציאּותֹו ּכל אינגאנצן)את איּבער זי ּגיט ְְְְִִִִִֶֶֶַָ

לבגדים  ׁשּי אינֹו ועלֿידיֿזה ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹלאלקּות,

זה 32הּצֹואים  ׁשּיחּוד ּומּכיון ּגמּור. צּדיק ּכמֹו , ְִִִִֵֶֶַַָָ

ועד  לעֹולם נצחי הּוא נמׁש33למעלה לכן , ְְְְְִִִֵֶַָָָָָ

ליניקת  ּכלל מקֹום נֹותן ׁשאינֹו הּגלּוי ֿ זה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָעלֿידי

לנצח". הּמות "ּבּלע ִִִֶֶַַַַָָהחיצֹונים,

ׁשּלא e‰ÊÂה) זמן ּדכל לנצח", הּמות "ּבּלע ¿∆ְְִֶֶֶַַַַָָָֹ

והרע  והּטֹוב הּברּורים, עדין ְְְְֲִִִֵַַַָָנׁשלמּו

הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן ּגם (ּכֹולל ּבזה זה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמעֹורבים 

סיהרא  ּדקימא ׁשלמה ּבימי ואפילּו קּים, ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹֹהיה
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ג.25) א, ב).26)מלאכי (ה, פ"א תניא וראה ב. לח, רבי27)יומא ואלה בית ד"ה וראה א. הערה א) (יד, פ"ח ח"ב

י). ע' אדר המאמרים ספר - מנחם (תורת ס"ה תשל"ח סע"ב.28)המשפטים קיח, שבת מי"ב.29)ראה פ"ב אבות ראה

שמים. לשם מעשיך כל ד"ה בהערה 646 ע' חכ"ד לקו"ש וראה סרל"א. או"ח טושו"ע ספ"ג. דעות הל' ראה 30)רמב"ם

.104 ע' ח"י .932 ע' שם .907 ע' ח"ג לקו"ש סקנ"ו 31)בארוכה או"ח אדה"ז שו"ע שם. וטושו"ע רמב"ם ו. ג, משלי

פ"י.32)ס"ב. תניא פכ"ה.33)ראה תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚÓÏ ‰NÚ באלוקות"È˙‡N ÂNÚ ˙‡Â"25˙ÈÏÎ˙a «¬∆¿«¿»¿∆≈»»≈ƒ¿«¿ƒ

,‰‡O‰,כביכול למטה, ברע המיאוס BÊבדוגמת ‰‡N „vÓe «ƒ¿»ƒ«ƒ¿»
הרע, מציאות את לגמרי השוללת ‰Óeh‡‰למעלה, Áe¯ ˙‡Â" ‰È‰Èƒ¿∆¿∆««¿»

."ÁˆÏ ˙Ân‰ Úla" ,"ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡«¬ƒƒ»»∆ƒ««»∆»∆«
ŒLB„w‰ ‰‡¯"c ÔÂÈkÓ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ≈»¿»»«»
Ì‰L ÌÈ˜Ècva ‡e‰ŒCe¯a»««ƒƒ∆≈

"ÌÈËÚeÓ26˙‡OL Ë¯Ù·e) »ƒƒ¿»∆ƒ¿«
˜Ècˆ ˙b¯c ‡È‰ ˙ÈÏÎ˙a Ú¯‰»«¿«¿ƒƒ«¿««ƒ

¯eÓb ביותר דרגה שהיא גבוהה »
מצוייה  Ú‚Baואינה eÏÈÙ‡Â ,(«¬ƒ¿≈«

'ÈBÈa'‰ ˙b¯„Ï ספר עלֿפי ¿«¿««≈ƒ
במחשבה  שלמעשה, מי היינו התניא

פעם  אף נכשל אינו ומעשה דיבור

הנפשי, מצבו מצד אבל חטא, בשום

הם  שלה והרצונות הבהמית הנפש

הנפש  של מאלה פחות לא בתוקף

‰Ìb˙tהאלוקית, Úe„È27 הרב של »««ƒ¿»
את  שלמד שקודם מפאריטש הלל רבי

הזקן  אדמו"ר כיצד וידע התניא ספר

ו'בינוני' 'צדיק' המושגים את מגדיר

לאחר  אבל צדיק, שהוא סבור היה

עלֿפי  'בינוני' מהו לדעת שלמד

התניא, ספר של »¿»"‰È‡ÂÏההגדרות
לדרגת שיזכה  ונמצא ÈBÈa"להגיע ≈ƒ

ולא  נדירה היא 'צדיק' מדריגת רק שלא

כך  ה'בינוני', מדרגת גם אלא מצויה

קיים  ברע המיאוס אופן שבכל

Úl·"cב'מועטים', ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ«
ÏÎa ‰È‰È "ÁˆÏ ˙Ân‰«»∆»∆«ƒ¿∆¿»

Ï‡¯NÈ,הכלל מן יוצא Ô·eÓללא ƒ¿»≈»
˙‡ ‡NÏ) BÊ ‰„B·ÚL ,‰fÓƒ∆∆¬»ƒ¿…∆
‰ÏBÎÈ (‰‡O‰ ˙ÈÏÎ˙a Ú¯‰»«¿«¿ƒ«ƒ¿»¿»

'ÌÈBÈa'a Ìb ˙BÈ‰Ï שלא ƒ¿««≈ƒ
גמור', 'צדיק בדרגת ה' לאהבת הגיעו

‰hÓlL ‰l‡a eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¿≈∆∆¿«»
'ÈBÈa' ˙b¯cÓ נכשלים והן ƒ«¿«≈ƒ

 ֿ מכל חסֿושלום, בעבירה לפעמים

רע' 'שונאי להיות יכולים הם גם Á‡Â„בתכלית.מקום „Á‡ ÏÎ·cƒ¿»∆»¿∆»
˙ÚLa B‡ ,‰lÙz‰ ˙ÚLa - ÌÈ„ÁeÈÓ ÌÈpÓÊ ÌLÈ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆¿»¿«ƒ¿»ƒƒ¿««¿ƒ»ƒ¿«
¯È‰Ê ‰Â‰"c ‰ÂˆÓ Ìi˜Ó ‡e‰L ‰ÚLa B‡ ,‰¯Bz‰ ˜ÒÚ≈∆«»¿»»∆¿«≈ƒ¿»«¬»»ƒ

"ÈÙË da28 המצוות שאר לגבי מיוחד, באופן יותר, זהיר הוא שבה »¿≈
מקיים, הוא אותן גם מזו ‡Bשכמובן ÒBÚL˜יתירה ‰ÚLa eÏÈÙ‡¬ƒ¿»»∆≈

˙eL¯‰ È¯·„a מתוך העשיה ÌÈÓLכוונה אבל ÌLÏ29ŒÏÚÂ ¿ƒ¿≈»¿¿≈»«ƒ¿«
‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡30"e‰Úc EÈÎ¯c ÏÎ·"c ÔÙB‡a31 שהיא «««»¿«»¿∆ƒ¿»¿»∆»≈

יהיו  מעשיך מ"כל יותר גבוהה דרגה

'בכל  של זו שבדרך כיון שמים', לשם

את  מחדיר האדם דעהו' דרכיך

ענייני  מתוך אותה ויודע האלוקות

עצמם, BÊהעולם ‰ÚLaL באחת ∆¿»»
עוסק  האדם שבה האמורות השעות

בענייני  אפילו או ובמצוות בתורה

שמים  'לשם הוא העיסוק אבל העולם

'דעהו' של ‡˙ובאופן ¯ÒBÓ ‡e‰≈∆
CÈÊ ËÈb ¯Ú) B˙e‡ÈˆÓ Ïk»¿ƒ∆ƒƒ

Ôˆ‡‚È‡ ¯ÚaÈ‡ מתמסר הוא ƒ∆ƒ¿«¿¿
ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰לחלוטין  ,˙e˜Ï‡Ï (∆¡…¿«¿≈∆

מוחלטת  היא שההתמסרות ≈‡BÈכיוון
CiL שעה באותה ÌÈ„‚·Ïלפחות «»ƒ¿»ƒ

ÌÈ‡Bv‰32 כתוצאה הנוצרים «ƒ
eÓb¯.מעבירות, ˜Ècˆ BÓk¿«ƒ»

אפשר  איך כך, על לשאול יש ולכאורה

הצדיק  של ברע המיאוס בין להשוות

בקביעות  מצבו שזה הבינוני ואפילו

של  ברע זו מי למיאוס בדרגה שנמצא

בא  זה על מיוחדים, בזמנים רק

Ê‰המענה, „eÁiL ÔÂÈkÓe בין ƒ≈»∆ƒ∆
ו  המצווה את המקיים האלוקות היהודי

המוגבל  הזה העולם בגדרי למטה

רק  הוא הזמן אבל במגבלות זמני,

‰ÏÚÓÏ של והגבלות גדרים אין שם ¿«¿»
ÚÂ„זמן  ÌÏBÚÏ ÈÁˆ ‡e‰33 ƒ¿ƒ¿»»∆

הפסק  לו CLÓכלל,ואין ÔÎÏ»≈ƒ¿»
Ô˙B BÈ‡L ÈeÏb‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«ƒ∆≈≈
,ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈÏ ÏÏk ÌB˜Ó»¿»ƒƒ««ƒƒ

,"ÁˆÏ ˙Ân‰ Úla" היינו ƒ««»∆»∆«
לנצח. ומוחלט, סופי באופן הרע ביטול

,"ÁˆÏ ˙Ân‰ Úla" e‰ÊÂ (‰¿∆ƒ««»∆»∆«
ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈ„Ú eÓÏL ‡lL ÔÓÊ ÏÎc שבענייני הטוב הפרדת ¿»¿«∆…ƒ¿¿¬«ƒ«≈ƒ

לקדושה, והעלאתו מהרע Êa‰העולם ‰Ê ÌÈ·¯BÚÓ Ú¯‰Â ·Bh‰Â¿«¿»»¿»ƒ∆»∆
ÈÓÈa eÏÈÙ‡Â ,Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa Ìb ÏÏBk)≈«ƒ¿«∆≈«ƒ¿»»»«»«¬ƒƒ≈
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יהיה  ׁשּלא ּבכדי הּמיתה, ענין יׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבאׁשלמּותא)

ׁשּגם  הּטעם ּגם וזהּו לעיל. ּכּנזּכר להרע, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָקּיּום

ּתחּית  קֹודם אחת  ׁשעה לעפרן יחזרּו ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָצּדיקים

ּבהם 34הּמתים  ׁשֹולטת רימה ׁשאין ,35[ּדהגם ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּגּופן  היה הּמתים) ּתחּית (ׁשּקֹודם זֹו לׁשעה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָועד

קֹודם  ּומּכלֿמקֹום ׁשנים, ואלפים מאֹות ֲִִִֵֶַַָָָָָקּים

ׁשעלֿידי  מּכיון ּכי לעפרן], יחזרּו הּמתים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּתחּית

העֹולם, ּבכל רע ּתערֹובֹות נעׂשה עץֿהּדעת ְְֲֲֵֵַַַַַַָָָָחטא

לזּכּו יצטרכּו הּצּדיקים ּגּופֹות ּגם ֿ 36לכן מה . ְְְִִִִֵַַַַָָ

ּכׁשּיהיה  הּתחּיה), (לאחרי לעתידֿלבא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּׁשאיןּֿכן

ּתהיה  לא הארץ", מן אעביר הּטּומאה רּוח ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹ"ואת

ּדגם  נצחּיים. ּבחּיים יחיה הּגּוף וגם מיתה, ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָאז

ּׁשּכתּוב 37להּדיעה  מאה 38ּדמה ּבן הּנער "ּכי ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ל'בני  ּבנֹוגע רק הּוא ּכפׁשּוטֹו, הּוא ימּות" ְְְִִֵֵַַָָָׁשנה

"ּבּלע  יהיה ליׂשראל ּבנֹוגע מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹנח',

ׁשּתהיה  הּמיתה ּדגם מּזֹו, ויתרה לנצח". ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּמות

אּלא  מּמׁש, מיתה לא היא נח' ּב'בני זֹו) ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ(לדיעה

מית" אקרי מּדרּגיּה ּדנפיל ּד"מאן .39נפילה, ְְְְְִִִִִֵֵַַָָ

ּבּמאמר  הּקדּוׁשה 40וכּמבאר ׁשּניצֹוצֹות ּדעלֿידי , ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹ

הרע  למעלה, ויעלּו מהם יתּבררּו ּבהם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנבלעּו

ּבׁשם  ׁשּנקרא ׁשּלהם הּגׁשמי ּגּוף (הינּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבהם

למּטה. יּפֹול ׁשּבֹו) הּקדּוׁשה לניצֹוצֹות ּבער ְְְְִִֶֶֶַַַָָרע,

ּביׂשראל  מהּֿׁשאיןּֿכן העֹולם, ּבאּומֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָּדזהּו

ּכמֹו מרּוחנּיּות יּזֹון הּגּוף ׁשּגם הּגּוף, ּגם ְְִִִֵֶֶַַַַַָיתעּלה

ּתסֹובב  "נקבה מהּנׁשמה, למעלה הּגּוף יהיה ׁשאז אּלא עֹוד ולא ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּנׁשמה,

האמּתית 41ּגבר" ּבּגאּולה טפחים, מעׂשרה למּטה ּובגלּוי ּבפֹועל יהיה זה וכל . ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח עלֿידי ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָוהּׁשלמה
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ב.34) קח, זח"ב וראה ב. קנב, ט.35)שבת קיט, עה"פ תהלים מדרש הביטול 36)ראה ע"י להיות יכול זה שזיכוך אלא

תשמ"ח  (התוועדויות בסופה תשמ"ח בא ש"פ שיחת ראה - כפשוטו לעפרן לחזור א"צ ואז תהי'", לכל כעפר ד"ונפשי

.(273 ס"ע ב.37)ח"ב צא, סנהדרין א. סח, פסחים וראה ב. פכ"ו, בב"ר חנינא ר' כ.38)דעת סה, בלקו"ת 39)ישעי' כ"ה

- פ"ג ח"ב ש"ב ובמבו"ש פ"ב שבה"כ) (שער ט שער בע"ח הובא - ב קלה, ובזח"ג בדא"ח. ובכ"מ רע"א. נז, חוקת

מיתה. בי' קארי בי', דהוה קדמאה מדרגא דנחית מאן (ע'40)איתא: ריבם את רבת וד"ה מ) (ס"ע לנצח המות בלע סד"ה

כא.41)מב). לא, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡˙eÓÏL‡a ‡¯‰ÈÒ ‡ÓÈ˜c ‰ÓÏL באריכות לעיל LÈכמבואר ( ¿……¿«¿»ƒ¬»¿«¿»»≈

‰˙Èn‰ ÔÈÚ,בעולם¯kÊpk ,Ú¯‰Ï Ìei˜ ‰È‰È ‡lL È„Îa ƒ¿««ƒ»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆ƒ¿»««ƒ¿»
ÏÈÚÏ.נצחי קיום לרע יהיה לעולם יחיה האדם ‰ÌÚhשאם Ìb e‰ÊÂ ¿≈¿∆««««

ÌÈ˜Ècˆ ÌbLכלל רע בהם ˜Ì„Bשאין ˙Á‡ ‰ÚL Ô¯ÙÚÏ e¯ÊÁÈ ∆««ƒƒ«¿¿«¬»»»»««∆
ÌÈ˙n‰ ˙iÁz34ÔÈ‡L Ì‚‰c] ¿ƒ««≈ƒ«¬«∆≈

‰ÓÈ¯ תולעתÌ‰a ˙ËÏBL35, ƒ»∆∆»∆
˙iÁz Ì„BwL) BÊ ‰ÚLÏ „ÚÂ¿«¿»»∆∆¿ƒ«
˙B‡Ó Ìi˜ ÔÙeb ‰È‰ (ÌÈ˙n‰«≈ƒ»»»«»≈
ÌB˜ÓŒÏkÓe ,ÌÈL ÌÈÙÏ‡Â«¬»ƒ»ƒƒ»»
e¯ÊÁÈ ÌÈ˙n‰ ˙iÁz Ì„B˜∆¿ƒ««≈ƒ«¿¿

Ô¯ÙÚÏ קצר ÔÂÈkÓלזמן Èk ,[ «¬»»ƒƒ≈»
˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈≈¿≈«««
ÏÎa Ú¯ ˙B·B¯Úz ‰NÚ«¬»«¬«¿»
˙BÙeb Ìb ÔÎÏ ,ÌÏBÚ‰»»»≈«

CekÊÏ eÎ¯ËˆÈ ÌÈ˜Ècv‰36 כי ««ƒƒƒ¿»¿¿ƒ
גשמי. גוף הוא הצדיק »Œ‰Óגוף

È¯Á‡Ï) ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈∆»ƒ»…¿«¬≈
Áe¯ ˙‡Â" ‰È‰iLk ,(‰iÁz‰«¿ƒ»¿∆ƒ¿∆¿∆«
,"ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óeh‰«¿»«¬ƒƒ»»∆

‰˙ÈÓ Ê‡ ‰È‰z ‡Ï,כללÌ‚Â …ƒ¿∆»ƒ»¿«
Ûeb‰ הגשמיÌÈiÁa ‰ÈÁÈ «ƒ¿∆¿«ƒ

ÌÈiÁˆ,רע בו מעורב שלא וכיוון ƒ¿ƒƒ
למות. יצטרך ÚÈc‰Ï‰לא Ì‚c37 ¿«¿«≈»

ז"ל חכמינו e˙kM·בדברי ‰Óc38 ¿«∆»
המשיח ימות של היעודים Èk"ƒבין

"˙eÓÈ ‰L ‰‡Ó Ôa ¯Úp‰«««∆≈»»»»
BËeLÙk ‡e‰ ימים אריכות ואחרי ƒ¿
מיתה, תהיה Ú‚Baכן ˜¯ ‡e‰«¿≈«

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'Á È·'Ïƒ¿≈…««∆≈≈
Úla" ‰È‰È Ï‡¯NÈÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿»≈ƒ¿∆ƒ«

"ÁˆÏ ˙Ân‰ אריכות אחרי וגם «»∆»∆«
מיתה. תהיה לא מופלגת «≈ÈÂƒ˙¯‰ימים

‰È‰zL ‰˙Èn‰ Ì‚c ,BfÓƒ¿««ƒ»∆ƒ¿∆
‡È‰ 'Á È·'a (BÊ ‰ÚÈ„Ï)¿≈»ƒ¿≈…«ƒ

LnÓ ‰˙ÈÓ ‡Ï הנפש צאת של …ƒ»«»
ÏÈÙ‰מהגוף, ‡l‡ ביחס וירידה ∆»¿ƒ»

הקודמת, ÏÈÙcלדרגה Ô‡Ó"c¿«¿»ƒ

"˙ÈÓ È¯˜‡ dÈb¯cÓ39,מת נקרא (הקודמת) מדרגתו (יורד) שנופל מי ƒ«¿≈ƒ¿≈ƒ
כפשוטה. במיתה ימותו לא נח בני אפילו לעתידֿלבוא זה «…¿»¿nÎÂ·‡¯ולפי

¯Ó‡na40Ì‰a eÚÏ·pL ‰Le„w‰ ˙BˆBˆÈpL È„ÈŒÏÚc בבני , ««¬»¿«¿≈∆ƒ«¿»∆ƒ¿¿»∆
ÏÚÓÏ‰נח eÏÚÈÂ Ì‰Ó e¯¯a˙È,בקדושה למקורם ‰¯Úויחזרו ƒ¿»¿≈∆¿«¬¿«¿»»«

ÈÓLb‰ Ûeb eÈ‰) Ì‰aL∆»∆«¿««¿ƒ
,Ú¯ ÌLa ‡¯˜pL Ì‰lL∆»∆∆ƒ¿»¿≈«
‰Le„w‰ ˙BˆBˆÈÏ C¯Úa¿∆∆¿ƒ«¿»

‰hÓÏ ÏBtÈ (BaL נמוכה לדרגה ∆ƒ¿«»
כעת. מצבו מאשר ∆¿e‰Êcיותר

ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡a תהיה שאצלם ¿»»
לעתידֿלבוא, ירידה »Œ‰Óבגוף

Ìb ‰lÚ˙È Ï‡¯NÈa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆«
ÔBfÈ Ûeb‰ ÌbL ,Ûeb‰ יקבל «∆««ƒ

וחיות BÓkשפע ˙eiÁe¯Ó≈»ƒ¿
Ê‡L ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ,‰ÓLp‰«¿»»¿…∆»∆»
,‰ÓLp‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ûeb‰ ‰È‰Èƒ¿∆«¿«¿»≈«¿»»

ירמיה בנבואת שכתוב «≈¿"˜·‰כמו
"¯·b ··BÒz41 שמי כלומר ¿≈»∆

וחיות  שפע מקבל הזה, בזמן שכיום,

שהנקבה  כשם ממנו, נעלה ממקור

לעתידֿלבוא  המשפיע, מהגבר מקבלת

כעת  המקבל ובחינת יתהפך המצב

גם  וכך המשפיע, בחינת להיות תתעלה

לגוף  משפיעה הנשמה שכעת בענייננו

לנשמה. ישפיע הגוף ולעתידֿלבוא

ÈeÏ‚·e ÏÚBÙa ‰È‰È ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ בתוך ¿«»≈¬»»¿»ƒ

הגשמי, הזה העולם של המציאות

‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿»
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יי

,mixac zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,(dgcp) a`a dryz

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰l‡'וגֹו מׁשה ּדּבר אׁשר ּופירׁש1הּדברים , ≈∆ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹ

ּכאן  ּומנה ּתֹוכחֹות, ּדברי ׁשהן לפי ְְִִִֵֵֵֶַָָָרׁש"י

ּבהן, הּמקֹום  לפני ׁשהכעיסּו הּמקֹומֹות ְְְִִִֵֶֶַַָָָּכל

מּפני  ּברמז והזּכירם הּדברים את סתם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלפיכ

ּב'אֹור  צדק' ה'ּצמח ּומביא יׂשראל. ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכבֹודן

ּדברים  ספר על ּבאלׁשי"2הּתֹורה' ּׁשהקׁשה מה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבתֹוכחה  ּבחר לּמה וזהֿלׁשֹונֹו: ְְְֵֶַַָָָָָהּקדֹוׁש,

ּכבֹודן  מּפני ואם כּו', ּברמז וּיטמיננה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָמּוסּתרת

על  חׁש לא ׁשאחרּֿכ היה מה יׂשראל, ְִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשל

להם  ּבאמֹור כּו'3ּכבֹודן, הייתם ממרים ְְֱֱִִֶֶֶַָָ

ויׁש לׁשֹונֹו. ּכאן עד כּו', הייתם ְְְֱִִִֵֶַַָמקציפים

ּדכיון  לֹומר, אפׁשר ּדלכאֹורה ּבזה, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָלהֹוסיף

הּמקֹום, לפני ּׁשהכעיסּו הּמקֹומֹות ּכל ּכאן ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּמנה

אּלּו ענינים ּכל ּבפירּוׁש לֹומר יכֹול היה ְְִִֵֵַָָָָָֹלא

ּבהעלת ּבפרׁשת מצינּו ׁשהרי מחּתא, ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹּבחדא

לפּורענּיּות  ּפּורענּיּות ּבין להפסיק ולכן 4ׁשּצרי , ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

ּברמז. ּולהזּכירם הּדברים את לסּתֹום ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָהּוצר

לפרׁשת  ּדֹומה זה אין ׁשּפיר, ּדיקת ּכד ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָאמנם,

ּכתיבת  אֹודֹות מדּוּבר ׁשם ּכי ,ְְְְֲִִַַָָֹּבהעלת

ּדּבּורֹו אֹודֹות מדּוּבר ּכאן אבל ּבּתֹורה, ְֲִִַַָָָָָָהּפרׁשּיֹות

ּכל  את יאמר ׁשּמׁשה ההכרח ּומהּו מׁשה, ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשל

יּוכל  לא ׁשאז מחּתא, ּבחדא הּתֹוכחה ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹּדברי

ּבמׁש והלא ּבלבד, ּברמז אּלא ּבפירּוׁש ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלאמרם

הענין  התחיל (ׁשּבֹו ׁשבט מראׁשֿחֹודׁש ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹהּזמן

עד  מׁשה") ּדּבר אׁשר הּדברים ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹּד"אּלה

ּכל  לֹומר יכֹול היה ּבאדר, ּבׁשבעה ְְְְֲִִַַַָָָָָָהסּתּלקּותֹו

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

דברים.1) בקיום 2)ר"פ מוסיף זה ענין והרי דברים*. ספר על מאוה"ת נוסף כרך לאור יצא שזהֿעתה ולהעיר, - יא. ע'

ולשמחה. לששון אלו ימים שיהפכו כבֿכד.3)היעוד ט, לה.4)עקב יו"ד, בהעלותך בפירש"י הובא - רע"א קטז, שבת

מנ"א. ו' ליום אור מנ"א ה' - עקבֿתבוא פרשיות על (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚Â ‰LÓ ¯ac ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡1Ô‰L ÈÙÏ È"L¯ L¯ÈÙe , ≈∆«¿»ƒ¬∆ƒ∆…∆¿≈≈«ƒ¿ƒ∆≈

ישראל  לבני רבינו משה שאמר הכתובים בהמשך הבאים ≈¿È¯·cƒהדברים
˙BÁÎBz,שעשו טובים לא מעשים Ô‡kעל ‰Óe אלו Ïkבפסוקים ≈»»»»

eÒÈÚÎ‰L ˙BÓB˜n‰ ישראל ‰ÌB˜nבני ÈÙÏ הקדושֿברוךֿהוא «¿∆ƒ¿ƒƒ¿≈«»
Ô‰a,במדבר" בכתוב, (כמפורט »∆

מפרש  שרש"י וכפי וכו', בערבה,

רומזים  רצויים לא דברים לאיזה

הללו), כיוון CÎÈÙÏהמקומות ¿ƒ»
היפך  הוא אלה דברים של שהפירוט

ישראל  בני של וכבודם »«Ì˙Òשבחם
‰ÌÈ¯·cהכתוב  לפרט מבלי ‡˙ ∆«¿»ƒ

הכוונה  למה «Ì¯ÈkÊ‰Â¿ƒ¿ƒולפרש
ÊÓ¯a בלבדÏL Ô„B·k ÈtÓ ¿∆∆ƒ¿≈¿»∆

.Ï‡¯NÈƒ¿»≈
‡È·Óe הרבי'˜„ˆ ÁÓv'‰ ≈ƒ«∆«∆∆

חב"ד  אדמו"רי בשושלת השלישי

¯ÙÒ ÏÚ '‰¯Bz‰ ¯B‡'a¿«»«≈∆
ÌÈ¯·c2‰L˜‰M ‰Ó כך על ¿»ƒ«∆ƒ¿»

Œ‰ÊÂ ,LB„w‰ C"ÈLÏ‡a¿«¿ƒ«»¿∆
¯Áa ‰nÏ :BBLÏ רבינו משה ¿»»»«

מוסר  דברי ישראל לבני להשמיע

‰ÈÓËiÂ ˙¯zÒeÓ ‰ÁÎB˙a¿≈»¿∆∆««¿ƒ∆»
Ô„B·k ÈtÓ Ì‡Â ,'eÎ ÊÓ¯a¿∆∆¿ƒƒ¿≈¿»

‰È‰ ‰Ó ,Ï‡¯NÈ ÏL,אירע מה ∆ƒ¿»≈«»»
הטעם  מה «»»∆CkŒ¯Á‡Lכלומר

תוכחה  דברי באו שם עקב בפרשת

של  ישראל נוספים לבני רבינו משה

LÁ ‡Ï משהÔ„B·k ÏÚ של …»«¿»
Ì‰Ïישראל, ¯BÓ‡a3 תוכחה דברי ∆¡»∆

כמו  ומפורשים ÌÈ¯ÓÓ«¿ƒגלויים
Ì˙ÈÈ‰ ÌÈÙÈˆ˜Ó 'eÎ Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆«¿ƒƒ¡ƒ∆

BBLÏ Ô‡k „Ú ,'eÎ רבי של «»¿
צדק'. ה'צמח שמביא אלשיך משה

‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ מדוע ולבאר ¿≈¿ƒ»∆
משה  דברים, פרשת פרשתנו, בתחילת

דווקא  ישראל בני את מוכיח רבנו

ÓBÏ¯,ברמז, ¯LÙ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»∆¿»«
Ïk Ô‡k ‰nL ÔÂÈÎc¿≈»∆»»»»
ÈÙÏ eÒÈÚÎ‰M ˙BÓB˜n‰«¿∆ƒ¿ƒƒ¿≈

ÌB˜n‰ וכמה בכמה ומדובר «»

Áa„‡מקומות, el‡ ÌÈÈÚ Ïk Le¯ÈÙa ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï…»»»«¿≈»ƒ¿»ƒ≈«¬»
‡zÁÓ,(אחת באריגה (מילולית: אחת L¯Ùa˙בבת eÈˆÓ È¯‰L «¿»∆¬≈»ƒ¿»»«

˙eiÚ¯eÙÏ ˙eiÚ¯et ÔÈa ˜ÈÒÙ‰Ï CÈ¯vL E˙ÏÚ‰a4, כמובא ¿«¬…¿∆»ƒ¿«¿ƒ≈¿»ƒ¿¿»ƒ
נו"ן  התורה בספר לו שיש הארון", בנסוע "ויהי הפסוק על רש"י בפירוש

לו  "עשה ולאחריו לפניו הפוכה

שאין  לומר ומלאחריו, מלפניו סימניות

כדי  כאן, נכתב ולמה מקומו, זה

לפורענות", פורענות בין להפסיק

˙‡ ÌBzÒÏ C¯ˆe‰ ÔÎÏÂ¿»≈¿«ƒ¿∆
ÌÈ¯·c‰ ולא סתומה בצורה לאומרם «¿»ƒ

ÊÓ¯a.מפורשת Ì¯ÈkÊ‰Ïe¿«¿ƒ»¿∆∆
¯ÈtL ˙˜Èc „k ,ÌÓ‡ כאשר »¿»««¿««ƒ

היטב, Ê‰תדייק ÔÈ‡ משה דברי ≈∆
דברים, פרשת בתחילת כאן, רבינו

E˙ÏÚ‰a ˙L¯ÙÏ ‰ÓBc ואין ∆¿»»«¿«¬…¿
הפורעניות  בין מההפסק ללמוד

אפשר  אי כאן שגם בהעלותך בפרשת

אחד, ברצף פורעניות של שורה למנות

ÌL Èk בהעלותך ae„Ó¯בפרשת ƒ»¿»
˙BiL¯t‰ ˙·È˙k ˙B„B‡¿ƒ««»»ƒ

‰¯Bza לכתוב שאין נאמר כך ועל «»
לאחרת  בסמוך אחת פורענות ,פרשת

Ô‡k Ï·‡ דברים ae„Ó¯בפרשת ¬»»¿»
e‰Óe ,‰LÓ ÏL B¯eac ˙B„B‡ƒ∆…∆«
Ïk ˙‡ ¯Ó‡È ‰LnL Á¯Î‰‰«∆¿≈«∆…∆…«∆»
‡zÁÓ ‡„Áa ‰ÁÎBz‰ È¯·cƒ¿≈«≈»«¬»«¿»

אחת, ÏÎeÈבבת ‡Ï Ê‡L∆»…«
ÊÓ¯a ‡l‡ Le¯ÈÙa Ì¯Ó‡Ï¿»¿»¿≈∆»¿∆∆

‡Ï‰Â ,„·Ïa כל לומר באפשרותו ƒ¿««¬…
ולפרש  ולפרט עצמה בפני תוכחה

תוכחה  לומר הפסקה אחרי ורק אותה

כי ŒL‡¯Óנוספת, ÔÓf‰ CLÓa¿∆∆«¿«≈…
ÏÈÁ˙‰ BaL) Ë·L L„BÁ∆¿»∆ƒ¿ƒ
¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈∆«¿»ƒ¬∆

"‰LÓ ¯ac בתורה כמפורש ƒ∆…∆
בעשתי  שנה, "בארבעים היה שהדיבור

האחדֿעשרה  [בחודש חודש עשר

הראשון, החודש שהוא ניסן מחודש

לחודש" באחד שבט] חודש »Ú„הוא
,¯„‡a ‰Ú·La B˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿¿ƒ¿»«¬»
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ebe'יב dyn xaic xy` mixacd dl`

ּביניהם  ּולהפסיק ּבפניֿעצמֹו, ּתֹוכחה ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָענין

נאמרּו זה זמן ּבמ ׁש ׁשהרי אחרים, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָּבענינים

ּבספר  ׁשּנמנּו ּכפי מצוה, ׁשל ענינים וכּמה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכּמה

לֹומר, צרי ּכן ועל ּתֹורה. מׁשנה ְְְִִִֵֵַַָָָּדברים,

מּפני  ּברמז והזּכירם הּדברים את ׁשּסתם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּטעם

רמז  ּגם ׁשּמסּפיק מּׁשּום הּוא יׂשראל ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָּכבֹודן

מהּו ּכן, ואם יׂשראל. את להֹוכיח ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּבלבד

מׁשה  הּוצר אחרים ׁשּבמקֹומֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַֹהּטעם

היה" יׂשראל ׁש"אֹוהב אף ּבגלּוי, .5להֹוכיחם ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

רּבי  זה על ׁשּתרץ ׁשּמה  צדק', ה'צמח ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַּוממׁשי

לתהֹות  ּבחכמה ּפתח ּפיו אׁשר ,"אלׁשי ְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹמׁשה

הּוא  כּו', ּתֹוכחֹות לקּבל לּבם נכֹון אם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָּבקנקּניהן

ׁשּכתב  ּכמֹו לתרץ יׁש ולכן ּומּסיק, ְְְִֵֵֵֶַַַָָָּדֹוחק.

את 6הרמ"ז  מׁשה ׁשהֹוכיח ּתֹוכחֹות מיני ׁשּׁשני ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

"אּלה  ּבפסּוק ּוברמז, נסּתר ּבדר אחד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָיׂשראל,

הּמקֹומֹות  ּכל ׁשמֹות להם ׁשרמז ְְְִֶֶַַַָָָָהּדברים",

 ֿ ּד'אּבא מּגבּורֹות נמׁש הּוא ּבהם, ְְְְִִֶֶַָָָָׁשחטאּו

נקראים  ואּמא' 'אּבא ּכי נעלמים, ׁשהם ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָואּמא'

אלקינּו" להוי' עלמא 7"הּנסּתרֹות ּבחינת , ְְְֱֲִִֵַַַָָָָָֹ

"ממרים  ּבאֹומרֹו הּׁשנּיה, והּדר ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָּדאתּכסיא.

לּתקּון  הּוא מגּולה, ּתֹוכחת ׁשהיא כּו', ְְֱִִִֶֶַַָהייתם"

ו"ה  ּכי מגּולים, ׁשהם ונּוקבא' ְְְְְִִִֵֵֶַָ'זעירֿאנּפין

לנּו" "והּנגלֹות .7נקראים ְְְִִִַָָ

האדם.CÈLÓÓeב) ּבעבֹודת הענין לבאר «¿ƒְְֲִֵַַָָָָָָ

ׁשּתי  יׁש ּבּנׁשמה ּגם ְְְִֵֵֵַַָָּדהּנה,

אֹור  ּבבחינת ּבּגּוף המלּוּבׁשת האחת ְְְִִִֶֶַַַַַָּבחינֹות.

והׁשניה  נפׁשֿרּוחֿנׁשמה, ּבחינֹות והן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּפנימי,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ימים, ושבעה שלושים של ÏBÎÈתקופה ‰È‰רבינו ÔÈÚמשה Ïk ¯ÓBÏ »»»«»ƒ¿»

Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰Ïe ,BÓˆÚŒÈÙa ‰ÁÎBz ÏL אחת תוכחה בין ∆≈»ƒ¿≈«¿¿«¿ƒ≈≈∆
Ê‰לשנייה  ÔÓÊ CLÓa È¯‰L ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÚa שבט חודש מראש ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ∆¬≈¿∆∆¿«∆

באדר  שבעה ÈÙkעד ,‰ÂˆÓ ÏL ÌÈÈÚ ‰nÎÂ ‰nk e¯Ó‡∆∆¿«»¿«»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ
‰LÓ ,ÌÈ¯·c ¯ÙÒa eÓpL∆ƒ¿¿≈∆¿»ƒƒ¿≈

‰¯Bz להפסיק יכול היה רבנו ומשה »
מצווה  בענייני לשנייה אחת תוכחה בין

אלו.

ÌÚh‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ôk ÏÚÂ¿«≈»ƒ«∆«««
Ì¯ÈkÊ‰Â ÌÈ¯·c‰ ˙‡ Ì˙qL∆»«∆«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»
Ï‡¯NÈ ÏL Ô„B·k ÈtÓ ÊÓ¯a¿∆∆ƒ¿≈¿»∆ƒ¿»≈

‡e‰ ברמז להסתפק האילוץ בגלל לא

בין  הפסק יהיה לא כן לא שאם

אלא לפורענות ÌeMÓƒפורענות
È„k „·Ïa ÊÓ¯ Ìb ˜ÈtÒnL∆«¿ƒ«∆∆ƒ¿«¿≈

Ï‡¯NÈ ˙‡ ÁÈÎB‰Ï שדי וכיוון ¿ƒ«∆ƒ¿»≈
הסתפק  רבינו משה ברמז, בתוכחה

מעשיהם  את פירש ולא פירט ולא בכך

אותם. הוכיח כך שעל טובים הלא

,Ôk Ì‡Â בהוכחה צורך שאין מאחר ¿ƒ≈
‰ÌÚhמפורשת  e‰Ó««««

ÌÈ¯Á‡ ˙BÓB˜ÓaL התוכחה כמו ∆ƒ¿¬≈ƒ
עקב בפרשת לעיל »¿‰C¯ˆeהנזכרת

ÈÎB‰Ï ‰LÓÛ‡ ,ÈeÏ‚a ÌÁ …∆¿ƒ»¿»«
"‰È‰ Ï‡¯NÈ ·‰B‡"L5 ∆≈ƒ¿»≈»»

לפגוע  רבינו משה רצה לא ובוודאי

ישראל? של בכבודם

‰nL ,'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ CÈLÓÓe«¿ƒ«∆«∆∆∆«
‰LÓ Èa¯ ‰Ê ÏÚ ı¯zL∆≈≈«∆«ƒ…∆

Á˙t ÂÈt ¯L‡ ,C"ÈLÏ‡ משה «¿ƒ¬∆ƒ»«
אותם ÓÎÁa‰רבינו הוכיח ותחילה ¿»¿»
‡Ìברמז Ô‰Èp˜˜a ˙B‰˙Ïƒ¿¿«¿«≈∆ƒ

'eÎ ˙BÁÎBz Ïa˜Ï ÌaÏ ÔBÎ»ƒ»¿«≈≈
הם  כמה עד לבדוק כדי כך, ולשם

בתוכחה  גם תוכחה, לקבל מוכנים

ÈqÓe˜ברמז, .˜ÁBc ‡e‰««ƒ
צדק', ה'צמח LÈאדמו"ר ÔÎÏÂ¿»≈≈

Ê"Ó¯‰ ·˙kL BÓk ı¯˙Ï6 ¿»≈¿∆»«»««
הזוהר, על בפירושו זכות, משה ÁÈÎB‰Lהרב ˙BÁÎBz ÈÈÓ ÈML∆¿≈ƒ≈≈∆ƒ«

‰l‡" ˜eÒÙa ,ÊÓ¯·e ¯zÒ C¯„a „Á‡ ,Ï‡¯NÈ ˙‡ ‰LÓ…∆∆ƒ¿»≈∆»¿∆∆ƒ¿»¿∆∆¿»≈∆
Ì‰a e‡ËÁL ˙BÓB˜n‰ Ïk ˙BÓL Ì‰Ï ÊÓ¯L ,"ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆»«»∆¿»«¿∆»¿»∆

החטא, מהו פירש ולא פירט Œ‡a‡'cולא ˙B¯e·bÓ CLÓ ‡e‰ƒ¿»ƒ¿¿«»
ÌÈÓÏÚ Ì‰L '‡n‡Â ממידת נובע מוסר דברי ואמירת התוכחה עניין ¿ƒ»∆≈∆¿»ƒ

שהם  כפי (הקדושות) מהגבורות מקורה וברמז', נסתר 'בדרך ותוכחה הגבורה

שם  על ו'אימא' 'אבא' (הנקראים והבינה החכמה שהם (העליונים) במוחין

וההסתעפות), הפרטים היא והבינה העניין נקודת היא '‡a‡שהחכמה Èkƒ«»
'‡n‡Â העליונים המוחין ובינה, ÈÂ‰Ï'חכמה ˙B¯zÒp‰" ÌÈ‡¯˜ ¿ƒ»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»

"eÈ˜Ï‡7, נעלית דרגה והם ¡…≈
המוחין  עניין שבאדם (עלֿדרך ונסתרת

הוא  המידות ועניין לעצמו בעיקר הוא

הזולת) אל גילוי »ÈÁa¿ƒ˙בעיקר
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ,מכוסה עולם »¿»¿ƒ¿«¿»

אלא  ומתגלה יורד אינו מעלתו שמפני

נעלם. נשאר

‰iM‰ C¯c‰Â,התוכחה של ¿«∆∆«¿ƒ»
B¯ÓB‡a אמר רבינו משה כאשר ¿¿

‡È‰L ,'eÎ "Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯ÓÓ"«¿ƒ¡ƒ∆∆ƒ
‰Ïe‚Ó ˙ÁÎBz שת,ומפור‡e‰ ««¿»

'‡·˜eÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' Ôe˜zÏ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿¿»
היינו  ונקבה, זעירות פנים מילולית:

הקטנות  עניין שהם העליונות המידות

המאיר  והרב הגדול האור לעומת (כי

מצומצם  הוא שבמידות האור במוחין,

שנקראת  המלכות ובחינת ומועט)

המשפיע  לעומת מקבל (בחינת 'נוקבא'

שהם  מהמוחין ובשונה 'זכר') הנקרא

והמלכות  המידות ונעלמים, נעלים

Ì‰Lוהמלכות ÌÈÏe‚Óהמידות ∆≈¿ƒ
נעלמים), שהם מהמוחין Èkƒ(בשונה

הוי' של האחרונות האותיות שתי ו"ה

והמלכות  המידות נרמזים שבהם

"eÏ ˙BÏ‚p‰Â" ÌÈ‡¯˜7 ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»
שארבע  וחסידות בקבלה כמבואר

לעשר  רומזות הוי' שם אותיות

בינה, – ה"א חכמה, – יו"ד הספירות,

מלכות, – ה"א מידות, – וא"ו

הראשונות  וה"א יו"ד והאותיות

ה"א  ו"א והאותיות ל'נסתרות' שייכות

ל'והנגלות'. שייכות האחרונות

CÈLÓÓe צדק'·) ה'צמח אדמו"ר «¿ƒ
˙„B·Úa ÔÈÚ‰ ¯‡·Ï של ה' ¿»≈»ƒ¿»«¬«

,‰p‰c .Ì„‡‰'הנגלות' ובחינת 'הנסתרות' בחינת על לעיל לאמור בדומה »»»¿ƒ≈
באלוקות  העליונות בספירות BÈÁa˙,למעלה ÈzL LÈ ‰ÓLpa Ìb««¿»»≈¿≈¿ƒ

נסתרת. ובחינה גלוייה הגלוייה‰‡Á˙בחינה הבחינה ‰LaeÏÓ˙היא »«««¿∆∆
ÈÓÈt ¯B‡ ˙ÈÁ·a Ûeba,בגוף בפנימיות המתלבש אור כלומר , «ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

עניינו, לפי אבר ובכל הגוף אברי של הקליטה ליכולת BÈÁa˙בהתאם Ô‰Â¿≈¿ƒ
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יג d"kyz'd ,(dgcp) a`a dryz ,mixac t"y

מּקיף. ּבחינת ׁשהיא חּיהֿיחידה ּבחינת ְְְִִִִִִֶַַַַָָהיא

אתּכסיא. ּובחינת אתּגליא ּבחינת ּגםּֿכן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָוזהּו

יּו"ד  ּבאֹות נרמזֹות  ׁשחּיהֿיחידה הּטעם ְְְִִֶֶַַַַָָָָוזהּו

ּבלבד, נקּודה היא ׁשהּיּו"ד יּו"ד, ׁשל ְְְִִֶֶַַָּובקּוצֹו

ׁשאינֹו יּו"ד ׁשל קּוצֹו ְְֵֶֶַַַַַָָועלֿאחתּֿכּמה ֿוכּמה

 ֿ נפׁשֿרּוח מהּֿׁשאיןּֿכן נקּודה, ּבבחינת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָאפילּו

ׁשה  הו"ה, האֹותּיֹות ּבג' נרמזֹות ּבחינת נׁשמה ן ְְְְִִִֵֶַָָָָ

אֹופן  ּבין חלּוק ׁשּיׁש ּכׁשם והּנה, מּמׁש. ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָאֹותּיֹות

ׁשהיא  נפׁשֿרּוחֿנׁשמה, ּבחינֹות ׁשּמּצד ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָהעבֹודה

ּבחינת  ׁשּמּצד העבֹודה לאֹופן ּגּלּוי, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָּבבחינת

יׁש ּכמֹוֿכן העלם, ּבבחינת ׁשהיא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָחּיהֿיחידה,

הּתֹוכחה, ענין ׁשּזהּו הּתקּון ּבאֹופן ְְִִִֵֶֶֶַַַָחלּוק

 ֿ על הּוא נפׁשֿרּוחֿנׁשמה ּבחינֹות על ְְִִֶֶֶַַַַָָׁשהּתקּון

 ֿ חּיה ּבחינת על והּתקּון מגּולה, ּתֹוכחה ְְְְִִֵֵַַַַָָָידי

ׁשּכדי  והינּו, ׁשּברמז. ּתֹוכחה עלֿידי הּוא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיחידה

ּברמז  ּבּתֹוכחה ּדי חּיהֿיחידה ּבחינת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָלעֹורר

 ֿ נפׁשֿרּוח ּבחינֹות לעֹורר ּכדי אבל ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָּבעלמא,

ּגמּור. ּבגלּוי הּתֹוכחה להיֹות צריכה ְְְְִִִֵַָָָָָנׁשמה

ּב'לּקּוטי LÈÂג) המבאר עם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

הּׁשני) (ּבּמאמר ּבפרׁשתנּו ,8ּתֹורה' ְֲִֵֵַַַָָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה אם 9ּבענין ה', יאמר ונּוכחה נא לכּו ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

יאּדימּו אם ילּבינּו, ּכּׁשלג ּכּׁשנים חטאיכם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָיהיּו

הּוא  ילּבינּו" "ּכּׁשלג ׁשענין יהיּו, ּכּצמר ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָכּתֹולע

זה  ׁשעל הרחמים, מּדֹות י"ג המׁשכת ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָעלֿידי

חור.10נאמר  ּכתלג לבּוׁשּה יתיב, יֹומין ועּתיק ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָ

ּבחינת  א לבּוׁש, ּבחינת הּוא ׁש"ּׁשלג" ְְְְִִֶֶֶַַַַהינּו,

מה  והּוא יֹותר, עליֹונה ּבחינה היא יהיּו" ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ"ּכּצמר 

ׁשּבחינת 10ּׁשּכתּוב  נקא, ּכעמר ראׁשּה ּוׂשער ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָ

 ֿ עלּֿדר עצמּיּות מּבחינת הּוא ראׁשּה" ְְְִִִֵֵֶֶַַַַ"ׂשער

ענין  וזהּו "לבּוׁשּה", מּבחינת ּולמעלה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָמׁשל,

הרחמים, מּדֹות י"ג מּבחינת ּגם ׁשּלמעלה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָהחסד
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ד.8) חזון.9)א, שבת הפטרת - יח א, ט.10)ישעי' ז, דניאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ עד באלוקות למעלה הנשמה ממקור שיורדות שבנשמה ∆∆«¿»»

בגוף, פנימית È‰L‡להתלבשות ‰„ÈÁÈŒ‰iÁ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÈL‰Â¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ««»¿ƒ»∆ƒ
ÛÈwÓ ˙ÈÁaשל העליונה אינה הדרגה לגוף בירידתה שגם הנשמה ¿ƒ««ƒ

מלמעלה. 'מקיף' בבחינת בו נמצאת אלא בפנימיות בו ∆¿e‰ÊÂמתלבשת
‡ÈÏb˙‡ ˙ÈÁa ÔkŒÌb הדרגה «≈¿ƒ«ƒ¿«¿»

המלובשת  הנשמה של ביותר הנמוכה

פנימית  בהתלבשות »ÈÁ·e¿ƒ˙בגוף
‡ÈÒk˙‡ של יותר הגבוהה הדרגה ƒ¿«¿»

ומכוסה. נעלמת שנשארת הנשמה

‰„ÈÁÈŒ‰iÁL ÌÚh‰ e‰ÊÂ שתי ¿∆«««∆«»¿ƒ»
הנשמה  של העליונות הדרגות

„"eÈ ˙B‡a ˙BÊÓ¯'הוי שם של ƒ¿»»
„"ei‰L ,„"eÈ ÏL Bˆe˜·e¿∆∆«

„·Ïa ‰„e˜ ‡È‰,פרטים ללא ƒ¿»ƒ¿«
Bˆe˜ ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»
eÏÈÙ‡ BÈ‡L „"eÈ ÏL∆∆≈¬ƒ

‰„e˜ ˙ÈÁ·a אלו בחינות כן ואם ƒ¿ƒ«¿»
ובהעלם, בהסתר ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהן

'‚a ˙BÊÓ¯ ‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ∆∆«¿»»ƒ¿»¿
˙ÈÁa Ô‰L ,‰"Â‰ ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆≈¿ƒ«

LnÓ ˙Bi˙B‡ פרטים בהם ויש ƒ«»
והנרגש. הניכר באופן בגלוי, שבאים

˜eÏÁ LiL ÌLk ,‰p‰Â הבדל ¿ƒ≈¿≈∆≈ƒ
„vnL ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ ÔÈa≈∆»¬»∆ƒ«
,‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ ˙BÈÁa¿ƒ∆∆«¿»»

Èelb ˙ÈÁ·a ‡È‰L כוחות של ∆ƒƒ¿ƒ«ƒ
באדם, ופעולתם ∆¿ÔÙB‡Ïהנפש

Œ‰iÁ ˙ÈÁa „vnL ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ«¿ƒ««»
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a ‡È‰L ,‰„ÈÁÈ¿ƒ»∆ƒƒ¿ƒ«∆¿≈
באות  לא בנשמה אלו נעלות ודרגות

גילוי, eÏÁ˜לידי LÈ ÔÎŒBÓk¿≈≈ƒ
‰Ôe˜zהבדל  ÔÙB‡a עניין כאשר ¿∆«ƒ

כדבעי  היה לא ה' בעבודת מסויים

‰ÁÎBz‰ ÔÈÚ e‰fL,והמוסר ∆∆ƒ¿««≈»
ÏÚ Ôe˜z‰L רצוי בלתי עניין ∆«ƒ«
של  ה' ŒLÙבעבודת ˙BÈÁa¿ƒ∆∆
‰ÓLŒÁe¯ חלקי עם עבודה שהיא «¿»»

בהתגלות הפועלים ‰e‡הנשמה
,‰Ïe‚Ó ‰ÁÎBz È„ÈŒÏÚ«¿≈≈»¿»

ÏÚ Ôe˜z‰Â רצוי בלתי עניין ¿«ƒ«
של  ה' Œ‰iÁבעבודת ˙ÈÁa¿ƒ««»

‰„ÈÁÈ בהעלם שנשאר הנשמה חלק ¿ƒ»
ÊÓ¯aLוהסתר ‰ÁÎBz È„ÈŒÏÚ ‡e‰.גלויה שאינה «¿≈≈»∆¿∆∆

ÈÁa ¯¯BÚÏ È„kL ,eÈ‰Â‰„ÈÁÈŒ‰iÁ ביותר ˙ נעלית בחינה שהיא ¿«¿∆¿≈¿≈¿ƒ««»¿ƒ»
,‡ÓÏÚa ÊÓ¯a ‰ÁÎBza Èc,נסתרת BÚÏ¯¯תוכחה È„k Ï·‡ «¿≈»¿∆∆¿»¿»¬»¿≈¿≈
‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ ˙BÈÁaבגלוי היא BÈ‰Ï˙שפעולתן ‰ÎÈ¯ˆ ¿ƒ∆∆«¿»»¿ƒ»ƒ¿

.¯eÓb ÈeÏ‚a ‰ÁÎBz‰«≈»¿ƒ»
ÌÚ ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ (‚¿≈¿«≈ƒ¿»∆ƒ
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ó‰«¿…»¿ƒ≈»

הזקן פרשת e˙L¯Ùaלאדמו"ר ¿»»»≈
‰ÈM)דברים ¯Ó‡na)8ÔÈÚa , ««¬»«≈ƒ¿ƒ¿«

·e˙kM ‰Ó9 חזון') ישעיה בנבואת «∆»
שהיא  חזון' 'שבת הפטרת ישעיה',

דברים) פרשת שבת השנים ¿eÎÏברוב
‰ÁÎeÂ ‡ונראה Ó‡È¯ניווכח »¿ƒ»¿»…«

ÌÈMk ÌÎÈ‡ËÁ eÈ‰È Ì‡ ,'‰ƒƒ¿¬»≈∆«»ƒ
אדומה  שהיא שני ∆∆»ÏMk‚כתולעת

ÚÏBzÎ eÓÈc‡È Ì‡ ,eÈaÏÈ«¿ƒƒ«¿ƒ«»
¯Óvkלבן‚ÏMk" ÔÈÚL ,eÈ‰È «∆∆ƒ¿∆ƒ¿««∆∆
"eÈaÏÈ שהצבע העוונות הפיכת «¿ƒ

ללבן  אותם מסמל ŒÏÚהאדום ‡e‰«
˙ÎLÓ‰ È„È וגילוי˙BcÓ ‚"È ¿≈«¿»«ƒ
ÌÈÓÁ¯‰,שלמעלה‰Ê ÏÚL »«¬ƒ∆«∆
¯Ó‡10דניאל ÈzÚÂ˜בספר ∆¡«¿«ƒ
ÔÈÓBÈ עתיק שהוא הקדושֿברוךֿהוא ƒ

רב  זמן קיימים פשוטו, (לפי יומין

יש  והחסידות הקבלה ולפי מאד,

עמוקות  משמעויות יומין' ל'עתיק

dLe·Ïיושב,È˙È·נוספות) ¿≈¿≈
¯ÂÁ ‚Ï˙k כשלג לבן.לבושו ƒ¿»ƒ»

˙ÈÁa ‡e‰ "‚ÏM"L ,eÈ‰«¿∆∆∆¿ƒ«
,Le·Ï לעצם יחסית חיצונית בחינה ¿

eÈ‰È"הדבר, ¯Óvk" ˙ÈÁa C‡«¿ƒ««∆∆ƒ¿
,¯˙BÈ ‰BÈÏÚ ‰ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ»∆¿»≈

kM ‰Ó ‡e‰Â·e˙10¯ÚNe ¿«∆»¿«
‡˜ ¯ÓÚk dL‡¯ ראשו ושער ≈≈«¬«¿≈

נקי, "ÚN¯כצמר ˙ÈÁaL∆¿ƒ«¿«
˙ÈÁaÓ ‡e‰ "dL‡≈̄≈ƒ¿ƒ«

˙eiÓˆÚ האלוקות בעצמיות קשור «¿ƒ
‰ÏÚÓÏe ,ÏLÓŒC¯cŒÏÚ«∆∆»»¿«¿»

"dLe·Ï" ˙ÈÁaÓ שכאמור ƒ¿ƒ«¿≈
חיצוני, עניין הוא עניין e‰ÊÂ'לבוש' ¿∆

של  שהוא הלובן כביכול, ראשו', 'שער

הוא  נקי, כצמר ‰ÒÁ„לבן ÔÈÚƒ¿««∆∆
החסד  עצמה מידת האלוקית

ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL בעניין המרומזים ∆¿«¿»«ƒ¿ƒ«ƒ»«¬ƒ
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ebe'יד dyn xaic xy` mixacd dl`

חּיים' ּב'עץ ׁשּכתּוב "ׂשער 11ּוכמֹו ׁשּבחינת ְְְְִִֵֶֶַַַָ

מּבחינת  המׁשכֹות הן ֿ מׁשל עלּֿדר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָראׁשּה"

א  ׁשּבבחינת עלי ֹון חסד מּמׁשּפנימ ּיּות יןֿסֹוף  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּכלל, ּדין ּתערֹובת ׁשּום ּבֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָׁשאין

ּדין. ּתערֹובת קצת עדין יׁש חור" "ּכתלג ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָּבבחינת

וצמר" ּד"ׁשלג הענינים ׁשני ׁשּדּוגמת לֹומר, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָויׁש

העבֹודה  ענין הּוא "ׁשלג" הּנה האדם, ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָּבעבֹודת

הּוא  ו"צמר" נפׁשֿרּוחֿנׁשמה, ּבחינֹות ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָׁשּמּצד

וכיון  חּיהֿיחידה. ּבחינת ׁשּמּצד העבֹודה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָענין

היא  וצמר" ּד"ׁשלג הּמדרגֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשהמׁשכת

לכן  הּתֹוכחֹות, ענין ונּוכחה", נא "לכּו ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָעלֿידי

(ּבנֹוגע  מגּולה ּתֹוכחה ּתֹוכחה, אֹופּני ׁשני ּגם ְְְֵֵֵֵֵֵַַַָָָיׁש

נפׁשֿרּוחֿנׁשמה), ּבחינֹות ׁשּמּצד ְְֲִִֶֶֶַַַָָָלעבֹודה

"ׁשלג", ּדבחינת ההמׁשכה את ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּמעֹוררת

ּבחינת  ׁשּמּצד לעבֹודה (ּבנֹוגע נסּתרה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָותֹוכחה

ּדבחינת  ההמׁשכה את ׁשּמעֹוררת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָחּיהֿיחידה),

ֶֶ"צמר".

נמׁשכים LÈÂד) הענינים ׁשּכל ׁשּכיון להֹוסיף, ¿≈ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ

הענין  ּתֹוכן ּגם הּנה הּתֹורה, ְְִִֵֵֶַַַָָָעלֿידי

ותֹוכחה  מגּולה ּתֹוכחה הּתֹוכחה, אֹופּני ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָּדׁשני

ּגליא  ענין והּוא ּבּתֹורה, ׁשהּוא ּכפי יׁשנֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָנסּתרה,

- מגּולה ּתֹוכחה נמׁש ׁשּמּמּנה ְְְִִֵֶֶָָָָָּדתֹורה,

ּתֹוכחה  נמׁש ׁשּמּמּנה ּדתֹורה, (נסּתר) ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָּופנימּיּות

נגלה  ׁשּבין החלּוק ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנסּתרה.

החלּוק  עלּֿדר הּוא הּתֹורה, לפנימּיּות ְְִִִִֶֶַַַָָּדתֹורה

למעלה  ׁשּׁשניהם ׁשאף ל"צמר", "ׁשלג" ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּבין

ּביניהם, חלּוק יׁש מּכלֿמק ֹום ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָמהׁשּתלׁשלּות,

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּדין, ּתערֹובת קצת ּבֹו יׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁש"ׁשלג"

והינּו, ּכלל, ּדין ּתערֹובת ׁשּום ּבֹו אין ְְְֲִֵֶֶֶַַָ"צמר"

ׁשּלמעלה  ּבחינה היא הּתֹורה ְְְְִִִִֶֶַַָָָׁשּפנימּיּות

ּומּצד  ּכלל. הגּבלֹות ּבּה ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָמהׁשּתלׁשלּות

עד  ּופֹועלת נמׁשכת היא הרי מעלתּה ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָּגֹודל
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פ"ז.11) פ"ה. א"א) (שער יג שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כשלג, הלבן ÌÈiÁ'הלבוש ıÚ'a ·e˙kL BÓÎe11 האריז"ל מכתבי ¿∆»¿≈«ƒ

˙BÎLÓ‰ Ô‰ ÏLÓŒC¯cŒÏÚ "dL‡¯ ¯ÚN" ˙ÈÁaL והתגלות ∆¿ƒ«¿«≈≈«∆∆»»≈«¿»
למטה  ‡ŒÔÈמלמעלה ˙ÈÁ·aL ÔBÈÏÚ „ÒÁ ˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆∆∆¿∆ƒ¿ƒ«≈
LnÓ ÛBÒ והפנימיות כפי העומק החסד, מידת ÌeLשל Ba ÔÈ‡L «»∆≈

,ÏÏk ÔÈc ˙·B¯Úz,בטהרתו חסד «¬∆ƒ¿»
‚Ï˙k" ˙ÈÁ·a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ«ƒ¿»

"¯ÂÁ כשלג˙ˆ˜ ÔÈ„Ú LÈ ƒ»≈¬«ƒ¿»
ÔÈc ˙·B¯Úz בדרך יש שהרי כלל «¬∆ƒ

ורק  וגבורה, חסד בין 'התכללות'

הוא  החסד עליון' חסד ב'פנימיות

דין. תערובת ללא בטהרתו,

ÈL ˙Ó‚ecL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆¿«¿≈
"¯ÓˆÂ ‚ÏL"c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿∆∆¿∆∆
תערובת  בו שיש חסד – (שלג למעלה

דין) תערובת ללא חסד – וצמר דין,

"‚ÏL" ‰p‰ ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»ƒ≈∆∆
„vnL ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¬»∆ƒ«
‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ ˙BÈÁa¿ƒ∆∆«¿»»

הנ  בדוגמת הדרגות שבנשמה, מוכות

וגם  חסד גם יש שבהם המדריגות

ÔÈÚגבורה, ‡e‰ "¯Óˆ"Â¿∆∆ƒ¿«
Œ‰iÁ ˙ÈÁa „vnL ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ«¿ƒ««»

,‰„ÈÁÈ גבוהות היותר הדרגות ¿ƒ»
יש  שבהם המדריגות בדוגמת בנשמה,

חסד. רק

ÈzL ˙ÎLÓ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿»«¿≈
"¯Óˆ"Â "‚ÏL"c ˙B‚¯„n‰««¿≈¿∆∆¿∆∆
‡ eÎÏ" È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¿»

˙BÁÎBz‰ ÔÈÚ ,"‰ÁÎeÂ ודברי ¿ƒ»¿»ƒ¿««≈
את  לתקן האדם את המעוררים המוסר

‡ÈpÙBמעשיו, ÈL Ìb LÈ ÔÎÏ»≈≈«¿≈«≈
‰Ïe‚Ó ‰ÁÎBz ,‰ÁÎBz≈»≈»¿»
„vnL ‰„B·ÚÏ Ú‚Ba)¿≈««¬»∆ƒ«
‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ ˙BÈÁa¿ƒ∆∆«¿»»
שניכרת  תוכחה ידי על הוא שתיקונה

כאמור  בגלוי, BÚnL¯¯˙ונרגשת ,(∆¿∆∆
˙ÈÁ·c ‰ÎLÓ‰‰ ˙‡∆««¿»»ƒ¿ƒ«

"‚ÏL" כפי החסד מידת שהיא ∆∆
דין, גם בה «≈¿ÁÎB˙Â‰שמעורב

‰¯zÒ ברמז רק היא התוכחה שבה ƒ¿»»
בגלוי ונרגשת ניכרת »≈¿(Ú‚Baואינה

Œ‰iÁ ˙ÈÁa „vnL ‰„B·ÚÏ«¬»∆ƒ«¿ƒ««»
˙‡ ˙¯¯BÚnL ,(‰„ÈÁÈ¿ƒ»∆¿∆∆∆

‰ÎLÓ‰‰העליונה"¯Óˆ" ˙ÈÁ·c באיןֿסוף שהוא כפי החסד אור ««¿»»ƒ¿ƒ«∆∆
כלל. בו מעורב לא הדין ועניין

ÌÈÎLÓ ÌÈÈÚ‰ ÏkL ÔÂÈkL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ ומתגלים „) ¿≈¿ƒ∆≈»∆»»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ
למטה ÈLcמלמעלה ÔÈÚ‰ ÔÎBz Ìb ‰p‰ ,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»ƒ≈«∆»ƒ¿»ƒ¿≈

‰ÁÎBz‰ ÈpÙB‡,לעיל האמורים «≈«≈»
‰ÁÎB˙Â ‰Ïe‚Ó ‰ÁÎBz≈»¿»¿≈»

,‰¯zÒ אור של המשכות הפועלים ƒ¿»»
לעיל  כמבואר למטה, מלמעלה אלוקי

'שלג  בחינת המשכת – מגולה (תוכחת

בחינות  של לעבודה השייכת לבן'

– נסתרת ותוכחת נפשֿרוחֿנשמה,

השייכת  נקי' 'צמר בחינת המשכת

חיהֿיחידה), בחינות של לעבודה

‡e‰Â ,‰¯Bza ‡e‰L ÈÙk BLÈ∆¿¿ƒ∆«»¿
,‰¯B˙c ‡ÈÏb ÔÈÚ הנגלה חלק ƒ¿««¿»¿»

וכד' ההלכה (התלמוד, התורה )של
‰Ïe‚Ó ‰ÁÎBz CLÓ ‰pnnL∆ƒ∆»ƒ¿»≈»¿»
‰¯B˙c (¯zÒ) ˙eiÓÈÙe -¿ƒƒƒ¿»¿»
והחסידות), הקבלה הסוד, (תורת

L‰ÁÎBz CLÓ ‰pnn∆ƒ∆»ƒ¿»≈»
,‰¯zÒ.ומפרט שממשיך כפי ƒ¿»»

˜eÏÁ‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ
B˙c¯‰ההבדל ‰Ï‚ ÔÈaL∆≈ƒ¿∆¿»

ŒÏÚ ‡e‰ ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ«»«
"‚ÏL" ÔÈaL ˜eÏÁ‰ C¯c∆∆«ƒ∆≈∆∆
Ì‰ÈML Û‡L ,"¯Óˆ"Ï גם ¿∆∆∆«∆¿≈∆

האין  לבחינות שייכות 'צמר' וגם 'שלג'

eÏLÏzL‰Ó˙ֿסוף, ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
מצומצם  שהוא כפי האלוקי האור

ב'סדר  לדרגה מדרגה ונמשך

LÈהשתלשלות', ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈
LÈ "‚ÏL"L ,Ì‰ÈÈa ˜eÏÁƒ≈≈∆∆∆∆≈
Œ‰Ó ,ÔÈc ˙·B¯Úz ˙ˆ˜ Ba¿»«¬∆ƒ«
ÌeL Ba ÔÈ‡ "¯Óˆ" ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈∆∆≈

,ÏÏk ÔÈc ˙·B¯Úz לגבי גם וכך «¬∆ƒ¿»
התורה, חלקי ¿»¿eÈ‰Â,שני

‰ÈÁa ‡È‰ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈtL∆¿ƒƒ«»ƒ¿ƒ»
אלוקי באור «¿»¿∆ÏÚÓlL‰שמקורה

˙eÏLÏzL‰Ó האיןֿסוף אור ≈ƒ¿«¿¿
‰‚BÏa˙והבליֿגבול  da ÔÈ‡L∆≈»«¿»

d˙ÏÚÓ Ï„Bb „vÓe .ÏÏk של ¿»ƒ«∆«¬»»
התורה ÎLÓ˙פנימיות ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿∆∆

למטה מלמעלה Ú„ויורדת ˙ÏÚBÙe∆∆«
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טו d"kyz'd ,(dgcp) a`a dryz ,mixac t"y

ּביֹותר, למּטה ׁשּנפל מי על ּגם מּטה, ְְְִֵֶַַַַַַָָָָלמּטה

ּבפנימּיּות  (ׁשּׁשרׁשּה הּנסּתרה ּבּתֹוכחה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּכמרּומז

חמּור, הכי הענין על ּגם ׁשהיא ׁשּבּתֹורה) ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָונסּתר

זהב" יהיה 12"ּדי ו"לא ּד"אנכי" ההפ ׁשּזהּו , ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

"ׁשּנכׁשל 13ל מי על ּגם ׁשּפֹועלת הינּו, , ְְְִִֶֶֶֶַַַָ

להיֹות רחמנאֿל  יּוכל אצלֹו ׁשּגם זה, ּבענין יצלן ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

לנהֹורא" חׁשֹוכא ּד"אתהּפכא .14הענין ְְְְְֲִִִַָָָָָ

הענינים ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) ּׁשאחד מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְִִֵֵֶַַַָָָ

(ׁשּׁשרׁשּה נסּתרה ְְְִֵֶָָָָָּדתֹוכחה

הּוא  ׁשּבּתֹורה) ונסּתר ּפנימּיּות ענין הּוא ְְְְִִִִֶַַַָָָּבּתֹורה

לבן  ׁשהּוא הּמן על  ׁשּתפלּו ולבן", ,12"ּתפל ְְֶֶֶַַָָָָָָֹ

לזה  ׁשּי אינֹו הּמן על ּׁשּתפלּו מה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּדלכאֹורה,

הּוא  הענין א לבן. היה ענינֹו15ׁשהּמן ּדהּנה, , ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָ

הּׁשמים  מן לחם הּוא הּמן ׁשּגם 16ׁשל ּובאֹופן , ְִִֶֶֶֶֶַַַַָָ

הּגׁשמי, לּגּוף מזֹון להיֹות למּטה ׁשּנמׁש ְְְְְִִִִֶַַַַָָָּכפי

למעלה  ּכמֹו הּמהּות ּבאֹותּה ּגֹודל 17נׁשאר ּומּצד , ְְְְְִִֶַַַַָָָ

ּגם  יׂשראל, לכל נמׁש להיֹות יכֹול היה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָמעלתֹו

ּבּמדֹוכה" ׁש"ּדכּו ּתחּתֹונה, ּבמדרגה ׁשהיּו ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָלאּלּו

ּכבׂשרם,18גֹו' ּובׂשר ּדם הּמן נעׂשה ּכאׁשר וגם ,ְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָ

הּׁשמים, מן לחם ׁשהּוא, ּכמֹו ּבמהּותֹו ְְְִִִֶֶֶַַַָָנׁשאר

מעלתֹו, ּגֹודל מּצד ׁשּזהּו כּו', עליהם ֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָּופעל

ּבֹו היּו לא ׁשּלכן ּביֹותר, ּגבֹוהה ּבחינה ְְְְִִֵֵֶָָָָֹלהיֹותֹו

ּגון  ּכי לבן, היה ׁשהּמן מה ּגם וזהּו ְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָהגּבלֹות.

ּבדרּוׁשי  ּכמבאר הּפׁשיטּות, ענין על מֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹלבן

ּכהןּֿגדֹול 19יֹוםֿהּכּפּורים  ׁשל בד ּבגדי ּבענין ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

למּטה  ּבירידתֹו ּגם ׁשהּמן וכיון לבן, ּבגדי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהיּו

לכן  מהגּבלה, ׁשּלמעלה ּבאֹופן ּבמהּותֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָנׁשאר

ׁשּבֹו. הּפׁשיטּות על להֹורֹות לבן, ּבגון ְְְִֶֶַַָָָָָהיה

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

ובפירש"י.12) פרשתנו בֿג.13)ריש כ, שם.14)יתרו ובהנסמן ,22 ע' ח"ט לקו"ש לקו"ש 15)ראה גם ראה - לקמן בהבא

ואילך. 16 ע' ד.16)שם טז, א.17)בשלח פט, ויקהל תו"א א.18)ראה עה, יומא וראה ח. יא, אחרי 19)בהעלותך לקו"ת

ועוד. ג. כח,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÙpL ÈÓ ÏÚ Ìb ,‰hÓ ‰hÓÏהרוחני BÈa˙¯,במצבו ‰hÓÏ ¿«»«»««ƒ∆»«¿«»¿≈

¯zÒÂ ˙eiÓÈÙa dL¯ML) ‰¯zÒp‰ ‰ÁÎBza ÊÓe¯Ók«¿»«≈»«ƒ¿»»∆»¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
Ìb ‡È‰L (‰¯BzaLתוכחה באה שבו eÓÁ¯,אופן ÈÎ‰ ÔÈÚ‰ ÏÚ ∆«»∆ƒ««»ƒ¿»¬ƒ»

"·‰Ê Èc"12,זרה עבודה של עניין הזהב, ‰‰CÙעגל e‰fL האזהרות ƒ»»∆∆«≈∆
הדברות  עשרת בתחילת האמורות

"ÈÎ‡"c'בה להאמין הציווי ¿»…ƒ
"EÏ ‰È‰È ‡Ï"Â13 האיסור ¿…ƒ¿∆¿

זרה, עבודה ÏÚBtL˙לעבוד ,eÈ‰«¿∆∆∆
הנסתרת  Úהתוכחה ÌbÈÓ Ï ««ƒ

ÔÈÚa ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ÏLÎpL∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿»¿ƒ¿»
˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ BÏˆ‡ ÌbL ,‰Ê∆∆«∆¿«ƒ¿
‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»¬»

"‡¯B‰Ï14,לאור החושך הפיכת ƒ¿»
ביותר, נעלית בדרגה תשובה היינו

אור. להיות מתהפך עצמו שהחושך

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆≈¿»≈«
‰ÁÎB˙c ÌÈÈÚ‰ „Á‡M∆««»ƒ¿»ƒ¿≈»
‡e‰ ‰¯Bza dL¯ML) ‰¯zÒƒ¿»»∆»¿»«»
‰¯BzaL ¯zÒÂ ˙eiÓÈt ÔÈÚƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿»∆«»

לעיל  רבינו )כמבואר משה שבהם

בפרשתנו ישראל בני את ‰e‡מוכיח
eÏÙzL ,"Ô·ÏÂ ÏÙz" העלילו …∆¿»»∆»¿

Ô·Ï ‡e‰L Ôn‰ ÏÚ12, ««»∆»»
ÏÚ eÏÙzM ‰Ó ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«∆»¿«
Ôn‰L ‰ÊÏ CiL BÈ‡ Ôn‰«»≈«»¿∆∆«»

Ô·Ï ‰È‰ ישראל בני של והתלונות »»»»
ולמה  שלו, הצבע על היו לא המן על

הדגשת  תוך נרמזת זו תוכחה כן אם

לבן? בצבע היה שהמן העובדה

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡15,‰p‰c , «»ƒ¿»¿ƒ≈
‡e‰ Ôn‰ ÏL BÈÚ שהיהÌÁÏ ƒ¿»∆«»∆∆

ישראל  לבני שירד ÔÓƒמזון
ÌÈÓM‰16ÈÙk ÌbL ÔÙB‡·e , «»«ƒ¿∆∆«¿ƒ
CLÓpL השמים מן המן וירד ∆ƒ¿»
‰hÓÏהזה ÔBÊÓלעולם ˙BÈ‰Ï ¿«»ƒ¿»

d˙B‡a ¯‡L ,ÈÓLb‰ ÛebÏ«««¿ƒƒ¿»¿»
‰ÏÚÓÏ BÓk ˙e‰n‰17, ««¿¿«¿»

הזקן, לאדמו"ר אור' ב'תורה וכמבואר

אבירים  לחם כן גם נקרא "המן

יאכלו  רוחניים שהם המלאכים דאיך תמוה והוא בו. ניזונים השרת שמלאכי

עליונים  אורות מאד... גבוה שורשו שהמן העניין אך גשמי?... דבר שהיה המן

ממקום  זו ההמשכה יהיה ואיך במן. ונתלבשו נמשכו ממש הן הרוחניים...

ממדרגה  ההשתלשלות בסדר התלבשות עלֿידי היינו למטה... כך כל עליון

בעודו  ולכן ארץ. לבחינת ואחריֿכן שמים. לבחינת השמים שמי למדרגה

עדיין שאז בו ניזונין השרת מלאכי כלל.למעלה גשמי ולא רוחני מזון היה

גשמי. מזון ונעשה נתגשם ואחרֿכך

העליונים  אורות בו מלובש מקום ומכל

לחם  למטה כן גם הוא ולכן ממש.

ואין  אברים ברמ"ח שנבלע אבירים

פסולת...", Ï„Bbממנו „vÓeƒ«∆
‰È‰ B˙ÏÚÓהמן˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ «¬»»»»ƒ¿

el‡Ï Ìb ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ CLÓƒ¿»¿»ƒ¿»≈«¿≈
,‰BzÁz ‰‚¯„Óa eÈ‰L∆»¿«¿≈»«¿»

'B‚ "‰ÎB„na eÎc"L18 כמאמר ∆»«¿»
שהיו  ישראל מבני שאלו ז"ל חכמינו

כדי  לטרוח צריכים היו נמוכה בדרגה

את  קבלו הם גם אבל המן, את לאכול

נמשך  מעלתו גודל מצד כי המן,

‰Ônלמטה, ‰NÚ ¯L‡k Ì‚Â¿««¬∆«¬»«»
Ì¯N·k ¯N·e Ìc איתם והתאחד »»»ƒ¿»»

הגוף  ממציאות נפרד בלתי חלק ונעשה

שלהם, B˙e‰Óaהגשמי ¯‡Lƒ¿»¿«
,ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ ,‡e‰L BÓk¿∆∆∆ƒ«»«ƒ

ÏÚÙe והשפיעÌ‰ÈÏÚ השפעה »«¬≈∆
נעלית vÓ„רוחנית e‰fL ,'eÎ∆∆ƒ«

‰ÈÁa B˙BÈ‰Ï ,B˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬»ƒ¿¿ƒ»
eÈ‰ ‡Ï ÔÎlL ,¯˙BÈa ‰‰B·b¿»¿≈∆»≈…»

˙BÏa‚‰ Ba למטה גם השפיע והוא «¿»
ביותר.

Ìb e‰ÊÂעל הפנימי Ó‰הביאור ¿∆««
ÔÂb Èk ,Ô·Ï ‰È‰ Ôn‰L צבע ∆«»»»»»ƒ»∆

˙eËÈLt‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BÓ Ô·Ï»»∆«ƒ¿««¿ƒ
ההגדרה, ÈLe¯„aאי ¯‡·Ók«¿…»ƒ¿≈

של  חסידות ŒÌBÈמאמרי
ÌÈ¯etk‰19„· È„‚a ÔÈÚa «ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈«

ÏB„bŒÔ‰k ÏL עובד היה שבהם ∆…≈»
במקדש  הכיפורים יום עבודות את

Ôn‰L ÔÂÈÎÂ ,Ô·Ï È„‚a eÈ‰L∆»ƒ¿≈»»¿≈»∆«»
¯‡L ‰hÓÏ B˙„È¯Èa Ìb«ƒƒ»¿«»ƒ¿«
‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a B˙e‰Óa¿«¿∆∆¿«¿»

‰Ïa‚‰Ó,מסויימת הגדרה ללא Ô·Ï,'פשוט' ÔÂ‚a ‰È‰ ÔÎÏ ≈«¿»»»≈»»¿»∆»»
ÔÈÚ ‡e‰L ˙Èe·l‰ „vÓe .BaL ˙eËÈLt‰ ÏÚ ˙B¯B‰Ï¿««¿ƒ∆ƒ«««¿ƒ∆ƒ¿«
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ebe'טז dyn xaic xy` mixacd dl`

- ׁשּבֹו הּפׁשיטּות ענין ׁשהּוא הּלבנּונית ְְְִִִִֶֶַַַַַּומּצד

הּטעמים  ּכל את ּכֹולל התּכּללּות 20היה אמנם, . ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

רֹואים  ׁשהיּו ּבאֹופן היתה לא ּבּמן הּטעמים ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹּכל

ׁשּלהם  הּטעם את ׁשּטעמּו עצמם הּדברים ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

הּדבר  את ׁשרֹואה הרגיל, ּדר על ּבאכילה ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ(ּכמֹו

אּלא  ראּו לא ׁשהרי טעמֹו), את ׁשּטֹועם ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָֹעצמֹו

היּו21מן  לא ׁשּבּמן ׁשהּטעמים לפי והינּו , ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ

מה  וזהּו ּפׁשיטּות. ּבבחינת אּלא צּיּור, ְְְְִִִִִִֶֶַַַָּבבחינת

על  היתה  ׁשּטענתם לבן, ׁשהּוא הּמן על ְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָָּׁשּתפלּו

ׁשּטֹועמים  הּטעמים את לתּפֹוס ׁשאיֿאפׁשר ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָּכ

והינּו, לבן. ּפׁשיטּות, ּבבחינת להיֹותֹו ְְְְְִִִִַַַָָָּבּמן,

ּגֹודל  מּצד הּוא זה ענין הרי ּדבר ׁשל ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּלאמּתתֹו

ּבאֹותּה נׁשאר למּטה ּבירידתֹו ׁשּגם הּמן, ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָמעלת

ּבבחינת  הּוא ׁשּלכן למעלה, ׁשהּוא ּכפי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמהּות

היּו לא ׁשּלהם הּירידה ׁשּמּצד אּלא ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּפׁשיטּות,

ּבבחינת  הם ׁשּבֹו ׁשהּטעמים ּבמאכל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָחפצים

לבן. ׁשהּוא הּמן על ּתפלּו ולכן ְְְִֵֶַַָָָָָּפׁשיטּות,

ּובׂשר  ּדם הּמן נעׂשה אצלם ּגם ְֲִֶַַַָָָָָָָָּומּכלֿמקֹום,

לא  מעלתֹו ּגֹודל מּצד ּכי עליהם, ּופעל ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכבׂשרם

ּביֹותר, למּטה לירד יכֹול והיה הגּבלֹות, ּבֹו ְְְְֵֵֵַַָָָָָָהיּו

ללחם, ׁשּנמׁשלה - ּבּתֹורה הּמן ענין והּנה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכּנ"ל.

ּכּידּוע  הּתֹורה, ּפנימּיּות ענין ׁשהחלּוק 22הּוא ְְִִִִֶַַַַַָָ

הּוא  הּתֹורה לפנימּיּות ּדתֹורה נגלה ְְְִִִִֵֶֶַָָׁשּבין

מן  ולחם הארץ מן לחם ׁשּבין החלּוק ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבדּוגמת

ׁשּבּתֹוכחה  הענינים ׁשאחד וזהּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשמים.

הּמן  על ׁשּתפלּו ולבן", "ּתפל הּוא ְְְִֶֶַַַָָָָָָֹהנסּתרה

ּפנימּיּות  מעלת ּגֹודל ׁשּמּצד הינּו, לבן, ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

נמׁשכת  נסּתרה) ּתֹוכחה נמׁשכת (ׁשּמּמּנה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּתֹורה

הּתֹורה, ּפנימּיּות הּמן, על ׁשּתפלּו ּבאּלּו ּגם ּתקּון לפעֹול ּביֹותר, למּטה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהיא

ּדם  ונעׂשה ּפעל ׁשהּמן (ּכׁשם הּנׁשמה ׁשל הּנסּתרים ּבּכחֹות ׁשּפֹוגם ענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּזהּו

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר עליו), ׁשּתפלּו אּלּו ׁשל ּגם ּכבׂשרם, הּמאֹור 23ּובׂשר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

למּוטב. מחזירֹו הּתֹורה) ּפנימּיּות על ּדקאי ּדיקא, (מאֹור ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּבּה
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שם.20) ובפירש"י.21)יומא ב עד, שם (המשך 22)ראה תרס"ז ישראל אשריכם אר"ע תרס"ו. תבוא כי והי' ד"ה ראה

ואילך. 1101 ע' ואילך. 1038 ע' ח"ד לקו"ש ואילך). שפד ע' ואילך; שלד ע' ה"ז 23)תרס"ו פ"א חגיגה ירושלמי ראה

וש"נ. .176 ע' תרפ"ט סה"מ שם. העדה ובקרבן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÏBk ‰È‰ - BaL ˙eËÈLt‰ÌÈÓÚh‰ Ïk מוגדר 20‡˙ היה ולא «¿ƒ∆»»≈∆»«¿»ƒ

מסוים. גוון של ב'ציור'

ÔÙB‡a ‰˙È‰ ‡Ï Ôna ÌÈÓÚh‰ Ïk ˙eÏlk˙‰ ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿«¿»«¿»ƒ«»…»¿»¿∆
גלויים  היו המן את האוכל חש טעמם שאת השונים «∆eÈ‰Lשהדברים

ÌÓˆÚ ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ƒ∆«¿»ƒ«¿»
Ì‰lL ÌÚh‰ ˙‡ eÓÚhL∆»¬∆«««∆»∆
C¯c ÏÚ ‰ÏÈÎ‡a BÓk)¿«¬ƒ»«∆∆
¯·c‰ ˙‡ ‰‡B¯L ,ÏÈ‚¯‰»»ƒ∆∆∆«»»

(BÓÚË ˙‡ ÌÚBhL BÓˆÚ אלא «¿∆≈∆«¿
ובהסתר, בהעלם במן היו הדברים כל

ÔÓ ‡l‡ e‡¯ ‡Ï È¯‰L21, ∆¬≈…»∆»»
ÔnaL ÌÈÓÚh‰L ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«¿»ƒ∆«»

¯eiˆ ˙ÈÁ·a eÈ‰ ‡Ï מוגדר …»ƒ¿ƒ«ƒ
eËÈLt˙.ומוגבל, ˙ÈÁ·a ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«¿ƒ

Ôn‰ ÏÚ eÏÙzM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¿««»
Ô·Ï ‡e‰L היתה לא התלונה שאכן ∆»»

אלא, עצמו הלבן הצבע על

ŒÈ‡L Ck ÏÚ ‰˙È‰ Ì˙ÚhL∆«¬»»»¿»«»∆ƒ
ÌÈÓÚh‰ ˙‡ ÒBt˙Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿∆«¿»ƒ

Ôna ÌÈÓÚBhL של מידה באותה ∆¬ƒ«»
'תופסים' שבה ו'קליטה' 'תפיסה'

גלויים  גשמיים דברים וחשים וקולטים

לעין, ÈÁ·a˙ונראים B˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ«
,eÈ‰Â .Ô·Ï ,˙eËÈLt¿ƒ»»¿«¿
ÔÈÚ È¯‰ ¯·c ÏL B˙zÓ‡lL∆«¬ƒ»∆»»¬≈ƒ¿»

‰Ê מוגדר ולא 'פשוט' הוא שהמן ∆
'נתפס'וממילא  vÓ„אינו ‡e‰ƒ«

ÌbL ,Ôn‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬««»∆«
d˙B‡a ¯‡L ‰hÓÏ B˙„È¯Èaƒƒ»¿«»ƒ¿»¿»
,‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙk ˙e‰n‰««¿ƒ∆¿«¿»
,˙eËÈLt ˙ÈÁ·a ‡e‰ ÔÎlL∆»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
Ì‰lL ‰„È¯i‰ „vnL ‡l‡∆»∆ƒ««¿ƒ»∆»∆
ישראל  בני של יחסית הנחות ומעמדם

שעה  ÌÈˆÙÁבאותה eÈ‰ ‡Ï…»¬≈ƒ
Ì‰ BaL ÌÈÓÚh‰L ÏÎ‡Óa¿«¬»∆«¿»ƒ∆≈

˙eËÈLt ˙ÈÁ·a טעמים אלא ƒ¿ƒ«¿ƒ
במוחש, ונרגשים eÏÙzנראים ÔÎÏÂ¿»≈»¿

והתלוננו  e‰L‡העלילו Ôn‰ ÏÚ««»∆
,ÌB˜ÓŒÏkÓe .Ô·Ï למעשהÌb »»ƒ»»«

¯N·e Ìc Ôn‰ ‰NÚ ÌÏˆ‡∆¿»«¬»«»»»»
Ì‰ÈÏÚ ÏÚÙe Ì¯N·k והשפיע ƒ¿»»»«¬≈∆

חיובית, השפעה vÓ„בהם Èkƒƒ«

‰hÓÏ „¯ÈÏ ÏBÎÈ ‰È‰Â ,˙BÏa‚‰ Ba eÈ‰ ‡Ï B˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬»…»«¿»¿»»»≈≈¿«»
.Ï"pk ,¯˙BÈa¿≈««

ÔÈÚ ‡e‰ ,ÌÁÏÏ ‰ÏLÓpL - ‰¯Bza Ôn‰ ÔÈÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««»«»∆ƒ¿¿»¿∆∆ƒ¿«
Úe„ik ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt22 החסידות ההבדל eÏÁ‰L˜בתורת ¿ƒƒ«»«»«∆«ƒ

˙eiÓÈÙÏ ‰¯B˙c ‰Ï‚ ÔÈaL∆≈ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒƒ
˜eÏÁ‰ ˙Ó‚e„a ‡e‰ ‰¯Bz‰«»¿¿««ƒ

ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ÔÈaL כנגד שהוא ∆≈∆∆ƒ»»∆
ונמשך  שיורד שבתורה הגלוי החלק

ועוסק  גשמיים בדברים ומתלבש

הנוגעות  הזה בהלכות העולם לחיי

‰ÌÈÓMהגשמי  ÔÓ ÌÁÏÂ שהוא ¿∆∆ƒ«»«ƒ
הנסתר  החלק שגם כנגד שבתורה

עוסק  למטה ונמשך שירד לאחר

רוחניים. Á‡L„בעניינים e‰ÊÂ¿∆∆««
‰¯zÒ‰ ‰ÁÎBzaL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆«≈»«ƒ¿»»
ÏÚ eÏÙzL ,"Ô·ÏÂ ÏÙz" ‡e‰…∆¿»»∆»¿«
„vnL ,eÈ‰ ,Ô·Ï ‡e‰L Ôn‰«»∆»»«¿∆ƒ«
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬«¿ƒƒ«»
‰ÁÎBz ˙ÎLÓ ‰pnnL)∆ƒ∆»ƒ¿∆∆≈»

‰¯zÒ לעיל כמבואר˙ÎLÓ ( ƒ¿»»ƒ¿∆∆
ÏBÚÙÏ ,¯˙BÈa ‰hÓÏ ‡È‰ƒ¿«»¿≈ƒ¿

Ôe˜z המעוררת התוכחה באמצעות ƒ
התיקון  ÏÚאת eÏÙzL el‡a Ìb«¿≈∆»¿«

e‰fL ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ,Ôn‰«»¿ƒƒ«»∆∆
ÌÈ¯zÒp‰ ˙BÁka Ì‚BtL ÔÈÚƒ¿»∆≈«…«ƒ¿»ƒ
Ôn‰L ÌLk) ‰ÓLp‰ ÏL∆«¿»»¿≈∆«»
¯N·e Ìc ‰NÚÂ ÏÚt»«¿«¬»»»»
eÏÙzL el‡ ÏL Ìb ,Ì¯N·kƒ¿»»«∆≈∆»¿

,(ÂÈÏÚ מי אצל אפילו הוא והתיקון »»
כך  כל חמור פגם »¬»¿Ó‡ÓÎe¯שפגם

Ï"Ê eÈ˙Ba¯23 התורה לימוד לגבי «≈«
ירוד  רוחני במצב הנמצא «»‰B‡n¯של

daL שבתורה,‡˜Èc ¯B‡Ó) ∆»»«¿»
È‡˜c המכוון˙eiÓÈt ÏÚ ¿»≈«¿ƒƒ
‰¯Bz‰ מאירים התורה עניני )בה «»

,·ËeÓÏ B¯ÈÊÁÓ של בכוחה כי «¬ƒ¿»
עליו. גם להשפיע התורה פנימיות
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מוגה  בלתי

סיפר ‡. אדמו"ר מוריֿוחמי נשמתוֿעדן,1כבודֿקדושת (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת אודות
משנה. סדרי ששה כל סיים אמו, פטירת אחרי (לערך) חודש י"א מלאות שלרגל

שנתפרסם  סיפור שזהו שכיון לומר, צריך ועלֿכן - הדבר? את לפרסם מינה' 'נפקא למאי ולכאורה,
מאה  לאחר ההנהגה לאופן בנוגע לכל, - נתינתֿכח וגם - הוראה של ענין זה הרי לחסידיו, נשיא עלֿידי

שנה. ועשרים

י"א  במשך משנה סדרי ששה כל לסיים באפשרותם שאין לאלו אפילו ואחד, אחד לכל שייך זה וענין
כדי  תוך והסוף, ההתחלה עלֿכלֿפנים ללמוד מקום יש אז שגם - בהן תלויות שאינן סיבות מפני חודש,
ועד  מתחילתן משנה סדרי הששה כל ללמוד יכול שאינו בגלל רק שזהו לעצמו ונתינתֿטעם הבהרה

סופן.

אלא ·. לישראל ברכה מחזיק כלי הקדושֿברוךֿהוא מצא "לא הוא: משנה סדרי הששה סיום
שנאמר  בשלום".2השלום, עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ה'

פעם  דובר שכבר כפי - נשיאינו רבותינו של הסיום ישנו מהר"ש 3וכידוע אדמו"ר של הסיום אודות
משנה  סדרי ששה בתחלתן"4על סופן ("נעוץ ההתחלה עם הסיום את מקשר שבו דקריאת 5, בענין - (

שמע". את קורין "מאימתי שמע:

בזה:‚. והענין

שלום  ב' מלשון היא - משנה) סדרי ששה (שבסיום "בשלום" .6תיבת

הוא  השלום שענין כידוע (ב'), דברים שני ישנם כאשר רק שייך השלום ענין שכללות - ובהקדמה
הפכים  רז"ל 7חיבור שדרשו וכפי הפסוק 8, מים 9על של שר "מיכאל שיש במרומיו", שלום "עושה

ונוסף  זה"; את זה מכבים ש"אין במרומיו", שלום "עושה והקדושֿברוךֿהוא אש", של שר וגבריאל
" אופנים: ב' ישנם גופא השלום בענין הנה שלום.aלזה, ב' - שלום"

רז"ל  מאמר עלֿפי הפסוק 10ויובן "כל 11על שלום, פעמים ב' לי", יעשה שלום לי שלום "יעשה
ש" והיינו, מטה", של ובפמליא מעלה של בפמליא שלום משים לשמה בתורה שלום,aהעוסק ב' שלום",

מטה. של בפמליא ושלום מעלה, של בפמליא שלום ד"שלום", הענינים ב' הם

דרגות  וכמה כמה גופא בזה יש - יותר :6ובפרטיות

מט  וגידים למטה בשר אברים, ריבוי בו שיש והגוף, הבהמית נפש על קאי מטה" של "פמליא הנה - ה
האלקית. הנפש על קאי - עצמו באדם למטה, שהיא כפי - מעלה" של ו"פמליא וכו', ועצמות
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ב"היום 1) (נעתק קפו ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
שבט). ט יום"

יא.2) כט, תהלים
(3.151 ע' חכ"ט מנחם תורת ראה
קה"ת 4) - בפ"ע בקונטרס (י"ל תרמ"ב מאימתי ד"ה

סה"מ  וראה ואילך. ערה ע' תרמ"ב בסה"מ ולאח"ז תשכ"ה).
סה"מ  גם וראה ואילך. נו ע' ח"א תרל"ג ואילך. רצז ע' תרכ"ו

ואילך. רכד ס"ע תרכ"ט

מ"ז.5) פ"א יצירה ספר
תרכ"ו 6) רפא. ע' שם תרמ"ב סה"מ .7 ע' הנ"ל מאימתי ד"ה

ס. ע' שם תרל"ג חצר. ע' שם
ובכ"מ.7) סוס"ל. אגה"ק תניא ראה
סי"ב.8) אגה"ק בתניא הובא וש"נ. ח. פי"ב, במדב"ר
ב.9) כה, איוב

ב.10) צט, סנהדרין
ה.11) כז, ישעי'
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על  קאי מעלה" של ו"פמליא שבאדם, הענינים כל על מטה" של "פמליא קאי - יותר ולמעלה
העליונים. העולמות

קץ" אין עד מעלה ד"למעלה הענין הנה - יותר מעלה",12ולמעלה של ד"פמליא הענין אמיתית הוא
תכלית" אין עד מטה מטה".12ו"למטה של ד"פמליא הענין אמיתית הוא

דיבורֿהמתחיל  מטות פרשת תורה' ב'לקוטי ברמז) יותר (ועוד בארוכה המבואר עלֿפי זה כל וכמובן
.13החלצו 

שמע":„. את קורין "מאימתי - הש"ס שבהתחלת שמע דקריאת הענין תוכן גם וזהו

אחד" ה' אלקינו ה' ישראל "שמע - שמע דקריאת הגמרא 14הענין כדברי הוא למעלה 15- "אמליכתיה :
ה  את שממליכים "אחד", בתיבת גם וכמרומז השמים", רוחות ולארבע של `ולמטה "אלופו על שרומז ,'

בה  וב gעולם", וארץ, רקיעים ז' ,'c העולם רוחות '16.

ל  אין שהרי - הפכים חיבור שהוא השלום ענין תוכן גם הפכים)וזהו (ב' קצוות שני בין הערך ריחוק ך
ממשיכים  שעלֿידיֿזה שמע דקריאת הענין כן, ואם לנברא, בורא שבין (כביכול) מהריחוק יותר גדול

השלום. בענין נעלה היותר האופן הוא (נברא), רוחות ולד' ולמטה למעלה (בורא) עולם של אלופו

בפמליא  ושלום מעלה של בפמליא שלום שלום, ב' ("בשלום", השלום בענין אופנים ב' שיש וכשם
שמע את קורין "מאימתי שמע: בקריאת אופנים ב' יש כן כמו מטה), את oiaxraשל קורין ו"מאימתי ,"

נשיאינו zixgyaשמע רבותינו ובדרושי בינה', ב'אמרי תורה', (ב'לקוטי מקומות בכמה וכמבואר ,"
זה  אדמו"ר 17שלאחרי מוריֿוחמי לכבודֿקדושת עד אתכפיא,18, - תתאה יחודא הוא: בעבודה שענינם (

יום. עבודת אתהפכא, - עילאה ויחודא לילה, עבודת

בפמליא (שלום הנ"ל השלום עניני שני את לאחד - היא של והתכלית בפמליא ושלום מעלה של
שמונה  תפלת  מסיימים שבה "בשלום", - אחת תיבה שנעשית באופן תתאה) ויחודא עילאה יחודא מטה,
עמו  את יברך ("ה' משנה סדרי ששה כל מסיימים ובה בשלום"), ישראל עמו את ("המברך עשרה

שכתוב  כמו לבוא, לעתיד שיהיה כפי וכדין"19בשלום"), כדין "להוי שמשותיך", כדכד ,20"ושמתי
תורה' שב'לקוטי בדרושים בארוכה .21כמבואר

אחד", ד"ה' הענין שלאחרי - שמע בקריאת גם כך ברכה", מחזיק "כלי הוא השלום שענין וכשם
שכתוב  כמו - הקדושֿברוךֿהוא של ברכתו נמשכת השמים", רוחות ולארבע ולמטה למעלה 22"אמליכתי'

טפחים. מעשרה למטה כפשוטה ברכה וגו'", ויצהרך ותירושך דגנך ואספת גו' ארצכם מטר "ונתתי

תלמידי ‰. חנינא, רבי אמר אלעזר רבי "אמר - ברכות מסכת סיום עם גם זה ולקשר להוסיף ויש
שנאמר  בעולם, שלום מרבים בניך":23חכמים שלום ורב ה' לימודי בניך  וכל

ב' "בשלום", (כמו בשלום אופנים ב' שיש מובן, גו'", שלום "ורב שלום", "מרבים הלשון מדיוק
שלום. וריבוי עצמו, מצד שלום שלום):

והסתר  העלם מלשון בעולם, דוקא נמשך השלום שריבוי - בעולם" שלום  "מרבים זאת: .24ועוד
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יתרו 12) זו"ח ב). מ, - תי"ט שם (וראה תנ"ז סוף תקו"ז ראה
סע"ג. לד,

ואילך.13) ד פה,
ד.14) ו, ואתחנן
ב.15) יג, ברכות
שם 16) ואדה"ז שו"ע סס"א. או"ח בב"י הובא סמ"ק ראה

ג. כג, תזריע לקו"ת ס"ו.
א'מט.17) ע' בלק אוה"ת ב. סד, ש"ש דרושי

(18.88 ע' תש"ד .262 ע' תרח"ץ סה"ש
יב.19) נד, ישעי'
א.20) עה, ב"ב
גֿד.21) כח, שם וראה ואילך. ד כד, ראה פ'
יד.22) יא, עקב
יג.23) שם, ישעי'
ובכ"מ.24) ד. לז, שלח לקו"ת ראה



יט d"kyz'd ,a`Îmgpn 'd ,mixac zyxt 'b mei zgiy

אלופו  הא', את שממשיכים - ברכות) מסכת והתחלת הש"ס (התחלת שמע דקריאת בענין הוא וכן
ד" מהב' למעלה שהוא עולם, ד"aשל הא' הוא אלא וקוץ 25נכי"`ראשית", אות בשום אתרמיז דלא ,26

הימנו. למטה שאין והסתר בהעלם בעולם, -

ברכות) מסכת וסיום הש"ס (סיום בשלום" עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ד"ה' הענין תוכן גם וזהו
תורה" אלא עוז ("אין התורה על דקאי ישנו 27- ששם בגלל דוקא, בארץ אלא) למעלה, (לא שניתנה ,(

ירדתם" וגבולים) מיצרים (מלשון ד"למצרים .28הענין

.Â נזיר מסכת בסיום הביאור המשך - השיחה חכמים 29המשך "תלמידי המאמר הובא שם שגם ,
עלֿידי  שמואל לנזירות (בנוגע במשנה יוסי ור' נהוראי דר' לפלוגתא ושייכותו בעולם", שלום מרבים
רק  היא הסכמה אם המברך), על - הסכמה - אמן העונה למעלת (בנוגע ובגמרא חנה) לנדר הסכמתו
יש  בעולם" שלום מרבים חכמים "תלמידי בענין גם כי חדש, גדר ניתוסף שעלֿידיֿזה או יותר, גדולה

מעלת אם דעות), (ב' אופנים בב' שהיא icinlzלפרש או חכמים, ממעלת יותר גדולה רק היא חכמים
" מעלת וביאור חדש; תתאה,icinlzענין יחודא מקבל, דוקא, לגבי חכמים" למעלה, מלמטה אתכפיא,

מלמעלה המשכה אתהפכא, עילאה, יחודא הבירורים חכמים, מעלת לעתידֿלבוא שתתגלה כפי למטה,
גבר" תסובב "נקבה ד"חנה"), (הגימטריא ס"ג לשם ב"ן שם יתעלה שלכן המטה, נכלל 30ועבודת -

ונדפסה  שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי שהוגהה 3163בשיחה עמוד יח חלק שיחות' ב'לקוטי
ואילך.

.Ê(:הקדיש באמירת כולה השנה כל לעבודת בנוגע שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת (וסיים

עדיין  אףֿעלֿפיֿכן, והעליות, הבירורים ענין שנסתיים כיון הקדיש, אמירת נסתיימה שכבר אףֿעלֿפי
תכלית  כו'; היארצייט ענין עם הקשורים פרטים כמה ישנם עדיין שהרי והראיה, השלימות, תכלית זה ָאין

היעוד  יקויים כאשר - היא גבר".32השלימות תסובב ו"נקבה עפר", שוכני ורננו "הקיצו

שכתוב  כמו יוסף, לגבי דיהודה המעלה גם תתגלה בביאת 33ואז לעולם", להם נשיא עבדי "ודוד
ממש. בימינו בקרוב צדקנו, משיח

***

.Á אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי (הוגה גו' לנצח המות בלע דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר
שליט"א).

***

.Ë השבתֿקודש דיום בהתוועדות ב'34דובר שמביא מסעי, פרשת בריש רש"י פירוש אודות
ירידת  בדוגמת (שזהו עצמם המסעות בעת ההילוך על שקאי (א) המסעות: בענין פירושיםֿדרושים

ההסתלקות). לאחרי הנשמה עליית (בדוגמת חוזרין" כ"שהיו ההילוך על שקאי (ב) בגוף), הנשמה

"דרשה שזוהי רש"י אומר זה עבודה`zxgועל ואופן ומצב מעמד - "ixnbl xg` המסעות בעת מאשר
כי: עצמם,
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(25.(103 ע' חמ"ד מנחם (תורת סל"ד תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ.

ובכ"מ.26) ב. פ, פינחס לקו"ת ראה
ו 27) ג. פ"ב, עוד.שהש"ר
סע"ב.28) פח, שבת
(2973 ס"ע חמ"ד מנחם (תורת ס"ה תמוז י"ב בשיחת

וש"נ. ואילך).

כא.30) לא, ירמי'
הנ"ל.31) תמוז י"ב שיחת בשילוב
יט.32) כו, ישעי'
קצט 33) ע' טבת סה"מ מנחם תורת וראה כה. לז, יחזקאל

וש"נ. ואילך.
ע'34) חמ"ד מנחם (תורת ואילך סי"ב מטו"מ ש"פ שיחת

ואילך). 140
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תורה' ב'לקוטי כמבואר ירחו, לירדן שהגיעו קודם הארבעים, שנת שבסוף אלו [גם המסעות 35כל

. מצרים מארץ יצאו אשר הכל נק' מסעות המ"ב למלך ש"כל כ"משל הם ירחו"] בירדן חנייתם עד .
בנו לרפאותו";dlegשהיה רחוק למקום והוליכו

שניתוסף  אלא עוד ולא לגמרי, בריא שהוא ומצב במעמד המלך בן נמצא - חוזרין" כ"שהיו ואילו
לגמרי  החולי שנעקר באופן שזהו אלא שנתרפא, דחולה העילוי תשובה,36אצלו בעלי מעלת שזוהי ,

התשובה' ב'אגרת (כמבואר עילאה תשובה אמרו 37ובפרט זה כו'"),38שעל עומדין תשובה שבעלי "מקום
כזכיות" להם נעשו "זדונות ידה הטמאות 39שעל קליפות ג' של העליה שתהיה לבוא, לעתיד שיהיה כפי -

שכתוב  ("כמו לנצח" המות "יבולע כי כל 40לגמרי, מעל דמעה אלקים הוי' ומחה לנצח המות בלע
הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "ואת  בתניא 41פנים"), כמבואר ,42.

.È כאן" - חוזרין" כ"שהיו המסעות כל מנין אודות רש"י שבפירוש הענינים פרטי ולבאר להוסיף ויש
וכו'". ראשך את חששת כאן הוקרנו כאן ישננו

שבפירוש  וכיון כתובים; של בפשוטם מוכרח זה הרי בפירושו, זאת מביא שרש"י שכיון - ובהקדמה
מופלאים  ענינים גם יש ובפרט 43רש"י מופלאים. ענינים ישנם זה רש"י בפירוש שגם לומר בהכרח ,

הקודש  באגרת שכתוב כמו בה", גנוזין התורה סודות ש"רוב שבתורה, האגדה מחלק הוא זה ,44שפירוש
תורה  תלמוד בהלכות הזקן רבינו שפוסק .45וכפי

בתניא  המבואר שעלֿפי זאת, זמן 46ועוד כל ועבודתינו במעשינו תלויים לבוא דלעתיד הענינים שכל
לבוא. לעתיד שיהיו הענינים מעין ישנו גופא שבמסעות מובן, הגלות, משך

סוף  ים קריעת עד מצרים מיציאת הראשונים המסעות ג' על קאי אלו מאורעות שג' - הביאור המשך
גו'" מת מצרים את ישראל "וירא - הלעומתֿזה מציאות לגמרי נתבטלה ביטול 47(שאז ודוגמת מעין ,

לבוא  לעתיד במסע 48הלעומתֿזה ישננו"; "כאן - בלילה נחו לסוכות, מרעמסס הראשון המסע לאחרי :(
ובמסע  הוקרנו"; "כאן - השמש חום מפני גם שהגינו הכבוד, דענני הענין נתחדש לאיתם, מסוכות השני,
ובעבודת  ראשך". את חששת "כאן - משה נגד שכלית טענה ישראל בני טענו החירות", ב"פי השלישי,

למטה  הנשמה ירידת בשביל לגמרי 49האדם: האור וסילוק בהעלם צורך שינה 50יש בדוגמת "כאן 51, -
ובשביל  הוקרנו"; "כאן - הצמצום גבורות את לקרר הגילוי, כוונת גם מעורב להיות צריך ובזה ישננו";

"ישנ  (ולכן: ראשך" את חששת "כאן - שכל גם הבהמית לנפש שיהיה צורך יש חפשית "epבחירה
"חשש epו"הוקר  מהֿשאיןֿכן המלך, אצל גם ששייך רבים, בלשון - "z ראש מצד jאת יחיד, בלשון - "

"הוליכו  שהמלך מהמסעות חלק היא שלאחריֿזה הירידה המשך שגם "וכו'", ומסיים הבהמית). נפש
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ב.35) פט, מסעי
וש"נ.36) ואילך. 72 ע' חל"ב לקו"ש ראה
ספ"ח.37)
ב.38) לד, ברכות
ב.39) פו, יומא
ח.40) כה, ישעי'
ב.41) יג, זכרי'
פ"ז.42)
תשבית 43) ולא ד"ה בלקו"ת בארוכה המבואר נזכר זה בענין

למקרא). התורה דפנימיות השייכות - ואילך) ב (ה, (ושם וביאורו
סכ"ג.44)
ה"ב.45) פ"ב
רפל"ז.46)
ל.47) יד, בשלח
ע'48) חמ"ד מנחם (תורת ואילך פ"ב (במאמר וכמשנת"ל

שלמה, זמן לגבי אפילו המשיח דימות בהעילוי ואילך)) 147
העילוי  גם וזהו מרע. סור לגבי ברע דמואס העילוי בדוגמת שזהו

מרע, סור הרע, מן היציאה רק היתה שביצי"מ יצי"מ, על דקרי"ס
טו, (בשלח ואנוהו" אֿלי ד"זה הגילוי מצד הנה - בקרי"ס ואילו

בביטול חושיית ראי' גם היתה דמצרים,ב), הלעו"ז  מציאות 
(תהלים דונג " ש"את "כהמס  דלעת"ל השלימות בדוגמת ג), סח,

לנצח". המות ו"בלע הארץ", מן אעביר הטומאה רוח
שלמעלה 49) לבחי' ועד היא", "טהורה בחי' - רמה מאיגרא

לבירא  עד וכו', ד"בראת" הירידה צ"ל ומשם היא", מ"טהורה גם
שהרשעים  הקליפות, עולם הוא ולכן רע, שרובו לעולם - עמיקתא
להיות  צריכה ושם פכ"ד)), (פ"ו. בתניא (כמובא בו גוברים
(איוב  יולד" אדם פרא ד"עיר ומצב מהמעמד החל האדם, עבודת

ז). ד, (בראשית רובץ" חטאת ו"לפתח יב), יא,
ורק 50) לגמרי, סילוק של באופן שהוא הראשון, צמצום כמו

אח"כ  להתחיל יכולה שמזה קצר, קו המשכת אפ"ל הי' לאח"ז
העולמות. מציאות

ענין 51) הכוונות שער (ראה דז"א דורמיטא הקבלה: ובלשון
ועוד). ר"ה. שער פע"ח ר"ה.
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ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - 52390לרפאותו" עמוד יח חלק שיחות' ב'לקוטי
ואילך.

שליט"א:) אדמו"ר כבודֿקדושת (וסיים

שמתברר גם נכלל "וכו'" שבתיבת להוסיף, (הרע)zn`dויש "יצרו כי חטא, לא מלכתחילה שיהודי -
שאנסו" "יצר 53הוא זה אין ובאמת ,eפעולת זוהי אלא ,"`edÎjexaÎyecwd,הרע היצר את שברא

הקניגיא- ענין מבואר שבהם בדרושים בארוכה לבוא וכמבואר תורה'54דלעתיד ב'לקוטי ),55(ובקצרה
אלא אינה  עתה  העבודה שכל יראו לבוא  ומסבב שלעתיד  בזה, זה שילחמו ונמר ארי שמעמיד המלך כמשל

עושה  אינו עצמו ומצד אשם, אינו שהיהודי בנמשל, ודוגמתו כו', המלחמה תהיה אופן באיזה הדברים
של  אשמתו שזוהי כך, ושוב... הלוך החוטים" את "מושך היה לא הקדושֿברוךֿהוא אם - כלל עבירה
נכשל  יהודי וכאילו מלחמה, יש כאילו - הקניגיא ענין שיהיה ברצונו שעלה אלא, הקדושֿברוךֿהוא;

תשובה עושה ואחרֿכך envrחסֿושלום, cvn ואילו עצמותו, מצד היא עושה שיהודי התשובה (כלומר:
הקדושֿברוךֿהוא) של רצונו בגלל רק זה הרי חסֿושלום, שנכשל -מה

הרע  היצר בריאת על מתחרט הקדושֿברוךֿהוא הענין 56והרי את שמבטלת באופן היא והחרטה ,
מעיקרו" הנדר את (ש)עוקר "חכם כמו מעיקרן,57מעיקרו, הזדונות את שמבטלת שלימה תשובה וכמעלת ,

זכיות  מלכתחילה שנעשים .39באופן

בי" אנפת כי הוי' "אודך שיאמרו - כזה באופן לבוא העתידה הגאולה את גם ממשיכים ,58ועלֿידיֿזה
אלא  ("אודך"), עליו להודות שצריך ענין כיֿאם "אנפת", של ענין זה היה לא שבאמת שיראו היינו,

בגבורתו" השמש "כצאת הגילוי יהיה לבוא ולעתיד המכוסים, חסדים של באופן זה היה עתה ,59שעד
מצוותיו" ולשומרי "לאוהביו ,60שיומשך

ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת

•
.d"kyz'd ,(dgcp) a`a dryz ,mixac zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

רש"י:‡. מפרש תורה), משנה וספר דברים פרשת של הראשונות (התיבות הדברים" "אלה הפסוק על
הדברים  את סתם לפיכך בהן, המקום לפני שהכעיסו המקומות כל כאן ומנה תוכחות, דברי שהן "לפי

ישראל". של כבודן מפני ברמז והזכירם

רק  מתעכב התורה על בפירושו שרש"י פעמים כמה (כמדובר מקרא של בפשוטו זה בפסוק הקושיא
היא: מקרא) של בפשוטו קושיא שיש במקום

ישראל", כל אל משה דיבר אשר הדברים "אלה מתחיל yxtnהכתוב epi`e!?הדברים הם מה

וגו'"- בחורב אלינו דיבר אלקינו "ה' הפסוקים: בהמשך שכתוב ל"אלה 1מה (לא מתייחס זה הרי ,
לזה  ובסמיכות לפני שכתוב למה אלא) הפרשה, שבתחלת הזאת 2הדברים" התורה את באר משה "הואיל :
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הנ"ל,52) מטו"מ ש"פ שיחת לגני בשילוב באתי וד"ה
תשל"א.
ספ"ב.53) גירושין הל' רמב"ם
(54.45 הערה שבפנים בלקו"ש נסמן
שמיני.55) ר"פ
ב.56) נב, סוכה ראה

ע"ב.57) ריש עד, כתובות
א.58) יב, ישעי'
פכ"ו.59) תניא וראה לא. ה, שופטים ס'
ט.60) ז, ואתחנן
ו.1) פסוק
ה.2) פסוק
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מפרש  לא - הדברים" ל"אלה  בנוגע ואילו וגו'"); בחורב אלינו דיבר אלקינו "ה' - האמירה (ומהי לאמר"
הדברים. הם מה הכתוב

" מדייק הכתוב מזה: על`dlויתירה שמורה "זה", כמו היא "אלה" תיבת שמשמעות ,ielibdהדברים",
רז"ל  מאמר ואףֿעלֿפיֿכן,3עלֿדרך זה". ואומר באצבעו מראה ואחד אחד eyxtzp"כל `l הדברים

בכתוב!

בין  סוף מול בערבה "במדבר הם: ישראל" כל אל משה דיבר אשר ש"הדברים רש"י, מפרש זה ועל
הדברים" ו"אלה בהן", המקום לפני שהכעיסו "המקומות שהם זהב", ודי וחצרות ולבן תופל ובין פארן
של  כבודן מפני ברמז והזכירם הדברים את ש"סתם אלא כך, על משה שהוכיחן תוכחות" "דברי הם

ישראל".

להבין: צריך עדיין אך

אמנם הוא ישראל" של mrhe"כבודן daiq אבל ברמז"; והזכירם הדברים את "סתם שהכתוב כך על
" לומר מתאים על`dlאיך שמורה ש"ielibdהדברים", בשעה בה ,mzqוהזכירם הדברים "?fnxaאת

" בלשונו: רש"י מדייק זה, o`kולתרץ dpne,"'כו המקומות כל את

תיבת - וגם זה, פסוק אודות שמדובר מעצמו מובן שהרי מיותרת, בודאי "כאן", תיבת דלכאורה:
צורך  בה אין -"ומנה"

ש" o`kדכיון dpn לפני שהכעיסו המקומות כל את ומפרט) שמונה חידוש ישנו זה שבפסוק (היינו
" הלשון זה על לומר שפיר שייך לכן בהן", הדברים".`dlהמקום

מקרא:·. של בפשוטו קושיא עוד מתורצת זה רש"י שבפירוש להוסיף, ויש

" ולא (הדברים)", "אלה נאמר הר eלמה - (הדברים)" אשר אלה דברים הם זה שלפני הפרשיות גם י
זה  שלפני הפרשה בסוף שכתוב וכמו ישראל, כל אל משה צוה 4דיבר אשר והמשפטים המצוות "אלה :

" לומר הוצרך כן, ואם ישראל", בני אל משה ביד שישנםeה' המוסיף, בוא"ו הדברים", mixacאלה cer
ישראל? בני אל משה שדיבר

צוה אשר והמשפטים "המצוות נאמרו זה שלפני שבפרשיות לומר בפרשה d'ואין ואילו משה", ביד
דיבר אשר "הדברים הם עצמו dynזו נאמר 5" זו בפרשה גם שהרי צוה6- אשר אליהם".d'"ככל אותו

" שהלשון לומר אין כן בחומש eוכמו רק  מתאים המוסיף, בוא"ו אפילו אלה ", או אחת בפרשה אחד,
[כמודגש  בעניניהם שמופסקים ספרים ב' שהם כיון לחומש, חומש בין מהֿשאיןֿכן פרשיות, בשתי

לספר  ספר בין פנויות שיטין ד' להניח שצריך תורה ספר על 7בכתיבת מורה בכתב שההפסק ומובן, ,
" הלשון מתאים לא אזי הענינים], ספר eהפסק שהרי - עצמו בפני ענין שהוא כיון המוסיף, בוא"ו אלה",

" היא התחלתו חדש, ספר היותו עם ש eשמות, שבו אלה בראשית, ספר לסיום בהמשך שבא כיון מות",
" ממשיך זה ועל למצרים, ישראל בני ביאת אודות הבאים eמסופר ישראל בני שמות המוסיף) (בוא"ו אלה

הדברים"? "ואלה לומר הוצרך כאן גם כן, ואם מצרימה".

תוכחות דברי שהם "לפי רש"י: פירוש עלֿידי מתורצת זו "וקושיא לומר מתאים לא שלכן - אלה eכו'"
שאין כיון המוסיף, בוא"ו (וספר)הדברים", הפרשה שבסיום גו'" והמשפטים המצוות ל"אלה בהמשך זה

שונים. ענינים שני הם ומשפטים" ו"מצוות תוכחות" "דברי כי שלפנ"ז,
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ב.3) טו, בשלח פרש"י ספכ"ג. שמו"ר בסופה. תענית ראה
מסעי.4) ס"פ
ב.5) לא, מגילה ראה

ג.6) פסוק
טושו"ע 7) הט"ו. ה"ז. פ"ז ס"ת הל' רמב"ם סע"ב. יג, ב"ב

רסרפ"ג. רסרע"ג. יו"ד



כג d"kyz'd ,(dgcp) a`a dryz ,mixac zyxt zay zgiy

לבאר‚. נבוא רש"י) בדברי הפשוט הפירוש שנתבאר (לאחרי ומהם:ועתה רש"י, בפירוש דיוקים כמה

כאןא) "מנה רש"י שכתב zenewndמה lk מקומות עוד יש הרי - בהן" המקום לפני שהכעיסו
שנאמר  מרה, כמו בהן, שנאמר 8שהכעיסו רפידים, וכן גו'", העם זה 9"וילונו (שבגלל גו'" העם "וירב
גו'" עמלק ד"ויבוא המאורע כאן?10היה נימנו שלא ,(

. לים בבואם סוף בים שהמרו מה "על - סוף" "מול מפרש רש"י מזה: מתוך ויתירה בנסעם וכן .
בערכין" "כדאיתא ומסיים כו'", נסיונות 11הים "עשרה - ורפידים מרה גם נימנו ערכין במסכת ואכן ,

נימנו  לא שחלקם וכו'", וברפידים), (במרה במים ושנים בים, שנים להקדושֿברוךֿהוא, אבותינו ניסו
כאן "מנה רש"י אומר ולמה zenewndכאן, lk?"

רש ב) שכוונת מובן, כו'", שהכעיסו המקומות כל כאן "מנה רש"י אינו מלשון שהכתוב להדגיש "י
עניני את "mi`hgdמונה את רק אלא החטאים.zenewndעצמם, אירעו שבהם "

המקרא כל על ש"חזרנו להדיא רש"י כותב ולבן" "תופל בפירוש mewnולכאורה: epivn `le ששמו
זהב", ל"די בנוגע גם ועלֿדרךֿזה לבן". שהוא המן על שתפלו הדברים על הוכיחן אלא ולבן, תופל
- רש"י כפירוש - אלא זהב", "די ששמו מקום המקרא בכל מצינו לא שהרי מקום, שם אינו שלכאורה

להם". שהיה זהב רוב בשביל שעשו העגל על ש"הוכיחן

גם נזכר התוכחות שבדברי envrונמצא, `hgd לשון עם זה יתאים ואיך אירע, שבו המקום רק ולא ,
כל כאן ש"מנה עצמם?zenewndרש"י החטאים ולא כו'",

בכל  רש"י בפירוש הדיוק גודל אודות פעמים כמה כמדובר רש"י, בלשון שפיר דייקת כד אמנם,
כדלקמן. לשונו, בדיוק הנ"ל הקושיות כל את הבהיר שרש"י רואים אזי תיבה,

.„" כאן נימנו לא שלכאורה הא', בשאלה הדיוק lkהביאור בהקדים יובן - שהכעיסו" המקומות
שאמרו  במדבר שהכעיסוהו מה "בשביל "במדבר", בתיבת רש"י מותנו12בפירוש יתן ":ebe'מי

כהכלל  הפסוק, את משלים שאינו בגלל זה אין - "וגו'" תיבת מוסיף רש"י שכאשר פעמים כמה דובר
פ  לא אנן משה פסקיה דלא פסוקא ליה""כל העתיקו13סקינן שלא הפסוק המשך שגם בגלל אלא ,rbep

eyexitl כיון "וגו'", תיבת רש"י כותב לא גופא, זה בפסוק גם רש"י, בפירוש מקומות בכמה ולכן, .
בפירושו. מעתיק שאותם התיבות רק לפירושו נוגע אלו שבמקומות

במדבר" שהכעיסוהו מה "בשביל ד"במדבר", לפירוש בנוגע דידן: מותנו"ובנדון יתן "מי בתיבות די -
"וגו'"? תיבת בהוספת רש"י כוונת ומהי בפירושו, שמעתיק

לומר  וענין14ויש פסוק לסיום (לא היא "וגו'" תיבת בהוספת רש"י שכוונת ,df לשאר אלא) ,
נכללים  הם שגם וכו', דרפידים הנסיון כמו זה, לאחרי שנזכרו במדבר ישראל בני שהכעיסו המאורעות

במדבר". שהכעיסוהו מה "בשביל "במדבר", בתיבת

המאורעות כל נכללים לא "במדבר" שבתיבת xacnaאלא, erxi`y. ד"פארן הענינים גם שהרי -.
שהכעיסו הענינים רק אלא - עצמם בפני נימנו ואףֿעלֿפיֿכן במדבר, אירעו זהב" ודי גו' cvnתופל

היינו,xacnaהיותם ,daiqdyבגלל שהכעיסו הענינים מהֿשאיןֿכן "במדבר", היא `zexgשלהם zeaiq,
הם שגם עצמם.`erxiאף בפני נזכרו אלא "במדבר", בתיבת נכללו לא במדבר,

ולכן:

מים  לנו "תנו שאמרו ד"רפידים", הנסיון וכן ללחם, רעבים היו כאשר מותנו", יתן "מי שאמרו מה
לא9ונשתה" "בארץ "במדבר", היותם בגלל היא שלהם שהסיבה "במדבר";15זרועה"- בתיבת נכלל זה הרי -
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d"kyz'dכד ,(dgcp) a`a dryz ,mixac zyxt zay zgiy

במדבר שעשו "מה גם ox`tמהֿשאיןֿכן שהרי במדבר, היותם בסיבת היה לא - המרגלים" עלֿידי
שהוא  המן על שתפלו "מה וכן אחרת; ארץ לכבוש כדי מרגלים שולחים היו נושבת, בארץ היו אילו
ירידת  לאחרי אלא) ללחם, רעבים בהיותם המן ירידת קודם (לא היה זה שענין ולבן"), ("תופל לבן"
במדבר; היותם עם קשור זה אין - לבן שהוא המן על תפלו ומכלֿמקום לאכול, מה להם היה כאשר המן,
מה  שהרי במדבר, היותם עם קשור זה אין - זהב") ("די להם" שהיה זהב רוב בשביל שעשו "העגל וכן

כו' בחשבונם נושבת.16שטעו בארץ גם להיות יכול היה ,

אינם אלו שענינים נימנו zaiqaוכיון אלא במדבר", שהכעיסוהו ב"מה נכללים לא לכן במדבר, היותם
עצמם. בפני

בנוגע ‰. רק הוא במדבר) היותם בסיבת שהכעיסו מה כל כולל (ש"במדבר" זה תירוץ אמנם,
שאירעו עדיין ixg`lלמאורעות אבל "וגו'"; תיבת בהוספת רש"י שרומזם מותנו", יתן "מי שאמרו

שהיה ד"מרה" להמאורע בנוגע הקושיא כאן?iptlנשארת נמנה לא למה - מותנו" יתן "מי שאמרו

מזה: ויתירה

היותם  בסיבת שהיה כיון דמרה, המאורע גם כולל ש"במדבר" לפרש אפשר היה עצמו הפסוק מצד
הוא הרי - וגו'" מותנו יתן מי "שאמרו כותב רש"י כאשר אבל שהיה lleyבמדבר. דמרה המאורע את

dfÎiptl.

שאר  כל את לכלול כדי "וגו'", ולהוסיף דמרה, מהמאורע פסוק להביא לרש"י לו היה ולכאורה,
שלאחריֿזה? המאורעות

שהכעיסו המקומות כל כאן ש"מנה רש"י בפירוש הלשון דיוק עלֿפי mewndויובן iptl- בהן"
אלא  - "שהכעיסו"? רק לומר מספיק לא למה המקום", "לפני התיבות רש"י מוסיף מה לשם דלכאורה,

את שהכעיסו מה על רק הוכיחן שמשה להדגיש רש"י ואילו edÎjexaÎyecwd`כוונת המקום"), ("לפני
את שהכעיסו הסתלקותו dynהענינים קודם האחרונים הימים את ינצל שלא ובודאי לו, נוגעים היו לא -

לפני "שהכעיסו מה על רק הוכיחם אלא אותו, שהכעיסו מה על להוכיחם ".mewndכדי

נאמר  ששם כיון - דמרה המאורע כאן נזכר לא העם8ולכן dyn"וילונו lr בשאר מהֿשאיןֿכן ,"
הקדושֿברוךֿהוא. על (גם) היתה שהתלונה הפרשה בהמשך מפורש התלונות

.Âכל כאן ש"מנה מדייק שרש"י הב', בשאלה ולא zenewndהביאור (המקומות כו'" שהכעיסו
ולבן": תופל ששמו מקום מצינו ש"לא בעצמו שכותב אף המאורעות),

מקום  מצינו ולא המקרא כל על "חזרנו שמקדים ולבן", ל"תופל בנוגע פירושו בין החילוק ובהקדים
זהב, די ששמו מקום מצינו ולא כו' חזרנו מקדים שאינו זהב", ל"די בנוגע לפירושו ולבן", תופל ששמו
לרש"י  שסביראֿליה מוכח שמזה - להם" שהיה זהב רוב בשביל שעשו העגל על "הוכיחן רק מפרש אלא

הוא זהב" mewnש"די my בשם נקרא שהמקום והטעם (העגל), זה במקום שהיה החטא את רק ומפרש ,
להם). שהיה זהב רוב בשביל (שעשו זה

בכל  נזכרו לא שניהם הרי - זהב" ל"די ולבן" "תופל בין החילוק מהו ביאור: דורש גופא הא אמנם,
שבו  שם על כן (שנקרא מקום שם הוא זהב" ש"די רש"י סובר מדוע כן, ואם בפרשתנו, מלבד המקרא

מקום? שם אינו ולבן" "תופל ואילו להם), שהיה זהב רוב בגלל שעשו העגל חטא אירע

.Ê" ולבן", "תופל בפירוש רש"י שכתב מה בהקדים opgeiויובן iax xn` ולא המקרא כל על חזרנו
כו'": מצינו

פעמים  כמה להבנת 17דובר הדבר נוגע אלאֿאםֿכן המאמר, בעל שם מביא שאינו רש"י של שדרכו
יוחנן"? רבי "אמר - המאמר בעל שם את רש"י מביא למה דידן, בנדון להבין וצריך הענין.
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של ענין זה אם כנזכר hytוממהֿנפשך: מקום, בכל (כדרכו יוחנן ר' בשם להביאו רש"י צריך לא -
רש"י  אומר שלכן וכו', דרוש רמז התורה, חלקי לשאר שייך אלא פשט, של ענין זה אין ואם לעיל);
רש"י  מביאו למה - יוחנן ר' של פירוש אלא רש"י), (של שלו פירוש זה שאין להדגיש יוחנן", רבי "אמר

מקרא? של פשוטו שהוא התורה על בפירושו

.Á:בזה הביאור לומר ויש

מקום  המקרא בכל מצינו שלא אף מקום, שם שזהו לפרש שפיר אפשר - מקרא של פשוטו עלֿפי
זה  בשם .18הנקרא

שם - זה שאין המקרא, בכל מצינו שלא ממה להוכיח יש כו', דרוש או רמז התורה, חלקי בשאר
מוכיח שלכן opgeiמקום, 'x ולא המקרא כל על ש"חזרנו זה מזה שאין ולבן", תופל ששמו מקום מצינו

די  אחת?! מפעם יותר במקרא להופיע צריך מקום ששם ההכרח מהו - הפשט דרך על אבל מקום; שם
מיוחד  בטעם צורך יש אחת, מפעם יותר במקרא שמופיע דבר הפשט, דרך על (ואדרבה: אחת! בפעם

זה). על לחזור התורה הוצרכה למה

הפסוק  על רש"י מפירוש - לדבר שנאמר 19וראיה מרגלים, של הרע לשון "עלֿשם ברתמה", 20"ויחנו

בפשטות  מפרש שרש"י היינו, רתמים", גחלי עם שנונים גבור חצי רמיה לשון לך יוסיף ומה לך יתן מה
הוא mewnש"רתמה" my מקום המקרא בכל מצינו שלא אף מרגלים), של הרע לשון שם על כן (שנקרא
רתמה. ששמו

אף  כי, כו', ששמו מקום מצינו ולא המקרא כל על חזרנו רש"י כותב לא - זהב" ל"די בנוגע ולכן,
שבו  שם על כן ונקרא מקום, שם הוא זהב" ש"די לומר שפיר אפשר המקרא, בכל זה שם מצינו שלא

להם. שהיה זהב רוב בשביל שעשו העגל חטא אירע

.Ë:ולהעיר

הפסוק  על רש"י מפירוש - מקום שם הוא זהב" "די רש"י שלשיטת האמור על להקשות יש 21לכאורה

זהב" ש"מי זהב", מי my"בת epi` חשוב זהב ואין היה ש"עשיר לפי זהב", "מהו אומר שהיה אלא ,
מקום. שם אינו זהב" "די שגם לכאורה מוכח ומזה בעיניו",

זהב, מי בת "כמו זהב" "די פירש - מקרא של פשוטו מפרש הוא שגם - שהרשב"ם שמצינו ובפרט
מקום, שם אינו זהב" "די שגם מזה להוכיח יש שם, אינו זהב" ש"מי מפרש שרש"י וכיון שם". שהוא

זהב". מ"מי זהב" "די שנא דמאי 

אלא  זהב", "מי על מפירושו סתירה שאין בלבד זו לא הרי רש"י, בלשון שפיר דייקת כד אמנם,
לשיטתיה: אזיל שרש"י אדרבה,

" תיבת גם מהפסוק רש"י מעתיק זהב" "מי על "מי zaבפירושו התיבות רק שמפרש אף זהב)", (מי
זהב".

" שנאמר כיון אלא שם, שהוא לפרש יש כשלעצמו זהב" "מי כי, - בזה אי zaוההסברה זהב", מי
"מטרד" הוא מהיטבאל של אביה ששם בקרא מפורש שהרי שם, הוא זהב" ש"מי לפרש אפשר

מטרד" בת "21("מהיטבאל תיבת רש"י מעתיק ולכן זהב", "מי ולא ,(za לפרש רש"י הוכרח שבגללה ,"
בעיניו". חשוב זהב ואין היה ש"עשיר  לפי זהב", "מהו אומר שהיה אלא שם, אינו זהב" ש "מי

מקום. שם הוא זהב" ש"די לפרש שפיר יכולים - זהב" "ודי בפסוק אבל

.È המאורע עם קשור זה ששם כיון מקום, שם שהוא לפרש יכולים זהב", "ודי בשלמא אמנם,
ראיה  רש"י שמביא וכפי להם", שהיה זהב רוב בשביל שעשו "העגל - זה בשם המקום נקרא שבגללו
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"שנאמר  לרש"י:22לדבר: הוקשה - ולבן" ל"תופל בנוגע אבל לבעל"; עשו וזהב להם הרביתי וכסף
שתפלו החטא זה בשם מרומז ondהיכן lr בלחם קצה "ונפשנו באמרם הוא המן על שתפלו מה הרי ,

הוא23הקלוקל" שהמן לכך זה שייך ומה ,oal?

הסברה  לי אין - רש"י אומר - הכתובים בפשטות כלומר, וכו'", יוחנן רבי "אמר רש"י מפרש זה ועל
"תופל של השייכות עלoaleעל שתפלו לכך "ond.יוחנן ר' אומר שכך אני רואה אבל ,

ש  opgeiאלא, 'x ולכן ולבן", תופל ששמו מקום מצינו ולא המקרא כל על ש"חזרנו מזה זאת מוכיח
מקום;epi`yסביראֿליה שם

הוא ולבן" ש"תופל מקרא של פשוטו עלֿפי מפרש רש"י mewnאבל my'ר מדברי ראיה מביא ורק ,
לבן". שהוא המן על "שתפלו להמאורע שייך ולבן" "תופל שהשם יוחנן

.‡È המקומות את רק - כו'" שהכעיסו המקומות כל את כאן ש"מנה הטעם מהו להבין: צריך ועדיין
הזכיר  לא למה בהן); שהכעיסו מקומות של שמות הם זהב" ו"די ולבן" ש"תופל לבאר צורך (ויש בלבד

עליהם? שהוכיחם עצמם הבלתיֿרצויים הענינים את גם) אלא המקומות, את רק (לא משה

להלבין  שלא להזהר יש יהודי, מוכיחים שכאשר ההוכחה, סדר הוא שכן - בפשטות - בזה וההסברה
בלבד. ברמז להסתפק אלא בפירוש, הדברים את מלהזכיר שאפשר כמה עד ולהמנע פניו, את

כיֿאם  בפירוש החטאים את הזכיר לא רבינו שמשה בלבד זו שלא מקרא, של בפשוטו ההכרח וזהו
כל את רק ומנה ברמז, לא אפילו כלל, החטאים את הזכיר שלא מזה, יתירה אלא בלבד, zenewndברמז

הדברים. אירעו שבהם

.·È- בהם שאירעו הענינים את ולא המסעות, שמות רק מונה שהכתוב מסעי בפרשת גם מצינו וכן
דלכאורה:

רש"י  בפירוש הראשון להפירוש מקום,24בשלמא של חסדיו להודיע הללו המסעות ש"נכתבו
כל  למסע ממסע ומטולטלים נעים שהיו תאמר לא במדבר, ולהניעם לטלטלם עליהם שגזר שאףֿעלֿפי

.ארבעים  שהרי מנוחה, להם היתה ולא מסעות"שנה ארבעים אלא נסעו לא שנה ושלושים שמונה כל .
בהם; שאירעו המאורעות ולא המסעות, מספר רק נוגע -

לרפאותו, רחוק למקום והוליכו חולה בנו שהיה למלך "משל רש"י, בפירוש השני להפירוש אבל
ראשך  את חששת כאן הוקרנו, כאן ישננו, כאן לו, אמר המסעות, כל מונה אביו התחיל חוזרין שהיו כיון

בעיקר נוגע הרי - mnvrוכו'" zerxe`nd?המקומות רק ולא ,

את  להם הזכירו לא ולכן ישראל, בני את לצער שלא להזהר שצריכים - לעיל כנזכר - בזה והביאור
המקומות. את רק אלא וכו'", ישננו "כאן עצמם, המאורעות

.‚È שצריכים בשעה ואפילו יהודי, לצער שלא להזהר צריכים כמה עד העבודה, בדרכי ההוראה וזוהי
מעשה  בשעת ואדרבה, אותו, יצערו לא התוכחה שדברי השתדלות מיני בכל להשתדל יש אותו, להוכיח

בזה  נשיאינו רבותינו הוראת כידוע כו', אותו לקרב .25צריכים

עבודהֿזרה  לחטא עד ביותר, חמור בחטא שנכשל מי להוכיח צריכים כאשר אפילו - זה וכל
רחמנאֿליצלן,

שאר  ככל זה שאין - העגל" על "הוכיחן זהב", "ודי גם נזכר שבפרשתנו תוכחות" ב"דברי שהרי
יהיה  ולא אנכי הראשונים, דברות שני היפך שהוא ענין זהו אלא פרטיים, בענינים שפוגמים החטאים

שמענום 26לך  הגבורה שמפי כולה 27, התורה כל כללות שהם ,28,

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

יו"ד.22) ב, הושע
ה.23) כא, חוקת
מסעי.24) ר"פ
ח"ב 25) קונטרסים (סה"מ תרצ"ה המושל רוח אם ד"ה ראה

ועוד. ואילך). ב שנט,

בֿג.26) כ, יתרו
טו,27) שלח עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. רע"א. כד, מכות

א. כ, יט. יט, יתרו גם וראה כב.
רפ"כ.28) תניא ב. צא, זח"ב ראה



כז d"kyz'd ,(dgcp) a`a dryz ,mixac zyxt zay zgiy

עשו  וזהב להם הרביתי וכסף שנאמר להם, שהיה זהב רוב "בשביל היתה העגל שעשיית מזה, ויתירה
דבר  שזהו (תגבורת לבעל", הגבורה בחינת שמלמעלה, ההשפעה ריבוי את שמנצלים - יותר חמור

שהוא29החיות  לענין דקדושה, (jtid,שמענום הגבורה שמפי ממה

זהב". "ודי - המקום את רק אלא להזכיר שלא התוכחות בדברי משה נזהר ואףֿעלֿפיֿכן,

אותו  לצער שלא ביותר להזהר צריכים חמור, הכי דבר על יהודי מוכיחים כאשר שאפילו למדים ומזה
לעיל. כנזכר כו', לקרבו צריכים ואדרבה, התוכחה, בשעת

***

.„È(:המוסגר במאמר שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת הפסיק דלעיל, רש"י בפירוש הביאור (באמצע

בשנה  בארוכה כמדובר בשבת, שחל באב בתשעה ההנהגה לאופן בנוגע באחרונים דעות כמה יש
.30שעברה 

השבת, בגדי כל לובש היה - עצמו באב בתשעה כשחל גם - חזון שבשבת הזקן, רבינו הנהגת ועלֿפי
בפרהסיא  אבילות של ענין אין שבשבת באב 31כיון בתשעה התורה ללימוד בנוגע גם הוא שכן מובן, ,

בשבת, שחל באב  בתשעה גם ללמדם צריכים וברבים, שבת, בכל ללמוד שרגילים שהענינים בשבת, שחל
בפרהסיא. אבילות של ענין אין שבשבת כיון

החורבן, ענין כלל שייך לא שבשבת - מזה ה'שולחן zaiqויתירה לשון בדיוק כמרומז האבילות,
אפילו 32ערוך' שלחנו על ומעלה המפסקת בסעודה יין ושותה בשר "אוכל בשבת שחל באב שבתשעה

מודגש dnlyכסעודת ובזה המקדש, בית בנין הוא שלמה של ענינו כי דייקא), (שלמה מלכותו" בעת
באב  תשעה כשחל אףֿעלֿפיֿכן, שלמה, שבנה המקדש בית חרב באב שבתשעה שאף שבדבר, החידוש

כסעודת אפילו שלחנו על "מעלה באב.dnlyבשבת שבתשעה החורבן ענין כלל שייך לא שבשבת כיון ,"

באחרונים אףֿעלֿפיֿכן אבל דעות יש לומדים 33, בשבת שחל באב שבתשעה - פשרה כעין שעושין
כו'. אחרים ענינים

תוכחות", "דברי שלהיותם הדברים", "אלה הפסוק ללמוד שמתחילים לאחרי - אלו לדעות גם אך
כו', קושיא איזה מתעוררת הלימוד באמצע כאשר הנה בחול), (כשחל באב בתשעה גם ללמדם מותר

אונס. כמו זה שהרי לתרצה, מוכרחים אזי

תלמודֿתורה  בהלכות שמצינו הרהור 34ועלֿדרך לו יבא אם ש"גם המטונפות, במבואות ההליכה לגבי
הוא". אנוס ברצונו, שלא כרחו בעל תורה) (בדברי

***

.ÂË.'גו הדברים אלה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.ÊË פרשתנו סוף רש"י בפירוש למלחמה,35הביאור ישראל לפני הולכים היו "הם אחיכם", "לפני ,
שנאמר  לפניהם, נופלים ואויבים גבורים, שהיו בפרשת 36לפי לפירושו בהשוואה קדקד", אף זרוע וטרף

גד 37מטות  בני הוצרכו מטות שבפרשת - וכו'" היו שגבורים מתוך גייסות, "בראשי ישראל", בני "לפני ,
לב  את תניאון ולמה פה תשבון ואתם למלחמה יבואו ש"אחיכם הקאֿסלקאֿדעתך את לבטל ראובן ובני
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ובכ"מ.29) ג. ט, נח תו"א ראה
לא30) לע"ע - (נדחה) ת"ב דברים, לידינו ש"פ הגיע

).המו"ל (
הערה31) 46 ע' חב"ד המנהגים ספר וש"נ.ראה .10
ס"י.32) סתקנ"ב או"ח

סוסתקנ"ג.33) שם מג"א ראה
ספ"ג.34) - לאדה"ז
יח.35) ג,
כ.36) לג, ברכה
יז.37) לב,
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גו'" הארץ אל מעבור ישראל "לפני38בני לילך הצעתם מספיקה זה ובשביל ,l`xyi ipa,(מהם (כחלק "
" היא לכך והאפשרות גייסות", תעברו jezn"בראשי "חלוצים משה ציוום  בפרשתנו אבל היו"; שגבורים

פלוגהmkig`"35לפני בתור ,dnvr ipta,("גייסות "בראשי רק (לא למלחמה" ישראל "לפני שהולכת
באופןjxevdבגלל שתהיה יודעים (שעתה המלחמה נצחון בשביל "irahבדבר - יהושע) עלֿידי ,itl

מפניהם). בורחים שהאויבים יהודה שבט כמו רק (ולא לפניהם" נופלים ש"אויבים ובאופן גבורים", שהיו

דבני  העבודה (אופן ודעת מטעם שלמעלה המסירותֿנפש בענין אופנים ב' שיש הענינים, ובפנימיות
הפנימיים  הכחות כל את שמנהיג "ראש" כמו הוא נפש' ה'מסירות העבודה, בתחלת ראובן): ובני גד
עצמה) בפני (פלוגה עצמם בפני שהם כפי יחידה' ד'חיה להתעוררות באים ואחרֿכך גייסות"), ("בראשי

בתחלתו. ט חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה -
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גו'" הארץ אל מעבור ישראל "לפני38בני לילך הצעתם מספיקה זה ובשביל ,l`xyi ipa,(מהם (כחלק "
" היא לכך והאפשרות גייסות", תעברו jezn"בראשי "חלוצים משה ציוום  בפרשתנו אבל היו"; שגבורים

פלוגהmkig`"35לפני בתור ,dnvr ipta,("גייסות "בראשי רק (לא למלחמה" ישראל "לפני שהולכת
באופןjxevdבגלל שתהיה יודעים (שעתה המלחמה נצחון בשביל "irahבדבר - יהושע) עלֿידי ,itl

מפניהם). בורחים שהאויבים יהודה שבט כמו רק (ולא לפניהם" נופלים ש"אויבים ובאופן גבורים", שהיו

דבני  העבודה (אופן ודעת מטעם שלמעלה המסירותֿנפש בענין אופנים ב' שיש הענינים, ובפנימיות
הפנימיים  הכחות כל את שמנהיג "ראש" כמו הוא נפש' ה'מסירות העבודה, בתחלת ראובן): ובני גד
עצמה) בפני (פלוגה עצמם בפני שהם כפי יחידה' ד'חיה להתעוררות באים ואחרֿכך גייסות"), ("בראשי

בתחלתו. ט חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה -
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
Â¯Â˜ÓÂ ,"ÌÈÓÚÙ ÛÏ‡ ...ÛÒÂÈ" ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

הפסוק אלף1מן ככם  עליכם יוסף  אבותיכם  אלקי "ה '
לכם " דבר כאשר אתכם  ויברך את2פעמים רש "י מצטט 

"מהו ומפרש: פעמים " אלף  ככם עליכם  "יוסף  המילים 
משה לו: אמרו אלא לכם "? דבר  כאשר  אתכם  ויברך 3שוב 

הקדוש ֿברוךֿהוא הבטיח כבר  לברכתנו, קצבה נותן אתה 
אברהם למנות ...4את  איש  יוכל אם זו5אשר  להם  אמר .

לכם ". דבר כאשר  אתכם  יברך  הוא  אבל  היא , משלי

בספרי הוא  זה  רש "י פירוש  של .7ובמדרש6המקור
לנו אפשי אי משה, רבינו לו : "אמרו נאמר: בספרי
אבינו אברהם  את  הבטיח הקדוש ֿברוךֿהוא שתברכנו,

השמים ככוכבי זרעך את  והרביתי  זרעך8אמר את  ושמתי 
הארץ למלך...9כעפר  משל לברכתינו. קצבה נותן ואתה  ,

עליכם יוסף  אבותיכם  אלקי ה ' לישראל: משה  להם אמר 
כאשר אתכם ויברך לכם, יש  משלי זו פעמים אלף  ככם 

אדמה וכצמחי ימים כחול לכם וככוכבי9דבר הים  וכדגי 
ישראל: לו אמרו "כך נאמר: (ובמדרש  לרוב". השמים
לברכותינו קצבה  נתן לא  הקדוש ֿברוךֿהוא  משה , רבינו
אתכם שברכתי מה  להם : אמר  פעמים . אלף  אמרת  ואתה
אתכם יברך הקדוש ֿברוךֿהוא  כשיבוא  ברכתי, משלי

לכם "). דבר  כאשר 

מספרי וכן  רש "י , פירוש  מפשט  לכאורה שנראה כפי
הקדוש ֿברוךֿהוא ברכת  ישראל: טענת היתה  המדרש , ומן

גבול ללא  במספר יהיו  שישראל גבול, בלי ומדוע10היא  ,
פעמים ". אלף "ככם  – מוגבלת בברכה משה מברכם

ומתחיל רש "י, משנה  מדוע  א ) מובן: אין זה  לפי אך
אתכם ויברך שוב  "מהו – בפסוק הברכה  כפל על בשאלה
כלפי ישראל טענת  בהסברת  ולא  – לכם " דבר כאשר
של דרכו אין כאשר  ובמיוחד וכבמדרש ? כבספרי  משה,
עם יחד אלא  בפסוק, הקושי  את בפירושו לבאר רש "י

פעמים . מספר  שהוסבר כפי הכתוב , דברי פירוש 

אז גם  – שוב ..." "מהו השאלה  היתה  לא אם אף  ב )
סתירה תהיה  שלא כדי היא ...", משלי "זו לומר  הכרחי

יוכל...". אם  "אשר  הקודמות לברכות

היא לו" "אמרו  של  שההוכחה  רש "י אומר מדוע  ג )
איש יוכל אם  "אשר הקדוש ֿברוךֿהוא מהבטחת 

ההוכחה  מובאת  ששם  כבספרי, שלא  zligznלמנות ...",
הארץ " כעפר  זרעך את  "ושמתי  בנוסף11ההבטחה  ,

השמים"? ככוכבי זרעך את ל"והרביתי

"אלף של ההגבלה ענין את רק  כאן מבאר רש "י  אם ד)
המילים את גם הפסוק  מן מצטט הוא  מדוע  פעמים",

ככם " עליכם ?12"יוסף 

.·
?‰˘Ó ˙Î¯· ‰ÙÈÒÂÓ ‰Ó

המפרשים שאלת  את ובעיקר, להבין , יש  מה:13כן
"אלף של הברכה הרי  – רבינו משה  של ברכתו מוסיפה 
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יא. א, פרשתנו (1
תמיד  שהם שהפרשיות רואים ואנחנו א: רג, משל"ה להעיר (2
ניצוח  מוזכר שבהם ודברים ומסעי מטות דהיינו המצרים דבין בשבתות
יקויים  ואח"כ כו' רעה מעת ההיפך והוא הארץ וחלוק להאומות ישראל
קצבה  בלי לכם, דבר כאשר כו' עליכם ה' יוסף דברים בפ' הכתוב

גדול. מועד באב תשעה יהי' ואז לברכתנו
רש"י  ובכת"י ב', בדפוס אבל א'. ובדפוס שלפנינו בדפוסים כ"ה (3
אסור  דהרי הוא נכון ולכאורה רבינו". "משה כת"י ובכמה "למשה",

כבו  של תואר בלי בשמו לרבו (סנה'לקרות וכיו"ב "רבי" "מורי", כמו ד
כל  והנהגת מהנהגתו זה יודע למקרא חמש הבן וגם שם). ורש"י א, ק,
בספרי  וכ"ה .(10 הערה 86 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש (ראה התלמידים
קד. כלל כ"ף מערכת כללים שד"ח וראה בפנים. לקמן הובא ובמדרש

ואכ"מ.
טז. יג, לך (4

ובכמה  שני בדפוס אבל ראשון. ובדפוס שלפנינו בדפוסים כ"ה (5
זרעך  גם הארץ עפר "את הכתוב וסיום המשך גם הובא רש"י כת"י

(וגו')". הארץ עפר "את ההמשך רק הובא רש"י כת"י ובכמה ימנה".
לו. יו"ד, בהעלותך ספרי גם וראה עה"פ. (6

בשינויים. – (ליבערמאן) דב"ר וראה יג. פ"א, דב"ר (7

(אלא  כאן ביל"ש וכ"ה ליצחק. הנאמר פסוק – ד כו, תולדות (8
את הבטיח "המקום פינקלשטיין)`epizeaששם (הוצאת ובספרי איתא "),

את  ארבה והרבה אברכך ברך "כי יז) כב, (וירא לאברהם הנאמר הכתוב
זרעך  את "ושמתי הב' כתוב הובא ולא וכחול". השמים ככוכבי זרעך

כו'. אברהם מוצא את יב: פ"ב, במדב"ר וראה הארץ". כעפר
כח, (ויצא הארץ כעפר זרעך והי' אמר הקב"ה הנ"ל: הוצאה בדב"ר
הנאמר  – ה טו, (וירא השמימה נא הבט וכן ליעקב) הנאמר כתוב – יד
תנחומא  שם. שהובאו והכתובים פ"ב דר"כ מפסיקתא ולהעיר לאברהם).

תשא). (ר"פ שם יל"ש ה). שם באבער (ותנחומא ט תשא
הארץ". "וכעפר וי"ג שם. בהעלותך בספרי וכ"ה (9

לכין. דמליל היכמא סכומא בלא יתכון ויברך כאן: תיב"ע ראה (10

כאן. ביל"ש וכ"ה ב"וגו'". הכתוב המשך שם מרומז אינו וגם (11
.8 הערה לעיל וראה

" שבהלשון לומר גדול ודוחק (12sqei רש"י מ"ש מודגש גו'"
" היא"efבהתירוץ כו')dtqedaמשלי אתכם יברך (הוא הקב"ה ברכת על

ולהעיר  בפרש"י. שלמה יריעות בתחלתו, בפרש"י לדוד משכיל ראה –
פירוש  היפך זהו כי – כו'" תוספת בלשון ברכן למה "ד"א לפנ"ז מדב"ר

" mkkהפשוט mkilr sqei."
ודב"ר.13) ספרי רש"י, מפרש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו בו מודיע טוב אשר אנשי קהלתו החליטו להוספה הגונה על משכורתו, 
ומה שנהניתי בזה הוא אשר זהו סימן שמוקירים ענין של רב ומורה דרך התורה והמצוה, ובטח נודע 
לו מפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר צריך להשמר בהרגש של שביעת רצון כי 
ע"פ רוב משתמש בזה היצה"ר להסביר להאדם אשר הוא כבר עשה דיו והראי' שאפילו הזולת מודה 
על זה ולא עוד אלא שמביעים הכרתם זו בפומבי, ואז נוסף ע"ז שבתורת המדות ה"ז ענין בלתי רצוי, 
הנה מפריע לעבודה כדבעי מכאן ולהבא ומי יאמר לתוספת בעבודה כפי דרישת השעה, ואדרבה בכל 
מאורע כזה צריך לעשות דו"ח בעצמו, ומה כשעשה במדה שעד עתה מכירים לו תודה וניכרת פעולה 
הרי אם הי' ממלא תפקידו כדבעי במלוא מובן המלה הרי הי' נעשה כ"פ ככה וא"כ יש לייקר כל רגע 
והזדמנות מכאן ולהבא למלאות את החסר והאריכות לדכוותי' בטח אך למותר, ולמותר ג"כ להוסיף 
אשר בליובאוויטש אין דרך להטיף מוסר, והכוונה בדבור או בכתיבה הוא רק מפני שחזק הבטחון 

שיביא לפועל ובמילא הרי אין זה מוסר אלא הכשר למצוה )הנעשית ע"י אחרים(.

מצער אותי שאינו מבשר טוב ע"ד הסתדרותו האמיתית והוא בנוגע לשידוך טוב ואף שידוע 
מרז"ל שקשה כו' הרי שוברו בצדו ג"כ בש"ס אשר לפום גמלא שיחנא ובמילא ניתן לכל אחד האפשרית 
שאם רק ילך, כהוראת חז"ל, בדרכו של איש - לחזור כו' הרי ימצא אשה וימצא טוב ויפק רצון מה' 
הטוב, וגם בזה כנ"ל אין כוונתי למוסר אלא לפו"מ. אף שכבר כתבתי לו אודות זה כ"פ, הנה כותבי 

עוה"פ בזה בטח לא יקפיד ע"ז, כי אין כוונתי אלא לטובה.

ימים אלו  יהפוך  יזכה בתוכנו את הרבים והשי"ת  ובטח  זה עתה  מוסג"פ הקונטרס שהו"ל 
לששון ולשמחה בעגלא דידן.

בברכה.
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הקודש  ללשון מתורגם
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הפסוק אלף1מן ככם  עליכם יוסף  אבותיכם  אלקי "ה '
לכם " דבר כאשר אתכם  ויברך את2פעמים רש "י מצטט 

"מהו ומפרש: פעמים " אלף  ככם עליכם  "יוסף  המילים 
משה לו: אמרו אלא לכם "? דבר  כאשר  אתכם  ויברך 3שוב 

הקדוש ֿברוךֿהוא הבטיח כבר  לברכתנו, קצבה נותן אתה 
אברהם למנות ...4את  איש  יוכל אם זו5אשר  להם  אמר .

לכם ". דבר כאשר  אתכם  יברך  הוא  אבל  היא , משלי

בספרי הוא  זה  רש "י פירוש  של .7ובמדרש6המקור
לנו אפשי אי משה, רבינו לו : "אמרו נאמר: בספרי
אבינו אברהם  את  הבטיח הקדוש ֿברוךֿהוא שתברכנו,

השמים ככוכבי זרעך את  והרביתי  זרעך8אמר את  ושמתי 
הארץ למלך...9כעפר  משל לברכתינו. קצבה נותן ואתה  ,

עליכם יוסף  אבותיכם  אלקי ה ' לישראל: משה  להם אמר 
כאשר אתכם ויברך לכם, יש  משלי זו פעמים אלף  ככם 

אדמה וכצמחי ימים כחול לכם וככוכבי9דבר הים  וכדגי 
ישראל: לו אמרו "כך נאמר: (ובמדרש  לרוב". השמים
לברכותינו קצבה  נתן לא  הקדוש ֿברוךֿהוא  משה , רבינו
אתכם שברכתי מה  להם : אמר  פעמים . אלף  אמרת  ואתה
אתכם יברך הקדוש ֿברוךֿהוא  כשיבוא  ברכתי, משלי

לכם "). דבר  כאשר 

מספרי וכן  רש "י , פירוש  מפשט  לכאורה שנראה כפי
הקדוש ֿברוךֿהוא ברכת  ישראל: טענת היתה  המדרש , ומן

גבול ללא  במספר יהיו  שישראל גבול, בלי ומדוע10היא  ,
פעמים ". אלף "ככם  – מוגבלת בברכה משה מברכם

ומתחיל רש "י, משנה  מדוע  א ) מובן: אין זה  לפי אך
אתכם ויברך שוב  "מהו – בפסוק הברכה  כפל על בשאלה
כלפי ישראל טענת  בהסברת  ולא  – לכם " דבר כאשר
של דרכו אין כאשר  ובמיוחד וכבמדרש ? כבספרי  משה,
עם יחד אלא  בפסוק, הקושי  את בפירושו לבאר רש "י

פעמים . מספר  שהוסבר כפי הכתוב , דברי פירוש 

אז גם  – שוב ..." "מהו השאלה  היתה  לא אם אף  ב )
סתירה תהיה  שלא כדי היא ...", משלי "זו לומר  הכרחי

יוכל...". אם  "אשר  הקודמות לברכות

היא לו" "אמרו  של  שההוכחה  רש "י אומר מדוע  ג )
איש יוכל אם  "אשר הקדוש ֿברוךֿהוא מהבטחת 

ההוכחה  מובאת  ששם  כבספרי, שלא  zligznלמנות ...",
הארץ " כעפר  זרעך את  "ושמתי  בנוסף11ההבטחה  ,

השמים"? ככוכבי זרעך את ל"והרביתי

"אלף של ההגבלה ענין את רק  כאן מבאר רש "י  אם ד)
המילים את גם הפסוק  מן מצטט הוא  מדוע  פעמים",

ככם " עליכם ?12"יוסף 

.·
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המפרשים שאלת  את ובעיקר, להבין , יש  מה:13כן
"אלף של הברכה הרי  – רבינו משה  של ברכתו מוסיפה 
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יא. א, פרשתנו (1
תמיד  שהם שהפרשיות רואים ואנחנו א: רג, משל"ה להעיר (2
ניצוח  מוזכר שבהם ודברים ומסעי מטות דהיינו המצרים דבין בשבתות
יקויים  ואח"כ כו' רעה מעת ההיפך והוא הארץ וחלוק להאומות ישראל
קצבה  בלי לכם, דבר כאשר כו' עליכם ה' יוסף דברים בפ' הכתוב

גדול. מועד באב תשעה יהי' ואז לברכתנו
רש"י  ובכת"י ב', בדפוס אבל א'. ובדפוס שלפנינו בדפוסים כ"ה (3
אסור  דהרי הוא נכון ולכאורה רבינו". "משה כת"י ובכמה "למשה",

כבו  של תואר בלי בשמו לרבו (סנה'לקרות וכיו"ב "רבי" "מורי", כמו ד
כל  והנהגת מהנהגתו זה יודע למקרא חמש הבן וגם שם). ורש"י א, ק,
בספרי  וכ"ה .(10 הערה 86 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש (ראה התלמידים
קד. כלל כ"ף מערכת כללים שד"ח וראה בפנים. לקמן הובא ובמדרש

ואכ"מ.
טז. יג, לך (4

ובכמה  שני בדפוס אבל ראשון. ובדפוס שלפנינו בדפוסים כ"ה (5
זרעך  גם הארץ עפר "את הכתוב וסיום המשך גם הובא רש"י כת"י

(וגו')". הארץ עפר "את ההמשך רק הובא רש"י כת"י ובכמה ימנה".
לו. יו"ד, בהעלותך ספרי גם וראה עה"פ. (6

בשינויים. – (ליבערמאן) דב"ר וראה יג. פ"א, דב"ר (7

(אלא  כאן ביל"ש וכ"ה ליצחק. הנאמר פסוק – ד כו, תולדות (8
את הבטיח "המקום פינקלשטיין)`epizeaששם (הוצאת ובספרי איתא "),

את  ארבה והרבה אברכך ברך "כי יז) כב, (וירא לאברהם הנאמר הכתוב
זרעך  את "ושמתי הב' כתוב הובא ולא וכחול". השמים ככוכבי זרעך

כו'. אברהם מוצא את יב: פ"ב, במדב"ר וראה הארץ". כעפר
כח, (ויצא הארץ כעפר זרעך והי' אמר הקב"ה הנ"ל: הוצאה בדב"ר
הנאמר  – ה טו, (וירא השמימה נא הבט וכן ליעקב) הנאמר כתוב – יד
תנחומא  שם. שהובאו והכתובים פ"ב דר"כ מפסיקתא ולהעיר לאברהם).

תשא). (ר"פ שם יל"ש ה). שם באבער (ותנחומא ט תשא
הארץ". "וכעפר וי"ג שם. בהעלותך בספרי וכ"ה (9

לכין. דמליל היכמא סכומא בלא יתכון ויברך כאן: תיב"ע ראה (10

כאן. ביל"ש וכ"ה ב"וגו'". הכתוב המשך שם מרומז אינו וגם (11
.8 הערה לעיל וראה

" שבהלשון לומר גדול ודוחק (12sqei רש"י מ"ש מודגש גו'"
" היא"efבהתירוץ כו')dtqedaמשלי אתכם יברך (הוא הקב"ה ברכת על

ולהעיר  בפרש"י. שלמה יריעות בתחלתו, בפרש"י לדוד משכיל ראה –
פירוש  היפך זהו כי – כו'" תוספת בלשון ברכן למה "ד"א לפנ"ז מדב"ר

" mkkהפשוט mkilr sqei."
ודב"ר.13) ספרי רש"י, מפרש"י
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הקדוש ֿברוךֿהוא ברכת  בתוך ומתבטלת  נכללת  פעמים"
לכם ") דבר מן14("אשר  בקלֿוחומר  גבול? ללא שהיא

מנה " מאתיים  בכלל "יש  הידוע  ?15הכלל

ברכת א) זו: לשאלה העונים  הקדוש ֿברוךֿהוא16יש 

תורה מקיימים ישראל  כאשר רק ומתקיימת  מותנית 
ב ) או תנאי. בשום  תלויה  אינה משה  ברכת ואילו ומצוות ,

הקדוש ֿברוךֿהוא17ברכת וברכת הזה , בזמן חלה  משה 
לבוא . לעתיד תהיה

אלו תירוצים  בספרי18אך הנאמר  לפי  רק  מתאימים 
הרבה נכסים  לו שהיו  למלך "משל מובא  בספרי  ובמדרש :

אם אמר הים. למדינת  לצאת  צריך  והיה  קטן בן לו והיה 

אלא אותם  ומבזבז עומד הוא  בני ביד נכסי את  מניח  אני
ההוא ... הבן משהגדיל שיגדל. עד אפוטרופא  ממנה  הריני 

מה אבל משלי, אלא  נתתי לא  לך שנתתי מה  כל לו אמר 
מובן מכך לך". שמור הוא  הרי  אביך לך שברכת19שהניח 

מצב ובאותו זמן, באותו מתקיימת  אינה הקדוש ֿברוךֿהוא
כך משה . – האפוטרופוס  ברכת  מתקיימת כאשר הבן, של

" במשל  המדרש  מלשון גם  ובנמשלeaiyk`מובן המלך"
"`eaiykמתקיימות הברכות  ששתי הקדוש ֿברוךֿהוא",

של פשוטו לפי המפרש  רש "י, אבל שונות . תקופות  בשתי

כאשר אתכם יברך הוא אבל משלי "זו סתם אומר מקרא ,
אינו וכלל לכם", ההסבריםfnexדבר משני לאחד

הסבר*19שלעיל לכך שיש  ומובן ,heyt,רש"י פירוש  לפי ,
עליו. לרמוז אפילו צריך אינו שרש "י

.‚
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לפי ואפילו מקרא , של  פשוטו לפי הוא: לכך ההסבר 
מגביל מדוע  קשה אין והמדרש , הספרי של הדרוש  דרך
הקדוש ֿ שברכת  בשעה פעמים" "אלף  הברכה  את  משה
ככל אדם, כי  – למספרם גבול יהא שלא היתה ברוך ֿהוא 

מוגבל. נברא  הוא  זאת בכל גדול, שיהיה

בספרי בהרחבה  המבואר עם  הדברים  את  להשוות ניתן
שהואשמדב20החקירה ריבוי  להיווצר  יכול לא  מוגבלים  רים 

להימשך יכול אינו הזמן לדוגמא , ממש . ומספר גבול בלי
ימים שעות , מדקות , מורכב  הזמן כי וגבול, סוף  ללא 
אחר גבול" מ "בלי גדול אחד גבול" ש "בלי ויוצא , וכדומה ,
הדקות , של גבול" מה"בלי גדול השעות של  גבול" (ה "בלי 
בלתי הוא  זה  ודבר וכדומה ), רבות . דקות מכילה  שעה כל כי

מקומו.21אפשרי כאן ואין שם  עיין .

.„
Ï·‚ÂÓ ¯ÙÒÓ ÏÚ ˙¯·„Ó ‰"·˜‰ ˙Î¯· Ì‚

"בלי על  בפשטות  מדובר  אין ובמדרש  בספרי  בכלל,
על אלא  ממש , ביותרxtqnגבול" ברכת22גדול משמעות  .

את ושמתי  השמים  ככוכבי זרעך את "והרביתי  הקב "ה 
יהיו שהם  היא , מספר, ציון ללא  הארץ ", כעפר זרעך 

כזה24כל ֿכך23רבים מספר  למנות  ביותר  שקשה ,25עד

אבינו לאברהם (כהבטחה  הים  לחול "כחול26בדומה 
בספרי בהמשך כאן גם  שנאמר וכפי הים" שפת על אשר
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כו' לברכתך צריכין אנו אין כאן: אגדה במדרש מהלשון להעיר (14
אלא  אותה לפחות בא אינו אבותיכם את ב"ה הקדוש שבירך מה אבל

כו'. עלי' להוסיף
גם  שנמצא שם הש"ס במסורת צויין שלא (ולפלא א עד, ב"ק (15

ב). מא, בב"ב
ועוד. טוב דבק חיים, מים באר האורה, לבוש גו"א, ראה (16

וראה  לדב"ר, מהרז"ו פי' לדוד, משכיל מהרי"ק, ופי' חידושי (17
ועוד. כאן. שפ"ח

ואילך. 27 ע' לקמן וראה (18
שם. לספרי רב דבי ספרי וראה לדוד. במשכיל כמ"ש (19

"רמז" ע"פ שזהו מובן אבל – יו"ד) (סעיף 33 ע' לקמן ראה (19*
ממש. פשוטו ולא שבפשט,

נז, דרמ"צ ואילך. 228 ע' ואילך. 56 ע' להצ"צ החקירה ס' ראה (20
ואילך. .kae"nא

ע"ב.21) ריש קכא, דרמ"צ גם ראה
שהניח  וזהב הכסף לי "תן בקש שהבן בספרי מהמשל גם כמובן (22
"למלך  שם בדב"ר ובפרט פרנסתו". כדי משלו לו ונתן עמד בידך אבא לי

להן  ונתן הלך זהב של מליטרא ללגיונו לחלק שילך הצבא לשר שאמר
זהובים". ומי' זהובים חמשה מחמשה

הבאי* לשון הכתובים דברו כח): א, (פרשתנו לשיטתי' והספרי (23
– ב צ, חולין (ועד"ז כאן)כו' בפרש"י המקום הובא שאמר מה אבל

כעפר  זרעך את ושמתי השמים ככוכבי זרעך את והרביתי אבינו לאברהם
הבאי. דברי אינם – הארץ

הארץ  כעפר וגם השמים ככוכבי שיהיו שהכוונה את"ל ובפרט (24
שמפורש  כתוב שהובא הנ"ל) (הוצאה בספרי קצת וכדמשמע ביחד,
בפ' (וכן לפנינו בספרי שגם ולהעיר וכחול". השמים "ככוכבי שניהם
האדמה  וכצמחי ימים כחול כולם מונה משה דברי בסיום שם) בהעלותך

לרוב. השמים וככוכבי הים וכדגי הארץ), (וכעפר
יכנשון  אדם דאתברי מיומא עלמא בני כל אי ב: קעא, זח"ב ראה (25
תוכל  אם הככבים וספור ה) טו, (לך כד"א לממני יכלין לא כוכביא לממני

אותם. לספור
על אשר "וכחול ממשיך שבכתוב (אלא הנ"ל בספרי שהובא (26zty

mid כעפר" כ"א זה כתוב הובא שלא לפנינו בספרי הגי' טעם זהו ואולי ."

d`aedy `l`) my epzyxt i"yxta d"ke .["iiad" oiihylwpit z`ved ixtqae] .(dzz fnx) epzyxt y"lia d"ke .('aa) i`ad (minrtd izya) `zi` epiptl ixtqa (*
`zi` jky `iane ,cenrd lka i`ad l"v :onqp (my l"yxdna d"ke) q"yd oeilb lr la` ,(my i"yxa d"ke) "i`ed oeyl" my oilegae .(ixtqd oeyl zlgzd (wx)
epivpey 'ca dbed oke '` '` mikln hewlia d"ke" azeke q"y i"zkn (my oileg) q"wc zedbda `aed oke .my epzyxt i"yxte `nfeb jxr jexr ,(` ,hk) cinza

."i`ad ixacl" (e"q e"nxq c"ei r"eyeh .`"tq z"z 'ld m"anxn) `"tq f"dc`l z"z 'ld d`xe ."iciay
dpekpd `qxibd dl`d zenewnd lkay azke .b"t zereay inlyexia f"cre ,"i`ad zereay i`ad ixcp" a ,ck mixcp 'nbe dpynn mb `iad i`ad jxr mlyd jexra

.'ek gexe lad dz`xed xwiry ziqxt oeyln `ide (e"`ea) i`ed
.wtq ila cenl oikixv mdly i`ad epiide ozgiy i`ce `l` ,lha xac mdixaca oi`y ,i`ad z"x 'd z` ekxa dpd :br 'iq ep`tn r"nxd z"ey d`xe
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כל ֿכך גדול הוא  אך מספר, לו יש  אשר ימים "), "כחול
יספר  לא :aexn"27"אשר 

"ויצברigxkdוכך בענין הים28להבין כחול בר יוסף 
שה "אוכל מובן, מספר". אין כי לספור  חדל כי עד מאד הרבה 
למרות מוגבל , היה בתוכה " ו"נתן  יוסף שצבר  שנים " שבע 
אין "כי לספור" "הסופר חדל  ולכן  כלֿכך, רב  היה הוא זאת 

הסופרים אצל השימושי מספר אין – .29מספר"

) היתה  yxcndeוזאת  ixtqd itl. משה כלפי  הטענה  ,(
קטנה הגבלה  זוהי לברכתנו", "קצבה היא  פעמים " "אלף 
"אלף כי הקדוש ֿברוךֿהוא , שבירך מכפי יותר  הרבה 

לספירה . הניתן מספר הוא  פעמים "

אלף פי כי קושי, זה אין מקרא  של פשוטו לפי אבל
מספר זהו אז ישראל xzeiaממספר  axe lecbרש "י אין לכן .

לו", "אמרו  ובמדרש  בספרי שנאמר  במה  דבריו את פותח

ויברך שוב "מהו השאלה מתעוררת  שבפסוק  כיון אך
" לומר רש "י הוכרח  לכם", דבר כאשר אמרו`l`אתכם  –

כ דלהלן.לו..."

.‰
˙Î¯·Ï ‰"·˜‰ ˙Î¯· ÔÈ· ‰¯È˙Ò ÔÈ‡ Ë˘Ù‰ ÈÙÏ

‰˘Ó
ריבוא ששים  אז היו ישראל  בני30בני הגברים 

שנה31עשרים ששים  גיל32עד עד הגברים נוספים  לכך .
היו החישוב  ולפי והטף , והנשים  ששים, גיל ומעל עשרים

מיליון כשני בערך33לפחות יהיה  זה  מספר  פעמים " "אלף  .
ולפי מיליארד! xwn`שני ly eheytשיבואו סביר בלתי 

איש מיליארד ימנה  אחד  שעם  הייתכן – עלֿכך  בטענה
בלבד.

פעמים " "אלף  שבביטוי מקובל – עיקר  זה וגם  ועוד
אף מאד, רבות  פעמים  אלא  אלף , בדיוק  מתכוונים  אין

מאלף משה34יותר דברי את  בפשטות לפרש  ניתן וכך ,35.

על ֿפני האפשרי  ישראל של ריבוי שהרי ובמיוחד,
הים , וחול הארץ  ועפר השמים  כוכבי כריבוי איננו היבשה ,
אלפי "שיתא – מוגבל הוא  הארץ  כדור של היבשה  שטח כי

עלמא " הוי אמות36פרסי ד' אדם  של ומקומו וניתן37– ,
ולשער שטח 38לחשב  כל על להימצא  יכולים  אנשים כמה 

גם*38היבשה ויהיו ישנם, כאשר  ובמיוחד, הארץ . כדור  של
שדות בתים , חיים , בעלי אחרים , עמים גם  לבוא , לעתיד
של התורה , לפי הנכון, מקומם  – ועיקר ועוד וכו'. וכרמים 

ישראל בארץ  הוא ישראל הצבי39בני ארץ  זוהי ואמנם , .39*,
כולה היבשה מן קטן חלק  רק  היא  זאת בכל ומובן,40אך .

האנשים הארץ41שמספר כדור  בשטח להימצא  ,42היכולים 
וחול הארץ  עפר של העצום  המספר מן  יותר הרבה  קטן הוא 

יחד כולם  של ובמיוחד .*42הים ,
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וראה  הים), כחול (ושם: ליעקב הנאמר – יג לב, בוישלח ועד"ז הארץ").
שם. פרש"י

שם.27) וישלח
מט. מא, מקץ (28

רש"י. ובמפרשי שם. מקץ פרש"י (29
ביציאתן  מנינם הי' וכן יו"ד. א, שלפנ"ז בפסוק רש"י כמ"ש (30
כשנמנו  מס"ר) יותר ונ' מאות וה' אלפים (ג' ועד"ז לז) יב, (בא ממצרים
טז), ל, תשא בפרש"י (כהובא המשכן וכשהוקם המשכן נדבת בתחלת
ההיא  בעת אליכם ואמר ט): (א, כמ"ש משה, כאן מדבר הנ"ל שבזמן

גו'.
ג). (א, במדבר ר"פ יד. ל, תשא – הנ"ל מנינים בכל כמפורש (31
ממצרים  ביציאתם במספרם פרש"י וכן טז. שם, תשא פרש"י ד. כו, פינחס

שם. רש"י מפרש"י וראה שם). (בא
ז. ג, שה"ש רש"י הע'). בסוף שם (וברשב"ם ב קכא, ב"ב ראה (32
היעב"ץ  ובהגהת – א טז, מגילה ודחי תוד"ה שם. תשא לפרש"י גו"א

יד. ל, תשא מחזקוני ולהעיר שם.
פמ"ז. היסודות שער להמבי"ט אלקים מבית להעיר (33

כתיב  אין פעם אלף פעמים אלף כתוב בתחלתו: שם דב"ר ראה (34
שם). הרד"ל חי' (ראה – פעמים אלף אלא כאן

ג. כד, ש"ב בפרש"י וצ"ע (35
רק  זה הרי  שם, הגמרא בהמשך הקושיא לפי וגם א. צד, פסחים (36
ראה  כן אחר ד"ה לפיה"מ (הקדמה וברמב"ם יותר. גדול הוא שהשיעור
אלף  ועשרים ארבעה בהקפו שיש כדור הוא כו' הארץ כדור להסתפק):

מיל.
כט. טז, בשלח יג. כח, ויצא פרש"י (37

א). י, (הוריות בים טיפין כמה לשער שיודעין ובמכ"ש (38

הו  שם) (בפסחים פרסי אלפי דשית שהשיעור ובפרט כל *38) של א
שם. כל תוד"ה וראה וכו'). ימים (גם העולם

יושבים  ישראל בית אדם בן ה"ג: סוף פ"ג בכורים מירוש' להעיר (39
משה) פני – זקנים (מינוי שלך ישיבה כל הא יז) לו, (יחזקאל אדמתם על

אדמתך. על אלא יהא לא
א. נז, גיטין טז. יא, דניאל (39*

מאות  ארבע על פרסה מאות ארבע הי' "מצרים שם בפסחים (40
וארץ  בעולם". מששים אחד וכוש בכוש מששים אחד ומצרים פרסה
א. ג, מגילה – פרסה מאות ארבע על פרסה מאות ארבע ה"ה ישראל
תוד"ה  כה. יג, שלח עה"ת פרש"י סוטה). סוף (וראה סע"ב פב, ב"ק

א. כח, ב"מ חמשה
פרטיות  נשמות ריבוא ששים שיש א) (מח, פל"ז מתניא להעיר (41
הוא  ניצוץ שכל ניצוצות רבוא לששים מתחלק שרש וכל "שרשים והן
הס"ה  (וזה אבי"ע" עולמות מארבע עולם בכל ורוח בנפש וכן אחת נשמה
ע' לתניא הגהות בלקוטי החשבון וראה ישראל, נשמות ניצוצי כל של
(בנוגע  ממחז"ל אחד, בגוף ניצוצות כמה להיות אפשר ובפשטות לז),
ומרע"ה  כללית, נשמה הוא מלך וכל כו"כ, כנגד שקול שהוא לכו"כ)

ועוד. ס"ר. כנגד שקול
ב)) (יח, לתחלתו (סמוך להאריז"ל רוה"ק שער לו וראה יש שהאדם

נשמות  ותרי"ג ברוחו רוחין ותרי"ג נפשו בשורש נפשות ניצוצות תרי"ג
ואכ"מ. כו'. בנשמתו

א) (יז, צו לקו"ת וראה הכל. שיקומו תחה"מ לאחרי – וצע"ק (42
וראה  שיער. לאין רבבות אלפים אלפי פנ"ו האמונה ובשער רבבות, ריבוא
פרנקפורט, הורביץ, – ראשונים של בתורתן (נדפס לרס"ג שאלות עשרה

השלישית. השאלה תרמ"ב)
.24 הערה לעיל ראה (42*
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עליכם ש"יוסף  איפוא , יוצא  מקרא , של פשוטו לפי
לברכות  סותר  אינו פעמים " אלף  כיככם  – שלעיל הקב "ה 

השאלה בדרך נאמרו הקב "ה ממש43ברכות  ולא ,44

הארץ46שמים45ככוכבי עפר  הים47, שני48וחול ומצד ,

הביטוי  משמעות  minrtגם sl`.גבול ללא להיות  יכולה 

לכם ", דבר  כאשר אתכם  "ויברך שוב שנאמר כיון אך
לטענת כתשובה  זאת  להוסיף  צריך היה  שמשה  מובן,
אתה "משה  אמרו שישראל  רש "י אומר  לפיכך ישראל.
את הקדוש ֿברוךֿהוא הבטיח כבר לברכתנו, קצבה נותן

למנות...". איש  יוכל אם  אשר אברהם

.Â
È¯ÙÒ‰Â ˘¯„Ó‰ ÔÈ·Ï È"˘¯ ÔÈ· Ï„·‰‰

רש "י אומר  למנות " איש  יוכל אם "אשר הפסוק  על
לפי ימנה ". לא זרעך כך  להמנות  לעפר אפשר שאי "כשם 
רבים היו  שהם  עלֿכך היתה  לא  ה ' שברכת  מובן, זה 
לא הם  הרב  מספרם  שמפני  אלא  הארץ , עפר כמספר

נמנה אינו  שעפר כשם בדיוק  שאלת49ייספרו היתה  וזאת  .
הקדוש ֿברוךֿהוא אם  לברכתנו ": קצבה  נותן "אתה  ישראל
– אותם יספרו שלא עדֿכדיֿכך רבים  יהיו שהם  הבטיח 
"ככם מספר ומציין משה  בא  כיצד – ימנה " לא "זרעך

minrt sl`ייספרו שהם  כלומר, ,"50.

גדול מספר להיות  יכול פעמים" אלף  "ככם  ואמנם,

מאשר יותר אף היא  שכוונתו שייתכן שהוסבר, כפי ביותר,

נמנים הם  הגבלה , של  ענין זהו זאת, בכל – אלף  פי
" הברכה  בעת  למספרם  יחסי באופן `slונמדדים  mkk

minrt."

רש "י: פירוש  לבין והמדרש  הספרי בין  ההבדל  וזהו
נותן "אתה  משה  כלפי  הטענה  היתה  והמדרש  הספרי לפי

יותר הרבה  קטן מספר מציין שמשה לברכתנו", קצבה 
השמים ככוכבי שיהיו הקדושֿברוךֿהוא  שברכם  מכפי

הארץ הפסוק23וכעפר תחילה  בספרי מובא  על ֿכן ואשר  ,
זרעך את  minyd"והרביתי iakekk(יותר מאוחר (הכתוב  "

הארץ " כעפר זרעך את  "ושמתי בפסוק  שגם לבאר כדי 

שבכך הרבה  לכמות  .51מתכוונים

על איננה  לברכתנו" קצבה  נותן "אתה  רש "י לפי  ואילו
אשר בעוד המספר ציון עצם על אלא  המספר , גודל

שלהקדוש ֿברוךֿהו במסגרת  כלל  יהיו לא  שהם הבטיח  א
השמים , ככוכבי  הפסוק  את מצטט רש "י אין לכן מספר .

הים כחול ספירה52או תיתכן לגביהם אשר את53, אלא  ,

למנות ..." איש  יוכל  אם  "אשר  כדלעיל.54הפסוק  ,

.Ê
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"זו משה  עונה  כך אבלilynעל  אתכםed`היא יברך
בברכת גם  מברכם הוא  לכם ": דבר  d'כאשר sqeiהברכה ,

"משלי ", היא  זו שברכה  כיון  אך הקדוש ֿברוךֿהוא , שנותן

`edאבל" בהגבלה . הברכה נאמרת יברךed`אמרה ,
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אשר  "כחול הלשון נאמר בנ"ך כתובים שבכו"כ מזה וכדמוכח (43
יג, ש"א יב. ז, שופטים ד. יא, יהושע ראה – גוזמא בדרך הים" שפת על
על  ולא שלמה חכמת על נאמר (שם ט ה, כ. ד, מ"א יא. יז, ש"ב ה.

ועוד. ט. א, חבקוק בכמות). ריבוי
בלי  ולא בקצבה הוא ה' שברכת כאן, שלמה ביריעות מוכח וכן (44
דברי  בפי' מש"כ מובן אינו דאל"כ להספרי) (כנ"ל בהשאלה גם מספר
שאתם  מה ר"ל פעמים אלף שיהי' ה' ברכת על מוסיף אני "כלומר רש"י

עוד  ה' יוסף ה' בברכת להיות פעמים".עתידים אלף עליכם
ומכניסן  שמוציאן לכוכבים "שנמשלו שמות ר"פ פרש"י ראה (45

הקב"ה. ע"י שהוא אף מספר, יש בהם שגם והיינו כו'". במספר
ככוכבי  "הרבית נאמר כג) (ט, שבנחמי' מזה גם וכדמשמע (46

" משה שאמר כב) (יו"ד ובעקב השמים dzreהשמים". ככוכבי ה"א שמך
כו, (פינחס ריבוא מס' יותר מעט רק היו לארץ שבכניסתם אף לרב",

נאֿג).
הנ"ל) (ע"פ י"ל מפרשו, רש"י דאין "שבעיםוהא לגבי ירדו ytpכי

ומעלה  כ' מבן גברים רבוא דס' הריבוי הרי שם), (עקב מצרימה" אבותיך
י"ל  יותר ובפשטות לרוב. השמים כוכבי ע"ד ריבוי הוא הנ"ל כל לבד

יוד) (א, בפרשתנו פירש שכבר ע"ז סמך כיום דרש"י משולים "הנכם
כבפרשתנו  "היום" נאמר לא עקב שבפ' כיון עצ"ע [אבל כו'". קיימים
8 ובהערה 1 ע' טל חלק לקו"ש וראה – רש"י. של דיוקו עיקר שזהו

שם. אלקים בית וראה שם].
כפשוטו. הארץ לעפר הדמיון פירש לא שרש"י בפנים לקמן ראה (47

היי את ס: כד, ח"ש ברש "י ומפורש (48daax itl`l וזרעך את
dkxadתקבלו dze` זרעך את ארבה הרבה המורי' בהר לאברהם שנאמר

ד"ה  ב כב, יומא מרש"י ולהעיר משה. מברכת יותר מועט ה"ז וא"כ גו',
כתיב.

הבט 49) ה): טו, (לך שלאח"ז הפסוק בפשש"מ לפרש צריכין ועד"ז
יהיה  כה לו ויאמר אותם לספור תוכל אם הכוכבים וספר השמימה נא
למנות  שאא"פ כמו זרעך למנות יוכלו שלא בזה היא שההבטחה זרעך,
הוא  וכן ד. כו, תולדות יז. כב, דוירא בהפסוקים י"ל וכן הכוכבים.

לג, בירמי' וכן שם. בכל בוישלח פרש"י שלא מה מובן ועפ"ז כב.
(א, בפרשתנו שפירש כמו הבאי" לשון הכתובים "דברו הנ"ל הפסוקים
אם  צ"ע מקרא של דבפשוטו ע"ז (נוסף כי בספרי, הדרשא תחלת כח)

כן לומר d'אפשר zkxaa.אותם למנות שא"א בזה הוא השיווי ,(
ולא.50) ד"ה תשא ר"פ רש"י כאן. לדב"ר משה מידי להעיר

הים  כחול מפורש בו שנאמר הכתוב שמובא להגירסא ופשיטא (51
בגדר  שהם בענינים שמדובר לגירסתנו בספרי מהסיום מסתבר וכן כנ"ל.
וראה  בפועל. לספור כלל רגילים שאין מופלג, ריבוי שהם ורק מספר,

.53 שבהערה לקו"ת
הובאו  שלא הים כחול שיהיו נאמר שבהם להכתובים בנוגע (52
הארץ  כעפר כ"כ ריבוי שאי"ז כיון עכ"פ) (בדוחק לתרץ אפשר בפרש"י

.26 הערה כנ"ל כו',
ג. סח, ואילך. ד סז, בלק לקו"ת ראה (53

הכתוב  וסיום המשך גם שהובא רש"י וכת"י הדפוסים לגי' וכן (54
השמים  לכוכבי הארץ עפר בין ההפרש זהו שהרי מובן, הארץ", עפר "את
שם. כבלקו"ת הארץ עפר משא"כ עכ"פ, מספר בגדר שהם הים, וחול
הכתובים  ולא הארץ כעפר שיהיו הכתוב רש"י הביא זו) לגירסא (גם ולכן

.52 הערה לעיל וראה .(49 הערה (הנ"ל שלאח"ז
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שמברך כפי  תקויים הברכה לכם ", דבר  כאשר אתכם
איש יוכל אם  "אשר לכם ", דבר "כאשר הקדוש ֿברוךֿהוא

למנות...".

עליכם "יוסף  הביטוי  באמצעות  גם  מובן לכך ההסבר 
ודם בשר בהיותו משה , ובזמן55ככם ": במקום  המוגבל ,

מספר את  ההגבלות , את  "לפשוט " יכול אינו  מסויים ,
– מברך הוא אותם  ואשר "ככם", רואות  שעיניו היהודים 

" היא  mkkברכתו mkilr sqei"56ברכת זאת לעומת  .
בהבטחתו – כלל מוגבלת  אינה הקדוש ֿברוךֿהוא
הוא ימנה" זרעך גם  למנות ... איש  יוכל אם  "אשר לאברהם 
איש יוכל אם "אשר של במצב  היותם  את רואה  כבר

למנות...".

`nbecעשרת את  מדוייקת): ממש  לא כי  (אם זה  לדבר
הקדוש ֿברוךֿהוא  אמר אחד,l`xyilהדברות  בדבור 

היו מכן בפני`mzeולאחר ודבור דבור  כל הדברות , עשרת 
.57עצמו

.Á
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ת של רש "י:מ "יינה  בפירוש  ורה"

האריז"ל במוצש "ק58בכתבי חל הסתלקותו יום (אשר
מנחם ֿאב ה' משלי59זה , כאן "עד משה  דברי  על  מוסבר (

משה "כי – לכם " דבר כאשר  אתכם  ויברך  ואילך מכאן 
"כזה – מלאות האותיות  וכאשר  ש ֿדֿי", א ֿל  בגימטריא
"יעלו – הכולל" עם יו"ד דל"ת  שי"ן למ"ד אל"ף 
היה משה של  וכחו בינה ", של האלף  והיא  אלף  בגימטריא
אומר הוא  ולפיכך פעמים ", באלף  ברכם ולכן  אימא "עד
אבא מבחינת  אתכם  ויברך ואילך  מכאן משלי  כאן "עד

עילאה ".

מקרא של פשוטו שבין ההתאמה את רואים  בכך וגם 
התורה . פנימיות  לבין

גבול, בלי  של הענין הוא : לכך שההסבר לומר ויש
לבליֿמספר כוונתו שאין למרות והמדרש , הספרי לפי

מספר" "אין של  הענין הרי כדלעיל , בהשאלה , אלא  ממש ,
אמיתי. ענין והוא  אמת , בתורת  נאמר  בהשאלה , ואפילו
כעפר השמים , ככוכבי יהיו שהם  לישראל אומרים  כלומר,
מפני מרוב ", יספר  "לא  אשר  ריבוי הים , וכחול הארץ 
אמיתי, גבול" מ"בלי  יספר " "לא  של הענין נלקח  שבשרשו

(שהוא  בעולם  כאן שנמשך  כפי זהlaben)אך ענין יורד ,
יספר  "לא של ".aexnבאופן

ככוכבי הם  שישראל בכך והמספר ההגבלה  כלומר,
מצד אלא מצידם , איננו הים  וכחול הארץ  כעפר השמים,
מהותם דבר של לאמיתו אך הזה , בעולם  בעולמות , היותם 

אמיתי גבול בלי היא למעלה, בשרשם  .60האמיתית ,

שריבויים ולמדרש , לספרי בהתאם  יוצא , זה  לפי
וכחול הארץ  כעפר השמים , ככוכבי ישראל של העצום
גבול בלי מדרגת  נובע  מרוב ", יספר  "לא אשר הים 
מוגבל, וריבוי לאצילות. מעל האין ֿסוף  מעולמות למעלה ,
שרשו "מספר", נקרא הוא  אדם  בני בלשון גם  אשר

דאצילות ספירות  עשר  גבול, בדרגת הוא  .61למעלה

.Ë
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עצום בריבוי  כשאינם  ישראל על מדובר כאשר גם 
לברכת משה  ברכת בין הבדל יש  רש "י, כדעת  כלֿכך,
שבהם , ההגבלה בולטת  משה  בברכת הקדוש ֿברוךֿהוא:
היא אין הארץ ) (עפר הקדוש ֿברוךֿהוא  בברכת  ואילו

מורגשת .

של שמקורם  מובן,lkוכיון למעלה , הוא  הענינים
שיש בדרגה  הוא למעלה  האלו הענינים  שני של שהשורש 
ההתחלקות ענין מתחיל ששם אצילות , – כלי בה 

המ  ענין – למטה62ספרוההגבלה  גם זה  ענין יורד ולכן ,
אדם . בני  בלשון גם בפועל, ובמספר בהגבלה

לכלים , שמעל האור  בדרגת ששורשו ענין לעומת 
של ענין למטה  מכך נמשך כלי, שם  שאין ilaבמקום 

הארץ63מספר כעפר השמים, ככוכבי ריבוי לעולם , יחסית  ,
הים . וכחול 
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שם. בהעלותך ספרי ראה (55
שם. עה"ת צפע"נ ראה (56

א. כ, יתרו בפרש"י הובא מכילתא (57
עה"פ. ול"ת הפסוקים שער (58

דברים  משבת שמתברכים בהימים או דברים דפ' בשבוע שחל (59
תשל"ט). – זו (כבשנה

בהענין  ואילך, 162 ע' ח"ז [המתורגם] בלקו"ש משנ"ת וע"ד (60
ה' "שאני וע"ז פשיטות על משל שהוא בהאור השינוי והעדר דפשיטות,
באור  ורק שלמעלה, כו' הפשיטות מבחי' שנמשך לפי שהוא שניתי", לא

והגבלות  גדרים בו שיהיו מוכרח נברא להיותו למטה
מאוד רק שהוא שאף מאדך בכל בענין מהמבואר גם jlyולהעיר

מאד  בחי' ממשיכים שלכן האמיתי, בל"ג שלמעלה, מאד מבחי' שרשו
של  בל"ג וש"נ.האמיתי .122 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש ראה – מעלה

בהוספות 61) ביאוה"ז ואילך) ג (קכו, בתו"ח ח"ש מדרושי להעיר
דמספר  בהחילוק – ובכ"מ פפ"ו) (פל"ד, תער"ב המשך ואילך) ג (קלא,
יותר  ריבוי בבחי' הוא יותר שלמעלה מה כל דבאורות והכלים, האורות
עצם  מצד והרחבה הגדולה עומק אלא התחלקות בבחי' שאינם (אלא
בחלקים  שהוא (אלא יותר בריבוי הוא שלמטה מה כל ובכלים כו'), האור

שם. ופפ"ט שם פפ"ו בסוף וראה רבים),
פפ"ה. שם המשך ראה (62

.61 הערה שבסוף תער"ב המשך ראה (63



ireaydלד cenild xefgn t"r ± mixac zyxt ± zegiyÎihewl

הכלים ענין  מורגש  אם הוא , האופנים  שני בין ההבדל
לא . או

פירוש לפי הקדוש ֿברוךֿהוא שברכת  יוצא , זה  לפי
כלים , שאין במקום  הכתר , בדרגת  היא והמדרש  הספרי
היא רש "י פירוש  לפי הקדוש ֿברוךֿהוא ברכת  ואילו

כלים בה  שיש  חכמה , מורגשים ,64מבחינת  הם  שאין אלא  ,
הכלים וגם  בכלל, החכמה  נקראת ולכן לאור, בטלים  הם

אורות – "חיוהי " בשם  שבה65שבה, משה ברכת  ואילו ,
בינה מבחינת  היא והמספר  ההגבלה  ענין ששם64מורגש  ,

הכלי ענין .65מורגש 

(ונגלה פשט – האופנים  בשני  התורה  לימוד ועלֿידי 
ה "מספר" שענינו התורה ,66בכלל ), ופנימיות  שבתורה ,

האריז"ל שאמר (וכפי האריז"ל  של שדוקא67תורתו ,

החכמה , זאת  לגלות  ומצוה מותר האחרונים  אלו בדורות
ובאופן החסידות  בתורת בימינו התגלתה  oeqpxtziy68אשר 

שבתורה , האיןֿסוף ענין שהיא  חב "ד), חסידות  מיניה ,
המספר להגבלת  ייזכו69מעל אז אחת , תורה  של ובאופן ,

"והיה של אשרxtqnלתקופה ישראל ... le`בני cni `l
xtqi"70. ממש ובקרוב  לבוא, לעתיד שתהיה 
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ואילך) קג (ע' וארא אוה"ת ואילך) סע"ג (ז, במדבר ובלקו"ת (64
מספר  בחי' שרש שהמלכות שמבואר ועוד, (60 (שבהערה תער"ב המשך

ואכ"מ. יותר, בכללות הוא (ע"ש) כו'
ובכ"מ. וש"נ. סע"ד), (פז, מטות ס"פ לקו"ת ראה (65

סה"מ  א). תע, ח"ב קונט' (בסה"מ תרפ"ה השני ביום סד"ה (66
.193 ע' תש"ה סה"מ .68 ע' ה'ש"ת

ב). (קמב, סכ"ו אגה"ק (67
לזהר: מלך מקדש ובהקדמת בסופו). (ת"ו התקו"ז לשון (68

.. (לתקו"ז yxetiykיתפרנסון מלך ובכסא כו'. מאמריו אמיתות להם
כמה  זה אשר) (אף כו' המשיח לימות קרוב דוקא בתראה בדרא שם):

של) באופן דוקא צ"ל הלימוד (כי כו' שנתגלה שנים כו'מאות יתפרנסון

eyxeti'כו זלה"ה האר"י שגילה בהקדמות העמוקים כו'epiaiyמאמריו
דבגיני' הסגולה עכ"ז כו' טוב שכר לו שיש הגם בעלמא גירסא הלומד כי
גם  ראה – כו'. המאמרים פירושי וילמדו כשיתפרנסון היא דרור וקראתם

ההקדמות. לשער הרח"ו הקדמת כן
פנימיות 69) שם: ה'ש"ת סה"מ וראה .66 בהערה שצוינו מקומות

דהגבלה. בהכלים שהוא אלא בל"ג בחי' הוא בכללותו הנה התורה
ארוכה  לומר שייך אינו התורה ובפנימיות תקכב: ע ' תרס"ו ובהמשך

ג"כ. מארץ
שם. נ"ך אוה"ת .53 שבהערה בלק לקו"ת וראה א. ב, הושע (70

שלאח"ז. בשיחה בארוכה וראה

"שלו"  ובשבת  באב,  עשר  בחמשה  ועכ"פ:  לט"ב  הסמוכין  זכאין  ביומין  בפרט  התועדויות 
שלאחריו, ובשבת שלאחרי' שבת מברכים דחודש אלול, חודש החשבון )והתשלומין( דימות שנה זו. 

ובשלש פעמים הוי חזקה – חזקת תורה ומצוותי' ומתוך שמחה וטוב לבב תמיד כל הימים. 

בברכה להצלחה רבה בכהנ"ל, 

 והרי כ"ז גם ימהר ויחיש שבקרוב ממש יקויימו 

 היעודים-ההבטחות שיהפכו ימים דאזלינן מינייהו 

 לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו 

 )אהבת ישראל( וידעו כי אתה שמך הוי' לבדך עליון 

 על כל הארץ, 

בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו 

מ. שניאורסאהן.

לוי  יום היא"צ וההילולא של אאמו"ר  נ.ב. הש"ק שלאחרי ט"ו במנ"א – הוא כ"ף במנ"א, 
יצחק בן הרב אא"ז ברוך שניאור ז"ל – זה ארבעים שנה. 

ועלי החוב והזכות גדול להציע ולבקש וכו' – ללמוד בההתועדות מתורתו, ולנדב ביומא דין לז"נ, 

בבית  חבוש  הי'  ועי"ז  הברזל",  "מאחורי מסך  בנ"י  בתוככי  היהדות  הפצת  על  נפשו  שמסר 
האסורים ונשפט לגלות ומת בגולה ושם מ"כ, 

זכותו יגן עלינו ועכ"י – שליט"א.

המשך מעמול ג



לה

mixac zyxt zegiyÎihewlc dgiy hi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
˙Î¯· ÈÙÏÎ ‰ÏË· ‰È‡ ˙Ï·‚ÂÓ‰ ‰˘Ó ˙Î¯·

'‰
הפסוק  ככם 1על עליכם יוסף אבותיכם אלקי "ה'

נאמר  לכם", דיבר כאשר אתכם ויברך פעמים אלף
הקדוש2ֿבמדרש  משה, רבינו ישראל: לו "אמרו :

אלף  אמרת ואתה לברכותינו, קצבה נתן לא ברוךֿהוא

ברכתי, משלי – אתכם שברכתי מה להם: אמר פעמים,
דיבר  כאשר אתכם יברך הקדושֿברוךֿהוא כשיבוא

קצבה). ללא (ברכה לכם"

שהקדושֿברוך3ֿמפורסמת  כיון כך: על הקושיא

ברכת  מוסיפה מה קצבה, לה שאין בברכתו מברך הוא

בכך  נכללת זו והרי – פעמים" אלף "יוסף ... משה
מאשר  לא ואפילו יותר רבה במדה מקום תופסת ואינה

מנה" מאתיים ?4"בכלל

מפרשים  היא,5יש משה ברכת שמעלת העונים,

ישראל  כאשר רק חלה הקדושֿברוךֿהוא שברכת

תלויה  אינה משה ברכת ואילו ומצוות, תורה מקיימים
תנאי. בשום

מתאים  זה הגמרא 6פירוש הפסוק 7לדברי 8על

יספר": ולא ימד לא אשר ישראל... בני מספר  "והיה

– כאן מקום, של רצונו עושין שישראל בזמן – "כאן
ברכה  כלומר, מקום". של רצונו עושין שאין בזמן

בזמן אף חלה ("מספר") רצונו oi`yמוקצבת עושין

ללא  שהיא הקדושֿברוךֿהוא, ברכת אך מקום, של
עושין  שישראל בזמן רק חלה יספר") ("לא קצבה

מקום. של רצונו

אחר  באופן ברכת 9[או הזה, בזמן – משה ברכת :
בהתאם  לבוא. לעתיד – לנאמר 10הקדושֿברוךֿהוא

לעתיד 11במדרש  אבל מספר.. להם יש הזה ש"בעולם
ולא  ימד לא אשר הים כחול ישראל בני – לבוא

יספר"].

בין  שההבדל מובן, בפרשתנו, המדרש מלשון אבל
והשניה  "משלי" היא שאחת בכך רק הוא הברכות שתי

קיימות שתיהן אך – "הקדושֿברוךֿהוא" eze`aמשל
הקדושֿברוךֿהוא  ברכת שחלה בזמן גם כלומר, זמן.
משה  ברכת של להוספה מקום יש קצבה, לה שאין

קצבה. לה שיש

כך את igxkdיתרֿעלֿכן: המצטט רש"י, מדברי
שום  ללא מובן,12המדרש גם ומזה הסבר, תוספת

מקרא, של פשוטו שזהו

מספר  "והיה הפסוק של לפשוטו בהתאם גם וזאת
שמשמעותו  יספר", ולא ימד לא אשר ישראל... בני
אלא  שונות, בתקופות שמדובר איננה הפשוטה

" יהיה כאשר זמן גם xtqnשבאותו ישראל" בני
יספר". ולא ימד "לא הברכה תקויים

.·
‰ÏË· ‰È‡ ˙Ó„Â˜‰ Y ‰ÓˆÚ ‰Î¯··

רבנו  משה של המוגבלת שברכתו זה, לענין בדומה
בברכה  גם נמצא הקב"ה, ברכת לעומת בטלה איננה

המדרש  פירוש לפי עצמה, עליכם..." יוסף על 13"ה'...
– תוספת? בלשון ברכן למה ככם... עליכם "יוסף כך:

מן  יתירה הקדושֿברוךֿהוא של העיקר"14שתוספתו
דוגמאות). מספר לכך (ומביא
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יא.1) א, פרשתנו
י,2) ולבהעלותך עה"פ, ספרי עה"פ. בתיב"ע ועד"ז יג. פ"א, דב"ר

עה"פ. פרש"י לו.
לך".3) (ב"ויתן של"ה סידור שם. ודב"ר ספרי רש"י, מפרשי ראה

שלפנ"ז. שיחה וראה ועוד. שם). לדב"ר יוסף בענף נעתק
א.4) עד, ב"ק
רב 5) דבי ספרי וראה ועוד טוב דבק חיים, מים באר לבוש, גו"א,

ועוד. כאן. לספרי
שם.6) לדב"ר יוסף עץ וראה כאן. רב דבי ספרי
ב.7) כב, יומא

א.8) ב, הושע
כאן.9) לדב"ר מהרז"ו פי' כאן. לדוד ומשכיל מהרי"ק ופי' חידושי

כאן. בשפ"ח הובא נח"י וראה
כאן.10) לדוד משכיל
יד.11) פ"ב, במדב"ר
בפרש"י.12) רמז כל לכאורה, אין, – הנ"ל רש"י מפרשי דלתירוץ

ס"י. לקמן ראה אבל –
ד.13 פס"א, ב"ר וראה כאן. דב"ר

כאן):14) בדב"ר מסיים (ועד"ז שם בין lrבב"ר החילוק העיקר.
.13 הערה 428 ע' .10 הערה 423 ע' ח"ה בלקו"ש נתבאר ו"על" "מן"
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של  הברכה "תוספת" אם מובן: אינו לכאורה,
" היא תורתdxiziֿהקב"ה מכנה מדוע העיקר", מן

" בתואר הקודמת הברכה את (לעומת xwirאמת "
הקודמת  הברכה אם לכאורה, והרי, ה"תוספת"),

הופכת היא הקב"ה, של ה"תוספת" מן ,lthlפחותה
לעיקר? ולא

של  ש"תוספתו שלמרות לכך, הוכחה ישנה מכאן
הברכה  אין זאת בכל העיקר", מן "יתירה היא הקב"ה"

ל" נחשבת היא מכך: יותר ואף בטלה, "xwirהקודמת
הקב"ה. של תוספתו לעומת

.‚
˙Ï·‚ÂÓ ‰„Â·Ú Y ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÂˆ¯ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡

את  יותר ולהסביר להקדים יש זאת להבין כדי
– יספר") ולא ימד ("לא "כאן דלעיל: חז"ל מאמר
("מספר") כאן מקום, של רצונו עושין שישראל בזמן

מקום": של רצונו עושין שאין בזמן –

עבודתם  עלֿידי דוקא חלה כללי, באופן ברכה, הרי
– המוגבלת הברכה שגם מובן, וממילא ישראל. של

אלף xtqn"והיה "יוסף... משה לברכת (בדומה "...
ישראל  בני בעבודת תלויה – שזוהי 15פעמים") אלא ,

מכונה  שהיא כך, כדי עד – מושלמת שאיננה עבודה
עושין אשרepevx"אין לקין, בדומה מקום", iad`של

לאחריו  ורק שהביא, הראשון היה ואף לה' מנחה
הביא הגרוע".mb`ed"16"והבל "מן הביא הוא אבל ,

היא  – כמובן קין, מקרבן למעלה כי אף – לכך בדומה
במידה  שהיא שכיון ומצומצת, מוגבלת עבודה כל
את  באמצעותה ו"ממשיכים" עושין אין הרי ובמספר,

epevx גבול מכל הנעלה הקדושֿברוךֿהוא, .17של

"מספר" – האלו הענינים שני את אף מוצאים אנו
אדמו"ר  יותר: נעלית בדרגה – יספר" ולא ימד ו"לא

מסביר  היא 18הזקן – "מספר" מושלמת, ה' שבעבודת ,
" ניתנו אשר המצוות, קיום תרי"ג..."xtqnaעבודת

תגרעו" ולא תוסיפו יש 19ו"לא מצוה לכל (וגם
והגבלות  ימד 20שיעורים ו"לא מוגבלת. עבודה זוהי – (

הנעלית  עבודה – התשובה עבודת היא יספר" ולא
והגבלות  .21מ"השתלשלות"

.„
¯Â˘˜ Y ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ Y '‰ ˙„Â·Ú· "¯ÙÒÓ"

"ÏÂ·‚ŒÈÏ·"Ï
לא  אשר מספר... ל"והיה הפשוט הפירוש כאמור,
שונים, ענינים בשני שמדובר איננו יספר", ולא ימד

ולא  ימד "לא של באופן הוא עצמו שהמספר אלא,

יספר",

בעבודת  יספר" ו"לא "מספר" לגבי גם מובן מכך

"לא  של במעלה קשור "מספר" של הענין שגם ה',
באמצעותן  גם אך מוגבלות, הן המצוות אמנם, יספר":

רצון epevx"עושין את "ממשיכים" – מקום" של

יספר" "לא – גבול מכל הנעלה .22הקדושֿברוךֿהוא

שבקיום  הוא, העבודה סוגי שני שבין וההבדל

כי  בגלוי, ניכרת גבול" ה"בלי השפעת אין המצוות
התשובה  עבודת ואילו מוגבלת, היא הגלויה העבודה

ולכן  העובד), האדם (מצד מוגבלת בלתי בגלוי היא
בה  גלוי הוא יספר" ולא ימד "לא של .23הענין

הקדושֿ של רצונו הן המצוות הוא: לכך ההסבר

גם  כך מוגבל, בלתי שהוא כשם ובדיוק ברוךֿהוא,
באמצעות  לעולם "יורד" לפיכך מוגבל. בלתי רצונו

בלתי  שהוא הקדושֿברוךֿהוא של רצונו המצוות,
יספר"). ("לא מוגבל

של  "מבחוץ" הגבלה איננה המצוות של הגבלתן

אלא, באמצעותן, לעולם ש"נמשך" האלקי האור
עצמו, את כביכול הגביל, בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

פעולה oi`dשהרצון ידי על דוקא "יומשך" שלו ֿסופי
תוכל  זו שפעולה באופן – מכך ויותר וזו, זו מוגבלת

הנובעת  הגבלה זו שאין וכיון ואור. ככלי אותו, לקלוט

שהקדושֿברוךֿהוא  אלא ח"ו, לו, שמחוצה מדבר
את והגבלה מגביל מדידה החסידות: כלשון עצמו,

הגבלה  זו אין דבר, של לאמיתו הרי .24עצמית,
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כאן.15) רב דבי ספרי גם ראה
שהביא16) לתיב"ע ובפרט ובפרש"י. גֿד ד, .ixekia`בראשית
לקו"ש 17) וראה ב. לה, ברכות מהרש"א (חדא"ג הידוע פי' ע"ד

.98ֿ9 ע' "בזמןp"yeחי"ב הוא דק"ש שני' דפרשה במרז"ל (oi`y ישראל
"בכל בה נאמר לא כי רש"מ", .jc`nעושין

ואילך).18) ג ז, ואילך. סע"א (ו, בנ"י מספר והי' ד"ה במדבר לקו"ת
חט"ו 19) [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה א. יג, ראה ב. ד, ואתחנן

.8 הערה 149 ע'
ובכ"מ.20) ס"י. אגה"ק ראה

דכ"ב 21) דיומא רפ"ב ל"גמרא שמציין ב) (ו, שם לקו"ת וראה
ע"ב".

מי 22) סד"ה א). ע, א. (סח, וביאורו מנה מי ד"ה בלק לקו"ת ראה
פ"א. תש"ב גנים מעין ד"ה תרס"ב. מדד

כי 23) לעת"ל, הוא יספר דלא ממדרש הנ"ל עם זה גם לתווך ויש
הגהות  ד). ז, ג. (ו, שם במדבר לקו"ת וראה התשובה. ענין עיקר יהי' אז

(ואילך). סב ע' במדבר (אוה"ת לשם הצ"צ
ה'24) וירד ד"ה ואילך. פ"ה תרנ"ז כחתן והוא ד"ה בכ"ז ראה

ועוד. ואילך. נב ע' תרס"ו המשך תרס"ב.
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הוא  העולם כי הכרחית, היא זו הגבלה שני, מצד
האלקי  האור את לקלוט יכול ואיננו מוגבלת, מציאות
שעבודת  וכיון להתבטלותו, הגורם מוגבל, הבלתי
להיות  חייבת היא לעולם, קשורה והמצוות התורה

מוגבלת.

ימד  לא אשר מספר... "והיה של המשמעות וזוהי
הגבלה  איננו המצוות של ה"מספר" – יספר" ולא
הבלתי  השפע לעולם יורד באמצעותן כי אמיתית,

יספר". "לא של מוגבל

.‰
"ÏÂ·‚ ÈÏ·" ÌÚ "ÏÂ·‚" Ï˘ „ÂÁÈ‡ Y ˙ÈÏÎ˙‰
היא  המצוות תכלית אם להבין: צריך אך

האלקי האור ה'eppi`y"המשכת" עשה למה – מוגבל
לעולם קשורה תהיה זו שעבודה יכול eppi`yכזאת,

להיות  תצטרכנה שהמצוות כך כזה, אור לקלוט
לתוך  מוגבל הבלתי הרצון את להוריד כדי מוגבלות,

מוגבל? עולם

ובאופן  למטה, המצוות נתינת הוא: לכך ההסבר
להתקיים  צריכות היו שהן מכך נובעת אינה מוגבל,
לא  כן שאילולא משום היינו – מוגבל במקום למטה,
אלא  – מוגבל הבלתי האור את כאן לקלוט ניתן היה
בלתי  דרגה קיימת כאשר איננו ההתעלות ששיא מפני

יספר" "לא של dnvrמוגבלת ipta כאשר דוקא אלא ,
שה"מספר" גבול", "בלי לבין "גבול" בין חיבור יש
דוקא  יספר", ולא ימד "לא עם ומתאחד מתעלה עצמו
והן  מ"גבול" הן הנעלה יתברך, עצמותו מתבטא כך

גבול" .25מ"בלי

עצמית" "מדידה באמצעות רק לביצוע ניתן זה דבר
והאורות  הגילויים מצד הוא: ברוך סוף אין עצמּות של

ענינים שני הם וה"גבול" גבול" ה"בלי .mipey26הרי
י  על הוא,רק ברוך סוף אין עצמּות של ה"מדידה" די

לענין xeaigאפשר בדומה גבול", "בלי עם "גבול" של
המדה" מן אינו ארון "מקום צריך 27של הארון מקום :

לפי ארכו..."dxezdלהיות, וחצי "אמתיים – מדוד ,28

" זה מקום זה, עם ויחד –epi`."המדה מן

מברך  הקב"ה כאשר גם בטלה משה ברכת אין לכן
ברכה ישראל היא oi`yאת המטרה כי קצבה, לה

ביטול  ולא גבול", "בלי עם "גבול" של איחוד
ה"גבול".

אלף  "יוסף... משה ברכת גם קיימת לפיכך
תהיה  המוגבלת שהבריאה לכך הגורמת פעמים",

פעמים" "אלף של ריבוי כדי עד כך,29מושלמת ואחר ,
זו ברכה בתוך תחול הקדושֿברוךֿהוא, dnvrכשיבוא

קצבה, לה שאין הקדושֿברוךֿהוא של ברכתו גם
הריבוי  על נוסף קצבה, לו שאין זה ריבוי ונגרם

הבריאה. גדרי לפי להיות המסוגל

.Â
"Í¯·˙È" È"Ú ˙È¯˘Ù‡ "ÌÈÂ˙Á˙· ÂÏ ‰¯È„"

אדמו"ר, מו"ח כ"ק דברי את להסביר אפשר בכך
פעמים  נוהג היה נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק שאביו,

המדרש  לשון אל להוסיף הקדוש30ֿרבות "נתאווה
המילה  את בתחתונים" דירה לו להיות ברוךֿהוא

לו, "להיות – בתחתונים".jxazi"יתברך" דירה

כאשר  אמנם, הסבר: דרוש לכאורה, שהרי,
צריך  הקדושֿברוךֿהוא של שמו את מזכירים

נשיאינו 31לשבחו  רבותינו שכ"ק מוצאים אנו אין אך ,
מאמרי  בצטטם וכדומה "יתברך" המילה את הוסיפו

הקדושֿברוךֿהוא? של שמו מוזכר שבהם חז"ל

של  הענין בין מיוחד קשר שיש לומר, הכרחי
הקדושֿברוךֿהוא "י  "נתאווה של הענין לבין תברך"

בתחתונים". דירה לו להיות

"דירה  של הענין הוא: לכך שההסבר לומר, ויש
המושג  – הקצוות שני את בתוכו כולל בתחתונים"
ומהותו  עצמיותו שוכנת שבעולם כך על מורה "דירה"
כשם  גבול", "בלי שהוא הקדושֿברוךֿהוא של

מהותו  בכל האדם שוכן גשמית המושג 32שבדירה ,
שאין  "התחתון... הזה העולם על מורה "בתחתונים"

ממנו" למטה ה"דירה"33תחתון "גבול". של שיא –
"גבול" עם גבול" "בלי של חיבור איפוא .34היא

דירה  להיות גבול בעלי "תחתונים" יכולים וכיצד
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שם.25) גנים מעין ד"ה בכ"ז ראה
ועוד.26) .30 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש גם ראה
וש"נ.27) א. כא, יומא
י.28) כה, תרומה
ג.29) כד, ש"ב מפרש"י להעיר
ג.30) בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה פל"ו. בתניא הובא כן

ו. פי"ג, במדב"ר

ג).31) לב, האזינו עה"ת בפרש"י (הובא א לז, יומא וראה
תרס"ו 32) המשך בתחילתו. שם וירד ד"ה תתקצז. ר"ע בלק אוה"ת

ועוד. ג). (ס"ע בתחילתו
פל"ו.33) תניא
תתנה,34) ה') (כרך ויצא אוה"ת וראה שם. גנים מעין ד"ה ראה

סע"א.



ireaydלח cenild xefgn t"r ± mixac zyxt ± zegiyÎihewl

מוגבל  שאיננו הקדושֿברוךֿהוא של לעצמיותו – לו
זאת  להסביר כדי במציאותם? להישאר זאת ועם –
המילה  את נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק הוסיף
של  המשמעות ידי על מוסבר זה ענין "יתברך":

הברכה  ענין של .35"יתברך",

.Ê
Ï‡ ‡¯·Ï ÏÚÓ˘ ‰‚¯„‰ ˙„¯Â‰ Y ‰"·˜‰ ˙Î¯·

‰‡È¯·‰
תפילה  לבין ברכה בין ההבדל הוא: לכך ההסבר

את 36הוא  – "ממשיכה" – למטה מורידה שהברכה ,
רצון יוצרת התפילה ואילו עצמו, והמקור ycgהשורש
במקור. קיים שאיננו חדש ענין – רצון" "יהי –

של  לברכתו ואילו בשרֿודם, ברכת לגבי רק זהו
הנברא  להגבלות קשור שאיננו הקדושֿברוךֿהוא,
ליצור  יכולה היא התפילה: מעלת את גם יש המתברך,

הנברא. של משרשו הנעלה חדש, ענין

שני  ישנם הקדושֿברוךֿהוא בברכת כלומר,
מעל  הנברא, לשורש מעל "מגיעה" היא הקצוות:

מלמעלה זאת ומורידה באופן dhnlל"השתלשלות", ,
ל"השתלשלות"dkyndו"dkxaשל שמעל שהברכה ,"

אל שב"השתלשלות".xapd`יורדת

הקדושֿברוךֿהוא  "נתאווה להוספה ההסבר וזהו
לו האפשרות jxaziלהיות בתחתונים": דירה

הקדושֿ של לעצמיותו – לו דירה יהיו שה"תחתונים"
של הענין ידי על מוסברת Îyecwdברוךֿהוא, zkxa

`edÎjexa"ל הגורמת ,jxazi ה את מורידה ,"dlrnln
ההשתלשלות jezמסדר l` ההשתלשלות .37סדר

.Á
˙„Â·Ú ˙ÂÚˆÓ‡· "˙ÂÎ˘Ó‰"‰ ÏÎ :'‰ ÔÂˆ¯

Ì„‡‰
"בלי  עם "גבול" של החיבור הרי מובן: לא עדיין אך

של בכחו הוא הנעלה edÎjexaÎyecwd`גבול " בלבד,
בעבודת הדבר תלוי מדוע – כך ואם ,xapd`משניהם,

מוגבל? אור רק להביא ובכחה מוגבלת, לכאורה, שהיא,

פעמים  מספר כאמור לכך, הקדוש38ֿההסבר רצון :
באופן  ירדו לא מלמעלה שהגילויים הוא, ברוךֿהוא,

דכיסופא  "נהמא ללא 39של הניתן בושה, של (=לחם

אלה גם ה"המשכות", כל תלויות ולכן lrnyתמורה).
האדם. בעבודת לנבראים,

יתברך  לו "דירה של שהענין למרות לפיכך,
ליה  ב"עביד צורך יש כמתנה, מלמעלה בא בתחתונים"

לנפשיה" "יהיב 40נייחא אז ודוקא המתנה, נותן של

עבודה  להיות צריכה תחילה כלומר, מתנתא". ליה
אור  אליהם יורד אחרֿכך ורק הנבראים, מצד מושלמת

לשרשם  שמעל .41אלקי

ל  גם ההסבר ישראל זהו את המברכים כהנים, ברכת

ברכה – הקדושֿברוךֿהוא של לסדר lrnyבשליחותו

הקדושֿברוךֿהוא 42ההשתלשלות  אם לכאורה: שהרי .
באמצעות  הדבר נעשה מדוע ישראל, את לברך רוצה

בעצמו? לברכם יכול הקדושֿברוךֿהוא הרי הכהנים?

היא, הקדושֿברוךֿהוא כוונת לעיל: כאמור אלא,

ל"השתלשלות", שמעל וה"המשכות" הברכות שגם
באמצעות  האדם, עבודת באמצעות למטה ירדו

ה"תחתונים".

.Ë
"¯˜ÈÚ" Ì‰ ÌÈÂ˙Á˙‰

הקדושֿברוךֿ של שברכתו שלמרות מובן, זה לפי
הגורמת  משה, של ברכתו באמצעות הרי קיימת, הוא

בברכתו  גם שלמות כביכול, נגרמת, הנבראים, לשלמות

היא  (שאין קצבה לה שאין הקדושֿברוךֿהוא של
וכדומה). דכיסופא" "נהמא

הקדושֿ של "תוספתו בלשון לדיוק ההסבר וזהו
מן יתירה שה"xwirdברוךֿהוא כיון :"mipezgz"

הקדושֿברוךֿהוא" של "תוספתו את ממשיכים

ל" וברכתם הם נעשים עבודתם, ",xwirבאמצעות
הקדושֿ של "תוספתו לעולם יורדת שבגללה ולסיבה

.43ברוךֿהוא"
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ואילך).35) פא (ע' שמות אוה"ת ואילך. ג נג, שמות תו"א ועייג"כ
ואילך.36) 37 ס"ע ח"י .427 .423 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

ואילך. פג ס"ע שם אוה"ת ג"כ וראה וש"נ.
חייב37) שזהו"ע שם, ואוה"ת jxalבתו"א mc` ממשיך שהאדם כו',

ראה  אבל – בממכ"ע סוכ"ע מבחי' הגילוי, אל מההעלם סובב בחי'
ע"ד  והוא ה'". עבדי "בבחי' הוא כשהאדם שזהו פד) (ר"ע שם אוה"ת

הקב"ה. של בשליחותו שמברכים כהנים ברכת
ס"ה 38) 73 ע' חי"ב ואילך. 112 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה

ועוד. ואילך.

(בוש)39) בהית חברי' מן דאכיל ה"ג): פ"א (ערלה ירושלמי ראה
בראשית  להב"י ממ"מ להעיר רע"ד). ז, צו, לקו"ת (וראה בי' מסתכל

לטבת. יד ליה"ש אור ד"ה מהדו"ק
ועוד).40) קלא. ע' תרס"ו המשך פס"ח. וככה (המשך בכ"מ הובא כן

א. קנו, ב"ב ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה וראה
מגדר 41) שלמעלה הגילויים שגם הנ"ל, לקו"ש בארוכה וראה

האדם עבודת ע"י נמשכים בארוכה.teb`הנבראים עיי"ש .
וש"נ.42) .(36 בהערה (הנסמן וח"י ח"ה לקו"ש בארוכה ראה
(43.14 בהערה הנסמן לקו"ש גם ראה
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המופלאים" ה"ענינים הם לעיל האמור כל

והמדרש  ה"ספרי" תוכן את המצטט רש"י, שבפירוש
פי  על רש"י, לפירוש הפשוט ההסבר מהו אך הנ"ל.

מקרא  של ?44פשוטו

אומר  היא 45רש"י כאן הקב"ה של שברכתו ,
למנות..." איש יוכל אם "אשר הוא 46ההבטחה בכך .

יהיה, שזמנו מנה", "מי של הענין עם זה ענין מקשר
"עתידין  כאשר "כתרגומו", מפרש: שרש"י כפי

עלמא" לבוא.47דיחסנון לעתיד –

(h"kyz glyie t"y zgiyn)

•
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שלפנ"ז.44) שיחה – יותר בארוכה ראה
בספרי.45) משא"כ

טז.46) יג, בראשית
ט.47) שם, יוד. כג, בלק
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.È
È"˘¯ È¯·„ Ï˘ ËÂ˘Ù‰ ˘Â¯ÈÙ‰

המופלאים" ה"ענינים הם לעיל האמור כל

והמדרש  ה"ספרי" תוכן את המצטט רש"י, שבפירוש
פי  על רש"י, לפירוש הפשוט ההסבר מהו אך הנ"ל.

מקרא  של ?44פשוטו

אומר  היא 45רש"י כאן הקב"ה של שברכתו ,
למנות..." איש יוכל אם "אשר הוא 46ההבטחה בכך .

יהיה, שזמנו מנה", "מי של הענין עם זה ענין מקשר
"עתידין  כאשר "כתרגומו", מפרש: שרש"י כפי

עלמא" לבוא.47דיחסנון לעתיד –

(h"kyz glyie t"y zgiyn)

•

1
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9

שלפנ"ז.44) שיחה – יותר בארוכה ראה
בספרי.45) משא"כ

טז.46) יג, בראשית
ט.47) שם, יוד. כג, בלק

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

מה שהעיר בפרש"י שבת נה, א שמתחיל באמצעית דאותיות ואח"כ - ראשון ואחרון, הנה י"ל 
בשנים א( כי זהו החידוש שהמ"ם הוא אמצעי לאותי' שהוא רק בצירוף אותיות מנצפ"ך ב( ע"פ הכתוב 
אני ראשון ואני אחרון גו' שאני ראשון קאי על קודם לבריאת העולם ואני אחרון לכשיבטלו הרי עתה 
נמצאים באמצע האותיות ומזה מביא ראי' על אני ראשון וא"א, וכמו שכותב גם כת"ר שהוא ע"ד מלך 
מלך ימלוך שמלך לשון הווה ומזה יודעים ג"כ מלך - עבר, ימלוך - לעולם ועד )יעוין בפיה"מ להצ"צ 

על יהי כבוד(.

ובס'  האריז"ל  סי'  עיין   - וספה"ע  הכולל.  שער  יעוין   - לבנה  וקידוש  בכח  אנא  ע"ד  במש"כ 
דרמ"צ ע' 54 שנק' תנופה.

 ב"ה,  ח' מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...נהניתי ממה שמביט בעין יפה על המוסדות באה"ק ת"ו ומודיע ע"ד המעלות שבהם והלואי 
שבמשך הזמן יהיו מעלות עצמיות ולא רק מפני שמשווה לחסרונות המוסדות אשר בחו"ל. וידוע פתגם 
כי ע"פ רוב  זי"ע עד כמה שיש להזהר בהרגש דשביעת רצון  נבג"מ  כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
משתמש בזה היצה"ר ליישן ולעורר רגש של מציאות וישות כו' שבמילא מקלקל עוד, וגם במה שנעשה 
עד עתה, ובאמת גם ע"ז החשש הנני מוותר ובלבד שיהי' ממה להיות בשביעת רצון במדה המתאימה 

לרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר מייסד המוסדות ומנהלם...

ימים אלו  יהפוך  יזכה בתוכנו את הרבים והשי"ת  ובטח  זה עתה  מוסג"פ הקונטרס שהו"ל 
לששון ולשמחה בעגלא דידן.

בברכה - המח' לבשו"ט.



מ

לכם  והייתי  לעם  לי  אתכם  ולקחתי   – ז  ו,  שמות 
לאלהים וידעתם כי אני ה' אלהיכם המוציא אתכם 

מתחת סבלות מצרים

מה

ביאור דיוק לשון הזהר "וידעתם כי אני ה' אלקיכם וגו'", 
מצות ידיעת ה' – ידיעת כל סדר ההשתלשלות, וביאורו

לאלהי"ם  ָלֶכם  ְוָהִייִתי  ְלָעם  ִלי  ֶאְתֶכם  י1  ְוָלַקְחּתִ

א ַקְדָמָאה  ּקּוָדא ּדָ י ֲאִני יהו"ה אלהיכ"ם וגו', ּפִ ם ּכִ ִויַדְעּתֶ

ע ִליּה  ּקּוִדין, ְלִמְנּדַ ָכל ּפִ ְדָמָאה ּדְ יָתא ּקַ ּקּוִדין, ֵראׁשִ ָכל ּפִ ּדְ

ִאית  ּדְ ע  ְלִמְנּדַ ְכָלָלא,  ּבִ ַמאי  ְכָלָלא,  ּבִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְלֻקְדׁשָ

ְלהּו,  ּכֻ ָעְלִמין  ּוָבָרא  ָעְלָמא,  ִרּבוֹן  ִאיהּו  ּדְ ִעָלָאה  יָטא  ּלִ ׁשַ

ְכָלָלא. ַמָיא ְוַאְרָעא ְוָכל ֵחיֵליהוֹן, ְוָדא ִאיהּו ּבִ ׁשְ

ספר הזהר – רעיא מהימנא – חלק ב דף כה, א

ראשיתא  נקט  כך  ואחר  בלבד  בקדמאה  התחיל2 

והייתי לכם לאלהי"ם  ולקחתי אתכם לי לעם  1( ]תרגום ללה"ק[ 

וידעתם כי אני יהו"ה אלהיכ"ם וגו' )הקדים הרעיא מהימנא ואמר 

כי( פקודא דא קדמאה דכל פקודין )מצוה זו של ידיעת ה' היא מצוה 

לי'  למנדע  פקודין  דכל  קדמאה  ראשיתא  המצות(,  דכל  הראשונה 

לקדשא בריך הוא בכללא )ההתחלה הראשונה של כל המצות היא 

לדעת את הקב"ה בכללות, ושואל( מאי בכללא )מהו בכללות, ואמר( 

למנדע דאית שליטא עלאה )לדעת שיש שליט עליון(, דאיהו רבון 

עלמין )שהוא אדון העולם(, וברא עלמין כלהו )וברא כל העולמות(, 

שמיא וארעא וכל חיליהון )השמים והארץ וכל צבאם(, ודא איהו 

בכללא )וזהו ידיעת ה' בכל(.

2( מבאר כאן י"ג שאלות ודיוקים בלשון הזהר, והם:

דכל  קדמאה  ראשיתא  פקודין  דכל  קדמאה  דא  "פקודא  כתוב  א( 

פקודין", מתחיל בלשון "קדמאה", ואח"כ נקט "ראשיתא קדמאה"?

ניתוסף בהתיבות "ראשיתא קדמאה דכל פקודין", הרי כבר  ב( מה 

אמר "פקודא דא קדמאה דכל פקודין", והי' צריך לכאורה רק לומר 

"פקודא דא קדמאה דכל פקודין למנדע וכו'"?

ג( למה נקט שני פעמים "כל פקודין", דהי' יכול לכתוב "פקודא דא 

קדמאה דכל פקודין, ראשיתא קדמאה למנדע לי' וכו'"?

ד( כתוב "דאית שליטא עלאה דאיהו רבון עלמא", מהו החילוק בין 

הלשון "שליטא עלאה", ובין "רבון עלמא"?

ה( בהנ"ל, למה ב"שליטא עילאה" אינו כתוב "דעלמא", וב"רבון" 

כתוב "עלמא", למה לא כתוב "שליטא עלאה דעלמא"?

ו( מהו הדיוק "דאית שליטא עילאה", למה לא כתוב "למנדע דאית 

שליטא דאיהו רבון עלמא"?

ז( כתוב אח"כ "דאיהו רבון עלמא וברא עלמין כלהו", למה מתחילה 

כתוב "עלמא" לשון יחיד, ואח"כ "עלמין" לשון רבים?

ח( מהו החילוק בין "רבון" ובין "ברא"?

ט( מה הטעם והדיוק בלשון הזהר, דכשנקט “דאיהו רבון”, נקט אחר 

כך “עלמא” לשון יחיד, וכשנקט “וברא” כתב אחר כך “עלמין” לשון 

רבים; מה הקשר בין “רבון” ו"עלמא”, ובין “ברא” ו"עלמין”, דהרי 

לא נקט “דאיהו רבון עלמין”, “וברא עלמא”?

י( מהו הדיוק “וברא עלמין כלהו"?

יא( מהו הדיוק וההדגשה שלשה פעמים דכתוב, "בכללא" - "למנדע 

לי' לקב"ה בכללא מאי בכללא", ובסוף מוסיף עוד הפעם "ודא איהו 

קדמאה. גם לאיזה צורך נקט אחר כך ראשיתא קדמאה 

דכל פקודין הרי הי' מספיק שיאמר פקודא דא קדמאה 

דכל פקודין למנדע כו'.

אך הפירוש כך הוא:

קדמאה הא' הוא כתר.

ראשיתא קדמאה הוא, ראשיתא – חכמה, קדמאה – 

בינה.

 – אשר  כתר,  אהי'4  אהי',  אשר  אהי'  כמו3  )והוא 

בכללא"?

כותב כך: "למנדע" דהמצווה הוא  וידייק דהזהר  יראה  יב( המעיין 

ל"דעת", ומפרט אח"כ שלשה פרטים מצד הקב"ה, והם: א( "דאית 

כלהו",  עלמין  "וברא  ג(  עלמא",  רבון  "דאיהו  ב(  עלאה",  שליטא 

וה"ברא",  ה"רבון"  ה"שליט",  שהוא  הקב"ה,  על  היא  דההדגשה 

ואח"כ מפרט עוד שלשה פרטים במה שנברא, והם: א( "שמיא", ב( 

"וארעא", ג( "וכל חיליהון". מהו כל הפרטים האלו?

יג( עוד דיוק יבואר בלשון הזהר, דכתוב "למנדע דאית שליטא עלאה 

וברא עלמין כלהו", ומשמע מדיוק לשון הזהר,  דאיהו רבון עלמא, 

"דאיהו  ביחד עם ההמשך  הולך  הוא  "דאית שליטא עלאה"  דמ"ש 

הי'  דאז  עלמא",  רבון  "ואיהו  ו'  אות  עם  כתוב  דלא  עלמא",  רבון 

"וברא  משא"כ  ביחד,  שהם  ומשמע  בפנ"ע,  ענין  שהוא  משמע 

עלמין" באות ו' הוא ענין בפנ"ע, מהו דיוק הזהר בזה?

וכל זה יבואר בפנים.

3( שמות ג, יד "ויאמר אלקים אל משה אהיה אשר אהיה וגו'". ומרמז 

ומבאר שלשה פרטים:

א( שכמו בפסוק "אהי"ה אשר אהי"ה", יש ב' פעמים אהי"ה, כמו כן 

כאן בזהר, כתוב ב' פעמים "קדמאה".

ם הג' תיבות "אהי' אשר אהי'" הם כנגד כתר, חכמה,  וכמו שׁשָ ב( 

בינה, כמו כן כאן תיבת "קדמאה" כתר, "ראשיתא" חכמה, "קדמאה" 

בינה.

ם תיבת "אשר" מרמז לחכמה, כמו"כ כאן "ראשיתא"  וכמו שׁשָ ג( 

לשון "ראש", הוא אותיות אשר וד"ל.

וראה הערה 4.

4( פירוש: מבואר בחסידות עפ"י מש"כ בזהר חלק ג' – פרשת אחרי 

ם הראשון  – דף סה, א. ב.: במ"ש )שמות ג, יד( "אהי' אשר אהי'" דׁשֵ

התגלות  הוא  דוקא  בינה  בחי'  דע"י  בינה,  בחי'  והשני  כתר,  הוא 

התענוג – בחי' כתר, ע"ש. )עיין לקמן סי' צב הערה 6(.

וז"ל: שם  וראה אור התורה ענינים עמוד קצז. שמות עמוד ב'תצט 

עיבור  בבחי'  כשהוא  דהיינו  לאתגליא  זמין  אנא  ענין  שהוא  אהי' 

ועתיד להיות הלידה. עיין מזה בזח"ג ויקרא די"א סע"א. אחרי דס"ה, 

ב. ע"ש.

וראה ספר הערכים חלק א' ערך אהי-ה וז"ל: שם אהי' הוא בכתר1. 

וטעם בחינה זו ב"אהי'":

א( אהי' לשון עתיד, ובחי' הכתר )א( אינה מצויירת בשום ציור פרטי 

פרטי  כל  ממנה  נמשך  להיות  שעתיד  רק  הספירות(,  )כשארי  עדיין 

הספירות2, שלכן אהי' מורה על הריון ועיבור – אנא זמין לאולדא3 – 

כי ממנו נולדים כל פרטי הספירות4. )ב( תתגלה לעתיד לבוא5.

ב( אות הראשונה דשם אהי' היא אל"ף, שענינה של אות אל"ף הוא 

קול פשוט שאינה מצויירת עדיין )וממנה באים כל ציורי האותיות( 

– בחי' כתר6.

להיותו  הוי',  ששם  הוי'7,  לשם  אהי'  שם  בין  ההפרש  עיקר  שזהו 

ילקוט לוי יצחק על התורה



מי

אותיות ראש – חכמה, אהי' בינה(.

למנדע, דעת.

ובראשיתא  בקדמאה  פעמים,  ב'  פקודין  כל  ואמר 

מצות  התר"ך5  הנה  המצות  שהם  פקודין  כי  קדמאה, 

בחכמה  שרשם6  כך  ואחר  כת"ר,  כמנין  בכתר  שרשם 

היא  כי  ועשיתם  ושמרתם8  ואתחנן7  בפרשת  ובינה 

ציור8.  באיזה  כבר  שמצויירת  ביו"ד,  הוא  התחלתו  החכמה,  בבחי' 

ושם אהי', להיותו בבחי' הכתר, התחלתו הוא באל"ף, קול פשוט9.

והנה יש שני בחינות בשם אהי', וכמ"ש10 אהי' אשר אהי', ושני שמות 

אלו הם )בכללות( בכתר ובבינה11.

השייכות דאהי' לבינה הוא: בבינה הוא גילוי הכתר, ולכן גם בבינה 

הוא שם אהי'12, כי כתר ובינה משתוים בהשמות13.

1( סידור קנז, ד )מזח"ג י, ב(. ועיין גם כן ]ספר הערכים[ ערך תורה, 

בענין ואהי' אצלו אמון ואהי' שעשועים יום יום )ל' הכתוב – משלי 

ח, ל(.

2( ראה זח"ג סה, א-ב.

3( לשון הזהר שם ע"ב.

עמוד  סוף  השנה  ראש  דרושי  סע"ב.  יד,  בראשית  התורה  אור   )4

א'שסב. דרושי שבת שובה עמוד א'תעז.

5( ויצא תרס"ו ואילך.

6( סידור קנז, ג ואילך.

7( וגם זה מה שבהוי' – וי"ו בין ב' ההי"ן, ובאהי' – יו"ד, הוא "ענין 

אחד וטעם אחד" עם ההפרש שבפנים )סידור קנח, א(.

8( אלא שמכל מקום גם אות יו"ד מורה קצת על לעתיד )כמו "יאכל", 

 – )ובאהי'  דוגמת ספירת החכמה שהיא ראשית הספירות  "ידבר"(, 

היו"ד באמצעו כנ"ל הערה 7( – סידור שם.

9( סידור שם.

10( שמות ג, יד.

11( מקומות המסומנים להלן. מזח"ג יא, א )בדעת ר' אלעזר( ומק"מ 

שם. פרד"ס שער כ' פ"ב.

12( סידור קנח, ב. ד"ח נט, א. שעה"י – להאדמו"ר האמצעי – ספ"מ. 

מים רבים תרל"ו ס"פ ק"א. ויקרא אל משה תש"ה פ"ג.

13( ששניהם נקראים בשם "הוא" )ראה זח"ג קעח, ב. ובמק"מ שם: 

ועתיקא הוא בינה(. וכן בינה נקראת בשם עתיקא. ועוד )ויקרא תש"ה 

שם. וראה גם אור התורה דרושי יום כיפור ע' א'תקצג(.

דרבנן.  ושבע מצות  דאורייתא  תרי"ג מצות  היינו  מצות.  התר"ך   )5

ראה פרדס ש"ח פ"ג. לקוטי תורה שיר השירים כב, ד. ועוד.

שלמעלה  העליון  רצון  א(  ובחי',  ענינים  ב'  במצות  שיש  כידוע   )6

מטעם – כתר. ב( רצון שנתלבש בחכמה וטעם – הנק' טעמי המצות. 

ראה תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק א ע' רסו. חלק ב ע' 

קסד ואילך. ע' שטז. חלק ד ע' יד ואילך. ובהנסמן שם בהערות.

וזהו הב' פעמים "כל פקודין", א( מצד שרשם בכתר – למעלה מטעם. 

ב( מצד שרשם בחכמה ובינה – טעמי המצות.

7( דברים ד, ו.

8( "ושמרתם מצות לא תעשה דמלכות, שמור דנוקבא, שרשם בחכמה 

שיסד ארץ ברתא דמלכות, ועשיתם מ"ע שבז"א, שרשם בבינה, כונן 

ובהביאור  כחותם  תורה בד"ה שימני  בלקוטי  ועיין  שמים בתבונה, 

]לקוטי תורה שיר השירים מו, א ואילך[. ומצד שרש המצות בכתר, 

מצות לא תעשה שרשם בעתיק רדל"א, ומצות עשה שרשם באריך 

שבו מתלבשין הז"ת דעתיק ועיין בלקוטי תורה בהביאור דשחורה" 

]לקוטי תורה שיר השירים י, ד[. )לקוטי לוי יצחק כאן(

חכמתכם ובינתכם כו'.

מאי בכללא, למנדע דאית שליטא עלאה, כתר, )וי"ל 

שליטא עתיק9 שהוא מלכות דא"ק, היינו שליטא בחי' 

מלכות, עלאה אריך10(.

דאיהו רבון עלמא חכמה, וברא עלמין כלהו בינה.

ורק  כלל  עולם  עדיין  לומר  שייך  לא  כתר  ומצד 

מחכמה ובינה כמ"ש11 מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה 

עשית בבינה.

וכמו שהעולמות הם מצד חכמה, הם עלמא12 לשון 

יחיד כמו טיפת האב שהיא טיפה אחת, ולא שייך לומר 

שם עדיין ענין בריאה רק רבון, שהוא13 הוי' פשוט ובד' 

כי שם  רבו"ן,  מלואיו ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן שהם מספר 

הוי'14 הוא בחכמה בכלל, ומצד בינה הם עלמין לשון 

רבים כמו שבבטן האם מצטיירים כל האברים דהולד, 

ושם הוא בריאה כי שם נברא הולד, )גם בריאה הוא יש 

מאין, יש – בינה, ַאִין – חכמה(, ובאצילות גופא בינה 

היא בריאה דאצילות. אך בבינה כל העלמין הם כלהו 

יחד כמו שכל אברי הולד כולם יחד15 הם בבטן האם.

9( ראה ספר המאמרים ה'תרס"ו ]קה"ת ה'תשע"א[ ע' שיב ובהנסמן 

בהערות שם.

ומצות עשה שרשם  8, דמצות ל"ת שרשם בעתיק,  10( ראה הערה 

באריך.

11( תהלים קד, כד. ראה לקוטי תורה פ' אמור לג, ד. ועוד.

"רבון"  "עלמא", והן מצד תיבת  12( מבאר ומרמז, דהן מצד תיבת 

כמ"ש בזהר "דאיהו רבון עלמא" הוא מרמז לחכמה. וכן לקמן, הן 

הוא  עלמין"  "וברא  בזהר  כמ"ש  "ברא"  תיבת  והן  "עלמין",  תיבת 

מרמז לבינה.

ם הוי' )26( + ד' מילואים של הוי',  13( פירוש: רבו"ן בגי' 258, וכן ׁשֵ

ם ע"ב )72( + ס"ג )63( + ב"ן )52( + מ"ה )45( = 232, והם: ׁשֵ

ביחד: 26 + 232 = 258, רבו"ן.

14( כמ"ש )משלי ג, יט( ה' בחכמה. ראה ספר המאמרים ה'תרנ"ט 

ש"פ  ה'תשל"א  התוועדויות  מנחם  תורת  עז.  ע'  ה'תשע"א[  ]קה"ת 

וחכמה  הוא מלשון מהוה,  הוי'  כי שם  הוי' בחכמה,  ה,  סעיף  קרח 

ראשית ומקור לעולמות עי"ש. ועוד.

מצד  דהחכמה  ידוע  וז"ל:  א  תתרעג,  לך  לך  התורה  אור  ראה   )15

עצמה ומהותה אינה אלא בחי' נקודה אחת בלבד והוא בחי' נקודת 

היו"ד, והבינה הוא בחי' התפשטות אורך ורוחב בצורת ה"א, והענין 

במוח  מאיר  שלו  מתמצית  שהיא  השכל  נקודת  שהארת  לפי  ידוע 

השגה  בו  אין  שעדיין  מפני  בעלמא  בהארה  המבריק  ברק  כמו  רק 

כו' הוא הנקרא בינה  והבנה בהסבר  והבנה, ואח"כ בא לידי השגה 

ונק'  ורוחב השגה דבינה  ואז מסתתרת הנקודה דחכמה בתוך אורך 

נקודא בהיכלא כידוע.

וזהו מ"ש נקבה תסובב גבר שאע"פ שהבינה מקבלת מן החכמה ע"ד 

באורך  הנקודה  שמתגלה  אחר  אבל  כנ"ל  ממש  ליש  מאין  התגלות 

צד  מכל  הנקודה  את  וסובבת  מקפת  בינה  בחי'  הנה  דבינה  ורוחב 

הנה  בחכמה  המלובש  העונג  בענין  גם  זה  ומחמת  כו'.  היכל  כמו 

כנ"ל  עתיקא  הנקרא  העליון  העונג  דחכמה  שבנקודה  לפ"ז  מובן 

ההארה  בבוא  אבל  בלבד.  נקודה  בהעלם  הוא  ונעלם  מוסתר  עדיין 

ילקוט לוי יצחק על התורה



מב

חיליהון  וכל  מלכות,  וארעא  ז"א,  כך שמיא16  אחר 

בי"ע.

וכל זה הוא למנדע ע"י דעת, שהוא עומד בין כתר 

חכמה בינה לזו"ן, ובי"ע - שהם חיליהון דזו"ן.

סדר  כל  ידיעת  זהו  הרי  כי  בכללא,  איהו  ודא 

גם בפנימיותו, עד  דרגין כתר  כל  ההשתלשלות מריש 

סוף כל דרגין עשי'.

ונרמז כל זה במלת כלל, והוא:

כי  בכ',  חכמה  נרמז  וגם  כתר18,  ר"ת  כתר,   – כ'17 

דבוק  דחכמה  והי'  כ',  הוא  יו"ד  במלואו  דחכמה  י'19 

דחכמה בהתפשטות אורך ורוחב דבינה אזי ממילא מתרחב גם הענג 

דהעליון לאורך ורוחב כפי מרחב התפשטות אור הבינה ונמצא עיקר 

בחי' התגלות והתפשטות עתיקא הוא בבינה דוקא ולא בחכמה הגם 

שקדמה לבינה. ע"ש.

16( ראה לקוטי תורה פ' האזינו עג, א. תורת חיים בראשית כג, ד. אור 

התורה דרושים לשבועות )במדבר כרך א( ע' ר. ועוד.

17( באות כ', מרמז שלשה פרטים.

א( הר"ת הוא כתר, והגימטריא הוא חכמה.

ב( כמו דבחי' חכמה הוא אות י' )ראה הערה 19(, והקוצו של היו"ד 

כתר, עד"ז נרמז כתר וחכמה באות אחד כ'.

ג( אות כ' במספר קטן הוא שנים – כנגד כתר וחכמה, ע"ד הרמזים 

באותיות "ל – ל" שכ"א הוא שלש במספר קטן וד"ל.

18( ראה תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ב' ע' תפג.

פירוש: מבואר בחסידות )ראה תניא – אגרת התשובה פרק ד'.   )19

ם הוי' הם  לקוטי תורה פ' ראה יח, סע"א ואילך. ועוד(, דאותיות ׁשֵ

רמז, אות י' בחי' חכמה, אות ה' ראשונה בחי' בינה )השכל(, אות ו' 

וחכמה  כתר  שניהם  נרמזו  לכן  כתר,  העליון  בקוצו20 

באות אחד21 כ'.

ל'22 – בינה ז"א מלכות.

ל'23 – בריאה יצירה עשי'.

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד נו
 ראה לקוטי שיחות חלק כו ע' 116-115.
תורת מנחם – תפארת לוי יצחק שמות סי' פג

וקיום  ומעשה(,  )דיבור  מלכות  בחי'  אחרונה  ה'  ואות  המדות,  ז"א 

וֵאם – בחי' חכמה  זו"ן, הוא ע"י אב  וחיות המדות ומעשה – בחי' 

ובינה. )תניא פ"ג ופ"ד(

וז"ל )בתניא שם(: היו"ד שהיא בחינת נקודה לבד, מרמזת לחכמתו 

יתברך, שהיא בבחינת העלם והסתר קודם שבאה לבחינת התפשטות 

וגילוי ההשגה וההבנה )והקוץ שעל היו"ד רומז לבחינת רצון העליון 

כנודע(.  עילאה  חכמה  בחינת  ממדרגת  מעלה  שלמעלה  הוא  ברוך 

לעלמין  וההבנה  ההשגה  וגילוי  התפשטות  לבחינת  שבאה  ואחר 

סתימין, נכללת ונרמזת באות ה"א, שיש לה בחינת התפשטות לרוחב 

וגם לאורך, המורה על  וההבנה,  ומרמז על הרחבת הביאור  המורה 

בחינת ההמשכה וההשפעה מלמעלה למטה לעלמין סתימין. עיי"ש.

20( ראה לקוטי שיחות חלק לט ע' 143 ואילך. 152 ואילך.

וחכמה  דכתר  לעיל(  יב  )שאלה  מרומז  דבזה  י"ל  אחד,  באות   )21

רבון עלמא",  דאיהו  "דאית שליטא עלמא  דיוק הלשון  וזהו  ביחד, 

וד"ל.

22( ל' במספר קטן הוא שלש, כנגד הג' בחי' בינה ז"א ומלכות.

שנעשים  דז"א  כלים  למ"ד  מהענין  ולהעיר   ,22 הערה  כנ"ל   )23

עדר.  ע'  )הוצאת תשע"א(  לבי"ע. ראה ספר המאמרים תרס"ו  נר"ן 

ה'תרנ"ט )הוצאת תשע"א( ע' פג. ועוד.
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א, יב – איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם 
וריבכם

איתא  שפט(  ישעי'  שמעוני  )ילקוט  ילקוט  במדרש  א. 
וז"ל איכה אשא לבדי )דברים א, יב( משל למטרונה שהי' 
ראה  ואחד  בשלוותה,  אותה  ראה  אחד  שושבינין  ג'  לה 
אותה בפחזותה, אחד ראה אותה בניוולה, כך משה ראה את 
ישראל בשלותן ואמר איכה אשא לבדי, ישעי' ראה אותם 
בפחזותן ואמר )ישעי' א, כא( איכה היתה לזונה, ירמי' ראה 
רבה  ובמדרש  ע"כ.  בדד  ישבה  איכה  ואמר  בניוולן  אותן 
בלשון  נתנבאו  שלשה  הנוסחה  א'(  סי'  פ"א  רבה  )איכה 

איכה, עיין שם.
וכו', דמאחר  נתנבאו בלשון איכה  ג'  וקשה מה שאמר 
זה אותם לא ראה  זה, דבבחינה שראה  זה כראי  דלא ראי 
אותם חבירו, אין להבין למה באמת אמרו לשון אחד. ועוד 
לפי הנוסחא דג' נתנבאו בלשון איכה מה שייכא נביאות מה 
שבעיניהם ראו הנהגת דורם דעל מה שראה בעיניהם אמר 

כל אחד דבריו ואין צריך לזה נבואה.
רבתי  איכה  מדרש  פי  על  הענין  לבאר  אפשר  אמנם 
)איכה רבה פתיחתא ד( רבי אבהו פתח והמה כאדם עברו 
אדם  הקב"ה  אמר  הראשון  אדם  זהו  ז(  ו,  )הושע  ברית 
הכנסתיו לגן עדן וצויתיו ועבר עליהם ודנתי אותו בגירושין 
לארץ  הכנסתי  אתכם  אף  איכה,  עליו  וקוננתי  ובשילוחין 

ישראל וכו' וקוננתי עליכם איכה ישבה וכו' ע"ש.
זאת  את  ידע  לא  מי  בזה  מלמדים  מה  קשה  ולכאורה 
הכניס  ישראל  ואת  וכו'  עדן  לגן  הכניס  הראשון  דאדם 
זה  מחבירו  אחד  ללמוד  צריכים  אנו  ואין  ישראל  לארץ 
דסיבה  ללמדינו  דבא  נראה  אבל  זה,  כמו  להדיא  מפורש 
ידי שנתגאו מרוב טובה ובעטו  אחת לשניהם שחטאו על 
בו דכמו שהכניס את אדם הראשון לגן עדן וכו' כך הכניס 
את ישראל לארץ טובה כגן ה', כאן וכאן קונין בלשון איכה 

לומר ששלוותן גרמה להם שחטאו ואחר כך נתנוולו.
וזה שאמר שלשה התנבאו בלשון איכה:

מה  בנבואה  שצפה  בשלוותן  אותם  ראה  רבינו  דמשה 
יהיו  כך  שמתוך  דהיינו  השלוה,  אותה  ידי  על  עליהם  יגיע 
לו  תלה  והלבישו  רחצו  יחידי  בן  לו  שיש  מי  כמשל  לזונה, 
זונות מה יעשה אותו הבן  כיס של זהב והשיבו בשוק של 
שלא יחטא )ברכות לב, א(, ולכך על ידי נבואה אמר איכה 
אשא, דבמלת איכה נתנבא משה על של ישעי' דמן שלוותן 
יגיע מזה נזק שיעמוד ישעי'  שראה אותם בה משה רבינו 
ויאמר אליהם איכה היתה לזונה, שעל ידי רוב טוב ישכחו 
דייקא,  לזונה  לזונה,  ויהיו  לבם  שרירות  אחר  וילכו  ה'  את 

לרמוז על משל הנ"ל שהושיבו בשוק של זונות.

בעטו  שכבר  לאחר  בפחזותן  אותם  שראה  וישעי' 
בהקב"ה ונתקיימה נבואת משה רבינו הנ"ל אמר הוא איכה 
איכה  על  לרמוז  איכה  במלת  כן  גם  נתנבא  לזונה,  היתה 
ישבה בדד שאמר ירמי', לרמוז על שעוונתם אלו יגרם להם 

חורבן ועל ידי כן עתיד ירמי' לקונן עליהם איכה.
וירמי' לאחר שנתקיים נבואת ישעי' ונחרב בית המקדש 
בעוונותינו הרבים, אמר איכה ישבה בדד, רמז במלת איכה 
והחורבן  גדולה  הצרה  שמתוך  לומר  רבינו  משה  של  על 
יחזרו בתשובה ויתחרטו ואז יש להם תקנה שיחזרו לארץ 
עוד  שיחזור  להורות  איכה  לשון  שאמר  והיינו  ישראל, 
חלילה וישובו לאותו מעלה שהיו בימי משה לאחר שיעשו 

תשובה.
והוא מה שאמרו רז"ל )יבמות מז, א-ב( דישראל אינם 
יכולים לקבל לא רוב טובה ולא רוב פורענות, כי ברוב טוב 
משה  שנתנבא  כמו  טו(  לב,  )דברים  ויבעט  ישורון  וישמן 
עושים  לסבול  יכולים  שאינם  פורענות  רוב  ידי  ועל  רבינו, 
שהיו  כמו  אדמתן  על  ומושיבן  ומקבלן  וחוזרים  תשובה 
בימים קדמוניות בימי משה, הרי כל אחד נתנבא על העתיד.
זרע ברך

עוד  אפשר  איכה,  בלשון  נתנבאו  ג'  אגדה  מדרש  ב. 
]לפרש[ דהוצרך למשל דהנה ע"פ )הושע ו, ז( והמה כאדם 
אמר  ד(  רבה  דאיכה  )פתיחתא  ז"ל  אמרו  ברית,  עברו 
וגרשתיו  ועבר  וציויתיו  עדן  בגן  הושבתיו  לאדם  הקב"ה 
דישראל  תאמר  שלא  וכדי  כן,  ולישראל  איכה1  וקוננתי 
למטרונה  משל  אמר  לזה  שב  שלא  כאדם  סופם  יהי' 
ג'  לה  והיו  טעמים  מכמה  לגרשה  אפשר  ואי  אשה  שהיא 
ישעי'  משה  אלה  וג'  חופתה,  בעת  דהשושבינין  שושבינין 
ירמי' נחשבין בעת חופתה להיות שעתיד לחזור כמו שהיא 
קרי'  והול"ל  בפחזותה,  ישעי'  בשלותה  משה  מטרונה, 
נאמנה איכה היתה לזונה הול"ל2 אבל אמר היתה לשעבר 
ולא היא ורמז אחר איכה היתה לזונה אני בטוח קרי' נאמנה 
שתחזור המטרונה כקדם, וירמי' בעידן עקתא אמר היתה 
ג'  והיינו  אלי',  לחזור  שעתיד  לפי  אלמנה  ולא  כאלמנה 
הראשון  כאדם  ואינו  שלותה  רומזים  שכולם  שושבינין 

שנתגרש עד מותו אבל ישראל מטרונה.

חדרי בטן

1( ז"ל המדרש שם: וקוננתי עליו איכה שנאמר ויאמר לו איכה, איכה כתיב, אף בניו 

הכנסתי אותם לארץ ישראל שנאמר וכו' וצויתם שנאמר וכו' ועברו על ציוויי שנאמר 

וכו' ודנתי אותם בגירושין וכו' וקוננתי עליהם איכה ישבה בדד.

2( הלשון מגומגם קצת, וז"ל בנחל אשכול ריש איכה, והול"ל איכה קרי' היתה נאמנה 

היא לזונה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת דברים

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

.ïðaøc älç ,àúééøBàcn ok gikedeàéðúciabl xn`p ,`ziixaa §©§¨©¨§©¨¨§©§¨
dlg zyxtd,'õøàä ìà íëàáa'd`ia s`y ef oeyln rnyne §Ÿ£¤¤¨¨¤

,lirl xen`ke ,dlga zaiign zvwnaéàwiecn ok` m` - ¦
oeyldn'íëàBáa',zvwn z`iaa s` dlg aeig yiyìBëéziid §£¤¨

aeigd legiy xnelìLe íéðL dì eñðëpMî,íéìbøî äLxak efy ¦¤¦§§¨§©¦§Ÿ¨§©§¦
,zvwn z`ia,'íëàBáa' øîBì ãeîìz,miax oeylaíëlek úàéáa ©§©§£¤§¦©§¤

àøæò eäðé÷qà éëå .íëúö÷î úàéáa àìå ,ézøîàdlrdyke - ¨©§¦§Ÿ§¦©¦§©§¤§¦©§¦§¤§¨
,laan l`xyi z` `xfr
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המשך ביאור דמס' כתובות דיום ראשון עמ' א



mixacמד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'b oey`x meil inei xeriy

ß a`Îmgpn 'b oey`x mei ß

à(à)-ìk-ìà äLî øac øLà íéøácä älà¥´¤©§¨¦À£¤̧¦¤³¤Æ¤¨
óeñ ìBî äáøòa øaãna ïcøiä øáòa ìàøNé¦§¨¥½§¥−¤©©§¥®©¦§¿̈¨«£¨¨Á¸¹

:áäæ éãå úøöçå ïáìå ìôz-ïéáe ïøàt-ïéa¥«¨¨¯¥«²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰l‡∑(ספרי) ּתֹוכחֹות ּדברי ׁשהן ,לפי ≈∆«¿»ƒְְִִֵֵֶָ
ּבהן, הּמקֹום לפני ׁשהכעיסּו הּמקֹומֹות ּכל ּכאן ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּומנה

ּברמז  והזּכירן הּדברים את סתם ּכבֹודן לפיכ מּפני ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

יׂשראל  מקצתן,∑‡Ï‡¯NÈŒÏkŒÏ.ׁשל הֹוכיח אּלּו ְִֵֶָ∆»ƒ¿»≈ְִִִַָָ
ׁשֹומעים  הייתם אּתם אֹומרים: ׁשּבּׁשּוק אּלּו ְְֱִִִֵֶֶֶַַָהיּו
היינּו אּלּו !וכ מּכ ּדבר הׁשיבֹותם ולא ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹמּבןֿעמרם

Ïkא  ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«ƒ…∆ƒ»
ÏÚ ÔB‰˙È ÁÎB‡ ‡c¯Èc ‡¯·Úa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿¿»«»¿«
‡¯LÈÓ· eÊÈb¯‡c ÏÚÂ ‡¯a„Ó· e·Á„¿»¿«¿¿»¿«¿«¿ƒ¿≈¿»
‡pÓ ÏÚ eÏtz‡c Ô¯‡Ùa ÛeÒ ÌÈ Ï·˜Ï»√≈«¿»»¿ƒ«»««»
e„·Úc ÏÚÂ ‡¯Na ÏÚ eÊÈb¯‡c ˙B¯ˆÁ·e«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»¿««¬»

:·‰„c Ï‚Ú≈«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

øôqädpWn `EdW rEci Fpipr dGd ©¥¤©¤¦§¨¨©¤¦§¥
EpiAx dWn FA x`ai ,dxFz¨§¨¥¤©¥
dxFYd zFvn ax ux`A qpkPd xFCl©©¦§¨¨¨¤Ÿ¦§©¨
xaC FA xiMfi `le .l`xUil zFkixSd©§¦§¦§¨¥§Ÿ©§¦¨¨
zFpAxTd dUrnA `l ,mipdM zxFzA§©Ÿ£¦Ÿ§©£¥©¨§¨
,mdiUrnaE mipdMd zxdhA `le§Ÿ§¨¢©©Ÿ£¦§©£¥¤
mifixf mipdMde mdl mzF` x`A xaMW¤§¨¥¥¨¨¤§©Ÿ£¦§¦¦
.dxdf` xg` dxdf`l Ekxhvi `l md¥Ÿ¦§¨§§©§¨¨©©©§¨¨
zFbdFPd zFvOd xifgi l`xUiA la £̀¨§¦§¨¥©§¦©¦§©£
mrtE ,xE`A odA siqFdl mrR ,mdÄ¤©©§¦¨¤¥©©
z` xidfdl wx ozF` xifgi `NW¤Ÿ©£¦¨©§©§¦¤
E`aIW FnM .zFxdf` axA l`xUi¦§¨¥§Ÿ©§¨§¤¨Ÿ
zFxdf` dxf dcFar ipiprA dGd xtQA©¥¤©¤§¦§§¥£¨¨¨©§¨
lFwe ,zFgkFYA Ff xg` Ff zFAxn§ª©©©¨§
iWpr lkA mzF` cigti xW` micgR§¨¦£¤©§¦¨§¨¨§¥

:zFxard̈£¥
ãBòå`NW zFvn zvw dGd xtQA siqFi §¦©¥¤©¤§¨¦§¤Ÿ

mEAId oFbM ,llM ExMfp(dk oldl) ¦§§§¨§©¦
rx mW `ivFOd oice(ak oldl)oiWExBde §¦©¦¥¨§©¥¦

dX`A(ck oldl)oinnFf micre(hi oldl), §¦¨§¥¦§¦
:ozlEfe§¨¨
øáëeld`A F` ipiqA oNM Fl Exn`p §¨¤¤§ª¨§¦©§Ÿ¤

mcw dpFW`xd dpXA crFn¥©¨¨¨¦¨Ÿ¤
`l a`Fn zFaxrA iM ,milBxnd©§©§¦¦§©§¨Ÿ
xW`M zixAd ixaC `N` Fl EWCgzp¦§©§¤¨¦§¥©§¦©£¤

FA WxRzpgk oldl)(hqxn`p `l oM lre , ¦§©¥§©¥Ÿ¤¡©
xn`l dWn l` 'd xAcie dGd xtQA©¥¤©¤©§©¥¤¤¥Ÿ
ipA l` xAC F` ,l`xUi ipA z` ev©¤§¥¦§¨¥©¥¤§¥
.zipFlR devn mdil` Yxn`e l`xUi¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¦§¨§¦
mixtQA zFvOd EaYkp `l la £̀¨Ÿ¦§§©¦§©§¨¦
,mixvn i`vFi mr xAciW mipFW`xd̈¦¦¤§©¥¦§¥¦§©¦
wx zFvOd ozF`A Ebdp `l ilE` iM¦©Ÿ¨£§¨©¦§©
xW`M sEBd zaFg odW iR lr s` ux`Ä¨¤©©¦¤¥©©©£¤

mikqPd oiprA `A(eh xacna)iptn F` , ¨§¦§©©§¨¦¦§¥

mipAA wx xiMfd `l zFxicY opi`W¤¥¨§¦Ÿ¦§¦©©¨¦
:ux`d ilgFp£¥¨¨¤

íøèåligzd dxFYd xE`aA ligzIW §¤¤¤©§¦§¥©¨¦§¦
mdl xiMfdlE mgikFdl§¦¨§©§¦¨¤
dOke xAcOA EdExni dOM ,mdizFpFr£¥¤©¨©§©¦§¨§©¨
zCnA `Ed KExA WFcTd mdOr bdpzd¦§©¥¦¨¤©¨¨§¦©
.mdOr eicqg ricFdl dfe ,mingxd̈©£¦§¤§¦©£¨¨¦¨¤
Exfgi `NW eixacA EgkEIW cFre§¤¦¨§¦§¨¨¤Ÿ©§§
wGglE .mz`Hg lkA EtQi oR mlEwlwl§¦§¨¤¦¨§¨©Ÿ¨§©¥
mingx zCnA iM mzF` FricFdA ,mAl¦¨§¦¨¦§¦©©£¦
,mc` xn`i `NW .mlFrl mdOr bdpzi¦§©¥¦¨¤§¨¤ŸŸ©¨¨
mc` oi` iM ux`d z` zWxl lkEp `lŸ©¨¤¤¤¨¨¤¦¥¨¨
oiCd zCn didY cInE `hgi `l xW £̀¤Ÿ¤¡¨¦©¦§¤¦©©¦
mricFd okle ,ca`pe EpcbpM dgEzn§¨§¤§¥§Ÿ©§¨¥¦¨
ongx `Ed KExA WFcTd iM EpiAx dWn¤©¥¦©¨¨©£¨
dligOde dgilQd iM ,mingx `ln̈¥©£¦¦©§¦¨§©§¦¨
mc` ipal xfre rEIq KxAzi EPOn¦¤¦§¨©¦©§¥¤¦§¥¨¨

aEzMd xn`W oiprkE ,FzcFarAmildz) ©£¨§¦§©¤¨©©¨
(c lw:`xEY ornl dgilQd LOr iM¦¦§©§¦¨§©©¦¨¥
(à)xn`øac øLà íéøácä älà ¨©¥¤©§¨¦£¤¦¤

.ìàøNé ìk ìà äLîzFevOd lr ¤¤¨¦§¨¥©©¦§
zxUr zNgYn xtQd lkA xiMfi xW £̀¤©§¦§¨©¥¤¦§¦©£¤¤
xn`W FnM ,oPgz`e zWxtA zFxACd©¦§§¨¨©¨¤§©©§¤¨©

(d weqt)dxFYd z` x`A dWn li`Fd¦¤¥¥¤©¨
.xAci dxFYd lr iM ,xn`l z`Gd©Ÿ¥Ÿ¦©©¨§©¥

'd wEqRn xqgieEpil` xAC Epidl` §¤§©¦¨¡Ÿ¥¦¥¥¥
(e weqt)ipXp iM EdFnke ,dxin` zNn¦©£¦¨§¨¦©©¦

midl` ipxtd iM ,ilnr lM z` midl ¡̀Ÿ¦¤¨£¨¦¦¦§©¦¡Ÿ¦
(ap `p `n ziy`xa):xn` iM ,¦¨©

øeòLåzFvOd dN` ,dN`d miaEzMd §¦©§¦¨¥¤¥¤©¦§
l`xUi lM l` dWn xAC xW £̀¤¦¤¤¤¨¦§¨¥
mz`vl dpW mirAx`A ,oCxId xarA§¥¤©©§¥§©§¨¦¨¨§¥¨
,xUr iYWrd Wcgl cg`A mixvOn¦¦§©¦§¤¨©Ÿ¤¨©§¥¨¨
dide ,mdl` Fz` 'd dEv xW` lkM§Ÿ£¤¦¨Ÿ£¥¤§¨¨

ux`A .bFre oFgiq z` FzMd ixg` df¤©£¥©Ÿ¥¦§§¤¤
mdl x`al dWn li`Fd mW a`Fn¨¨¦¤§¨¥¨¤
Epidl` 'd ,xn`Ie ,xn`l z`Gd dxFYd©¨©Ÿ¥Ÿ©Ÿ¤¡Ÿ¥
zaW mkl ax xn`l axFgA Epil` xAC¦¤¥¥§¥¥Ÿ©¨¤¤¤

:'ebe
,íòhäåx`al dWn li`Fd xW`M iM §©©©¦©£¤¦¤§¨¥

mdl xn` ,zFvOd mdl̈¤©¦§¨©¨¤
Epil` xAC Epidl` 'd ,eixaC zNgzA¦§¦©§¨¨¡Ÿ¥¦¤¥¥
mixaCd zxUr Epl ozPW ixg` axFgA§¥©£¥¤¨©¨£¤¤©§¨¦
,oCxId z` xarpe cIn ux`d WAkPW¤¦§¨¨¤¦¨§©£Ÿ¤©©§¥
EkWnpe .dfe df mkl EnxB mkiz`Hge§©Ÿ¥¤¨§¨¤¤¨¤§¦§§
milWdW cr ,z`Gd dgizRd ixaC¦§¥©§¦¨©Ÿ©¤¦§¦
z`e eiTg z` YxnWe wEqRA mdÄ¤©¨§¨©§¨¤ª¨§¤
xW` mFId LEvn ikp` xW` eizFvn¦§¨£¤¨Ÿ¦§©§©£¤
Kix`Y ornlE Lixg` LipalE Ll ahii¦©§§¨¤©£¤§©©©£¦
ozFp Lidl` 'd xW` dnc`d lr minï¦©¨£¨¨£¤¡Ÿ¤¥

minId lM Ll(n c oldl): §¨©¨¦
æàxW` l`xUi lM l` dWn `xw ¨¨¨¤¤¨¦§¨¥£¤

xn`e eiptl Eid(` d oldl)rnW ¨§¨¨§¨©§©
mihRWOd z`e miTgd z` l`xUi¦§¨¥¤©ª¦§¤©¦§¨¦
,mFId mkipf`A xaFc ikp` xW £̀¤¨Ÿ¦¥§¨§¥¤©
zFxACd zxUr dxFYd xE`aA ligzde§¦§¦§¥©¨£¤¤©¦§
lAwnd iRn xE`aA mzF` ErnWIW¤¦§§¨§¥¦¦©§©¥
,`Ed KExA WFcTd lW eiRn mzF`¨¦¦¤©¨¨
rnW mXd cEgi mricFd ok ixg`e§©£¥¥¦¨¦©¥§©

cg` 'd Epidl` 'd l`xUi(c e oldl), ¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨
Wxti KklE .dGd xtQAW zFvOd lke§¨©¦§¤©¥¤©¤§¨§¨¥

o`kAìk ìà äLî øac øLà" §¨£¤¦¤¤¤¨
"ìàøNélM l` dWn `xwIe" mWe ¦§¨¥§¨©¦§¨¤¤¨

mElWze dxFYd xE`A iM ,"l`xUi¦§¨¥¦¥©¨§©§
lM cnrnA zFidl Kixv zFvOd©¦§¨¦¦§§©£¨¨
.dxFYd oYnA did xW`M l`xUi¦§¨¥©£¤¨¨§©©©¨
,z`Gd dgizRd ixacA Kix`dW ipRnE¦§¥¤¤¡¦§¦§¥©§¦¨©Ÿ
zNgzA wqRW mFwOl aEzMd xfg̈©©¨©¨¤¨©¦§¦©



מה mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'b oey`x meil inei xeriy
ואמר  ּכּלם ּכּנסם לכ אֹותֹו; מׁשיבין היינּו ְְְְִִִִַָָָָָָֻׁשם,
ּתׁשּובה, לֹו ׁשּיׁש מי ּכל ּכאן, ּכּלכם הרי ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֻלהם:

ּבערבֹות ∑a„na¯.יׁשיב  אּלא היּו ּבּמדּבר לא ִָ«ƒ¿»ְְְִֶַַָָָֹ
מה  ּבׁשביל אּלא "ּבּמדּבר"? ּומהּו ְְִִִֶַַַָָָמֹואב,

ׁשאמרּו:ּׁשהכעיסּוהּו ג)ּבּמדּבר, טז יּתן (שמות "מי ְְְִִִִִֵֶֶַָָ
וגֹו'" הערבה ∑Úa¯·‰.מּותנּו ׁשחטאּו,ּבׁשביל ְֵ»¬»»ְְֲִִֶָָָָ

מֹואב  ּבערבֹות ּבּׁשּטים, ּפע ֹור' ÛeÒ.ּב'בעל ÏBÓ∑ ְְְְִִַַַַָ
ּביםֿסּו ּׁשהמרּו מה ׁשאמרּועל ליםֿסּוף, ּבבֹואם ף ְְְְְִֶֶַַַַָָ

יא) יד ּבנסעם (שם וכן ּבמצרים"? קברים אין "המּבלי :ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
ׁשּנאמר הּים, ו)מּתֹו קו ּבים (תהילים ים על "וּימרּו : ְְֱִֶֶַַַַַַָָ

ּב'ערכין' ּכדאיתא ÏÙzŒÔÈ·e.(טו)סּוף", Ô¯‡tŒÔÈa ְֲִִִַָָ≈»»≈…∆

Ô·ÏÂ∑ ולא הּמקרא ּכל על חזרנּו יֹוחנן: רּבי אמר ¿»»ְְְִִַַַַַָָָָָָֹ
על  הֹוכיחן אּלא ולבן", "ּתפל ׁשּׁשמֹו מקֹום ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹמצינּו

לבן הּדברים  ׁשהּוא הּמן על ׁשאמרּוׁשּתפלּו (במדבר , ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ
ה) ּׁשעׂשּוכא מה ועל הּקלקל", ּבּלחם קצה "ונפׁשנּו :ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּפארן  הּמרּגלים ּבמדּבר ∑ÁÂˆ¯˙.עלֿידי ְְְְְִִֵַַַַָָ«¬≈…
קרח  ׁשל אחר (ספרי)ּבמחלקּתֹו ּדבר היה . להם: אמר , ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבׁשביל  ּבחצרֹות למרים ּׁשעׂשיתי מּמה ללמד ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹלכם
ואּתם  הרע, Ê‰·.ּבּמקֹום נדּברּתם לׁשֹון È„Â∑ ְְְִֶֶַַַָָָָ¿ƒ»»

ׁשהיה  זהב רב ּבׁשביל ׁשעׂשּו העגל על ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהֹוכיחן
ׁשּנאמר  י)להם, ב וזהב (הושע להם הרּביתי "וכסף : ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

לּבעל" .עׂשּו ַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(mixac zyxt ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

את  "מֹוכיח" עצמֹו ׁשהזמן הּוא הּמצרים" "ּבין ענין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכללּות
הּפרׁשה  ּוּתחלת ּבראׁש רׁש"י ּפרּוׁש ּומלמדנּו יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹּבני
ּכי  יׂשראל, ׁשל ּבכבֹודן הקּב"ה נזהר ּב"ּתֹוכחה" ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשגם
ּבׁשביל  היא הגלּות ׁשל והירידה ּב"ּתֹוכחה" הּכונה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּתכלית
ּבעת  ׁשגם מּובן ולכן יׂשראל", ׁשל "ּכבֹודן לגדל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעליה,
(ּכנ"ל  יׂשראל" ׁשל "ּכבֹודן ניּכר גּופא, (ה"ּתֹוכחה") ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהגלּות

רׁש"י). ְִֵַּבפירּוׁש
ּבעת  גם יׂשראל" ׁשל "ּכבֹודן ּבֹו ׁשמּודגׁש הענינים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד

"איכה גּופא הגלּות איכה: מגילת ּבּתחלת ׁשּכתּוב מה הּוא , ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

טֹובה ּבדד יׁשבה מדה גם ּבזה ׁשיׁש – מה וגֹו'" והּוא , ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ
יׂשראל  ׁשּבני יתחׁשב", לא ּובגֹוים יׁשּכֹון לבדד "עם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּכתּוב
"הׁשמן  רז"ל ּוכמאמר העֹולם, אּומֹות עם מתערבים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאינם
עם  מתערבים אינם יׂשראל ּכ עֹומד, אלא מתערב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָאינֹו

ַָהעּכּו"ם".
ּבנימעלה ּומצד ׁשאין ּבדד", יׁשבה ׁשּב"איכה יׂשראל זּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁש נזּכה האּומֹות, עם ׁשליתגלה מתערבים "יׂשראל "ּכבֹודן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבּפסּוק  נרמז הּוא ׁשגם הׁשליׁשי, המקדׁש ּבית ּבבנין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּבגלּוי,

דידן.זה  ּובעגלא בימינּו ּבמהרה ׁשיּבנה , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

(á)Lã÷ ãò øéòN-øä Cøc áøçî íBé øNò ãçà©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−¨¥¬
:òðøa©§¥«©

i"yx£·¯ÁÓ ÌBÈ ¯NÚ „Á‡∑ראּו מׁשה: להם אמר ««»»≈…≈ְֶֶַָָֹ
לקדׁש מחרב קצרה ּדר לכם אין שּגרמּתם: ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמה

" מהל הּוא ואף ׂשעיר, הר ּכדר עׂשר ּברנע אחד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
ׁשהרי  ימים, ּבׁשלׁשה אֹותֹו הלכּתם ואּתם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹיֹום",

ׁשּנאמר מחרב, נסעּו ּבאּיר יא)ּבעׂשרים י "ויהי (במדבר : ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
וגֹו'", ּבחדׁש ּבעׂשרים הּׁשני ּבחדׁש הּׁשנית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּׁשנה

כט) מּקדׁש(תענית הּמרּגלים את ׁשלחּו ּבסיון ְְְְְִִִֵֶַַָָָּובכ"ט
יֹום  ׁשלׁשים מהם צא ּבקברֹותּברנע. הּתאוה,ׁשעׂשּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

eË¯‡ב  Á¯‡ ·¯ÁÓ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á CÏ‰Ó«¬««¬«ƒ≈…≈…«»
:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ¯ÈÚN„¿≈ƒ«¿«≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Axn`e dxFYd xE`(dn cn c oldl)z`fe ¥©¨§¨©§Ÿ
ipA iptl dWn mU xW` dxFYd©¨£¤¨¤¦§¥§¥
miTgde zcrd dN` ,l`xUi¦§¨¥¥¤¨¥Ÿ§©ª¦
ipA l` dWn xAC xW` mihRWOde§©¦§¨¦£¤¦¤¤¤§¥

:mixvOn mz`vA l`xUi¦§¨¥§¥¨¦¦§¨¦
øékæäå(en c oldl)oCxId xarA did iM §¦§¦¦¨¨§¥¤©©§¥

ux` `ide ,oFgiq ux`A `iBA©©§§¤¤¦§¦¤¤
`l l`xUi iM ,o`kA xMfPd a`Fn¨©¦§¨§¨¦¦§¨¥Ÿ
wlgd FzF`A wx a`Fn ux`l Eqpkp¦§§§¤¤¨©§©¥¤
x`AzPW FnM oFgiqA mdil` xdHW¤¨©£¥¤§¦§¤¦§¨¥

dlrn lW xtQA(bi `k xacna): ©¥¤¤©§¨
äpäåxn` .mixac ipW o`kA xiMfd §¦¥¦§¦§¨§¥§¨¦¨©

lkM l`xUi ipA l` dWn xACW¤¦¤¤¤§¥¦§¨¥§Ÿ
fnx dfe ,mdil` FzF` 'd dEv xW £̀¤¦¨£¥¤§¤¨©

dGd xtQA mdl xn`IW zFvOd l ¤̀©¦§¤Ÿ©¨¤©¥¤©¤
xn`e .dxFYA dPd cr ExMfp `NW¤Ÿ¦§§©¥¨©¨§¨©
`l mXd FzF` dEv xW` lkM mdW¤¥§Ÿ£¤¦¨©¥Ÿ
,dEhvPX dn lr rxB `le siqFd¦§Ÿ¨©©©¤¦§©¨
mdA xn` `NW xEarA df xiMfde§¦§¦¤©£¤Ÿ¨©¨¤

l` 'd xAcie"mzF` llM okle ,"dWn ©§©¥¤¤§¨¥¨©¨
iRn dEhvp xW` lkM mNM mdW dYr©¨¤¥ª¨§Ÿ£¤¦§©¨¦¦
li`Fd iM cFr xn`e .`Ed KExA WFcTd©¨¨§¨©¦¦
zFvOA fnx dfe ,dxFYd z` x`A dWn¤¥¥¤©¨§¤¨©©¦§
x`al mzF` xfgIW xaM Exn`PW¤¤¤§§¨¤©§Ÿ¨§¨¥

:mixaC mdA WCglE mzF`¨§©¥¨¤§¨¦
íòèåx`al dvxW ,"dWn li`Fd" §©©¦¤¤¨¨§¨¥

oM xiMfde ,dxFYd z` mdl̈¤¤©¨§¦§¦¥
d`x Fnvrn iM ricFdloM zFUrl §¦©¦¥©§¨¨©£¥

`p l`Fd oFWNn ,dfA mXd EdEv `le§Ÿ¦¨©¥¨¤¦¨¤¨
oile(e hi mihtey)aWPe Epl`Fd Ele ,ryedi) §¦§©§©¥¤

(f f:miAx oke ,a dxez §¥©¦
(á)mrhe.áøçî íBé øNò ãçà §©©©©¨¨¥Ÿ¥

.xAcOd xErW aEzMd EpricFi¦¥©¨¦©¦§¨
rpxA Wcw cr mXn E`vIW axFgn iM¦¥¥¤¨§¦¨©¨¥©§¥©
aFxw iM ,calA mFi xUr cg` Kldn©£©©©¨¨¦§¨¦¨
`Ed rpxA Wcwe xirU xd KxcA `Ed§¤¤©¥¦§¨¥©§¥©
`EdW ixFn`d xd lEabA xAcOd sFq©¦§¨¦§©¨¡¦¤
bFre oFgiq ux` mWe ,l`xUi zlgp©£©¦§¨¥§¨¤¤¦§
ziA lEn `iBA dxFYd x`A mW xW £̀¤¨¥¥©¨©©§¥
KxC Ekld mdW xn` ok ixg`e .xFrR§§©£¥¥¨©¤¥¨§¤¤
.`xFPde lFcBd xAcOd lM ixFn`d xd©¨¡¦¨©¦§¨©¨§©¨
`EdW rpxA WcwA iM xRqi ok ixg`e§©£¥¥§©¥¦§¨¥©§¥©¤



mixacמו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'b oey`x meil inei xeriy
ׁשעׂשּו ימים וׁשבעה ימים, חדׁש הּבׂשר ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאכלּו

ימים ּבחצרֹות  ּבׁשלׁשה נמצא, מרים, ׁשם להּסגר ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֹ
ׁשכינה  היתה וכלּֿכ ,הּדר אֹותֹו ּכל ְְְְִֶֶַָָָָָָָהלכּו

ּובׁשביל מתלּבטת  לארץ, ּביאתכם למהר ּבׁשבילכם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ארּבעים  ׂשעיר הר סביבֹות אתכם הסב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּקלקלּתם

.ׁשנה  ָָ

(â)ãçàa Lãç øNò-ézLòa äðL íéòaøàa éäéå©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´
äeö øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øac Lãçì©®Ÿ¤¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯

:íäìà Búà ýåýé§Ÿ̈²Ÿ−£¥¤«
i"yx£L„Á ¯NÚŒÈzLÚa ‰L ÌÈÚa¯‡a È‰ÈÂ«¿ƒ¿«¿»ƒ»»¿«¿≈»»…∆

L„ÁÏ „Á‡a∑סמּו אּלא הֹוכיחן ׁשּלא מלּמד ¿∆»«…∆ְִֵֶֶַָָָֹ
ּבניו  את הֹוכיח ׁשּלא מּיעקב, למד? מּמי ֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלּמיתה.
,ל אֹומר אני ּבני, ראּובן אמר: לּמיתה, סמּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאּלא
ׁשּלא  ּכדי הּללּו? הּׁשנים ּכל הֹוכחּתי ּלא מה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹמּפני
ארּבעה  ּומּפני אחי. ּבעׂשו ותדּבק ותל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּתּניחני

לּמיתה  סמּו אּלא האדם את מֹוכיחין אין :ּדברים ְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ּומֹוכיחֹו וחֹוזר מֹוכיחֹו יהא ׁשּלא יהא ,ּכדי וׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֹֹ

ּומתּבּיׁש רֹואהּו ּב'ּספרי'.חברֹו ּכדאיתא וכּו' מּמּנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָ
סמּו אּלא יׂשראל את הֹוכיח לא יהֹוׁשע ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻוכן

ׁשּנאמר ׁשמּואל, וכן יב)לּמיתה. ענּו(ש"א "הנני, : ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָ
ּבנֹו ׁשלמה את ּדוד וכן ב)בי!". .(מ"א ְְְִִֵֶָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 176 cenr c wlg f"nyz zeiecreezd)

dziOl zEkinqAW dgkFYd xcB¤¤©¨¨¤¦§¦©¦¨

לחדׁש ּבאחד חדׁש ּבעׁשּתי־עׂשר ׁשנה ּבארּבעים ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֽֽויהי
גו' יׂשראל אל־ּבני מׁשה ְְִִֵֵֶֶֶָֹּדּבר

לּמיתה סמּו אּלא הֹוכיחן ׁשּלא רש"י)מלּמד ובפירוש ג. (א, ְִִֵֶֶַַָָָָֹ
עליו־ רּבנּו מׁשה ׁשהֹוציא מאז ׁשהרי צרי־עּיּון, ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלכאֹורה
ׁשּנתן  רּבֹות ּפעמים מצינּו מּמצרים, יׂשראל ּבני את ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשלֹום
אּלא  הֹוכיחן ׁש"לא רׁש"י ׁשּכתב ּומהּו ּתֹוכחה, ּדברי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלהם

לּמיתה"? ִַָָסמּו
מּמה  ׁשּבפרׁשתנּו הּתֹוכחה ּדברי ׁשּנׁשּתּנּו לֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש

כן. לפני מׁשה ְִִֵֵֶֶָֹׁשהֹוכיחם

ּבׁשעת  זה היה לפני־זה, ׁשהֹוכיחם הּפעמים ּבכל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדהּנה,
על־מנת  ּגם ּכי־אם ּגרידא, ּתֹוכחה זֹו היתה לא ולכן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמעׂשה,

ּבזה. וכּיֹוצא מאּסּורא ְְְִֵֵֵֶַַָָלאפרּוׁשי
המארעֹות  ּכל על הּתֹוכחה ׁשהיתה ּבּנּדֹון־ּדידן, ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן
עכׁשו, ּבֹו ׁשחטאּו חטא על ולא ּבּמדּבר, ׁשארעּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרּבים

עצמם לחֹוטאים לא נאמרּו ׁשהּדברים ּבפני ּובפרט ּכי־אם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ְֵֶּבניהם.

רׁש"י  ּכתב ועל־זה ּבלבד, ּתֹוכחה ּדברי הּדברים היּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָואם־ּכן
לּמיתה". סמּו אּלא הֹוכיחן ִִֶֶַָָָָֹׁש"לא

(ã)áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ úà Búkä éøçà©«£¥´©ŸÀ¥µ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−
áLBé-øLà ïLaä Cìî âBò úàå ïBaLça§¤§®§¥Àµ¤´¤©¨½̈£¤¥¬

:éòøãàa úøzLòa§©§¨−Ÿ§¤§¤«¦
i"yx£B˙k‰ È¯Á‡∑ מֹוכיחם אני 'אם מׁשה: אמר «¬≈«…ֲִִִֶַָָֹ

עלינּו? ּלזה מה יאמרּו: הארץ, לקצת ׁשּיּכנסּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹקדם
לנּו היטיב עּלה מה ולמצא לקנּתר אּלא ּבא אינֹו ?, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

עד  המּתין לפיכ לארץ'. להכניסנּו ּכח ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאין
ארצם, את והֹוריׁשם לפניהם ועֹוג סיחֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָׁשהּפיל

הֹוכיחן  ואחרּֿכ.'B‚Â ·LBÈ ¯L‡ 'B‚Â ÔÁÈÒ∑ ְִַַָָƒ…¿¬∆≈¿

Áa„ג  ‡Á¯È ¯NÚ „Áa ÔÈL ÔÈÚa¯‡a ‰Â‰Â«¬»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¬««¿»¿«
Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ

:ÔB‰˙ÂÏ d˙È ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»»≈¿»¿

„‡Ó¯‡‰ד  ‡kÏÓ ÔBÁÈÒ ˙È ‡ÁÓc ¯˙a»«ƒ¿»»ƒ«¿»∆¡…»»
·˙Èc Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ ˙ÈÂ ÔBaLÁa ·˙Èc¿»≈¿∆¿¿»«¿»¿«¿»¿»≈

:ÈÚ¯„‡a ˙¯zLÚa¿«¿»…¿∆¿∆ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,milBxn EWwA mzlgp mEgYA¦§©£¨¨¦§§©§¦
sEq mi KxC Eklde mMxC WAYWpe§¦§©¥©§¨§¨§¤¤©
mirAx` z`ln cr miptl `le xFg`l§¨§Ÿ§¨¦©§Ÿ©§¨¦

:dpẄ¨
øeáòáexAcOA dYr l`xUi Eid `NW ©£¤Ÿ¨¦§¨¥©¨©¦§¨

a`Fn ux`A Eqpkp xaM iM¦§¨¦§§§¤¤¨
xAcOA" iM qElwpE` WxC ,zxMfPd©¦§¤¤¨©§§¦©¦§¨
cFre .zFgkFzl md mifEnx "daxrÄ£¨¨§¦¥§¨§
oYie ,zFnFwOd dN` lM xiMfi rECn iM¦©©©§¦¨¥¤©§§¦¥

:dcU xkFOd on xzFi mixvnE mipniq¦¨¦¥¨¦¥¦©¥¨¤
øeòLåmixaCd dN` ,FYrcl aEzMd §¦©¨§©§¥¤©§¨¦

l`xUi lM l` dWn xAC xW £̀¤¦¤¤¤¨¦§¨¥
xAC ,oCxId xarAdaxrA xAcOA §¥¤©©§¥¦¤©¦§¨¨£¨¨

oale ltY oiaE ox`R oiA sEq lFnaE§¥¨¨¥Ÿ¤§¨¨
,axFgn mFi xUr cg`e adf ice zFxvge©£¥§¦¨¨§©©¨¨¥¥
zFnFwOA EUrX dn lM mdl xiMfd iM¦¦§¦¨¤¨©¤¨©§
mW iM aEzMd xn` oM xg`e .dN`d̈¥¤§©©¥¨©©¨¦¨
x`al li`Fd xMfPd oCxId xarA§¥¤©©§¥©¦§¨¦§¨¥

xn`Ie orIe ,mzF` FgikFd xg` dxFYd©¨©©¦¨©©©©Ÿ¤
.xn`l axFgA Epil` xAC Epidl` 'd¡Ÿ¥¦¤¥¥§¥¥Ÿ

ixtqA Wxcp `Ed Kke(` mixac)zrC lr §¨¦§¨§¦§¦©©©
ziwqnxEC oA iqFi iAx la` ,dcEdi iAx©¦§¨£¨©¦¦¤§©§¦

:ok E`xwPW zFnFwn ozF` dUrb dxez ¨¨¨§¤¦§§¥
.ïBaLça áLBé øLà (ã)dzid `NW £¤¥§¤§¤Ÿ¨§¨

a`Fn LlOn Dckl la` ,FNW¤£¨§¨¨¦¤¤¨
oke .zEkln ziA Fl zFidl d`paEøLà §¨¨¦§¥©§§¥£¤

,éòøãàa úBøzLòa áLBédzidW ¥§©§¨§¤§¤¦¤¨§¨
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קׁשה (ספרי) סיחֹון היה לא ּבחׁשּבֹון,אּלּו ׁשרּוי והיה ְְְִִֶֶָָָָָָֹ

אחרת  עיר היתה ואּלּו קׁשה. ׁשהּמדינה קׁשה, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָהיה
קׁשה, ׁשהּמל קׁשה, היתה ּבתֹוכּה ׁשרּוי ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָוסיחֹון
קׁשה  והּמדינה קׁשה ׁשהּמל .עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

˙¯zLÚa ·LBÈŒ¯L‡∑ קׁשה והּמדינה קׁשה הּמל. ¬∆≈¿«¿»…ְְִֶֶֶַַָָָָ
˙¯zLÚ∑ עׁשּתרֹות" ּכמֹו: וקׁשי, צּוקין לׁשֹון הּוא «¿»…ְְְְְִִַֹ

קרנים"קרנים  "עׁשּתרֹות הּוא זה ו"עׁשּתרֹות" ,", ְְְְְְִִֶַַַַַַָ
ׁשּנאמר אמרפל, ׁשהּכה רפאים ׁשם יד)ׁשהיּו :(בראשית ְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

נמלט  ועֹוג קרנים", ּבעׁשּתרֹות רפאים את ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָ"וּיּכּו
ׁשּנאמר והּוא יג)מהם, ואֹומר (שם הּפליט", "וּיבא : ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ג) הרפאים"(לקמן מּיתר נׁשאר הּבׁשן מל עֹוג רק "ּכי :. ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ÈÚ¯„‡a∑ הגר"א)הּמלכּותׁשם המלחמה. מקום .(צ"ל ¿∆¿∆ƒְֵַַ

(ä)øàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä øáòa§¥¬¤©©§¥−§¤´¤¨®¦´¤½¥¥²
:øîàì úàfä äøBzä-úà¤©¨¬©−Ÿ¥«Ÿ

i"yx£ÏÈ‡B‰∑ ּכמֹוהתחיל יח), הֹואלּתי"(בראשית נא "הּנה :.‰¯Bz‰Œ˙‡ ¯‡a∑ להם ּפרׁשּה לׁשֹון .ּבׁשבעים ƒְְְִִִִֵַָ≈≈∆«»ְְְִִֵֶָָָ
ã ycew zegiyn zecewp ã(862 'nr b jxk zegiy ihewl)

לאמר הּזאת הּתֹורה את ּבאר מׁשה ה)הֹואיל (א, ִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹ
להם ּפרׁשּה לׁשֹון היה (רש"י)ּבׁשבעים מּדּוע לׁשאל, ּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

קדׁש? לׁשֹון אז ּדּברּו יׂשראל ּכל והרי הּתֹורה, ּבתרּגּום ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹצר
צרי עצמֹו רּבנּו מׁשה היה לּמה ,צר ּבזה היה אם ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹואפּלּו
ּדֹור  חטא לפני ּדהּנה לֹומר, ויׁש זה? ּבתרּגּום ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַלהתעּסק
ּגרם  והחטא הּקדׁש, לׁשֹון אחת, ׂשפה ּכּלם ּדּברּו ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻהּפּלגה

את  מבין אינֹו איׁש ּכאׁשר לׁשֹון, ׁשבעים ּבעֹולם, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָּפרּוד
קדׁש מּלׁשֹון הּתֹורה ׁשּתרּגּום ּכן, אם מּובן רעהּו. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׂשפת
ּבמקֹום  ּגם אחדּות המׁשכת – מׁשמעּותֹו לׁשֹון, ְְְְְְִִִַַַַַָָָלׁשבעים
רק  ּכי ּדוקא, מׁשה ידי על להעׂשֹות מכרח היה וזה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּפרּוד.

ּביֹותר'. מּטה 'למּטה עד לרדת יכֹול ּביֹותר' ּגבֹוּה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה'ּגבֹוּה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 cenr ck jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dxFYd mEBxzAW iWTd lcBŸ¤©Ÿ¦¤§©§©¨

לאמר: הּזאת את־הּתֹורה ּבאר מׁשה ִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹֽהֹואיל
להם ּפרׁשּה לׁשֹון רש"י)ּבׁשבעים ובפירוש ה. (א, ְְְִִֵֶָָָ

סֹופרים ּבמּסכת ז)איתא הלכה א ּבחמּׁשה (פרק מעׂשה : ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָ
אֹותֹו והיה יונית, הּתֹורה את הּמל לתלמי ׁשּכתבּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזקנים
היתה  ׁשּלא העגל, ּבֹו ׁשּנעׂשה ּכּיֹום ליׂשראל, קׁשה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּיֹום

צרּכּה. ּכל להּתרּגם יכֹולה ְְְְִֵַַָָָָָהּתֹורה
ונתּפרׁשה  נּתרּגמה ּכבר הּתֹורה הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָולכאֹורה

ּתרּגּום  ּדּמּו מּדּוע ואם־ּכן רּבנּו, מׁשה על־ידי לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּבׁשבעים
הּטעם  ּתמּוּה ּוביֹותר העגל"? ּבֹו ׁשּנעׂשה ל"יֹום ְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּתֹורה
ׁשּכבר  אחרי צרּכּה" ּכל להּתרּגם יכֹולה הּתֹורה היתה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ"ׁשּלא

לׁשֹון? ּבׁשבעים מׁשה על־ידי ונתּפרׁשה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹנּתרּגמה
ׁשאֹותֹו וכתבּו ז"ל רּבֹותינּו ׁשדּיקּו ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָויׁש
ּכ"חטא  ּכתבּו ולא העגל" ּבֹו ׁשּנעׂשה ּכ"יֹום היה ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹהּיֹום
קׁשה  היה לא העגל, ּבֹו ׁשּנעׂשה יֹום ּכי ּבזה. וכּיֹוצא ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהעגל"

LÓ‰ה  È¯L ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«¿»¿»»ƒ…∆
:¯ÓÈÓÏ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÔÙÏe‡ ˙È L¯t»≈»¿««¿»»»¿≈»
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מחר" לה' "חג אמר אהרן ׁשהרי ה)מּצד־עצמֹו, לב, ,(תשא ְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֹ

הּמקֹום" את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבֹוא היה "ּבטּוח (פירוש ּכי ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
שם) הׁשּכימּורש"י ׁשּלאחרי־זה ּבּיֹום ׁשלפעל ורק לב,, (תשא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹ

לפ ו) לא וחטאּו העגל עׂשּית ׁשּיֹום ונמצא מׁשה, ׁשּבא ני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
לאחרי־ העגל לחטא ׁשּגרם ורק מּצד־עצמֹו, "קׁשה" ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

ֶזה.

ּוכמֹו מּצד־עצמֹו, "קׁשה" אינֹו הּתֹורה ּתרּגּום ְְְְִֵֵֶַַַַָָּוכמֹו־כן
לענין  לגרם ׁשּיכֹול אּלא הּתֹורה, את ּתרּגם ׁשּמׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּמצינּו

ׁשּמצינּו ּוכמֹו הּתרּגּום, ּבהבנת ׁשּיּטעּו סופרים ׁשלילי, (מסכת ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
ּבהבנת שם) ּתלמי יטעה ׁשּלא ּכדי ּבּה", ׁשּנּו ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁש"י"ג

מּצד־ "קׁשה" אינֹו הּתֹורה ּתרּגּום ׁשּגם ונמצא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהּתרּגּום.
וקל־להבין. ׁשלילי. ענין מּזה לבֹוא ׁשּיכֹול אּלא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָעצמֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 cenr el jxk zegiyÎihewl itÎlr)

oFWl miraWA dxFYd WExtA KxSd©Ÿ¤§¥©¨§¦§¦¨

את־הּתֹורה  ּבאר מׁשה הֹואיל . . ׁשנה ּבארּבעים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֽויהי
לאמר: ֵַֹֹֽהּזאת

להם ּפרׁשּה לׁשֹון רש"י)ּבׁשבעים ובפירוש ג־ה. א, (דברים ְְְִִֵֶָָָ
את  לפרׁש מׁשה הצר מה לׁשם צרי־עּיּון, הּדבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלכאֹורה

לׁשֹון? ּבׁשבעים ליׂשראל ְְְְִִִֵַָָָהּתֹורה
עליו־הּׁשלֹום  רּבנּו מׁשה ׁשראה ׁש"מּפני ׁשּכתבּו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹיׁש
אֹותּה ּבאר לפיכ אּמֹות, ׁשבעים לבין יגלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָֻׁשּיׂשראל
ילמדּו יבֹואּו, ׁשּיׂשראל מקֹום ׁשּבאיזה לׁשֹון, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָּבׁשבעים

לׁשֹון" ח)ּבאֹותֹו כז, תבא רש"י לפירוש שפר באמרי .(הובא ְָ
לכל  ללּמדּה ּבעצמֹו מׁשה ׁשהצר לזה יּׁשּוב ּבזה אין ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻא
את  הבינּו לא ּככּלם ׁשרּבם ּבעֹוד לׁשֹון, ּבׁשבעים ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻיׂשראל
הּוא  זה ׁשּכל לֹומר ודחק הּתֹורה. את ּפרׁש ּבהם ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּלׁשֹונֹות
היּו ׁשהרי האּמֹות, לבין ּכׁשּיגלּו הּבאים, הּדֹורֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻעבּור

ּדוקא. מׁשה על־ידי ולא זמן, לאחר לּתרּגמּה ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָֹֹיכֹולים

הּתֹורה  קדּׁשת ּגדר חלֹות ׁשּתהיה נפעל ׁשּבזה לחּדׁש, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻויׁש
מקֹום  יׁש זאת ּדבלעדי לׁשֹון. ּבׁשבעים הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹּגם
קדּׁשת  הרי הּקדׁש, ּבלׁשֹון ּתֹורה ׁשּנּתנה ׁשּכיון ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻלֹומר,
הּתֹורה  עניני ּכׁשּלֹומד חלים לא הּתֹורה לּמּוד וגדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּתֹורה

אחרים. ְֲִִֵּבלׁשֹונֹות
ּגם  הּתֹורה קדּׁשת ּבחּדּוׁש מיחדת ּבפעּלה צֹור היה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻולכן
לדּבר  האּסּור – ּבזה להלכה (ונפקא־מיּנּה לׁשֹון ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשבעים
הּתֹורה  ּברּכת חּיּוב ערֹום; ּכׁשהּוא לׁשֹון ּבׁשאר ּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּדברי

ועֹוד). לׁשֹון. ּבׁשאר ְְְְִֵֶַָָּכׁשּמדּבר
רּבנּו מׁשה על־ידי היתה ליׂשראל הּתֹורה ׁשּנתינת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוכיון
הּתֹורה  קדּׁשת ּדחלֹות זה, ענין ּפעּלת ּגם הרי ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻעליו־הּׁשלֹום,
רּבנּו מׁשה ׁשּפרׁש על־ידי היתה לׁשֹון', ה'ּׁשבעים ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעל

יׂשראל. ּכל ּבפני לׁשֹון לׁשבעים הּתֹורה את ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבעצמֹו

(å)íëì-áø øîàì áøça eðéìà øac eðéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©¨¤¬
:äfä øäa úáL¤−¤¨¨¬©¤«

i"yx£˙·L ÌÎÏ אּגדה ,ּכפׁשּוטֹו∑¯· מדרׁשי :ויׁש «»∆∆∆ְְְְִִֵֵַָָ
הּזה:הרּבה  ּבהר יׁשיבתכם על וׂשכר לכם ּגדּלה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

מׁש מּניתם עׂשיתם ּתֹורה, קּבלּתם וכלים, מנֹורה ּכן, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
מאֹות  וׂשרי אלפים ׂשרי סנהדרין, .לכם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
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הּזה ּבהר ׁשבת לכם ו)רב לוי (א, ּבני לכם רב הּפסּוק על ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ג) טז, לעצמכם (קרח לקחּתם מּדאי יֹותר הרּבה רש"י: ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַּפרׁש

מּדאי. יֹותר הרּבה הּזה ּבהר ּכבר יׁשבּתם – ּכאן ואף ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּגדּלה.
הּוא  אם לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת ּכללית הֹוראה ּכאן ְְֲִִֵַַָָָָָָָיׁש

ּבעבֹודת  ּדרּגה ּבאֹותּה נׁשאר הּוא אם אחד, ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ'יֹוׁשב'
ונעלית  טֹובה ּדרּגה ׁשהיא אף הּנה הלאה, מתקּדם ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָה'
ּתמיד  ,'מהּל' להיֹות עליו מּדאי'. יֹותר  'הרּבה זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּבּקדׁש. מעלין ּבבחינת חיל, אל מחיל וללכת לׁשאף ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעליו

ÈbÒו  ¯ÓÈÓÏ ·¯Áa ‡nÚ ÏÈlÓ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«ƒƒ»»¿…≈¿≈»«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡¯eËa Ôez·˙Èc ÔBÎÏ¿ƒ∆¿¿»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

áøça eðéìà øac eðéäìà 'ä (å)¡Ÿ¥¦¤¥¥§Ÿ¥
.øîàìmFwn mW axFg iYrC lr ¥Ÿ©©§¦¥¥¨

l`xUi EaWi mXW ipiq xdl aFxẅ§©¦©¤¨¨§¦§¨¥
lFcb did xAcOd iM ,`idd dpXA©¨¨©¦¦©¦§¨¨¨¨
FnWE midl` cng xW` xdd mWe§¨¨¨£¤¨©¡Ÿ¦§
xAcn xAcOd lM `xwp oM lre ,ipiq¦©§©¥¦§¨¨©¦§¨¦§©
xn`e .ipiq xd xAcn `Ed EN`M ,ipiq¦©§¦¦§©©¦©§¨©

aEzMd(a hi zeny)ipiq xAcn E`aIe ©¨©¨Ÿ¦§©¦©
cbp l`xUi mW ogIe xAcOA EpgIe©©£©¦§¨©¦©¨¦§¨¥¤¤

`xwPd mFwOA xAcOA EpgW ,xdd̈¨¤¨©¦§¨©¨©¦§¨
:xdd cbp `Ede axFg¥§¤¤¨¨

øLôàåE`xwi xAcOd mB xdd mBW §¤§¨¤©¨¨©©¦§¨¦§§
,miAx dpQd ipli` mW iM ,ipiq¦©¦¨¦¨¥©§¤©¦
aWFn xir F` mFwn xdl KEnq mWe§¨¨¨¨¨¦¨
xn`W aEzMde .Ecnr mWe axFg FnXW¤§¥§¨¨§§©¨¤¨©

(` b my),daxg midl`d xd l` `aIe©¨Ÿ¤©¨¡Ÿ¦Ÿ¥¨
,midl`d xd mW xW` axFg l` `AW¤¨¤¥£¤¨©¨¡Ÿ¦
axFgA did dWnE xdA did dpQde§©§¤¨¨¨¨¤¨¨§¥

cnr xW` ,Fl aFxw eiptl xW` mFwOd©¨£¤§¨¨¨£¤¨©
xn` KkitlE ,dpW l`xUi dpgn mẄ©£¤¦§¨¥¨¨§¦¨¨©

(b weqt my)xEqIW ,d`x`e `P dxq`̈ª¨¨§¤§¤¤¨
:xdd cr axFgn¥¥©¨¨

íéîòôeFnM ,oM xdd aEzMd `xwi §¨¦¦§¨©¨¨¨¥§
xn`W(e bl my)ipa ElSpzIe ¤¨©©¦§©§§¥

xnFlM ,axFg xdn micr z` l`xUi¦§¨¥¤¤§¨¥©¥§©
,eiptl F` FnEgYA axFgA xW` xdd on¦¨¨£¤§¥¦§§¨¨

`d lM mXW F`xdde ,axFg ux ¤¥¨¨¨¤¥§¨¨
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(æ)eðt|åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe íëì eòñe §´§´¨¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼
õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe øäá äáøòä«£¨¨¬¨¨²©§¥¨¬©¤−¤§´©¨®¤³¤

øäpä-ãò ïBðáläå éðòðkä:úøt-øäð ìãbä ©§©«£¦Æ§©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
i"yx£ÌÎÏ eÚÒe et∑ וחרמה ערד ּדר e‡·e.זֹו ¿¿»∆ְְֲֶֶָָָ…

È¯Ó‡‰ עּמֹון ∑ÂÈÎLŒÏkŒÏ‡Â.ּכמׁשמעֹו∑‰¯ «»¡…ƒְְַָ¿∆»¿≈»ַ
ׂשעיר ּומֹואב  יער ∑Úa¯·‰.והר ׁשל מיׁשֹור .זה ְִֵַָ»¬»»ִֶֶַַ
¯‰·∑הּמל הר ּדרֹום ∑ÏÙM·e‰.זה ׁשפלת .זֹו »»ֶֶֶַַ«¿≈»ְֵַָ

Ìi‰ ÛBÁ·e ·‚p·e∑,'וכּו וקסרי ועּזה אׁשקלֹון «∆∆¿«»ְְְְְִֵַַָָ

ּב'ּספרי' ‰Ï„b.ּכדאיתא ¯‰p‰Œ„Ú∑ ׁשּנזּכר מּפני ְְִִִֵַָ««»»«»…ְְִִֵֶָ
קֹוראֹו יׂשראל, ארץ אֹומר:עם הדיֹוט מׁשל ּגדֹול, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ

'הּדבק  ,'מל ,מל ל',לׁשחור 'עבד ויׁשּתחוּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מז) ואּדהן (שבועות ּדהינא לגּבי .''קרב ְְְְְִִֵַַַָ

(ç)eLøe eàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàø§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨¨®¤µŸ§´
íäøáàì íëéúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧

:íäéøçà íòøæìe íäì úúì á÷òéìe ÷çöéì§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´¨¤½§©§−̈©£¥¤«
i"yx£Èz˙ אֹומר ∑¯‡‰ איני רֹואים, אּתם ּבעיניכם ¿≈»«ƒְִִֵֵֵֵֶֶַ

ּומּׁשמּועה  מאמד eL¯e.לכם e‡a∑ מערער אין ְִֵֶֶָָֹ…¿ְְֵֵַ
ׁשלחּוּבּדבר  לא אּלּו למלחמה. צריכים ואינכם , ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ

זין  לכלי צריכין היּו לא לּמה ∑ÌÎÈ˙·‡Ï.מרּגלים, ְְְְִִִִִֵַַָֹ«¬…≈∆ָָ
אברהם  אּלא ּוליעקב? ליצחק לאברהם, ׁשּוב ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹהזּכיר
לעצמֹו ּכדאי יעקב לעצמֹו, ּכדאי יצחק לעצמֹו, .ּכדאי ְְְְְְְְְְֲִַַַַַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz'd mixac zyxt zay zecreezdn)

לפניכם  נתּתי "ראה ׁשל ּומּצב ּבּמעמד ׁשּנמצאים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאחר
מאֹומד  לכם אֹומר איני רֹואים, אּתם "ּבעיניכם הארץ", ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאת
הארץ" את ּורׁשּו "ּבֹואּו אֹומר ׁשהּקּב"ה ויֹודעים ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּומּׁשמּועה",
ּובאפן  ּבּה', ּגמּור ּבּטחֹון מּתֹו יׂשראל ּבני הֹולכים אזי -ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּכי  למלחמה", צריכים ׁש"אינכם ועד ּבּדבר", מערער ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁש"אין

ופחד". אמתה עליהם ֲִֵֵֶַַָָָֹ"ּתּפל

- לגבּולֹותיה יׂשראל ארץ ּכל לׁשלמּות זֹוכים מּמׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּובקרֹוב
הּכנעני  ארץ הּים, ּובחֹוף ּובּנגב ּובּׁשפלה בהר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ"ּבערבה
צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּפרת", נהר הּגדֹול הּנהר עד ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָוהּלבנֹון
- ּכֹולל ,"ּגבּול את אלֹוקי ה' ירחיב "ּכי הּיעּוד יקּים ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֻׁשאז

מּמׁש. בימינּו ּבמהרה וקדמֹוני, קניזי קיני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָארץ

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'nr cl jxk zegiy ihewl)

א  ּבעיניכם נתּתי. לכם ראה אֹומר איני רֹואים, ּתם ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּומּׁשמּועה ח)מאמד (א, ְִֵֶָֹ

יׂשראל  ׁשּבני נאמר ּכבר הּקֹודמים ּבּפסּוקים הקׁשה, ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֻלרש"י
"ּבֹואּו אֹומר מה ּולׁשם לגבּולֹותיה, יׂשראל ארץ את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָיירׁשּו
ׁשּבני  מחּדׁש, ׁשהּכתּוב מפרׁש לכן הארץ"? את ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּורׁשּו
נתּונה  ּכבר יׂשראל ׁשארץ ּבמּוחׁש לראֹות יכֹולים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָיׂשראל

אמד  ּבגדר היא ׁשההבטחה עכׁשו, עד ׁשהיה ּכפי ולא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלהם,
סיני  מהר הּנּסית ּבּנסיעה - זה? ּדבר ראּו והיכן ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּוׁשמּועה.
הלכּו ּכאׁשר הּקֹודמים, ּבּפסּוקים מסּפר עליה ּברנע, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלקדׁש
ּבנסיעה  ׁשראּו ּבּנפלאֹות יֹום. י"א ׁשל נסיעה ימים ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָֹּבׁשלׁשה
ׁשּמּצד  ּבחּוׁש ראּו לארץ, להביאם הּקּב"ה ּבּקׁש ׁשּבּה ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָזֹו,

ּבפעל. הארץ ּכבר להם נתּונה ְְְֶֶַַָָָָָָָֹהּקּב"ה

(è)écáì ìëeà-àì øîàì àåää úòa íëìà øîàå̈«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ«Ÿ©¬§©¦−
:íëúà úàN§¥¬¤§¤«

„‡Ó¯‡‰ז  ‡¯eËÏ eÏeÚÂ ÔBÎÏ eÏeËÂ et˙‡ƒ¿¿¿¿¿¿»∆¡…»»
‡zÏÙL·e ‡¯eË· ‡i¯LÈÓa È‰B¯È‚Ó ÏÎÏe¿»»ƒƒ¿≈¿«»¿»ƒ¿∆¿»
‰‡ÚÎ„ ‡Ú¯‡ ‡nÈ ¯ÙÒ·e ‡ÓB¯„·eƒ¿»ƒ¿««»«¿»ƒ¿«¬»»

:˙¯Ù ‡¯‰ ‡a¯ ‡¯‰ „Ú Ô·ÏÂ¿ƒ¿»««¬»«»«¬»¿»

eÏeÚח  ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÈÓ„˜ ˙È·‰Èc ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»≈»«¿»
ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È eÈÒÁ‡Â¿«¬ƒ»«¿»ƒ««¿»«¬»»¿
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«¿

:ÔB‰È¯˙a ÔB‰È·ÏÂ¿ƒ¿≈«¿≈

ÈÏ˙ט  ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»≈
:ÔBÎ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡‡¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

iCar dWn zxFY Exkf oke ,DkFzA§¨§¥¦§©¤©§¦
l`xUi lM lr axgA FzF` iziEv xW £̀¤¦¦¦§Ÿ¥©¨¦§¨¥

mihRWnE miTg(ak b ik`ln)lkl fnxi , ª¦¦§¨¦¦§Ÿ§¨
xW` crFn ld`aE xdA dEhvp xW £̀¤¦§©¨¨¨§Ÿ¤¥£¤

:axFgA mẄ§¥
éúéàøå,Yrci `l ,mWxcn EpcnliA §¨¦¦¦©§¥¦§¨¨Ÿ¨©§¨

,axFgA ,YrnW `l mB ,ipiqA§¦©©Ÿ¨©§¨§¥
Lpf` dgYt `l f`n mB(g gn diryi), ©¥¨Ÿ¦§¨¨§¤

mFwn axFg iM fnx ,a`Fn zFaxrA§©§¨¨©¦¥¨
xn` `"x wx .crFn ld` mW xW £̀¤¨Ÿ¤¥©¨©

(a ` b zeny)iM ,ipiq xd `Ed axFg iM¦¥©¦©¦
,dpQd mW didi WaFIde axFgd ipRn¦§¥©¤§©¤¦§¤¨©§¤
mieW mdipWE zFnW ipWA `xTie§¦¨¥¦§¥¥§¥¤¨¦

:mrHAf dxez ©©©
.íëì eòñe eðt (æ)ux`d mdl xiMfd §§¨¤¦§¦¨¤¨¨¤

.mdirqnl DA EklIW KxCde§©¤¤¤¥§¨§©§¥¤

xn` ok ixg`e(g weqta)ézúð äàø §©£¥¥¨©§¥¨©¦
.õøàä úà íëéðôìiYrAWp xW` ¦§¥¤¤¨¨¤£¤¦§©§¦

,mkizFa`l.õøàä úà eLøe eàa ©£¥¤Ÿ§¤¨¨¤
xW`M ,dghade cEri `l ,devn¦§¨Ÿ¦§©§¨¨©£¤

iYWxR(bp bl xacna):g dxez ¥©§¦
(ç)mrhe.'ä òaLð øLàl`e FnM §©©£¤¦§©§§¤

'd l` dlr xn` dWn(` ck zeny), ¤¨©£¥¤
:iYWxR mWeh dxez §¨¥©§¦



mixacנ zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c ipy meil inei xeriy
i"yx£¯Ó‡Ï ‡Â‰‰ ˙Úa ÌÎÏ‡ ¯Ó‡Â∑ לאמר' ?'מהּו »…«¬≈∆»≈«ƒ≈…ֵַֹ

לכם  אֹומר אני מעצמי 'לא מׁשה: להם אּלא אמר  , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא' B‚Â'.מּפי Èc·Ï ÏÎe‡Œ‡Ï∑ ִִַָָ…«¿«ƒ¿

מׁשה  היה ׁשּלא אדם אפׁשר יׂשראל? את לדּון יכל ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹ
את  והֹוריד הּים, את להם וקרע מּמצרים, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהֹוציאם

לדּונם  יכֹול היה לא הּׂשלו, את והגיז אּלא הּמן ? ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
הגּדיל  אתכם", הרּבה אלהיכם "ה' להם: אמר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכ
ּונתנֹו מּכם הענׁש את נטל ּדּיניכם, על אתכם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוהרים

הּדּין  ׁשלמה.על אמר ג)וכן א יּוכל (מלכים מי "ּכי : ְְִִֵַַַַַָָֹֹ
ּבֹו ׁשּכתּוב מי אפׁשר הּזה"? הּכבד עּמ את ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלׁשּפט

ד) לׁשּפט (שם יּוכל "מי אֹומר: האדם", מּכל "וּיחּכם :ְְִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּכדּיני  זֹו אּמה ּדּיני אין ׁשלמה: אמר ּכ אּלא ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻוגֹו'"?
ּומּכה  והֹורג ּדן ׁשאם ּכֹוכבים, עֹובדי האּמֹות ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשאר
אם  אני ּכלּום, ּבכ אין וגֹוזל, ּדינֹו את ּומּטה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָוחֹונק
ׁשּנאמר  נתּבע, אני נפׁשֹות ּכּדין, ׁשּלא ממֹון ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹחּיבּתי

כב) נפׁש"(משלי אתֿקבעיהם "וקבע :. ְְֵֶֶֶַָָֹ

(é)íBiä íëpäå íëúà äaøä íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½
:áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

i"yx£ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌBi‰ ÌÎp‰Â∑ ּככֹוכבי וכי ¿ƒ¿∆«¿¿≈«»«ƒְְְִֵ
ׁשּׁשים  אּלא היּו לא והלא הּיֹום, ּבאֹותֹו היּו ְֲִִִֶַַַַָָָָֹֹהּׁשמים

ּכּיֹום  מׁשּולים הּנכם הּיֹום"? "והּנכם מהּו ,רּבֹוא, ְְְְִִִִֶֶַַַ
וכּלבנה  ּכחּמה לעֹולם .וכּכֹוכבים קּימים ְְְְִִַַַַַָָָָָָ

(àé)óìà íëk íëéìò óñé íëúBáà éäìà ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−¤´¤
:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå íéîòt§¨¦®¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«

i"yx£ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ÌÎk ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ∑:ׁשּוב מהּו …≈¬≈∆»∆∆∆¿»ƒַ
א  אּלא לכם"? ּדּבר ּכאׁשר אתכם לֹו:"ויבר מרּו ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

הבטיח  ּכבר לברכתינּו? קצּבה נֹותן אּתה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ'מׁשה,

אברהם את יג)הּקדֹוׁשּֿברּוֿה ּוא אם (בראשית "אׁשר  : ְֲִֶֶַַָָָָ
מּׁשּלי  'זֹו, להם: אמר וגֹו'!"' למנֹות איׁש ְְִִִִֶֶַַָָיּוכל

לכם'היא  ּדּבר ּכאׁשר אתכם יבר הּוא אבל !. ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ß a`Îmgpn 'c ipy mei ß

(áé):íëáéøå íëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−§¦«§¤«

i"yx£Èc·Ï ‡O‡ ‰ÎÈ‡∑ לא - ׂשכר לקּבל אמר אם ≈»∆»¿«ƒְִֵַַָָֹֹ
ׁשאמרּתי,אּוכל  היא ׁשאמרנּו)זֹו אחרים: לא (ספרים לכם, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ֿהּקדֹוׁשּֿברּו מּפי אּלא לכם, אֹומר אני ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמעצמי
היה ∑ÌÎÁ¯Ë.הּוא  טרחנין: יׂשראל ׁשהיּו מלּמד »¿¬∆ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

אֹומר: ּבּדין, נֹוצח ּבעלּֿדינֹו את רֹואה מהם ִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאחד
מֹוסיף  להביא! ראיֹות לי יׁש להביא, עדים לי ְְְִִִִִִֵֵֵָָָ'יׁש

ּדּינין' עליכם ׁשהיּו∑ÌÎ‡OÓe.אני (סנהדרין מלּמד ֲֲִִֵֶַָ««¬∆ְֵֶַָ

ראה הקּדים:אּפיקֹורסין צט) 'מה אמרּו: לצאת, מׁשה ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ
אחר  ּביתֹו'. ּבתֹו ׁשפּוי אינֹו ׁשּמא לצאת, ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבןֿעמרם
מה  לצאת, ׁשּלא ּבןֿעמרם ראה 'מה אמרּו: ְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלצאת,
וחֹוׁשב  רעֹות עצֹות עליכם ויֹועץ יֹוׁשב סבּורים, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָאּתם

מחׁשבֹות'! וחׁשּבֹונֹות)עליכם מּצות אחרים: ∑ÌÎ·È¯Â.(ספרים ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹ¿ƒ¿∆
רֹוגנים  ׁשהיּו .מלּמד ְְִֵֶַָ

ÓBÈ‡י  ÔBÎÈ˙È‡ ‡‰Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬«¿ƒ»¿¿»ƒ≈»
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ„≈¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

ÔBÎ˙Âkיא  ÔBÎÈÏÚ ÛÒBÈ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»«¬»»¿≈¬≈¿»¿
ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔBÎ˙È C¯·ÈÂ ÔÈÓÊ ÛÏ‡¬«ƒ¿ƒƒ»≈»¿¿»ƒ«ƒ

:ÔBÎÏ¿

ÔBÎÈ˜ÒÚÂיב  ÔBÎÁ¯Ë È„BÁÏa ¯·BÒ‡ ÔÈcÎ‡∆¿≈≈«ƒ¿ƒ»¿¬¿ƒ¿≈
:ÔBÎÈ„Â¿ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(è)xn`e.øîàì àåää úòa íëìà ¨Ÿ©£¥¤¨¥©¦¥Ÿ
ax axFgA 'd Epl xn`W mcwŸ¤¤¨©¨§¥©
zrC lr ,dGd xdA zaW mkl̈¤¤¤¨¨©¤©©©
.Fxzi `A dxFY oYn mcw mixnF`d̈§¦Ÿ¤©©¨¨¦§

mrhe,"àéää úòa",axFgA EpYaWA §©©¨¥©¦§¦§¥§¥
EplAw dPd ,xnFl o`kA df xiMfd la £̀¨¦§¦¤§¨©¦¥¦©§
mihtFW mkilr Eide dxFYd z ¤̀©¨§¨£¥¤§¦
dPde ,mkz` bidpdlE hRWl mixhFWe§§¦¦§Ÿ§©§¦¤§¤§¦¥
,ux`A `al mipOfnE mipkEn Epiid̈¦¨¦§ª¨¦¨Ÿ¨¨¤
EpihtFW mr EpilBcl axFgn rQPe©¦©¥¥¦§¨¥¦§¥
mr mklM il` oEaxwYe ,EppwfE§¥¥©¦§§¥©ª§¤¦

,milBxn mYWTaE mkiW`xe mkinkg£¨¥¤§¨¥¤¦©§¤§©§¦
:oiprd lwlwzpei dxez §¦§©§¥¨¦§¨

(áé)mrhe.íëáéøå íëàOîe íëçøè §©©¨§£¤©©£¤§¦§¤
EpiAx dWn fnx hWRd KxC lr©¤¤©§¨¨©¤©¥
Fxzil xn`W mixaCd zWlW mdl̈¤§¤©§¨¦¤¨©§¦§
iYWxRW FnM mrl dUFr `Ed didW¤¨¨¤¨¨§¤¥©§¦

mW(eh gi zeny),fnxA l`xUil oxiMfde . ¨§¦§¦¨§¦§¨¥§¤¤
xn`"íëçøè"iTg z` iYrcFde cbpM ¨©¨§£¤§¤¤§©§¦¤ª¥

eizFxFY z`e midl`d(fh my my)iM , ¨¡Ÿ¦§¤¨¦
mixvn i`vFil cOll did lFcB gxhŸ©¨¨¨§©¥§§¥¦§©¦
mxE`aE mWExtE zFxFYde miTgd©ª¦§©¥¨¥¨

xiMfde .mcFqe"íëàOî"Wxcl cbpM §¨§¦§¦©©£¤§¤¤¦§
midl`(eh weqt my)dNtY oipr `EdW , ¡Ÿ¦¤¦§©§¦¨

z`Upe oFWNn `Ede ,mdilr lNRzOW¤¦§©¥£¥¤§¦§§¨¨¨
dNtz(c hi a"n)dPx mcra `VY l`e , §¦¨§©¦¨©£¨¦¨

dNtzE(fh f dinxi).,"íëáéøå"FhEWtM §¦¨§¦§¤¦§
:mihRWOd ipipr¦§§¥©¦§¨¦

íéîëç íéLðà íëì eáä" øîàå§¨©¨¨¤£¨¦£¨¦
"íéòãéå íéðáðeoipICd lr §Ÿ¦¦ª¦©©©¨¦

mzq xn` la` ,calAíîéNàå" ¦§¨£¨¨©§¨©£¦¥
"íëéLàøai"Wx oFWle .depr KxC §¨¥¤¤¤£¨¨§¨©¦

ixtQn(ai mixac),,íëçøèEidW cOln ¦¦§¦¨§£¤§©¥¤¨



ני mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c ipy meil inei xeriy

(âé)íéòãéå íéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä̈´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²¦«ª¦−
ì:íëéLàøa íîéNàå íëéèáL §¦§¥¤®©«£¦¥−§¨«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ e·‰∑לּדבר הזמינּו ∑‡ÌÈL.עצמכם »»∆ְְְִֶַַַָָ¬»ƒ
ּתלמּודֿלֹומר  מה נׁשים, ּדעּת על ּתעלה ְְְְֲִִֶַַַַַַָוכי

צּדיקים "אנׁשים" ?.ÌÈÓÎÁ∑ ּכסּופים.ÌÈ·e∑ ֲִִִַָ¬»ƒְִ¿…ƒ
את  אריּוס ׁשּׁשאל היא זֹו ּדבר. מּתֹו ּדבר ְְִִִִֶֶַַָָָָָמבינים
ּדֹומה  'חכם', לנבֹונים'? חכמים ּבין 'מה יֹוסי: ְֲִִִִֵֵֶַַָָָרּבי
רֹואה; לראֹות, ּדינרין לֹו ּכׁשּמביאין עׁשיר, ְְְְְִִִִִִִֶֶָָָֻלׁשלחני
ּדֹומה  'נבֹון', ותֹוהה. יֹוׁשב לֹו, מביאין ְְְִִֵֵֶֶֶָּוכׁשאין
רֹואה; לראֹות, מעֹות לֹו ּכׁשּמביאין ּתּגר, ְְְְְִִִִֶֶַָָָֻלׁשלחני

מחּזר  הּוא לֹו, מביאין מּׁשּלֹוּוכׁשאין .ּומביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַ

ÌÎÈË·LÏ ÌÈÚe„ÈÂ∑ ּבא ׁשאם לכם, נּכרים ׁשהם ƒƒ¿ƒ¿≈∆ִִִֵֶֶֶָָָ
מעּטף  ּומאיזה ּבטּליתֹולפני הּוא מי יֹודע איני , ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

ּבֹו, מּכירין אּתם אבל הּוא, הגּון ואם הּוא ְֲִִִֵֶֶַַָָׁשבט
"וידּועים  נאמר: לכ אֹותֹו, ּגּדלּתם ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָׁשאּתם

עליכם,∑ÌÎÈL‡¯a.לׁשבטיכם" ּומכּבדים ראׁשים ְְִֵֶ¿»≈∆ְֲִִֵֶָָֻ
ויראה  ּכבֹוד ּבהם נֹוהגין חסר ∑ÌÓN‡Â.ׁשּתהיּו ְְְֲִִִֶֶָָָ«¬ƒ≈ֵָ

ּתלּויֹות למד (שם)יּו"ד  יׂשראל ׁשל ׁשאׁשמֹותיהם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
אֹותם  ּולכּון למחֹות להם ׁשהיה ּדּיניהם, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבראׁשי

היׁשרה  לּדר. ְֶֶַַָָ

(ãé)zøac-øLà øácä-áBè eøîàzå éúà eðòzå©©«£−Ÿ¦®©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨
:úBNòì©«£«

i"yx£'B‚Â È˙‡ eÚzÂ∑הּדבר חלטּתם את ««¬…ƒ¿ְֶֶַַָָָ
נאה להנאתכם  מּמי רּבנּו, 'מׁשה להׁשיב: לכם היה , ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

,מּתלמיד אֹו מּמ ׁשּנצטערּתל (ספרי)ללמד, ,מּמ א ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָֹֹ
אֹומרים:עליה  ׁשהייתם מחׁשבֹותיכם ידעּתי אּלא ?' ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

אנּו מּכירנּו, אין אם הרּבה, ּדּינין עלינּו יתמּנּו ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ'עכׁשו
ּפנים' לנּו נֹוׂשא והּוא ּדֹורֹון לֹו ∑BNÚÏ˙.מביאין ְְִִִֵָָ«¬

מהרה' 'עׂשה אֹומרים: אּתם מתעּצל, הייתי .אם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

(åè)íéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà çwàå̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ
íéôìà éøN íëéìò íéLàø íúBà ïzàå íéòãéå¦«ª¦½¨«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥̧£¨¦¹

éøNå íéMîç éøNå úBàî éøNåíéøèLå úøNò §¨¥´¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−
ì:íëéèáL §¦§¥¤«

i"yx£ÌÎÈË·L ÈL‡¯Œ˙‡ Áw‡Â∑ מׁשכּתים »∆«∆»≈ƒ¿≈∆ְְִַ
ּבני :ּבדברים  על להתמּנֹות, ּבאתם מי על אׁשריכם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

'אחים  ׁשּנקראּו אדם ּבני על ויעקב, יצחק ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹאברהם,
חּבה  לׁשֹון וכל ונחלה', 'חלק ‡ÌÈL.ורעים', ְְְְֲִִֵֵֶַָָָ¬»ƒ

ÔÚcÓeיג  Ôe˙ÏÎeÒÂ ÔÈÓÈkÁ ÔÈ¯·b ÔBÎÏ e·‰»¿À¿ƒ«ƒƒ¿¿¿»«¿»
:ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔeppÓ‡Â ÔBÎÈË·LÏ¿ƒ¿≈∆¡«ƒ≈ƒ¬≈

Ècיד  ‡Ób˙t ÔÈwz Ôez¯Ó‡Â È˙È Ôez·˙‡Â«¬∆¿»ƒ«¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ
:„aÚÓÏ ‡zÏlÓ«∆¿»¿∆¿»

ÔÈÓÈkÁטו  ÔÈ¯·b ÔBÎÈË·L ÈLÈ¯ ˙È ˙È¯·„e¿»ƒ»≈≈ƒ¿≈À¿ƒ«ƒƒ
Èa¯ ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È È˙pÓe ÔÚcÓe«¿»«≈ƒ»¿≈ƒ¬≈«»≈
Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯Â ‡˙Â‡Ó Èa¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»¿«»≈«¿ƒ¿«»≈

:ÔBÎÈË·LÏ ÔÈÎ¯ÒÂ ‡˙È¯BOÚƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lrA z` d`Fx mdn cg` did ,oipgxh©§¨¦¨¨¤¨¥¤¤¤©©
micr il Wi xnF` ,oiCA gvFp FpiC¦¥©©¦¥¥¦¥¦
siqFn `iadl zFi`x il Wi `iadl§¨¦¥¦§¨§¨¦¦

:oipIC mkilr ip £̀¦£¥¤©¨¦
ïécäå` iYrci `l dGdlrA `diW ,FzF §©¦©¤Ÿ¨©§¦¤§¥©©

lr xzFi oipIC siqFdl lFki oiCd©¦¨§¦©¨¦¥©
xg`l oMW lke ,zFpFnn ipicA dWlW§¨§¦¥¨§¨¤¥§©©
gvFp FxagW d`xe mdiptA orHW¤¨©¦§¥¤§¨¨¤£¥¥©
lEqR F` aFxw eilr lAw EN`W ,oiCA©¦¤¦¦¥¨¨¨¨
la` ,oiC xnB xg`l cr FA xfgl lFkï©£Ÿ©§©©§©¦£¨

:FA xfgl lFki Fpi` oEcl oixWMd©§¥¦¨¥¨©£Ÿ
ànLåxnFl mc` lFkIW ,o`Mn cnlp §¤¨¦§©¦¨¤¨¨¨©

xxaze il xxFA ip` oipIc ipW§¥©¨¦£¦¥¦§¦§Ÿ
cFr Exxai mde mixg` mipW dY ©̀¨§©¦£¥¦§¥¦§§
F` dXngA xnbp oiCd `die ,cg ¤̀¨¦¥©¦¦§©©£¦¨

oiC dnFC Fpi` ,Exn`W FnM ,xzFiA§¥§¤¨§¥¤¦
lr s`e ,'iA xnbPd oicl 'dA xnbPd©¦§©§§¦©¦§©§§©©
Fpi`WA ,mdiptA oEcl oitFM 'bW iR¦¤¦¨¦§¥¤§¤¥
dvFx la` ,oEcl eilr lAwl dvFx¤§©¥¨¨¨£¨¤
xnF`M Dil dedC ,xxFA xzFi xxal¦§Ÿ¥¥©£¨¥§¥
mFwnA Fl oirnFXW crEd mFwnl Klp¥¥§¨©©©¤§¦§¨
xn`PW ,EpiEhvp KkAW .gxh mW oi`W¤¥¨Ÿ©¤§¨¦§©¦¤¤¡©

(k fh oldl)xg` KNd ,sCxY wcv wcv¤¤¤¤¦§Ÿ©¥©©
dti oiC ziA(:al oixcdpq)minkg iEAxe , ¥¦¨¤§¦£¨¦

Eid xAcOA dPde .`Ed dti oiC ziA¥¦¨¤§¦¥©¦§¨¨
xnFl milFkie ,mdOr oiEvn minkgd©£¨¦§¦¦¨¤¦¦©

:mitl`d ixU iptl Klpbi dxez ¥¥¦§¥¨¥¨£¨¦
ì íéòãéå (âé).íëéèáLmixMp EidW ¦ª¦§¦§¥¤¤¨¦¨¦

sHrn iptl `A m`W ,mkl̈¤¤¦¨§¨©§ª¨
df i`nE `Ed in rcFi ipi` FziNhA§©¦¥¦¥©¦¥¥¤

FzF` mixiMn mY` la` ,`Ed haW¥¤£¨©¤©¦¦
ixtQn i"Wx oFWl ,FzF` mYlCBW¤¦©§¤¨©¦¦¦§¦

(bi mixac)didi ,oM m`e .ì""íëéèáL §¦¥¦§¤§¦§¥¤
:"mirEcie" mr xEWẅ¦¦¦

ìáàmkl Ead ,Fnrh hWRd KxC lr £¨©¤¤©§¨©£¨¨¤
lre .minkg miWp` mkihaWl§¦§¥¤£¨¦£¨¦§©

mrh ,iYrC"íéòãéå"mirEci mdW ©§¦©©¦ª¦¤¥§¦
drEci mzlrOW xnFlM ,mihtFWl§§¦§©¤©£¨¨§¨
llkE .mihtFW DA mzFpnl zxMpe§¦¤¤¦§¨¨§¦§©

zNnA mihtFXd zFlrn,"íéòãéå"iM ©£©§¦§¦©¦ª¦¦
lig iWp` zFidl oikixv mihtFXd©§¦§¦¦¦§©§¥©¦

` iWp` midl` i`xirva i`pFU zn ¦§¥¡Ÿ¦©§¥¡¤§¥¤©
mirEci Eid dN`e ,Fxzi xn` xW`M©£¤¨©¦§§¥¤¨§¦
mixnF` lMd Eid iM dNgYn mihtFWl§§¦¦§¦¨¦¨©Ÿ§¦

:htFW zFidl df iE`xci dxez ¨¤¦§¥



mixacנב zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c ipy meil inei xeriy
ÌÈÚe„ÈÂ ÌÈÓÎÁ∑.מצאתי לא נבֹונים זֹו(ספרי)אבל ¬»ƒƒƒְֲִִָָָֹ

מּדֹות  מּׁשבע מצא אחת ולא למׁשה, יתרֹו ׁשאמר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
וידּועים חכמים צּדיקים, אנׁשים ׁשלׁש: (עיין אּלא ֲֲִִִִִִֶַָָָָֹ

ÌÎÈÏÚ.בחזקוני) ÌÈL‡¯∑ ראׁשים ּכבֹוד, ּבהם ׁשּתנהגּו »ƒ¬≈∆ְֲִִֶֶָָָ
נכנס  ּומּתן, ּבמּׂשא ראׁשים ּבממּכר, ראׁשים ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָּבמּקח,

הּכנסת)(מּביתֹו ראׁשֹון אחרֹון לבית ‡ÌÈÙÏ.ויֹוצא È¯N∑ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַ»≈¬»ƒ
יח) אלף (סנהדרין על ממּנה B‡Ó˙.אחד È¯N∑ אחד ְֶֶֶֶַָֻ»≈≈ֶָ

מאה  על עליכם ∑ÌÈ¯ËLÂ.ממּנה לׁשבטיכם,מּניתי ְֵֶַָֻ¿…¿ƒְְֲִִִִֵֵֶֶ
הּדּינין  עלּֿפי ּברצּועה והּמּכין הּכֹופתין .אּלּו ְְְִִִִִֵַַַַַַָָ

(æè)òîL øîàì àåää úòa íëéèôL-úà äeöàå̈«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ¨³Ÿ©
ïéáe åéçà-ïéáe Léà-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«¦¬¥«¨¦−¥¬

:Bøb¥«
i"yx£ÌÎÈËÙLŒ˙‡ ‰eˆ‡Â∑(ספרי):להם אמרּתי »¬«∆∆…¿≈∆ְִֶַָָ

ּבּדין  מתּונים אחת,'הוּו ּפעם לפני ּדין ּבא אם ,! ְְֱִִִִֶַַַַַָָ
לפני  זה ּדין ּבא ּכבר ּתאמר: אל וׁשלׁש, ְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹׁשּתים

ּבֹו' ונֹותנים נֹוׂשאים היּו אּלא הרּבה, Úa˙.ּפעמים ְְְְְֱִִִֵֶַָָ»≈
‡Â‰‰∑(ספרי) עכׁשו אין להם: אמרּתי מּׁשּמּניתים, «ƒְְִִִִִֵֶֶַַָָָ

עצמכם  ּברׁשּות הייתם לׁשעבר, עכׁשו,ּכלׁשעבר: . ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

לּצּבּור  מׁשעּבדין אּתם הוה,∑ÚÓL.הרי לׁשֹון ְְֲִִֵֶַַָֻ»…«ְֶֹ
ּבלע"ז וׁשמֹור"(הערענד)אודנ"ט "זכֹור ÔÈ·e.ּכמֹו: ְְְַַָָ≈

B¯b∑(ספרי) ׁשאֹוגר ּדינֹו, ּבעל ּדברים.זה (סנהדרין עליו ≈ְִִֵֶֶַַָָָ
ּבין ז) ּדירה עסקי על אף ּגרֹו", "ּובין אחר: ְִִֵֵֵֵֵַַַָָָּדבר

ּבין  אפּלּו אחים, לכירים חלּקת .ּתּנּור ְֲֲִִִִֵַַַַֻ

(æé)ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna íéðô eøékú-àì«Ÿ©¦̧¨¦¹©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½
àeä íéäìàì ètLnä ék Léà-éðtî eøeâú àì³Ÿ¨¸Æ¦§¥¦½¦¬©¦§−̈¥«Ÿ¦´®
:åézòîLe éìà ïeáø÷z íkî äL÷é øLà øácäå§©¨¨Æ£¤´¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«

i"yx£ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙Œ‡Ï∑(ספרי) הּממּנה זה …«ƒ»ƒ«ƒ¿»ְֶֶַֻ
הּדּינים  אֹו,להֹוׁשיב נאה, ּפלֹוני 'איׁש יאמר: ׁשּלא ְְִִִִֶֶַַַָָֹֹ

ּדּין  אֹוׁשיבּנּו קרֹובי, ּפלֹוני איׁש ּדּין. אֹוׁשיבּנּו ְְִִִִִִֶֶַַָָּגּבֹור,
את  מחּיב נמצא ּבדינין, ּבקי אינֹו והּוא ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּבעיר',
ׁשּמּנהּו מי על אני מעלה החּיב, את ּומזּכה ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּזּכאי

ּבּדין  ּפנים' 'הּכיר ÔeÚÓLz.ּכאּלּו Ï„bk ÔËwk∑ ְִִִִִַָ«»…«»…ƒ¿»
ח) עליׁשּיהא (סנהדרין ׁשל חביב ּכדין ּפרּוטה ׁשל ּדין ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ

,לפני ּובא קדם ׁשאם מנה, ּתסּלקּנּומאה לא ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּתׁשמעּון",לאחרֹון  ּכּגדל "ּכּקטן אחר: ּדבר . ְֲִֵַַַַָָָָָָֹֹ

עׁשיר,ּכתרּגּומֹו וחברֹו הּוא עני 'זה ּתאמר: ׁשּלא , ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹ
מתּפרנס  ונמצא העני את אזּכה לפרנסֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּומצוה
ּפֹוגם  אני היא' ּתאמר: ׁשּלא אחר: ּדבר ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹּבנקּיּות'.
עכׁשו', אזּכּנּו ּדינר, ּבׁשביל זה עׁשיר ׁשל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָּבכבֹודֹו

לֹו' חּיב ׁשאּתה לֹו, 'ּתן לֹו: אֹומר לחּוץ .ּוכׁשּיצא ְֵֵֵֶֶַַַַָָ
LÈ‡ŒÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï∑(ספרי)אחר:ּתיראּולא ּדבר . …»ƒ¿≈ƒְִֵַָָֹ

ּדברי ּתכניס לא תגּורּו", לׁשֹון"לא איׁש, (משלי מּפני ְְְְִִִֵֶַָָֹֹ
ּבּקיץ"י) ‰e‡."אֹוגר ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk∑ מה ִֵַַƒ«ƒ¿»≈…ƒַ

להחזיר  מזקיקני אּתה ּכּדין, ׁשּלא מּזה נֹוטל ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּׁשאּתה
עלי  ׁשהּטית נמצא ‡ÈÏ.הּמׁשּפט לֹו, Ôe·¯˜z∑ ְְִִִֵֶַַָָָָ«¿ƒ≈«

צלפחד (ספרי) ּבנֹות מׁשּפט מּמּנּו נסּתּלק זה ּדבר .על ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
לׁשאּול אמר ׁשמּואל ט)וכן א הראה".(שמואל "אנכי : ְְְִֵֵֶַָָָָֹֹ

מֹודיע ׁשאני חּיי' הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ֲֲִִֶֶַַַָָָאמר
למׁשח  ּכׁשּבא הֹודיעֹו? ואימתי רֹואה', אּתה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאין

ּדוד טז)את ה'(שם נגד א וּיאמר אליאב את "וּירא : ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
אמרּת ולא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ְְְִַַַָָָָָֹמׁשיחֹו",

הראה"? אלֿמראהּו"(שם)"אנכי ."אלּֿתּבט ְִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

(çé)íéøácä-ìk úà àåää úòa íëúà äeöàå̈«£©¤¬¤§¤−¨¥´©¦®¥¬¨©§¨¦−
:ïeNòz øLà£¤¬©«£«

i"yx£ÔeNÚz ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ŒÏk ממֹונֹות ∑‡˙ ּדיני ׁשּבין הּדברים עׂשרת נפׁשֹות אּלּו .לדיני ≈»«¿»ƒ¬∆«¬ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ÓÈÓÏ¯טז  ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎÈÈc ˙È ˙È„˜Ùe«≈ƒ»«»≈¿ƒ»»«ƒ¿≈»
ÔÈa ‡ËLe˜ Ôee„˙e ÔBÎÈÁ‡ ÔÈa eÚÓL¿»≈¬≈¿¿»≈

:d¯Bib ÔÈ·e È‰eÁ‡ ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈¬ƒ≈ƒ≈

ÚÊ¯‡יז  ÈlÓ ‡È„a ÔÈt‡ ÔeÚ„BÓzL˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿«ƒ¿ƒ»ƒ≈¿≈»
‡¯·b Ì„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔeÚÓLz ‡a¯Î¿«»ƒ¿¿»ƒ¿¬ƒ√»«¿»
ÔBÎpÓ ÈL˜È Èc ‡Ób˙Ùe ‡e‰ ÈÈc ‡È„ È¯‡¬≈ƒ»«¿»ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿

:dpÚÓL‡Â È˙ÂÏ Ôe·¯˜z¿»¿¿»ƒ¿∆¿¿ƒ≈

Ïkיח  ˙È ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ»»
:Ôe„aÚ˙ Èc ‡iÓb˙tƒ¿»«»ƒ«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(æé)mrhe.àeä íéäìàì ètLnä ék §©©¦©¦§¨¥Ÿ¦
'dl iM EhRWY mc`l `l iM mrhM§©©¦Ÿ§¨¨¦§§¦©

hRWn xacA mkOre(e hi a"idc)iM xnFl . §¦¨¤¦§©¦§¨©¦
iM ,eixEvi oiA hRWn zFUrl midl`l¥Ÿ¦©£¦§¨¥§¨¦

,wcve xWi mdipiA zFidl m`xA oM lr©¥§¨¨¦§¥¥¤¤¨¤¤
mkz` ozpe FwWFr cIn lEfB liSdlE§©¦¨¦©§§¨©¤§¤
dPd qng EUrze ExEbY m`e ,FnFwnA¦§§¦¨§©£¨¨¦¥
mYlrn iM 'dl mz`hg£¨¤©¦¨©§¤

:FzEgilWAgi dxez ¦§¦
úà àåää úòa íëúà äeöàå (çé)¨£©¤¤§¤¨¥©¦¥

.ïeNòz øLà íéøácä ìkEN` ¨©§¨¦£¤©£¥
ipicl zFpFnn ipiC oiAW mixac dxUr£¨¨§¨¦¤¥¦¥¨§¦¥



נג mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyily meil inei xeriy

(èé)àøBpäå ìBãbä øaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´©¨Á§©¸̈
ýåýé äeö øLàk éøîàä øä Cøc íúéàø øLà àeää©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´¨«¡Ÿ¦½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬

:òðøa Lã÷ ãò àápå eðúà eðéäìà¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ©−¨¥¬©§¥«©
i"yx£‡¯Bp‰Â ÏB„b‰ ¯a„n‰∑ נחׁשים ּבֹו ּכקׁשתֹות ׁשהיּו ועקרּבים .ּכקֹורֹות «ƒ¿»«»¿«»ְְְְְִִִֶַַָָָ

(ë)ýåýé-øLà éøîàä øä-ãò íúàa íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬
eðì ïúð eðéäìà: ¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«

(àë)éäìà ýåýé ïúð äàøéðôì Eäìò õøàä-úà E Â§¥Â¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨¨®¤£¥´
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk Løàøéz-ìà Cì E ¥À©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈

:úçz-ìàå§©¥¨«

ß a`Îmgpn 'd iyily mei ß

(áë)íéLðà äçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³£¨¦Æ
øác eðúà eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå eðéðôì§¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³Ÿ¨̧Æ¨½̈
àáð øLà íéøòä úàå da-äìòð øLà Cøcä-úà¤©¤̧¤Æ£¤´©«£¤½̈§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ

:ïäéìà£¥¤«
i"yx£ÌÎlk ÈÏ‡ Ôe·¯˜zÂ∑ הּוא ּבערּבּוביא ּולהּלן , «ƒ¿¿≈«À¿∆ְְְְִַָָ

ה)אֹומר ׁשבטיכם (דברים ראׁשי ּכל אלי "וּתקרבּון : ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ
קריבה  אֹותּה וגֹו'", הראנּו הן וּתאמרּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹוזקניכם,
ּוׁשלחּום  הּזקנים את מכּבדים ילדים הֹוגנת: ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהיתה
ללכת  הראׁשים את מכּבדים ּוזקנים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלפניהם,
ּכּלכם", אלי "וּתקרבּון ּכאן: אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻלפניהם,

ּוזקנים  הּזקנים, את ּדֹוחפין ילדים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָּבערּבּוביא,
הראׁשים  את c·¯.ּדֹוחפין e˙‡ e·LÈÂ∑(ספרי) ֲִִֶָָ¿»ƒ…»»»

לׁשֹון  מדּברים ּבאיזה B‚Â'.הם C¯c‰Œ˙‡∑ אין ְְְִֵֵֶַָ∆«∆∆¿ֵ
ּבּה ׁשאין עקמימּות ּדר.‡· ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ ˙‡Â ְִֵֶֶֶַָ¿≈∆»ƒ¬∆»…

Ô‰ÈÏ‡∑לכּבׁש .ּתחּלה ¬≈∆ְְִִָֹ

a„Ó¯‡יט  Ïk ˙È ‡ÎÈl‰Â ·¯ÁÓ ‡ÏËe¿«¿»≈…≈¿«ƒ¿»»»«¿¿»
‡¯eË Á¯‡ Ôe˙ÈÊÁ Èc ‡e‰‰ ‡ÏÈÁ„e ‡a«̄»¿ƒ»«ƒ¬≈…«»
‡˙È ‡‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰‡¯Ó‡„∆¡…»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»»»»»

:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ‡È˙‡Â«¬≈»«¿«≈»

„‡Ó¯‡‰כ  ‡¯eË „Ú Ôe˙È˙‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¬≈«»∆¡…»»
:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»»≈»»

Ò˜כא  ‡Ú¯‡ ˙È CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È ÈÊÁ¬≈¿«¿»¡»»√»»»«¿»«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔÒÁ‡«¬≈¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

:¯·z˙ ‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»ƒ¿»

ÁÏLכב  Ôez¯Ó‡Â ÔBÎlk È˙ÂÏ Ôez·¯˜e¿∆¿¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ˙È ‡Ï ÔeÏl‡ÈÂ ‡Ó„˜ ÔÈ¯·bÀ¿ƒ√»»»ƒ«¿»»»«¿»
da ˜q Èc ‡Á¯‡ ˙È ‡Ób˙t ‡˙È Ôe·È˙ÈÂƒƒ»»»ƒ¿»»»»¿»ƒƒ««

:Ô‰Ï ÏBÚ Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒ≈¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ixtQn i"Wx oFWl ,zFWtp(gi mixac). §¨¨©¦¦¦§¦
,xAci mixMfPd mihtFXd mr ,oM m`e§¦¥¦©§¦©¦§¨¦§©¥
miWxcp mNMW mixaCd dxUrA xSwie¦©¥©£¨¨©§¨¦¤ª¨¦§¨¦

:miaEzMd on¦©§¦
ìòåzFxFYde miTgd md ,hWRd KxC §©¤¤©§¨¥©ª¦§©

dUrOde Da Ekli xW` KxCd©¤¤£¤¥§¨§©©£¤
cOlie xidfie dEvi lMd iM ,oEUri xW £̀¤©£¦©Ÿ§©¤§©§¦¦©¥

:eiRn l`xUil§¦§¨¥¦¦
íòhäådGW rEciA iM ,o`M df xiMfdl §©©©§©§¦¤¨¦§¨©¤¤

xn` `Ede ,Fxzi zvr oiprd̈¦§¨£©¦§§¨©
dWnl(hi gi zeny)lEn mrl dY` did §¤¡¥©¨¨¨

,mzxv zrA mdilr lNRzIW ,midl`d̈¡Ÿ¦¤¦§©¥£¥¤§¥¨¨¨
Fl xn`e(k my)z` mdz` dYxdfde §¨©§¦§©§¨¤§¤¤

`Ed mcOliW ,'ebe zxFYd z`e miTgd©ª¦§¤©Ÿ¤§©§¥

dvr Fl ozp hRWnA K` ,dxFYd©¨©§¦§¨¨©¥¨
eiYWxR xakE ,Friql mihtFW dPniW¤§©¤§¦§©§§¨¥©§¦

mW(k weqta)xW`M iM ,o`kA xRq okle . ¨§¨¥¦¥§¨¦©£¤
Ode mitl`d ixU dPndPn `l zF` ¦¨¨¥¨£¨¦§©¥Ÿ¦¨

FnvrA `Ed la` ,hRWOd lr wx mzF`¨©©©¦§¨£¨§©§
iR lr oEUri xW` mixaCd lM mcOli§©§¥¨©§¨¦£¤©£©¦
UrIe FpzFg zvrl rnW iM ,dxFYd©¨¦¨©©£©§©©©
Fzvr dWn xiMfd `le .xn` xW` lM̈£¤¨¨§Ÿ¦§¦¤£¨
xW` Fxzi mWA xaC xn` `le ,o`kA§¨§Ÿ¨©¨¨§¥¦§£¤

:xn`̈¨
äàøðåFxiMfdl dvx `NW ipira §¦§¤§¥©¤Ÿ¨¨§©§¦

.Fzeprl ,l`xUi lM cnrnA§©£©¨¦§¨¥§©§¨
xFCl xiMfIW Fl cFakl didi `NW F`¤Ÿ¦§¤§¨¤©§¦©

gwl ziWEk dX` iM dGd(` ai xacna). ©¤¦¦¨¦¨¨

dpikXA KlnPW ipRn ,mrHdW okYie§¦¨¥¤©©©¦§¥¤¦§©©§¦¨
oiprd dUrp dxEaBd iR lre§©¦©§¨©£¨¨¦§¨

:`Eddhi dxez ©
.da äìòð øLà Cøcä úà (áë)¤©¤¤£¤©£¤¨
.zFninwr dA oi`W KxC oi ¥̀¤¤¤¥¨©§¦
,ïäéìà àáð øLà íéøòä úàå§¥¤¨¦£¤¨Ÿ£¥¤
ixtqA oke .i"Wx oFWl ,WAkl dNgY§¦¨¦§¨©¦§¥§¦§¦

(ak mixac)dA oi`W KxC Ll oi` ,¥§¤¤¤¥¨
dA oi`W KxC Ll oi` ,zFninwr©§¦¥§¤¤¤¥¨
:zFWxR dA oi`W KxC Ll oi` ,zFpnM§¨¥§¤¤¤¥¨¨¨

,ïäéìà àáð øLà íéøòä úàårcil §¥¤¨¦£¤¨Ÿ£¥¤¥©
xnFlM .oi`A Ep` KxC df i`A§¥¤¤¤¨¨¦§©
mixrd ozF` WAkPW ux`A qpMp oi`n¥©¦¦¨¥¨¨¤¤¦§¨¤¨¦
glW xcqA iYWxRX dn `Ede .dNgY§¦¨§©¤¥©§¦§¥¤§©



mixacנד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyily meil inei xeriy

(âë)øNò íéðL íkî çwàå øácä éðéòa áèéiå©¦©¬§¥©−©¨¨®¨«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´
:èáMì ãçà Léà íéLðà£¨¦½¦¬¤−̈©¨«¤

i"yx£¯·c‰ ÈÈÚa ·ËÈiÂ∑,הּמקֹום ּבעיני ולא ּבעיני «ƒ«¿≈««»»ְְְֵֵֵַַָֹ
ּבּתֹוכחֹות? אמרּה למה טֹוב, היה מׁשה ּבעיני ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹואם
זה'. חמֹור לי 'מכר לחברֹו: ׁשאֹומר לאדם ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹמׁשל
לֹו: אמר לנּסיֹון'? לי אּתה 'נֹותנֹו 'הן'. לֹו: ְְִִֵַַַָָָָאמר
ׁשראה  ּכיון 'הן'. לֹו: אמר ּוגבעֹות'? 'ּבהרים ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ'הן'.
הּוא  'ּבטּוח ּבלּבֹו: הּלֹוקח אמר ּכלּום, מעּכבֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַָָׁשאין

,מעֹותי 'טל לֹו: אמר מּיד מּום', ּבֹו אמצא ׁשּלא ְִֶֶֶֶַָָָָֹֹזה
ׁשּמא  לדבריכם, הֹודיתי אני אף מעּתה', מנּסהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָואיני
חזרּתם  לא ואּתם מעּכב, ׁשאיני ּכׁשּתראּו ּבכם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּתחזרּו

ÌkÓ.ּבכם  Áw‡Â∑ הּברּורים מן מן ׁשּבכם, ֶָ»∆«ƒ∆ְִִִֶֶַָ
‡Á„.ׁשּבכם המסּלתים  LÈ‡ ÌÈL‡ ¯NÚ ÌÈL ְִֶֶַָָֻ¿≈»»¬»ƒƒ∆»
Ë·MÏ∑(שם) לוי ׁשבט היה ׁשּלא .עּמהם מּגיד «»∆ִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

(ãë)ìkLà ìçð-ãò eàáiå äøää eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©¤§®Ÿ
:dúà eìbøéå©§©§−Ÿ¨«

i"yx£ÏkL‡ ÏÁŒ„Ú∑(שם)ׁשם על ׁשּנקרא ‡˙d.סֹופֹומּגיד eÏb¯ÈÂ∑(שם) ארּבעה ּבּה ׁשהלכּו מלּמד «««∆¿…ְִִֵֶַַָ«¿«¿…»ְְְֵֶַַָָָָ
וערב אומנין  .ׁשתי ְִִֵֶָָֹ

(äë)eáLiå eðéìà eãøBiå õøàä éøtî íãéá eç÷iå©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤©¦−¥¥®©¨¦̧
ýåýé-øLà õøàä äáBè eøîàiå øáã eðúàŸ¨³¨¨Æ©´Ÿ§½¨´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬

:eðì ïúð eðéäìà¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
i"yx£eÈÏ‡ e„¯BiÂ∑ׁשארץ הארצֹות מּגיד מּכל ּגבֹוּה ‰‡¯ı.יׂשראל ‰·BË e¯Ó‡iÂ∑(שם)ׁשאמרּו הם מי «ƒ≈≈ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ«…¿»»»∆ְִֵֶָ

וכלב  יהֹוׁשע .טֹובתּה? ְְֵַָָָֻ

(åë)ýåýé ét-úà eøîzå úìòì íúéáà àìå§¬Ÿ£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£e¯ÓzÂ∑מאמרֹו ּכנגד התרסּתם התרסה, .לׁשֹון ««¿ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

ÔÈ¯zכג  ÔBÎpÓ ˙È¯·„e ‡Ób˙t ÈÈÚa ¯ÙLe¿«¿≈«ƒ¿»»¿»ƒƒ¿¿≈
:‡Ë·LÏ „Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ¬«À¿ƒ«¿»«¿ƒ¿»

ÏÁ‡כד  „Ú B˙‡Â ‡¯eËÏ e˜ÈÏÒe eit˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«¬««¬»
:d˙È eÏÈl‡Â ‡Ïk˙‡c¿∆¿»»¿«ƒ»«

e˙ÈÁ‡Âכה  ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó ÔB‰È„È· e·ÈÒe¿ƒƒ≈≈ƒ»¿«¿»«¬ƒ
‡·Ë e¯Ó‡Â ‡Ób˙t ‡˙È e·È˙‡Â ‡Ï»»«¬ƒ»»»ƒ¿»»«¬»»»

:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»»≈»»

ÓÈÓ¯‡כו  ÏÚ Ôez·¯ÒÂ ˜qÓÏ Ôe˙È·‡ ‡ÏÂ¿»¬ƒ¿ƒ«¿»∆¿«≈¿»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ll(a bi xacna)l`xUi EWTA `NW , §¤Ÿ¦§¦§¨¥
mdiptA zFxFdl `N` milBxn§©§¦¤¨§¦§¥¤

:KxCdbk dxez ©¤¤
.íéLðà øNò íéðL íkî çwàå (âë)¨¤©¦¤§¥¨¨£¨¦
mzFide mzE`iUpA mzF` gAW `lŸ¦©¨¦§¦¨¤¡¨
EriWxdW ixg` iM ,l`xUi ipA iW`ẍ¥§¥¦§¨¥¦©£¥¤¦§¦

:mirWxd gaWA xRqi `lck dxez Ÿ§©¥¦§©¨§¨¦
'ä øLà õøàä äáBè eøîàiå (äë)©Ÿ§¨¨¨¤£¤

.eðì ïúð eðéäìàExn`W md in ¡Ÿ¥Ÿ¥¨¦¥¤¨§
i"Wx oFWl ,alke rWFdi DzaFh¨¨§ª©§¨¥¨©¦

ixtQn(dk mixac)oM m` ,DnY ip`e . ¦¦§¦©£¦¨¥©¦¥
lr z`fd dprHd dniE`xe ,mdi ©©©£¨©Ÿ£¥¤§¨

ilE` .mipXd on xzFi dxUrl Epin`IW¤©£¦©£¨¨¥¦©§©¦©
`Ed KExA WFcTdW oeiM ,mdilr orḧ©£¥¤¥¨¤©¨¨
ilFcbE daFh ux` `idW mkz` ricFd¦©¤§¤¤¦¤¤¨§¥

md s` mdAW miwiCSde migElXd©§¦§©©¦¦¤¨¤©¥
iM ,oin`dl mkl did ,oM oicirn§¦¦¥¨¨¨¤§©£¦¦
dn Exn` al Kxn ipRn mixg`d̈£¥¦¦§¥Ÿ¤¥¨§©

:Exn`X¤¨§
ïBëpäåmW iYWxRX dn(al bi xacna), §©¨©¤¥©§¦¨

oxd`e dWn iptl EcFd mNMW¤ª¨¦§¥¤§©£Ÿ
Exn`e dcrd lke(fk bi my)l` Ep`A §¨¨¥¨§¨§¨¤

alg zaf mbe EpYglW xW` ux`d̈¨¤£¤§©§¨§©¨©¨¨
mNM dPde ,DixR dfe `ed WacE§©¦§¤¦§¨§¦¥ª¨
la` ,ux`d zaFhA zg` dnMqdA§©§¨¨©©§©¨¨¤£¨
.maal z` EQnd mdd miOrd wfgA§Ÿ¤¨©¦¨¥¥©¤§¨¨
alke rWFdi iM mzF`xA ok ixg`e§©£¥¥¦§¨¦§ª©§¨¥
x`W E`A ,dnglnl mAl z` EwGgi§©§¤¦¨§¦§¨¨¨§¨
iptA `NW l`xUi ipA l` milBxnd©§©§¦¤§¥¦§¨¥¤Ÿ¦§¥

ux`d lr dAC E`ivFde dWn`idW ¤§¦¦¨©¨¨¤¤¦

EpbxYe Edfe ,diaWFi zlkF` ux ¤̀¤¤¤§¤¨§¤©¥¨§
mkild`a(fk weqt)ExiMfi `l mrd mbe . §¨¢¥¤§©¨¨Ÿ©§¦

mWigMi iM ,z`Gd dACd dWn iptA¦§¥¤©¦¨©Ÿ¦©§¦¥
`idW EcFde ,dNgYA oM Exn` `NW¤Ÿ¨§¥©§¦¨§¤¦
Exn` la` ,WacE alg zaf mbe daFh¨§©¨©¨¨§©£¨¨§

dWnl(gk weqta)milFr Epgp` dp` §¤¨¨£©§¦
lFcB mr xn`l Epaal z` EQnd Epig ©̀¥¥©¤§¨¥¥Ÿ©¨
dWn mdl xn`i oM lre .EPOn mxë¨¦¤§©¥Ÿ©¨¤¤
`Edd mrdW mkixacM `Ed zn` ,dYr©¨¡¤§¦§¥¤¤¨¨©
xW` lkM mkl mgNi 'd la` ,mxe lFcB̈¨¨£¨¦¨¥¨¤§Ÿ£¤
dfe .dpd cre mixvOn mkOr dUr̈¨¦¨¤¦¦§©¦§©¥¨§¤
'dA mipin`n mkpi` dGd xaCaE mrh©©©¨¨©¤¥§¤©£¦¦©
hErOn `N` daMrd oi`W ,mkidl ¡̀Ÿ¥¤¤¥¨©¨¨¤¨¦¦
DhEWtM dWxRd lM dPd .dpn £̀¨¨¦¥¨©¨¨¨¦§¨

:DrnWnEek dxez ©§¨¨



נה mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyily meil inei xeriy

(æë)eðúà ýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈ÆŸ½̈
éøîàä ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬¨«¡Ÿ¦−

:eðãéîLäì§©§¦¥«
i"yx£e‚¯zÂ∑וכן הרע, יח)לׁשֹון "ּדברי (משלי : «≈»¿ְְִֵֵָָָ

ּדּבה  הּמֹוציא אדם ‡˙e.נרּגן", '‰ ˙‡Na∑ ְִִִַָָָָ¿ƒ¿«…»
אֹותֹו, ׂשֹונאים אּתם אבל אתכם, אֹוהב היה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָוהּוא

אֹומר  הדיֹוט ּדבלּב:מׁשל רחממה מה על , ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
על ı¯‡Ó.ּדבלּביּה e‡ÈˆB‰ e˙‡ '‰ ˙‡Na ְֲִִֵָ¿ƒ¿«…»ƒ»≈∆∆

ÌÈ¯ˆÓ∑ היתה לׂשנאה ּבׂשרֿ,הֹוצאתֹו למל מׁשל ƒ¿»ƒְְְְִֶֶָָָָָָָָָ

אחת  ׂשדֹות: ׁשּתי לֹו ויׁש ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָודם,
נֹותן  אֹוהב ׁשהּוא למי ּבעל, ׁשל ואחת ׁשקיא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשל
ארץ  ּבעל. ׁשל לֹו נֹותן ׂשֹונא ׁשהּוא ּולמי ׁשקיא, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשל
אֹותּה, ּומׁשקה עֹולה ׁשּנילּוס היא, ׁשקיא ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָמצרים

ּבעל  ׁשל ּכנען לנּווארץ לתת מּמצרים והֹוציאנּו , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּכנען  ארץ .את ְֶֶֶַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'nr cl jxk zegiy ihewl)

מצרים מארץ הֹוציאנּו אֹותנּו ה' כז)ּבׂשנאת והּוא (א, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
אתכם אֹוהב ּגרמה (רש"י)היה זֹו ׁשאמירה ּבּספרים, מבאר ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר ּוכמֹו ּבאב, העיר לתׁשעה ּבדד יׁשבה –איכה ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָָ
יׂשראל, ּבני את ּומחּזק מעֹודד ורש"י 'איבה'. ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָראׁשי־ּתבֹות

מסּתרת, ׁשּבּׁשמים לאביהם הּטבעית אהבתם ּכאׁשר ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻׁשּגם
לחׁש אֹור ׁשּׂשמים ועד חסדיו, את מרּגיׁשים הם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹואין
ּבאהבת  חלילה, ּוכלל, ּכלל חליׁשּות ׁשּום אין – לאֹור ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹוחׁש

ליׂשראל. ְְִֵָהקב"ה

(çë)äðà|eðááì-úà eqîä eðéçà íéìò eðçðà ¨¨´£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ¥©̧¤§¨¥¹
úøeöáe úìãb íéøò epnî íøå ìBãb íò øîàì¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ¦¤½¨¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ

:íL eðéàø íé÷ðò éða-íâå íéîMa©¨¨®¦§©§¥¬£¨¦−¨¦¬¨«
i"yx£ÌÈÓMa ˙¯eˆ·e ˙Ï„b ÌÈ¯Ú∑ לׁשֹון הּכתּובים צ)הבאיּדּברּו .(חולין »ƒ¿……¿…«»»ƒְְְֲִִַַ

(èë):íäî ïeàøéú-àìå ïeöøòú-àì íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ¦«§−¥¤«
i"yx£Ôeˆ¯Ú˙Œ‡Ï∑לֹו ודֹומה ּכתרּגּומֹו. ׁשבירה, ל)לׁשֹון נחלים (איוב לׁשבר לׁשּכן", נחלים "ּבערּוץ :. …««¿ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

(ì)íëì íçlé àeä íëéðôì Cìää íëéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½−¦¨¥´¨¤®
:íëéðéòì íéøöîa íëzà äNò øLà ìëkÂ§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²§¦§©−¦§¥«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ∑ ּבׁשבילכם. ƒ»≈»∆ְְִִֶ

(àì)éäìà ýåýé EàNð øLà úéàø øLà øaãnáeE ©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³§¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
øLà Cøcä-ìëa Bða-úà Léà-àOé øLàk©«£¤¬¦¨¦−¤§®§¨©¤̧¤Æ£¤´

:äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò ízëìä£©§¤½©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«
i"yx£˙È‡¯ ¯L‡ ¯a„n·e∑ מקרא על ׁשל מּוסב «ƒ¿»¬∆»ƒ»ְִֶַָָ

ּבמצרים"; אּתכם עׂשה אׁשר "ּככל הימּנּו: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹמעלה
וגֹו'" נׂשא ּכי ראית אׁשר "ּבּמדּבר אף L‡k¯.ועּתה, ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָ«¬∆

BaŒ˙‡ LÈ‡Œ‡OÈ∑אצל ׁשּפרׁשּתי יד)ּכמֹו "וּיּסע (שמות ƒ»ƒ∆¿ְְִִֵֵֶֶַַַ
מׁשל  וגֹו'", יׂשראל מחנה לפני ההל האלהים ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹמלא

וכּו' לׁשּבֹותֹו לסטים ּובאּו לפניו ּובנֹו ּבּדר למהּל. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

(áì):íëéäìà ýåýéa íðéîàî íëðéà äfä øácáe©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

i"yx£‰f‰ ¯·c·e∑ּבֹו מאמינים אינכם הארץ, אל להביאכם מבטיחכם .ׁשהּוא «»»«∆ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ÈÒ„aכז  Ôez¯Ó‡Â ÔBÎÈkLÓa ÔezÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿««¿¿«¿¿≈«¬«¿ƒ¿»≈
¯ÒÓÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡˜t‡ ‡˙È ÈÈ¿»»»»«¿»»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«

:‡˙eÈˆÈLÏ ‰‡¯Ó‡„ ‡„Èa ‡˙È»»»ƒ»∆¡…»»¿≈»»»

aÏ‡כח  ˙È e¯·˙ ‡Á‡ ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ Ô‡Ï¿»¬«¿»»¿ƒ«»»¿»»ƒ»»
Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ ‡pÓ ÛÈw˙Â È‚Ò ÌÚ ¯ÓÈÓÏ¿≈«««ƒ¿«ƒƒ»»ƒ¿ƒ«¿¿»
È‡¯ab Èa Û‡Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe¿ƒ»«≈¿«»¿«¿≈ƒ»»≈

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

˙„ÔeÏÁכט  ‡ÏÂ Ôe¯·z˙ ‡Ï ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿»ƒ»¿¿»ƒ¿¬
:ÔB‰pÓƒ¿

ÁÈ‚Èל  ‡e‰ ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ¿««√»≈¿ƒ«
ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎnÚ „·Ú Èc ÏÎk ÔBÎÏ¿¿…ƒ¬«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

:ÔBÎÈÈÚÏ¿≈≈

‡C‰Ïלא  ÈÈ C¯·BÒ Èc ‡˙ÈÊÁ Èc ‡¯a„Ó·e¿«¿¿»ƒ¬≈»ƒ¿»¿»¡»»
Èc ‡Á¯‡ ÏÎa d¯a ˙È ¯·b ¯·BÒÓ È„ ‡Ók¿»ƒ¿«¿«»¿≈¿»»¿»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÔezÎl‰«∆¿«≈≈««¿»»≈

ÔÈÓÈ‰Óלב  ÔBÎÈ˙ÈÏ ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù·e¿ƒ¿»»»≈≈≈¿≈¿ƒ
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa¿≈¿»«¿»¡»¬



mixacנו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyily meil inei xeriy

(âì)íB÷î íëì øeúì Cøca íëéðôì Cìää©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬¨¤²¨−
Làa íëúðçì|øLà Cøca íëúàøì äìéì ©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ©¤̧¤Æ£¤´

:íîBé ïðòáe dá-eëìz¥«§½̈¤«¨−̈¨«
i"yx£ÌÎ˙‡¯Ï∑ להראֹותכם יג):וכן,ּכמֹו וכן(שמות ,"הּדר כו)"לנחתם וכן (תהילים ּתֹודה", ּבקֹול "לׁשמע : «¿…¿∆ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ט) ב ּביזרעאל"(מלכים לּגיד "ללכת :. ְְְִִֵֶֶַָ

(ãì)òáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬
øîàì: ¥«Ÿ

(äì)òøä øBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨−̈
úúì ézòaLð øLà äáBhä õøàä úà äfä©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−

íëéúáàì: ©«£«Ÿ¥¤«

(åì)ïzà-Bìå äpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ«¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨§«¤¥¯
da-Cøc øLà õøàä-úààlî øLà ïòé åéðáìe ¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬¦¥−

:ýåýé éøçà©«£¥¬§Ÿ̈«
i"yx£daŒC¯c ¯L‡∑ יג)ׁשּנאמר,חברֹון חברֹון"(במדבר עד "וּיבא :. ¬∆»«»ְְֱֶֶֶֶַַַָֹ

(æì)pàúä éa-íbäzà-íb øîàì íëììâa ýåýé ó ©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈
:íL àáú-àì«Ÿ¨¬Ÿ¨«

i"yx£Ûp‡˙‰∑ רגז .נתמּלא ƒ¿««ְִֵֶַֹ

(çì)éðôì ãîòä ïeð-ïa òLBäéBúà änL àáé àeä E §ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨Ÿ´
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ék ÷fç©¥½¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«

˜˙‡Ï‡‰לג  ‡Á¯‡a ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Ó Ècƒ¿««√»≈¿»¿»¿ƒ¿¿»»
ÔBÎ˙eÈ¯L‡Ï È¯LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÔBÎÏ¿¬«≈≈¿ƒ¿«¿»¿
ÔBÎ˙eÈÊÁ‡Ï ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿≈¿»¿«¬»¿
‡Ú„ ‡„enÚ·e da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á¯‡a¿»¿»ƒ¿»«¿«»«¬»»

:‡ÓÓÈaƒ»»

Ê‚¯eלד  ÔBÎÈÓb˙t Ï˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»«ƒ¿»≈¿≈
:¯ÓÈÓÏ Ìi˜Â¿««¿≈»

·LÈ‡לה  ‡¯„ ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚a ¯·‚ ÈÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡≈¿«¿À¿«»»ƒ≈»»ƒ»
ÔzÓÏ ˙ÈÓi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÔÈ„‰»≈»«¿»«¿»ƒ«≈ƒ¿ƒ«

:ÔBÎ˙‰·‡Ï«¬»»¿

‡Ôzלו  dÏÂ dpÊÁÈ ‡e‰ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk Ô‰l‡∆»≈»≈«¿À∆∆¡ƒ«¿≈∆≈
Èc ÛÏÁ È‰B·ÏÂ da C¯„ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¬«ƒ

:ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a ÌÈÏL‡«¿ƒ»«««¿»«¿»

ÔBÎÏÈ„aלז  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÏÚ Û‡«¬«¬»¿«ƒ√»¿»¿ƒ¿
:Ônz ÏBÚ˙ ‡Ï z‡ Û‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»««¿»≈«»

ÏBÚÈלח  ‡e‰ CÓ„˜ Ì‡˜„ Ôe ¯a ÚLB‰È¿À««¿»≈√»»≈
:Ï‡¯NÈÏ dpÒÁÈ ‡e‰ È¯‡ Ûwz d˙È Ônz«»»≈«≈¬≈«¿¿ƒ«¿ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

pàúä éa íb (æì).íëììâa 'ä óxn`i ©¦¦§©©¦§©§¤Ÿ©
zrA mziUr xW` mkz`Hg dPd¦¥©©§¤£¤£¦¤¨¥
ux`d mMn Erpn milBxnA `idd©¦©§©§¦¨§¦¤¨¨¤
mrtA `Fhgl mYtqFd cFre ,daFHd©¨§©§¤©§§©©

zF` mB mYrpOW cr zxg`.xarNn i ©¤¤©¤¨©§¤©¦¦©£Ÿ
mirpnPd lM Wpr cgi xiMfdl dvx iM¦¨¨§©§¦©©Ÿ¤¨©¦§¨¦
znxbA lMd iM ,ux`d l` xarn¥£Ÿ¤¨¨¤¦©Ÿ¦§¨©
oipr o`M xiMfIW ickE .mdizFpFr£¥¤§¥¤©§¦¨¦§©
ixg` `NOW ipRn xari `Ed iM rWFdi§ª©¦©£Ÿ¦§¥¤¦¥©£¥
ux`d ligpIW cFr dMfie ,FxagM 'd©£¥§¦§¤¤©§¦¨¨¤
xfbpe dWn WprPW xEarA ipXd xFCl©©¥¦©£¤¤¡©¤§¦§©
lM xiMfd dPde .xari `NW eilr̈¨¤Ÿ©£Ÿ§¦¥¦§¦¨

milBxnd ztBn izlEf `Edd dUrOd©©£¤©¨¦©¥©©§©§¦
`l iM ,dACd xiMfd `l mbe .mnvr©§¨§©Ÿ¦§¦©¦¨¦Ÿ
z` gikFi la` ,micigid i`pbA xAci§©¥¦§©©§¦¦£¨¦©¤

:EWprp mNke E`hg mNMW miAxd̈©¦¤ª¨¨§§ª¨¤¤§
.íëììâa íòèål`xUi ipa Eax iM §©©¦§©§¤¦¨§¥¦§¨¥

'ebe 'd z`(bi k xacna)lM rx`e , ¤§¥©¨
didW ,fnxi F` .mkzaixn xEarA df¤©£§¦©§¤¦§Ÿ¤¨¨
EMd xW`M oxd` lre dWn lr qrMd©©©©¤§©©£Ÿ©£¤¦
EUr `le mrd iptl minrR rlQd©¤©©£©¦¦§¥¨¨§Ÿ¨
,xaCA Exdxd mrde ,EEhvp xW`M©£¤¦§©§¨¨¦§£©¨¨

xn`X dn `Ede(`p al oldl)xW` lr §©¤¨©©£¤
,l`xUi ipA KFzA izF` mYWCw `lŸ¦©§¤¦§§¥¦§¨¥

didW ipRn `N` Wprd did `NW¤Ÿ¨¨¨Ÿ¤¤¨¦§¥¤¨¨
WCwzp `NW ,l`xUi ipA KFzA xaCd©¨¨§§¥¦§¨¥¤Ÿ¦§©¥

:mdipirl cFaMd©¨§¥¥¤
CëåixtqA xn`(p epif`d)xW` lr , §¨¨©§¦§¦©£¤

iA mYlrn(my)mYnxB mY` , §©§¤¦©¤¨©§¤
,izF` mYWCw `l xW` lr ,lrnl¦§Ÿ©£¤Ÿ¦©§¤¦
xW`M ,izF` WCwl `NW mYnxB mY ©̀¤¨©§¤¤Ÿ§©¥¦©£¤

iR mzixn(ci fk xacna)mYnxB mY` , §¦¤¦©¤¨©§¤
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נז mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'e iriax meil inei xeriy

ß a`Îmgpn 'e iriax mei ß

(èì)øLà íëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧
íäìå änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àìŸ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨§¨¤´

:äeLøéé íäå äpðzà¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(iz 'nr bk jxk ycew zexb`)

אּתנּנה ולהם ׁשּמה יבֹואּו הּמה . . . לט)וטּפכם (א, ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הֹוראה  ּכאן לנּו נֹותנת נצחית, ׁשהיא הּקדֹוׁשה, ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָהּתֹורה
מעלת  וגדל עצם על הּבט ׁשּמּבלי לדעת, צרי ילד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹנצחית:
עֹוד  ּגדֹולים להּׂשגים להּגיע לׁשאף וצרי יכֹול הּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹהֹוריו,

האפ  ּתמיד קּיימת ּוקדּׁשה טֹוב עניני ּבכל ׁשּכן, ׁשרּות יֹותר! ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
מזּכים  ׁשהּׂשגיו יֹודע הּילד וכאׁשר ויֹותר. יֹותר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָלהתעּלֹות

עז. ּוביתר ׂשאת ּביתר מתאּמץ הּוא – הֹוריו  את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּגם

ã ycew zegiyn zecewp ã(581 'nr a jxk zegiy ihewl)

יהיה לבז אמרּתם אׁשר לט)וטּפכם מהי (א, לכאֹורה, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ
יהיּו ׁשּכּלם טענּו המרּגלים והרי ּדוקא, הּטף על ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻההדּגׁשה
הּוא  ה' ּבעבֹודת 'קטן' ּדהּנה לבאר, ויׁש הּגדֹולים? ּגם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָלבז,
מּכ ּוכתֹוצאה לׁשמּה, ׁשּלא ּובמצוֹות ּבּתֹורה ׁשעֹוסק ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹמי
'מתּפֹורר', הּוא אּלא ּבפנימּיּות, זה רּוחני  מזֹון נקלט ְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹלא

ּׁשאֹוכל מּמה יֹותר ׁשּמפֹורר ּתינֹוק, ׁשל ויגש ּוכדרּכֹו טוב (לקט ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַ

יב) יׂשראל מז, לארץ יּכנסּו אם הּמרּגלים: טענת היתה זֹו .ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
והּמצוה  הּתֹורה עסק יהיה ארצּיים, ּבדברים ׁשם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָויתעּסקּו
ׁשעבֹודת  ה', מענה ּבא ּכ על 'יתּפֹורר'. והּוא לׁשמּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא
מעלת  מּצד וזאת הּמדּבר, ּדֹור מעבֹודת יֹותר יקרה ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָֹה'ּטף'
ּבּתֹורה  ועֹוסק עצמֹו את ּכֹופה האדם – ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָה'אתּכפיא'

ְִַּובּמצוֹות.

(î):óeñ-íé Cøc äøaãnä eòñe íëì eðt ízàå§©¤−§´¨¤®§¬©¦§−̈¨¤¬¤©«
i"yx£ÌÎÏ et∑ רחב ּדר אתכם להעביר אמרּתי ¿»∆ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹ

קלקלּתם  לארץ, ליּכנס צפֹון לצד אדֹום ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָארץ
עּכּוב  לכם ÌÎÏ.ּוגרמּתם et∑ותלכּו לאחֹוריכם ְְִֶֶַָ¿»∆ְְֲֵֵֶַ

ּבֹו הֹולכים ׁשהיּו ׁשהּמדּבר סּוף, ים לצד ְְְְִִִֶֶַַַַָָָּבּמדּבר

להר  סּוף ים ּבין מפסיק היה ׂשעיר, הר ׁשל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלדרֹומּה
ּות  הּים לצד הּמׁשכּו עּתה הר ׂשעיר, את סֹובבּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

לּמזרח  הּמערב מן ּדרֹומֹו ּכל .ׂשעיר, ְְֲִִִֵַַַָָָ

(àî)eðòzå|äìòð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà eøîàzå ©©«£´©«Ÿ§´¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ
Léà eøbçzå eðéäìà ýåýé eðeö-øLà ìëk eðîçìðå§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ

:äøää úìòì eðéäzå Bzîçìî éìk-úà¤§¥´¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨
i"yx£eÈ‰zÂ∑יד)לׁשֹון ּכלֹומר (במדבר 'הן', לׁשֹון ׁשאמרּתם, הּלׁשֹון זה הּמקֹום!" אל ועלינּו "הּנּנּו .נזּדּמנּתם : «»ƒְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

(áî)-àìå eìòú àì íäì øîà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ
:íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷a épðéà ék eîçlú¦¨´£½¦¬¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«

i"yx£eÏÚ˙ ‡Ï∑ ירידה אּלא לכם, ּתהא עלּיה .לא …«¬ְְֲִִֵֶֶָָָָֹ

(âî)ét-úà eøîzå ízòîL àìå íëéìà øaãàå̈«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´
:äøää eìòzå eãæzå ýåýé§Ÿ̈½©¨¦−©©«£¬¨¨«¨

ÔBÎÈ·eלט  ÔB‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿¿≈
ÔeÏÚÈ Ôep‡ LÈ·e ·Ë ÔÈ„ ‡ÓBÈ eÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿»»≈«ƒƒ≈¬

:dp˙¯ÈÈ Ôep‡Â dpz‡ ÔB‰Ïe Ôn˙Ï¿«»¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿À«

‡¯Áמ  ‡¯a„ÓÏ eÏeËÂ ÔBÎÏ eit˙‡ Ôez‡Â¿«ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¿¿»…«
:ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿

ÈÈמא  Ì„˜ ‡·Á ÈÏ Ôez¯Ó‡Â Ôez·˙‡Â«¬∆¿«¬«¿ƒ«¿»√»¿»
‡„wÙ Èc ÏÎk ·¯˜ da ÁÈ‚e ˜q ‡Á‡¬«¿»ƒ«¿ƒ«≈¿»¿…ƒ«¿»»
d·¯˜ ÈÓ ˙È ¯·b ÔezÊ¯ÊÂ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿»∆¿¿«»»≈¿»≈

:‡¯eËÏ ˜qÓÏ Ôe˙È¯LÂ¿»≈¿ƒ«¿»

ÏÂ‡מב  Ôe˜q˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¡«¿»ƒ¿¿»
ÔBÎÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL ˙ÈÏ È¯‡ ·¯˜ ÔeÁÈ‚¿̇ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯·zz ‡ÏÂ¿»ƒ»¿√»«¬≈¿»≈

ÏÚמג  Ôez·¯ÒÂ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ˙ÈÏlÓe«≈ƒƒ¿¿»«∆¿¿»∆¿«
Ôez˜ÏÒe ÔezÚL¯‡Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿«¿«¿¿∆¿

:‡¯eËÏ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(àî)mrhe.eðçðà:Yxn` xW`M Epixg` Epipal xaCd giPp `l ,Epnglpe dlrp EpnvrAan dxez §©©£©§§©§¥©£¤§¦§©§Ÿ©¦©©¨¨§¨¥©£¥©£¤¨©§¨



mixacנח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f iying meil inei xeriy

(ãî)íëúàø÷ì àeää øäa áLiä éøîàä àöiå©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ¦§©§¤½
eúkiå íéøácä äðéNòz øLàk íëúà eôcøiå©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨©§Ÿ¦®©©§¬

:äîøç-ãò øéòNa íëúà¤§¤²§¥¦−©¨§¨«
i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰ÈNÚz ¯L‡k∑ מתה מּיד - האדם את מּכה ּכׁשהיא הּזאת הּדבֹורה ּכׁשהיּו,מה הם אף «¬∆«¬∆»«¿…ƒְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מתים  מּיד - ּבכם .נֹוגעים ְִִִֵֶָָ

(äî)ýåýé òîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ
:íëéìà ïéæàä àìå íëì÷a§´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«

i"yx£ÌÎÏB˜a '‰ ÚÓLŒ‡ÏÂ∑ רחמיו מּדת עׂשיתם אכזרי ּכביכֹול, .ּכאּלּו ¿…»«¿¿∆ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

(åî):ízáLé øLà íéîik íéaø íéîé Lã÷á eáLzå©¥«§¬§¨¥−¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ L„˜· e·LzÂ∑,ׁשנה י"ט «≈¿¿»≈»ƒ«ƒָָ

הּמּסעֹות, ּבׁשאר יׁשבּתם" אׁשר "ּכּימים ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
היּו ׁשנה ל"ח והם וי"ט ּבקדׁש, עׂשּו מהם י"ט ׁשנה, ְְְֵֵֵֶָָָָָָָ

ׁשּנאמר ּכמֹו לקדׁש, וחזרּו ּומטרפים (במדבר הֹולכים ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָֹ
עֹולם'לב) ּב'סדר מצאתי ּכ ּבּמדּבר", "ויניעם .(פ"ח): ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

á(à)øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä òqpå ïôpå©¥¹¤©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬
ñ :íéaø íéîé øéòN-øä-úà áñpå éìà ýåýé§Ÿ̈−¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«

i"yx£‰¯a„n‰ ÚqpÂ ÔÙpÂ∑חטאּו לא היּואּלּו , «≈∆«ƒ««ƒ¿»»ְִָָֹ
ּדרֹומֹו מן לארץ ליּכנס ׂשעיר הר ּדר ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָעֹוברים
הּמדּבר, לצד הפכּו ׁשּקלקלּו, ּובׁשביל ְְְְְְְִִִִִֶַַָָלצפֹונֹו,
והלכּו ׂשעיר, הר ׁשל לדרֹומֹו סּוף ים ּבין ְְְִִֵֵֶֶַַָׁשהּוא

ּדר סּוף, ים ּדר לּמזרח, הּמערב מן ּדרֹומֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאצל
מערבית,יציאתן  ּדרֹומית ּבמקצֹוע ׁשהּוא מּמצרים, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ

הּמזרח  לצד הֹולכים היּו ‡˙Œ¯‰Œ.מּׁשם ·ÒpÂ ְְְִִִַַָָָ«»»∆«
¯ÈÚN∑ עד ּדרֹומֹו .מֹואב ארץ ּכל ≈ƒְֶֶַָָ

ß a`Îmgpn 'f iying mei ß

(á):øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

(â):äðôö íëì eðt äfä øää-úà áñ íëì-áø©¨¤¾−Ÿ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨
i"yx£‰Ùˆ ÌÎÏ et∑ מן מזרחית לרּוח לכם סֹובּו ¿»∆»…»ְְִִִֶַָָ

רּוח  את הֹולכים נמצאּו לּצפֹון, ּפניכם לּצפֹון, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּדרֹום
וז ּמזרחית  ׁשּנאמר, יא)הּו מּמזרחֿׁשמׁש(שופטים "וּיבא : ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

מֹואב" .לארץ ְֶֶָ

(ã)íëéçà ìeáâa íéøáò ízà øîàì åö íòä-úàå§¤¨¨»©´¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´
ízøîLðå íkî eàøééå øéòNa íéáLiä åNò-éða§¥«¥½̈©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−

:ãàî§«Ÿ
i"yx£„‡Ó Ìz¯ÓLÂ∑"בם ּתתּגרּו "אל הּׁשמירה? .ּומהּו ¿ƒ¿«¿∆¿…ְְִִַַַָָָ

‰‰e‡מד  ‡¯eËa ·˙Èc ‰‡¯Ó‡ ˜Ùe¿«¡…»»¿»≈¿»«
ÔÊz È„ ‡Ók ÔBÎ˙È eÙ„¯e ÔBÎ˙eÓc˜Ï¿«»¿¿»»¿¿»ƒ«¿»
:‰Ó¯Á „Ú ¯ÈÚNa ÔBÎ˙È e„¯Ëe ‡˙È¯ac««¿»»¿»»¿¿≈ƒ«»¿»

ÈÈמה  ÏÈa˜ ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎ·e Ôez·˙Â¿«¿¿ƒ√»¿»¿»«ƒ¿»
:ÔBÎÈlÓÏ ˙Èv‡ ‡ÏÂ ÔBÎ˙BÏ¿̂¿¿»«≈¿ƒ≈

Ècמו  ‡iÓBÈk ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ Ì˜¯a Ôez·˙ÈÂƒ∆¿ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿«»ƒ
:Ôez·˙È¿∆¿

nÈ‡א  Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ‡ÏËe ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿«¿»¿«¿¿»…««»
˙È ‡Ùw‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÛeÒ„¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«≈¿»»

:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ¯ÈÚN„ ‡¯eË»¿≈ƒƒ«ƒƒ

ÓÈÓÏ¯:ב  ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈»

‡˙eitג  ÔÈ„‰ ‡¯eË ˙È ÔezÙw‡c ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¿«∆¿»»»≈ƒ¿¿ƒ
:‡etˆ ÔBÎÏ¿ƒ»

ÌeÁ˙aד  ÔÈ¯·Ú Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ „wt ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«≈¿≈««»¿ƒƒ¿
ÔeÏÁ„ÈÂ ¯ÈÚNa ÔÈ·˙Èc ÂNÚ Èa ÔBÎeÁ‡¬¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¬

:‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â ÔBÎpÓƒ¿¿ƒ¿«¿«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ekázå eáLzå (äî).'ä éðôì`l ©¨ª©¦§¦§¥Ÿ
,dGd ikAd aEzMd mW xiMfd¦§¦¨©¨©¤¦©¤
xiMfd dWn la` .FxiMfdl Kxv oi`W¤¥Ÿ¤§©§¦£¨¤¦§¦

,mz`Hg lr Engp iM ,gaWl dYr df¤©¨§¤©¦¦£©©¨¨
lFcB `Edd oFrd didW mdl ciBdlE§©¦¨¤¤¨¨¤¨©¨
,dlFcBd drEaXd eilr d`a iM ,`Fypn¦§¦¨¨¨¨©§¨©§¨

rxwp Fpi` drEaW FOr WIW oiC xfbE§©¦¤¥¦§¨¥¦§©
(.gi d"x):en dxez

(ã)mrhe.åNò éða íëéçàqEgIW §©©£¥¤§¥¥¨¤¦



נט mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f iying meil inei xeriy

(ä)ãò íöøàî íëì ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−
:øéòN øä-úà ézúð åNòì äMøé-ék ìâø-ók Cøãî¦§©´©¨®¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬¥¦«

i"yx£Ï‚¯ŒÛk C¯„Ó „Ú∑מדר רגל,אפּלּו ּכף «ƒ¿««»∆ְֲִִֶֶַַ
לכם  מרׁשה איני הרגל ּדריסת אפּלּו לעבֹור ּכלֹומר, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּלא  יֹום ּבארצם ׁשּיבא עד אּגדה: ּומדרׁש ּברׁשּות. ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר הּזיתים, הר על רגל ּכף יד)ּדריסת :(זכריה ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַ

וגֹו'" רגליו ÂNÚÏ."ועמדּו ‰M¯È∑,מאברהם ְְְְַָָ¿À»¿≈»ְֵַָָ

ּוקנּזי  וקיני, לכם; ׁשבעה לֹו: נתּתי עממים ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָעׂשרה
לעׂשו  מהם אחד וׂשעיר, ּומֹואב עּמֹון, הן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוקדמני,

אּתֹו ׁשהל ּבׂשכר לֹוט, לבני למצרים והּׁשּתים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
היא', 'אחֹותֹו אׁשּתֹו על אֹומרים ּׁשהיּו מה על ְְְֲִִִֶַַַַָָוׁשתק

ּכבנֹו .עׂשאֹו ְֲִָ

(å)íéî-íâå ízìëàå óñka ízàî eøaLz ìëà́Ÿ¤¦§§¯¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®§©©¹¦
ízàî eøëz:íúéúLe óñka ¦§¯¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«

i"yx£e¯Îz∑וכן מּקח, נ)לׁשֹון לי",(בראשית ּכריתי "אׁשר כו): 'ּכירה'(ר"ה למכירה קֹורין הּים ּבכרּכי .ׁשּכן ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(æ)éäìà ýåýé ékòãé Eãé äNòî ìëa Eëøa E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´
äæ äfä ìãbä øaãnä-úà Ezëì|äðL íéòaøà ¤§§½¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´©§¨¦´¨À̈

éäìà ýåýé:øác zøñç àì Cnò E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«
i"yx£EÎ¯a EÈ‰Ï‡ ÈÈ Èk∑ּתכּפּו לא  ּתכּפרּו)לפיכ אחרים: הראּוטֹובתֹואת(ספרים אּלא ענּיים, אּתם ּכאּלּו לראֹות , ƒ¿»¡…∆≈«¿ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

עׁשירים  .עצמכם ְְֲִִֶַ

(ç)øéòNa íéáLiä åNò-éðá eðéçà úàî øáòpå©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
Cøc øáòpå ïôpå øáb ïéöòîe úìéàî äáøòä Cøcî¦¤̧¤Æ¨«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§´Ÿ¨®¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤

:áàBî øaãî¦§©¬¨«
i"yx£¯·ÚpÂ ÔÙpÂ∑ מזרחית רּוח להלֹו ּפנים הפכנּו צפֹון, .לצד «≈∆««¬…ְְְֲִִִַַַַָָָָ

(è)øbúz-ìàå áàBî-úà øöz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈§©¦§¨¬
ék äMøé Böøàî Eì ïzà-àì ék äîçìî íä−¦§¨¨®Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ§ª½̈¦´

:äMøé øò-úà ézúð èBì-éðáì¦§¥½¨©¬¦¤−̈§ª¨«

ÔBÎÏה  Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ÔB‰a Ôe¯b˙˙ ‡Ï»ƒ¿»¿¬≈»∆≈¿
‡z¯È È¯‡ ‡Ï‚¯ ˙Ò¯t C¯„Ó „Ú ÔB‰Ú¯‡Ó≈«¿¬«ƒ¿««¿«ƒ¿»¬≈¿À»

:¯ÈÚN„ ‡¯eË ˙È ˙È·‰È ÂNÚÏ¿≈»¿»ƒ»»¿≈ƒ

Û‡Âו  ÔeÏÎÈ˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ ÔeaÊ˙ ‡¯e·Úƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿«¿»¿≈¿¿«
:ÔezL˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ Ôe¯Îz ‡iÓ«»ƒ¿ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿

CÏז  ˜tÒ C„È „·Ú ÏÎa CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»≈¿»¿»…«¿»«∆»
Ôc ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡¯a„ÓÏ CÎ‰Óa Ck¯»̂¿»¿≈¡»¿«¿¿»«»»≈¿«
‡Ï CcÚÒa C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈL ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿ƒ≈¿»«¿»¡»»¿«¬»»

:ÌÚcÓ ‡zÚÓ¿«¿»ƒ»«

ÔÈ·˙Ècח  ÂNÚ È· ‡eÁ‡ Ì„wÓ ‡¯·ÚÂ«¬«¿»ƒ√»¬»¿≈≈»¿»¿ƒ
¯·b ÔÈˆÚÓe ˙ÏÈ‡Ó ‡¯LÈÓ Á¯‡Ó ¯ÈÚNa¿≈ƒ≈…«≈¿»≈≈«≈∆¿…»∆
:·‡BÓ„ ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡¯·ÚÂ ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»«¬«¿»…««¿¿»¿»

ÏÂ‡ט  È‡·‡BÓ ÏÚ ¯eˆ˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»¿«»»≈¿»
CÏ Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙ƒ̇¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»∆≈»
˙È ˙È·‰È ËBÏ È·Ï È¯‡ ‡z¯È dÚ¯‡Ó≈«¿≈¿À»¬≈ƒ¿≈¿»ƒ»

:‡z¯È ˙ÈÁÏ¿»»¿À»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,mig` Frxf lke ,mdxa` on l`xUi¦§¨¥¦©§¨¨§¨©§©¦
arzz `l mrh dfe .milFOp md mNk iM¦ª¨¥¦¦§¤©©Ÿ§©¥

`Ed Lig` iM inFc`(g bk oldl)ipA wx . £¦¦¨¦©§¥
ipA lke oicnE l`rnWi miWBlRd©¦©§¦¦§¨¥¦§¨§¨§¥
iM aEzMd on ,deg`A mpi` dxEhw§¨¥¨§©§¨¦©¨¦

rxf Ll `xTi wgvia`k ziy`xa) §¦§¨¦¨¥§¨©
(ai:d dxez

.óñka ízàî eøaLz ìëà (å)m` Ÿ¤¦§§¥¦¨©¤¤¦
`l mvx` zFxRn lk`l EE`zY¦§©¤¡Ÿ¦¥©§¨Ÿ

`ln sqkA wx mdn EgTzdfe ,mpFvxl ¦§¥¤©§¤¤¨¥¦§¨§¤
mrh."ízàî"mdn EYWz `l min mbe ©©¥¦¨§©©¦Ÿ¦§¥¤

:mpFvxl sqkA wx llMf dxez §©©§¤¤¦§¨
éäìà 'ä ék (æ).Eëøa E`l Kkitl ¦¡Ÿ¤¥©§§¦¨Ÿ

EN`M zF`xdl FzaFh z` ExRkz¦§§¤¨§©§§¦
mknvr E`xY `N` ,miIpr mY ©̀¤£¦¦¤¨©§©§§¤
Edn izFpiad `le .i"Wx oFWl ,mixiWr£¦¦¨©¦§Ÿ£¦¦©

,"Eãé äNòî ìëa"zFkxA mzFkxA iM §Ÿ©£¥¨¤¦¦§¨¦§
xaC mdiciA EUri `l mde ,Eid minẄ©¦¨§¥Ÿ©£¦¥¤¨¨

fnxi ilE`e .KxAzIW"Eãé äNòî"a ¤¦§¨¥§©¦§Ÿ§©£¥¨¤
E`ivFd xW` dpwnE o`v mOr KxAzPW¤¦§¨¥¦¨Ÿ¦§¤£¤¦
oipwe dpwnE xWr mdl Wie ,mixvOn¦¦§©¦§¥¨¤¤¦§¤§¦§¨
lMde ,wlnr llWnE mixvn llWn¦§©¦§©¦¦§©£¨¥§©Ÿ

YkxA eici dUrn oiprM ,mciA KxAzp¦§¨¥§¨¨§¦§©©£¥¨¨¥©§¨
ux`A uxR EdpwnE(i ` aei`): ¦§¥¨©¨¨¤

ãBòåòãé'dìBãbä øaãnä úà Ezëì §¨©¤§§¤©¦§¨©¨
,äfäoOA LMxv lM mW wRqe ©¤§¦¥¨¨¨§§©¨

W ,x`Ad inE elVdeøác zøñç àl §©§¨¥©§¥¤Ÿ¨©§¨¨¨
ok dPde .zFgx` iklFdl KixSd on¦©¨¦§§¥¨¨§¦¥¥
FnM ,oFfnE lkF` eUr ipAn EpTW did̈¨¤¨¦§¥¥¨¤¨§

xn`W(hk gk miweqt oldl)sqMA lk` ¤¨©Ÿ¤©¤¤
il oYY sqMA minE iYlk`e ipxAWY©§¦¥¦§¨©§¦©¦©¤¤¦¤¦
eUr ipA il EUr xW`M 'ebe izizWe§¨¦¦©£¤¨¦§¥¥¨

:'ebeg dxez



mixacס zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f iying meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ¯b˙zŒÏ‡Â∑ מֹואב על להם אסר לא ¿«ƒ¿»¿ֶַַָָָֹ

אֹותם ,מלחמה אּלא  היּו מיראים להם אבל ונראים ְְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָָ
ּכתיב לפיכ מזּינים. כב)ּכׁשהם מֹואב (במדבר "וּיגר : ְְְְִִִֵֶַָָָָָֻ

אבל  אֹותם, ּובֹוזזים ׁשֹוללים ׁשהיּו העם", ְְְֲִִִֵֶָָָָָמּפני

ּגרּוי  ׁשּום ּבם", ּתתּגר "ואל נאמר: עּמֹון ,ּבבני ְְְֱִִֵֵֶַַַָָ
ּכמֹו אביה על ּפרסמה ׁשּלא אּמם, צניעּות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹּבׂשכר

ׁשם  ׁשּקראה הּבכירה מֹואב ׁשעׂשתה ׁשם ∑Ú¯.ּבנּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ»ֵ
.הּמדינה  ְִַָ

(é)íøå áøå ìBãb íò dá eáLé íéðôì íéîàä̈«¥¦¬§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²¨−̈
:íé÷ðòk©«£¨¦«

i"yx£'B‚Â ÌÈÙÏ ÌÈÓ‡‰∑ ארץ ׁשּזֹו סבּור אּתה »≈ƒ¿»ƒ¿ֶֶֶַָָ
לאברהם  לֹו ׁשּנתּתי ׁשהם רפאים ׁשהאמים לפי , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

אֹותן  ּכי היא, זֹו לא אבל לפנים, ּבּה יׁשבּו ְְְֲִִִִָָָָָָֹרפאים
ּתחּתם  והֹוׁשבּתים לֹוט ּבני מּפני הֹורׁשּתי .רפאים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

ÈbÒÂי  ·¯ ÌÚ d· e·È˙È ÔÈÓ„˜lÓ È˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«««¿«ƒ
:‡i¯a‚k ÛÈw˙Â¿«ƒ¿ƒ»«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.'åâå íéðôì íéîàä (é)xEaq dY` ¨¥¦§¨¦©¨¨
,mdxa`l iYzPW mi`tx ux` FGW¤¤¤§¨¦¤¨©¦§©§¨¨
,Da EaWi mi`tx mdW min`dW itl§¦¤¨¥¦¤¥§¨¦¨§¨
mi`tx mzF` iM ,`id Ff `l la £̀¨Ÿ¦¦¨§¨¦
miYaWFde hFl ipA ipRn iYWxFd©§¦¦§¥§¥§©§¦
ozF` miaWgp Eid ,mi`tx .mYgY©§¨§¨¦¨¤§¨¦¨
lr mi`tx mi`xwPd miwprM min ¥̀¦©£¨¦©¦§¨¦§¨¦©
.zFRxzn eici ozF` d`Fxd lMW mW¥¤¨¨¤¨¨¨¦§©
lr zlHn mzni`W mW lr ,min ¥̀¦©¥¤¥¨¨ª¤¤©

azM oke .i"Wx oFWl ,zFIxAd(k weqta) ©§¦¨©¦§¥¨©
itl ,`id s` aWgY mi`tx ux ¤̀¤§¨¦¥¨¥©¦§¦
`l la` ,miptl Da EaWi mi`txdW¤¨§¨¦¨§¨§¨¦£¨Ÿ

:mdxa`l iYzPW `id Ff¦¤¨©¦§©§¨¨
éðàåWxti dOl ,axd ixacA DnY ©£¦¨¥©§¦§¥¨©¨¨§¨¥

a`FnE oFOr ux`A aEzMd Epl̈©¨§¤¤©¨
,mdxa`l oYPW mi`tx ux` Dpi`W¤¥¨¤¤§¨¦¤¦©§©§¨¨
l`xUil diE`x Dpi`W xnFl m ¦̀©¤¥¨§¨§¦§¨¥
'd rAWp xW` ux`d on Dpi`e§¥¨¦¨¨¤£¤¦§©
aEzMd `lde ,mdl zzl mdizFa`l©£¥¤¨¥¨¤©£Ÿ©¨

iM `N` xnF` Fpi`äézúð èBì éðáì ¥¥¤¨¦¦§¥§©¦¨
äMøé(hi weqt)iR lr s`W xnFl , §ª¨©¤©©¦

KExA WFcTd mdxa` zlgPn dzidW¤¨§¨¦©£©©§¨¨©¨¨
xa` xEarA hFl ipal Dpzp `Ed,md §¨¨¦§¥©£©§¨¨

Fnvr i"Wx azMW FnkE(d weqta)ozPW §¤¨©©¦©§¤¨©
FY` KldW xkUA hFl ipal miYW§©¦¦§¥¦§©¤¨©¦
lr xn`X dn lr wzWe mixvnl§¦§©¦§¨©©©¤¨©©
FnvrA axdW cFre .`id izFg` FYW ¦̀§£¦¦§¤¨©§©§
Fl iYzp minnr xUr ,eUrA azM̈©§¥¨¤¤£¨¦¨©¦
iGpwE ipiwe ,mkl draW ,mdxa`l§©§¨¨¦§¨¨¤§¥¦§¦¦
xirU xde a`FnE oFOr od ipFncwe§©§¦¥©¨§©¥¦

:hFl ipal miYWde eUrl odn zg ©̀©¥¤§¥¨§©§©¦¦§¥
íàåxde a`FnE oFOr ux` ixd oM §¦¥£¥¤¤©¨§©

`id mdxa` lW FzlgPn xirU¥¦¦©£¨¤©§¨¨¦
`Ed KExA WFcTd dOle ,mipR lM lr©¨¨¦§¨¨©¨¨
`idW xEaq `di `NW dWnl xnF`¥§¤¤Ÿ§¥¨¤¦
oiA dn ,mdxa` lW mi`txd ux ¤̀¤¨§¨¦¤©§¨¨©¥
iM cFre .mi`txl ipFncwe iGpwE ipiw¥¦§¦¦§©§¦¦§¨¦§¦

miptl Da EaWi mi`tx(k weqt)xnFl §¨¦¨§¨§¨¦©
iptl DA miaWFId mde mdNW `idW¤¦¤¨¤§¥©§¦¨¦§¥
Ycqi ux`d miptl FnM ,mc` lM̈¨¨§§¨¦¨¨¤¨©§¨

(ek aw mildz):
ìáàixaCn Ktd miwEqRd WExR £¨¥©§¦¥¤¦¦§¥

WFcTd xn`W xEarA iM ,axd̈©¦©£¤¨©©¨
a`Fn z` xvY l` dWnl `Ed KExÄ§¤©¨©¤¨
,dXxi xr z` hFl ipal iYzp ip` iM¦£¦¨©¦¦§¥¤¨§ª¨
rxfl diE`x ux`d iM aEzMd xRqi§©¥©¨¦¨¨¤§¨§¤©
xn`e .hFl ipal dpYPW ilEl mdxa ©̀§¨¨¥¤¦§¨¦§¥§¨©
mr mlFrn Da EaWi `idd ux`d iM¦¨¨¤©¦¨§¨¥¨©
mzF` E`xwi KklE ,miwprM mxe lFcB̈¨¨©£¨¦§¨¦§§¨
xW` dni`d lcbl ,min` mia`FOd©¨¦¥¦§Ÿ¤¨¥¨£¤
dUr mXd dPde .mdi`Fx lr EliHi©¦©¥¤§¦¥©¥¨¨
Elkie mdxa` cFakl hFl ipal qp¥¦§¥¦§©§¨¨§¨§
lfbl iE`x oi`e ,mdipRn mEWxiIe mdl̈¤©¦¨¦§¥¤§¥¨¦§Ÿ
dUrnA mdl 'd ozp xW` ux`d mdn¥¤¨¨¤£¤¨©¨¤§©£¥

:qp¥
,eáLçéFnM ,dlrnE zEaiWg oFWl ¥¨§¨£¦©£¨§

EdpaWg `le dfap(b bp diryi), ¦§¤§Ÿ£©§ª
EaWgi `l sqM xW`(fi bi my)dOa iM , £¤¤¤Ÿ©§Ÿ¦©¤

`Ed aWgp(ak a my)oFWlaE ,miAx oke , ¤§¨§¥©¦¦§
:aEWg mc` minkg£¨¦¨¨¨

eäæådfl aEzMd KnQW(ai weqt)xirUaE §¤¤¨©©¨¨¤§¥¦
iM xn`i ,miptl mixgd EaWï§©Ÿ¦§¨¦Ÿ©¦
a`FnA xiMfdW dGd mrHd xEarA©£©©©©¤¤¦§¦§¨
miptNn iM .xirU ux`n oM mB mrpni¦§¨¥©¥¥¤¤¥¦¦¦§¨¦
zpYOn `ide ,mixFgd on `id s` dzid̈§¨©¦¦©¦§¦¦©§©
ipAn `Ede iEgd `Ed ixFgd iM ,mdxa ©̀§¨¨¦©¦©¦¦§¦§¥

,orpMxn`PW(a el ziy`xa)gwl eUr §©©¤¤¡©¥¨¨©
z`e 'ebe orpM zFpAn eiWp z ¤̀¨¨¦§§¨©§¤
,iEgd oFrav zA dpr zA dnaild`̈¢¦¨¨©£¨©¦§©¦¦
iaWFi ixgd xirU ipAn did oFrave§¦§¨¨¦§¥¥¦©Ÿ¦§¥

ux`d(k weqt my)mFwn lkA xiMfi oke , ¨¨¤§¥©§¦§¨¨
iprpMd mr iEgd l`xUi zlgpA§©£©¦§¨¥©¦¦¦©§©£¦
oAd dpnp `Ed iM ,miFBd zraWA§¦§©©¦¦¦§¤©¥

orpM ipaA iXXd(fi i my)d`xY oke . ©¦¦¦§¥§¨©§¥¦§¤

KlnA mglp didW ltxn` znglnA§¦§¤¤©§¨¤¤¨¨¦§©§¤¤
xrve miiFavE dnc`e dxFnre mFcq§©£¨§©§¨§¦§Ÿ©
mi`tx z` EMde ,orpM ikln mdW¤¥©§¥§©©§¦¤§¨¦
mxxdA ixFgde mipxw zFxYWrA§©§§©§©¦§©¦§©§¨

xirU(e d ci my)mi`txde ixFgd iM , ¥¦¦©¦§¨§¨¦
:Eid orpk iklnl§©§¥§©©¨

ïëzéådidW mW lr "iEg" `xwPW §¦¨¥¤¦§¨¦¦©¥¤¨¨
"ixFg" `xwpe ,Kxc ilr Wgp̈¨£¥¤¤§¦§¨¦

ozR xg mEW lr(g `i diryi)zFnXd iM . ©ª¨¤¦©¥
gxf FnM ,zFNOd Etilgie mrHd ExnWi¦§§©©©§©£¦©¦§¤©

xgve(i en ziy`xa)xgv xnve onl`wfgi) §Ÿ©¦§¤¤¨©
(gi fkzFxgv zFpz` ,(i d mihtey)oke . £Ÿ§Ÿ§¥

oFWl `EdW awri EPki ,gaWl EUri©£§¤©§©©£Ÿ¤§
FzF` E`xwie ,zFNwlwr oFWl F` dnxn¦§¨§£©§©§¦§§

:xWie mY on ,oExWi§ª¦©§¨¨
äpäåmdxa`l mdW mixFgd iM xn` §¦¥¨©¦©¦¤¥§©§¨¨

eUr ipaE ,miptl xirUA EaWï§§¥¦§¨¦§¥¥¨
EaWIe mzF` EWxi mdxa`l rxf mdW¤¥¤©§©§¨¨¨§¨©¥§
ax mr md EidW ,qp dUrnA mYgz©§¨§©£¥¥¤¨¥©©
wGgzpe mW xEbl `A eUre mvx`A§©§¨§¥¨¨¨¨§¦§©¥
xzil l`xUi dUr xW`M ,mdilr£¥¤©£¤¨¨¦§¨¥§¤¤
mdl mXd ozp xW` mdxa` lW miFBd©¦¤©§¨¨£¤¨©©¥¨¤

:lFcBd FgkA§Ÿ©¨
äpäåmdd miOrd lM mXd ligpd §¦¥¦§¦©¥¨¨©¦¨¥

mdn cg` ,mdxa` lW Frxfl§©§¤©§¨¨¤¨¥¤
oAd `EdW l`xUil x`Xde ,eUrl§¥¨§©§¨§¦§¨¥¤©¥
xW` z` eUrn lfbl iE`x oi`e ,xFkAd©§§¥¨¦§Ÿ¥¥¨¤£¤
lr svwi mXd iM ,midl`d mWixFd¦¨¨¡Ÿ¦¦©¥¦§Ÿ©
`Ed mligpdW dlgp mdn lfFBd©¥¥¤©£¨¤¦§¦¨
l`xUIn lfFBd lr svwi xW`M KxAzi¦§¨©©£¤¦§Ÿ©©¥¦¦§¨¥
oiprkE ,mdl dPligpIW ixg` ux`d̈¨¤©£¥¤©§¦¤¨¨¤§¦§©

xn`IW(ci ai dinxi)mirxd ipkW lM lr ¤Ÿ©©¨§¥©¨¨¦
iOr z` iYlgpd xW` dlgPA mirbPd©Ÿ§¦©©£¨£¤¦§©§¦¤©¦
l`xUi dUr xW`M mrh dfe .'ebe§¤©©©£¤¨¨¦§¨¥

:dUrp `l oicre ,o`M xiMfdW¤¦§¦¨©£©¦Ÿ©£¨
ïëåux`n `idW oFOr ipaA cFr xn` §¥¨©¦§¥©¤¦¥¤¤

mi`tx(k weqt)dzid `id mB iM , §¨¦¦©¦¨§¨



סי mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f iying meil inei xeriy

(àé)íéáànäå íé÷ðòk íä-óà eáLçé íéàôø§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½
:íéîà íäì eàø÷é¦§§¬¨¤−¥¦«

i"yx£'B‚Â e·LÁÈ ÌÈ‡Ù¯∑ נחׁשבים היּו רפאים ¿»ƒ≈»¿¿ְֱִִֶָָָ
ׁשּכל  ׁשם על רפאים, הּנקראים ּכענקים אמים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאֹותם

מתרּפֹות  ידיו אֹותם, ׁשם ∑‡ÌÈÓ.הרֹואה על ְִֶַָָָָ≈ƒֵַ

יׁשבּו "ּובׂשעיר וכן הּברּיֹות, על מּטלת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשאימתם
עׂשו  לבני ּונתּתים .החֹורים" ְְִִִֵֵַַָ

(áé)íeLøéé åNò éðáe íéðôì íéøçä eáLé øéòNáe§¥¦º¨«§´©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À
äNò øLàk ízçz eáLiå íäéðtî íeãéîLiå©©§¦Æ¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´

:íäì ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàì ìàøNé¦§¨¥À§¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«
i"yx£ÌeL¯ÈÈ∑ ּכח ּבהם נתּתי ּכלֹומר, הוה. והֹולכים לׁשֹון אֹותם מֹוריׁשים .ׁשהיּו ƒ»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(âé)øáòpå ãøæ ìçð-úà íëì eøáòå eî÷ äzò©À̈ª²§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ
:ãøæ ìçð-úà¤©¬©¨«¤

(ãé)eðëìä-øLà íéîiäå|-øLà ãò òðøa Lãwî §©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³£¤
ìL ãøæ ìçð-úà eðøáòíz-ãò äðL äðîLe íéL ¨©̧§Æ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®©¸Ÿ

øLàk äðçnä áøwî äîçìnä éLðà øBcä-ìk̈©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤©©«£¤½©«£¤²
íäì ýåýé òaLð: ¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«

(åè)äðçnä áøwî ínäì ía äúéä ýåýé-ãé íâå§©³©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®
:ínz ãò©−ª¨«

i"yx£Ìa ‰˙È‰∑ להתעּכב עֹוד לבניהם יגרמּו ׁשּלא ׁשנה, ארּבעים ּבתֹו ּולהּמם .ּבּמדּבר למהר »¿»»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ

(æè)úeîì äîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²¨−
ñ :íòä áøwî¦¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â enzŒ¯L‡Î È‰ÈÂ. «¿ƒ«¬∆«¿

(æé):øîàì éìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ
i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ הּמרּגלים מּׁשּלּוח אבל «¿«≈≈«¿ְְֲִִִַַַָ

"וידּבר" [זֹו] ּבפרׁשה נאמר לא ּכאן, אּלא עד , ְְֱֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשנה  ּוׁשמֹונה ׁשלֹוׁשים ׁשּכל ללּמד ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹ"וּיאמר",
ּבלׁשֹון  הּדּבּור עּמֹו נתיחד לא נזּופים, יׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹׁשהיּו

ׁשאין  ללּמד הּדעת, ויּׁשּוב ּפנים אל ּפנים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָחּבה
יׂשראל  ּבׁשביל אּלא הּנביאים על ׁשֹורה .הּׁשכינה ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ

‰ÓÁÏn‰ ÈL‡∑ הּיֹוצאים ׁשנה עׂשרים מּבן «¿≈«ƒ¿»»ְְִִִֶֶַָָ
.ּבּצבא  ַָָ

È‡¯a‚kיא  Ôep‡ Û‡ ÔÈ·MÁ˙Ó È‡¯abƒ»»≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»≈
:È˙ÓÈ‡ ÔB‰Ï Ô¯˜È È‡·‡BÓe»»≈ƒ¿«¿≈¿»≈

ÂNÚיב  È·e ÔÈÓ„˜lÓ È‡¯Á e·È˙È ¯ÈÚN·e¿≈ƒ¿ƒ…»≈ƒ¿«¿ƒ¿≈≈»
e·È˙ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓ ÔepÈˆLÂ ÔepÎ¯z»≈À¿≈»Àƒ√»≈ƒƒ
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰È¯˙‡a¿«¿≈¿»ƒ¬«ƒ¿»≈¿«¿»

:ÔB‰Ï ÈÈ ·‰Èc d˙z¯È¿À»≈ƒ«¿»¿

„Ê¯„יג  ‡ÏÁ ˙È ÔBÎÏ e¯·ÚÂ eÓe˜ ÔÚk¿«¿ƒ¿¿»«¬»¿»∆
:„¯Ê„ ‡ÏÁ ˙È ‡¯·ÚÂ«¬«¿»»«¬»¿»∆

Ècיד  „Ú ‰‡Èb Ì˜¯Ó ‡Îl‰ Èc ‡iÓBÈÂ¿«»ƒ«∆¿»≈¿«≈»«ƒ
ÔÈL ÈÓ˙Â ÔÈ˙Ïz „¯Ê„ ‡ÏÁ ˙È ‡¯·Ú¬«¿»»«¬»¿∆∆¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ
BbÓ ‡·¯˜ ÈÁÈ‚Ó È¯·b ‡¯c Ïk ÛÒc „Ú«¿«»»»À¿≈¿ƒ≈¿»»ƒ

:ÔB‰Ï ÈÈ ÌÈi˜ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»¿

ÔB‰aטו  ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ Û‡Â¿«»»ƒ√»¿»¬«¿
:eÓÈÏL„ „Ú ‡˙È¯LÓ B‚Ó ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ«¿ƒ»«ƒ¿ƒ

˜¯·‡טז  ÈÁÈ‚Ó È¯·b Ïk eÓÈÏL „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»À¿≈¿ƒ≈¿»»
:‡nÚ BbÓ ˙ÓÓÏƒ¿«ƒ«»

ÓÈÓÏ¯:יז  ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒƒ¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

wtY l` Fnnf oFWNn miOfnf mdl E`xwi mipOrde .dNgYA mi`tx lW(h nw mildz)xvAi `NW mr xnFlM ,lRkPW `N` , ¤§¨¦©§¦¨§¨©Ÿ¦¦§§¨¤©§ª¦¦§§¨©¨¥¤¨¤¦§©§©¦¤Ÿ¦¨¥
:zFUrl Enfi xW` lM mdn`i dxez ¥¤¨£¤¨§©£



mixacסב zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f iying meil inei xeriy

(çé):øò-úà áàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈¤¨«

(èé)ía øbúz-ìàå íøöz-ìà ïBnò éða ìeî záø÷å§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−§©¦§¨´¨®
èBì-éðáì ék äMøé Eì ïBnò-éða õøàî ïzà-àì ék¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ§ª½̈¦¬¦§¥−

:äMøé äézúð§©¦¬¨§ª¨«
i"yx]hi-gi[£ÔBnÚ Èa ÏeÓ z·¯˜Â 'B‚Â ·‡BÓ Ïe·bŒ˙‡ ÌBi‰ ¯·Ú ‰z‡∑ צפֹון לצד עּמֹון ׁשארץ .מּכאן «»…≈«∆¿»¿¿»«¿»¿≈«ְִֶֶֶַַָָ

(ë)dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø-õøà¤«¤§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ
:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnòäå íéðôì§¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«

i"yx£·LÁz ÌÈ‡Ù¯Œı¯‡∑ היא זֹו לא אבל לפנים, ּבּה יׁשבּו ׁשהרפאים לפי היא, אף נחׁשבת רפאים ארץ ∆∆¿»ƒ≈»≈ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
לאברהם  .ׁשּנתּתי ְְִֶַַָָָ

(àë)ýåýé íãéîLiå íé÷ðòk íøå áøå ìBãb íò©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ
:ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî¦§¥¤½©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«

(áë)øLà øéòNa íéáLiä åNò éðáì äNò øLàk©«£¤³¨¨Æ¦§¥´¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧
ä-úà ãéîLäízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî éøç ¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈

:äfä íBiä ãò©−©¬©¤«

(âë)íéøzôk äfò-ãò íéøöça íéáLiä íéeòäå§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ
:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî íéàöiä©«Ÿ§¦´¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÁa ÌÈ·Li‰ ÌÈeÚ‰Â∑(ס עּוים (חולין ¿»«ƒ«…¿ƒ«¬≈ƒ¿ִַ
יהֹוׁשע  ּבספר נחׁשבים הם ׁשעּמהם הם, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻמּפלׁשּתים

העּזתי,(יג) ּפלׁשּתים: סרני "חמׁשת ׁשּנאמר: ,ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
והעּוים". והעקרֹוני הּגּתי, והאׁשקלֹוני, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָוהאׁשּדֹודי,

È˙יח  ·‡BÓ ÌeÁz ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡«¿»≈»≈»¿»»
:˙ÈÁÏ¿»»

ÔB‰ÈÏÚיט  ¯eˆ˙ ‡Ï ÔBnÚ Èa Ï·˜Ï ·¯˜˙Â¿ƒ¿«»√≈¿≈«»¿¬≈
‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»
È·Ï È¯‡ ‡z¯È CÏ ÔBnÚ Èa ‡Ú¯‡Ó Ôz‡∆≈≈«¿»¿≈«»¿À»¬≈ƒ¿≈

:‡z¯È dz·‰È ËBÏ¿»ƒ«¿À»

È‡¯abכ  ‡È‰ Û‡ ‡·MÁ˙Ó ‡i¯ab ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»ƒ¿«¿»«ƒƒ»»≈
ÔB‰Ï Ô¯˜ È‡BnÚÂ ÔÈÓ„˜lÓ d· e·È˙È¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿«»≈¿»¿

:ÈaLÁÀ¿»≈

ÈÈכא  ÔepˆLÂ ‡i¯a‚k ÛÈw˙Â ÈbÒÂ ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«»¿≈ƒ¿»
:ÔB‰È¯˙‡a e·È˙ÈÂ ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿»≈Àƒƒ¿«¿≈

ÈÚNa¯כב  ÔÈ·˙Èc ÂNÚ È·Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓ È‡¯BÁ ˙È ÈˆL Ècƒ≈ƒ»»≈ƒ√»≈¿»≈À

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÔB‰È¯˙‡· e·È˙ÈÂƒƒ¿«¿≈«»»≈

˜È‡˜Ëetכג  ‰fÚ „Ú ÁÈÙ„a ÔÈ·˙Èc È‡eÚÂ¿«»≈¿»¿ƒƒ¿ƒ«««»«¿»≈
e·È˙ÈÂ ÔepˆL ‡i˜ËetwÓ e˜Ùcƒ¿»ƒ«¿«»≈Àƒƒ

:ÔB‰È¯˙‡·¿«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

õøà ïBaLça àéäL .áLçz (ë)¥¨¥¤¦§¤§¤¤
øîBìk ,íéàôø,dììkî àéäL §¨¦§©¤¦¦§¨¨

íéøöî éðt ìò øLà øBçéMä ïî ïëå§¥¦©¦£¤©§¥¦§©¦
áLçz éðòðkì äðBôö ïBø÷ò ìeáb ãòå§©§¤§¨¨©§©£¦¥¨¥

(b bi ryedi)ipAn izx`Ad oFOx ipA oke ,§¥§¥¦©§¥Ÿ¦¦§¥
onipA lr aWgY zFx`A mB iM onipa¦§¨¦¦©§¥¥¨¥©¦§¨¦

(a c a"y):
øLôàå"md s` EaWgi" WExR oM mBW §¤§¨¤©¥¥¥¨§©¥

aEzMdmin`d xn`i ,dlrnl ©¨§©§¨Ÿ©¨¥¦
EaWgi md mB miptl Da EaWi xW £̀¤¨§¨§¨¦©¥¥¨§
,miwprM mde mllMn EidW ,mi`tx§¨¦¤¨¦§¨¨§¥©£¨¦
:oFkPd `Ede ,min` mzF` E`xwi okle§¨¥¦§§¨¥¦§©¨

äpäå,c`n dlFcb dzid mi`tx ux` §¦¥¤¤§¨¦¨§¨§¨§Ÿ
mdn Egwle a`Fn mdn Egwle§¨§¥¤¨§¨§¥¤
mi`txl DPOn dx`Wpe ,oFOr ipA§¥©§¦§£¨¦¤¨¨§¨¦

,mdn zFxYWrA aWFId bFr iM ,mnvr©§¨¦©¥§©§¨¥¤
xn`W FnM(d ci ziy`xa)mi`tx z` EMIe §¤¨©©©¤§¨¦

rWFdiaE ,mipxw zFxYWrA(eh fi) §©§§©§©¦¦ª©
.mi`txde iGxRd ux`A mW Ll z`xaE¥¥¨§¨§¤¤©§¦¦§¨§¨¦
oFOre a`Fn lEabA aEzMd xn`i okle§¨¥Ÿ©©¨¦§¨§©
mipFOrde mia`FOde ,aWgi mi`txl iM¦¨§¨¦¥¨¥§©¨¦§¨©¦
min` ,mixg` zFnW mdl EpXW md¥¤¦¨¤¥£¥¦¥¦

:miOfnfe`k dxez §©§ª¦
ãò íéøöça íéáLiä íéeòäå (âë)§¨©¦©§¦©£¥¦©

.äfòmiaWFId miErd iM xn`i ©¨Ÿ©¦¨©¦©§¦
dnFg mdl oi` xW` mixvg ixrA§¨¥£¥¦£¤¥¨¤¨
,iprpMd lEaB `EdW dGr cr ,aiaq̈¦©©¨¤§©§©£¦

xn`PW FnM(hi i ziy`xa)lEaB idie §¤¤¡©©§¦§
,dGr cr dxxb dk`A ociSn iprpMd©§©£¦¦¦ŸŸ£¨§¨¨©©¨
mEcinWd xFYtMn E`vIW mixFYtMd©©§¦¤¨§¦©§¦§¦

mixFYtMd dPde .mYgY miaWFi mde§¥§¦©§¨§¦¥©©§¦
mixvn ipAn mdW(ci bi miweqt my)mpi`e ¤¥¦§¥¦§©¦§¥¨

lW `id mvx` ,mdxa` zpYOn¦©§©©§¨¨©§¨¦¤
DzF` Eckl mixFYtMdW ipRn ,l`xUi¦§¨¥¦§¥¤©©§¦¨§¨

:orpM ipAn¦§¥§¨©
áeúkäåmiYWlR ux` lr xn`Wmy) §©¨¤¨©©¤¤§¦§¦

(b ekz` oY` LrxflE Ll iM¦§§©§£¤¥¤
,did dGd mrHd on ,l`d zvx`d lM̈¨£¨Ÿ¨¥¦©©©©¤¨¨
ipal dNgYn dzid `idd ux`d iM¦¨¨¤©¦¨§¨¦§¦¨¦§¥
iniA l`xUi EWixFd df ipRnE .orpM§¨©¦§¥¤¦¦§¨¥¦¥
izGrd miYWlt ipxq zWng rWFdi§ª©£¥¤©§¥§¦§¦¨©¨¦
ipFxwrde iYBd ipFlwW`d icFCW`de§¨©§¦¨¤§§¦©¦¦§¨¤§¦

miErde(b bi ryedi)iaWFi mNk EidW , §¨©¦¤¨ª¨§¥
oFlwW`aE dGrA iprpMd lEaB§©§©£¦§©¨§©§§
md mnFwn mW lre ,oFxwre cFCW`aE§©§§¤§§©¥§¨¥
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ׁשּנׁשּבע  הּׁשבּועה יכלּוּומּפני לא ,לאבימל אברהם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

עליהם  והבאתי מּידם, ארצם להֹוציא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיׂשראל
אּתם  ועכׁשו, ּתחּתם. ויׁשבּו והׁשמידּום ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָּכפּתֹורים

מּידם  לקחּתּה .מּתרים ְְִִַָָָָֻ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ipAn EidW miErd EcinWd iM ,mi`xwp¦§¨¦¦¦§¦¨©¦¤¨¦§¥
oFciSn iprpMd lEabA miaWFId orpM§©©©§¦¦§©§©£¦¦¦
,mYgz EaWIe dGr cr dxxb dk`FA£¨§¨¨©©¨©¥§©§¨
aEzMW FnM ,miYWltl `id mB oFcive§¦©¦¦§¦§¦§¤¨

(c c l`ei)oFcive xv il mY` dn mbe§©¨©¤¦Ÿ§¦
:zWlR zFlilB lke§Ÿ§¦§¨¤

ìòåmd miErd iYrCbdpOd iM ,miEgd §©©§¦¨©¦¥©¦¦¦©¦§©
xW`M zFnXd EtilgIW aEzMA©¨¤©§¦©¥©£¤

Epxn`(i weqt lirl)lr mixFn mzFidA ¨©§¦§¨¦©
.KxCA Fnvr zEri WgPde ,cg` oipr¦§©¤¨§©¨¨§©¥©§©¨¤

dAx ziW`xaaE(f ek)xfrl` iAx xn` ¦§¥¦©¨¨©©¦¤§¨¨
zFxtrA oi`iwA EidW oFrnW iAxA§©¦¦§¤¨§¦¦§©§
.`ier `iegl oigev `lilbA ,WgPM©¨¨¦§¦¨©§¦§¦§¨¦§¨
FzFxwle `pkr FzFxwl minkg FA Ebdpe§¨££¨¦¦§©§¨§¦§

Exn`e .`pikg(e d dax zex)Fl xzrIe £¦¨§¨§©¥¨¤
FzPgY rnWIe(bi bl a"idc)iel iAx xn` , ©¦§©§¦¨¨©©¦¥¦

Exn`e .dxizr dxizgl oigev `iaxrA§©§¦¨©§¦©£¦¨£¦¨§¨§
(a a dax dki`)'d FR`A airi dki`dki`) ¥¨¨¦§©

(` aKi` `pipg iAxA `ng iAx xn` ,¨©©¦¨¨§©¦£¦¨¥
oigevC `xz` zi` ,FfbxA 'd aiIg©¥§¨§¦©§¨§©§¦
`Ed lBxnE ,miTr miTg ,`aIr `aIgl§©¨¨©¨¨ª¦ª¦ª§¨
lr ,df xacA xnF` `iEr dnE .oFWNA©¨©¦§¨¥§¨¨¤©

:`iIg iAx©¦¦¨
ïëågQd" lr xnFl EpizFAx Ebdp §¥¨£©¥©©¤©

rQd" mFwnA `EdW "zrCd©©©¤¦§¤©
,"riQd" mlFrl inlWExiaE ,"zrCd©©©¦©§¦§¨¦¦©
oke .lk`Nn FAl z` riQde ,dpWOaE©¦§¨§¦¦©¤¦¦¤¡Ÿ§¥
miFBd lk E`ae EWErA miWxtOd Exn`̈§©§¨§¦§¨Ÿ¨©¦

(`i c l`ei)`YliknaE .EWEg `EdW ,(f `a) ¤¦§¦§¨
iYgqtE ixwY l` xnF` diW`i iAx©¦©§¨¥©¦§¥¨©§¦
bNcn `Ed KExA mFwOdW ,iYrqtE `N ¤̀¨¨©§¦¤©¨¨§©¥
oFWNn F`Ur ,l`xUi ipA iYA lr©¨¥§¥¦§¨¥£¨¦¨
dYre .o"irA z"ig sENgA ,zFriqR§¦§¦§§©¨
dca`W iEgd ux` lM EpricFdl milWd¦§¦§¦¥¨¤¤©¦¦¤¨§¨
,Epl dxEq` `ide eUrl dPOn iM ,mdn¥¤¦¦¤¨§¥¨§¦£¨¨

:mdn DzF` gTPe mixFYtkl dPOnE¦¤¨§©§¦©¦©¨¥¤
úéLàøááedAx(fh ek)iM iz`vn ¦§¥¦©¨¨¨¦¦

,mi`tx md miErdFxn` ¨©¦¥§¨¦¨§
ux`a Eid miltPd wEqRA(c e ziy`xa), ©¨©§¦¦¨¨¨¤

in lMW mi`tx ,miErd md mi`tx§¨¦¥¨©¦§¨¦¤¨¦
miEr ,derWM dtx FAl mzF` d`FxW¤¤¨¦¨¤§©£¨©¦
cFre .'eke WgpM zFxtrA mi`iwA EidW¤¨§¦¦§©§§¨¨§

mW Exn`(bk cn x"a)lW FzpYnA ¨§¨§©¨¨¤
l`EnW iAx mWA i`YqFc iAx ,mdxa ©̀§¨¨©¦§¨§¥©¦§¥
`Ed Kkitl iEg o`M xiMfn Fpi`W itl§¦¤¥©§¦¨¦¦§¦¨

:mdiYgY mi`tx `ian¥¦§¨¦©§¥¤

øLàëåxaCd iM iz`vn dfA iYpIr §©£¤¦©§¦¨¤¨¨¦¦©¨¨
iM .mIwe oFkpe aiSie zn ¡̀¤§©¦§¨§©¨¦
mxiMfdW l`xUi EWxIW miFb draXd©¦§¨¦¤¨§¦§¨¥¤¦§¦¨

xn`W FnM mdl EpiAx dWn(` f oldl) ¤©¥¨¤§¤¨©
iWBxBde iYgd LipRn miAx miFB lWpe§¨©¦©¦¦¨¤©¦¦§©¦§¨¦
iqEaide iEgde iGxRde iprpMde ixn`de§¨¡Ÿ¦§©§©£¦§©§¦¦§©¦¦§©§¦
dXXde ,minEvre miAx miFb draW¦§¨¦©¦©£¦§©¦¨
,mdxa` lW FzpYnA mixMfp EN`n¥¥¦§¨¦§©¨¨¤©§¨¨
`Ed mipR lM lre ,mW xMfp `l iEgde§©¦¦Ÿ¦§©¨§©¨¨¦
,ipFncwe iGpw ipiw on F` mi`txd̈§¨¦¦¥¦§¦¦§©§¦

EpizFAxe(my x"a)ipiw iM mixnF` mNM §©¥ª¨§¦¦¥¦
cizre l`xUi Elgp `l ipFncwe iGpw§¦¦§©§¦Ÿ¨£¦§¨¥§¨¦
aigxi m`e xn`p mdaE ,mdl mligpdl§©§¦¨¨¤¨¤¤¡©§¦©§¦
lM z` Ll ozpe LlaB z` Lidl` 'd¡Ÿ¤¤§ª§§¨©§¤¨

Liza`l zzl xAC xW` ux`doldl) ¨¨¤£¤¦¤¨¥©£Ÿ¤
(g himElgPW mFwn mEWA xMfd `l oke ,§¥Ÿª§©§¨¤¨£

oYPW mi`txd oM m` ,rWFdi iniA¦¥§ª©¦¥¨§¨¦¤¦©
iXXd oAd `EdW iEgd `Ed mdxa`l§©§¨¨©¦¦¤©¥©¦¦

orpkl(fi i ziy`xa),iEg Fl `xw eia`e . ¦§¨©§¨¦¨¨¦¦
:mi`tx Fl EPM mdxa` iniaE¦¥©§¨¨¦§¨¦

ìòålr ,iEgd on dPkn mW `Ed iYrC §©©§¦¥§ª¤¦©¦¦©
ipFrtv zxE`nE ozR xg mWdiryi) ¥ª¨¤§©¦§¦

(g `ioFWNd `xTi xtrA mipEnHd iM ,¦©§¦¤¨¨¦¨¥©¨
zgYn EllFgi mi`txd FnM ,mi`tx§¨¦§¨§¨¦§¨¦©©

mdipkWe min(d ek aei`)mi`tx ux`e , ©¦§Ÿ§¥¤¨¨¤§¨¦
liRY(hi ek diryi): ©¦
äpäårnl EAx dGd iEgd ipA,dl §¦¥§¥©¦¦©¤©§©§¨

iprpMd zFgRWn EvFtp xW`ke§©£¤¨¦§§©§©£¦
,zFlFcB zFvx` z`Gd dgRWOd dlgp̈£¨©¦§¨¨©Ÿ£¨§
mdnE mi`tx ux` `xTYW mdnE¥¤¤¦¨¥¤¤§¨¦¥¤
iEg mNM mllkaE ,miEr mdnE mixFg¦¥¤©¦¦§¨¨ª¨¦¦

,mi`tx mNkemixt` EpOrA xW`M §ª¨§¨¦©£¤§©¥¤§©¦
.l`xUi mNM mllkaE l`xUie dcEdi§¨§¦§¨¥¦§¨¨ª¨¦§¨¥
on mix`Fzn mNM dN`d zFnXde§©¥¨¥¤ª¨§¨¦¦
Fl EPM iEg FnW did xW`M iM ,iEgd©¦¦¦©£¤¨¨§¦¦¦
ixFgA okFW WgPdW ,mi`tx `ieg on¦¦§¨§¨¦¤©¨¨¥§¥
FnM WgPd mW lr iErde ixFgde ,xtr̈¨§©¦§¨©¦©¥©¨¨§

iYWxR xW`M ,ok(i weqt lirl): ¥©£¤¥©§¦
LBãwäåmdxa`l ozp `Ed KExA §©¨¨¨©§©§¨¨

dWnE ,mllkA mi`txd̈§¨¦¦§¨¨¤
oFW`xd mXd iEgd l`xUil xiMfi©§¦§¦§¨¥©¦¦©¥¨¦
iniA mi`tx ux` iM ,eia` Fl `xTW¤¨¨¨¦¦¤¤§¨¦¦¥
dxEq` dPOnE dwlgp xaM dWn¤§¨¤§§¨¦¤¨£¨

:l`xUil§¦§¨¥
äpäåoipr o`kA xiMfdl `A aEzMd §¦¥©¨¨§©§¦§¨¦§©

mi`txd mdW iEgd ux` lM̈¤¤©¦¦¤¥¨§¨¦

iM ,dNgY xn` .dPOn dUrPd lke§¨©©£¨¦¤¨¨©§¦¨¦
mzF` Wxie mi`txd on md mB min`d̈¥¦©¥¦¨§¨¦§¨©¨
md xW` ixFgd iM xn`e xfge ,a`Fn¨§¨©§¨©¦©¦£¤¥
xfge ,eUr mzF` Wxi mi`tx on oM mB©¥¦§¨¦¨©¨¥¨§¨©
`id s` oFOr ipA ux` iM xn`e cFr§¨©¦¤¤§¥©©¦
.l`xUil df lM xq`e mi`tx ux ¤̀¤§¨¦§¨©¨¤§¦§¨¥
mi`vFId mixFYtM mB iM ,xRq cFre§¦¥¦©©§¦©§¦
zxYn `ide mvx`n Egwl xFYtMn¦©§¨§¥©§¨§¦ª¤¤
iGxRd ux` rWFdi xiMfde ,l`xUil§¦§¨¥§¦§¦§ª©¤¤©§¦¦

mi`txde(eh fi ryedi): §¨§¨¦
ìáà,md miYWlRn miEr ,azM i"Wx £¨©¦¨©©¦¦§¦§¦¥

rWFdi xtqA miaWgp mdOrW¤¦¨¤¤§¨¦§¥¤§ª©
(b bi)iYBd ipFlwW`d icFCW`de izGrd̈©¨¦§¨©§¦¨¤§§¦©¦¦

drEaXd ipRnE ,miErde ipFxwrde§¨¤§¦§¨©¦¦§¥©§¨
Elki `l Klnia`l mdxa` rAWPW¤¦§©©§¨¨©£¦¤¤Ÿ¨§
m`ivFdlE ,mvx`A zkll l`xUi¦§¨¥¨¤¤§©§¨§¦¨
mixFYtM mdilr iz`ad ,mvx`n¥©§¨¥¥¦£¥¤©§¦
mY` eiWkre ,mYgz EaWIe mEcinWde§¦§¦©¥§©§¨§©§¨©¤

:mcIn zgwl mixYnª¨¦¨©©¦¨¨
àìåiM ,ElNd mixaC ilv` EpEMzp §Ÿ¦§©§¤§¦§¨¦©¨¦

miErd dpni `l aEzMd©¨Ÿ¦§¤¨©¦
ipxq zWng dpni la` ,miYWlRn¦§¦§¦£¨¦§¤£¥¤©§¥
xiMfi ok ixg`e mxiMfie miYWlR§¦§¦§©§¦¥§©£¥¥©§¦
xFgiXd on iM xn`i ,xg` mrA miErd̈©¦§©©¥Ÿ©¦¦©¦
oFxwr lEaB cre mixvn ipR lr xW £̀¤©§¥¦§©¦§©§¤§
zWng ,orpM ux`n aWgY lMd dpFtv̈¨©Ÿ¥¨¥¥¤¤§¨©£¥¤
miErd mbe dpni xW` miYWlR ipxq©§¥§¦§¦£¤¦§¤§©¨©¦
ExYd dPd axd ixaclE .xg` iFB mdW¤¥©¥§¦§¥¨©¦¥ª§
x`WE ,mixFYtM mzF` EWxIW miErd̈©¦¤¨§¨©§¦§¨
EWAki dOle ,mxiYd in miYWlR ipxq©§¥§¦§¦¦¦¦¨§¨¨¦§§
z` WAkOd `Ed rWFdi iM ,mNM z ¤̀ª¨¦§ª©©§©¥¤
didY dOl cFre .miErde miYWlRd©§¦§¦§¨©¦§¨¨¦§¤
dOle ,llM mdxa`l miYWlR ux ¤̀¤§¦§¦§©§¨¨§©§¨¨
miYWltE dfA Fzixal Klnia` Kxvdª§©£¦¤¤¦§¦¨¤§¦§¦
mpi`e ,mixFYtMd oke Eid mixvn ipAn¦§¥¦§©¦¨§¥©©§¦§¥¨

:oinnr xUrn¥¤¤£¨¦
ìáàmixFYtMd iM ,KtdA xaCd £¨©¨¨§¥¤¦©©§¦

on EcinWd miYWlRde§©§¦§¦¦§¦¦
,did xxB Kln Klnia` iM ,miprpMd©§©£¦¦£¦¤¤¤¤§¨¨¨
xir oFcive ,dGrA aWFi izGrde§¨©¨¦¥§©¨§¦¦
md iprpMd lEaBn dN`e ,miYWlR§¦§¦§¥¤¦§©§©£¦¥
oFciSn iprpMd lEab idie xn`PW¤¤¡©©§¦§©§©£¦¦¦

:dGr cr dxxb dk`AŸ£¨§¨¨©©¨
äàøpäåmixFYtke miYWlR iM ,ipirA §©¦§¤§¥©¦§¦§¦§©§¦

xn` oke ,cg` mr EaWgi¥¨§©¤¨§¥¨©
aEzMd(c fn dinxi)z` 'd ccW iM ©¨¦Ÿ¥¤
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(ãë)-úà eøáòå eòq eîe÷ézúð äàø ïðøà ìçð ´§À§¦§»¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦
Böøà-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà EãéáÂ§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤©§−

:äîçìî Ba øbúäå Lø ìçä̈¥´¨®§¦§¨¬−¦§¨¨«

(äë)éðt-ìò Eúàøéå Ecçt úz ìçà äfä íBiä©´©¤À¨¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ
EòîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk úçz íénòä̈«©¦½©−©¨©¨¨®¦£¤³¦§§Æ¦§£½

éðtî eìçå eæâøå:E §¨«§¬§¨−¦¨¤«
i"yx£ÌÈÓM‰ŒÏk ˙Áz∑(כה וע"ז כ ׁשעמדה (תענית עֹוגח לּמד מלחמת ּביֹום למׁשה סיחֹון)ּמה אחרים: ונֹודע (ספרים , ««»«»»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּת הּׁשמים הּדבר ּכל .חת ִַַַַָָָָָ

(åë)ïBçéñ-ìà úBîã÷ øaãnî íéëàìî çìLàå̈«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½¤¦−
:øîàì íBìL éøác ïBaLç Cìî¤´¤¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ

ÈÊÁכד  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ˙È e¯·ÚÂ eÏeË eÓe˜¿ƒ»»«¬»¿«¿…¬≈
ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ ˙È C„Èa ˙È¯ÒÓ„ƒ¿»ƒƒ»»ƒ…«¿»¿∆¿
È¯b˙‡Â d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡ ˙ÈÂ ‰‡¯Ó‡¡…»»¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿ƒ¿»≈

:‡·¯˜ dnÚ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ≈¿»»

CzÏÁ„Âכה  CzÚÊ ÔzÓÏ È¯L‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¡»≈¿ƒ«À¿»¿««¿»
Èc ‡iÓL Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓÓÚ Èt‡ ÏÚ««≈«¿«»ƒ¿»¿«»ƒ
:CÓ„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚeÊÈÂ CÚÓL ÔeÚÓLÈƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¬ƒ√»»

ÂÏ˙כו  ˙BÓ„˜„ ‡¯a„nÓ ÔÈcbÊ‡ ˙ÈÁÏLe¿»ƒƒ¿«ƒƒ«¿¿»ƒ¿≈¿»
‡ÓÏL ÈÓb˙t ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»¿∆¿ƒ¿»≈¿»»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mrh dfe ,xFYtk i` zix`W miYWlR§¦§¦§¥¦¦©§§¤©©
,"øBzôkî íéàöBiä íéøBzôk"iM ©§¦©§¦¦©§¦

xW`A xEbl hrn mr xFYtMn E`vï§¦©§©ª¨¨©£¤
miaWFId miErd z` EcinWde E`vni¦§§§¦§¦¤¨©¦©§¦
mYgz EaWIe ,orpM rxGn mdW dGr cr©©¨¤¥¦¤©§©©©¥§©§¨
.oFxwre zbe cFCW`e oFlwW`e dGrA§©¨§¤§§§©§§©§¤§
DzF` EwNge ,orpM zFlEabn lMde§©Ÿ¦§§©©§¦§¨
mdd zFlilBd mWe ,mdipxq dXngl©£¦¨©§¥¤§¥©§¦¨¥
x`Wpe ,miYWlR md mB E`xwpe zWlR§¤¤§¦§§©¥§¦§¦§¦§©
.rWFdi xiMfd xW`M mvx` xzi miErl̈©¦¤¤©§¨©£¤¦§¦§ª©

xn`W Edfe(my)` zix`W miYWlRi §¤¤¨©§¦§¦§¥¦¦
xW` mrh dfe ,md miYWlR iM ,xFYtk©§¦§¦§¦¥§¤©©£¤
mixFYtM z`e miYWlR mXn E`vï§¦¨§¦§¦§¤©§¦

(ci i ziy`xa):mW iYWxRW FnM ,§¤¥©§¦¨
äîeaEzMd xn`X(f h qenr)z` `Fld ©¤¨©©¨£¤

mixvn ux`n izilrd l`xUi¦§¨¥¤¡¥¦¥¤¤¦§©¦
xRqi ,xiTn mx`e xFYtMn miIYWltE§¦§¦¦¦©§©£¨¦¦§©¥
z` dlrd xW` `Ed iM ,'d zFngln¦§£¦£¤¤¡¨¤
zFzF`A mixvn ux`n l`xUi¦§¨¥¥¤¤¦§©¦§
miYWlR dlrde ,dnglnaE miztFnaE§§¦§¦§¨¨§¤¡¨§¦§¦
zzl mXn m`ivFd iM ,mvx` xFYtMn¦©§©§¨¦¦¨¦¨¨¥
mEcinWde ,miErd z` lFcB qpA mdl̈¤§¥¨¤¨©¦§¦§¦
.mdig`l xFYtM Eafre ,mYgz EaWIe©¥§©§¨§¨§©§©£¥¤
iM ,iYxMfd xW`M oiprd didW F`¤¨¨¨¦§¨©£¤¦§©§¦¦
dpFW`xA ux`d iaWFi orpM ipA miErd̈©¦§¥§©©§¥¨¨¤¨¦¨
ux`d mW iM ,miYWlR mnW did̈¨§¨§¦§¦¦¥¨¨¤
xFYtMn mi`vFId mixFYtMde ,zWlR§¤¤§©©§¦©§¦¦©§
xFYtkl mdn Elbd mEcinWd xW`M©£¤¦§¦¦§¥¤§©§
mixvn ux` llMn `id xW` ,mvx ©̀§¨£¤¦¦§©¤¤¦§©¦

Exfge mXn ml`B 'de ,mdig` cil§©£¥¤©§¨¨¦¨§¨§
on xFc df i`A Eprci `l mnFwnl¦§¨Ÿ¨©§§¥¤¦

:zFxFCd©
äpäå,md orpM ux` iaWFi miYWlR §¦¥§¦§¦§¥¤¤§©©¥

aEzMd xn` KklE(d a diptv)xaC §¨¨©©¨§©
miYWlR ux` orpM mkilr 'd£¥¤§©©¤¤§¦§¦
`l l`xUi oke .aWFi oi`n KiYca`de§©£©§¦¥¥¥§¥¦§¨¥Ÿ
onf xarW cr miYWlR EWixFd¦§¦§¦©¤¨©§©
on zFxFC dWlW EzOW ,drEaXd©§¨¤¥§¨¦
,Klnia` lW ux`d DzF`A miYWlRd©§¦§¦§¨¨¨¤¤£¦¤¤

WxcOA Exn` oke(glya yix `zlikn)iM , §¥¨§©¦§¨¦
rAWPW drEaXd daFxw ,`Ed aFxẅ§¨©§¨¤¦§©
Edf .mIw FCkp oicr ,Klnia`l mdxa ©̀§¨¨©£¦¤¤£©¦¤§©¨¤

:dGd oiprA oFkPde iE`xd̈¨§©¨¨¦§¨©¤
ìáàzFtxh EN`e wxtA `xnbAoileg) £¨¦§¨¨§¤¤§¥§¥

(:q.zwlgnA i"Wx ixacM Exn`̈§§¦§¥©¦§©§Ÿ¤
`ipze ,E`A oniYn miEr mzd xn` axe§©¨©¨¨©¦¦¥¨¨§©§¨

aizkcM ,mFc` rxf onize .DizEMdinxi) ©¨¥§¥¨¤©¡§¦§¦
(f hnoi`d zF`av 'd xn` dM mFc`l¤¡Ÿ¨©§¨©¥

.`Ed xWt` dfe ,onizA dnkg cFr¨§¨§¥¨§¤¤§¨
ipAn mdW miErd iM aEzMd xn`ie§Ÿ©©¨¦¨©¦¤¥¦§¥
mixFYtMd ciA dxdh mvx` zvw eUr¥¨§¨©§¨¨£¨§©©©§¦
dnE .oFgiqA ExdHW a`FnE oFOrM§©¨¤¨£§¦©

:xWIde aFHd `Ed iYazMXck dxez ¤¨©§¦©§©¨¨
.ïçéñ úà Eãéá ézúð äàø (ãë)§¥¨©¦§¨§¤¦Ÿ
dHnl xEn`d `Ed dGd xEACd©¦©¤¨¨§©¨

(`l weqt)mcwe ,Liptl zY izFNgd d`x§¥©¦¦¥§¨¤§Ÿ¤
.zFncw xAcOn mik`ln Fl glW okl̈¥¨©©§¨¦¦¦§©§¥

mXd EPEviW ixg` iMøbúäå Lø ìçä ¦©£¥¤§©¤©¥¨¥¨§¦§¨

,äîçìî BamFlW ixaC Fl glWi `l ¦§¨¨Ÿ¦§©¦§¥¨
eil` rnWi m` iM ,Lvx`a dxAr ¤̀§§¨§©§¤¦¦¦§©¥¨
rci m`e ,mXd ixaC lr xaFr didi¦§¤¥©¦§¥©¥§¦¥©

:wixl FzEgilW didi rnWi `NW¤Ÿ¦§©¦§¤§¦¨¦
àìådevOd `id iM xnFl aWgz §Ÿ©§Ÿ©¦¦©¦§¨

EpiEhvPW(i k oldl)l` axwz iM ¤¦§©¦¦¦§©¤
dil` z`xwe dilr mgNdl xir¦§¦¨¥¨¤¨§¨¨¨¥¤¨

aEzM mW iM ,mFlWl(`i weqta)lM dide §¨¦¨¨§¨¨¨
,LEcare qnl Ll Eidi Da `vnPd mrd̈¨©¦§¨¨¦§§¨©©£¨
FA mirbFp Eid `l mdl rnW m` o`ke§¨¦¨©¨¤Ÿ¨§¦

:llM§¨
ìáàxaM ,"mik`ln glW`e" WExR £¨¥¨¤§©©§¨¦§¨

miCwd la` ,mik`ln iYglẄ©§¦©§¨¦£¨¦§¦
Lidl` 'd dWwd iM x`al ,mXd ixaC¦§¥©¥§¨¥¦¦§¨¡Ÿ¤

FgEx z`(l weqta)dAq lMd iM xnFl , ¤©¦©Ÿ¦¨
:il xn` ok iM mXd z`ndk dxez ¥¥©¥¦¥¨©¦

(äë)mrhe.Ecçt úz ìçàcbpM §©©¨¥¥©§§§¤¤
,miOrd lM mE`xiIW l`xUi¦§¨¥¤¦§¨¨©¦
,mz`xwl E`vi qnp alA orpM iWp`e§©§¥§©©§¥¨¥¨§¦§¨¨
xn`l mgEx z` mXd dWTd la £̀¨¦§¨©¥¤¨¥Ÿ
mdl zFidNn mAxgA EpzEn aFh¥§©§¨¦¦§¨¤

dWnA xnFl mrH dn iM .micarìçà £¨¦¦©©©©§¤¨¥
éðt ìò Eúàøéå Ecçt úzíénòä ¥©§§§¦§¨§©§¥¨©¦

,íéîMä ìk úçzwx mgNi `l `Ede ©©¨©¨¨¦§Ÿ¦¨¥©
`id la` ,dN`d miklOd ipWA¦§¥©§¨¦¨¥¤£¨¦
xW`M ,rWFdile l`xUil dghad©§¨¨§¦§¨¥§¦ª©©£¤

Fl xn`(`k b oldl).'ebe zF`Fxd Lipir ¨©¥¤¨
mrh dfeLø ìçäFvx` z` zWxl §¤©©¨¥¨¨¤¤¤©§

(`l weqt):ek dxez



סה mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g iyiy meil inei xeriy
i"yx£˙BÓ„˜ ¯a„nÓ∑ צּוני ׁשּלא אףֿעלּֿפי ƒƒ¿«¿≈ִִִֶַַַֹ

סיני,הּמקֹום  מּמדּבר למדּתי לׁשלֹום, לסיחֹון לקרא ְְְְְִִִִִִַַַַָָָֹ
לעֹולם  ׁשּקדמה הּתֹורה הּקדֹוׁשּֿברּוֿמן ּכׁשּבא : ְְִֶֶַַָָָָָָָָ

ויׁשמעאל, עׂשו על אֹותּה חּזר ליׂשראל, לּתנּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָהּוא
להם  ּפתח ואףֿעלּֿפיֿכן יקּבלּוה, ׁשּלא לפניו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוגלּוי

ׁשלֹום. ּבדברי סיחֹון את קּדמּתי אני אף ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָּבׁשלֹום,
למדּתי  מּמ קדמֹות", "מּמדּבר אחר: ׁשּקדמּתּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

את  ולׂשרף אחד ּברק לׁשלח היית יכל ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹלעֹולם.
ּפרעה  אל הּמדּבר מן ׁשלחּתני אּלא ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהּמצרּיים,

ּבמתּון  עּמי!" את "ׁשּלח .לאמר: ְִֵֶַַַָֹ

(æë)øeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−
:ìåàîNe ïéîé̈¦¬§«Ÿ

(çë)óñka íéîe ézìëàå éðøaLz óñka ìëà́Ÿ¤©¤³¤©§¦¥̧¦Æ§¨©½§¦©²¦©¤¬¤
:éìâøá äøaòà ÷ø éúéúLå éì-ïzz¦¤¦−§¨¦®¦©−¤§§¨¬§©§¨«

(èë)éða éì-eNò øLàkøéòNa íéáLiä åNò ©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
-úà øáòà-øLà ãò øòa íéáLiä íéáàBnäå§©´¨¦½©«§¦−§¨®©³£¤¤«¡ŸÆ¤

:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä©©§¥½¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
i"yx£ÂNÚ Èa ÈÏŒeNÚ ¯L‡k∑ לענין אּלא ּבארצם, לעבר לענין ּומים לא אכל ‡Ú¯·Ú‡Œ¯L„.מכר «¬∆»ƒ¿≈≈»ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ«¬∆∆¡…

Ôc¯i‰ "אעּברה ∑‡˙ על .ארצ"ב מּוסב ∆««¿≈ְְְְֶֶַַָָ

(ì)-ék Ba eðøáòä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−®¦«
éäìà ýåýé äL÷äBááì-úà õnàå Bçeø-úà E ¦§¨Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ¤§¨½

ñ :äfä íBik Eãéá Bzz ïòîì§©²©¦¬§¨«§−©¬©¤«

ß a`Îmgpn 'g iyiy mei ß

(àì)éðôì úz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½
:Böøà-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«

i"yx£EÈÙÏ ˙z È˙lÁ‰∑צּוארֹו על והדריכֹו מׁשה, ׁשל רגליו ּתחת מעלה ׁשל אמֹורּיים ׁשל ׂשר .ּכפה «ƒ…ƒ≈¿»∆ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

(áì)äîçìnì Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈
:äöäé̈«§¨

i"yx£ÔÁÈÒ ‡ˆiÂ∑ לעזר עֹוג ּבׁשביל ׁשלח לזה לא זה צריכין היּו ׁשּלא ללּמד .לֹו, «≈≈ƒ…ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

(âì)på eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziååéða-úàå Búà C ©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²§¤¨−̈
:Bnò-ìk-úàå§¤¨©«

i"yx£ÂÈaŒ˙‡Â∑" ּכתיב ּכמֹותֹוּבנֹו" ּגּבֹור ּבן לֹו ׁשהיה ,. ¿∆»»ְְְִִֵֶָָ

Ï‡כז  ÏÊ‡ ‡Á¯‡a ‡Á¯‡a CÚ¯‡a ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿»¿»¿»¿»¿»≈≈»
:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÈËÒ‡∆¿≈«ƒ»¿»»

iÓe‡כח  ÏeÎÈ‡Â ÈÏ ÔaÊz ‡tÒÎ· ‡¯e·Úƒ»¿«¿»¿«∆ƒ¿≈«»
:ÈÏ‚¯a ¯·Ú‡ „BÁÏ ÈzL‡Â ÈÏ Ôzz ‡tÒÎa¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿≈ƒ«¿«¿»

ÈÚNa¯כט  ÔÈ·˙Èc ÂNÚ Èa ÈÏ e„·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬»ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
˙È ¯·Ú‡c „Ú ˙ÈÁÏa ÔÈ·˙Èc È‡·‡BÓe»»≈¿»¿ƒƒ¿»»«¿≈ƒ«»

:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È«¿¿»¿«¿»«¿»¡»»»»≈¿»

˜aLÓÏ‡ל  ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ…«¿»¿∆¿¿ƒ¿¿»»
˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈL˜‡ È¯‡ dÓeÁ˙a ¯aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬≈«¿≈¿»¡»»»
C„Èa d¯ÒÓÓÏ ÏÈ„a daÏ ˙È ÛÈw˙Â dÁe¯≈¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk¿»»≈

È˙לא  CÓ„˜ ¯ÒÓÓÏ È˙È¯L ÈÊÁ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¬≈»≈ƒ¿ƒ¿«√»»»
˙È ˙¯ÈÓÏ d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÁÈÒƒ…¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿≈«»

:dÚ¯‡«¿≈

dnÚלב  ÏÎÂ ‡e‰ ‡˙eÓc˜Ï ÔÁÈÒ ˜Ùe¿«ƒ…¿«»»»¿»«≈
:ı‰ÈÏ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿»«

ÈÂ˙לג  d˙È ‡ÁÓe ‡Ó„˜ ‡‰Ï‡ ÈÈ d¯ÒÓe»¿≈¿»¡»»»√»»»¿≈»»≈¿»
:dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰Ba¿ƒ¿»»«≈



mixacסו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g iyiy meil inei xeriy

(ãì)-ìk-úà íøçpå àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤¨
:ãéøN eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî øéò¦´§¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§¨¦«

i"yx£Ì˙Ó∑.ּבזזנּואנׁשים" נאמר: סיחֹון ּבבּזת ¿ƒְְֱֲִִִֶַַַָָ
ּובֹוזזים  עליהם, חביבה ׁשהיתה ּבּזה, לׁשֹון ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָלנּו",
ׂשבעים  היּו ּכבר עֹוג לבּזת ּוכׁשּבאּו לֹו, ְְְְִִִֵֶַָָָאיׁש
ּומׁשליכין  ּומקרעין ּבעיניהם ּבזּויה והיתה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּומלאים,

לכ וזהב, ּכסף ּכיֿאם נטלּו ולא ּובגדים, ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹּבהמה
ּב'ּספרי' נדרׁש ּכ ּבּזיֹון, לׁשֹון לנּו", "ּבּזֹונּו ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָנאמר:

כה)ּבפרׁשת ּבּׁשּטים"(במדבר יׂשראל ."וּיׁשב ְְִִִֵֵֶַַַָָָ

(äì)øLà íéøòä ììLe eðì eðææa äîäaä ÷ø©¬©§¥−̈¨©§́¨®§©¬¤«¨¦−£¤¬
:eðãëì̈¨«§

(åì)øLà øéòäå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòî¥«£Ÿ¥¿£¤Á©§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³
aäáâN øLà äéø÷ äúéä àì ãòìbä-ãòå ìçp ©©̧©Æ§©©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§−̈

:eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð ìkä-úà epnî¦¤®¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«

(æì)÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnò-éða õøà-ìà ÷ø©²¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ
:eðéäìà ýåýé äeö-øLà ìëå øää éøòå§¨¥´¨½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£˜aÈ ÏÁ „ÈŒÏk∑ אצל יּבק ּכל ‰'.נחל ‰eˆŒ¯L‡ ÏÎÂ∑הּנחנּו לכּבׁש, .ׁשּלא »««««…ֵֶַַַָֹ¿…¬∆ƒ»ְְִִֶַֹֹ

â(à)ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc ìòpå ïôpå©¥´¤©©½©¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

i"yx£ÏÚpÂ ÔÙpÂ∑ עלּיה הּוא צפֹון צד .ּכל «≈∆«««ֲִַָָָ

(á)ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦
øLàk Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå BúàŸ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNò̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑ אל" לֹומר הצר לא ּובסיחֹון «ƒ»…ְְִַַַֹֻ
מׁשה  היה מתירא אּלא אֹותֹו", לֹוּתירא ּתעמד ׁשּלא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר לאברהם, ׁשּׁשּמׁש יד)זכּות "וּיבא (בראשית : ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ
עֹוג  והּוא .הּפליט", ְִַָ

(â)ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéäìà ýåýé ïziå©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈
:ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãò eäkpå Bnò-ìk-úàå§¤¨©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«

‰‰È‡לד  ‡cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ
‡ÏÙËÂ ‡iLe ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ˙È ‡¯n‚Â¿««¿»»»ƒ¿≈À¿«»¿«»¿«¿»

:·ÊLÓ ‡¯‡L‡ ‡Ï»«¿«¿»¿≈≈

Ècלה  ‡iÂ¯˜ È„ÚÂ ‡Ï ‡fa ‡¯ÈÚa „BÁÏ¿¿ƒ»«»»»»«¬ƒƒ¿«»ƒ
:‡L·Î¿«¿»

z¯˜Â‡לו  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«¿»
Èc ‡z¯˜ ˙Â‰ ‡Ï „ÚÏb „ÚÂ ‡ÏÁ· È„ƒ¿«¬»¿«ƒ¿»»¬««¿»ƒ
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓ ‡Ïk ˙È ‡pÓ ˙Ù˜¿̇≈«ƒ»»»…»¿«¿»¡»»»

:‡Ó„√̃»»»

Ïkלז  ‡z·¯˜ ‡Ï ÔBnÚ È· ‡Ú¯‡Ï „BÁÏ¿¿«¿»¿≈«»»∆¿»»
„ÈwÙ Èc ÏÎÂ ‡¯eË ÈÂ¯˜Â ‡˜·eÈ ‡ÏÁ ÛÈk≈«¬»¿»¿ƒ¿≈»¿…ƒ«ƒ

:‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»

BÚ‚א  ˜Ùe Ô˙Óc Á¯‡ ‡˜ÏÒe ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿∆¿»…«¿«¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ‡˙eÓc˜Ï Ô˙Óc ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿«»»»¿»«≈

:ÈÚ¯„‡ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»∆¿∆ƒ

·C„Èב  È¯‡ d˙È ÏÁ„˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»ƒ¿«»≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿∆
‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒÏ ‡z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

kÏÓ‡ג  ‚BÚ ˙È Û‡ ‡„Èa ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓe¿«¿»¡»»»ƒ»»«»«¿»
‡Ïc „Ú È‰BpÁÓe dnÚ Ïk ˙ÈÂ Ô˙Ó„¿«¿»¿»»«≈¿ƒƒ«¿»

:·ÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ƒ¿»«≈¿≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íéúî øéò ìk úà íøçpå (ãì)©©£¥¤¨¦§¦
.óhäå íéLpäåon EidW §©¨¦§©¨¤¨¦

xn`PW ,KkA EEhvpe ,ixFn`dk oldl) ¨¡¦§¦§©§¨¤¤¡©
(fh'd xW` dN`d miOrd ixrn wx©¥¨¥¨©¦¨¥¤£¤

lM dIgz `l dlgp Ll ozFp Lidl ¡̀Ÿ¤¥§©£¨Ÿ§©¤¨

mdl gzR ok iR lr s`e ,dnWp§¨¨§©©¦¥¨©¨¤
xW`M devOd `id KMW mFlWA§¨¤¨¦©¦§¨©£¤

KxAzi mXd zxfrA Wxt`(i k oldl). £¨¥§¤§©©¥¦§¨©
`xw `l oWAd Kln bFrl la £̀¨§¤¤©¨¨Ÿ¨¨

dnglOl eil` `vi `EdW ,mFlWl§¨¤¨¨¥¨©¦§¨¨
xakE ,llM FNW xirl `AW mcwŸ¤¤¨¨¦¤§¨§¨

zTg z`f xcqA oiprd iYWxRxacna) ¥©§¦¨¦§¨§¥¤Ÿª©
(`k `k:dl dxez



סז mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g iyiy meil inei xeriy

(ã)äéø÷ äúéä àì àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈
ábøà ìáç-ìk øéò íéML ízàî eðç÷ì-àì øLà£¤¬«Ÿ¨©−§¥«¦¨®¦¦¬¦Æ¨¤´¤©§½Ÿ

:ïLaa âBò úëìîî©§¤¬¤−©¨¨«
i"yx£·b¯‡ Ï·Á∑,'טרכֹונא ּפל 'ּבית מתרּגמינן: ∆∆«¿…ְְְְִֵַָָָָָ

קֹורא  אסּתר', ּב'מגּלת ירּוׁשלמי ּתרּגּום ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָוראיתי
הּפרכיא  ארּגב", "חבל למדּתי 'טרכֹונין'. ,לפלטין ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

וכן  ׁשמּה, על נקראת ׁשהּמלכּות ּכלֹומר ,מל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהיכל

היכל אצל ּדמלכים, הארּגב" ּפקח "את הרגֹו מל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
נקראת  ׁשּכ למדּתי מנחם, ּבן לפקחיה רמליהּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבן

.ההּפרכיא ׁשם  ְְִֵַַָ

(ä)íéúìc ääáâ äîBç úøöa íéøò älà-ìk̈¥¹¤¨¦¯§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦
:ãàî äaøä éæøtä éøòî ãáì çéøáe§¦®©§©²¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ

i"yx£ÈÊ¯t‰ È¯ÚÓ∑וכן חֹומה, ּבלא ּופתּוחֹות ב)ּפרזֹות ירּוׁשלים"(זכריה ּתׁשב ."ּפרזֹות ≈»≈«¿»ƒְְְְְְִֵֵֵַָָָָֹ

(å)ïBaLç Cìî ïçéñì eðéNò øLàk íúBà íøçpå©©«£¥´½̈©«£¤´¨¦½§¦−Ÿ¤´¤¤§®
:óhäå íéLpä íúî øéò-ìk íøçä©«£¥Æ¨¦´§¦½©¨¦−§©¨«

i"yx£Ì¯Á‰∑ וכּלֹות הל הוה, .לׁשֹון «¬≈ְְֶָָֹֹ

(æ):eðì eðBfa íéøòä ììLe äîäaä-ìëå§¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−©¬¨«

(ç)éëìî éðL ãiî õøàä-úà àåää úòa çwpå©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´
øä-ãò ïðøà ìçpî ïcøiä øáòa øLà éøîàä̈«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬

:ïBîøç¤§«
i"yx£„iÓ∑ מרׁשּות. ƒ«ְֵ

(è)÷é íéðãéöBì-eàø÷é éøîàäå ïéøN ïBîøçì eàø ¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§−
:øéðN§¦«

i"yx£'B‚Â ÔBÓ¯ÁÏ e‡¯˜È ÌÈ„ˆ∑ אחר ּובמקֹום ƒ…ƒƒ¿¿¿∆¿¿ְֵַָ
לֹו הרי חרמֹון", הּוא ׂשיאן "ועדֿהר אֹומר: ְְֲִֵֵֶַַֹהּוא
ׁשבח  להּגיד לּכתב? הצרכּו למה ׁשמֹות, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻארּבעה

:ּבכ מתּפארֹות מלכּיֹות ארּבעה ׁשהיּו יׂשראל, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻארץ
יּקרא  ׁשמי על אֹומרת וזֹו יּקרא, ׁשמי על אֹומרת .זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

¯ÈN∑ ׁשלג ּכנען הּוא ּובלׁשֹון אׁשּכנז .ּבלׁשֹון ¿ƒְְְְְִִֶֶַַַַ

Ï‡ד  ‡È‰‰ ‡cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ»
ÔÈÂ¯˜ ÔÈzL ÔB‰pÓ ‡·Ò ‡Ï Èc ‡z¯˜ ˙Â‰¬««¿»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ‡BÎ¯Ë CÏt ˙Èa Ïk»≈»»¿»»«¿¿»»¿

:Ô˙Óa¿«¿»

¯Ìה  ¯eL ÔÙwÓ ÔÎÈ¯k ÔÈÂ¯˜ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»»
ÈbÒ ‡iÁˆt ÈÂ¯wÓ ¯a ÔÈ¯aÚÂ ÔÈLc Ô‰ÏÈcƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈«¿«»«ƒ

:‡„ÁÏ«¬»

ÔÁÈÒÏו  ‡„·Ú È„ ‡Ók ÔB‰˙È ‡¯n‚Â¿««¿»»¿¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…
‡iL ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ¯Ób ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ«¿»¿∆¿««»ƒ¿≈À¿«»¿«»

:‡ÏÙËÂ¿«¿»

˜¯iÂ‡ז  È„ÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ:‡Ï ‡fa ¿»¿ƒ»«¬ƒƒ¿«»«»»»»

iÓ„‡ח  ‡Ú¯‡ ˙È ‡È‰‰ ‡cÚa ‡·Òe¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ»«¿»ƒ»»
‡c¯È„ ‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»

:ÔBÓ¯Á„ ‡¯eË „Ú Ô¯‡„ ‡ÏÁpÓƒ«¬»¿«¿…«»¿∆¿

˜¯‡Ôט  È‡¯Ó‡Â ÔÈ¯Ò ÔBÓ¯ÁÏ Ô‡¯˜ È‡„Èƒ̂…»≈¿»¿∆¿ƒ¿…∆¡…»≈¿»
:‡bÏz ¯eË dÏ≈«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ïéøN ïBîøçì eàø÷é íéðãéö (è)¦Ÿ¦¦§§§¤§¦§Ÿ
xnF` `Ed xg` mFwnaEc oldl) §¨©¥¥

(gnFl ixd ,oFnxg `Ed oF`iU xd cr©©¦¤§£¥
l`xUi ux` gaW ciBdl ,zFnW rAx ©̀§©¥§©¦¤©¤¤¦§¨¥
,KkA zFx`Rzn zFIkln rAx` EidW¤¨©§©©§ª¦§¨£§¨
lr xnF` dfe `xTi inW lr xnF` df¤¥©§¦¦¨¥§¤¥©
dcB` ixaCn i"Wx oFWl ,`xTi inW§¦¦¨¥¨©¦¦¦§¥©¨¨

(fl awr ixtq):
ïëzéåla` ,KM dGd gaXd didIW §¦¨¥¤¦§¤©¤©©¤¨£¨

ipA mipFciv iM xnFl aEzMd xTr¦©©¨©¦¦¦§¥
oFixU oFnxgl E`xwi orpM xFkA§§©©¦§§§¤§¦§
aWFId ixFn`de ,miptNn mciA FzFidA¦§§¨¨¦§¨¦§¨¡¦©¥
FzF` EcMli mdn xW` eiWkr DÄ©§¨£¤¥¤¦§§
blW `Ede ,xipU Fl E`xwi l`xUi¦§¨¥¦§§§¦§¤¤

W FnM orpM oFWlA,eilr cirn i"Wx §¨§©©§¤©¦¥¦¨¨
xd `EdW xEaraE ,qElwpE` mBxY oke§¥¦§¥§§©£¤©
`xTi mxg didi zExixTd ipRnE blXd©¤¤¦§¥©§¦¦§¤¥¤¦¨¥
mB ilE`e .iEPM mW Fl `Ede oFnxg¤§§¥¦§©©

dxFIW mW mipFciSd oFWlA oFixU¦§¦§©¦¦¥¤¤
:oF`iU xdd mWe ,KM lr©¨§¥¨¨¦

áeúkäå]xn`W(g c y"dy)xipU W`xn §©¨¤¨©¥Ÿ§¦
,oiiEPM ipWA EP`xwi ,oFnxge§¤§¦§¨¤¦§¥¦¦
W`xn Fnrh F` ,mxgde bNXd W`xn¥Ÿ©¤¤§©¥¤©£¥Ÿ
ixacA xn`X dn oke .xdd lMnE xipU§¦¦¨¨¨§¥©¤¨©§¦§¥

minId(bk d `)dXpn haW ivg ipaE ©¨¦§¥£¦¥¤§©¤
oFnxg lrA cr oWAn ux`A EaWï§¨¤¤¦¨¨©©©¤§
oM mB ,Eax dOd oFnxg xde xipUE§¦§©¤§¥¨¨©¥



mixacסח zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g iyiy meil inei xeriy

(é)ìk|-ãò ïLaä-ìëå ãòìbä-ìëå øLénä éøò ´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©
ïLaa âBò úëìîî éøò éòøãàå äëìñ: ©§−̈§¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−©¨¨«

(àé)íéàôøä øúiî øàLð ïLaä Cìî âBò-÷ø ék¦´©º¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤¤́¨«§¨¦¼
ïBnò éða úaøa àåä äìä ìæøa Nøò BNøò äpä¦¥³©§Æ¤´¤©§¤½£´Ÿ¦½§©©−§¥´©®
-únàa daçø úBnà òaøàå dkøà úBnà òLz¥¯©©´¨§À̈§©§©¬©²¨§−̈§©©

:Léà¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰ ¯˙iÓ∑ וחבריו אמרפל ׁשהרגּו ƒ∆∆»¿»ƒְְֲֵֶֶַַָָָ

ׁשּנאמר  הּמלחמה, מן ּפלט והּוא קרנים, ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָּבעׁשּתרֹות
יד) עֹוג (בראשית זהּו הּפליט", "וּיבא :.LÈ‡Œ˙n‡a∑ ִֶַַָָֹ¿««ƒ

.עֹוג ּבאּמת  ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr fi zxaeg zeniyx)

עּמֹון ּבני ּברּבת היא הלא ּברזל, ערׂש ערׂשֹו יא)הּנה (ג, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַֹ
קטן ׁשל עריסה מל(רשב"ם)ערׂשֹו: 'עֹוג ׁשל ׁשּטתֹו ְֲִִֶֶֶֶַָָָָ

'ערׂש הּגּוף, ּבריאּות הּוא העּקר קטּנים ׁשּבחּנּו היא, ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּבׁשן'
- הּבירה ּבעיר עם, ּברב זֹו ׁשּטה ּופרסם הפיץ והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹּברזל'.
חּייבת  הּגּוף ּבריאּות ׁשּגם היא, האמת א עּמֹון. ּבני ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָרּבת
לא  לּמה הכי, ּבלאו ּכי ואמּונה, רּוחנּיּות על מבּססת ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֻלהיֹות

ׁשל  ּבסֹופֹו ׁשּיפּגע, ּדבר מֹותרֹות, אחרי וירּדף הּבן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיחטא
הּטבע, ּבדר היתה עֹוג ּומּפלת הּגּוף. ּבבריאּות ּגם ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּדבר,
ּבקרסּליו  ּבחרב והּכהּו קפץ רּבנּו מׁשה ׁשהרי נס, ּבדר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻלא

חוקת) פרשת סוף ּגם (רש"י :ל לֹומר טבעית. ּפעּלה ׁשהיא ,ְְְִִִֶַַָֻ
הּנפׁש, ּבבריאּות ּתלּויה - ּגׁשמי ונּצחֹון - הּגּוף ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָּבריאּות

ּבאלקים. ׁשלמה אמּונה ידי על ְְֱֱִֵֵֶַַָָָָֹהּבאה

(áé)øòøòî àåää úòa eðLøé úàfä õøàä-úàå§¤¨¨¯¤©²Ÿ¨©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º
ézúð åéøòå ãòìbä-øä éöçå ïðøà ìçð-ìò-øLà£¤©©´©©§ÀŸ©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦

:éãbìå éðáeàøì̈«¥¦−§©¨¦«
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa eL¯È ˙‡f‰ ı¯‡‰Œ˙‡Â∑ ¿∆»»∆«…»«¿»≈«ƒ

למעלה  חרמֹון":האמּורה הר ועד ארנן ."מּנחל ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ
Ô¯‡ ÏÁŒÏÚŒ¯L‡ ¯Ú¯ÚÓ∑לראׁשֹו מחּבר אינֹו ≈¬…≈¬∆««««¿…ְְֵָֹֻ

לראּובני  "נתּתי על לסֹופֹו, אּלא מקרא ולּגדי",ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
היה  חרמֹון הר עד - ירּׁשה לענין .אבל ְְְְֲִֶַַַָָָָֻ

Ú„י  Ô˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ÏÎÂ ‡¯LÈÓ ÈÂ¯˜ Ïk…ƒ¿≈≈¿»¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«
:Ô˙Óa ‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ÈÂ¯˜ ÈÚ¯„‡Â ‰ÎÏÒ«¿»¿∆¿∆ƒƒ¿≈«¿¿»»¿¿«¿»

‡zL‡¯יא  Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ „BÁÏ È¯‡¬≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿»«
‡ÏÊ¯Ù„ ‡Ò¯Ú dÒ¯Ú ‡‰ ‡i¯ab ¯‡MÓƒ¿»ƒ»«»»«¿≈«¿»¿«¿¿»
dk¯‡ ÔÈn‡ ÚLz ÔBnÚ Èa ˙a¯a ‡È‰ ‡Ï‰¬»ƒ¿««¿≈«¿««ƒ»¿«

:CÏÓ ˙n‡a dÈ˙t ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»«¿««¿«

‰‰È‡יב  ‡cÚa ‡˙È¯È ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»»¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ
‡¯eË ˙ebÏÙe Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ««¬»¿«¿…«¿»
Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ˙È·‰È È‰BÂ¯˜Â „ÚÏ‚„¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈

:„‚„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xd `EdW xdd lke xipUE FWExR¥§¦§¨¨¨¤©
F` xir ,"oFnxg lrA" la` .oFnxg¤§£¨©©¤§¦
mW didW F` ,lrA Fl E`xw lCbn¦§¨¨§©©¤¨¨¨

:milrAdn cg` carp¤¡©¤¨¥©§¨¦
ïëzéåux`A l`xUi zFid ixg`W §¦¨¥¤©£¥¡¦§¨¥¨¨¤

dide ,zvw zFnXd Etlgdª§§©¥§¨§¨¨
DFaBd wlgl E`xwe lFcB `Edd xdd̈¨©¨§¨§©¥¤©¨©
ipXd wlgle ,xipU FW`xA xW £̀¤§Ÿ§¦§©¥¤©¥¦
mdl E`xw mixg` mixd md F` .oFnxg¤§¥¨¦£¥¦¨§¨¤
oke ,oM miAxe ,dxFYd xg` oM¥©©©¨§©¦¥§¥

xrvn xdn mipFnxge(f an mildz):[i dxez §¤§¦¥©¦§¨
øàLð ïLaä Cìî âBò ÷ø ék (àé)¦©¤¤©¨¨¦§©
BNøò äpä íéàôøä øúiî¦¤¤¨§¨¦¦¥©§

.'åâå ìæøa Nøò`AW ,aEzMd oipr ¤¤©§¤¦§©©¨¤¨
ixFn`d Kln `xwp df bFr iM ciBdl§©¦¦¤¦§¨¤¤¨¡¦
Fnvr `Ed la` ,mdilr Kln iM xEarA©£¦¨©£¥¤£¨©§
FdaB lr ciBdlE ,`Ed mi`txd on¦¨§¨¦§©¦©¨§

mxe lFcB mr mi`txd Eid iM Flcbe§¨§¦¨¨§¨¦©¨§¨
,lfxA Uxr FUxr iM xn` ,miwprM©£¨¦¨©¦©§¤¤©§¤
ipA x`WM mivr Uxr FzF` lAqi `lŸ¦§Ÿ¤¤¥¦¦§¨§¥
xir dzidW dAx xirA `Ede ,mc`̈¨§§¦©¨¤¨§¨¦
z` oFOr ipA EcinWd xW`ke ,FaWFn¨§©£¤¦§¦§¥©¤

dlrnl xMfp xW`M mi`txd(`k a) ¨§¨¦©£¤¦§©§©§¨
,mcIn FCal `Ed lSp Fxir dcMlpe§¦§§¨¦¦©§©¦¨¨

xn`PW Edfeøúiî øàLð âBò ÷ø ék §¤¤¤¡©¦©¦§©¦¤¤
:íéàôøä̈§¨¦

äpäåxW` dAxA dOW FzHn dx`Wp §¦¥¦§£¨¦¨¨¨§©¨£¤
mipFOrde ,oFOr ipal dYr `id¦©¨¦§¥©§¨©¦
lFcB mr EcinWd iM zEcrl DzF` EnIw¦§¨§¥¦¦§¦©¨
mifx` DabM xW` xFABd Wi`de ,mxë¨§¨¦©¦£¤§Ÿ©£¨¦
EPOn Eckl mipFN`M `Ed oqge FdaB̈§§¨Ÿ¨©¦¨§¦¤

mrh dfe .FzEkln,"äpä"dPd xnFlM ©§§¤©©¦¥§©¦¥
dMx`e lfxA Uxr `idW znIw zEcrd̈¥©¤¤¤¦¤¤©§¤©£ª¨
,oFOr ipA zAxA `id znIwe c`n dagxE§¨¨§Ÿ§©¤¤¦§©©§¥©

llWl dzid zFxYWrA xW` FUxr iM¦©§£¤§©§¨¨§¨§¨¨
:dca`e§¨§¨

.Léà únàa íòèå,mc` ipaA lFcBd §©©§©©¦©¨¦§¥¨¨
Wi`l ziide Ywfge FnM(a a `n). §§¨©§¨§¨¦¨§¦

,Wi` zO`A ,qElwpE` zrC lreúnàa §©©©§§§©©¦§©©
Nákä úà ïëå .Cìî íebøúå ,Léàä̈¦§©§§©§¥¤©¤¤

ãçà(c gk xacna)`Ed dlilA ,hi ziy`xa) ¤¨©©§¨
(blbFr zO`A xnFlM ,miAx oke ,§¥©¦§©§©©

:Fnvrai dxez ©§
úòa eðLøé úàfä õøàä úàå (áé)§¤¨¨¤©Ÿ¨©§¨¥

.àåäädxEn`d z`Gd ux`d z` ©¦¤¨¨¤©Ÿ¨£¨
oFnxg xd cr oFpx` lgPn ,dlrnl§©§¨¦©©©§©©¤§

(g weqt)xW` xrxrn .`edd zrA EpWxï©§¨¥©¦¥£Ÿ¥£¤
lW FW`xl xAgn Fpi` ,oFpx` lgp lr©©©©§¥§ª¨§Ÿ¤

FtFql `N` `xwnéðáeàøì ézúð ìò ¦§¨¤¨§©¨©¦¨¥¦
,éãbìåoFnxg cr ,dWExi oiprl la` §©¨¦£¨§¦§©§¨©¤§

:i"Wx oFWl ,did̈¨¨©¦



סט mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'h ycew zayl inei xeriy

(âé)ézúð âBò úëìîî ïLaä-ìëå ãòìbä øúéå§¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ©§¤´¤½¨©¾¦
ïLaä-ìëì ábøàä ìáç ìk äMðîä èáL éöçì©«£¦−¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤¨«©§ŸÆ§¨©¨½̈

:íéàôø õøà àøwé àeää©¬¦¨¥−¤¬¤§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯ ı¯‡ ‡¯wÈ ‡e‰‰∑אֹותּה לאברהם היא .ׁשּנתּתי «ƒ»≈∆∆¿»ƒְְִִֶַַָָָָ

(ãé)-ãò ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa øéàé̈¦´¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©
BîL-ìò íúà àø÷iå éúëònäå éøeLbä ìeáb§¬©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³

:äfä íBiä ãò øéàé úeç ïLaä-úà¤©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«

ß a`Îmgpn 'h ycew zay ß

(åè):ãòìbä-úà ézúð øéëîìe§¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«

(æè)bä-ïî ézúð éãbìå éðáeàøìåïðøà ìçð-ãòå ãòì §¨«¥¦̧§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©©§½Ÿ
:ïBnò éða ìeáb ìçpä ÷aé ãòå ìáâe ìçpä CBz¬©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬©«

i"yx£Ï·‚e ÏÁp‰ CBz∑לׂשפתֹו מעבר ועד הּנחל, מּכאן .ּכל ויֹותר ּבכלל ועד עד .ּכלֹומר, «««¿Àְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

(æé)äáøòä íé ãòå úøpkî ìáâe ïcøiäå äáøòäå§¨«£¨−̈§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ
:äçøæî äbñtä úcLà úçz çìnä íé̈´©¤½©©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨

i"yx£˙¯pkÓ∑ היה הּמערבי הּירּדן ונחלת ,מעבר ƒƒ∆∆ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
רחב  ּבגֹורלם ונפל הּמזרחי, הּירּדן מעבר ּגד ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבני

וזהּו ּכּנרת, עד לׂשפתֹו, מעבר ועֹוד ּכנגּדם. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּירּדן
לֹו ּומעבר הּירּדן ּוגבל", "והּירּדן .ׁשּנאמר: ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֻ

(çé)íëéäìà ýåýé øîàì àåää úòa íëúà åöàå̈«£©´¤§¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À
íéöeìç dzLøì úàfä õøàä-úà íëì ïúð̈©̧¨¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´

:ìéç-éða-ìk ìàøNé-éða íëéçà éðôì eøáòz©«©§À¦§¥²£¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦
i"yx£ÌÎ˙‡ Âˆ‡Â∑,וגד ראּובן מדּבר לבני .היה »¬«∆¿∆ְְְְִֵֵֵַָָָ

ÌÎÈÁ‡ ÈÙÏ∑ יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם ƒ¿≈¬≈∆ְְְִִִֵֵֵָָ
נֹופלים  ואֹויבים ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי ְְְְְִִִִִִֶַָָָלּמלחמה,

ׁשּנאמר לג)לפניהם, קדקד":(דברים אף זרֹוע ."וטרף ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2321 'nr c n"cyz zeiecreezd ± n"cyz mixac t"y zgiy)

אחיכם לפני ּתעברּו יח)חלּוצים .(ג, . . ּגּבֹורים ׁשהיּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָ
קדקד אף זרֹוע וטרף חּייב (רש"י)ׁשּנאמר יהּודי ּכל ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבעֹולם' 'חלקו את לכּבׁש עליו – הארץ' ּב'כי ּבּוׁש ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֹלעסק
מניעֹות  סּוגי ׁשני וקּיימים יׂשראל'. 'ארץ מּמּנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָולעׂשֹות

„BÚ‚יג  ‡˙ÂkÏÓ Ô˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ¯‡Le¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«¿¿»»¿
CÏt ˙Èa Ïk ‰MÓ„ ‡Ë·L ˙e‚lÙÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆…≈»«
‡Ú¯‡ È¯˜˙Ó ‡e‰‰ Ô˙Ó ÏÎÏ ‡BÎ¯Ë¿»»¿»«¿»«ƒ¿¿≈«¿»

:‡i¯a‚ƒ»«»

CÏtיד  ˙Èa Ïk ˙È ·ÈÒ ‰MÓ ¯a ¯È‡È»ƒ«¿«∆¿ƒ»»≈»«
‡¯˜e ÒB¯È˜Ù‡Â ‰‡¯eLb ÌeÁz „Ú ‡BÎ¯Ë¿»»«¿¿»»¿«¿≈¿»
„Ú ¯È‡È È¯Ùk Ô˙Ó ˙È dÓL ÏÚ ÔB‰˙È»¿«¿≈»«¿»«¿»≈»ƒ«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

ÚÏb„:טו  ˙È ˙È·‰È ¯ÈÎÓÏe¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»

È·‰È˙טז  „‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿»ƒ
ÌeÁ˙e ‡ÏÁ Bb Ô¯‡„ ‡ÏÁ „ÚÂ „ÚÏb ÔÓƒƒ¿»¿««¬»¿«¿…«¬»¿

:ÔBnÚ Èa ÌeÁz ‡ÏÁ„ ‡˜·eÈ „ÚÂ¿«¿»¿«¬»¿¿≈«

ÚÂ„יז  ¯ÒBbÓ dÓeÁ˙e ‡c¯ÈÂ ‡¯LÈÓe≈¿»¿«¿¿»¿≈ƒ≈«¿«
CtLÓ ˙BÁz ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ‡¯LÈÓ„ ‡nÈ«»¿≈¿»«»¿ƒ¿»¿«¿«

:‡ÁÈ„Ó ‡˙Ó¯Ó¿»»»«ƒ¿»

ÈÈיח  ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»¿»
d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«¿»«¿»»»¿≈¿«
Ïk Ï‡¯NÈ Èa ÔBÎÈÁ‡ Ì„˜ Ôe¯aÚz ÔÈÊ¯ÊÓ¿»¿ƒ«¿¿√»¬≈¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÏÈÁ ÈÊ¯ÊÓ¿»¿≈≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ïBëpäåz`Gd ux`d z`e xn`i iM ipirA §©¨§¥©¦Ÿ©§¤¨¨¤©Ÿ
,xrFxrn `idd zrA EpWxIW¤¨©§¨¥©¦¥£¥
z` mdl YrcFde oke ,ipaE`xl iYzp̈©¦¨¥¦§¥§©§¨¨¤¤

Da Ekli KxCd(k gi zeny)oke , ©¤¤¥§¨§¥
:miAxbi dxez ©¦

ïLaä ìëì ábøàä ìáç ìk (âé)Ÿ¤¤¨©§Ÿ§¨©¨¨

.íéàôø õøà àøwé àeäälke WExR ©¦¨¥¤¤§¨¦¥§¨
`Ed xW` oWAd lkl aBx`d lag¤¤¨©§Ÿ§¨©¨¨£¤
lke oFWlM ,mi`tx ux` `xwp¦§¨¤¤§¨¦¦§§Ÿ
Wiw oA lE`We d`xd l`EnW WiCwdd©¦§¦§¥¨Ÿ¤§¨¤¦

(gk ek `"idc)zFIxkp miWp EaiWdd ,`xfr) ©¦¨¦¨§¦
(fi ioke ,xW` mFwnA mdA `"ddW ,¤©¥¨¤¦§£¤§¥

:miAx©¦
äéäåmW lr mi`tx ux` llMn `xwp §¨¨¦§¨¦§©¤¤§¨¦©¥

dzidW ipRn F` .DA KlFOd bFr©¥¨¦§¥¤¨§¨
iM ,bFrl dx`Wpe ,mi`txl dNgYn¦§¦¨¨§¨¦§¦§£¨§¦
xzIn DA aWFId mrde `Ed§¨¨©¥¨¦¤¤

:mi`txdci dxez ¨§¨¦



mixacע zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'h ycew zayl inei xeriy
עליהם: להתּגּבר ׂשכלית,קדקד ׁשּיׁש מניעה על רֹומז ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּו זֹו. מלחמה ללחם ּבכחֹו ׁשאין לאדם לֹו רֹומז זרֹועׁשּנדמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּכדי  הּגׁשמּיים עניניו על לוּתר לֹו ּׁשּקׁשה ּגׁשמית, מניעה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל

הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים והיּו זה. ּבכּבּוׁש ּבמּכה לעסק ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹ

כ)אחת  לג, ברכה ה'ּזרֹוע'(רש"י עם לעסק זמן אין ּכלֹומר: , ְְְֲִֵַַַַַַַֹ
וכּידּוע, מסּדר. ּבסדר עצמֹו, ּבפני ה'ראש' ועם עצמֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּבפני
להיֹות  צרי אּלא הּברּורים, ּבעבֹודת סדר אין הּזה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּבּזמן

ּוׁשתי'. חטף ואכל, ְֱֲֲֵֶֹֹֹ'חטף

(èé)áø äð÷î-ék ézòãé íëð÷îe íëtèå íëéLð ÷øÂ©§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦¦«¦§¤¬©−
:íëì ézúð øLà íëéøòa eáLé íëì̈¤®¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 14 cenr h jxk zegiyÎihewl itÎlr)

oaE`x ipaE cB ipA zprhl dAQd©¦¨§©£©§¥¨§¥§¥

לכם רב ּכי־מקנה יט)ידעּתי יהֹונתן(ג, (מטות ּבתפארת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֽ
א) ׁשבטים לב, לׁשני ּדוקא לּמה טעם לתת "יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמקׁשה:
חּבבּוהּללּו הּללּו הּׁשבטים ּד"ׁשני ּומתרץ רב"? מקנה היה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

מּמצרים. הביאּו מאׁשר להם היה רב מקנה ּולכ הּמן, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת
חּבבּו ולא הּבהמֹות, ׁשׁשחטּו הּׁשבטים ׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן

ּפעם". ּבכל לאכלֹו הּמן ְְְֶַַַָָָאת
לּכנס  רצּו ׁשּלא לזה ּגרמה הּמן ׁשחּבת ּדהא לבאר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹויׁש
להם  היה ׁשעל־ידי־זה זה מּצד רק היתה לא יׂשראל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלארץ

יֹותר. עמק ענין ּגם ּבזה היה אּלא רב, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹמקנה
הּיֹותר  ּולכל אחד טעם רק לֹו יׁש ּגׁשמי, מאכל ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּדהּנה

מצינּו ּבּמן א טעמים, א)ּכּמה עה, מֹוצאין (יומא . . "הּמן ְְִִִַַַַָָָָָ
מתהּפ "הּמן ׁשם איתא מּזֹו ויתירה טעמים" ּכּמה ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּבֹו
"לחם  היה הּמן ּכי הפכּיים, טעמים ּבֹו ׁשהיּו טעמים", ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָלכּמה

הּׁשמים" טז,ד)מן ּבֹו(בשלח היּו לא ולכן רּוחני, לחם – ְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּגׁשמּיֹות. ְְִַַָהגּבלֹות

ירצּו ׁשּלא להם ּגרם זה רּוחני", ּב"לחם מרּגלים ׁשהיּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּומּכיון
ּבענינים  לעסק יצטרכּו ׁשם ּכי יׂשראל, לארץ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלהּכנס
ורצּו ּבזה. וכּיֹוצא ולזרע לחרׁש ּכמֹו ו"ארצּיים", ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹּגׁשמּיים
זֹו ּבעבֹודה אין ּכי צאן, רֹועי ולהיֹות הּירּדן ּבעבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹלהּׁשאר

ּבהּקּב"ה. ּדבּוקים ּתמיד להיֹות ויכֹולים ּדֹומה, ְְְְִִִִִִַָָָָָטרּדה

(ë)ýåýé çéðé-øLà ãò|eLøéå íëk íëéçàì Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´
íäì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−
ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øáòa§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦ µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦

íëì: ¨¤«

(àë)éðéò øîàì àåää úòa éúéeö òeLBäé-úàåE §¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ¥¤´
ì íëéäìà ýåýé äNò øLà-ìk úà úàøäéðL ¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ

úBëìînä-ìëì ýåýé äNòé-ïk älàä íéëìnä©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½
:änL øáò äzà øLà£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨

(áë)íçìpä àeä íëéýìà ýåýé ék íeàøéz àì−Ÿ¦«¨®¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬
:íëì̈¤«

סימן. מלכי"ה פסוקים. דברים ק"ה פרשת חסלת

Ú„È‡יט  ÔBÎ¯ÈÚ·e ÔBÎÏÙËÂ ÔBÎÈL „BÁÏ¿¿≈¿«¿¿¿ƒ¿¿«¿»
Èc ÔBÎÈÂ¯˜a Ôe·˙È ÔBÎÏ ÈbÒ ¯ÈÚ· È¯‡¬≈¿ƒ«ƒ¿≈¿¿ƒ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿

‡Ûכ  Ôe˙¯ÈÂ ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈÁ‡Ï ÈÈ ÁÈÈ Èc „Ú«ƒ¿ƒ«¿»«¬≈¿»¿¿≈¿«
ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡Ú¯‡ ˙È Ôep‡ƒ»«¿»«¿»¡»¬»≈¿
Èc d˙z¯ÈÏ ¯·b Ôe·e˙˙e ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿¿«ƒÀ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿

ÓÈÓÏ¯כא  ‡È‰‰ ‡cÚa ˙È„wt ÚeLB‰È ˙ÈÂ¿»¿««≈ƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈»
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עניין הציפורניים צריך להיות מופנה כלפי עצמו . . מה-שאין-כן ביחס לזולת – יש להיזהר מכך עד הקצה האחרון.
משיחת שבת פרשת דברים ה'תשד"מ



עי

יום ראשון - ג' מנחם־אב
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום רביעי - ו' מנחם־אב
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שני - ד' מנחם־אב
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום חמישי - ז' מנחם־אב
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שלישי - ה' מנחם־אב
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שישי - ח' מנחם־אב
מפרק מד

עד סוף פרק מח

שבת קודש - ט' מנחם־אב
פרק כ

מפרק מט עד סוף פרק נד

לשבוע פרשת דברים תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל 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

ב"ה א' ט"ו סיון, תרפ"ח, ריגא

  ... בראשית שנת תרפ"ז באתי בבקשה לכללות אנ"ש שי' אשר יקבעו, 
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מנין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
)כמו שנחלק לימי החדש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת בתקפה 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו ענין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...   
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éãî àèç ìòá íéãååúîù 'éàèçä ìëå äðùå äðù ìëá
íäéìò äãåúîå øæåç íäéìò øáòå øæçù óà äðù
äðùå äðù ìëáå .íìåòì ïëå äàáä äðùá ë"äåéá
é"àá 'éëøáî ô"â íåéå íåé ìëá ïë åîë àìà à÷åã åàì
ïéãéîú ãâðë äìôú ì"æøàîëå çåìñì äáøîä ïåðç
äìéìä úåøéáò ìò øôëî 'éä øçù ìù ãéîúå .äåð÷ú
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א.6. פכ"א.7.צב, א ואילך.8.שמואל ב ב.9.עח, ג, א.10.איכה כו, ברכות



a`Îmgpnעד 'd iyily mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä éùéìù íåéáà-íçðî '
,200 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éúàèçå ù"îå,`w 'nr cr:åéòùô ìë ìò

íéaøòä ïéa ìL ãéîúå,xtkn did ±ìò,zexiar ±,íBé ìL §¨¦¤¥¨©§©¦©¤
¯ ;íìBòì íBéa íBé écî ïëågny dlignd dzidlr d"awd l §¥¦¥§§¨

.(daeyze dltz iciÎlr dzre) cinzd oaxw iciÎlr zexiard
ly dlignl ,mei lkay dlignd oia lcadd `hazn dna ,j`

mixne` ep`y ,xetik mei
lka epizeny` xiarn"
lr aqend ± "dpye dpy

- ?xetik meiíBiL àlà¤¨¤
ìò øtëî íéøetkä©¦¦§©¥©
,úBøeîç úBøáò£¥£
ïaø÷ àeäL ,ãéîzäå§©¨¦¤¨§©
-úBöî ìò øtëî ,äìBò¨§©¥©¦§

ïëå ,ãáìa äNò,mb ± £¥¦§©§¥
äfä ïîfa älôzä± ©§¦¨©§©©¤

aixwdl zexyt` oi`yk
,zepaxw¯ ,äáeLzä íò¦©§¨

dltz ,dltzd zryay
zepaxw mewna ixd `id
ok mb `id ± cinzd
Îzeevn lr wx zxtkn

,cala dyr.ìéòì økæpk©¦§¨§¥
dltzd zryay ±

.d"awd f` lgeny dlignd lr ± "gelql daxnd oepg" mikxan
äæ ïéàåly oipr ±¯ ,"áeLàå àèçà"mixne` l"f epinkgy11 §¥¤¤¡¨§¨

dxe`kly ,"daeyz zeyrl ecia oiwitqn oi`" :jk xne`d lr
iptn "gelql daxnd oepg" mixne` meia minrt yly m` :dyw
ixd ,mi`hgd oipr aey epyi miizpiae ,daeyz f` miyery

?`hgd lr daeyzae `hga cinz wqer `edyék`hg`" ± ¦
,"aey`e,Bøöé Laëì ìBëé äéä àèçä úòLaL à÷åc eðéä©§©§¨¤¦§©©¥§¨¨¨¦§Ÿ¦§

¯ ,äáeLzä ìò Baìa CîBqL àlà,okn xg`l dyriy ¤¨¤¥§¦©©§¨
,`hege rxd exvi z` yaek `ed oi` df llbaeìéàBä ïëìå§¨¥¦

àèçì Bì úîøBb äáeLzäå,daeyzd lr jneq `ed ixdy ± §©§¨¤¤©£Ÿ
,`heg `ed okle."'eëå ïé÷étñî ïéà",daeyz zeyrl ecia ± ¥©§¦¦§

úàæ íb óàådfe ,zxge`nd ezaeyz lr jneq `edy drya ± §©©Ÿ
,ixd ,`ehgl el mxebc "ïé÷étñî ïéà"¯ ,à÷él"f epinkg ¥©§¦¦©§¨

oi`" oeyla miynzyn
`ly ,`wec "oiwitqn
iciÎlr ,jka el mixfer
zeyrl zexyt` ozn

,daeyz÷çc íà ìáà£¨¦¨©
ìò øabúðå ÷fçúðåBøöé §¦§©¥§¦§©¥©¦§

ïéìa÷î ¯ äáeLz äNòå§¨¨§¨§©§¦
.BúáeLzxen`d lk ± §¨

oiprd epyiy drya `ed
ik ,"aey`e `hg`" ly
jneq `ed `hgd zrya

,daeyzd lreðà ìáà£¨¨
:íBé ìëa íéLwánL¤§©§¦§¨
eðà ¯ "eðì çìñ"§©¨¨
:Lwáì ïéîéc÷î©§¦¦§©¥
äáeLúa eðøéæçäå"§©£¦¥¦§¨

éðôì äîìL¯ ,"E §¥¨§¨¤
,dnly didz daeyzdy

¯ ,äìñëì ãBò áeLð àlL eðéäc,cer `hgp `lyíBéa ïëå §©§¤Ÿ¨§¦§¨§¥§
éðôlî ïBöø éäé" :íéLwáî íéøetkä"ãBò àèçà àlL E ©¦¦§©§¦§¦¨¦§¨¤¤Ÿ¤¡¨

`ehgl el mexbzy ote`a ,daeyzd lr jneq `ed oi`y ixd ±
okle ±¯ ,"ïé÷étñî"e "ïé÷étñî"el miwiprne miwiprn ©§¦¦©§¦¦

,daeyza xefgl zepncfdd-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨
äëøáì12:¯ ,à÷éc "àaä" ¯ "BúBà ïéòiñî øähì àaä" ¦§¨¨©¨¦©¥§©§¦©¨©§¨

" l"f epinkg ly mpeyl ,`wec`ad,`ed wiiecn "xdhl
`id dpeekdeàaL ãiî,cin el mixfer ± daeyz zeyrl ± ¦¨¤¨

.ãiî àéä äìéçnäå äçéìqä íb ,úàæì éàå§¦¨Ÿ©©§¦¨§©§¦¨¦¦¨

áeúkM äîe13:úBéäì ïeëîä ïéà ¯ "ãéîú écâð éúàhçå" ©¤¨§©¨¦¤§¦¨¦¥©§ª¨¦§
¯ ,íBìLå-ñç äæáð áöò ãéîzzicinz zeavra iexy zeidl ¨¦¨¥¦§¤©§¨

,ei`hg z`tndéøúa áéúk àäc14:¯:okn xg`l aezk ixdy §¨§¦©§¥
äçîNå ïBNN éðòéîLz"©§¦¥¦¨§¦§¨
éðëîñú äáéãð çeøå 'Bâå§§©§¦¨¦§§¥¦

"'Bâå15,éøvL íeMîeC §¦¤¨¦
äáeLúa åéîé ìk úBéäì¦§¨¨¨¦§¨

àéäL ,äàlòdrepzd ± ¦¨¨¤¦
`id "d`lir daeyz" ly
økæpk ,äaø äçîNa§¦§¨©¨©¦§¨

.ìéòìepinkgy dn ixd ± §¥
mixne` l"f16mc` lry

"d`lir daeyz"l `id dpeekd ,"daeyza eini lk" zeidl
oeyy iprinyz" miywan okly ,dlecb dgnya ziyrpd

daeyzn dgnya iexy zeidl ,"dgnyeef,àlàdna dpeekd ± ¤¨
icbp iz`hge" aezky

,`id "cinz,à÷éc "écâð"¤§¦©§¨
¯,`wec ilenn:Bîk§

"ãâpî ávéúz äzàå"17, §©¨¦§©¥¦¤¤
ìäàì áéáñ ãâpî"¦¤¤¨¦§Ÿ¤

"eðçé ãòBî18,Løôe ¥©£¥©
."÷Bçøî" ¯ é"Lø,jk ± ©¦¥¨

,wegxny ,`id dpeekdy
lr cinz xekfi ,ezaygna
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

íåéá íåé éãî ïëå íåé ìù ìò íééáøòä ïéá ìù ãéîúå
.úåøåîç úåøéáò ìò øôëî ë"äåéù àìà .íìåòì
ïëå .ãáìá ò"î ìò øôëî äìåò ïáø÷ àåäù ãéîúäå
àèçà äæ ïéàå .ì"ðë äáåùúä íò äæä ïîæá äìôúä
ùåáëì ìåëé äéä àèçä úòùáù à÷åã åðééä éë .áåùàå
ìéàåä ïëìå äáåùúä ìò åáìá êîåñù àìà åøöé
óàå .'åëå ïé÷éôñî ïéà àåèçì åì úîøåâ äáåùúäå
÷æçúðå ÷çã íà ìáà .à÷ééã ïé÷éôñî ïéà úàæ íâ
ìáà .åúáåùú ïéìá÷î äáåùú äùòå åøöé ìò øáâúðå
ù÷áì ïéîéã÷î åðà åðì çìñ íåé ìëá íéù÷áîù åðà

äáåùúá åðøéæçäåáåùð àìù åðééäã êéðôì äîéìù
êéðôìî ïåöø éäé íéù÷áî ë"äåéá ïëå äìñëì ãåò
àáä ì"æøàîë ïé÷éôñîå ïé÷éôñî ãåò àèçà àìù
úàæì éàå àáù ãéî à÷ééã àáä åúåà ïéòééñî øäèì

.ãéî àéä äìéçîäå äçéìñä íâ

éãâð éúàèçå ù"îå
àäã å"ç äæáð áöò ãéîú úåéäì ïååëîä ïéà ãéîú
äáéãð çåøå 'åëå äçîùå ïåùù éðòéîùú 'éøúá áéúë
äàìéò äáåùúá åéîé ìë ì"öù íåùîå 'åëå éðëîñú
äúàå åîë à÷ééã éãâð àìà ì"ðë äáø äçîùá àéäù
.÷åçøî é"ùøôå åðçé ãòåî ìäàì áéáñ ãâðî ãâðî áöéúú
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ב.11. פה, ב.12.יומא לח, יומא א. קד, ה.13.שבת שם, י.14.תהלים יד.15.שם, א.16.שם, קנג, שבת יח,17.ראה ב שמואל
ב.18.יג. ב, במדבר



עה a`Îmgpn 'e iriax mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî 'å éòéáø íåé
,`w 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íòèå .áé ÷øô,202 'nr cr:áåè àöîé

.e`hg¯ ,ïeëîäå`id jka dpeekde,Bááì íeø ézìáì ÷ø §©§ª¨©§¦§¦§¨
åéðéò ïéa ïBøkæì äéäiLk ,íãàä ìk éðôa çeø ìôL úBéäìå§¦§§©©¦§¥¨¨¨¨§¤¦§¤§¦¨¥¥¨

.'ä ãâð àèçLlk ipta gex lty didie ,eaal mexi `ly i`cea ± ¤¨¨¤¤
lw iabl mby ,oey`xd wlga ,'l wxta xaqeny itk) mc`

zeidl leki `ed milway
eppeazda ,gex lty
eze` ly avnae cnrna
cnrnae milway lw
,cala ef `le .(ely avnae
ly wegxn oexkfdy
eilr rityi `l ,ei`hg
df ,daxc` `l` ,zeavr
,dgnya zeidl el xefri

- okyïéðòì ,äaøcàå§©§©¨§¦§©
ïBøëæ ìéòBé äçîOä©¦§¨¦¦§
éãëa ,úàN øúéa àèçä©¥§§¤¤§¥¦§¥
ìk äçîNa ìa÷ì§©¥§¦§¨¨

îäéãé-ìò ïéa ,íéîMä ïî ïéa ,úBàáe úBLbøúnä úBòøà ©§Ÿ̈©¦§©§¨¥¦©¨©¦¥©§¥
äNòîa Bà øeaãa ,úBiøaä,mixeaic iciÎlr eze` mixrvny ± ©§¦§¦§©£¤

`edy ercia ,dgnya z`f lk lawi ± miyrna rx el miyery e`
mixferd mixeqi meyn yi eze` mixrvny xrvae ,mrt i` `hg

.ezxtklBæå),`hgd oexkf ±ñòkî ìöpäì äáBè äöòlr ± §¥¨¨§¦¨¥¦©©
,zlefd.('eëå àãét÷ éðéî ìëåxkef `edyky iptn ,zlefd lr ± §¨¦¥§¥¨§

.eze` ailrdy in lr qrek `ed oi` `hg `edyøîàîëe§©£©
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø19:íéòîBL ,ïéáìBò ïðéàå íéáìòpä" ©¥¦§¨¦§¨¨©¤¡¨¦§¥¨§¦§¦

,íéáéLî ïéàå íútøç¤§¨¨§¥§¦¦
íéçîNe äáäàî íéNBò¦¥©£¨§¥¦

¯ ,"'eëå íéøeqéamdilr §¦¦§
aezkd xne`20eiade`e" :

."ezxeaba ynyd z`vk
o`k mipen l"f epinkg
dl` ;zebixcn yly
,mialer mpi`e mialrpy
,mnvr z` mivxzn md
z` mialer mpi` la`
mztxg mirney ;zlefd

miaiyn mpi`ellkef `l ;
z` mialer mpi`y cala

mb md `l` ,llk mdl miper mpi` s`e ,mdiailrnmigny
i` e`hg mdy ,mixkef mdy zngn ;mze` mixqiiny mixeqia

.mzxtk mieednd mixeqia migny md ,mrtìò øéáònä ìë"å§¨©©£¦©
"åéòLt ìk ìò Bì íéøéáòî ¯ åéúBcî21: ¦¨©£¦¦©¨§¨¨

.áé ÷øtlry dny ,owfd epax xiaqd ,`i wxt ,mcewd wxta ¤¤
dpeekd oi` ,"cinz icbp iz`hge" ,`hgy cinz xekfl daeyzÎlra

eae zeavr eilr rityi xacdydcearl drxtd mieednd ,miicinz dy

cbpl cnerk ,cala wegxn didi oexkfdy `id dpeekd `l` ,dgnya

dfe ,xara `hgy dn eipir

didie eal dabi `ly rityn

.mc` lk ipta lty

didi `hgd oexkf - cere z`f

oiprl rbepa dlrn ea

dfÎiciÎlr ixdy ,dgnyd

rx`iy dn lk dgnya lawi

ode minyd on mirexi` od ,el

mc` ipa iciÎlr mirexi`

miyer e` xeaica ea mialerd

lk lawi - dyrna rx el

iptn ,dgnya elld mixeqid

.d"awd cbp `hgy `hgd z` xkef `edy

`edy mixeqid recn ,xac ly enrh owfd epax xiaqi ,igkepd wxta

.dgny el e`iai - laeq

äçîOä íòèå1¯,gnyiyàéäL éôì ,óebä éøeqéa± §©©©¦§¨§¦¥©§¦¤¦
mdd mixeqidäîeöòå äìBãb äáBè2,úàèBçä Lôpì ¨§¨©£¨©¤¤©¥

äfä íìBòa d÷øîì3dìéväìe4èøôa) ípäéba ÷eønäî §¨§¨¨¨©¤§©¦¨¥©¥©¥¦¨¦§¨
ïéàL ,älà eðéúBøBãa§¥¥¤¤¥
éôk úBpòúäì úìëéa¦Ÿ¤§¦§©§¦
úBîBvä ìk øtñî¦§©¨©
'äáeLz éðewú'aL¤§¦¥§¨

¯ ,ì"æ é"øàäîxkfpk ¥¨£¦©
,'b wxta lirlúBëéøvä©§¦

dìéväì ,Lôpä ÷eøîì§¥©¤¤§©¦¨
Bîëe .(ípäéba ÷eønî¦¥©¥¦¨§
ì"æ ï"aîøä áúkL¤¨©¨©§©©
,áBià Leøôì äîc÷äa©©§¨¨§¥¦
áBià ìL íéøeqé elôàL¤£¦¦¦¤¦
ïäì ïéà ¯ äðL íéòáL¦§¦¨¨¥¨¤

¯ ,ípäéba úçà äòL Lôpä éøeqéì ììk Cøòzg` dry ¤¤§¨§¦¥©¤¤¨¨©©©¥¦¨
miray aei` ixeqin daxda drexb ,mepdiba ytpd ixeqi ly
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

éðôá çåø ìôù úåéäìå åááì íåø éúìáì ÷ø ïååëîäå
.'ä ãâð àèçù åéðéò ïéá ïåøëæì äéäéùë íãàä ìë
úàù øúéá àèçä ïåøëæ ìéòåé äçîùä ïéðòì äáøãàå
úåàáå úåùâøúîä úåòøåàîä ìë äçîùá ìá÷ì éãëá
äùòîá åà øåáéãá úåéøáä é"ò ïéá íéîùä ïî ïéá
('åëå àãéô÷ éðéî ìëå ñòëî ìöðäì äáåè äöò åæå)
ïéàå íúôøç 'éòîåù ïéáìåò ïðéàå íéáìòðä ì"æøàîëå
ìëå 'åëå 'éøåñéá 'éçîùå äáäàî íéùåò 'éáéùî

:åéòùô ìë ìò åì 'éøéáòî åéúåãî ìò øéáòîä

íòèå áé ÷øôàéäù éôì óåâä éøåñéá äçîùä
ùôðì äîåöòå äìåãâ äáåè
íðäéâá ÷åøéîäî äìéöäìå æ"äòá ä÷øîì úàèåçä
éôë úåðòúäì úìåëéá ïéàù äìà åðéúåøåãá èøôá)
ì"æ é"øàäî äáåùú éðå÷éúáù úåîåöä ìë øôñî
(íðäéâá ÷åøéîî äìéöäì ùôðä ÷åøéîì úåëéøöä
íéøåñé 'éôàù áåéà 'éôì äîã÷äá ì"æ ï"áîøä ù"îëå
ùôðä éøåñéì ììë êøò ïäì ïéà äðù 'ò áåéà ìù
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א.19. לו, גיטין ב. פח, לא.20.שבת ה, א.21.שופטים יז, השנה ˘ËÈÏ"‡:1.ראש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שהחילוק בכ"ז "הנקודה
מילין)". (אלפים טפח השמש), (גלגל צל מששים א' (דגיהנום) דעוה"ז אש (הנפש), הגוף יסורי ; ובאיכות בכמות בשנים ‰Ú¯˙2.והטובה

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."איכות כמות, י"ל - הל' ˘ËÈÏ"‡:3."ב' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כביאתו - מעוה"ז צאתו Î"˜4."ובמילא ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡שזהו ב.5.ענין".ÂÚ„"משמע נז, ברכות



a`Îmgpnעו 'f iying mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî 'æ éùéîç íåé
אגרת א  ,aw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéçúåô .à,204 'nr cr:ùôðáù óåâäå

,dfd mlera dpy'eëå íéMMî úçà Là ék5.,mepdibn ±àlà ¦¥©©¦¦¦§¤¨
¯ ,"äðaé ãñç" äfä íìBòL éôì,okl ixdïél÷ ïéøeqéáe §¦¤¨©¤¤¤¦¨¤§¦¦©¦

ìLîk ,àaä íìBò ìL íéL÷ íéðécî ìBvð äfä íìBòä¨©¤¦¦¦¦¨¦¤¨©¨¦§©
êeläçôè õøàa ìvä ú÷zòäåux`a ff lvdy onfa ± ¦§§©§¨©©¥¨¨¤¤©

ixd ,gth ly wgxnéôì§¦
LîMä ìbìb Celä6 ¦©§©©¤¤

òé÷øamy `ed jelidd ± ¨¨¦©
f`.'eëå ïéìéî íétìà± £¨¦¦¦§

dff ynydy drya
itl` ly wgxn riwxa
ux`a lvd ff ,oilin
cg` gth ly wgxn

,calaïéàì ïk ìò øúéå§¨¥©¥§¥
,ìLîpa àeä õ÷¥©¦§¨

ìzLä úðéçáaúeìL ¦§¦©¦§©§§
úBîìBòädbixcnn ± ¨¨
,dbixcnlúBìònä íeøî¥©©£

¯ ,éîLbä äfä íìBò ãò©¨©¤©©§¦
dlrnl daxd df ixd
ziyrpy dlert okle ,dfn
d`a ,dfd mlera o`k
dyrp df xacy ixg`
xzeia dlrp ote`a
,mipeilrd zenlera
dlert zrtyd ± `linne

.mipeilrd zenlera daxda dlecb drtyd dl yi ,dfd mlera
úBîìBò úBiìò ïéðòî ,LBãwä øäfa áeúkM änî òãBpëå§©©¦©¤¨©Ÿ©©¨¥¦§©£¦¨

¯ ,àzúìc àúeøòúàa íéðBéìòä,dhnln zexxerzda ¨¤§¦§¦§¨¨¦§©¨
,df mlernéab ìò øBz Bà äðBé ïa ãçà óBò úáø÷äa§©§¨©¤¨¤¨©©¥

.äçðî õî÷ Bà çaænäigd oinn edyn zaxwd iciÎlry ± ©¦§¥©Ÿ¤¦§¨
dilr dlrnl znxbp (dgpn unew) gnevd oinn e` (ser)

,mipeilrd zenlera¯ ,úBiNòî úBönä ìëa àeä ïëå§¥§¨©¦§©£¦
,inyb xnva ziviv ,miinyb mixaca df mlera dhnl miyery
mlera el` zeinyb zelertl yi ,dnecke ,inyb slwa oilitz

,mipeilrd zenlera dwfg drtyd dfd.ì"æ é"øàäî òãBpk©©¥¨£¦©

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå7÷eñt ìò8: §¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©¨
èòî Bîöò Lc÷î íãà ¯ "íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå"§¦§©¦§¤¦§¦¤§Ÿ¦¨¨§©¥©§§©

(zenk :`"hily x"enc` w"k),ähîlî:`"hily x"enc` w"k) ¦§©¨
(zeki`'eëå äìòîlî äaøä BúBà ïéLc÷îezlert ± §©§¦©§¥¦§©§¨§

dhnl mc`d ly dhertd
znxeb ± envr yeciwa
eilr xzeia dax dyecw

,dlrnlnBîëe)§
ìéòì øàaúpL'i wxta ± ¤¦§¨¥§¥

wxtae "daeyzd zxb`"a
,oey`xd wlga e"nïéðòa§¦§©

"åéúBöîa eðLc÷ øLà"£¤¦§¨§¦§¨
¯ ,'eëåoeyln "epycw"y §

epiid "ycew"úðéça§¦©
,"ïéîìò ìk ááBñ"¥¨©§¦

.('eëådlrnly ± §
oi`e ,zenlern
yalzdl dzexyt`a
wx ,zeinipta mda
lr siwne aaeq zpigaa
iciÎlry ,ixd ;zenlerd
zinyb dlerta devn
lr icedi jiynn ,dhnl
wx `l dyecw envr
mipeilrd zenlerdn

.zenlerd lkn dlrnl `idy dbixcnn `l` ,xzeiaäëëå§¨¨
¯ ,Lðòå øëN ïéðòa àeä Lnîjexr oi`l `ed devnd xkyy ©¨§¦§©¨¨¨Ÿ¤

,yperd oipra mb jk ,dhnl o`k devnd ly dlertdn dlrp
xzeia lecb yper mewna `a dhnl o`k laeq mc`dy yperdy

,`ad mlera laeq didyäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk9: §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
¯ ,"'eëå äåöî ¯ äåöî øëN"devn iciÎlry ,epxn`y oeeike §©¦§¨¦§¨§

oaen ± "devn xky" `ede ,zenlern ixnbl dlrnly xe` jynp
oi`l dlrp `ed mipeilrd zenlera devnd xkyy ,`linn ixd

,dhnl o`k devnd zlertn jexríB÷îa øàaúðL Bîëe§¤¦§¨¥§¨
:áBè àöîé øác ìò ìékNîe ,ì÷ð ïBáðì úòãå .øçà©¥§©©§¨¨¥©§¦©¨¨¦§¨

ùãå÷ä úøâà1

.àl"f xagnd oe`bd ipa mipaxd mipiivn ,"`ipz"d xtql mznkqda

mb llek) "ycewd zxb`" ipniq lky ,("`ipz"l "`ean"a dqtcp) r"p

.(eixg`ly ycewd zexb`e "ycewd zxb`" ixg` `ad "oexg` qxhpew"d

" myd .owfd epax ly yecwd epeylae eycwÎciÎazka eazkpzxb`

md ,df wlgay mipniqd aexy iptn ,ozip "ycewdzexb`lr eglypy

dyrnde da ekli jxcd 'd mrl zexedl" (miciqg l`) owfd epax ici

sxvl oekpl ,xagnd oe`bd ipa ,mipaxd e`vn df llbae ,"oeyri xy`

."`ipz"d xtql el` ycew zexb`

minid mze`a owzpy bdpnd zece` xaecn ,dpey`xd zxb`d zligza

ly "oipn" e` xir lkay ,(ep` epinil cr bedpy bdpn) miciqg oia

my - "oexg` qxhpew" seqa `aeny itke) q"yd z` miwlgn ,miciqg
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äáåùúä úøâà
éôì àìà .'åëå íéùùî 'à ùà éë íðäéâá úçà äòù
'éðéãî ìåöéð æ"äåòá ïéì÷ ïéøåñéáå äðáé ãñç æ"äåòù
õøàá ìöä ú÷úòäå êåìéä ìùîë á"äåò ìù íéù÷

ìâ êåìéä éôì çôèïéìéî íéôìà òé÷øá ùîùä ìâ
'éçáá ìùîðá àåä õ÷ ïéàì ïë ìò øúéå .'åëå
æ"äåò ãò úåìòîä íåøî úåîìåòä úåìùìúùä
úåîìåò úåéìò ïéðòî ÷"äåæá ù"îî òãåðëå .éîùâä
ïá ãçà óåò úáø÷äá àúúìã àúåøòúàá 'éðåéìòä
àåä ïëå .äçðî õîå÷ åà çáæîä â"ò øåú åà äðåé
ì"æø ù"æå .ì"æéøàäî òãåðë úåéùòî úåöîä ìëá
åîöò ùã÷î íãà íéùåã÷ íúééäå íúùã÷úäå ô"ò
'åëå äìòîìî äáøä åúåà ïéùã÷î äèîìî èòî
'éçá 'åëå åéúåöîá åðùã÷ øùà ïéðòá ìéòì ù"îëå)
ùðåòå øëù ïéðòá àåä ùîî äëëå ('åëå ò"ëåñ
úòãå .à"îá ù"îëå 'åëå äåöî äåöî øëù ì"æøàîë

:áåè àöîé øáã ìò ìéëùîå ì÷ð ïåáðì¨
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.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הגאונים אוצר וראה ואכ"מ). זו. בסוגיה השקו"ט וידוע ב. צד, (פסחים קבוע ומזל חוזר גלגל כמ"ד "סתם
שם". א.7.לפסחים לט, ז.8.יומא כ, מ"ב.9.קדושים פ"ד זה 1.אבות חלק שם להיות צריך היה שלכאורה מעיר, שליט"א הרבי

וצ"ע. התשובה'". "אגרת דהשם אגב הוא "ואולי – רבים לשון קודש", "אגרות



עז a`Îmgpn 'f iying mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oipra aey owfd epax ocdf,jkl miyp` witqn cg` "oipn"a oi` m`y -

jyna eze` cenll zpn lr ,(xg` "oipn"n miyp` mdil` mitxvn

- d`ad dpyd z`xwl ycgn dwelgde meiqd z`y bedpe .dpyd

.zaha c"ka e` elqka h"ia mikxer

xak xaic `"hily iaxd]

meiq zrya) zeax minrt

dk`lnay myky ,(q"yd

ipy ici lr zaya ziyrpd

dze` oi` m` ixd ,miyp`

lr zeyridl dleki dk`ln

xacd `xwp ,mdn cg` ici

z` dyr mdn cg` lkylk

dk`lnd2mb xacd jk -

cenily oeeiky ,df oipr iabl

lk ici lr miyrp q"yd meiqe

dwelga mitzzynd dl`

cenli cg` lky rpnpd one)

lk z` milyde cnl cg` lk eli`k df ixd ,(zg` dpya q"yd lk z`

.[q"yd

siqen ,dtÎlray dxezay zekldd cenily ,owfd epax xiaqn ef zxb`a

dbyda ziniptd ezceara mb icedi ly eytpa (zelrzd) ielir

dfe ,ely 'd z`xie 'd zad` ly zexxerzdae ,'ied zelcba zeppeazdae

elky ,icedi ly eale ey`x z` mb aviine dxeaba dnypd z` xfe`

.eizecne

oqipa 'a) eizegiyn zg`a r"p v"iixd iaxd xtiq ,ef zxb` zece`

g"yz3:(
x"en`` w"k ced xn` ,da`eyd zia zgny zecreezda ,g"nxz zpya

dylya owfd epax azk "dkxaa oigzet" ycewd zxb` z`y ,w"dxd

hilgd owfd epax w"k cedyk - dpey`xd mrta .zepey mipya miwlg

cr "dkxaa oigzet" zexxerzdÎwzt eikpegnl ozp f` ,yhixfnl zkll

bde zerexfd zpiga ode"epax w"k cedyk - dipyd mrta ."ytpay se

epxen zcewta ,yhixfnn cibnd w"k ced eaxe ,yhixfnn ay owfd

i"g yecwd exen zkxaae aehÎmyÎlrad4epax w"k ced - `ed in dlib ,

zeytp zepkqe dlecbd zeixg`de dyecwd eznyp zcixi zxhn - owfd

ly ipyd dwlg z` owfd epax w"k ced azk - jka zexeywd zeipgex

."ytpd ievin cr" cr "ozepd `ed in j`"n ycewd zxb`

ced ,eckple ,irvn`d x"enc` w"k ced ,epal xtqn owfd epax w"k ced

mipya zeiniptd eizeieeg z` ,"wcv gnv" w"dxd x"enf`` w"k

exen ly zegilyd z` cibnd axd exen el xqne riced f`n zepey`xd

,owfd epax w"k ced xne` ,dheytd dpen`d .aehÎmyÎlrad epax

zexqnzdd mr cgi ,cibnd axd w"ka ,cibnd axd icinlz ,epl dzidy

ly eiieeiv lk z` rval ,fer swez il dwiprd ,eil` ytp zexiqn ly

dnk xeark .zizenvre zinipt ytp zexiqnae xenb weica cibnd epax

,iicinlz ,mikxa`dyk ,mipy

miaeyiae zexiira eayiizd

dqnrnd ilbxl ixd ,mipey

,cibnd epax w"k ilr lihdy

myd zxfra ,rval icke

ziniptd dpeekd z` ,jxazi

- df mlerl iznyp zcixi ly

oigzet" zxb`a iztqed

dzre" rhwd z` "dkxaa

j` .`pe `p 'ek mrtd

oi`e 'ek `c oebke 'ek zezaya

."'eke dxez `l` aeh

Cøáì ,äëøáa ïéçúBt§¦¦§¨¨§¨¥
áBè ék 'äì úBãBäìe5.,éLôð éçzå äòîL äáBè äòeîL §©¦§¨¨¨§¨©§¦©§¦

¯,iytp z` dziigdy daeh dreny izrnyàlà áBè ïéà¥¤¨
¯ ,äøBzxn`nk ,dxezl `id dpeekd "aeh" mixne`yk ¨

zea` zkqna dpynd6mixacn ep` dxez ly aeh dfi` lre ,
- ?o`k"äîéîz 'ä úøBz"7`idy itk 'd zxez lry ± ©§¦¨

zpprxne dign `id ,"ytp zaiyn" `idy aezk ixd "dninz"
ytpd z`,ñ"Mä ìk úîìLä Bæ8Blk9¯q"yd lk meiq ©§¨©¨©©ª

elek10,¯ ,ù"ðàî íéðéðîe úBøéò áøa,miciqgìò äàãBä §Ÿ£¨¦§¨¦¥¨¨©
øáòä,xara z`f eyry lr dcez ±¯ ,ãéúòä ìò äLwáe ¤¨¨©¨¨©¤¨¦

,cizra mb z`f zeyrl dywaeïzé äk,'d ±éñBé äëå'ä ó Ÿ¦¥§Ÿ¦
íéøBaba íaì õnàì11,.äøBz ìL äøeáâa ,äðLa äðL écî §©¥¦¨©¦¦¦¥¨¨§¨¨¦§¨¤¨

xzei dtqed ixd `id z"iyd ly eztqeze) 'd siqeie ozi jk ±
envr xwird xy`n12miwfgd oia mdizeal z` aviile wfgl ,(

dxezdy wfegae dxeaba (wfg df didi miwfgl qgia mby)
.dwiprnät-ìòaL äøBz ìL dúøeáb íãà éðáì òéãBäìe13 §¦©¦§¥¨¨§¨¨¤¨¤§©¤

¯ ,æò dçëå,`wec dtÎlray dxezl dpeekd ,dxez ly dxeab §Ÿ¨Ÿ
dxezy ,(zepeilrd zexitqa) dxezd yxeya xacd jky
oinid ewa ixd `id dnkgd zxitqe ,"dnkg"a `id azkay

"dpia"a `id dtÎlray dxez eli`e ,(cqg)14dpiad zxitqe ,
"dxeab il dpia ip`")15dxeab) l`nyd ewa `id (16icke .(

ly eznypl dtÎlray dxez dwiprny dxeabd oipr ricedl
- icediLøt,xiaqde hxit ±íBìMä-åéìò Cìnä äîìL17: ¥©§ŸŸ©¤¤¨¨©¨
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ùã÷ä úøâà
ïéçúåô àéë 'äì úåãåäìå êøáì äëøáá

äòîù äáåè äòåîù .áåè
.äîéîú 'ä úøåú .äøåú àìà áåè ïéà .éùôð éçúå
íéðéðîå úåøééò áåøá åìåë ñ"ùä ìë úîìùä åæ
äë .ãéúòä ìò äù÷áå øáòä ìò äàãåä .ù"ðàî

éñåé äëå ïúéäðù éãî íéøåáâá íáì õîàì 'ä ó
äúøåáâ íãà éðáì òéãåäìå .äøåú ìù äøåáâá äðùá
ä"ò êìîä äîìù 'éô .æåò äçëå ô"òáù äøåú ìù
ãéîòîä øáã íä íéðúî .'åë äéðúî æåòá äøâç
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9

.2.267 ע' ח"י שיחות לקוטי ראה א. צג, 3.170.שבת ע' ה'תש"ח המאמרים השילוני.4.ספר ‡„ÂÓ"¯5.אחי' ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."(וא"ו פנ"ח, מב"ר והוא נב. כד, שרה חיי (פרש"י ע"ז שמודים הבשו"ט ועל מ"ג.6."בקשר ח.7.פ"ו יט, תהלים

.8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."גמרא בהם שאין המס' גם צ"ל הש"ס דחלוקת ˘ËÈÏ"‡:9."מכאן  ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הכוונה"
סיפור  אלא שאינן (ואף ומדות תמיד גם (כנ"ל), וטהרות זרעים גם ס"ז), סתקפ"ב או"ח בשו"ע ואחרונים ט"ז (עיין ככולו רובו לשלול

בתיו"ט הועתק פיהמ"ש, ראה -Ì˘."(.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"Ê‡˘."זה במובן גם ‡„ÂÓ"¯11."תמימה" ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘בהיותו) דכאו"א הלימוד שעי"ז דרבים, ת"ת ה"ז שבנדו"ד – בזה הכוונה הלב)ÏÁ˜"אולי (לאמץ ותוצאותיו מהרבים)

ד.12.ביותר". פס"א, ˘ËÈÏ"‡:13.ב"ר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הש"ס – עסקינן ˘ËÈÏ"‡:14."דבה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ עפמש"כ"
סוסכ"ט". ב.15.אגה"ק ג, ˘ËÈÏ"‡:16.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."גבורות או חסדים רובו זו"ן – ותושבע"פ תושב"כ נ"ל: "יותר

יז.17. לא, משלי



a`Îmgpnעח 'f iying mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ "'eë äéðúî æòá äøâç"zenype l`xyi zqpk ,"lig zy`" ¨§¨§Ÿ¨§¤¨
epiid "fer") ,dxez ly "fer"a dipzn z` zxbeg ,l`xyi

dxez18"dxez `l` fer oi`" ,19ly dipzn zwfgn dxezdy ,(
envr z` xbegy ici lr envr z` wfgn xeaby myk ,dnyp

,`eti` ,`ed dn .dxebga
qgia "miipzn"d oipr
zxbeg dxezdy ,dnypl
- ?mze` zwfgne
øác íä ,"íéðúî"¨§©¦¥¨¨
íò óebä ìk ãéîònä©©£¦¨©¦
ãîBòå ávpä Làøä̈Ÿ©¦¨§¥
íéëéìBnä íäå ,íäéìò£¥¤§¥©¦¦

BúBà íéàéáîez` ± §¦¦
,y`xde sebdæBçîì¦§

àeäL Bîëe .Böôç¤§§¤
¯ ,óebä úeiîLâa§©§¦©
micinrn "miipzn"dy
sebd lk z` miaviine
mewnl eze` mi`iane
,my zeidl dvex `edy

àeä Ck,mb ±úðéçáa ¨¦§¦©
Lôpä úeiðçeø¨¦©¤¤

¯ ,úéäìàälry ¨¡Ÿ¦
mr cgi dnypd ly 'seb'd lk cner ,dnypd ly "miipzn"d
dzilkzl dnypd z` `ian df xace ,dnypd ly 'y`x'd
- df ixd ?dnypd ly "miipzn"d ,`eti` ,md dn .ztqkpd

ãçà 'äa úézîàä äðeîàä,`edy ±óBñ-ïéà,uw ila ± ¨¡¨¨£¦¦©¤¨¥
ïéîìò ìk àlîî eäéàc ,àeä-Ceøalk `lnn `edy ± ¨§¦§©¥¨¨§¦

`xap lkl zn`zene znvnevnd zinipt zeiga zenlerd
,cgeina¯ ,ïéîìò ìk ááBñåzenlerd lk siwne aaeq `ede §¥¨¨§¦

oi` okl xy`e ,mdn dlrn dlrnl `idy zeiga mze` digne
dtiwn `id `l` ,zeinipta mda lawzdl dleki ef zeig

,mdilr¯ ,dépî éeðt øúà úéìådidiy (dbixcne) mewn oi` §¥£©¨¦¥
,my ievn didi `ly ,epnn ieptõ÷ ïéà ãò äìòîìseq oi` ± §©§¨©¥¥

ezeidne ,mlerdn dlrp ezeide ely zelrzdd zpigal uwe
,mlerdn "hyten"¯ ,úéìëz ïéà ãò ähîìeuwe seq oi`y §©¨©¥©§¦

mlerdy ote`a mlera ezeyalzdle dhn dhn ezcixi gekl
dlrnl mb `id ely "zeiteq oi`"dy ,ixd ± zewl`d lr xizqn

.dhnl mbeïéøèñ 'ãì ïëå,miccvd zrax` itlk xacd jke ± §¥§¦§¦

,oetve mexc ,axrn ,gxfn¯ ,Lnî óBñ-ïéà úðéçáalk ¦§¦©¥©¨
,dlrn :mewn ly zeevwd yya ,"mewn"l qgia `ed xen`d

.zegex rax`e dhnïëåmb xacd jke ±,Lôðå äðL úðéçáa §¥¦§¦©¨¨§¤¤
òãBpkitk) "ytp"e "dpy" ,"mler"l zwlgzn d`ixad ,oky ± ©©

dxivi xtqa aezky20:(
,dlrn) mewn ± mler
± dpy ,(zegex 'ce dhn
(cizre ded ,xar) onf
myk ,ixd .zeig ± ytpe
"seqÎoi`"e "cg`" `edy
jk ,(mewna) "mler"a
(onfa) "dpy"a mb xacd

."ytp"aeBæ äðeîà äpä¦¥¡¨
úðéça íLa úàø÷ð¦§¥§¥§¦©

"íéðúî"21,¯ly mipznd ¨§©¦
ytpd22,ãéîònä øác̈¨©©£¦

¯ ,Làøä úà íi÷îely §©¥¤¨Ÿ
,ytpdìëOä àeä©¥¤

úòc ÷éîòîe ïðBaúnä©¦§¥©£¦©©
-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa¦§ª©¥¨
-íìBò úðéçáa àeä¦§¦©¨

¯ ,Lôð-äðL`edy itk ¨¨¤¤
zeige onf ,mewna iteqÎoi`

iiwn ef dpen` .mi`xapd lk ly,lkyd ,y`xd z` dwifgne zn
`ed 'd zelcba dpadde lkyd miiwzne cner eilr ceqid oky

mb `id zeppeazdde .'ied zecg`a dpen`dBcñç áøáe§Ÿ©§
¯ ,"BáBø÷ íò" úBéäì ,eðnò åéúBàìôðå,eil` aexw `edy mr §¦§§¨¦¨¦§©§

Ba ä÷áãìe,jxazi ±òãBpk ,Lnî,reciy itke ±¯ øîànî §¨§¨©¨©©¦©£©
l"f epinkg23:íéáBè íéNòîe äáeLúa úçà äòL äôé"¨¨¨¨©©¦§¨©£¦¦

¯ ,"àaä íìBò éiç ìkî äfä íìBòa,meyn ?recn z`fàeäL ¨¨©¤¦¨©¥¨©¨¤
`ed ,`ad mlerd ±"äðéëL" úàø÷pä äðéçaî äøàäå åéæ ÷ø©¦§¤¨¨¦§¦¨©¦§¥§¦¨

`edy iptn "dpiky" `xwp `ede ±¯ ,'eë ïëBMämi`xapa ©¥
zekiiy dl yiy dbxcne dpiga ef ixd ok m`e .mze` digne
zernyna o`k mipeekzn eil`y ,ocr oba ielibd oky ,mi`xapl

,"dpiky" zpigan dx`d ± wx `ed ,"`ad mler"àøáðå± §¦§¨
,e`xap ocrd obe `ad mlerdeúçà ã"eéa,c"ei ,zg` ze`a ± §©©

Cøaúé BîMîl"f epinkg xn`nk ±24weqtd lr25xev 'd d"ia : ¦§¦§¨¥
,"minlerìáà ,'eë,eli`e ±ïéáø÷î íéáBè íéNòîe äáeLz £¨§¨©£¦¦§¨§¦

,ìBëéák Búeîöòå Búeäîì ,Lnî íéîMaL íäéáàì ìàøNé¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦©¨§©§©§¦§¨

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

ùã÷ä úøâà
íäå .íäéìò ãîåòå áöðä ùàøä íò óåâä ìë
àåäù åîëå .åöôç æåçîì åúåà íéàéáîå íéëéìåîä
ùôðä úåéðçåø 'éçáá àåä êë óåâä úåéîùâá
åäéàã ä"á ñ"à ãçà 'äá úéúéîàä äðåîàä úéäìàä
ïéà ãò äìòîì äéðéî éåðô øúà úéìå ò"ëåñå ò"ëîî
ñ"à 'éçáá ïéøèñ 'ãì ïëå úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷
åæ äðåîà äðä .òãåðë ùôðå äðù 'éçáá ïëå .ùîî
ùàøä úà íéé÷îå ãéîòîä øáã íéðúî 'éçá íùá '÷ð
ä"á ñ"à úìåãâá úòã ÷éîòîå ïðåáúîä ìëùä àåä
åðîò åéúåàìôðå åãñç áåøáå .ùôð äðù íìåò 'éçáá
øîàîî òãåðë ùîî åá ä÷áãìå åáåø÷ íò úåéäì
ééç ìëî æ"äåòá è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé
ïëåùä äðéëù '÷ðä 'éçáî äøàäå åéæ ÷ø àåäù á"äåò
äáåùú ìáà 'åë 'úé åîùî 'à ã"åéá àøáðå 'åë
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéáø÷î íéáåè íéùòîå
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.18:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יתרו ס"פ (ואוה"ת) תו"א ובכ"מ.19."ראה ב. לב, האזינו ובכ"מ.20.ספרי מ"ג. על 21.פ"ג
כתב אחת, היא שאמונה למה רבים ל' "מתנים" מתאים כיצד ˘ËÈÏ"‡:השאלה, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îחיים מים "גם (1'ÂÎÂ 'ÂÎÂ.רבים ל' -

דחלק מתניו איזור צדק והי' עה"פ [באוה"ת ] עיי"ש (2ÛÂ‚‰"מתנים" זהו מהלב ש"נמשך"ÈÏÂ‡Âלמטה מפני רבים ל' דנק' ·˘Èי"ל
ÈÏÂ‡Â ˘ÓÓ ÔÎÂ ,ÌÈÎ¯È דיבר אחת בזה גם למה הטעם עפ"ז ויל"פ לך. יהי' ולא אנכי שתים גם אבל אחת דהיא באמונה יותר עוד

וק"ל".˘˙ÌÈאלקי' הנ"ל לביאור - רפ"כ מתניא ג"כ ולהעיר שמעתי. (אמונה)22.זו בנמשל מבאר הזקן רבנו אין מדוע השאלה, על
כתב חפצו, למחוז הגוף את מוליכים שהמתנים מה ˘ËÈÏ"‡:הענין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î הש"ס לימוד שמחזק אף - זו אגה"ק כוונת "עיקר

בעוז חגרה הכתוב פי' וגם ועניני'. לתפלה בנוגע - Ê‰וכו' ¯‡·Ï לזרועות ·‡ בנוגע מבאר ולכן מצ"ע). הכתוב לבאר - כ"כ (ולא כו'
-¯"Â„ע"ד עכ"פ בקיצור התפלה, ענין שזהו וכמובן ¯‡˘- כאן. ביאורו ענין אין בספ"מ) כמובן - (מצות הגוף אבל התבוננות, -

שעת - וזמן "עת בנוגע מההמשך למחוז ˙ÏÙ˙ג"כ אותו ומביאים דמוליכים דענין הנמשל ג"כ יל"פ עפ"ז "הגוף". שמשמיט - כו'"
כו'". המוצב בסולם הליכה ענינה התפלה שהרי מי"ז.23.חפצו, פ"ד ב.24.אבות כט, ד.25.מנחות כו, ישעי'



עט a`Îmgpn 'g iyiy mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî 'ç éùéù íåé
,204 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àåä éî êà,204 'nr cr:'åë ùôðä éåöéî

¯`edy ,envr d"awd ly ezenvre ezednlóBñ-ïéà úðéça§¦©¥
áeúkL Bîëe ,Lnî26:BãBä"`ed ,cala ±éîLå õøà ìò,í ©¨§¤¨©¤¤§¨¨¦

¯,jxazi epnn cala eife ced `id miny lye ux` ly zeigd
¯ ,"'eë Bnòì ïø÷ íøiå,"oxw"n `id dkyndd l`xyi enrle ©¨¤¤¤§©

"oxw" .ezenvrn27`ed
oxw mxi"e ,xacd mvr ixd
ipaly ,epiid "enrl
dkyndd (enr) l`xyi
,"seqÎoi`"n zinvr `id
åéúBöîa eðLc÷ øLà"£¤¦§¨§¦§¨

."'eë eðeöå,xnelk ± §¦¨
epze` dlrd zeevnay
dyecwl ,`ed ezelrzdl
lcaene yecw `edy ef
lk aaeq" zpiga ,mlerdn
wxta lirl xkfpk ,"oinlr

mc`yke ,oey`xd wlga ok iptle ,"daeyzd zxb`" ly oexg`d
eaexw mr zeidl ,epz` d"awd ly lecbd ecqga opeazn
- xxerle zelbl xacd ixd jixv ,ynn jxazi ea miweace

"'eë íéðtä íénë"å28,Bæ äðeázî ãéìBäìoian `edy ± §©©¦©¨¦§¦¦§¨
,epz` lecbd ecqge d"awd ly ezelcbeîéçøe eìéçcd`xi ± §¦§¦

,dad`eíéiìëN,lkyd zervn`a zeclepd ±¯ ,íéiòáè Bà ¦§¦¦¦§¦¦
lkyde ,icedi ly dnyp lka raha opyiy d`xide dad`d

cala oze` milbn zeppeazdde29,úBéäì,elv` ±÷òö" úðéça ¦§§¦©¨©
¯ ,"'ä ìà íaìidef .ea dwacl d"awdl rbrbzde wrv mal ¦¨¤

.zewiace mirebrb ,"dwrv" ly ote`a dad`Bàzeppeazddy ±
ea xxerzúðéçaly dad` ±,äfò úáäìLå Là étLø §¦©¦§¥¥§©§¤¤©¨

¯ ,"àBöø" úðéçáa,d"awdl oeilke oe`nvCk-øçàåixg` ± ¦§¦©¨§©©¨
"a xxerzdy,d"awda llkidle zelkidl dvex `edy ,"`evx

okn xg`l zeidl eilr
¯ ,"áBL" úðéçáaaeyl ¦§¦©

seba dnyp ,enewn l`
,d"awd l` lehia jez

úBéäì,didiy jk ±ãçt ¦§©©
Búlãbî LBáìå Baìa 'ä§¦§¥¦§ª¨

¯ ,'eëdidz d`xidy
,zilrpd dzpigaa
ly ezelcb ipta yiiazdl
zrpend dyea ,d"awd
`edy xac zeyrln eze`

,d"awd ipira rxàeäå± §
`id ,dyeae cgt ,d`xi ly dpigad¯ ,"äçBc ìàîN" úðéça§¦©§Ÿ¨

ly aexiwa cenrl `ly dgecd ,dlrnly dxeabe l`ny zpiga
"ipwagz epini"n d`ad) dad`30,dyeae cgta `l` (Bîk§

äøBz-ïzîa áeúkL31:÷çøî eãîòiå eòðiå íòä àøiå"± ¤¨§©©¨©©§¨¨©¨ª©©©§¥¨Ÿ
lehiae d`xi l`xyi ipaa dlrt dxez ozn ly zelbzdd

,ycewd l` zybl `xiy ,xeg`l dbiqpa mi`hazndïäå ,"'eë§¥
od ,d`xide dad`d ±:LôpaL óeâäå úBòBøfä úBðéçadad` §¦©§§©¤©¤¤

`id ,dxeab ± d`xie ,(oini rexf) "`pini `rexc" `id ,cqg ±
(l`ny rexf) "`l`ny `rexc"32.

¯ ,"íéðúî" úðéçáì æòå çk ïúBpä àeä éî Càdpen`l ©¦©¥Ÿ©¨Ÿ¦§¦©¨§©¦
,zxb`d zligza lirl xkfpk "miipzn" z`xwpdãéîòäì§©£¦

úBòBøfäå Làøä íi÷ìeef dpen`l gekd z` ozep in ± §©¥¨Ÿ§©§
"y`x"d ,'d zelcba opeaznd lkyd z` wifgdle cinrdl

'd zad` z`e ,ytpay
"zerexf"d ,'d z`xie
yiyk mb ?ytpay
,dly "oefn"d dpen`l

aezky enk33drxe" :
`id `linne ,"dpen`
fere gek ozep dn ± ieliba

dpigaa "zerexf"de "y`x"d z` 'eke cinrdl ef dpen`l
?dpen`n dlrnlyàeä,df ixd ±äøBza úBëìä ãenìå ÷ñò¥¤§¦£¨©¨

¯ ,ät-ìòaL,dnypd ly dpen`l oefnde mgld `id dxez ¤§©¤
aezky itk34,dxezl `id dpeekdy ,"ingla engl ekl" :

,dtÎlray dxez cenill cgeinaeàéäL,dtÎlray dxez ± ¤¦
`id¯ ,ïBéìòä ïBöø éelb úðéçaly ote`a `ed oeilrd oevxd §¦©¦§¨¤§

`wec edf - eihxt lk lr zexidaa dlbzn `edyk ,"ielib"
zexidaa mircei `l azkay dxezd on ,oky .dtÎlray dxeza
oeilrd oevxd edn weicae
oebk .zniieqn devna
dxezd on :oilitz zevna
wx aezk da ,azkay
jci lr ze`l mzxywe"

"jipir oia zethehl eide35,
dn oiicr mircei `l
dxeza wx ;"jipir oia" `ed okide zethehd od cvik ,xywl
d"awd ly epevx `ed dn dxexa dxeva xdazn dtÎlray
,zeevnd x`ya xacd jke .eihxt lk lr oilitz zevna
xacdy itk) oeilrd oevxd ly ielibd `id dtÎlray dxezdy
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ù"îëå ùîî ñ"à 'éçá ìåëéáë åúåîöòå åúåäîì ùîî
'åë å"á÷à 'åë åîòì ïø÷ íøéå íéîùå õøà ìò åãåä
åà íééìëù ø"åã åæ äðåáúî ãéìåäì 'åë íéðôä íéîëå
éôùø 'éçá åà 'ä ìà íáì ÷òö 'éçá úåéäì íééòáè
áåù 'éçáá ë"çàå àåöø 'éçáá äæò úáäìùå ùà
'éçá àåäå 'åë åúìåãâî ùåáéìå åáìá 'ä ãçô úåéäì
åãîòéå åòåðéå íòä àøéå ú"îá ù"îë äçåã ìàîù

:ùôðáù óåâäå úåòåøæä 'éçá ïäå 'åë ÷åçøî

êàãéîòäì íéðúî 'éçáì æåòå çë ïúåðä àåä éî
úåëìä ãåîéìå ÷ñò àåä úåòåøæäå ùàøä íéé÷ìå
àúééøåàã ïåéìòä ïåöø éåìéâ 'éçá àéäù ô"òáù äøåúá
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יג.26. קמה, ˘ËÈÏ"‡:27.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וחומש קרן הל' ˘ËÈÏ"‡:28."ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ח"א "וכמשנ"ת
˘ËÈÏ"‡:29.פמ"ט". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ד ח"א ג.30."וכמשנ"ת ח, טו.31.שה"ש כ, אליהו).32.יתרו (פתח בהקדמה תקו"ז

ג.33. לז, ה.34.תהלים ט, ח.35.משלי ו, ואתחנן



a`Îmgpnפ 'g iyiy mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zexnl .(h"k oniq "ycewd zxb`"a oldl hexhexta x`azn
mixne` ixd llka dxezd lry36,"zwtp dnkgn `ziixe`"

,o`k mixne` `eti` ,cvik ,dlrnly dnkg zpiga `id dxezy
epax xne` jk lr - ?"dnkg"n dlrnly oeilrd oevx `edy

:owfdäîëçî àúéøBàc§©§¨¥¨§¨
¯ ,ú÷ôðc àéädz`ivi ¦§¨§©

dxezd ly dzelbzde
"dnkg" zpigan `id

,dlrnlydøB÷î ìáà£¨§¨
dLøLå,dxezd ly ± §¨§¨

äìòî äìòîì àeä§©§¨©§¨
àeäå ,äîëç úðéçaî¦§¦©¨§¨§

La àø÷päïBöø" í ©¦§¨§¥§
¯ ,àeä-Ceøa "ïBéìòä̈¤§¨
dnkgn dlrnl `ed oevx
ozepe (aaeq) siwn `ede

,dnkga gekBîëe§
áeúkL37:¯itlk ¤¨

zlret dxezdy dlertd
:dnypaïBöø äpvk"©¦¨¨

"epøèòz38,¯dzlert ©§§¤
dnypd lr dxezd ly
dxhr `id dxez zcneld

,dqgneàéäL äøèòk©£¨¨¤¦
¯ ,LàøaL ïéçnä ìòfere wfeg wiprdl dgeka yi okl ©©Ÿ¦¤¨Ÿ

,opeaznd lkyd ± y`xay oigend z` micinrnd "miipzn"l
lk .dlbn e` cilen lkydy d`xide dad`d ,"zerexf"d oke
,oky .dtÎlray dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn df
dlrnly "xzk"d zpiga ,oeilrd oevxd ieliba `hazn oda

,"dnkg" zpiganòãBpëå,reciy enke ±ìò eLøtM äîî §©©¦©¤¥§©
÷eñt39:¯ ;"dìòa úøèò ìéç úLà"owfd epax xiaqny itk ¨¥¤©¦£¤¤©§¨

dxez epiid "lig zy`"y ,h"k oniq "ycewd zxb`"a oldl
"dl opixw dtÎlray dxez dt zekln" ,dtÎlray40zekldde ,

aezky enk ,xtqn ila ody dtÎlray dxezay zeaexnd41:
zekldd mdy "xtqn oi` zenlre"42xzke "dxhr" od -

.oigene dnkg zpiga ,"dlra"líBé ìëa úBëìä äðBMä ìë"å§¨©¤£¨§¨
"'eë43.z` ozep dn ,oky ,"`ad mler oa `edy el ghaen ±

df ixd - ?`ad mler ly ziwl`d zelbzdd z` helwl gekd
,dnypl yeal xvep odny ,dtÎlray dxez ly zekldd `wec
xiaqn owfd epaxy itk ,ziwl`d zelbzdd z` helwl lkezy

.h"k oniqa oldl hexhextaeäæå:aezky dn ±æòá äøâç" §¤¨§¨§Ÿ
"äøBz àlà æò ïéà" ¯ "äéðúî44,¯,"fer" z`xwp dxezd ¨§¤¨¥Ÿ¤¨¨

,wfegàéäL,`idy iptn ±íéðúî úðéçáì æòå çk úðúBð± ¤¦¤¤Ÿ©§Ÿ¦§¦©¨§©¦
,dnypd ly¯ ,da íéLaìîe íéøeâçä,dtÎlray dxeza ©£¦§ª¨¦¨

¯ ,äéúBòBøæ õnàìe ÷fçìÎy ,dnypd lyeîéçøe eìéçc ïä §©¥§©¥§¤¨¥§¦§¦
,dad`e d`xi ±íéiìëN,oze` cilen lkydy ±,íéiòáè Bà ¦§¦¦¦§¦¦

¯,oze` dlbn wx lkyde ,dnypa raha ody dad`e d`xiìk̈
dìéc àøeòL íeôì ãç,`ed "exeriy"l m`zda cg` lk ± ©§¦¨¦¥

d`xil jiiy `ed m`
e` ,"miilky" dad`e
d`xil jiiy `edy
,cala "miirah" dad`e
ici lr wfgzn df lk
dxez ly zekldd cenil
xne` okl .dtÎlray
fera dxbg" weqtd
lr xeaibdy enk ,"'ipzn
eipzn z` xbeg `edy ici
,df ici lr wfgzn `ed -
lr dnypd zwfgzn jk
xe`"de "dxibg"d ici
dilr jynpd "siwn
ielibay oeilrd oevxdn
Îlray dxez ly zeklda

.dtíei÷å úãîòä ìòå)§©©£¨©§¦
,LôpaL Làøä úðéça§¦©¨Ÿ¤©¤¤
ïðBaúnä ìëOä àeä©¥¤©¦§¥

¯ ,'eë,lirl xaqenk
¯ øîà:jlnd dnly jk lr¯ ,"'eë døçñ áBè ék äîòè" ¨©¨£¨¦©£¨

,aeh dly "xgqn"dy "dnrh" `id¯ :(øçà íB÷îa øàáîe§Ÿ¨§¨©¥
zcear ly dpipr xiaqdl xwira owfd epax oeekzn o`k ,oky

ltzdonfdy ,oldl oiivn `edy itk ,'d z`xie 'd zad` ,d
,dltzd onf `ed ('d z`xie 'd zad`) "miipzn"d aeviie wefigl
lkyd ,"y`x"d oipr z` cala xeviwa o`k xikfn `ed okl
dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn `ed mby ,opeaznd

.dtÎlray¯ ,Làøäå úBòBøfä õenàå ÷efçä ïîæe úò Cà©¥§©©¦§¦©§§¨Ÿ
,opeaznd lkyde ,d`xide dad`d,øçMä úlôz úòL àéä¦§©§¦©©©©

.äìòîì ïBéìòä ïBöø úòå íéîçø úòL àéäLxi`n f` ± ¤¦§©©£¦§¥§¨¤§§©§¨
z` wfgn ixd `ed oevxdy oeeike ;oeilrd oevxd dlbzne
,opeaznd lkyd ,"y`x"d z`e ,'d z`xie 'd zad` ,"zerexf"d
"zerexf"d wefigl onfd `ed ,oeilrd oevxd xi`n da dryd okl
e` xveie ,'d zelcba icedi opeazn dltzd zryay ,"y`x"de

.'d zad`e 'd z`xi ekeza dlbn¯ ,úàæìåepax xne` ,okle §¨Ÿ
,owfd,'ä éLwánî Lwáà dúBàÎy,åcçé eìékNéå eðéáé ¨£©¥¦§©§¥¨¦§©§¦©§¨

úBéäìå,didiye ±ézáúkM äî ìk íäéðéò ïéa ïBøkæì §¦§§¦¨¥¥¥¤¨©¤¨©§¦
ã÷zLà íäéìà45èøôáe ,ììëa,izazky dn ±úðek ïéðòî £¥¤¤§¨©¦§¨¦§¨¥¦§©©¨©

¯ ,àaìc à÷îòî älôzä,ald wnern'ä ïeLøãé íBé íBé ©§¦¨¥¨§¨§¦¨¦§§
,ea dwacle d"awd l` aexw zeidl ±,íLôð ìëáe íaì ìëa§¨¦¨§¨©§¨
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ùã÷ä úøâà
äìòîì àåä äùøùå äøå÷î ìáà ú÷ôðã àéä äîëçî
ïåéìòä ïåöø íùá àø÷ðä àåäå äîëç 'éçáî äìòî
ìò àéäù äøèòë åðøèòú ïåöø äðöë ù"îëå ä"á
úøèò ìéç úùà ô"ò ù"îî òãåðëå ùàøáù ïéçåîä
äøâç åäæå .'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìëå .äìòá
æåòå çë úðúåð àéäù äøåú àìà æåò ïéà äéðúî æåòá
õîàìå ÷æçì äá íéùáåìîå íéøåâçä íéðúî 'éçáì
íåôì ãç ìë íééòáè åà íééìëù ø"åã ïä äéúåòåøæ
ùàøä úðéçá íåé÷å úãîòä ìòå) .äéìéã àøåòéù
éë äîòè øîà 'åë ïðåáúîä ìëùä àåä ùôðáù
÷åæéçä ïîæå úò êà :(à"îá øàåáîå 'åë äøçñ áåè
øçùä úìôú úòù àéä ùàøäå úåòåøæä õåîéàå
úàæìå .äìòîì ïåéìòä ïåöø úòå íéîçø úòù àéäù
úåéäìå åéãçé åìéëùéå åðéáé 'ä éù÷áîî ù÷áà äúåà
ã÷úùà íäéìà éúáúëù äî ìë íäéðéò ïéá ïåøëæì
àáìã à÷îåòî äìôúä úðååë ïéðòî èøôáå .ììëá
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ועוד.36. א. קכא, יג.37.זח"ב ה, ˘ËÈÏ"‡:38.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ובכ"ז צדדים מג' הגוף על המגין מגן - בכ"מ "דצינה
כאן". דעטרה ענין שגם היינו - כאן) פרש"י ראה - תסובבנו (ולא תעטרנו ד.39.מסיים יב, התקו"ז.40.משלי שה"ש 41.הקדמת

ה. ˘ËÈÏ"‡:42.ו, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(שם) בשהש"ר וש"נ.43."כדאיתא נדה, ובכ"מ.44.סוף שם. האזינו באגה"ק 45.ספרי
הקו"א. שבסוף – תוכיח הוכח ד"ה



פי a`Îmgpn 'h ycew zay mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî 'è ùãå÷ úáù íåé
,bw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íòôä äúòå,bw 'nr cr:'åëå äøåú àìà

¯ ,'ä éðt çëð íénk CtzLz íLôðåz`xwp ixd dltz §©§¨¦§©¥©©¦Ÿ©§¥
ytpd zkity46,øîàîëe§©£©

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨¦§¨¨
'éøôñ'aweqtd lr ±47 §¦§¥

lry ,"jytp lkae"
zeidl dltzdéevî ãò"©¦

¯ :"'eë Lôpäytpdy ©¤¤
z`hazne zvxtzn

enk ,mizrl zyxtzn "ievin" dlnd .'d zad` ly zektzyda
oiid z` helwl xzei mewn da oi`e d`ln `idyk ziag lynl

zvw dvegd ± miwcqd jxc ± uxtzn ,oiwyn x`y e`
zexnly ,dwyndn
edyna xaecny
xvep df ixd ,dwyndn
z`f wgec 'mvr'dy dnn
.ezeyicb z`tn dvegd
dryay oaen mb jk
jtzyn ytpd mvry
,cala edyn jkn `vei ,zeipeviga ,zelbzda ixd ,dad`a

.zeipeviga d`xp `edy cr uxtznd

éñBé éðpä ,íòtä äzòåäLwáe ,øeàa úôñBúa éãé úéðL ó §©¨©©©¦§¦¦¥¦¨¦§¤¤¥©¨¨
íéáBøwä íéîBìL éLðà ìk éðôì äNeøôe äçeèL äìeôk§¨§¨§¨¦§¥¨©§¥§¦©§¦

,íäéìò íi÷ì ,íé÷Bçøäå,mdipia bidpdle -ìçä éîé ìkL §¨§¦§©¥£¥¤¤¨§¥©Ÿ
ìk éàðt íäì ïéàL íé÷ñò éìòaä äázä éðôì eãøé àìŸ¥§¦§¥©¥¨©©£¥£¨¦¤¥¨¤§©¨

íäì LiL íúBà ÷ø ,Ck̈©¨¤¥¨¤
,éàðtiptl ecxi - §©

,daizd,íéãnìnä Bà©§©§¦
ïçìL ìò íéëeîqä Bà©§¦©ª§©
íéìBëiL ,íäéáà£¦¤¤§¦

éøàäìøçMä úlôúa C §©£¦¦§¦©©©©
äöçîe äòL Cøò¤¤¨¨¤¡¨

úBçôì48úBîé ìk §¨¨§
ìçä49ãøBiä äéäé íäî , ©Ÿ¥¤¦§¤©¥

ét-ìò ,äázä éðôì¦§¥©¥¨©¦
,ìøBbäin lxeba elriy - ©¨

,cenrd iptl lltziBà
.áøä éevø ét-ìòly ± ©¦¦¨Ÿ

in rawii ,milltznd
.dltzÎlrad didiàeäå§

,dltzÎlrad ±óñàé¤¡Ÿ
ìk Bì áéáña åéìà¥¨§¨¦¨
ïçìL ìò íéëeîqä©§¦©ª§©
íéãnìî Bà ,íäéáà£¦¤§©§¦

éøàäì eìëeiLC± ¤§§©£¦
,dltza,eäBîk- ¨

`ly ick ,eaiaq ecnriy
,xdnny in eze` lalai

äpLé ìáaepyi `ly ± §©§ª¤
`l` ,mixacd z`jk,dyrii:àðå àð̈§¨

íäì Lé íé÷ñò éìòa ìk íbL ,íéáBè íéîéå úBúaLa Cà©§©¨§¨¦¦¤©¨©£¥£¨¦¥¨¤
øLkä úòLe ,éàðt,f` `id ±éøàäìúðeëa íúlôúa C §©§©©Ÿ¤§©£¦¦§¦¨¨§©¨©

íäéìò äaøcàå ,'äì íLôðå íaìd ilra lr ±,miwqrìhî ¦¨§©§¨©§©§©¨£¥¤ª¨
,æò øúéå úàN øúéa,zay zltz zpeeka jix`dl -Bîk §¤¤§¥§¤¤¨§

'íéiç çøà' 'Ceøò ïçìL'a áeúkL50,miwqrd ilra lry - ¤¨§ª§¨¨Ÿ©©¦
dxezl xzei ax onf zezaya yicwdl ,reayd lk miweqrd

,dltzleáeúkL Bîëe§¤¨
äLî úøBúa51:úLL" §©Ÿ¤¥¤

íBéå 'eë ãáòz íéîé̈¦©£Ÿ§
'äì úaL éòéáMä©§¦¦©¨©

éäìàà÷éc "Elky ± ¡Ÿ¤©§¨
'dl zeidl jixv zayd
'd ly mipiprl ,jiwl`
Îmeia enk `ly ,jiwl`
,"mkl" mb ea xn`py aeh
,"mkl" mb zeidl jixvy
zeidl jixv zaya eli`e

,'äì Blklkd xeqnl - ª©
.jiwl` 'd ly mipiprl
iptn `ed df lky oeeikn
zyy" ixg` `a dfy
ixg` ,"cearz mini
legd ini zyyay
,miinyb mipipra micaer
miwqr ilraa ixd
ini lkay ,dnecke
miweqr md reayd
dceara ,"cearz"a
i`cea ,miinyb mipipra
lky mlv` zeidl jixvy

.'dl didz zaydúàæìå,okle ±íä íb,miwqrd ilra ± §¨Ÿ©¥
ìøBbä ét-ìò ,áBè íBéå úaLa äázä éðôì eãøéin ± ¥§¦§¥©¥¨§©¨§©¦©¨

,dltzÎlrad didi:ã÷zLà ézáúkL Bîk ,áøä éevøa Bà§¦¨Ÿ§¤¨©§¦¤§¨©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íùôðå íùôð ìëáå íáì ìëá 'ä ïåùøãé íåé íåé
ãò éøôñá ì"æøàîëå 'ä éðô çëåð íéîë êôúùú

:'åë ùôðä éåöéî

äúòåéñåé éððä íòôäøåàéá úôñåúá éãé úéðù ó
ìë éðôì äùåøôå äçåèù äìåôë äù÷áå
ìëù íäéìò íéé÷ì íé÷åçøäå íéáåø÷ä íéîåìù éùðà
ïéàù íé÷ñò éìòáä äáéúä éðôì åãøé àì ìåçä éîé
åà éàðô íäì ùéù íúåà ÷ø .ë"ë éàðô íäì
íéìåëéù íäéáà ïçìåù ìò íéëåîñä åà íéãîìîä
úåçôì äöçîå äòù êøò øçùä úìôúá êéøàäì
ô"ò äáéúä éðôì ãøåéä äéäé íäî ìåçä úåîé ìë
áéáñá åéìà óåñàé àåäå .áåøä éåöéø ô"ò åà ìøåâä
åìëåéù íéãîìî åà íäéáà ïçìåù ìò íéëåîñä ìë åì

:àðå àð äðåùé ìáá åäåîë êéøàäì
êàíé÷ñò éìòá ìë íâù íéáåè íéîéå úåúáùá

íúìôúá êéøàäì øùåëä úòùå éàðô íäì ùé
ìèåî íäéìò äáøãàå .'äì íùôðå íáì úðååëá
çøåà êåøò ïçìåùá áåúëù åîë æò øúéå úàù øúéá
ãåáòú íéîé úùù äùî úøåúá áåúëù åîëå íééç
.'äì åìåë à÷ééã êéäìà 'äì úáù éòéáùä íåéå 'åë
áåè íåéå úáùá äáéúä éðôì åãøé íä íâ úàæìå

:ã÷úùà ù"îë áåøä éåöéøá åà ìøåâä éô ìò
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טו.46. א, א' ה.47.שמואל ו, ˘ËÈÏ"‡:48.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מאה בס' ואגה"ק שם. ובמפרשיו ב סב, מזח"א "ולהעיר
ב". ט, שערים מאה וראה שם. ובהנסמן ב ב, ˘ËÈÏ"‡:49.שערים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ חסידים דאפילו ב) לב, (ברכות "ומש"כ

העמידה". לתפלת הכוונה שם – אחת שעה עצמה בתפלה מאריכים היו בהגהה.50.הראשונים ס"ב ˘ËÈÏ"‡:סר"צ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
יתנך". מי ד"ה תו"א ט.51."וראה כ, יתרו



a`Îmgpnפב 'h ycew zay mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éøö àc ïBâëeC §¨¨¦
,éòBãBàìdf oebkae - §¥

,ricedl yi,ézòãaL¤§©§¦
ì ,'ä äöøé íàçìL ¦¦§¤¦§Ÿ©

íéìbøî íéðéðnä ìëì§¨©¦§¨¦§©§¦
,òéãBäìe òãéì ,øúqa©¥¤¥©§¦©

,zece` -éî ìk̈¦
éî ìëå Bì øLôàL¤¤§¨§¨¦
éøàäì éàðt Bì LiLC ¤¥§©§©£¦

älôza ïiòìe± §©¥©§¦¨
jezne zekix`a lltzdl

,dpeekäçãð úBéäì ,íB÷î ÷eçøa ïBcð äéäé ¯ ìvòúîe¦§©¥¦§¤¦§¦¨¦§¦§¤

BàBáa íéãé ézLa¦§¥¨©¦§
äôì,owfd epax l` ± §Ÿ

ìíéäìà éøác" òîL ¦§Ÿ©¦§¥¡Ÿ¦
,"íéiç,zeciqg ixac - ©¦

äzà ¯ åàì ììkîe¦§©¨©¨
.ïä òîBL"e`l"dn ± ¥©¥

iny ,"od" rney dz`
dltzd zceara jix`iy

,'eke edeaxwiíéòîBMìå§©§¦
íäéìò àáúå ,íòðéª§©§¨Ÿ£¥¤
áBè ïéà"å ,áBè úkøa¦§©§¥

:'eëå "äøBz àlà¤¨¨§
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ùã÷ä úøâà
ïåâëåìëì çåìùì ä"éà éúòãáù éòåãåàì êéøö àã

éî ìë òéãåäìå òãéì øúñá íéìâøî íéðéðîä
ïééòìå êéøàäì éàðô åì ùéù éî ìëå åì øùôàù
äçãð úåéäì íå÷î ÷åçéøá ïåãéð 'éäé ìöòúîå äìôúá
åàì ììëîå ç"àã òåîùì äôì åàåáá íéãé éúùá
úëøá íäéìò àáúå íòðåé íéòîåùìå ïä òîåù äúà

:'åëå äøåú àìà áåè ïéàå áåè
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc zeaezk(ycew zay meil)

BàéöBäìddabdy o`k mixne` oi`y mrhde ,miaxd zeyxljxev §¦
y meyn ,`id d`vedLk ,ïðé÷ñò éàîa àëäz` diabdy xg` ¨¨§©©§¦¨§¤
,milrad zeyxa qikdãîòzeyxl `viy mcew milrad zeyxa ¨©

`vnpe ,miaxd zeyxl `vie aey xwr okn xg`le ,miaxd
zligz dzid `l minelyza aiigzp day dpey`xd dxiwrdy
aeige ,dpey`xd dxiwrd dlha cnryk ixdy ,llk dk`ln
zeyxn eteb z` xwr day ,dipyd dxiwrd zngn `a dzind
aeigy oeike ,miaxd zeyxl `vie ,ecia aepbd qikdyk ,cigid

.mdipya aiig ,cgi e`a `l daipbd aeige minelyzd

:uexizd z` `xnbd zxxanéàîì ãîò,apbd cnr jxev dfi`l - ¨©§©
,dpey`xd dxiwrd dniizqdy mixne` ep` ok zngnyéàcnr ¦

wxózëìixd ,etzk lr e`yn owzl -àeä déçøBà`yepd jxc - §©¥§¥
zaygp efk dcinr oi`e ,e`yn z` owzle minrtl cenrl ie`yn
.dpey`xd dxiwrd z` zlhane dk`lnd z` zniiqnd 'dgpd'k

:`xnbd dwiqnàlàxaecnLeôì ãîBòaok zngne ,gepl - ¤¨§¥¨
.dpey`xd dxiwrd dlhazd
,jixac itle :`xnbd zwiicnìáàzpn lr cner did m`ózëì £¨§©¥

éàî,f` oicd didi dn - ©
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המשך ביאור דמס' כתובות דיום שבת קולש עמ' א

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

àøîâ
,'eke 'ophewa e`xy dn olceba cirdl mipn`p el`e' :dpyna epipy

:licbdy ohwd ly ef zepn`pa i`pz d`ian `xnbdàðeä áø øîà̈©©¨
øaàeäå ,òLBäé áøc déohwl oin`dl minkg elwdy dn - §¥§©§ª©§

i`pza edf ,licbdyLiLsqep cr,Bnò ìBãbipyd crdy xnelk ¤¥¨¦
.dyrnd zii`x zrya mb lecb did ,enr cirny

* * *
eci azk dfe ,`a` ly eci azk df xnel mc` on`p' :dpyna epipy
dkxved recn `xnbd zx`an .'ig` ly eci azk dfe ,iax ly

:el` mipte` dyly hewpl dpyndïðéòîLà éàc ,àëéøöem` - §¦¨§¦©§§¦¨
znizg lr cirdl on`p `edy wx drinyn dpynd dzidåéáà̈¦

edfy mixaeq epiid ,ezephwa d`xydéab çéëLc íeMîdidy - ¦¦§¦©©¥
,da drhi `le eznizga iwa `ede ,cinz elv` ievnìáàlr £¨

znizg,Baø,jk lk elv` ievn epi`yàì.on`p epi` -éàå ©Ÿ§¦
ïðéòîLàwx,Baøedfy mixeaq epiiddéúîéà déì úéàc íeMî ©§§¦¨©¦§¦¥¥§¥

déaøcazk `edy geha did `l m`e ,eilr zlhen eax zni`y - §©¥
,xwy ea cirdl yyeg did eciåéáà ìáàlk epnn `xen el oi`y £¨¨¦

,jkézøz éðä ïðéòîLà éàå .àìmrhdy mixne` epiid ,el` ipy - Ÿ§¦©§§¦¨¨¥©§¥
aåéáàmeyn `edå ,déab çéëLca mrhdBaømeyn `eddéì úéàc ¨¦¦§¦©©¥§©§¦¥

àä àìå àä àì déì úéìc åéçà ìáà ,déúîéàelv` ievn epi`y - ¥§¥£¨¨¦§¥¥Ÿ¨§Ÿ¨
,epnn `xi epi`eàì àîéàlr cirdl edepin`d `ly xn`p `ny - ¥¨Ÿ

,eci znizgïì òîLî à÷,on`p `ed eig` znizg lr mbyïåék ¨©§©¨¥¨
cly ef zecrúBøèL íei÷`l` jxev da oi`,ïðaøcîixdy §¦§¨¦§©¨¨

,zexyka wfgen xhyd `ziixe`cnïðaø eäeðîéädn lr cirdl ¥§©¨¨
ezephwa d`xyan `idy efk zecr,ïðaøãxac zxiwr dfa oi`y §§©¨¨

lawl elwd mde jk lr micr `iadl edeaiig mdy ,dxezd on

.ef oebk zecr
,'eke ophewa e`xy dn olceba cirdl mipn`p el`e' :dpyna epipy

,'òeøt dLàøå àîeðéäa äàöiL úéðBìôa éúééä øeëædi`x efe ¨¨¦¦¦§¦¤¨§¨§¦¨§Ÿ¨¨©
:`xnbd zl`ey .dpn dzaezke dleza z`yipyàîòè éàî- ©©£¨

lrad aiigzn ef zecr it lr ixde ,df xaca edepin`d recn
lr `l` oenn mi`iven oi`e ,dzaezka fef miz`n ezy`l mlyl

.dxiyk zecr it
:`xnbd daiynúBàNéð úBìeúa íéLð áBøc ïåékodyk ze`yip - ¥¨§¨¦§¦¨

oi` oicd xwirne ,dzid dleza ef dy` mby xazqn ,zeleza
`id ezecre ,llk ezecra jxevéelbàeä àîìòa àúlîzelbl - ¦¦§¨§¨§¨

lawl minkg dfa elwd okle ,zn` oicd ok`y mlerl mqxtle
.ezephwa d`xy inn zecr

* * *
:dpyna epipyìBëàì ìBaèì øôqä úéaî àöBé éðBìt Léà äéäLå'§¤¨¨¦§¦¥¦¥©¥¤¦§¤¡

,'äîeøúacvik :`xnbd dywn .odkk eze` miwifgn df it lre ¦§¨
,odk `edy dgiken ef zecrãáò àîìãåly iprpk,àeä ïäk §¦§¨¤¤Ÿ¥

i`yx epi` aeye xxgzyd xaky okzie ,dnexza lek`l xzend
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פג היום יום . . . 

ה'תש"גג מנחם אביום רביעי

חומש: דברים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק יא. ואמנם . . . ק לאין קץ.

משיחת אאמו"ר: יעמָאלט ווען משיח וועט קומען בב"א וועט מען ערשט ביינקען 
נָאך די גלות טעג. יעמָאלט וועט ערשט פארדריסען פאר ווָאס מ'האט ניט געטָאן אין 
עבודה. מען וועט ערשט דערהערען דעם גרויסען ווייטָאג פון העדר העבודה. איצטער 

אין די ימי הגלות, איז די ימי העבודה צו מכין זיין זיך צו ביאת המשיח בב"א.

עּו  ְעּגְ ִיְתּגַ ָיֵמינּו, ָאֵמן,  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ָיֹבא  יַח  ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ "ּב[: ָאז,  י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי  ִמּשִׂ
ר  ֶהְעּדֵ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַער  ַהּצַ ֶאת  ָיחּוׁשּו  ָאז  'ֲעבֹוָדה'.  ּבַ ָעְסקּו  לֹא  ַמּדּוַע  ִיְצָטֲערּו,  ָאז  לּות;  ַהּגָ ִליֵמי 
ָיֵמינּו, ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִ ׁשִ לּות, ֵהם ְיֵמי ָהֲעבֹוָדה ְלָהִכין ַעְצמֹו ְלִביַאת ַהּמָ יֵמי ַהּגָ ֵעת ּבִ ָה'ֲעבֹוָדה'. ּכָ

ה'תש"גד מנחם אביום חמישי

חומש: דברים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ומה שמשבחים . . . 200 היא מיד.

מיט דער גרעסטער הָארעוואניע קען מען ניט פארדינען קיין איין סענט מעהר 
וויפיל השי"ת הָאט ָאּפגעשטעלט, אז דער און דער מענש זָאל פארדינען. מען בעדארף 
טָאן וויפיל עס איז נויטיג, ָאבער מען מוז געדיינקען, אז די גַאנצע ארבעט, איז מער 
ניט ווי א טפל, דער עיקר איז די ברכה פון השי"ת, און די ברכה פארדינט מען ווען 
מען איז א ערליכער איד: תפלה בצבור, שמירת שבת בהידור, כשרות בהשגחה גדולה, 

חינוך הבנים בא מלמדים ערליכע אידען.

רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ר  ֵמֲאׁשֶ יֹוֵתר,  ַאַחת  ֲאגֹוָרה  ֲאִפּלּו  ְלַהְרִויַח  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ְיִגיָעה  ּבַ
ֵאיָנּה  ל ָהֲעבֹוָדה  ּכָ ׁשֶ ִלְזּכֹר,  ִבים  ַחּיָ ַאְך  חּוץ,  ּנָ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ַיְרִויַח.  לֹוִני  ּפְ ָאָדם  ׁשֶ הּוא ָקַבע, 
ַמִים:  ׁשָ ְיֵרֵאי  ְיהּוִדים  ִהְננּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמְרִויִחים  ָרָכה  ַהּבְ ְוֶאת  ֵרְך,  ִיְתּבָ ה'  ת  ְרּכַ ּבִ הּוא  ר  ָהִעּקָ ָטֵפל,  א  ֶאּלָ
ֵאֶצל  ִנים  ַהּבָ ִחּנּוְך  דֹוָלה,  ּגְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ רּות  ׁשְ ּכַ ִהּדּור,  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ ִצּבּור,  ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל[  יִדים  ]ַמְקּפִ

ַמִים. ֵהם[ ְיהּוִדים ִיְרֵאי ׁשָ ִדים ]ׁשֶ ְמַלּמְ

ה'תש"גה מנחם אביום שישי

חומש: דברים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"ש וחטאתי . . . פשעיו.

סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו, הָאט דער בעש"ט געזָאגט: אין יעדער 
דבר גשמי פון דברים המותרים זיינען פאראן טוב ורע: דער גשמי איז רע און דער 
חיות אלקי ווָאס איז מחי' דעם גשמי איז טוב. באדארף דער מענש ווָאס באנוצט דעם 
גשמי זיין א סור מרע, ניט וועלען דעם תענוג ווָאס איז פאראן אין דעם גשמי, און 
זיין ועשה טוב וועלען געשּפייזט און געהָאלפען ווערען פון דעם חיות אלקי ווָאס 
איז אין דעם דבר הגשמי. בקש שלום ורדפהו דער מענש ווָאס איז א סור מרע און 
א ועשה טוב, באדארף זוכען און נָאכלויפען צו מַאכען שלום צווישען דעם גשמי און 

חיות אלקי ווָאס איז איהם מחי'.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . פד

ָבִרים  ִמי ֵמַהּדְ ׁשְ ָבר ּגַ ָכל ּדָ ם־טֹוב: ּבְ ַעל־ׁשֵ ֵרׁש ַהּבַ לֹום ְוָרְדֵפהּו". ּפֵ ׁש ׁשָ ּקֵ ה טֹוב, ּבַ "סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ
ִמי הּוא טֹוב. ָהָאָדם  ׁשְ ה ֶאת ַהּגַ ִמי הּוא ַרע, ְוַהַחּיּות ָהֱאלִֹקי ַהְמַחּיָ ׁשְ ִרים ִנְמָצִאים טֹוב ְוַרע: ַהּגַ ּתָ ַהּמֻ
ה  ִמי, ְוִלְהיֹות 'ַוֲעׂשֵ ׁשְ ּגַ ְמָצא ּבַ ֲענּוג ַהּנִ ִמי, ָצִריְך ִלְהיֹות 'סּור ֵמָרע', לֹא ִלְרצֹות ֶאת ַהּתַ ׁשְ ּגַ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ
לֹום ְוָרְדֵפהּו', ָהָאָדם  ׁש ׁשָ ּקֵ ִמי. 'ּבַ ׁשְ ָבר ַהּגַ ּדָ ּבַ ע ֵמַהַחּיּות ָהֱאלִֹקי ׁשֶ ׁשַ ּוְלִהּוָ ִנּזֹון  טֹוב', ִלְרצֹות ִלְהיֹות 
ָהֱאלִֹקי  ַחּיּות  ְלֵבין  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ַלֲעׂשֹות  ְוִלְרּדֹף  ׁש  ְלַבּקֵ ָצִריְך  טֹוב',  ה  ַוֲעׂשֵ ֵמָרע  'סּור  הּוא  ׁשֶ

הּו. ַחּיֵ ּמְ ׁשֶ

ה'תש"גו מנחם אבשבת

חומש: דברים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: פרק יב. וטעם . . . ימצא טוב.

דער רבי )רבינו הזקן( בעת ער איז געקומען פון ּפעטערבורג, הָאט ער געזָאגט 
פאר'ן מיטעלען רבי'ן א מאמר - אינגַאנצען עטליכע שורות: שאו ידיכם קדש - זהו 
העלאת המדות במוחין והארת המוחין במדות, וברכו את ה' - שממשיכים על ידי זה 
שם הוי' דלעילא, שעי"ז פועל שיהי' ־ יברכך ה' מציון - המשכת שם הוי' מעצמיות 

הנשמה, עושה שמים וארץ - שעי"ז הוא קיום העולמות.

ה  ּמָ ּכַ ַרק   – ַמֲאָמר,  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ִלְפֵני  ָאַמר  ֶטְרּבּוְרג,  ִמּפֶ א  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵקן(,  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ָהַרּבִ
ּדֹות, "ּוָבְרכּו ֶאת ה'"  ּמִ ּמִֹחין ְוֶהָאַרת ַהּמִֹחין ּבַ ּדֹות ּבַ אּו ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש" – ֶזהּו ַהֲעָלַאת ַהּמִ ׁשּורֹות: "ׂשְ
ַכת  ּיֹון – ַהְמׁשָ ְהֶיה "ְיָבֶרְכָך ה' ִמּצִ ּיִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּפֹוֵעל ׁשֶ א, ׁשֶ ְלֵעּלָ ם ֲהָוָי' ּדִ יִכים ַעל־ְיֵדי־ֶזה ׁשֵ ְמׁשִ ּמַ – ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה הּוא ִקּיּום ָהעֹוָלמֹות. ַמִים ָוָאֶרץ" – ׁשֶ ה ׁשָ ָמה, "ֹעׂשֵ ׁשָ ם ֲהָוָי' ֵמַעְצִמּיּות ַהּנְ ׁשֵ

ה'תש"גז מנחם אביום ראשון

חומש: ואתחנן, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: א. פותחין . . . 204 והגוף שבנפש.

י". ֶרת "ָקֹטְנּתִ ִתיַבת ִאּגֶ ִנים ֹקֶדם ּכְ ָרה ׁשָ ָבה ֲעׂשָ ְבָרָכה", ִנְכּתְ ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ּפֹוְתִחין ּבִ ִאּגֶ

ה'תש"גח מנחם אביום שני

חומש: ואתחנן, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך מי . . . 204 מצוי הנפש.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשָׁ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ָכל יֹום, ּגַ ׁש ְזִכירֹות אֹוְמִרים אֹוָתם ּבְ ׁשֵ

מפתגמי אאזמו"ר: ווָאס איז די פעולה פון חסידות און יראת שמים, אז עס פעלט 
דער עיקר - אהבת ישראל, און נָאך גורם זיין ח"ו צער אל הזולת.

ר  ַמִים, ִאם ָחֵסר ָהִעּקָ ת ֲחִסידּות ְוִיְרַאת ׁשָ ֻעּלַ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ַמִהי ּפְ ֵמי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ְתּגָ ִמּפִ
לֹום ַצַער ַלּזּוַלת. ָרֵאל, ְועֹוד ּגֹוֵרם ַחס־ְוׁשָ – ַאֲהַבת ִיׂשְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



פה היום יום . . . 

ה'תש"גט מנחם אביום שלישי
ת  ִפּלַ ְך ֵסֶדר ּתְ ֲחִרית, ְוַאַחר ּכָ ִכים ְלׁשַ ּיָ ַ עּוִרים ַהּשׁ ִ אֹלֵקינּו, ְוָכל ַהּשׁ ל יֹום, ֵאין ּכֵ יר ׁשֶ ַמע, ׁשִ ִמְנָחה: ְקִריַאת ׁשְ ּבְ

ִמְנָחה.
י" ַעד ְלָמָחר.  ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ֵאין ְמָבְרִכין "ׁשֶ

חומש: ואתחנן, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ועתה הפעם . . . תורה וכו'.

י  ה' ְוסּוְגַית ַרּבִ ָאב 'ֵאיָכה ַרּבָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ָנה ּבְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ "ּב[ ָהָיה לֹוֵמד ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ָהָיה  'ֵאיָכה'.  ָהָיה אֹוֵמר   – ם  ּלָ ּכֻ ָהָיה אֹוְמָרם  ׁשֶ  – ינֹות  ַהּקִ ֲאִמיַרת  ַאַחר  ּבֶֹקר  ּבַ ִקין.  ּזָ ַהּנִ ֶפֶרק  ּדְ יֹוָחָנן 

ִמְנָחה. ֲחִרית ֵהן ּבְ ׁשַ עֹוֶלה ַלּתֹוָרה ְלַמְפִטיר, ְוִלְפָעִמים ֵהן ּבְ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zeaezk(iyily meil)

Cøáç éîlà eälekìe Cì àððéàcjixag lk z`e jze` oec` jk - ¨¦§¨¨§§©¨¥©§¨
cirdl micrd miyyeg mkzenil` zngny itl ,jzenk minil`d

.mkcbp
`cqg ax lired dn ,dyw dxe`kle :dzii`x z` `xnbd zniiqn
zngny myk ixde ,eig` epi`y micr `iadl el xn`y jka

,eig` zaehl cirdln erpnp ezenil`éøwLîe eúà énð àzLä- ©§¨©¦¨§©§¥
gken `l` .eig` epi`y xwy ecirie e`eai ecgt zngn dzr mb

c o`knéãáò àì ézøzieyr epi` exiagn yyegd mc` s` - ©§¥Ÿ¨§¦
cirdl mbe ,zn`d z` cirdln rpndl mb ,zeleer ipy zeyrl
`le wezyl dieyr `id mpn`y ,dzgtya oicd `ede ,exear xwy
.dixaca zpn`p `id okle ,yexita xwyl `l j` ,zn`d z` xnel
mdy `vnp zeipynd aeyiia mi`xen`d ly mdivexiz jezn
,zpn`p dzgty iy` axe itt axl ,dzgty zepn`p oipra miwleg
m`d zxxan `xnbd .zpn`p dpi` dzgtyy xaeq `tt ax j`

.mi`pz dfa ewlgp
:`xnbd zxxanéàpúk àîéìewlgp ef zwelgnay xn`p m`d - ¥¨§©¨¥

,`ziixaa epipyy ,mi`pzdúeãò Bæ,dieay xzid ly ef zecr - ¥
,dl mixyk mlekäéçàå ,dîàå äéáà ,ú÷Bðéúå ÷Bðéz ,äMàå Léà¦§¦¨¦§¦¤¨¦¨§¦¨§¨¦¨

dúBçàå,dieayd ly,dzáe dða àì ìáàe.dúçôLå dcáò àì ©£¨£¨Ÿ§¨¦¨Ÿ©§¨§¦§¨¨
Cãéà àéðúå,epipy zxg` `ziixaa eli`e -ãéòäì ïéðîàð ìkälr §©§¨¦¨©Ÿ¤¡¨¦§¨¦

,dzgtye dcar ,dzae dpa elit` rnyne ,dxedh `idy dieayd
äpîéäî õeç[dnvr dpnn-]åuegn,dìòaewlgpy x`eane §¥¤¨§©£¨

.zpn`p dzgty m` zeziixad
mzhiy :`xnbd zxxan,éMà áøãe étt áøczpn`p dzgtyy §©©¦§©©¦

i`cea ,dilr cirdlàéä éàpzepipy ixdy ,zwelgna dielz - ©¨¥¦
`l` .zpn`p dpi` dzgtyy dpey`xd `ziixaa yexitaáøc§©

,àtt,zpn`p dzgty oi`y xne`dàéä éàpz àîéì [éî]m`d - ¨¨¦¥¨©¨¥¦
xnel lkei `edy e` ,zwelgna miielz eixac mby xnel gxkd yi
,`ziixaa xen`d 'dpnidn ueg' llka `id dzgty s`y
ote`a `ziixad z` ayiil lkeiy e` ,dzenk zaygp dzgtyy

.xg`
`l` ,ok xnel gxkd oi` `tt axl ok` :`xnbd zx`anCì øîà̈©¨

àéää àéðz ék ,àtt áødzgtyy dipyd `ziixaa epipyy dn - ©¨¨¦©§¨©¦
epiid ,zpn`p,dîez éôì äçéñîaxzid lr cirdl dpeekzd `ly ¦§¦¨§¦¨

la` ,dxedh `idy epad dixac xetiq jezn `l` ,dzxiab
.zpn`p dpi` dilr cirdl d`ayk

:dnez itl dgiqnl `nbec `xnbd d`ianàä ék,ef `xnin enk - ¦¨
àúà éëc`ayky -äàðâéèø÷ ïðç áø ,øîà éîéc áøxirdn - §¦£¨©¦¦¨©©¨¨¨§¦§¨¨

ibihxwéòzLî,xtiq -éøîàå ,éåì ïa òLBäé éaø éðôì àa äNòî ¦§¨¥©£¤¨¦§¥©¦§ª©¤¥¦§¨§¦
dìy mixne` yie -,éaø éðôì àa äNòî ,éòzLéî éåì ïa òLBäé éaø ¨©¦§ª©¤¥¦¦§¨¥©£¤¨¦§¥©¦

Bnez éôì çéñî äéäL ãçà íãàa,cirdl zcgein dpek `la -åjk §¨¨¤¨¤¨¨¥¦©§¦§

,íéáëBk éãáBòä ïéáì eðéaLð énàå éðà ,øîàelit` dizafr `le ¨©£¦§¦¦¦§¥§¥¨§¥¨¦
yk mb `l` ,cg` rbxlì éúàöéíéî áBàLdzid oiicr ,hren onfl ¨¨¦¦§©¦

ézòcdpezp,énà ìòiz`viyk okeíéöò èwììdzid,énà ìò ézòc ©§¦©¦¦§©¥¥¦©§¦©¦¦
åét ìò äpeäëì éaø dàéNäå.enez itl giqn didy oeik ,dpa ly §¦¦¨©¦¦§¨©¦

äðùî
zncewd dpynd seqa epipyy oicl `nbec d`ian dpynd(`"r)

:ezy` z` xizdl 'envr ici lr mc` on`p oi`'yäéøëæ éaø øîà̈©©¦§©§¨
ávwä ïaxg`le ,ipyd ycwnd zia oaxeg onfa ige ,odk didy ¤©©¨

,xn` milyexi z` miaie`d eyakyäfä ïBònäziaa rayp - ©¨©¤
,ycwnddãé äææ àìizy` lyéãáBò eñðëpL äòMî ,éãé CBzî Ÿ¨¨¨¨¦¨¦¦¨¨¤¦§§§¥

,eàöiL ãòå íéìLeøéì íéáëBk.d`nhp `ly xaca cr ip`eeøîà ¨¦¦¨©¦§©¤¨§¥¨§
Bì,minkg,Bîöò ìò ãéòî íãà ïéàoick ezy` z` eilr exq`e ¥¨¨¥¦©©§

.'dieay'

* * *

àøîâ
:avwd oa dixkf iax ly df dyrn oipra `ziixa d`ian `xnbd

ïë ét ìò óàå ,àðzlkn ,ezy` z` minkg eilr exq`y s` - ¨¨§©©¦¥
`l` ,ecgiiziy yygn xvg dze`a dnr xecl el exq` `l mewn

úéa dì ãçééenvr iptaBøöça,ea xecläàöBé àéäLëe,xvgd on ¦¥¨©¦©£¥§¤¦§¨
dzid ,my ddy dixkf iaxeäàöBé`wec,äéða Làøa`ly ick §¨§Ÿ¨¤¨

,dlra mr cgiizze mipad e`viy xg` dpexg` x`yzàéäLëe§¤¦
úñðëðdzid ,xvgl,äéða óBña úñðëðdpey`x qpkz `ly ick ¦§¤¤¦§¤¤§¨¤¨

.enr cgiizze
:dyexb dy` mr s` ok bedpl xzen m` zxxan `xnbd,éiaà éòä¥©©¥
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á"ôùú'ä áà íçðî 'â ïåùàø íåé במקצת'? 'מודה שבועת נשבעים אין מתי

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰:úøîBà àéä¦¤¤
ïéLøBiä Bà ìòaäå ,'íéúàî éúaúk øwòå ,éúàOð äìeúa'§¨¦¥¦§¦©§ª¨¦¨©¦§©©©©§¦
ìòaä äéä íà ...'äàî àlà dì ïéàå ,úàOð äìeòa' :ïéøîBà§¦§¨¦¥§¥¨¤¨¥¨¦¨¨©©©
úö÷îa äãBä éøäL ,äøBzä úòeáL BòéaLäì dì Lé ¯ íi÷©¨¥¨§©§¦§©©¨¤£¥¨§¦§¨

.äðòhä©©£¨
הרי מאה , לאשה  שמגיע הבעל בהודאת  הרמב "ם , לדעת

התורה . מן שבועה  וחייב  במקצת  מודה  הוא 

היא  הלכה  הראב "ד: עליו ה"א)והשיג פ"ה ונטען טוען ,(הל'

על  הנתבע היינו , קרקעות, שעבוד כפירת על נשבעים אין 

אינו החוב , במקצת  ומודה  קרקעות  שעבוד לו שיש  חוב 

היא הכתובה  שגביית  ומאחר  במקצת ', 'מודה  שבועת  נשבע 

ה"ה)מקרקעות  הבעל?(לעיל כאן  ישבע איך ,

תקנת לאחר  הם הרמב "ם  דברי משנה ': ה'מגיד  ומבאר 

ה"ז)הגאונים  וכיון(לעיל ממטלטלים , אף  היא  הכתובה  שגביית 

נשבע . הוא  לכן  מטלטלים , כפירת  גם היא  הבעל  שכפירת 

בגמרא מבואר  תמה: משנה ' ב)וה 'לחם ד, מציעא שגם(בבא

במקצת ההודאה  אין קרקעות , שיעבוד בו שיש  בשטר במלוה 

כפירת שזו  כיון במקצת ' 'מודה  שבועת  מחייבת  הלוה  של

בקרקעות הן לגבות  ניתן בשטר  שמלוה אף קרקעות , שעבוד

גם גובה  שהאשה  אף  בכתובה , גם  כן ואם  במטלטלים , והן 

כפירת צריכה  מקרקעות  היא  גבייתה שעיקר  כיון  ממטלטלים ,

קרקעות ? שיעבוד  כפירת  להיחשב  הבעל

מילואים ' ה'אבני ס"ח)ומיישב צו :(סי'

ממטלטלים , גם לגבות  יכול שהמלוה  אף  בשטר, במלוה 

הקרקעות  על בעיקר  בדעתו סומך הוא לא הרי  דיתמי 'מטלטלי (כי

עליהמשתעבדי') נשבעים  שאין קרקעות  כתביעת  נחשבת  ולכן

שתיקנו לאחר  בכתובה, כן  שאין  מה  במקצת ', 'מודה שבועת 

רוב הזה  בזמן  כי  המטלטלים , מן כתובתה  שתיגבה  הגאונים 

על  גם  דעתה  את  סומכת  האשה  הרי  במטלטלים , הוא  המסחר 

שיעבוד  כפירת  אינה  הבעל שכפירת ונמצא  המטלטלים ,

במקצת '. 'מודה  שבועת האשה  אותו  משביעה  ולכן  קרקעות ,

á"ôùú'ä áà íçðî 'ã éðù íåé הבנות? הזנת על אחראי מי

:·È ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰úBðBfð úBðaä©¨¦
ìáà ;íãé úçzî àöBé äaúk øèL äéäiL ãò ,elà íéàðúa¦§¨¦¥©¤¦§¤§©§ª¨¥¦©©¨¨£¨
ïnà äìçî ànL ,íeìk íäì ïéà ¯ äaúk øèL íL ïéà íà¦¥¨§©§ª¨¥¨¤§¤¨¨£¨¦¨

.dúaúk§ª¨¨
כוח  הורע  לפנינו  כתובה  שטר  אין  כאשר הרמב "ם, לדעת

האב : יורשי לטובת  אנו  טוענים  ולכן הבנות , של  התביעה

כתובתה . על האם  מחלה שמא 

כתובתה , בפירעון  תלוי הבנות  מזון וכי הראב"ד: והקשה 

אשתו כתובת הבעל פרע  ואם כפירעון, אלא  אינה והמחילה 

מזונותיהן ? בנותיו יטלו  לא 

שמואל' ה 'בית  ג)ופירש ס"ק קי"ב סי' :(אבהע"ז

מחילה מהווה  כתובתה  על  האישה מחילת  הרמב "ם  לדעת

מנכסי ניזונות  שהבנות  הוא מהם  שאחד הכתובה , תנאי  כל על 

כפירעונה , היא  הכתובה  מחילת  הראב "ד לדעת  ואילו  האב.

את שפרע  לאחר גם הוא  בנותיו את  לזון  שהחיוב  וכשם 

מזונותיהן את ליטול הבנות  זכות גם  כך  אשתו , כתובת

אם אבל כתובתה . על  האישה  מחילת  לאחר  גם  בעינה  נשארה 

על  מחלה  zepadהאם  zepefnהפסידו שבכך מודה הראב"ד גם 

מזונותיהן. את  הבנות 

שם אין  ש "אם העיקרון על  חלק  לא  הראב "ד זה, לפי

על  האישה  מחילת אמנם כי כלום", להם אין  כתובה שטר 

היות אבל  הבנות , את  לזון  החובה  את מבטלת  אינה הכתובה 

ה כתובה אין אוליוכאשר אנו: טוענים  התביעה , כוח ורע 

הבנות . מזונות  על האם  מחלה 

ומזונות כתובה  הראב "ד  שלשיטת  מפרשים יש  אבל

האישה , כלפי - הכתובה  שונות : התחייבויות שתי הן  הבנות 

אין אם שגם סובר  הראב"ד כן , ואם  הבנות . כלפי  - והמזונות 

ואין עומד, בתוקפו  הבנות  הזנת  חיוב לפנינו  כתובה  שטר 

אך  כתובתה, על למחול יכולה היא  כי  האם , למחילת לחוש 

שהיא הבנות  של המזונות  זכות  על השפעה זו  למחילה  אין 

מזונות על מחלה  שמא  לחשוש  אין  וכן  אחרת , התחייבות 

תועיל. לא  ומחילתה  כלפיה  התחייבות זו  אין  שהרי  הבנות,

מנכסי לבנות מזונות  תיקנו  שחכמים  סובר הרמב"ם  ואילו

והיות כך . על  למחול היא  יכולה  ולכן האם , של לטובתה האב

לומר מקום  יש  תביעתן, כוח הורע  הכתובה שטר  שבהעדר 

כתובתה " אימן שמח)ש "מחלה אור אהובה, בני .(ראה

á"ôùú'ä áà íçðî 'ä éùéìù íåé הכלה? אבי לשלם צריך כמה

:‡ ‰ÎÏ‰ Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰íãà ïziL íéîëç eeö¦£¨¦¤¦¥¨¨
.'äñðøt' àø÷pä àeä äæå ;Ba àNpzL éãk ,Bzáì èòî åéñëpî¦§¨¨§©§¦§¥¤¦¨¥§¤©¦§¨©§¨¨
éðò úLàì ïé÷ñBtL úeñkî úBçôé àì ,íúñ Bza úà àéOnä©©¦¤¦§¨Ÿ¦§¦§¤§¦§¥¤¨¦
áàä äéäLa ?íéøeîà íéøác äna .eðøàaL Bîk ,ìàøNéaL¤§¦§¨¥§¤¥©§©¤§¨¦£¦§¤¨¨¨¨

.BøLò éôk dì ïzì éeàø äæ éøä ,øéLò äéä íà ìáà ;éðò̈¦£¨¦¨¨¨¦£¥¤¨¦¥¨§¦¨§
את לתת האב  את  כופים  שאין  משמע  הרמב"ם  מדברי 

כך. לנהוג  ראוי " זה "הרי אלא  בתו  של הנישואין  הוצאות 

וגובים ממוני  חוב  שהם  הכתובה מחיובי  זה  חיוב שונה  ובכך

מדובר לא  כאן  אולם  מרצונו , משלם אינו  אם  מנכסיו  אותם 

במצוה  אלא ממוני  ב)בחוב  כא, שאלה העמק משנה, מגיד .(ראה

ה'טור ' נח)אך  סי' בעשיר (אבהע"ז "אבל dlכתב: oziy jixv
הוא שאם  מדבריו שנראה  העיר  יוסף' וה 'בית כבודו", לפי 
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על  אדם שיכפו שמענו " ש "לא  ציין אך  אותו , כופים  עשיר 

כך.

העיטור 'פסיקתא')ובעל  של (ערך הבסיסי  הסכום  בין חילק

עליו, וכופים  גמור  חיוב  שהוא אשה  לכל  הראויה  כסות 

כי ויתכן כופים . אין שעליו עשיר על  המוטל ההוספה לחיוב 

היה "אם  לגבי ההלכה , בסיום  שרק הרמב "ם , כוונת  גם  זו

"הרי כתב  dlעשיר", ozil ie`x dfכופים ואין  עשרו " כפי

כופים . אכן  הבסיסי  החיוב על אולם  כך, על 

הרמ"א כתב  ס"א)להלכה  עא סי' שמצוה(אהע"ז "ואע"פ  :

מה אלא  כופים, אין מקום  מכל – ראויה  נדוניה  לבתו  לתת

שישיאן". רק  – יתן שירצה

שמואל ' ה'בית  דבריו  סק"ב)וביאר  המוטלת(שם החובה  :

חובה אלא  ממונית  חובה  אינה בתו, לנישואי  ביחס  האב על 

מתאים  שידוך לה  לאנשים")למצוא  תנו בנותיכם "את ולכן,(שנאמר ,

הרי כספית , התחייבות  ללא שידוך לה  למצוא  באפשרותו אם 

אם אולם  נדוניה , לה  לתת אותו כופים ואין בכך יוצא  הוא 

כופים האב , מצד  כספית  התחייבות  ללא  לה  שיינשא  מי אין 

אך  להינשא , לה  שיאפשר  הבסיסי  הסכום  את לתת  אותו 

את מעכבים שאינם הבית להקמת  הנדרשים  נוספים  לצרכים 

כופים אין מצוה , בהם  שיש  למרות הרי  הנישואין, קיום  עצם

כך  שם)על שמואל ובית סק"ב נח סי' מחוקק חלקת .(וראה

á"ôùú'ä áà íçðî 'å éòéáø íåé מום  מחמת גירושין תביעת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰Ba eãìBpL Léàä̈¦¤§
ìáà ...äaúk ïzìå àéöBäì BúBà ïéôBk ïéà ...àNpL øçà ïéîeî¦©©¤¨¨¥¦§¦§¦¥§ª¨£¨

ð íààéöBäì BúBà ïéôBk ...íèçä çéø Bà ,ätä çéø Bì ãìB ¦©¥©©¤¥©©Ÿ¤¦§¦
.äaúk ïzìå§¦¥§ª¨

זה : בדין ראשונים  נחלקו

וכדומה , הפה  ריח  כגון גדולים, שבמומים אומרים  יש 

אם אפילו  – בכתובה  להוציא  מחמתם  הבעל  את  שכופים 

את לתבוע רשאית  היא  הרי מראש , עליהם  ידעה  האשה

בכך  לעמוד שאוכל  הייתי 'סבורה לומר: יכולה  כי הגירושין ,

שלא מראש  בפירוש  עמה  התנה אם  ורק יכולה', איני ועכשיו 

התנאי אלו , מומים  מחמת  הנישואין  ביטול את  לדרוש  תוכל

מועיל.

ידעה או הללו המומים  את  ראתה  שאם אומרים  ויש 

שלא אע "פ  להתחרט  יכולה  אינה  הנישואין , קודם  עליהם

מפורש  תנאי בשם נעשה קנד סי' אהע"ז טור א, עז, כתובות ר"ן (ראה

.הרמ"ה)

שפסק מבואר הרמב "ם  מדברי כי  משנה ' ה 'מגיד וכתב 

"אם  כתב שהרי  השניה , elכדעה clepהיינו הפה ", ריח

בכתובה , להוציא  אותו  כופים  אזי הנישואין , לאחר  שנולד 

לאשה אין  הנישואין, קודם  קיימים המומים  היו שאם  ומשמע 

מראש . עליהם  וידעה  מאחר  תביעה  זכות

שמואל ' סק"ב)וה'בית  שם מדברי(אהע"ז הראיה  את  דחה

גירושין לתבוע  יכולה  כן שהאשה  יתכן  כי וכתב  הרמב "ם

שנקט  ומה  מראש , עליהם  ידעה  אם  גם  אלו  מומים  מחמת

הנישואין לאחר  הפה" ריח לו  ש "נולד אופן  דווקא הרמב "ם

דין  בגלל  הגירושין)daezkdהוא  עצם משום נולדו(ולא שאם  ,

אם כן  שאין מה  הכתובה, את  לשלם  עליו  מכן לאחר המומים 

לתבוע שבאפשרותה  למרות  הרי מראש , עליהם ידעה 

תוכל  הרי  כן  לא  שאם  הכתובה , דמי  את  תקבל לא  גירושין,

לאחר להגיש  כדי זה  לאדם  מראש  ולהינשא  להערים  האשה

הכתובה . בדמי  ולזכות  גירושין  תביעת  מכן 

á"ôùú'ä áà íçðî 'æ éùéîç íåé בגירושין  האשה ודעת כונה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰BðúBð BðéàL ïépîe¦©¦¤¥§
,"dãéa ïúðå úúéøk øôñ" :øîàpL ?ïéLeøb úøBúa àlà dì̈¤¨§©¥¦¤¤¡©¥¤§¦ª§¨©§¨¨
úøBúa dì Bðúð íà ìáà .úeúéøk øôñ úøBúa BúBà ïziL¤¦¥§©¥¤§¦£¨¦§¨¨§©
äøBòðå äðLé àéäå dãéa BðúpL Bà ,äæeæî Bà áBç øèL àeäL¤§©§¨¤§¨§¨¨§¦§¥¨§¥¨

.èb Bðéà ¯ dãéa àeä éøäå©£¥§¨¨¥¥
הודעה ללא  אשתו  את לגרש  שהחליט באדם  מעשה 

לה מסר  אביה  לבית  בדרכה  בעגלה  שישבה  ובעת  מראש ,

גט עם  זאת)מעטפה  שראו עדים לשני כך על שהודיע היא(לאחר בעוד ,

השאלה : ונשאלה  לאביה . איגרת מכילה  שהמעטפה סבורה

לא ? או חלים הגירושין האם 

לעיל כמבואר לגירושין(ה"ב)הנה , האשה  בדעת  צורך  אין

לה נתן שאם מבואר  זו  בהלכה  אך כורחה , בעל חלים  והם 

- ישנה כשהיא לה נתנו או  חוב  שטר  שהוא  ואמר הגט את 

אומרים יש  הדבר: בטעם  ראשונים  ונחלקו מגורשת. אינה

לתתו מתכוון  שאינו בדעתו גילה  חוב , שטר שהוא  שכשאמר 

לשומרו יכולה אינה  ישנה  כשהיא  וכשנתנו גירושין , לשם 

להתגרש  יכולה  שאינה כשוטה שעה  באותה  היא  (רשב"א והרי

א) עח, .גיטין

טוב ' יום  ה 'עונג  קסג)אולם  שני(סי' כרך שהרמב "ם מדייק

כריתות "ספר מהפסוק  נלמדים  ששניהם  וכתב  יחד אלו דינים 

הרי ולכאורה , גירושין, לשם הנתינה –שתהא  בידה " ונתן

כריתות לשם  נעשתה  מצדו הנתינה  ישנה  כשהיא לה  כשנתנו 

לא  מתייחס  זה  שתנאי מכאן אלא ישנה ? שהיא  בכך wxומה 
lrad zpizpl גם dy`dאלא  zlawl גט שקיבלה שתדע היינו  ,

גירושין לכך)לשם  להסכים צריכה שאינה הגט (אף את  וכשקיבלה  ,

אין - הגט לקבלת מודעת ואינה  ערה  כשהיא  וכן  בשנתה 

חלים . הגירושין

גט  ראו  לעדים "אמר  הרמב "ם כתב  הבאה  בהלכה והנה ,

זה הרי  – זה  חוב שטר  כנסי לה  ואמר וחזר  לה  נותן שאני 

האשה הרי לעדים, האמירה  מועילה מה ולכאורה , כשר".

גירושין ? לשם  אותו  שקיבלה  יודעת אינה 

הרמ "א  מדברי  מבואר  ס"ה)והדבר  קלו סי' על (אהע"ז שהוסיף



v"ndqeפח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שתדע "ובלבד ערוך': ב 'שולחן  שהובאו כפי  הרמב "ם דברי 

בו, שמגרשה  jkהאשה  xg` dl micibn micrdy e`ומאחר ,"

לשם בו שמחזיקה  נמצא בידה, הגט בעוד זאת לה  שמודיעים

הגט  שיצא  לאחר  אלא  הדבר  לה  נודע  לא  אם  אולם  גירושין,

מגורשת . אינה  אכן  מידה,

á"ôùú'ä áà íçðî 'ç éùéù íåé בהנאה  אסור דבר על גט כתיבת

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰úà ïéáúBk ìkä ìò©©Ÿ§¦¤
.äàðä éøeqà ìò elôà ,èbä©¥£¦©¦¥£¨¨

א)בגמרא  כ, כשר ',(גיטין – הנאה  איסורי  על 'כתבו נאמר:

התוספות  ב)וכתבו  כ, כשר (שם שהגט כן`xeqשאף לעשות 

בהנאה . האסור מדבר  נהנה שהרי 

מחוקק ' א)וה 'חלקת  קכד, סי' כתיבת(אהע"ז כי  ומבאר , מוסיף

שהרי ממונית  הנאה זו  א . סיבות : משתי הנאה  נחשבת  הגט

ב . אחר . קלף  עבור לשלם  צריך שהיה  הממון את  חוסך בכך

בה . חפץ שאינו  אישה מביתו שמגרש  העובדה מעצם 

' הרמב "ם מלשון hbdאך  z` oiazek lkd lr על ואפילו

וסובר התוספות , שיטת  על שחולק  משמע הנאה' איסורי 

לומר וצריך הנאה איסורי על גט לכתוב מותר שלכתחילה 

כהנאה . נחשב זה  אין  הרמב "ם  שלדעת 

הדבר : וטעם 

קלף דוקא  צריך לא גט לכתוב  כדי הראשון : הטעם לגבי

הגדלים ועלים עשבים  על אפילו לכתוב  אפשר אלא  נייר או

יכול  היה  בלאוֿהכי  כי כלום חוסך שאינו  ונמצא  מההפקר ,

פרוטה . כך  על להוציא  בלא  הגט  את  לכתוב 

מביתו, רעה אשה  שמגרש  מזה  שנהנה  השני, הטעם  ולגבי

הריטב "א  דברי  פי  על ליישב  ב)יש  לא, ליהנות(סוכה שהאיסור ,

ולא האיסור , של מגופו  כשנהנה  אלא אינו  הנאה  מאיסורי

אדם ולכן , אחר . ממקום  והנאה רווח לו גורם  האיסור כאשר 

הגשמים בימות בו  לטבול לו  מותר  ממעין ליהנות  שלא  שנדר 

נטהר זו  שבטבילה  למרות  המים , מגוף נהנה  אינו כאשר

תרומה אכילת  (כגון דברים  כמה בכך  מרוויח והוא  מטומאה

הנאה זו אין כי עליו), אסור הדבר  טמא  הוא עוד שכל לכהן ,

מכך  שההנאה בענייננו, הדין והוא  עצמם . מהמים  ישירה

הגט, מגוף  ישירה  הנאה אינה  בה  חפץ  שאינו  אשה שמגרש 

בהנאה אסור  דבר על גט לכתוב מותר  כ,ולכן גיטין אהרן (בית

.א)

á"ôùú'ä áà íçðî 'è ùãå÷ úáù בתנאי  התלוי גט

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰,åLëòî Chb äæ éøä'£¥¤¦¥¥©§¨
íéðL CBúa úî ...'Lãç øNò íéðL ãòå ïàkî éúàa àì íà¦Ÿ¨¦¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤¥§§¥
,úLøâî àéä éøäå ,àBáiL øLôà éàL ét ìò óà ¯ Lãç øNò̈¨Ÿ¤©©¦¤¦¤§¨¤¨©£¥¦§Ÿ¤¤
íi÷úiLk ,Lãç øNò íéðL øçà ãò íáé íB÷îa àNpz àìŸ¦¨¥¦§¨¨©©©§¥¨¨Ÿ¤§¤¦§©¥

.éàðzä©§©
ב)הגמרא עו, מעכשיו(גיטין גיטיך  זה 'הרי באומר  מסתפקת 

זה זמן  בתוך ומת חודש ' עשר שנים ועד  מכאן  באתי  לא  אם 

או הבעל, יבוא לא  בוודאי  שהרי מיד להינשא  מותרת  האם  -

מותרת  אינה  לזר)שמא  להינשא ואסורה יבם שיש לאחר(במקרה עד

הרמב " ופסק  הגט. ויחול התנאי יתקיים  שאז  חודש םי"ב 

יבם  במקום  תינשא  ו "לא  להחמיר  יש  חליצה)שמספק  עד (בלא

התנאי". כשיתקיים  חודש , עשר  שנים אחר

מת הבעל  שהרי מיד להינשא מותרת  הדין שמעיקר ואף 

התוספות  כתבו – יתקיים  בוודאי דהא)והתנאי  ד"ה כיון(שם כי

שמתירים על  ויתמהו  הבעל מיתת  על יודעים  אינם  שאנשים

התנאי  שיתקיים  קודם  להינשא  הבעל לה אם גם בטעות להתיר (ויבואו

מת) חודש .לא י "ב  לאחר  עד להמתין  חכמים  גזרו  ,

משנה' הכ"ב)וה 'מגיד פ"ח שהתנאי (לעיל אף  לא ביאר: ("אם

מכלֿבאתי") יבוא , לא שהבעל וודאי שהרי להתקיים  עתיד

שיתקיים צריך תנאי כל מוחזקתlretaמקום  אינה ולכן

בפועל. התנאי יתקיים  שאז חודש  י"ב לאחר עד כגרושה

המלך' הכ"ב)וה'שער פ"ח גירושין ה 'מכתב(הל' שהקשה הביא 

ס"ח)מאליהו ' ח :(שער

הרמב "ם לדעת  ה"א)הרי מגורשת(שם את  הרי  לה  אמר אם 

אף מיד להינשא מותרת  וכך, כך  שתעשי  מנת על מעכשיו

עד  תינשא  שלא  כאן כתב  ומדוע  התנאי , נתקיים לא  שעדיין 

בפועל? התנאי שיתקיים 

שבידה כיון זמן , קביעת מבלי  באשה שתלוי  תנאי וביאר :

כאן כן שאין  מה  בפועל, קיימה  כאילו  זה  הרי לקיימו ,

בזמן  תלוי  חדש')שהתנאי עשר שנים אחר עד מכאן באתי לא ואין('אם

כאילו לומר אפשר  אי  - אחרים  ביד תלוי  אלא לקיימו בידה 

בפועל. נתקיים כבר 

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

:`xnbdàNpL ïéçàä ïî ãçà ,äöö÷ ãöék ,ïðaø eðúc .'äöö÷' éàî©§¨¨§¨©¨¨¥©§¨¨¤¨¦¨©¦¤¨¨
Bì úðâBä dðéàL äMà,dgtyn leqt da yiy -äçtLî éða ïéàa ¦¨¤¥¨¤¤¨¦§¥¦§¨¨

,mc` eze` lyòöîàa dúBà ïéøáBLå úBøét äàéìî úéáç ïéàéáîe§¦¦¨¦§¥¨¥§§¦¨§¤§©
äáçø,xir lyàNð éðBìt eðéçà ,eòîL ìàøNé úéa eðéçà ,íéøîBàå §¨¨§§¦©¥¥¦§¨¥¦§¨¦§¦¨¨

,eðéòøæa Bòøæ áøòúé ànL eðà íéàøééúîe ,Bì úðâBä dðéàL äMà¦¨¤¥¨¤¤¦§¨§¦¨¤¨¦§¨¥©§§©§¥
gtynd lk lr leqt my `vi `ny ,xnelk,díëì eç÷e eàBa§¨¤

àîâecoexkf oniqe ze` -àéä Bæå .eðéòøæa Bòøæ áøòúé àlL ,úBøBãì §¨§¤Ÿ¦§¨¥©§§©§¥§¦
äöö÷epipyy.äéìò ãéòäì ïîàð ÷BðézäL §¨¨¤©¦¤¡¨§¨¦¨¤¨
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המשך ביאור דמס' כתובות דיום רביעי עמ' ב



פט zeyi` zekld - miyp xtq - a`Îmgpn 'b 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 'hÎ'b -a"tyz'd

á"ôùú'ä áà-íçðî 'â ïåùàø íåé

-miypxtq
zEWi` zFkld¦§¦
עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨

ביתו,1) יעזוב שלא לעכבו יכולה ואם עונה, דיני בו כלולים
שלא  לעכב האשה יכולה אם ללמוד, היוצאים תלמידים דין
נשים, מארבע יותר אדם ישא שלא אחרת, אשה בעלה ישא
פדיונה  מורד, או מורדת דיני משפחה, מחיי אשתו המדיר

וקבורתה.

.‡‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰BÚ2ÈÙk LÈ‡Â LÈ‡ ÏÎÏ - »»¬»«»¿»ƒ»ƒ¿ƒ
ÌÈ‡È¯a‰ Ì„‡ Èa ?„ˆÈk .BzÎ‡ÏÓ ÈÙÎe BÁk…¿ƒ¿«¿≈«¿≈»»«¿ƒƒ

ÌÈbÚ‰Â ÌÈk¯‰Â3˙ÏLÎnL ‰Î‡ÏÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L , ¿»«ƒ¿»¬Àƒ∆≈»∆¿»»∆«¿∆∆
Ô˙BÚ - Ô‰Èz·a ÔÈ·LBÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ ,ÔÁk…»∆»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈∆»»
ÔÈ‚¯B‡‰Â ÔÈËiÁ‰ ÔB‚k ,ÔÈÏÚBt‰ .‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»«¬ƒ¿««»ƒ¿»¿ƒ
- ¯ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈBa‰Â¿«ƒ¿«≈»∆ƒ»¿»¿«¿»»ƒ
¯ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙aLa ÌÈÓÚt Ô˙BÚ»»«¬«ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿«¿»¿ƒ

ÌÈ¯nÁ‰ .˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ - ˙¯Á‡4ÌÚt - «∆∆»»««««¿«»««»ƒ««
ÌÈÏnb‰Â .˙aLa ˙Á‡5.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ - ««¿«»¿««»ƒ««ƒ¿ƒ

ÔÈÁln‰Â6- ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz .ÌÈL„Á ‰MLÏ ˙Á‡ - ¿««»ƒ««¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ
LÈzÓ ‰¯Bz „eÓÏzL ÈtÓ ,˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ»»««««¿«»ƒ¿≈∆«¿»«ƒ
ÈÏÈlÓ Ô˙hÓ LnLÏ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯„Â .ÔÁk…»¿∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿«≈ƒ»»ƒ≈≈

.˙aL ÈÏÈÏÏ ˙aL«»¿≈≈«»

אישות.2) על 4)מפונקים.3)חיי תבואה מוליכים
שבעיר. לשוק מכפרים על 5)חמורים סחורות מביאים

רחוק. ממקום ולקצווי 6)הגמלים הגדול לים פורשים
ארץ.

.·LÈ7‰¯BÁÒÏ ‡ˆÈ ‡lL dÏÚa ÏÚ ·kÚÏ ‰M‡Ï ≈¿ƒ»¿«≈««¿»∆…≈≈ƒ¿»
‡ˆÈ ‡ÏÂ d˙BÚÓ ÚÓÈ ‡lL ,·B¯˜ ÌB˜ÓÏ ‡l‡∆»¿»»∆…ƒ¿«≈»»¿…≈≈
‰Î‡ÏnÓ ˙‡ˆÏ BÚÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .d˙eL¯a ‡l‡∆»ƒ¿»¿≈≈»¿»¿»≈ƒ¿»»
ÔB‚k ,‰˜BÁ¯ d˙BÚL ‰Î‡ÏÓÏ ‰·B¯˜ d˙BÚL∆»»¿»ƒ¿»»∆»»¿»¿
ÁlÓ ˙BOÚ‰Ï Ïn‚ B‡ ,Ïnb ˙BOÚ‰Ï LwaL ¯nÁ8. «»∆ƒ≈¿≈»«»«»¿≈»«»

˙eL¯a ‡lL ‰¯Bz „eÓÏ˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«¿»∆…ƒ¿
ÚÂ C¯ ÔÎÂ .ÌÈL LÏLÂ ÌÈzL Ô‰È˙BL‰OÚpL ‚ ¿≈∆¿«ƒ¿»»ƒ¿≈«¿»…∆«¬»

.·kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»≈ƒ¿¿»¿«≈

יותר,8)יכולה.7) מפרנסת השנייה שהמלאכה פי על ואף
מעשרה  עימה) בעלה (להיות ותיפלות בקב אשה "רוצה כי

ופרישות". קבים

.‚˙Á‡ ˙·a ÔÈa ,‰‡Ó elÙ‡ ,ÌÈL ‰nk Ì„‡ ‡OB≈»»«»»ƒ¬ƒ≈»≈¿«««
·kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡Â ,BÊ ¯Á‡ BÊa ÔÈa9,‡e‰Â . ≈¿««¿≈ƒ¿¿»¿«≈¿

˙Á‡ ÏÎÏ Èe‡¯k ‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L ÔzÏ ÏBÎÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»ƒ≈¿≈¿¿»»»¿»««
‡l‡ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÔkLÏ Ô˙B‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙Á‡Â¿««¿≈»»…»ƒ¿…¿»≈««∆»

dÓˆÚÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk10. »««¿««¿«¿»

רשאי 9) אינו אחת אשה אלא לישא שלא שנהגו "ובמקום
דרבינו  "חרם תקנת ואחרי אשתו" על אחרת אשה  לישא
הראשונה  אם אפילו שנייה אשה לישא אסור גרשום"

בזו.10)מסכימה. זו יתקנאו שלא כדי

.„ÔÈÓ ÈÙÏ ?Ô˙BÚ ‡È‰ ‰nÎÂ11ÏÚBt ?„ˆÈk .12 ¿«»ƒ»»¿ƒƒ¿»≈«≈
LÈÂ ,˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ LÈ - ÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L∆»¿≈»ƒ≈»»««¿«»¿≈

˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ13‡ˆÓ - ÌÈL Úa¯‡ BÏ eÈ‰ . »»««¿«»»«¿«»ƒƒ¿»
˙B˙aL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ˙BÚ14ÔÎÂ . «»««≈∆««««ƒ¿≈«»¿≈

Ïk ˙BÚ ‰È‰z - ÌÈL Úa¯‡ BÏ LÈÂ ÁlÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«»¿≈«¿«»ƒƒ¿∆«»
CÎÈÙÏ .ÌÈL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡15eeˆ ««≈∆««««ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»ƒ

Ì„‡ ‡OÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ16,ÌÈL Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ ¬»ƒ∆…ƒ»»»≈««¿«»ƒ
Ô‰Ï ÚÈbzL È„k ,‰a¯‰ ÔBÓÓ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«¿≈¿≈∆«ƒ«»∆

L„Áa ˙Á‡ ÌÚt ‰BÚ17. »««««¿…∆

הנשים.11) מספר פעמים 12)לפי ועונתו בעיר שמלאכתו
והמנהג 13)בשבוע. הואיל מתמעטת, שעונתה פי על ואף

ליקח  עימה התנה כאילו זה הרי נשים עוד לישא במקום
נשים. אחת 14)עוד לאשה אינה חכמים שקבעו העונה כי

מהזמן  פחות ולרבות מלפרות יימנע לא שהאיש אלא
לו. מניינן.15)שקבעו לפי ועונתן המתנהג 16)הואיל

בשבוע. פעם שעונתו חכם הענוגים 17)כתלמיד אבל
יותר  לישא יכולים לילה בכל שעונתם ממלאכתם הבטלים

נשים. מארבע

.‰¯Ó‡M ‰Ó ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡zL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…««¬≈ƒ«∆»«
L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO È¯·cÓ BÏ ‰¯Ó‡M ‰Ó B‡ dÏ»«∆»¿»ƒƒ¿≈¿¿«…

ÌÚ Ì„‡ ¯a„nL‰Ê È¯‰ - LÈÓLz È˜ÒÚ ÏÚ BzL‡ ∆¿«≈»»ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ¬≈∆
¯ÓBÏÂ ‰Èt ÊÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ BÊ ÔÈ‡L ;‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈƒ¿ƒ≈¿À»∆≈¿»¿»≈»∆»¿«
˙ÏÚBt ‰È‰zL d¯Èc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔBÏ˜ È¯·c ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒƒ¿≈»¿≈ƒƒƒ»∆ƒ¿∆∆∆
‰OÚzL d¯Èc‰L B‡ ,¯aÚ˙z ‡lL LÈÓLz ˙Úa¿≈«¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆ƒƒ»∆«¬∆
˙eËLk ‡l‡ LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e ÌÈËBL ‰OÚÓ«¬≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»∆»ƒ¿

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»

.Â˙Á‡ ˙aL :‰hn‰ LÈÓLzÓ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰18 ««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ»«»««
BÏ ÔÈÈzÓÓ -19B‡ ‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È , «¿ƒƒ»≈«≈ƒ¿ƒ≈¿À»

;ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ ‰È‰ elÙ‡ .B¯„ ¯ÙÈ»≈ƒ¿¬ƒ»»«»∆»¿ƒ»√»ƒ
?d¯ÈcÓ „ˆÈÎÂ .‰L‡È˙Â d¯Úˆ È¯‰ - ¯„pL ÔÂÈkL∆≈»∆»«¬≈ƒ¬»¿ƒ¿»¬»¿≈««ƒ»
‡lL ÚaLpL B‡ ,CÈÏÚ ¯eÒ‡ ÈLÈÓLz :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«»«¿ƒƒ»»«ƒ∆ƒ¿«∆…
ÚaL - ÚaL Ì‡Â ,ÌeÏk ¯„ ‡Ï - B˙hÓ LnLÈ¿«≈ƒ»…»«¿¿ƒƒ¿«ƒ¿«

dÏ „aÚLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂMÏ20˙‡‰ :dÏ ¯Ó‡ . «»¿ƒ¿≈∆¿À¿»»»«»¬»«
ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ CLÈÓLz21¯eÒ‡Â ,¯„ ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ≈¬»»«¬≈∆∆∆¿»

BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c Ì„‡Ï ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L ;LnLÏ22. ¿«≈∆≈«¬ƒƒ¿»»»»»»

נדרו.19)אחד.שבוע 18) את יתיר התורה.20)שמא מן
זה. שעבוד להפקיע יכולים אינם והשבועה כאן 21)והנדר

תשמישה  הנאת להיפך: אלא עליה תשמישו הנאת אסר לא
הוא.22)עליו. שאסור כיוון מאליו בטל ושעבודו
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zeaezk(iriax meil)

:`xnbdàNpL ïéçàä ïî ãçà ,äöö÷ ãöék ,ïðaø eðúc .'äöö÷' éàî©§¨¨§¨©¨¨¥©§¨¨¤¨¦¨©¦¤¨¨
Bì úðâBä dðéàL äMà,dgtyn leqt da yiy -äçtLî éða ïéàa ¦¨¤¥¨¤¤¨¦§¥¦§¨¨

,mc` eze` lyòöîàa dúBà ïéøáBLå úBøét äàéìî úéáç ïéàéáîe§¦¦¨¦§¥¨¥§§¦¨§¤§©
äáçø,xir lyàNð éðBìt eðéçà ,eòîL ìàøNé úéa eðéçà ,íéøîBàå §¨¨§§¦©¥¥¦§¨¥¦§¨¦§¦¨¨

,eðéòøæa Bòøæ áøòúé ànL eðà íéàøééúîe ,Bì úðâBä dðéàL äMà¦¨¤¥¨¤¤¦§¨§¦¨¤¨¦§¨¥©§§©§¥
gtynd lk lr leqt my `vi `ny ,xnelk,díëì eç÷e eàBa§¨¤

àîâecoexkf oniqe ze` -àéä Bæå .eðéòøæa Bòøæ áøòúé àlL ,úBøBãì §¨§¤Ÿ¦§¨¥©§§©§¥§¦
äöö÷epipyy.äéìò ãéòäì ïîàð ÷BðézäL §¨¨¤©¦¤¡¨§¨¦¨¤¨

äìîøàúðù äùàä êìò ïøãä
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`zeyiצ zekld - miyp xtq - a`Îmgpn 'b oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊÚÓe ¯·Ú Ì‡Â .d˙BÚÓ BzL‡ ÚÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ¿…«ƒ¿≈»»¿ƒ»«»«
:¯Ó‡pL ,‰¯BzaL ‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú - d¯ÚˆÏ È„k¿≈¿«¬»»«¿…«¬∆∆«»∆∆¡«
LLz B‡ ‰ÏÁ Ì‡Â .Ú¯‚È ‡Ï d˙BÚÂ d˙eÒk d¯‡L¿≈»¿»¿»»…ƒ¿»¿ƒ»»»«
‡nL ÌÈL„Á ‰ML ÔÈzÓÈ - ÏÚ·Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â BÁk…¿≈»ƒ¿…«¿ƒƒ»√»ƒ∆»

BfÓ ‰ÏB„b ‰BÚ EÏ ÔÈ‡L ,‡È¯·È23B‡ Ck ¯Á‡Â , «¿ƒ∆≈¿»¿»ƒ¿««»
.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ ˙eL¯ ‰pnÓ ÏhÈƒ…ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

במלח.23) הנוהגת ביותר הרחוקה העונה זוהי

.Á‡È‰ ,‰hn‰ LÈÓLzÓ dÏÚa ‰ÚnL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«¿»ƒ«¿ƒ«ƒ»ƒ
.‰„¯Ó ‰Ó ÈtÓ d˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ .˙„¯BÓ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈∆∆¿¬ƒ»ƒ¿≈»»¿»
BÏ ÏÚa‰Ï ‰ÏBÎÈ ÈÈ‡Â e‰ÈzÒ‡Ó :‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»≈

ÈzÚcÓ24B˙ÚLÏ B˙B‡ ÔÈÙBk -25dÈ‡L ÈÙÏ ,dL¯‚Ï ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿»¿»¿ƒ∆≈»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â .dÏ ‡eOÏ ÏÚazL ‰Èe·Lkƒ¿»∆ƒ»≈¿»»¿≈≈¿…¿À»

ÏÏk26‰È˙B‡Ïa Ïh˙Â .27ÌÈÒÎpÓ ÔÈa - ÔÈÓiw‰ ¿»¿ƒ…¿»∆»««»ƒ≈ƒ¿»ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙Â dÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L28ÈÒÎpÓ ÔÈa , ∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ¿«≈¿«¬»»≈ƒƒ¿≈

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙ ‡lL ‚BÏÓ29ÏLa ˙ÏËB dÈ‡Â . ¿∆…ƒ¿«≈¿«¬»»¿≈»∆∆¿∆
˙ÁtËÓe ‰ÈÏ‚¯aL ÏÚÓ elÙ‡Â .ÌeÏk ÏÚa««¿«¬ƒƒ¿»∆¿«¿∆»ƒ¿««
‰Ó ÏÎÂ .BÏ ˙˙BÂ ˙ËLBt ,dÏ ÔÁ˜lL dL‡¯aL∆¿…»∆¿»»»∆∆¿∆∆¿»«
˙Ó ÏÚ dÏ Ô˙ ‡lL ,B˙B‡ ˙¯ÊÁÓ ‰zÓ dÏ Ô˙pM∆»«»«»»«¬∆∆∆…»«»«¿»

.‡ˆ˙Â ÏhzL∆ƒ…¿≈≈

ודחיות.25)מרצוני.24) שהיות כל ללא כי 26)מיד,
חכמים. לה שקבעו האישות תנאי ביטלה זה במרדה

לשאר 27) הדין והוא שימוש. מרוב נשחקו או שבלו בגדים
שימוש. מרוב שנפחתו צאן 28)נכסים "נכסי ונקראים:

פחתו 29)ברזל". - פחתו אם האשה ברשות הם הרי אלא
אוכל  שהבעל שם על - מלוג לה. הותירו - הותירו אם לה,

התרנגולים. כמליגת אותם ומולג נכסים אותם פירות

.Ë:‰¯Ó‡Â ,B¯ÚˆÏ È„k dÏÚa ˙ÁzÓ ‰„¯Ó Ì‡Â¿ƒ»¿»ƒ«««¿»¿≈¿«¬¿»¿»
,CÎÂ Ck ÈÏ ‰OÚL ÈtÓ CÎa B˙B‡ ˙¯ÚˆÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿«∆∆¿»ƒ¿≈∆»»ƒ»»»
,‰·È¯Ó ÈnÚ ‰OÚL ÈtÓ B‡ ,ÈÏÏwL ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿≈∆»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈc ˙ÈaÓ dÏ ÌÈÁÏBL - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ
Cc¯Óa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡L ,˙Ú„BÈ ÈÂ‰ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»¬ƒ««∆ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈
Ck ¯Á‡Â .d˙B‡ z„ÒÙ‰ ,‰Ó ‰‡Ó C˙a˙k elÙ‡ -¬ƒ¿À»≈≈»»∆ƒ¿«¿¿»¿««»
ÏÎa ˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ Èz·a ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ«¿ƒƒ»∆»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»
˙ÈBÏt :ÌÈ¯ÓB‡Â ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙B˙aL Úa¯‡ ,ÌBÈ«¿««»««¿¿ƒ¿ƒ

.dÏÚa ÏÚ ‰„¯Ó»¿»««¿»

.È‰iL ÌÚt ÔÈc ˙Èa dÏ ÔÈÁÏBL ‰Ê¯Î‰‰ ¯Á‡Â¿««««¿»»¿ƒ»≈ƒ««¿ƒ»
z„ÒÙ‰ ,Cc¯Óa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡ :dÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿
,da ÔÈÎÏÓ - ‰¯ÊÁ ‡ÏÂ dc¯Óa ‰„ÓÚ Ì‡ .CÈ˙a˙k¿À»ƒƒ»¿»¿ƒ¿»¿…»¿»ƒ¿»ƒ»
ÔÈ‡Â .ÏÏk ‰a˙k dÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,d˙a˙k „·‡˙Â¿…«¿À»»¿…ƒ¿∆»¿À»¿»¿≈
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú Ëb dÏ ÔÈ˙B¿ƒ»≈«¿≈»»…∆¿≈»¿
dÏÚa - Ëb‰ Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk»¿≈»»…∆¿ƒ≈»…∆«≈«¿»

.dL¯BÈ¿»

.‡È.B¯ÚˆÏ È„k ‰„¯Ó Ì‡ dÏ ÔÈOBÚ ‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆ƒ»ƒ»¿»¿≈¿«¬
.LÈÓL˙Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ,‰ÏBÁ B‡ ‰c ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»ƒ»»∆≈»¿»¿«¿ƒ

.ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«¿»«»∆»¿ƒ»√»ƒ
.˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈ƒ»«∆∆

.·ÈÈ„k ‰„¯Óe ,‡Op‰Ï dpÓÊ ÚÈb‰L ‰Òe¯‡ ÔÎÂ¿≈¬»∆ƒƒ«¿«»¿ƒ»≈»¿»¿≈
ÔÎÂ .LÈÓLzÓ ˙„¯BÓ BÊ È¯‰ - ˙‡O ‡ÏÂ B¯ÚˆÏ¿«¬¿…ƒ»¬≈∆∆ƒ«¿ƒ¿≈
‰f‰ ¯„qk ,B¯ÚˆÏ È„k ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰Ó·È¿»»∆…»¿»¿ƒ¿«≈¿≈¿«¬«≈∆«∆

.dÏ ÔÈOBÚƒ»

.‚È¯OÚ ÌÈL ¯Á‡ ˙‡ˆBÈ ‡È‰Lk ,˙‡f‰ ˙„¯Bn‰«∆∆«…¿∆ƒ≈««¿≈»»
.ÏÚa ÏL ‡e‰L ¯·c Ïk ¯ÈÊÁz ,‰a˙k ‡Ïa L„Á…∆¿…¿À»«¬ƒ»»»∆∆««
Ì‡ ,ÌÈÓi˜ Ô‰È˙B‡Ï·e BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ Ï·‡¬»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿»≈∆«»ƒƒ
ÔÈ‡ - ÏÚa‰ ÔÒÙz Ì‡Â ,d„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ÒÙz»¿»≈ƒƒƒ»»¿ƒ¿»»«««≈
ÏawL ‰ÈÒÎpÓ „·‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»¿≈»«∆»«ƒ¿»∆»∆ƒ≈
‡e‰ ‰Ê .ÌeÏk dÏ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÂÈÏÚ Ô˙eÈ¯Á‡ ÏÚa‰««««¬»»»»≈¿«≈»¿∆

.˙„¯BÓa ‡¯Ób‰ ÔÈcƒ«¿»»¿∆∆

.„È˙B‚‰Ó Ï··a Ì‰Ï LiL ,ÌÈB‡b‰ e¯Ó‡Â¿»¿«¿ƒ∆≈»∆¿»∆ƒ¿»
·¯a ˙B‚‰n‰ Ô˙B‡ eËLt ‡ÏÂ .˙„¯BÓa ˙B¯Á‡¬≈¿∆∆¿…»¿»«ƒ¿»¿…
·¯a Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿…

.Ôe„ÏÂ Òt˙Ï Èe‡¯ ‡¯Ób‰ ÔÈ„Îe .˙BÓB˜n‰«¿¿ƒ«¿»»»ƒ¿…¿»

.ÂËÒ¯ÙÓe ÔÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â BzL‡ ÏÚ „¯Bn‰«≈«ƒ¿¿»«¬≈ƒ»¿«¿≈
- ‰È˙‡OL ÈtÓ ‰ÈÏÚ ‡a ÈÈ‡ Ï·‡ ,d˙B‡»¬»≈ƒ»»∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ»
ÌÈLÏLe LL Ï˜LÓ d˙a˙k ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ»«¿À»»ƒ¿«≈¿ƒ
LnLÈ ‡ÏÂ ·LÈÂ .˙aLÂ ˙aL ÏÎa ÛÒk ÏL ˙B¯BÚO¿∆∆∆¿»«»¿«»¿≈≈¿…¿«≈
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·LÈÏ ‡È‰ ‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿∆ƒ≈≈¿««ƒ∆¿À»»
,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙ÙÒBÂ ˙ÎÏB‰∆∆¿∆∆¬≈≈¿…«¬∆

:¯Ó‡pLÏ·‡ ,dÁlLÈ - d‡O Ì‡L .Ú¯‚È ‡Ï ∆∆¡«…ƒ¿»∆ƒ¿≈»¿«¿»¬»
ÈtÓ ?‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜ÏÈ ‡Ï ‰nÏÂ .¯eÒ‡ - ˙BpÚÏ¿«»¿»»…ƒ¿∆««∆ƒ¿≈

.‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L∆≈«¬∆

.ÊËBÊ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL BzL‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ≈
C¯„k ‡l‡ ,Èk ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,LÈÓLzÓ ˙„¯BÓ∆∆ƒ«¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ∆»¿∆∆
‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰ÚË Ì‡ ÔÎÂ ;BnÚ È‡ ı¯‡‰ Ïk»»»∆¬ƒƒ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»¿»
‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,LÈÓLzÓ „¯BÓ ‡e‰L∆≈ƒ«¿ƒ¿≈…ƒ∆»
ÈÓ ÏÚ ‰lÁza ÔÈÓÈ¯ÁÓ - dnÚ È‡ ı¯‡‰ Ïk C¯„k¿∆∆»»»∆¬ƒƒ»«¬ƒƒ«¿ƒ»«ƒ
‡Ï Ì‡ ,Ck ¯Á‡Â ,ÔÈc ˙È·a ‰„BÈ ‡ÏÂ „¯BÓ ‡e‰L∆≈¿…∆¿≈ƒ¿««»ƒ…

e„ÁÈ˙‰ :Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡ ,e„B‰30,e„ÁÈ˙ .ÌÈ„Ú ÈÙa ¿ƒ»∆ƒ¿«¬ƒ¿≈≈ƒƒ¿«¬
ÔÈÚBË Ì‰ ÔÈ„ÚÂ31ÔÈOBÚÂ ÔÚËp‰ ÔÓ ÔÈL˜·Ó - «¬«ƒ≈¬ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ

ÔÈc‰ Ák ÈÙk ‰¯Lt32È‡ Ì„‡ Èa ÈÙa ÏÚ·Ï Ï·‡ . ¿»»¿ƒ…«««»¬»ƒ¿…ƒ¿≈¿≈»»ƒ
.‰È¯a Ïk ÈÙa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,¯LÙ‡∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿»

ביאה.30) מתשמיש.31)לשם השני על מורד שאחד
ופירשו 32) בקשה" דרך יעשו לבינך ביני "השמים

מעל  רחוקים שהשמים "כשם טוענת שהאשה בירושלמי:
- בקשה דרך יעשו מבעלה". הורחקה זו אשה כן הארץ
וסובר  סעודה". דרך לבוא מתרגלים והם סעודה "יעשו
היא  סעודה ועשיית לפשרה, הכוונה - בקשה" "דרך רבינו
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דרך  אומר: המשנה בפירוש ורבינו הפשרה. מדרכי אחת
מכריחין  אין וגם הגירושין על כופין אין שתתפייס, - בקשה
אלא  בעלה על מורדת דין אותה דנים ואין עימו שתישאר
ואין  השלום, דרך על ביניהם וממצעים העניין מאריכים

שיתרצו. מה על שניהם שיתרצו עד דין ביניהם פוסקים

.ÊÈ„Ú d˙B‡ ˙‡t¯Ï ·iÁ - ‰˙ÏÁL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«»¿«…»«
‰a¯‰ ÔBÓÓ „ÈÒÙÈÂ C¯‡ ÈÏÁ‰L ‰‡¯ .‡È¯·zL∆«¿ƒ»»∆«…ƒ»…¿«¿ƒ»«¿≈

CÈ˙a˙k È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,‰‡eÙ¯Ï33È‡t¯ B‡ ,˙ÁpÓ ƒ¿»¿»«»¬≈¿À»ƒÀ«««¿ƒ
‰a˙k Ô˙BÂ CL¯‚Ó ÈÈ¯‰ B‡ CÈ˙a˙kÓ CÓˆÚ«¿≈ƒ¿À»ƒ¬≈ƒ¿»¿≈¿≈¿À»

BÏ ÔÈÚÓBL - CÏB‰Â34ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â . ¿≈¿ƒ¿≈»«¬≈ƒ¿≈
ı¯‡ C¯c35. ∆∆∆∆

כתובתך.33) בעל 34)כסף מגרשים שאין הזה ובזמן
שמחוייב  וודאי גרשום, דרבינו חרם משום כורחה,
וכתובתה. גיטה לה שנותן מה מועיל ואינו לרפאותה

הי 35) "שאם - לנפשה" "ושלחתה יפת שנינּו: (אשת יתה ִָ
לבנות  וחומר קל שתבריא, עד לה ימתין חולה תואר)

וטהורות". קדושות שהן ישראל

.ÁÈ˙ÈaL36¯·kL ,Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .d˙BcÙÏ ·iÁ - ƒ¿≈«»ƒ¿»¿ƒ»»…≈∆¿»
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡37d˙B‡ ‰„Bt -38.‰È·‡ ˙È·Ï d¯ÈÊÁÓe ∆∆¿»»»∆»«¬ƒ»¿≈»ƒ»

d¯ÈÊÁnL „Ú dÏ ÏthÓ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ«∆∆ƒ«≈»«∆«¬ƒ»
dÏÚa ‰È‰ .d˙a˙k Ïk dÏ Ô˙BÂ dL¯‚Óe .d˙È„ÓÏƒ¿ƒ»»¿»¿»¿≈»»¿À»»»»«¿»

BÏ ˙¯zÓ ‰Èe·M‰L ,Ï‡¯OÈ39‰M‡Ï BÏ d¯ÈÊÁÓ , ƒ¿»≈∆«¿»À∆∆«¬ƒ»¿ƒ»
dL¯‚Ó ,Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰˙È‰L BÓk40dÏ Ô˙BÂ ¿∆»¿»¿ƒ»»««»¿»¿»¿≈»

.d˙a˙k¿À»»

הגויים.36) אסורה 37)בין נאנסה אפילו כהן אשת כי
הגויים.38)לבעלה. בין תיטמע אפילו 39)שלא כי

לבעלה. מותרת שנאנסה ישראל אשת בשבי, נבעלה
שהיא 40) או ברצון, נבעלה אולי עצמו על להחמיר שרוצה

בעל  מגרשים שאין וכיום כשנאנסה. אפילו עליו מאוסה
לגרשה. יכול אינו כורחה,

.ËÈ¯˙BÈ BzL‡ ˙‡ ˙BcÙÏ ÏÚa‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«««ƒ¿∆ƒ¿≈
‰ÂL ‡È‰L ‰nk ‡l‡ ,‰ÈÓc ÏÚ41¯‡Lk «»∆»∆»«»∆ƒ»»ƒ¿»

˙BÈe·M‰42:¯Ó‡Â ,d˙a˙k È„k ÏÚ ¯˙BÈ ‰ÈÓ„ eÈ‰ . «¿»»∆»≈«¿≈¿À»»¿»«
dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙ˙Â CÏ˙Â ,d˙a˙k BÊÂ ,dL¯‚Ó ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿»¿»¿¿À»»¿≈≈¿ƒ¿∆∆«¿»
.d˙B‡ ‰„BÙe B˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -≈¿ƒ∆»ƒ∆»
BÏ ÔÈ‡ elÙ‡Â ,d˙a˙Îa ‰¯OÚ „Ú ‰ÈÓ„ eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»»∆»«¬»»ƒ¿À»»«¬ƒ≈
ÌÚÙa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dBÈ„t È„k ‡l‡∆»¿≈ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‰ˆ¯Â ,‰iL ÌÚt ˙ÈaLÂ d‡„t Ì‡ Ï·‡ ;‰BL‡ƒ̄»¬»ƒ¿»»¿ƒ¿≈««¿ƒ»¿»»
‰cÙz ‡È‰Â ,‰a˙k Ô˙BÂ dL¯‚Ó ‰Ê È¯‰ - dL¯‚Ï¿»¿»¬≈∆¿»¿»¿≈¿À»¿ƒƒ¿∆

dÓˆÚ ˙‡43. ∆«¿»

בשוק.41) להימכר העומדת פודים 42)כשפחה שאין
יהיו  שלא העולם תיקון מפני שוויין מכדי יותר אותן

לשבותן. אחריהן רודפים תקנו 43)האויבים אחד פדיון
שניים. ולא חכמים לה

.ÎÔÈc ˙Èa - Ìi‰ ˙È„Óa ‡e‰Â BzL‡ ˙ÈaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««»≈ƒ

ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ44‰Ê¯Î‰a ÔÈ¯ÎBÓe45d˙B‡ ÔÈ„BÙe , ¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»»ƒ»
.‰„Bt ÏÚa‰L C¯„k¿∆∆∆«««∆

מוכרין.44) שבכתובתה דין בית תנאי כל על
המוסיפים.45) שיפסקו עד פומבית מכירה על שמכריזים

.‡ÎBÏÏ‚a ·iÁ ‡e‰L ¯„ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿»
BÈ‡ - d¯Èc‰L ¯Á‡ ˙ÈaLÂ ,‰a˙k ÔzÏÂ dL¯‚Ï¿»¿»¿ƒ≈¿À»¿ƒ¿≈««∆ƒƒ»≈
dL¯‚Ï ·iÁ˙ d¯Èc‰L ‰ÚMnL ;d˙BcÙÏ ·iÁ«»ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒƒ»ƒ¿«≈¿»¿»

.‰a˙k dÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈»¿À»

.·ÎÈ¯eq‡Ó dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¬»««¿»≈ƒ≈
ÔÈÂ‡Ï46dÏ Ô˙B ‡l‡ ,d˙BcÙÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙ÈaLÂ , »ƒ¿ƒ¿≈≈«»ƒ¿»∆»≈»

‰Èe·M‰ ‡Ï‰Â .dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙz ‡È‰Â d˙a˙k¿À»»¿ƒƒ¿∆∆«¿»«¬…«¿»
‡lL ÈtÓ ?d˙B‡ ‰„Bt ‡e‰ È¯‰Â Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡¬»¿…≈«¬≈∆»ƒ¿≈∆…
Ì¯bL ‡e‰ ‰È·M‰ ¯eq‡Â ,Ì„wÓ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰»¿»¬»ƒ…∆¿ƒ«ƒ¿»∆»«

dÏ47. »

ממזרת 46) או הדיוט, לכהן גרושה גדול, לכהן אלמנה כגון
לאחר. שנשאת אחר גרושתו וכן "כל 47)לישראל

אחר  דבר איסור לפדותה, חייב לה גורם שבייה שאיסור
חייב  אינו לה גורם הקודמת) בהערה שמנינו אלו (כגון

לפדותה".

.‚Î„tÒÓ dÏ ˙BOÚÏÂ ,d˙¯e·˜a ·iÁ - BzL‡ ‰˙Ó≈»ƒ¿«»ƒ¿»»¿«¬»ƒ¿≈
ÌÈÈ˜Â48Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â .‰È„n‰ Ïk C¯„k ¿ƒƒ¿∆∆»«¿ƒ»«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈

ÔÈÏÈÏÁ ÈMÓ BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï49˙B˜Óe50‰È‰ Ì‡ . …ƒ¿¬ƒ¿≈¬ƒƒ¿∆∆ƒ»»
¯˙BÈ d„B·k ‰È‰ Ì‡Â .B„B·k ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚ»ƒ«…¿ƒ¿¿ƒ»»¿»≈
‰ÏBÚ ‰M‡‰L ;d„B·k ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ¯·B˜ - B„B·kÓƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»∆»ƒ»»

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ ˙„¯BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa ÌÚƒ«¿»¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

מקוננת.48) ידי על ויגון אבל חלולים 49)שירי ניגון כלי
בכי. מעורר הספד.50)שקולם דברי בקול מקוננת אשה

.„Î˙ÚcÓ „Á‡ „ÓÚÂ ,BzL‡ ˙‡ ¯a˜Ï ‰ˆ¯ ‡Ï…»»ƒ¿…∆ƒ¿¿»«∆»ƒ««
ÔÈ˙BÂ BÁ¯k ÏÚ dÏÚaÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - d¯·˜e BÓˆÚ«¿¿»»ƒƒƒ«¿»«»¿¿¿ƒ
‰È‰ .ÌÈ·ÏkÏ ˙ÎÏLÓ BÊ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰ÊÏ»∆¿≈∆…ƒ¿∆À¿∆∆«¿»ƒ»»
ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - BzL‡ ‰˙nLk ˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¿∆≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

‰Ê¯Î‰ ‡Ïa ÔÈ¯ÎBÓe ÂÈÒÎÏ51ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â , ƒ¿»»¿ƒ¿…«¿»»¿¿ƒ»¿ƒ
d„B·k ÈÙÏ B‡ B„B·k ÈÙÏe ÏÚa‰ ÔBÓÓ52. »«««¿ƒ¿¿ƒ¿»

הלווה 51) מישהו אם ואפילו להכרזה. להמתין פנאי אין כי
בלא  מוכרים לפרעו דין בית כשבא הרי קבורה, לצורך

חסדים. גומלי בפני דלת תנעל שלא כדי אם 52)הכרזה
מכבודו. יותר הוא

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
עמד 1) ורביה, פריה מצות עונתה, על מחלה דין בו נתבארו

שאינו  בעלה על הטוענת ילדה, ולא שנים עשר אשתו עם
איש, בלא היא ולא אשה בלא ישב שלא להוליד, יכול
שתהא  מדעתה, אלא יבעול שלא לאשתו, לקנא שחייב

זה. את זה שיכבדו לבעלה, ותשמע בביתה צנועה האשה

.‡ÚÓiL ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ dÏÚa ˙‡ ˙L¯‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»∆«¿»«««ƒƒ∆ƒ¿«
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¯zÓ ‰Ê È¯‰ - d˙BÚ2?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»¬≈∆À»«∆¿»ƒ¬ƒ
Ï·‡ ;‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ¯·kL ,ÌÈa BÏ eÈ‰La¿∆»»ƒ∆¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»

‰BÚ ÏÎa ÏÚ·Ï ·iÁ - Ìi˜ ‡Ï3ÌÈa BÏ eÈ‰iL „Ú4, …ƒ≈«»ƒ¿…¿»»«∆ƒ¿»ƒ
e¯t :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒƒ¿«¬≈∆»∆∆¡«¿

e·¯e5. ¿

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"EaxE ExR :xn`PW.". . ¤¤¡©§§

לאדם  בראשית בפרשת גם מופיע ורבו פרו הפסוק
שהרמב"ם  לומר ויש לנח, כציווי נח בפרשת וגם הראשון
שמדבר  כיון בראשית שבפרשת ורבו" ל"פרו מתכוון כאן
הפסוק  הביא לכן בנים עדין לו שאין במי החיוב על
הציווי  אבל בנים, להם היו לא כשעדין וחוה באדם המדבר
ויש  בנים, שלושה לו היו וכבר מהתיבה כשיצא היה לנח

בבנים. ההוספה על הוא הציווי ששם לומר
.75 cenr '` wlg `"ypz zegiyd xtq

(2. . . "שארה הכתוב: על עובר ואינו ב. סא, כתובות
ברשותה, שלא עונתה מנע אלאֿאםֿכן יגרע", לא ועונתה

ה"ז. פי"ד לעיל כוחו 3)כמבואר כפי לו הראויה
ה"א. פי"ד, לעיל כמבואר כי 4)ומלאכתו, ב. סא, יבמות

היא  זה ואת לאשתו, הבעל של התחייבות היא עונה מצות
לבטל. יכול אינו - ורביה פריה מצות אבל לו. למחול יכולה

המצוות'5) ב'ספר וכן סה:), (יבמות במשנה הובא זה פסוק
הובא  נט: בסנהדרין אבל רי"ב. 'עשה' הליר, מהדורת
הוא  וכן ורבו". פרו "ואתם ז) ט, (בראשית הפסוק

וקסה. ה סי' בשאילתות

.·‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,‰i·¯e ‰i¯t ÏÚ ‰eˆÓ LÈ‡‰6. »ƒ¿À∆«¿ƒ»¿ƒ»¬»…»ƒ»
‰¯OÚ Ú·L ÔaÓ ?BÊ ‰ÂˆÓa ·iÁ˙ LÈ‡‰ È˙ÓÈ‡Â7. ¿≈»«»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ∆¿«∆¿≈

‰Ê È¯‰ - ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ‰L ÌÈ¯OÚ e¯·ÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¿∆¿ƒ»»¿…»»ƒ»¬≈∆
‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Óe ¯·BÚ8‰¯Bza ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡Â . ≈¿«≈ƒ¿«¬≈¿ƒ»»≈«»

‡lL È„k ,‰M‡ ‡OlÓ ‡¯È˙Ó ‰È‰Â ,da „e¯ËÂ¿»»¿»»ƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»¿≈∆…
È¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ BzL‡ ¯e·Úa ˙BBÊÓa Á¯ËÈƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ»≈ƒ«»¬≈

¯Á‡˙‰Ï ¯zÓ ‰Ê9ÔÓ ¯eËt ‰ÂˆÓa ˜ÒBÚ‰L ; ∆À»¿ƒ¿«≈∆»≈¿ƒ¿»»ƒ
‰Âˆn‰10‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔkL ÏÎÂ ,11. «ƒ¿»¿»∆≈¿«¿»

ומלאו 6) ורבו "פרו כח): א, (בראשית שנאמר שם: יבמות,
ואין  הארץ], [את לכבוש דרכו "איש - וכבשוה" הארץ את

הארץ]". [את לכבוש דרכה שנה 7)אשה י"ז לו משמלאו
"בן  מכ"א): פ"ה (אבות ששנינו וכמו הי"ח. לשנתו ונכנס
הנוסחה  משנה' ה'מגיד ולדעת לחופה". שמונהֿעשרה
שמונהֿעשרה". "מבן ספרים בקצת הכתובה היא האמיתית

ומצפה 8) הקב"ה יושב שנה עשרים "עד ב: כט, קידושין
אומר: נשא, ולא עשרים שהגיע כיון אשה, ישא מתי לאדם

עצמותיו". א.10)שם.9)תיפח יא, ברכות
פ"ג 11) תורה תלמוד הל' וראה המצוות. כל כנגד השקולה

תורה  בתלמוד העוסק את פטרו שלא [ואףֿעלֿפי ה"ג.
ט.) קטן (מועד אחרים עלֿידי לעשותה שאיֿאפשר ממצוה
שכל  משום המצוה". מ פטור במצוה "עוסק בזה: אמרו ולא

'מאירי' (וראה ולעשות" "לשמור הוא תורה תלמוד עיקר
שאיֿאפשר  אףֿעלֿפי ורביה פריה מצות - מז) עמוד שם
מצוה  אינה שהרי זה, בכלל אינה אחרים, ידי על לעשותה
ידידיה, רבינו בשיטת וראה כך. אחר לקיימה ואפשר עוברת

סח]. עמ' שם קטן למועד

.‚‰‚BLÂ „ÈÓz ‰¯Bza BLÙ ‰˜LÁL ÈÓ12Ô·k da ƒ∆»¿»«¿«»»ƒ¿∆»¿∆
È‡fÚ13B„Èa ÔÈ‡ - ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ÂÈÓÈ Ïk da ˜·„Â , ««¿»«»»»»¿…»»ƒ»≈¿»

Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â .ÔBÚ»»∆…ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»»¬»ƒ
eÈ‰ elÙ‡Â ,‰M‡ ‡OÏ ·iÁ - ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«»ƒ»ƒ»«¬ƒ»

¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÌÈa BÏ14. »ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿

יט):12) ה, (משלי הכתוב מלשון תמיד, בה עוסק
ברש"י  (הובא הדרשן משה ורבי תמיד". תשגה "באהבתה
ורבותינו  עסק. פירושה - שגייה שבערבית, אומר: שם)
הוא  התורה אהבת בעבור כמשמעו, משנה לשון פירשו,
(עירובין  שאמרו כמו מהם, דעתו ומסיח עסקיו בשאר שוגג
בשוק  בתורה ועוסק יושב שהיה פדת בן אלעזר רבי על נד:)
בא  פעם העליון. בשוק מוטל וסדינו ציפורי, של התחתון
הראב"ד  וגם שם). (רש"י עליו כרוך נחש ומצא ליטלו אדם

כן. פירש ה"ו פ"י תשובה ופירש 13)בהל' אשה שנשא
שאינו  "כל לחבריו: ואמר סג:) ויבמות ד: (סוטה ממנה
. . הדמות וממעט דמים שופך כאילו ורביה, בפריה עוסק
שיתקיים  לעולם אפשר בתורה? חשקה שנפשי אעשה ומה .

אחרים". עצמה 14)ע"י מעבירה קשים עבירה והרהורי
כט.). (יומא

.„?B„Èa BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜˙˙Â LÈ‡Ï eÈ‰È ÌÈa ‰nk«»»ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»
‰·˜e ¯ÎÊ15Ôa‰ ‰È‰ .Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ :¯Ó‡pL . »»¿≈»∆∆¡«»»¿≈»¿»»»»«≈

‰ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - ˙ÈBÏÈ‡ ˙a‰ ‰˙È‰L B‡ ,ÒÈ¯Ò»ƒ∆»¿»«««¿ƒ…ƒ≈ƒ¿»
BÊ16.

ב.15) סא, פ"ו 16)יבמות שם ו'ירושלמי' ב. סב, יבמות
(ישעיה  אומר והכתוב להוליד, ראויים אינם אלו שהרי ה"ו),
העולם. ליישב יצרה", לשבת בראה תוהו "לא יח): מה,

יבֿיג. והלכות ה"ז, פ"ב לעיל מפורשים - ואילונית סריס

.‰˙ÂˆÓ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa eÁÈp‰Â e˙ÓÂ BÏ e„ÏB¿»≈¿ƒƒ»ƒ¬≈∆ƒ≈ƒ¿«
ÌÈ·k Ì‰ È¯‰ ÌÈa Èa .‰i·¯e ‰i¯t17ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ¬≈≈¿»ƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ‡a eÈ‰Â ,‰·˜e ¯ÎÊ ÌÈa‰ Èa eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈«»ƒ»»¿≈»¿»»ƒ
˙a ‰·˜p‰Â Bza Ôa ¯Îf‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰·˜e ¯ÎfÓƒ»»¿≈»««ƒ∆«»»∆ƒ¿«¿≈»«

˜ È¯‰ ,ÌÈ‡a Ô‰ ÂÈa ÈMÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ - BaÌi ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»»≈»ƒ¬≈ƒ≈
,e˙ÓÂ ˙·e Ôa BÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»ƒ»≈«»≈
Ìi˜ ‡Ï ÔÈ„Ú - ‰·˜e ¯ÎÊ Ô‰Ó „Á‡ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆»≈∆»»¿≈»¬«ƒ…ƒ≈

‰Âˆn‰18. «ƒ¿»

"בתך 17) גֿד): ז, (דברים אומר הכתוב וגם שם. יבמות,
בתו  שבן הרי מאחרי", בנך את יסיר כי . . . לבנו תתן לא

בנו. אינם 18)קרוי שמבנו, השנים אלה שם. יבמות,
כלום. נשאר לא - שמתה בתו ובמקום כאחד, אלא נחשבים

.Â‰Ê È¯‰ - Ì‰Â ‡e‰ ¯ib˙Â ,B˙ei‚a ÌÈa BÏ eÈ‰»»ƒ¿«¿ƒ¿«≈»≈¬≈∆
BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜19„·Ú ‡e‰Â ÌÈa BÏ eÈ‰ .20¯¯ÁzLÂ , ƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«¿≈
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„ÈÏBiL „Ú ‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - Ì‰Â ‡e‰»≈…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«∆ƒ
ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ „·Ú‰L ;¯¯ÁzLpL ¯Á‡21. ««∆ƒ¿«¿≈∆»∆∆≈ƒ

אם 19) אבל יוחנן. רבי לדעת א מז, ובכורות ב סב, יבמות
אומר  שהכתוב המצוה, קיים לא עדיין עמו, בניו נתגיירו לא

ישוב. אינה גויים וישיבת יצרה" כנעני.20)"לשבת
אחריו,21) מתייחסים בעבודתו לו הנולדים בניו שאין

החמור", עם פה לכם "שבו ה): כב, (בראשית שנאמר
בעי"ן  (עם החמור" "עם סב.) (יבמות חכמים ַודרשו
היה. אברהם עבד ואליעזר לחמור, הדומה עם - פתוחה)
שנאמר  בגיותו, אחריו מתייחסין שבניו הגוי כן ולא
בן  בלאדן בראדך שלח ההיא "בעת יב): כ, (מלכיםֿב
ולמעלה  אביו. ושם שמו שהזכיר הרי בבל", מלך בלאדן
בן  אל אסא המלך "וישלחם יח): טו, (מלכיםֿא מצאנו מזה
אבי  שם שאפילו הרי ארם", מלך חזיון בן טברימון בן הדד

(שם). בייחוסן הוזכר אביו

.Ê˙ÈBÏÈ‡Â ‰˜Êe ‰¯˜Ú Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï22‰pË˜e23 …ƒ»»»¬»»¿≈»¿«¿ƒ¿«»
‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»≈≈∆»ƒ≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰L B‡ ,‰i·¯e¿ƒ»∆»¿»ƒ»«∆∆ƒ¿¿ƒ¿
‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ‰M‡ ‡O .‰pnÓƒ∆»»»ƒ»¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»

‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ -24‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ,‰a˙k ÔzÈÂ ¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»ƒ»ƒ»»¿»
ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk - ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .„ÏÈÏ≈≈¿ƒ…»»¿ƒƒ«ƒ

‡ÈˆBiL „Ú ËBLa B˙B‡25,dÏÚBa ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«∆ƒ¿ƒ»«≈ƒ¬»
dnÚ „ÁÈ˙‡ ‡lL È„k ÌÈ„Ú ÈÙa dnÚ ÔÎBL ÈÈ¯‰Â«¬≈ƒ≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆…∆¿«≈ƒ»

ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‡e‰ ¯Ó‡L ÔÈa ,‡È‰ ‰¯Ó‡L ÔÈa -26, ≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈¿ƒ
„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ‡ÈˆBÈ ‡l‡27. ∆»ƒƒ»ƒ»»¿»≈≈

אלאֿאםֿכן 22) איילונית ישא לא הדיוט "כהן א: סא, שם,
הגמרא  כפירוש לישראל, והואֿהדין ובנים", אשה לו יש
שם. יהודה דרבי פלוגתא משום בכהן משמיענו אלא שם,

פ"ח.23) שם בתוספתא מפורשים אלו לא 24)כל שמא
לשבת  שנים עשר ש"מקץ לדבר, זכר ממנה. להבנות זכה
להבנות  הגר את לקח ג) טז, (בראשית כנען" בארץ אברם
חוץֿלארץ  ישיבת אין כי - לכן קודם לקחה (ולא ממנה
אע"פ  אחד בן לו שילדה וכל סד.) יבמות המנין. מן עולה
אותם  כופין אין ורביה, פריה מצות בזה קיים לא שעדיין
"ושהה  סד.) (יבמות משנתנו אמרה בפירוש שהרי להתגרש,
הרשב"א). בשם שם (ר"ן ילדה" ולא שנים עשר עמה

ורביה.25) פריה מצות שיקיים כדי א. עז, כתובות
להן".26) שומעין "אין התימנים: כתובות,27)ובכת"י

שניה  אשה תתרצה לא אולי יגרשה, שלא עוד על כי שם.
את  להוציא חייב אינו שניה נשא אם אבל לו, להנשא

הראשונה.

.Á‰¯BÈ ‡e‰ È¯‰Â ,‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ ‰˙‰L»¬»∆∆»ƒ¿…»¿»«¬≈∆
ıÁk28Ú¯Ê ˙·ÎL29‰pnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ -30‡ˆ˙Â , ¿≈ƒ¿«∆«∆¿««…ƒƒ∆»¿≈≈

‰˙eÁt BÊ ‰È‰z ‡Ï .˙ÙÒBz dÏ LÈÂ .‰a˙Îa ‡lL∆…ƒ¿À»¿≈»∆∆…ƒ¿∆¿»
da ¯Èk‰ ‡lL ˙ÈBÏÈ‡Ó31BÓk ,˙ÙÒBz dÏ LiL , ≈«¿ƒ∆…ƒƒ»∆≈»∆∆¿

¯‡a˙iL32ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡ Ì‡Â .33epnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ - ∆ƒ¿»≈¿ƒ≈∆¿≈∆¿««…ƒƒ∆
„·Ïa34˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,dlk ‰a˙k‰ ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,35. ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈«¿À»À»ƒ»¿∆∆

כחץ".28) זרע "שכבת התימנים: וראוי 29)ובכת"י

מכחישתו.30)להוליד. ואינה כשנשאה.31)הואיל
ויש 32) (כתובה) עיקר להם אין "ולמה ה"בֿג. פכ"ד לקמן

ולא  הואיל . . . חכמים תקנת שהוא העיקר, תוספת? להם
כל  בה, עצמו חייב שהוא תוספות אבל לה. אין בה הכיר
בתנאי  עמדה הרי (לשמשו) לפניו ותעמוד שתרצה זמן
עליו, אסרה התורה אבל . . . הנאתה לו הקנית  והרי שלה,
אומר: א קא, בכתובות ורש"י לעשות?". יכולה היא ומה

ביאה". בחיבת לה שנתן היא מתנה - "כל 33)"תוספת
טו.). (חגיגה מזרעת" אינו - כחץ יורה שאינו זרע שכבת

האשה.34) לטענת שותק או ומודה סה,35)הואיל יבמות
א.

.Ë‰„ÏB‰ ÚÓ ‰pnÓ :¯ÓB‡ ‡e‰36:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â , ≈ƒ∆»ƒ¿«»»¿ƒ∆∆
˙Ó‡ - ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ÚÓ epnÓ37LÈÂ . ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈∆¡∆∆¿≈

Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï BÏ38dÈ‡L ¯·c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆∆∆»»∆≈»
:‰¯Ó‡ Ì‡Â .‰a˙k ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,È‡cÂa Ba ˙Ú„BÈ««¿««¿««»ƒ≈¿À»¿ƒ»¿»
,‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔÈ‡ - epnÓ Ì‡ ÈpnÓ Ì‡ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ««ƒƒ∆ƒƒƒ∆≈»ƒ«¿À»

e¯Ó‡L BÓk39„Ú ,ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓÓ „ÓÚ‰ . ¿∆»«¿«¬≈»¿∆¿«¿»»«
‡È‰ ˙Ó‡ ‰nÏÂ .ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L È‡cÂa ÔÚËzL∆ƒ¿…¿««∆≈∆¿≈¿»»∆¡∆∆ƒ
Ì‡ ıÁk ‰¯BÈ Ì‡ ˙Lb¯Ó ‡È‰L ÈtÓ ?BÊ ‰ÚËa¿«¬»ƒ¿≈∆ƒ«¿∆∆ƒ∆¿≈ƒ

LÈb¯Ó BÈ‡ ‡e‰Â ,ıÁk ‰¯BÈ ‡Ï40. …∆¿≈¿≈«¿ƒ

והוא 36) ילדה, ולא שנים עשר בשהתה ג"כ עוסק זה דין
כתובתה. להפסידה כדי הולדה נמנע שממנה טוען

בסמוך.37) ה"י.38)כמבואר פ"י, לעיל מפורש
שם.39) כמבואר לה, יש ותוספת ה"ח. יבמות 40)לעיל

א. סה,

.È¯OÚ ¯Á‡ dL¯‚Ï dÏÚaÓ Úa˙Ï ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»ƒ¿…«ƒ«¿»¿»¿»««∆∆
‰„ÏÈ ‡lL ÈtÓ ÌÈL41‰¯BÈ BÈ‡L ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â , »ƒƒ¿≈∆…»¿»¿ƒ∆∆∆≈∆

ıÁk42ÏÚ ‰eˆÓ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .dÏ ÔÈÚÓBL - ¿≈¿ƒ»««ƒ∆≈»¿À»«
d˙e˜ÊÏ ÌÈ·Ï ‡È‰ ‰ÎÈ¯ˆ ,‰i·¯e ‰i¯t43ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

‡ÈˆB‰Ï B˙B‡44·˙k ‡lL ;„·Ïa ‰a˙k ¯wÚ ÔzÈÂ , ¿ƒ¿ƒ≈ƒ«¿À»ƒ¿«∆…»«
.Ïh˙Â dBˆ¯Ï ‡ˆzL ˙Ó ÏÚ ˙ÙÒBz‰ dÏ»«∆∆«¿»∆≈≈ƒ¿»¿ƒ…

שאם 41) אחרת, מאשה ורביה פריה מצות קיים כבר והוא
וליתן  להוציא אותו כופין הרי ולטענתה, לנו מה - כן לא
קיים  לא הוא גם אפילו או ה"ז. לעיל כמבואר כתובה,
ואינו  עליה, אחרת אשה אשא טוען: שהוא אלא המצוה,
רוקח'). ('מעשה גירושין תובעת והיא לגרשה. רוצה

בנים 42) הוליד שפעם ואףֿעלֿפי ממנו. ילדה לא ולפיכך
ואינו  נתקלקל שוב - הקודמת) בהערה (כנ"ל אחרת מאשה

יטפלו 43)מוליד. מותה וביום זקנתה, לעת בה שיחזיקו
הר"ן 44)בקבורתה. וכתב שם). וב'אלפסי' ב סה, שם

לטעון  יכולה אינה אחת, בת ואפילו אחד בן ילדה אם שם,
להוציא. אותו כופין ואין ובת, בבן או בבן אני רוצה עוד:

.‡È‰¯BÁÒa CÏ‰45‰È‰L B‡ ,ÌÈL ¯OÚ CB˙a »«ƒ¿»¿∆∆»ƒ∆»»
‰ÏBÁ ‡È‰ ‰˙È‰L B‡ ,‰ÏBÁ ÏÚa‰46eÈ‰L B‡ , «««∆∆»¿»ƒ»∆»

ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a ÔÈLe·Á47ÔÓÊ B˙B‡ Ô‰Ï ‰ÏBÚ ÔÈ‡ - ¬ƒ¿≈»¬ƒ≈∆»∆¿«
n‰ ÔÓÔÈ48. ƒ«ƒ¿»

ה"ו.45) פ"ו, יבמות מנעם 46)'ירושלמי' לא ואפילו
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אישות. מחיי בבית 47)החולי מיטותיהם שימשו ואפילו
הרא"ש 48)האסורים. ופירש סד.). (יבמות שנים עשר של

להחבש  או לחלות להם שגרם העוון כי תולים שאנו שם:
שמצאנו  כמו מלהוליד, גםֿכן מנעם האסורים, בבית
לחוצהֿלארץ, ישראל מארץ שיצא שבעוון אבינו באברהם

בחוץֿלארץ. ישיבתו את לו מנו ולא הוליד, ולא נענש

.·È‰BÓ - ‰ÏÈt‰49‰ÏÈt‰L ÌBiÓ50‰ÏÈt‰ Ì‡ . ƒƒ»∆ƒ∆ƒƒ»ƒƒƒ»
,ÌÈÏÙÏ ‰˜ÊÁ‰ - ÌÈÓÚt LÏL ‰ÏÈt‰Â ‰¯ÊÁÂ¿»¿»¿ƒƒ»»¿»ƒÀ¿¿»ƒ¿»ƒ

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,‰pnÓ ˙Ba‰Ï ‰ÎÊ ‡Ï ‡nLÂ51. ¿∆»…»»¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

שנים.49) שם.50)עשר עשר 51)יבמות, בתוך אפילו
סה:). (יבמות שנים

.‚È‰‰LiL È„k ,¯OÚ CB˙a ‰ÏÈt‰ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒƒ»¿∆∆¿≈∆ƒ¿∆
dnÚ52ÈzÏt‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,53dÈ‡L ,˙Ó‡ - ƒ»¿ƒ∆∆…ƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈»

˙e¯˜Úa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ54‰ÏÈt‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ . «¬∆∆«¿»«¬»≈ƒƒ»
ÌÈL55‰LÏL ÈzÏt‰ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,56,˙Ó‡ - ¿«ƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ¿»∆¡∆∆

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,˙ÏtÓa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ dÈ‡L∆≈»«¬∆∆«¿»¿«∆∆¿ƒ¿ƒ≈¿À»
˙q‰ ˙Úe·L dÚÈaLÓ ‰Ê ÏÎ·e57B‡ ‰ÏÈt‰ ‡lL ¿»∆«¿ƒ»¿«∆≈∆…ƒƒ»

ÚËaL ,‰LÏL ‰ÏÈt‰L‰a˙k ÔzÏ ·iÁ˙È BÊ ‰58. ∆ƒƒ»¿»∆¿«¬»ƒ¿«≈ƒ≈¿À»

לא 52) שעדיין טוען הוא - להוציא לכופו באים כשאנו
שהפילה. מיום לה ומונים הואיל הזמן, ואין 53)הגיע

תבעה  לא היא שהרי באחר, עיניה נתנה שמא חשש כאן
אמרה  שהפילה, וטען לגרשה אותו כשכפו ורק להתגרש,

הפילה. שלא כתובה.54)היא ויתן ויוציא ב. סה, שם,
אוציא.55) כדלעיל 56)ולא להתגרש תבעה לא והיא

שם). הכ"א.57)(ר"ן פי"ב לעיל הוא 58)מפורש והרי
להוציאה, חייב שאינו ודאי טענת נגדה וטוען מכחישה
למוציא  דומה זה והרי כתובתה, ליתן חייב אינו וממילא
שנשבע  זמן", לי "קבעת הלוה: וטוען חבירו, על חוב שטר
מהל' בפי"ג רבינו שכתב כמו ונוטל, היסת שבועת המלוה
"ויש  רבינו: כתב ה"ט ולעיל משנה'). ('כסף ה"ז ולוה מלוה
טוען  אינו שם כי - "להשביע" כתב ולא סתם", להחרים לו
היסת  שבועת נשבעין ואין מרגיש אינו שהרי ודאי, טענת

משנה'). ('מגיד ספק טענת על

.„È‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ÔBL‡¯Ï ˙‡Oƒ»»ƒ¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…
ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ - d‡ÈˆB‰Â ‰„ÏÈ59ÌÚ ‰˙‰L . »¿»¿ƒ»À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒ»¬»ƒ

ÈLÈÏLÏ ‡Opz ‡Ï - ‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ ÈM‰60. «≈ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»…ƒ»≈ƒ¿ƒƒ
‡ˆz - ÈLÈÏLÏ ˙‡O Ì‡Â61‰a˙Îa ‡lL62‡l‡ , ¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ≈≈∆…ƒ¿À»∆»

‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌiwL B‡ ˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ Ôk Ì‡ƒ≈≈ƒ»«∆∆∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
‰i·¯e63. ¿ƒ»

זכה 59) לא הראשון שמא כי עקרה, זו הוחזקה לא שעדיין
סד.). (יבמות ממנה עקרה.60)להבנות הוחזקה שכבר

אם 62)לאלתר.61) אבל כשנשאה, בה הכיר שלא ודוקא
שהכיר  מאיילונית פחותה זו תהא לא - כשנשאה בה הכיר
כמבואר  בנכסיו, ליזוק שרצה מפני כתובה לה שיש בה

משנה'). ('מגיד ה"א פכ"ד א.63)לקמן סה, יבמות

.ÂËBÈ‡ ÈÏÚa :‰¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»¿≈ƒ¿»¿»«¿ƒ≈
ı¯‡‰ Ïk C¯„k LnLÏ ÏBÎÈ64B‡ ,„ÈÏBnL LenL65 »¿«≈¿∆∆»»»∆ƒ∆ƒ

‰¯Lt ÔÈic‰ eOÚÈ - ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L66ÌÈ¯ÓB‡Â . ∆≈∆¿≈«¬««»ƒ¿»»¿¿ƒ
¯OÚ È‰LzL „Ú CÈÏÚa ÌÚ È‚‰zL CÈÏ Èe‡¯ :dÏ»»ƒ∆ƒ¿¬ƒƒ«¿ƒ«∆ƒ¿ƒ∆∆

ÈÚa˙z Ck ¯Á‡Â ,È„ÈÏBz ‡ÏÂ ÌÈL67ÔÈÏbÏ‚Óe .68 »ƒ¿…ƒƒ¿««»ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈ„ ‡ÏÂ ,·LÈÏ d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â .‰Ê ¯·„a dnÚƒ»¿»»∆¿≈ƒ»≈≈¿…»ƒ

˙„¯Bn‰ ÔÈ„k d˙B‡69„Ú ‰Ê ¯·„a ÔÈÎÈ¯‡Ó ‡l‡ , »¿ƒ«∆∆∆»«¬ƒƒ¿»»∆«
‰¯Lt eOÚiL70. ∆«¬¿»»

מיד.64) להתגרש רוצה והיא אנשים, גבורת לו שאין
וב'מעשה 65) הגדולה' ב'כנסת שהובא קדום כת"י בנוסח

אחת. טענה אלא כאן אין ולפ"ז "או", תיבת חסירה רוקח'
לשון 66) - פשרה צד. מכל מסויים ויתור עלֿידי פיצוי

כתובות  למשנה, בפירושו (רבינו קר ולא חם לא פושרים,
מ"ו). ומתעסקים.68)גט.67)פ"י, מטפלים

ה"ח.69) פי"ד, לעיל במשנה:70)השנוי ב צ, נדרים
יעשו  שם) גמרא - כחץ יורה (שאינו לבינך ביני "השמים
מודה  הבעל אם אבל מכחיש, כשהוא זה וכל בקשה". דרך
('תוספות' מיד וכתובה גט יתן - אנשים גבורת לו שאין

הא"). "כי דיבורֿהמתחיל: סה: יבמות

.ÊËÈ¯‰ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ì„‡ ÌiwL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬≈
˙B¯ÙlÓ ÏËaÈ ‡lL ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰eˆÓ ‡e‰¿À∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈ƒƒ¿

Ák Ba LiL ÔÓÊ Ïk ˙Ba¯ÏÂ71LÙ ÛÈÒBn‰ ÏkL ; ¿ƒ¿»¿«∆≈…«∆»«ƒ∆∆
ÌÏBÚ ‰a el‡k - Ï‡¯OÈa ˙Á‡72˙ÂˆÓ ÔÎÂ . ««¿ƒ¿»≈¿ƒ»»»¿≈ƒ¿«

‰M‡ ‡Ïa Ì„‡ ·LÈ ‡lL ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ73‡lL , ¬»ƒƒ∆…≈≈»»¿…ƒ»∆…
¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È74‡lL ,LÈ‡ ‡Ïa ‰M‡ ·Lz ‡ÏÂ ; »ƒ≈ƒ¿¿…≈≈ƒ»¿…ƒ∆…

„LÁz75. ≈»≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

dEvn `Ed ixd ,dIaxE dIxR zevn mc` mITW iRÎlrÎs ©̀©¦¤¦¥¨¨¦§©§¦¨§¦¨£¥§ª¤
FA WIW onf lM zFAxle zFxtNn lhAi `NW mixtFq ixaCn¦¦§¥§¦¤Ÿ¦¨¥¦¦§§¦§¨§©¤¥

mlFr dpA EN`M - l`xViA zg` Wtp siqFOd lMW ;gM." Ÿ©¤¨©¦¤¤©©§¦§¨¥§¦¨¨¨

יבמות, בגמרא הוא הדין מקור הרי זה: על והקשו
ורבי' מפרי' אדם יבטל "לא המשנה לדברי שבהמשך
זרע  "בבוקר מהפסוק יהושע רבי למדו בנים" לו יש אא"כ
והביא  הרי"ף ופסק העתיק וכן ידך", תנח אל ולערב זרעך
המוסיף  ש"כל חדש טעם הרמב"ם כתב ומדוע זה, פסוק

מלא". עולם בנה כאילו מישראל אחת נפש
"כל  הוא בסנהדרין הגמרא לשון הרי להבין: צריך עוד
הולדה  על מדובר כאן אמנם מישראל", אחת נפש המקיים
מקום  מכל אבל נפש" "מקיים הלשון מתאים ואין חדשה
הלשון  נקט ומדוע וכד' המוליד כל לכתוב לו היה

"המוסיף".
בנים וי"ל לו שיש למי גם ורביה פריה חיוב בזה: הביאור

אופנים: בשני לפרשו אפשר
שגם  ורבו פרו מצות של העיקרי החיוב המשך שהוא א:
מדברי  חיוב עליו יש בילדותו זו מצוה שקיים לאחר

התורה. של זו במצוה להמשיך סופרים
מהפסוק  חכמים שלמדוהו מד"ס נפרד דין שהוא ב:
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אבל  כו'" ידך תנח אל ולערב כו' זרעך את זרע "בבוקר
ורבו". "פרו התורה חיוב של המשך אינו

שם  בגמ' הגירסאות שתי בין החילוק יסוד שזהו לומר ויש
אלא  ורבי' מפרי' אדם יבטל "לא המשנה לדברי בקשר
"מתניתין  בגמ' גרסינן הספרים שלרוב בנים": לו יש א"כ
אלו. תיבות הביא לא (ועוד) הרי"ף אבל יהושע" כר' דלאו
יבטל] לו יש אם הא כו' אא"כ [דקתני "מתניתין לגירסא
מטעם  הם ר"י שדברי הא' כאופן נקטינן כר"י", דלא
מינה  שדייקינן אמתניתין ופליג פו"ר מצות קיום (המשך)
ויכול  במילואה פו"ר מצות נתקיימה בנים לו יש שאם
י"ל  בגמ', אלו תיבות שאין לגירסא אבל כו'. ליבטל
לו  יש שאם (שמשמע למשנה בסתירה שאינו ר"י שמאמר
וחיוב  דין הוא ר"י של הדין כי מפו"ר) ליבטל יכול בנים

המשנה. מדברת לא ובזה - קבלה מדברי בפ"ע
לו  "היו - ר"י מלשון שינה ולכן הא' כאופן סבר הרמב"ם
פי  על "אף -וכותב: בזקנותו" בנים לו יהיו בילדותו בנים

ורביה  פריה מצות אדם מדברי שקיים מצוה הוא הרי
יבטל שלא ולרבות סופרים כח"מלפרות בו שיש זמן כל

אלא  עצמו בפני וחיוב ענין אינו זה שציווי להשמיענו
מהתורה  ורביה פריה למצות (מד"ס) תמידי וחיוב המשך

כח. בו שיש זמן כל ורביה מפריה יבטל שלא 
אחת  נפש המקיים "כל הידוע מהלימוד שינה גם לכן

"כל וכתב מלא" עולם קיים כאילו כו' המוסיף מישראל
כאילו כו' הוספה בנה נפש הוא זה שחיוב להדגיש עולם"

יצרה) (לשבת העולם" "בנין שענינה פו"ר למצות והמשך
עיקר  של וגדרה תוכנה בכלל היא זו במצוה הוספה וכל

עולם". בנה "כאלו - העולם בנין - המצוה
ישנו  ורבו פרו של שהענין להוסיף יש הענינים בפנימיות
עליו  מעלה תורה חבירו בן המלמד ו"כל ברוחניות גם
כולו  היום כל עוסק יהודי כאשר וגם ילדו" כאילו הכתוב
מעבודתו  לנח רוצה הערב וכשמגיע הזולת על בהשפעה

ידך". תנח אל "ולערב לו אומרים אזי
.24 cenr l wlg zegiy ihewl

ו):71) יא, (קהלת שנאמר ממה כן למדו ב סב, ביבמות
ידך". תנח אל ולערב זרעך, את זרע זה 72)"בבוקר כעין

כאילו  - מישראל אחת נפש המקיים "כל א: לז, בסנהדרין
בפריה  עוסק שאינו "כל ב: סג, וביבמות מלא". עולם קיים

הדמות". וממעט דמים שופך כאילו סא,73)ורביה, שם,
האדם  היות טוב "לא יח): ב, (בראשית שנאמר משום ב.

בנינו,74)לבדו". את שמגדלות "דיינו א: סג, יבמות
החטא". מן אותנו א.75)ומצילות עא, בבאֿמציעא ראה

ביאה  איסורי (הל' איש בלא לשבת לה מותר הדין מצד אבל
הכ"ו). פכ"א,

.ÊÈ˙‡p˜Ï LÈ‡ Ïk ÏÚ ‰·BÁÂ76e¯Ó‡ .BzL‡Ï ¿»«»ƒ¿«…¿ƒ¿»¿
‰ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ BzL‡Ï ‡p˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ≈»»¿«≈¿ƒ¿∆»ƒ≈ƒ¿¿»

‰¯‰Ë Áe¯ Ba77È‡cÓ ¯˙BÈa dÏ ‡p˜È ‡ÏÂ .78‡ÏÂ . «»√»¿…¿«≈»¿≈ƒ«¿…
dÁ¯k ÏÚa ÏÚ·ÈÂ d˙B‡ Ò‡È79CBzÓe dzÚ„a ‡l‡ , ∆¡…»¿ƒ¿…¿«»¿»∆»¿«¿»ƒ

‰ÁÈO80‰ÁÓOÂ81. ƒ»¿ƒ¿»

אומר 76) והכתוב בפריצות. להתנהג שלא בה להתרות
(סוטה  חכמינו ואמרו אשתו", את "וקנא יד): ה, (במדבר
המשנה, בפירוש ורבינו התראה". לשון אלא קינוי "אין ג.):
מהדברים  המניעה היא - הקינוי אומר: מ"א, פ"א סוטה
קינוי  מפרש: שם, יו"ט' וב'תוספות החשד. להביא הדומים
כא): לב, (דברים כמו: ומקניטה, שמכעיסה כעס לשון -
קנאה  "כי לד): ו, (משלי וכן אל", בלא קנאוני "הם

(רש"י 77)חמתֿגבר". הפרוצות את ששונא א. ג, סוטה
הי"ח.78)שם). פ"ד, סוטה הל' בזה נכוחים דברים ראה

יט, הלכה בפני ושם ולקנאות לקפוץ ראוי "אין רבינו: כותב
ואזהרה  טהרה ובדרך בנחת לבינה בינו אלא תחילה, עדים

המכשול". ולהסיר ישרה בדרך להדריכה עירובין 79)כדי
שאינם  בנים לו יהיו מצוה, לדבר אשתו הכופה "כל ב: ק,
לא  נפש דעת בלא וגם ב): יט, (משלי שנאמר מהוגנים,
שהיה  האשה, דעת בלא הנעשים הבנים טובים "לא - טוב".

שם). (רש"י ברגלים" אץ ב.80)בעלה ה, חגיגה
בדבר 81) אשתו את לשמח אדם "חייב ב: עב, פסחים

ביאה  איסורי והל' ה"ד, פ"ה דעות הל' והשווה מצוה".
בני  . . . מדות תשע בני "אלו כ: נדרים וראה הי"ב, פכ"א
אע"פ  מפרש: שם והר"ן (רש"י). במריבה שמשמש מריבה",

שעה. לפי ביניהם מריבה שהיתה אלא שונאה שאינו

.ÁÈCB˙a ‰Úeˆ ‰È‰zL ,‰M‡‰ ÏÚ ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ¿≈ƒ¬»ƒ«»ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿
d˙Èa82dÏÚa ÈÙa L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO ‰a¯z ‡ÏÂ ,83. ≈»¿…«¿∆¿¿«…ƒ¿≈«¿»

‰ÈÙa ‰hn‰ LÈÓLz Úa˙z ‡ÏÂ84‰È‰z ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿««¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿…ƒ¿∆
˙¯a„Ó85B¯ÚˆÏ È„k dÏÚaÓ ÚÓz ‡ÏÂ .‰Ê ˜ÒÚa86 ¿«∆∆¿≈∆∆¿…ƒ¿«ƒ«¿»¿≈¿«¬

˙Ú ÏÎa BÏ ˙ÚÓL ‡l‡ ,d˙·‰‡a ÛÈÒBiL „Ú«∆ƒ¿«¬»»∆»ƒ¿««¿»≈
¯·ÚÈ ‡lL È„k ,B˙Èa È·e ÂÈ·B¯wÓ ¯‰f˙Â .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿ƒ»≈ƒ¿»¿≈≈¿≈∆…«¬…

¯eÚk‰ ÔÓ ˜Á¯˙˙Â .‰‡˜ Áe¯ ÂÈÏÚ87‰ÓBc‰ ÔÓe »»«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«ƒƒ«∆
¯eÚkÏ88. ¿ƒ

שערי".82) קלעי ביתי קורות ראו לא "מימי א: מז, יומא
"כל  יד): מה, (תהלים אמרו ה"י, פ"א מגילה וב'ירושלמי'

זהב". ממשבצות פנימה מלך בת "תחילת 83)כבודה
פ"ג). זוטא ארץ (דרך לניאוף" פתח - בנשים ראש קלות

חצופה".84) "בני ב: כ, "והוא 85)נדרים ב: ק, עירובין
מידה  זוהי . . . בלב תובעת שהאשה מלמד - בך" ימשול

בנשים. מורדת.86)טובה נקראת לצערו כדי המונעת
עדות 87) שם שאין אלא עבירה, שם שיש המראים דברים

הט"ו. פכ"ד, לקמן ראה זנותה, על מד,88)ברורה חולין
פ"ב). נתן' דרבי ו'אבות ב.

.ËÈÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ89BzL‡ ˙‡ „aÎÓ Ì„‡ ‡‰iL ,90 ¿≈ƒ¬»ƒ∆¿≈»»¿«≈∆ƒ¿
,ÔBÓÓ BÏ LÈ Ì‡Â .BÙe‚k d·‰B‡Â ,BÙebÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿¬»¿¿ƒ≈»
‰ÓÈ‡ ‰ÈÏÚ ÏÈËÈ ‡ÏÂ .BBÓÓ ÈÙk d˙·BËa ‰a¯Ó«¿∆¿»»¿ƒ»¿…»ƒ»∆»≈»

‰¯˙È91·ˆÚ ‰È‰È ‡ÏÂ .˙Áa dnÚ B¯ea„ ‰È‰ÈÂ . ¿≈»¿ƒ¿∆ƒƒ»¿««¿…ƒ¿∆»≈
ÔÊ‚¯ ‡ÏÂ92. ¿…«¿»

ב.89) סב, זלזול 90)יבמות כי ובתכשיטים, במלבושים
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שם). (רש"י האיש מזלזול יותר קשה ו,91)האשה גיטין
יתירה, אימה בעלה עליה הטיל בגבעה פילגש "שהרי ב:

מישראל". רבבות כמה א:92)והפילה נט, בבאֿמציעא
דברים  (אונאת אשתו באונאת זהיר אדם יהא "לעולם
- קרובה" אונאתה מצויה, שדמעתה שמתוך רש"י) לצערה,

(רש"י). לבוא ממהרת אונאתה פורענות

.ÎdÏÚa ˙‡ ˙„aÎÓ ‰È‰zL ,‰M‡‰ ÏÚ eeˆ ÔÎÂ¿≈ƒ«»ƒ»∆ƒ¿∆¿«∆∆∆«¿»
epnÓ ‡¯BÓ ‰ÈÏÚ ‰È‰ÈÂ ,È‡cÓ ¯˙BÈa93Ïk ‰OÚ˙Â , ¿≈ƒ«¿ƒ¿∆»∆»»ƒ∆¿«¬∆»

ÂÈt ÏÚ ‰ÈOÚÓ94CÏÓ B‡ ¯O BÓk ‰ÈÈÚa ‰È‰ÈÂ .95, «¬∆»«ƒ¿ƒ¿∆¿≈∆»¿«∆∆
‡OiM ‰Ó Ïk ˙˜Á¯Óe BaÏ ˙Â‡˙a ˙Îl‰Ó96‰ÊÂ . ¿«∆∆¿«¬«ƒ¿«∆∆»«∆ƒ¿»¿∆

ÌÈ¯B‰h‰Â ÌÈLB„w‰ Ï‡¯OÈ È·e Ï‡¯OÈ ˙Ba C¯c∆∆¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿ƒ
.ÁaLÓe ‰‡ Ô·eMÈ ‰È‰È el‡ ÌÈÎ¯„·e .Ô‚eeÊa¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆ƒ»»∆¿À»

בכבוד 93) חייבים ואמך "אתה אמרו: א לא, [בקידושין
חייב  שהבן כשם כן, ואם לבן. האם השוו הרי - אביך"
חייבת  (=האשה) האם גם כן ובמוראו, אביו בכבוד

תשועה 94)בשניהם]. שבאת יעל של טיבה מה "וכי
בעלה  רצון ועושה היתה כשרה אשה אמרו, ידה? על גדולה
שהיא  אשה אלא בנשים כשרה אשה לך אין אמרו: מכאן -
וביתר  יא, פרק סוף אליהו' דבי ('תנא בעלה" רצון רוצה
מב). אות סוף ד, שופטים שמעוני' ב'ילקוט דיוק

הוא".95) ונגיד פקיד בביתו, קרח "אפילו ב: יב, מגילה
שורר  איש כל "להיות כב): א, (אסתר לפסוק שם מקביל

א 96)בביתו". סג, יבמות ראה רעה. באשה וחילופיהן
עדשים  תבשיל לי עשי לה כשאמר מצערתו; רב של שאשתו

עדשים. לו עשתה - קטנית קטנית, לו עשתה -

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ברזל 1) צאן נכסי נדוניא, כתובה, הם מה רבינו בו ביאר

תקנת  הבנות, מזון והשבועה. כתובתה פרעון מלוג, ונכסי
וכיצד  שתשבע קודם ממטלטלין, כתובה שתגבה הגאונים
הפוגמת  בכתובתה, קרקע לה ייחד אותה, משביעין
מקום  כתובתה, הפוחתת או בפניו שלא הנפרעת כתובתה,
אומרת  היא כתובתה, גובה מתי עד כתובה, כותבין שאין
הקטן  נאמן אם בעולה, אומרים והיורשים נשאתי בתולה
ושתי  גיטין שני איפכא, או גט בלי כתובה בגודלו, להעיד

כתובות.

.‡,Ú˜¯˜ ÔÈa - dÏÚ·Ï ‰M‡‰ ˙ÒÎnL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ»¿«¿»≈«¿«
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa2ÔÈ·zÎ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ„·Ú ÔÈa , ≈¿«¿¿ƒ≈¬»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»ƒ

‡Èe„ ‡l‡ ,‰a˙k ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡ ,‰a˙k‰ ¯ËLa3 ƒ¿««¿À»≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»¿¿»
ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈ¯Á‡ ÏÚa‰ Ïa˜ Ì‡Â .ÌÓL¿»¿ƒƒ≈««««¬»«¿¿»»»

‰˙Át Ì‡ - B˙eL¯a ˙ÈOÚÂ4BÏ ‰˙Át5Ì‡Â , ¿«¬≈ƒ¿ƒ»¬»»¬»¿ƒ
‰¯È˙B‰6BÏ ‰¯È˙B‰7Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - ƒ»ƒ»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈…

ÏÊ¯a8‡l‡ ,ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈ¯Á‡ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¿∆¿ƒ…ƒ≈«¬»«¿¿»»»∆»
È¯‰‰˙Át Ì‡ - ‰M‡‰ ˙eL¯a ‡È‰9,dÏ ‰˙Át ¬≈ƒƒ¿»ƒ»ƒ»¬»»¬»»

ÈÒÎ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - dÏ ‰¯È˙B‰ ‰¯È˙B‰ Ì‡Â¿ƒƒ»ƒ»»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈
‚BÏÓ10. ¿

למקום,2) ממקום ולהעבירם לטלטלם שאפשר חפצים
ניידי'. דלא 'נכסי שהם: לקרקעות בניגוד דניידי', 'נכסי

נדניך".3) את נתת "ואת לג): טז, (יחזקאל הפסוק מלשון

תוזל.4) או לה 5)תפסד לשלם אחראי והוא לחובתו,
הכתובה. בשטר שהוערכה כפי התמורה כל את כשיגרשנה

הוקרה.6) את 7)השביחה, לה מחזיר ואינו לזכותו,
כברזל,8)השבח. קיימת שהקרן מ"א. פ"ז, יבמות

שהיו  ולפי לשלם, חייב - כולה נגנבה או כלתה שאפילו
חייב  הרועה והיה וכך, כך בשומת הצאן לשום רגילים
נקראו  לכך הצאן, כל מתו אם אפילו השומא כפי באחריותן
ברזל" צאן "נכסי אחריותם: עליו מקבל שהבעל הנכסים

שם). נגנבה.9)('ברטנורא' ב'בראשית 10)או אמרו
עבדי  "מהו ה"א): פ"ז, יבמות ב'ירושלמי' (וכן פמ"ה רבה'
מליגת  כענין מלוג". מלוג אומר: שאתה כמו מלוג?
כך  הראש, ועוזבים השיער שתולשים הראש, (מריטת)
('הערוך' בה רשות לו ואין הקרן ומניח הפירות אוכל הבעל

מלג). ערך

.·Ô˙B‡ ‰ÒÈÎ‰ ‡lL ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ∆≈»ƒ»∆…ƒ¿ƒ»»
‰a˙ka Ô˙B‡ e·˙k ‡ÏÂ dÏÚ·Ï11e¯‡L ‡l‡ , ¿«¿»¿…»¿»«¿À»∆»ƒ¿¬

B‡ ,‰Ò¯‡˙pL ¯Á‡ ‰M¯Èa dÏ eÏÙ B‡ ,dÓˆÚÏ¿«¿»»¿»ƒÀ»««∆ƒ¿»¿»
ÔlkL ,‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈ‡¯˜ Ïk‰ - ‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»«…ƒ¿»ƒƒ¿≈¿∆À»

d˙eL¯a12,‰a˙k ¯wÚ ‡l‡ ‰a˙k ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡Â .Ô‰ ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»ƒ«¿À»
‰‡Ó ‡e‰L13ÌÈ˙‡Ó B‡14˙ÙÒBz‰ ÌÚ ,15.„·Ïa ∆≈»»«ƒƒ«∆∆ƒ¿«

הכתובה.11) בשטר אותן רשמו לא האירוסין בשעת
לאכול 12) כיֿאם למכרם או לכלותם רשות לבעל ואין

ה"ז. פכ"ב לקמן שיתבאר כפי בלבד, זוז 13)פירותיהם
לאלמנה. לבתולה.14)- - לה 15)זוז מוסיף שהוא

רבינו  וסובר טז. הערה להלן וראה ה"ז), פ"י (למעלה משלו
ולוה. מלוה שבין חוב כל כדין כתובה, דין לנדוניא שאין
הכניסה  שלא כסף לאשה לתת חכמים שתיקנו מה כי
הכניסה  שהאשה מה אבל כתובה. להקרא ראוי זהו לבעלה,
והמקור  בעולם. חוב כשאר ודינו מ'כתובה' עדיף זה משלה,
יעשו  מה "מתה, פ:): (כתובות מהמשנה הוא רבינו לדעת
נכסי  (הם עמה?" והיוצאים הנכנסים ובנכסים בכתובתה
ולא  . . כתובה. להם "אין ק:): (שם וכן שם). רש"י - מלוג
בין  חילקו סג:) (כתובות דמורדת בסוגיא וכן בלאות".
במוספנו  וראה (מגידֿמשנה). נדוניתה לנכסי כתובה

רבינו'. 'תשובת

.‚eÚ„B‰ ¯·k16ÔÈ„Â ,‰M‡Ï ‰a˙k ewz ÌÈÓÎÁL , ¿»«¿∆¬»ƒƒ¿¿À»¿ƒ»¿ƒ
¯wÚ‰ ÔÈ„k ˙ÙÒBz‰17ÔÓÊ Ïk d˙Ba‚Ï ewz ‡ÏÂ . «∆∆¿ƒ»ƒ»¿…ƒ¿ƒ¿»»¿«

LiL ·BÁk ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰ˆ¯zL18ÔÈ‡Â ,ÔÓÊ BÏ ∆ƒ¿∆∆»¬≈ƒ¿∆≈¿«¿≈
Ì‡ B‡ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙Èa‚ ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿≈∆»¿««ƒ««««ƒ

dL¯b19˙B·BË ˙B„O ÏÚaÏ eÈ‰ Ì‡L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ . ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ»«««»
,epnÓ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‰M‡‰ ‰‡·e ,˙BiBÈ·e ˙BÚ¯Â¿»≈ƒ»»»ƒ»ƒ¿¿À»»ƒ∆

ÂÈÒÎaL ‰Ú¯‰ ÔÓ ‡l‡ ‰a‚z ‡lL20‡È‰Â , ∆…ƒ¿∆∆»ƒ»»»∆ƒ¿»»¿ƒ
˙È¯eaÊ ˙‡¯˜p‰21. «ƒ¿≈ƒƒ

ה"ז.16) פ"י למקומות 17)לעיל (פרט הדברים לרוב
ראה  לתוספת. עיקר בין חילוק שיש מפורש בהם שנאמר
מפורש  וכן וה"ה). ה"ב פכ"ד ולקמן ה"ח, פט"ו לעיל
ככתובה". התוספת) (=היינו כתובה ש"תנאי ב נד, בכתובות

"שקבוע".18) התימנים: "לא 19)ובכת"י א: פא, כתובות
מחיים". לגבות כתובה ואין 20)ניתנה ב. מח, גיטין
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שאיש  ממה "יותר כי להנשא, כך משום שתימנע לחוש
וב'תוספות  נ.). (שם להנשא" רוצה האשה - לישא רוצה
כדי  תקניטנו שמא חכמים חשו כי מפרש: שם יו"ט'
בזיבורית. דינה לפיכך כתובתה, ותגבה שיגרשנה

('ערוך 21) אבנים מלאה שדה ופירושה: ערבית, מילה
ס"ה, קא סי' חו"מ לשו"ע בהגהותיו והרמ"א השלם').
זבורא  מלשון שבקרקע, הגרוע החלק - "זיבורית אומר

הע  מבעליֿחיים מין שהוא הנדוניא (דבורה) אבל וקצים".
הבינונית. מן ונגבית חוב, ככל היא הרי

.„B˙BÓ ¯Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLkL ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆¿∆»ƒ¿¿À»»««
ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MzL „Ú ‰a‚z ‡Ï -22ÁÈp‰ ‡lL …ƒ¿∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒƒ«

‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ,d˙a˙k BÏ ‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÌeÏk dÏˆ‡∆¿»¿¿…»¿»¿À»»¿…»¬»
‰ÈÏÚM ‰Ó Ïk dÏ ÔÈÓLÂ .d˙B‡23B˙B‡ ÔÈ˙ÁBÙe , »¿»ƒ»»«∆»∆»¬ƒ

d˙a˙kÓ24‡Ïa ‰·Bb - BBˆ¯Ï dL¯b Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿À»»¬»ƒ≈¿»ƒ¿»¿…
‰Úe·L25dÏ ÔÁ˜Ï È¯‰L ;‰ÈÏÚL ˙eÒk ÔÈÓL ÔÈ‡Â , ¿»¿≈»ƒ¿∆»∆»∆¬≈¿»»»

‡È‰ ‡Ï ,d‡ÈˆB‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰Â ,Ô‰a ‰˙ÎÊÂ26. ¿»¿»»∆¿∆¿ƒ»…ƒ

ונשבע 22) עומד והוא בזרועו, ספרֿתורה אוחז "הנשבע
כי  ה"ח). פי"א שבועות הל' רבינו (לשון בכינוי" או בשם
אלא  יפרע לא יתומים, מנכסי להפרע "הבא הוא: כלל
נגבית  שאינה לנדוניא הדין והוא פז.). (כתובות בשבועה"
בהל' וכמבואר חוב, כל כדין בשבועה, אלא היתומים מן
בהלכותיו  אלפסי יצחק רבנו וכתב ה"א. פי"ד ולוה מלוה

חפץ. בנקיטת היא זו ששבועה שם, הבגדים 23)לכתובות
בחייו. לה שקנה גופה לא 24)שעל כי א. נד, כתובות

ממנו. ותלך שתקחם דעת על אלו דברים לה הקנה
ואם 25) כתובתה. לו מחלה או מכרה אם הוא יודע שהרי

"תשבע  טען: אם אולם, לו? יטען מי כלום, טוען אינו הוא
הי"ט. לקמן מפורש דינו - טענתי" על אין 26)לי ולפיכך

דכתובות). פ"ד סוף בהלכותיו (רי"ף גופה שעל כסות שמין

עז. כתובות (ראה להוציא אותם שכופים אלה כל אולם,
ואינו  הואיל שעליה, מה כל שמין - ה"ז) פט"ו, ולעיל

(מגידֿמשנה). לרצונו מגרשה

.‰ÎÂ‡l‡ d˙a˙k ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‡lL ,eÈ˜˙‰ Ô ¿≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆»«¿»»¿À»»∆»
Ú˜¯w‰ ÔÓ27ÌÈÒÎ eÁ·ML Á·MÓ ‰·Bb dÈ‡Â . ƒ««¿«¿≈»»ƒ∆«∆»¿¿»ƒ

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï28˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙BBf ˙Ba‰ ÔÈ‡Â . ¿««ƒ««««¿≈«»ƒ¿««ƒ«
dÈ‡Â .B˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÒÎ eÁ·ML Á·MÓ Ô‰È·‡¬ƒ∆ƒ∆«∆»¿¿»ƒ¿««ƒ»¿≈»

˙Ù¯BË29Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L Á·La d˙a˙Îa30ŒÛ‡ , ∆∆ƒ¿À»»¿∆«∆ƒ¿ƒ««≈««
el‡ ÌÈ¯·„e .Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb ·BÁ ÏÚaL ÈtŒÏÚ«ƒ∆««∆∆«∆«¿»ƒ≈

Ì‰ ‰a˙k ÈlwÓ31. ƒÀ≈¿À»≈

נוסח 27) ולפי מאיר. דרבי כרבנן ב. פא, ודף א. נא, כתובות
מפני  גובה אינה אלמנה רק האלמנה", תגבה "שלא זה:
שאינה  כשם לה, משועבדים אינם היתומים של שמטלטלין
הי"א). ממון נזקי מהל' (פ"ח אחר לבעלֿחוב משועבדים
אפילו  היא גובה עצמו, מהבעל כתובתה שגובה גרושה אבל
נראה  וכן ה"י). (שם אחר בעלֿחוב כמו המטלטלין, מן
שתגבה  שתיקנו הגאונים בתקנת ה"ז להלן רבינו מלשון
וכמו  לתקנה, צורך אין שבחייו הרי - בעלה" מות "אחרי
('מעשה  המטלטלין" מן גובה האלמנה "ונמצא בה"ח: כן
רבינו: בדברי הביא בתשובה הרשב"א אבל רוקח').

- הקרקע" מן אלא כתובתה האשה תגבה שלא "התקינו
(נדרים  הר"ן וכתב גרושה. ובין אלמנה בין משמע "האשה"
זמן  שאין מפני אחר מבעלֿחוב בזה גרועה שכתובה סה:)
(כשתמות  לעולם אותה תגבה שלא גם ויתכן ידוע, פרעונה
גם  וראה הקרקע. על אלא סומכת אינה ולפיכך בעלה) לפני

כט. הערה היו 28)להלן לא הנכסים אם א. נב, בכורות
ואח"כ  כתובתה, שיעור כדי בעלה מיתת בשעת שוים
מיתת  בשעת שוים שהיו כמה אלא גובה אינה - השביחו

שם). (רש "י תופסת.29)הבעל שלקח 30)חוטפת ,
כמבואר  לכתובתה, משועבדים שהם בחייו מבעלה קרקעות

ה"י. חכמים 31)בסמוך שהקילו הוא קל שם. בכורות,
אשה  - לישא רוצה משאיש ויותר הואיל כתובתה, בגביית
בעלֿחוב  אבל כ"כ, טובה עמו עשתה ולא להנשא, רוצה
ולא  השבח מן זכויותיו לאבד לו אין - ללוה טובה עשה
לשון  [ומסתימת קלב:). לבבאֿבתרא (רשב"ם בו מקילים
גם  מוסב שזה נראה כתובה", מקולי אלו "ודברים רבינו:
- הקרקע מן אלא כתובתה גובה שאינה הראשון, הדין על
הרשב"א  וכדעת אחר, בעלֿחוב מדין גרוע כתובה שדין הרי

כה]. הערה למעלה

.ÂÔÓ d˙a˙Îa ‰M‡‰ ÏhzL ,‰a˙k ÈlwÓ ÔÎÂ¿≈ƒÀ≈¿À»∆ƒ…»ƒ»ƒ¿À»»ƒ
˙BÁt‰32ÌB˜Óa ‰M‡ ‡O ?„ˆÈk .˙BÚaËnaL «»∆««¿¿≈«»»ƒ»¿»

ÌB˜Ó ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡ :¯Á‡ ÌB˜Óa dL¯‚Â ,„Á‡∆»¿≈¿»¿»«≈ƒ»»¿
dÏ Ô˙B - ÔÈLe¯b‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈ·BË ÔÈ‡eOp‰«ƒƒƒƒ»¿«≈ƒ≈»
ÌB˜Ó ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈLe¯b‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓƒ»¿«≈ƒ¿ƒ»»¿
dÏ Ô˙B - ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈ·BË ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒƒ»¿«ƒƒ≈»

ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ33?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ»¿«ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
da L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Ò ˙BÚÓ d˙a˙Îa ‰È‰La¿∆»»ƒ¿À»»»¿»¬»ƒ≈≈»

˙ÙÒBza ÔÈa ¯wÚa ÔÈa ,Úe„È ÚaËÓ34‡È‰ È¯‰ - «¿≈«»«≈»ƒ»≈«∆∆¬≈ƒ
‰nk BÏ Ô˙BpL ,Úe„È ÚaËÓ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÈ„k¿ƒ««¿∆∆¬≈«¿≈«»«∆≈«»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,e‰ÂÏ‰L35. ∆ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

ובמשקלן.32) "מפני 33)בגדלן ב: קי, כתובות
מקום  לפי פעם שיפרע בה הקילו מדרבנן, היא שהכתובה
להקל  זה בכל וכוונתנו הגירושין, מקום לפי ופעם הנישואין
כשיש  זה וכל שם). לרבינו, המשנה (פירוש הפרעון" עליו
שהם  חכמים, לה שתיקנו ומנה מאתיים כדי המטבע בשווי
פ"י, לעיל כמבואר טהור, כסף של דינר ועשרים חמשה
אין  שהרי לפרוע, יכול הוא אין מזה פחות אבל ה"ח.
בעילת  בעילתו - הפוחת וכל . . ממאתיים. לבתולה פוחתין

ה"ט). (שם, משיעור 34)זנות פחות בו יהיה שלא ובלבד
כדלעיל. ומנה מאתיים ודין 35)החכמים, הי"א. פ"ד,

השטר, כתיבת מקום אחרי בו שהולכים החוב, כדין הנדוניא
ה"ט. פי"ז, ולוה מלוה בהל' וכמבואר

.Ê˙B·ÈLÈ‰ ÏÎa ÌÈB‡b‰ ewz36‰M‡‰ ‰È‰zL , ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ dÏÚa ˙BÓ È¯Á‡ d˙a˙k ‰·B‚37, »¿À»»«¬≈«¿»«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

eÈ˜˙‰L C¯„k38ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ·BÁ ÏÚ·Ï39. ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿««ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ
Ï‡¯OÈ ·¯a BÊ ‰wz ‰ËLÙe40È‡z ¯‡L ÔÎÂ . »¿»«»»¿…ƒ¿»≈¿≈¿»¿»≈

‰a˙k41ÔÈÏËÏhÓa ÔLÈÂ ,Ô‰ ‰a˙kk Ôlk - ¿À»À»«¿À»≈¿∆¿»¿ƒ«¿¿ƒ
'ÔÈ¯Îc ÔÈa' ˙a˙kÓ ıeÁ .Ú˜¯˜·k42e‡ˆÓ ‡lL , ƒ¿«¿«ƒ¿À«¿ƒƒ¿ƒ∆…»»

ËeLt Ô˙M¯È ‚‰Ó43·ÈLÈ‰ ÏÎa˙B44È‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿À»»»¿»«¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
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ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡L ,‡¯Ób‰ ÔÈc ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ :¯ÓB‡≈«¬ƒƒ»«ƒ«¿»»∆≈¿ƒ
.Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ Ôn‡ ˙a˙k¿À«ƒ»∆»ƒ««¿«

עמ'36) התשובות חלק לכתובות, הגאונים' ב'אוצר ראה
א. נא, כתובות ב'תוספות' פ"ו, לכתובות ברי"ף ואילך, 210

יד. סי' דקידושין פ"ג ורא"ש א. סז, שהרבה 37)ודף מפני
ואשה  בלבד, מטלטלין במסחר בעיקר עוסקים אנשים
אנשים  היו כבר שבזמנם משום וגם עליהם. דעתה סומכת
סז.). לכתובות ורש"י (מגידֿמשנה, כלל קרקעות להם שאין
שכתב  מ"ט) פ"ח (בכורות לרבינו המשניות בפירוש וראה
שמואל' 'בית ועי' השבח. מן אף שגובה זו תקנה שבכלל

סקי"ב. ק שמדין 39)הגאונים.38)סי' היתומים. של
לא.) פסחים (ראה לבעלֿחוב משועבדים הם אין תורה
אפילו  קיים, הלוה "בעוד סז:): (ב"מ רש"י וכביאור
מעותיו  הלוה לו שהרי בעלֿחוב, גובה כתפו שעל מגלימה
לביתו  ויכנס ביתֿדין שליח יבוא אמרה: והתורה ונשתעבד,
אתה  אשר "והאיש יא): כד, (דברים שנאמר משכונו, ויטול
כשמת  אבל החוצה". העבוט את אליך יוציא בו, נושה
ירשו  ואילו ממנו, לוו לא הרי וליתומים? לו מה הלוה,
של  נכסיו כי ערב, כדין מחיים, הנכסים משועבדים קרקעות,
מטלטלים  אבל סמך, עליהם - לו וכשהלוה ערביו, הם אדם
הואיל  המלוה, סמך עליהם לא שהרי ערב, דין להם אין
בבעלֿחוב, הגאונים ותקנת ולאבדם". להצניעם הלוה וביד

הי"ב. ממון נזקי מהל' בפ"ח גם 40)כתבה רבינו כתב כן
(אוצר  הגאונים' ב'תשובות הוא וכן שם. ממון, נזקי בהל'

.(211 עמ' שם, ועוד 41)הגאונים רפואתה הבנות, מזונות
שם. וב'תוספות' ברי"ף ראה ה"ב). פי"ב, (לעיל

בנים 42) - דכרין בנין ה"אֿב. פי"ט, לקמן מפורשת
ומקובל.43)הזכרים. ביטלוה 44)נפוץ גאונים וקצת

סי' פ"ד, כתובות ורא"ש ,186 עמ' נ: לכתובות ('מאירי'
כד).

.ÁeÚÓMLÂ eÚ„iL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa e‚‰ ¯·k¿»»¬¿»«¿∆»«¿¿∆»«¿
ÔÈa ÈÚ˜¯˜nÓ ÔÈa :‰a˙ka e·zÎiL ,ÔÚÓLƒ¿»∆ƒ¿¿«¿À»≈ƒ¿«¿¿≈≈

ÈÏËÏËnÓ45ÌÈL‡Â ,‡e‰ ÏB„b Ôewz ‰Ê ¯·„Â . ƒ¿«¿¿≈¿»»∆ƒ»«¬»ƒ
z ‰Ê È¯‰L ;‰Ê ¯·„ e‚È‰‰ ÌÈB·e ÌÈÏB„bÈ‡ ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»∆∆¬≈∆¿«

ÔBÓÓaL46ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰·B‚ ‰ÓÏ‡‰ ‡ˆÓÂ , ∆¿»¿ƒ¿»»«¿»»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙a ‡Ï ,‰Ê È‡˙a47. ƒ¿«∆…¿«»««¬ƒ

יורשי 45) ועל עלי קיבלתי . . . זו כתובה "אחריות שכותב:
מקרקעות  לקנות אני שעתיד מה ועל . . . אחרי
יבום  מהל' פ"ד לרבינו הכתובה נוסח ראה וממטלטלין".

שם. הגאונים' ב'אוצר הוא וכן שאפשר 46)הל"ג.
ה"ט. פ"ו, לעיל ראה בתורה, שכתוב מה על אפילו להתנותו

ה"ט.47) בסמוך מתבאר לזה, זה בין וההבדל

.Ë·˙k ‡lL È¯‰48‡O ‡l‡ ,‰a˙k‰ ¯ËLa Ck ¬≈∆…»«»ƒ¿««¿À»∆»»»
‰·Bb - ÌÈB‡b ÏL BÊ ‰w˙a Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ :Ì˙Ò49, ¿»ƒ»»≈«¿«»»∆¿ƒ»

¯·ca ÔÈ·MÈ˙Ó - ¯·c‰ eÏ ˜tzÒpL B‡ ,Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«∆ƒ¿«≈»«»»ƒ¿«¿ƒ«»»
ŒÏÚŒÛ‡ da Ôe„Ï ÌÈB‡b‰ ˙w˙a Ák ÔÈ‡L ;‰a¯‰«¿≈∆≈…«¿«»««¿ƒ»»««
˙wz Ì‰L ‰a˙k È‡z ÔÈ„k ,‰L¯t˙ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈¿À»∆≈«»«

ÔÈ¯„‰q‰50da ‡ÈˆBpL „Ú ,‰ÏB„b‰51ÔÓ ÔBÓÓ ««¿∆¿ƒ«¿»«∆ƒ»»ƒ
ÌÈL¯Bi‰52. «¿ƒ

ממטלטלי".48) בין ממקרקעי שידע 49)"בין שכיון
שישארו  המטלטלין אפילו נכסיו, כל לה שעבד - זו בתקנה

מותו. נכתבו 50)לאחר שלא אע"פ אומרים: אנו ובהם
ביתֿדין  תנאי שזהו נכתבו, כאילו - הכתובה בשטר

ה"ה). פי"ב, ולעיל נא., הגאונים.51)(כתובות תקנת בכח
הכתובה.52) בשטר כן כתב לא וגם זו, בתקנה ידע כשלא

שתגבה  ח', בהלכה רבינו שהזכיר הגדול" ה"תיקון וזהו
דברי  והשווה האחרונים'. 'תקנת מכח לא ה'תנאי' מכח
היו  במערב "אבל הי"א: פי"א, ולוה מלוה הל' רבינו
ומן  הקרקע מן לגבות שיש חובות בשטרי כותבים
תנאי  על גובה ונמצא מותו, אחר בין בחייו בין המטלטלין,
זו, בתקנה הלוה ידע לא שמא . . . התקנה מן יותר זה
בתקנת  כח שאין כדין, שלא יוצא יתומים ממון ונמצא

יתומים". בה לחייב האחרונים

.ÈÔÈ‡¯Á‡ ÏÚa‰ ÈÒÎ Ïk eÈ‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz „BÚÂ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈««««¬»ƒ
ÔÈ‡·¯ÚÂ53‰Ó d˙a˙k elÙ‡ .‰a˙kÏ54BÏ LÈÂ , ¿«¿»ƒ«¿À»¬ƒ¿À»»»∆¿≈

„eaÚL ˙Áz Ïk‰ - ÌÈ·e‰Ê ÌÈÙÏ‡a Ú˜¯˜55 «¿««¬»ƒ¿ƒ«…««ƒ¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ¯kÓiL ÏÎÂ .‰a˙k‰«¿À»¿»∆ƒ¿…«««ƒƒƒ¿»»««

BÏ LÈÂ Ìi˜ B¯kÓnL Èt56‰ˆ¯È Ì‡ ÂÈÒÎ Ïk ¯kÓÏ ƒ∆ƒ¿»«»¿≈ƒ¿…»¿»»ƒƒ¿∆
Û¯ËÏ dÏ LÈ -57B‡ ‰pL¯‚iLk d˙a˙Îa Ô˙B‡ ≈»ƒ¿…»ƒ¿À»»¿∆¿»¿∆»

ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓz ‡Ï Ì‡ ,˙eÓiLk58. ¿∆»ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ
‰Úe·La ‡l‡ Û¯Ëz ‡Ï - Û¯ËzLÎe59˙ËÈ˜a ¿∆ƒ¿……ƒ¿…∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ60˙B·BÁ ÈÏÚa Ïk ÔÈ„k ,61‡lL È„k ,BÊ ‰w˙Â . ≈∆¿ƒ»«¬≈¿«»»¿≈∆…
ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰a˙k ‰È‰z62. ƒ¿∆¿À»«»¿≈»

זוז.54)ערבים.53) ויכול.56)משכון.55)מאה
בחזקה.57) בניגוד 58)לקחת למישהו, נמכרו  שלא

וכן  משועבדים". "נכסים הנקראים: ללקוח, שנמכרו לנכסים
מנכסים  נפרעים "אין מ"ב): פ"ה, (גיטין במשנה מצינו
הלוקח  שהרי חורין", בני נכסים שיש מקום משועבדים
הימנו". לגבות מקום לך "הנחתי למלוה: אומר

א.59) פז, למעלה 60)כתובות וראה מ"ט. לכתובות רי"ף
ה"א.61)ה"ד. פי"ד, ולוה מלוה ובהל' א. מה, שבועות
מאתיים 62) לבתולה כותבים היו בראשונה ב: פב, כתובות

ועדיין  . . הכתובה). לאחריות נכסיהם משעבדים היו (ולא
(לפי  וצאי כתובתך טלי לה אומר עליה, כועס כשהיה
ותיקן  שטח בן שמעון שבא עד לכך), מיוחדת שהיתה
לה  ייחד (ולא לכתובתה אחראין נכסי כל לה כותב שיהא
יהיה  שעתה נכסיו, כל על וסומכת במטלטלין, כתובתה

שם.). 'תוספות' – לה וליתן מעות להוציא עליו קשה

.‡È‰ÓÏ‡‰ ˙‡ ÔÈL¯Bi‰ B‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÚÈaLnLk¿∆«¿ƒƒ≈ƒ«¿ƒ∆»«¿»»
‡l‡ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLk¿∆»ƒ¿¿À»»≈«¿ƒƒ»∆»
ÔÈÚÓ eÈ‰ ÔÈÈ„ ÈzaL ÈtÓ ;ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ¿≈ƒƒ¿≈∆»≈ƒƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÚ ˜c˜„z ‡Ï ‡nL dÏ ÔÈLLBÁL ,dÚÈaL‰lÓƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ»∆»…¿«¿≈«

‰Úe·Ma dÓˆÚ63- d¯Èc‰Ï ÌÈÓB˙È‰ eˆ¯ Ì‡Â . «¿»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«ƒ»
eˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ï ˙¯„B64˙È·a d˙B‡ ÔÈ¯ÈcÓe , ∆∆»∆»«∆ƒ¿«ƒƒ»¿≈

.d˙a˙k ˙ÏËB Ck ¯Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»∆∆¿À»»

לעצמה 63) היתר תורה היתומים, לפני טורחת שהיא מפני
וסוברת  מועט, דבר שלקחה בעוד כלום, לקחה שלא לישבע
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חוץ  כשהיא והשבועה לה.), (גיטין טרחתה בשכר שזה
ארור, בקללת אלא בכינוי או בשם שאינה קלה היא לביתֿדין
ושמא  שם). ו'תוספות' רש"י (ראה כך כל חמור עונשה ואין
רוקח). ('מעשה לביתֿדין חוץ השביעוה הדיוטות שלשה

אם 64) אלו, מזונות מיני עלי "יאסרו ביתֿדין: לפני שתאמר
ענשה  אין נדרה על תעבור ואפילו מכתובתי", כלום קיבלתי

שם). ('תוספות' שקר שבועת כעונש כך כל חמור

.·È‰ÈL¯BÈ ÔÈ‡ - Ú·MzL Ì„˜ ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó65 ≈»»«¿»»…∆∆ƒ»«≈¿∆»
„Ú ‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ;ÌeÏk d˙a˙kÓ ÔÈL¯BÈ¿ƒƒ¿À»»¿∆≈»¿À»«

Ú·MzL66˙‡O Ì‡Â .67BÊ È¯‰ - Ú·MzL Ì„˜ ∆ƒ»«¿ƒƒ»…∆∆ƒ»«¬≈
;‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk ˙ÏËBÂ ,ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ˙ÚaLƒ¿«««««ƒƒ¿∆∆»¿«∆ƒ¿∆

ÏÚa‰ dÏ ¯ÙÈ ‡nL ,˙ÏËBÂ ˙¯„B dÈ‡ Ï·‡68. ¬»≈»∆∆¿∆∆∆»»≈»«««

אחר.65) מבעל שבועה 66)בניה מוריש אדם "ואין
להשבע  יכולים הבנים שאין לפי מח.). (שבועות לבניו"
מלוה  הל' השווה שם). (רש"י אביהם שנתחייב זו שבועה

ה"ג. פי"ז, שני.67)ולוה זה 68)לבעל על סומכת והיא
כשנדרה  אבל וברש"י). לה: (גיטין שקר על וגובה ונודרת
הבעל  ש"אין להפר יכול השני בעלה אין - נישואיה לפני

(שם). בקודמין" מיפר

.‚ÈÚ˜¯˜ dÏ „ÁÈ69dÏ „ÁiL ÔÈa - d˙a˙Îa ƒ≈»«¿«ƒ¿À»»≈∆ƒ≈»
ÌÈ¯ˆn‰ ˙Úa¯‡a70„Á‡ ¯ˆÓa ÔÈa ,71˙‡ ‰·Bb - ¿«¿«««¿»ƒ≈¿∆∆∆»»∆

‰Úe·L ‡Ïa ‰pnÓ d˙a˙k72dÏ ·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿À»»ƒ∆»¿…¿»¿≈ƒ»«»
‡Ïa Ô˙B‡ ˙ÏËB - ÔÈÓi˜ ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»«»ƒ∆∆»¿…
ÔÈÏËÏhÓ Ô‰a Á˜ÏÂ e¯kÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Úe·L¿»¿≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«»∆ƒ«¿¿ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÈÓcÓ ÌÈiM‰ el‡L Ú„BÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«∆≈«¿ƒƒƒ¿≈«ƒ«¿¿ƒ

ÔzÏËB - ÌÈBL‡¯‰73‰Úe·L ‡Ïa74. »ƒƒ«¿»¿…¿»

לכתובתך".69) תהא פלונית "שדה לה: שכתב
כל 71)הגבולים.70) את סימן שלא מתוך אומרים: ואין

עליה. דעתה סומכת ואינה צרכה, כל מיוחדת זו אין מצריה,
שמא 72) מחשש הוא השבועה עיקר כל כי א. נה, כתובות

- שדה לה שייחד זו אבל לכתובתה, כסף  צרור התפיסה
שם). (רש"י שהתפיסה הצרור היא ובכת"י 73)היא

נוטלת. לא 74)התימנים: שהראשונים הרי"ף, וכדעת שם.
שהם  זמן כל נדונייתה בנכסי והואֿהדין נמכרו. אלא נאבדו
ועומדים  מיוחדים שהם שבועה בלא נוטלתם קיימים,
הבעל  ואין נוטלת" אני "כלי לומר: יכולה שהרי לרשותה.
יבמות  ראה אביה. בית שבח משום - בדמיהם לסלקה יכול

הריב"ש). בשם (כסףֿמשנה ב סו,

.„È.‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - d˙a˙k ˙Ó‚Bt‰«∆∆¿À»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÏÚa‰ ,ÊeÊ ÛÏ‡ Ba LiL ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰ ?„ˆÈk≈«ƒ»¿«¿À»∆≈∆∆«««
ÈzÏa˜˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰ zÏa˜˙ :¯ÓB‡≈ƒ¿««¿¿«…¿ƒ∆∆…ƒ¿««¿ƒ

CÎÂ Ck ‡l‡75˙ˆ˜na ÌÈ„Ú ‰ÈÏÚ LÈ elÙ‡Â .76 ∆»»»»«¬ƒ≈»∆»≈ƒ«ƒ¿»
‰ÏËpM ‰Ó ÔBaLÁa dÓˆÚ ‰˜c˜„ elÙ‡Â ,‰ÏËpL∆»¿»«¬ƒƒ¿¿»«¿»¿∆¿«∆»¿»

‰Ëe¯t ÈˆÁa77‰Úe·La ‡l‡ ¯‡M‰ Ïhz ‡Ï -78. «¬ƒ¿»…ƒ…«¿»∆»ƒ¿»

לב 75) לשום מדקדק אינו מחבירו הנפרע ב. פז, כתובות
ונפרעה  הואיל וזו מדייק). (והפורע מחברו שקיבל מה לכל
כדי  שבועה עליה הטילו - הכל שנפרעה אפשר במקצת,

יותר,76)שתדייק. לה פורע היה אילו אומרים: אנו אין

הראשון. בפרעון שעשה כדרך עדים מזמין אין 77)היה
בשבועה. שלא כך משום ותיטול דייקנית שהיא מוכיח זה
ללשון  מקביל פרוטה", חצי בחצי הנוסח: התימנים ובכת"י
רש"י: ומפרש פרוטה", משוה פחות "פחות שם: התלמוד
פלוני, ביום לי נתת כך חשבון, עמו עושה שקיבלה במנה
משוה  פחות אפילו בחשבון ומצרפת פלוני, ביום וכך

הדין 78)פרוטה. חוב בשאר שגם בנדונייתה, הדין וכן
ה"א. פי"ד, ולוה מלוה בהל' כמבואר כך,

.ÂË‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰ zÏa˜˙ :ÏÚa‰ ¯Ó‡»««««ƒ¿««¿¿«…¿ƒ∆∆…
‰Ïa˜˙pL ‰ÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,ÌeÏk ÈzÏa˜˙ƒ¿««¿ƒ¿¿≈∆»≈ƒ»∆»∆ƒ¿«¿»
‡l‡ ‰a˙k‰ Ïk Ú¯tz ‡Ï - ˙ˆ˜Ó B‡ Ïk‰«…ƒ¿»…ƒ»«»«¿À»∆»

‰Úe·La79. ƒ¿»

של 79) דעתו להפיס כדי היא חכמים ותקנת שם. כתובות,
המכחיש  את מחייב אחד ש"עד התורה שבועת זו ואין בעל.
ולא  נשבעים שבתורה הנשבעים כל שהרי שבועה", -
כנ"ל. היא חכמים תקנת אלא ונוטלת, נשבעת וזו משלמין,

.ÊË.‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - ÂÈÙa ‡lL ˙Ú¯Ùp‰«ƒ¿««∆…¿»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÔÈc ˙Èa - BÏ CÏ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯bL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆≈≈∆ƒ¿¿»«≈ƒ

d˙a˙k d˙B‡ ÔÈa‚Óe Ú·MzL ¯Á‡ ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ80. ¿ƒƒ¿»»««∆ƒ»««¿ƒ»¿À»»
Á¯Ë Ô‰Ï LiL ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿»»∆≈»∆…«
- BÚÈ„B‰Ï ·B¯˜ ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÚÈ„B‰Ï¿ƒ¬»ƒ»»¿»»¿ƒ

BLÔÈÚÈ„BÓe BÏ ÔÈÁÏ81Ú·Mz - ‡B·È ‡Ï Ì‡Â ,B˙B‡ ¿ƒƒƒ¿ƒ…»ƒ»«
Ïh˙Â82. ¿ƒ…

א.80) פח, קעד,81)שם בבבאֿבתרא ומקורו שם. הרי"ף
יתבע  לא חבירו את והמלוה ערביו, הם אדם של שנכסיו א

תחילה. הערב "שלא 82)את כן, הדין בבעלֿחוב ואפילו
ויושב  והולך חבירו של מעותיו נוטל ואחד אחד כל יהא

פח.). (שם לווין" בפני דלת נועל ואתה הים, במדינת

.ÊÈ?„ˆÈk .‰Úe·La ‡lL ˙Ú¯Ù - d˙a˙k ˙˙ÁBt‰«∆∆¿À»»ƒ¿««∆…ƒ¿»≈«
zÏa˜˙ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,ÊeÊ ÛÏ‡a ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰ƒ»¿«¿À»¿∆∆≈ƒ¿««¿¿
ÈÏ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ÈzÏa˜˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰«…¿ƒ∆∆…ƒ¿««¿ƒ¿¿≈ƒ
‰Ó‡ ,ÛÏ‡ ÈÏ ·˙kL ‰ÊÂ ;ÊeÊ ˙B‡Ó LÓÁ ‡l‡83 ∆»¬≈≈¿∆∆»«ƒ∆∆¬»»
‰Úe·La ‡lL ˙Ú¯Ù BÊ È¯‰ - BÈ·Ï ÈÈa ‰˙È‰84. »¿»≈ƒ¿≈¬≈ƒ¿««∆…ƒ¿»

˙B‡Ó LÓÁ ‡l‡ È˙a˙k ¯ËLa ÔÈ‡ :‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒ¿«¿À»ƒ∆»¬≈≈
,ÌeÏk ÊeÊ ÛÏ‡ Ba LiL ‰Ê ¯ËLa ˙Ú¯Ù dÈ‡ -≈»ƒ¿««ƒ¿»∆∆≈∆∆¿
CÎÈÙÏ .¯˜L ‡e‰L ˙„B‰ el‡Îe B˙B‡ ‰ÏËa È¯‰L∆¬≈ƒ¿»¿ƒ»∆∆∆¿ƒ»

¯ËÙÂ ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL85. ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ¿»

זוז.83) מאות חמש אלא אתבענו שלא בי האמין הוא
ב.84) פז, -85)כתובות זוז מאה חבירו את הטוען כדין

(ראה  מדרבנן היסת שבועת שנשבע בכל, כופר והלה
ה"ג). פ"א, ונטען טוען והל' מ: שבועות

.ÁÈ- ‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï :e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÌB˜Óe ;ÈÏËe ÈÚ·M‰ :ÔÈc ˙Èa dÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»≈ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»
:ÏÚaÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰Úe·La ‡lL Ú¯tz :e¯Ó‡L∆»«¿ƒ»«∆…ƒ¿»¿ƒ«««

dÏ Ô˙Â „ÓÚ86„Ú BÊ ‰ÚËa ÔÓ‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¬…¿≈»¿≈«»∆¡»¿«¬»«
.EÈ¯·„Ï ‰È‡¯ ‡È·zL∆»ƒ¿»»ƒ¿»∆
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בעלה.86) דעת להפיס כדי אותה משביעים אנו ואין

.ËÈ- È˙ÚË ÏÚ ÈÏ Ú·Mz :BÓˆÚÓ ÏÚa‰ ¯Ó‡»««««≈«¿ƒ»«ƒ««¬»ƒ
ÈÏËe ÈÚ·M‰ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡87.ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·M˙Â , ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆

‰Úe·La ‡lL d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙È˙‰88B‡ , ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆¿À»»∆…ƒ¿»
ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‡‰zL89‡Ïa epnÓ ‰·Bb - ∆¿≈∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…»ƒ∆¿…

- ÂÈL¯BiÓ ˙Ba‚Ï ‰‡a Ì‡ Ï·‡ .ÏÏk ‰Úe·L¿»¿»¬»ƒ»»ƒ¿ƒ¿»
Ú·Mz90.Ïhz Ck ¯Á‡Â ƒ»«¿««»ƒ…

רבינו 87) בדברי הוא וכן שם, וברי"ף א. מא, שבועות
למד  ומשם חוב, שטר בענין ה"ב ולוה מלוה מהל' בפי"ד

אשה. כתובת לענין לה:88)רבינו שיאמר אףֿעלֿפי
וטלי". שאינה 89)"השבעי ה"יד) (דלעיל פוגמת כגון

בשבועה. אלא אם 90)נפרעת ממנו, אלא פטרה שלא
פו:). (כתובות בחייו כתובתה תגבה

.Î‡Ïa ÂÈL¯BiÓ d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙˙‰ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿À»»ƒ¿»¿…
‰Úe·L91ÏÚ ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‰È‰zL B‡ , ¿»∆ƒ¿∆∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…«

‰Úe·L ‡Ïa Ô‰Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ÂÈL¯BÈ92Ï·‡ .Ì‡ ¿»¬≈∆∆≈∆¿…¿»¬»ƒ
ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯ËÏ ‰‡a93‡l‡ Û¯Ëz ‡Ï - »»ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ…ƒ¿…∆»

‰Úe·La94ÔÈ‡L ;ÏÚa‰ dÈÓ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡ƒ»«««∆≈
Ï·‡ ,ÂÈL¯BÈ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‡l‡ ÏÈÚBÓ ÏÚa‰ È‡z¿««««ƒ∆»»»¿«¿»¬»

ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡ ÔBÓÓ „ÈÒÙ‰Ï95. ¿«¿ƒ»¬≈ƒ≈ƒ

מנכסי 91) נפרעים שאין להשבע, עליה הדין שמן אףֿעלֿפי
פז.). (כתובות בשבועה אלא שם.92)יתומים

הם 93) והרי נישואיה, אחרי הבעל בחיי ללקוחות שנמכרו
נכסים  שם אין אם כתובתה, לפרעון ואחראים משועבדים

ה"י. כדלעיל חורין, נתקבלה 94)בני שלא ללקוחות,
ה"ד. כדלעיל עדיין, בפט"ו 95)כתובתה רבינו כתב כן

פ"ט. בכתובות הרי"ף דעת וכן ה"ז. ולוה מלוה מהל'
הלוקח, למקח הבעל נאמנות שקדמה שכל סובר והראב"ד
נכסים  לקנות לו היה לא שהלוקח בשבועה, שלא גובה היא

לעצמו). הפסיד (והוא אנפשיה אפסיד ואיהו אלה.

.‡Î- d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‰È‰L ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿«¿À»≈ƒ««»»
‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ d˙a˙k ‰·B‚Â ˙ÚaLƒ¿««¿»¿À»»¿»¬ƒ««≈»

‰L96˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa ,dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa . »»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»¿≈
‰È·‡97ÔÈ‡ - d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ÔÈ‡ Ì‡Â . »ƒ»¿ƒ≈¿«¿À»≈ƒ««»»≈

‰a˙k ¯wÚ elÙ‡Â ,ÌeÏk dÏ98ÌBÈa ‰Ú·z elÙ‡Â , »¿«¬ƒƒ«¿À»«¬ƒ»¿»¿
dÏÚa ˙˙ÈÓ99ÔÈ‡ ‰a˙k ¯wÚ elÙ‡ ,‰Le¯b‰ ÔÎÂ . ƒ««¿»¿≈«¿»¬ƒƒ«¿À»≈
dÏ100‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzL „Ú101. »«∆ƒ¿«¿À»

היתה 96) ליורשים, הכתובה מחלה אילו כי א. קד, כתובות
הכתובה. שטר להם הכ"ג.97)מוסרת בסמוך ראה

לאלמנה.98) זוז ומאה לבתולה, זוז שמא 99)מאתיים
שטרה. לו והחזירה מחלתה, או כתובתה נתקבלה

הוא 100) אם אבל לי, מחלה או פרעתי הבעל כשטוען
לפורעה. חייב - שם.101)מודה ברי"ף וכן א. פט, שם

.·Î·zÎÏ Ôk¯cL ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆«¿»ƒ¿…
‡l‡ ,‰a˙k ·zÎÏ Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ï·‡ ;‰a˙k¿À»¬»¿»∆≈«¿»ƒ¿…¿À»∆»
‰a˙k ¯wÚ ‰·B‚ BÊ È¯‰ - ÔÈc ˙Èa È‡z ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«¿«≈ƒ¬≈»ƒ«¿À»

‰L¯b˙ ÔÈa - ‰a˙k ¯ËL d„Èa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»»¿«¿À»≈ƒ¿»¿»
‰˙È‰L ÔÈa dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡˙ ÔÈa≈ƒ¿«¿¿»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»

‰È·‡ ˙È·a102‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa dÏ ÔÈ‡ ˙ÙÒBz Ï·‡ , ¿≈»ƒ»¬»∆∆≈»¿»»∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a103. ƒ¿»»¿»

אע"פ 103)שם.102) בה שנאמר ביתֿדין מתנאי שאינה
הוא  הטוב מרצונו אלא כנכתבה. היא הרי נכתבה שלא

נאמנת. אינה - בידה כתובתה ואין והואיל מתחייב,

.‚ÎÔÈ‡L ÌB˜Óa ¯wÚ‰ ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‰nk „ÚÂ¿««»ƒ¿∆»«¿»»»ƒ»¿»∆≈
‰·Bb - dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰ Ì‡ ?‰a˙k ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿À»ƒ»¿»¿≈«¿»»

ÌÏBÚÏ104ÌÈ¯OÚ „Ú - ‰È·‡ ˙È·a ‰˙È‰ Ì‡Â , ¿»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ»«∆¿ƒ
LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ Úa˙Ï ‰‡a Ì‡Â .‰L LÓÁÂ¿»≈»»¿ƒ»»ƒ¿…«««∆¿ƒ¿»≈
‰˜˙L ‡Ï - ‰ÏÁÓ ‡Ï el‡L ;ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ‰L»»≈»¿∆ƒ…»¬»…»¿»

‰Ê ÔÓÊ Ïk105:¯Ó‡zL È„k ÌÈL¯Bi‰ ÌÚ dÈ‡ È¯‰Â , »¿«∆«¬≈≈»ƒ«¿ƒ¿≈∆…«
.˙Èaa ÈnÚ Ô‰Â ÔÚ·˙lÓ ÈzÓÏÎƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿≈ƒƒ««ƒ

אלא 104) כתובתה, להם שמחלה ראיה שתיקתה אין כי
היא  בושה פרנסתה, לה ונותנים אותה שמכבדים מפני

כתובתה. משלהם,105)לתבוע ניזונית שהיא אע"פ
מלתבוע  בושה אינה ביחוד, בה מטפלים ואינם הואיל
שם). למשנה יו"ט' ב'תוספות וראה קד. (כתובות כתובתה

.„ÎCÎÈÙÏ106CÈÏBÓ BÓˆÚ L¯Bi‰ ‰È‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»»«≈«¿ƒ
Úa˙Ï dÏ LÈ - da ÏtËÓe ‰È·‡ ˙È·Ï ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿≈»ƒ»¿«≈»≈»ƒ¿…«
BfL ÈtÓ ;‰L LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ elÙ‡Â d˙a˙k¿À»»«¬ƒ««∆¿ƒ¿»≈»»ƒ¿≈∆

LBa ‡È‰L ÈtÓ ,‰Ú·z ‡ÏÂ ‰˜˙MLÔÓ ‰ ∆»¿»¿…»¿»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ
L¯Bi‰107. «≈

על 106) ראיה שתיקתה אין בושה, שהיא ובשעה הואיל
קד:).107)מחילתה. (שם בה שנהג הגדול הכבוד מחמת

כדין  התוספת ודין לביתה, מזונותיה להוליך בעצמו בטרחו
אלא  התוספת, בסכום מודים היתומים שאפילו הכתובה,
והיא  שנה כ"ה עליה שעברו כל להם, שמחלה שטוענים
חוב  כדין נדונייתה ודין התוספת. גם הפסידה אביה, בבית
קד.). (שם בגמרא כמבואר מחילה, דין בו דנים לא שלעולם
בעלֿחוב  כדין שדינה לעולם, כתובתה גובה הגרושה וכן

(שם).

.‰ÎÈ˙a˙k ¯wÚÂ È˙‡O ‰Ïe˙a :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿À»ƒ
ÂÈL¯BÈ B‡ ÏÚa‰Â ,ÌÈ˙‡Ó108˙‡O ‰ÏeÚa :ÌÈ¯ÓB‡ »«ƒ¿«««¿»¿ƒ¿»ƒ»

dÏ eOÚL e‡¯L ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ - ‰‡Ó ‡l‡ dÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»≈»ƒ≈≈ƒ∆»∆»»
Ô˙BOÚÏ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ e‚‰pL ˙B‚‰n‰«ƒ¿»∆»¬«¿≈»»ƒ«¬»

‰ÁÓO ÈÈÓ ÔB‚k ,‰Ïe˙·Ï109B‡ ÌÈ¯˙k B‡ ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ
LeaÏÓ110Ck ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ¯‡L B‡ ,Úe„È «¿»«¿»¿»ƒ∆≈ƒ»

‰Ïe˙·Ï ‡l‡111ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ∆»ƒ¿»¬≈∆∆»«ƒ¿ƒ≈
‰Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ‰Êa ÌÈ„Ú dÏ112‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ»∆¬≈∆∆»∆¿ƒ»»

È¯‰L ,‰¯Bz‰ ˙Úe·L BÚÈaL‰Ï dÏ LÈ - Ìi˜ ÏÚa‰««««»≈»¿«¿ƒ¿««»∆¬≈
‰Úh‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰113BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔËw‰ ÔÓ‡Â . »¿ƒ¿»««¬»¿∆¡»«»»¿»ƒ¿»¿

˙ÈBÏÙÏ ‰OÚpL ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk È‡ ¯eÎÊ :¯ÓBÏÂ¿«»¬ƒ¿∆»ƒƒ»»∆«¬»ƒ¿ƒ
˙BÏe˙a‰ ‚‰Ó114ÌB˜Óa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ƒ¿««¿¿…«¿»ƒ»≈¿»

‰a˙k ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L115.e¯Ó‡L BÓk , ∆≈¿ƒ¿À»¿∆»«¿
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נתאלמנה.108) לפניה,כתובות109)אם "רקדו ב: טז,
כלומר  תרומה, יין של כוס בשורה", של כוס לפניה העבירו

ראשית. כתרומת ראשית על 110)זו צעיף "הינומא"
מגולות, עיניה שאין ומתוך עיניה, על משורבב ראשה
יז: (שם תנומה שם על - הינומא בתוכו, לפעמים מנמנמת

טו:111)וברש"י). (שם לתינוקות קליות חילוק כגון

נישאות.112)במשנה). בתולות - נשים "רוב א: טז, שם
בהינומא), שיצאת (יודעים קול לה יש בתולה הנישאת וכל

רובה". נתערער - קול לה ואין הואיל במנה,113)וזו
ומב:). לח: (שבועות התורה מן שבועה חייב במקצת ומודה
- קרקעות? שעבוד כפירת על נשבעים שאין ואףֿעלֿפי
הוא  חייב המטלטלים, מן לגבות היא הגאונים ותקנת הואיל
ובלחםֿ בראב"ד ,72 עמ' טז. לכתובות (ה'מאירי' בשבועה
החכמים, לשבועת התורה שבועת בין וההבדלים משנה).
התורה  בשבועות מהם: ואחד א. מא, בשבועות מנויים
משלם) ואיני נשבע איני אמר (אם הנתבע לנכסי יורדים
אלא  לנכסיו יורדים אין - דרבנן ובשבועה לתובע. ונותנים
נידויו, תבע ולא בא לא ואם יום, שלשים אותו מנדים
ונטען  טוען הל' רבינו (מלשון מרדות מכת אותו מלקים

ה"דֿה). נישאות,114)פ"א בתולות - נשים ורוב הואיל
שכתב  ומכיון כח.). (כתובות גמורה לעדות צריכים אנו אין
שאפילו  אלא שנים, שצריך נראה עדים" יש "אם למעלה
כסףֿ ועי' ,132 עמ' שם ('מאירי' נאמנים קטנים שניהם

הרי 115)משנה). שכותבים במקום כי ב. טז, כתובות
אם  כאלמנה, או כבתולה נשאת אם בכתובה לראות אפשר
שלא  מודים היורשים או והבעל הכתובה, שנאבדה לא

(מגידֿמשנה). נשאת" "בעולה שטוענים: אלא נפרעה,

.ÂÎ,˙Ó‡ - ÈzL¯b :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒ∆¡∆∆
dÏÚa ÈÙa ‰Èt ‰fÚÓ dÈ‡L116‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»¿ƒ»»∆»ƒ¿≈«¿»¿ƒ»»ƒ»

‰¯Ó‡Â ,Ëb dnÚ ÔÈ‡Â ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰L∆ƒ»¿«¿À»¿≈ƒ»≈¿»¿»
‡e‰Â ,È˙a˙k ÈÏ Ôz ,Èhb „·‡Â ÈzL¯b :dÏÚ·Ï¿«¿»≈«¿«ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿À»ƒ¿
Ï·‡ ;‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔzÏ ·iÁ - CÈzL¯‚ ‡Ï :¯ÓB‡≈…≈«¿ƒ«»ƒ≈»ƒ«¿À»¬»
,dL¯bL ‰È‡¯ ‡È·zL „Ú ,˙ÙÒBz‰ dÏ Ô˙B BÈ‡≈≈»«∆∆«∆»ƒ¿»»∆≈¿»

d„È ˙ÁzÓ ‰a˙k‰ ÌÚ Ë‚ ‡ˆiL B‡117. ∆≈≈≈ƒ«¿À»ƒ««»»

א.116) קטז, רבינו,117)יבמות על משיג הראב"ד
הכתוב  (מלשון הם טלואות במות אלו דברים ואומר:
יוצא  גט וכאילו פניה, מעיזה אינה שאם טז) טז, יחזקאל
ועוד  התוספת. על גם נאמנת תהיה לא למה  ידה, מתחת
לגבות  נאמנת היא שאין וסובר, רבינו דברי על חולק הוא
אלא  לכתחילה לאחר להנשא נאמנת אינה וגם כתובתה,
"לא  לכתחילה תינשא תאמר שאם תצא. לא נשאת שאם
וה'מגיד  בעלה". תחת יושבת אבינו לאברהם בת הנחת
במליצה: הראב"ד דברי על ומשיב רבינו, את מצדיק משנה'
מפרשים" הרבה קרבן עליהן הקריבו כבר אלו, "במות
ראיות  ומביאים לכתחילה, להנשא שנאמנת ג"כ הסוברים
להנשא  שמותרת ומכיון בש"ס, סוגיות מכמה לכך
בשטר  לה כתב שכך כתובתה, מקבלת ממילא לכתחילה,
(יבמות  לך" שכתוב מה תטלי לאחר, תנשאי "אם כתובתה:
תוספת  גם תקבל "א"כ הראב"ד: שהקשה ובמה קיז.).
מתגרשת  מצינו "לא עוז': ה'מגדל השיב יפה - כתובתה?"

עלֿמנת  לה כתב שלא תוספת, שתגבה ולרצונה כרחו בעל
פט"ו  לעיל (השווה אחר" עם ותאכל ותלך ממנו שתצא
לאברהם  בת הנחת לא כן אם הראב"ד: שהשיג ובמה ה"י).
"בת  ואמר: עוז', ה'מגדל תמה בעלה? תחת יושבת אבינו
אברהם  לזרע סימן והלא פניה, תעיז איך אבינו אברהם
רבינו, וכדעת עט.). ביבמות (כמבואר ביישנים?!" אבינו
אלא  ז"ל. והרשב"א התוספות בעלי רבותינו גם קיבלו
אלא  נאמנת שאינה העירו א קטז, ליבמות שב'תוספות'
אינה  - כתובתה תבעה אם אבל כתובתה, תובעת כשאינה
רבינו, לדעת ואילו לא. הלכה בסמוך וכמבואר נאמנת,
וראה  לפנינו. כמבואר כתובתה, כשתובעת אפילו נאמנת

ס"ב. יז סי' אהע"ז שו"ע

.ÊÎÏk dÏ Èz˙Â ÈzL¯b ,‰È‰ Ck :ÏÚa‰ dÏ ¯Ó‡»«»«««»»»≈«¿ƒ¿»«ƒ»»
¯·BL ÈÏ ‰·˙ÎÂ ,˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,‰a˙k‰118„·‡Â , «¿À»ƒ»¿∆∆¿»¿»ƒ≈¿»«

·iÁ˙È ‡ÏÂ 'ÈzL¯‚ ‡Ï' ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ - È¯·BL¿ƒƒ∆»«…≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
˙ÙÒBza119ıÙÁ ˙ËÈ˜a dÚÈaLÓe .ÔÓ‡ ,120˙BÂ ,Ô «∆∆∆¡»«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈

˙q‰ ˙Úe·L ‡e‰ ÚaLÂ ,¯wÚ‰ ˙‡ dÏ121ÏÚ »∆»ƒ»¿ƒ¿«¿«∆≈«
.˙ÙÒBz‰«∆∆

קבלה.118) כו.119)שטר הלכה למעלה כמבואר
כתובתה.120) עיקר טענת 121)על תובעתו היא שהרי

ויפטר. היסת שבועת להשבע עליו כופר, והוא ודאי

.ÁÎC¯c Ì‡ ,‰a˙k ¯ËL d„Èa ÔÈ‡Â Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ƒ»≈¿≈¿»»¿«¿À»ƒ∆∆
d˙a˙k ¯wÚ ‰·Bb - ‰a˙k e·zÎÈ ‡lL ÌB˜Ó B˙B‡»∆…ƒ¿¿¿À»»ƒ«¿À»»

d„ÈaL Ëba122¯wÚ elÙ‡ - ‰a˙k ·zÎÏ Ôk¯c Ì‡Â ; «≈∆¿»»¿ƒ«¿»ƒ¿…¿À»¬ƒƒ»
‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzL „Ú dÏ ÔÈ‡123e¯‡aL BÓk ,124. ≈»«∆ƒ¿«¿À»¿∆≈«¿

.¯ËÙÂ ,d˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Úe·L ÏÚa‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»«««¿«∆≈««¬»»¿ƒ¿»

לה 122) וכתבתי עירי בני מנהג שיניתי לומר נאמן ואינו
פט.). עכשיו,123)(כתובות לה אשלם אם לומר: שיכול

אלמנה, בתורת ותגבה כתובתה תוציא מותי אחרי שמא
עדים  יש ואם שם). (רש"י נפרעתי ולא נתגרשתי לא לומר
כותבים  שאין כמקום זה הרי - נשרפה או הכתובה שאבדה
ס"ו). ק סי' אהע"ז (רמ"א שבידה בגט וגובה כתובה,

הכ"א.124) לעיל

.ËÎ˙Ba˙k ÈzLe ÔÈh‚ ÈzL ‰‡ÈˆB‰125ÈzL ‰·Bb - ƒ»¿≈ƒƒ¿≈¿À»¿≈
˙Ba˙k126Ë‚Â ˙Ba˙k ÈzL ‰‡ÈˆB‰ .„Á‡127dÈ‡ - ¿Àƒ»¿≈¿À¿≈∆»≈»

Ì‡ ?‰·Bb Ô‰Ó BÊ È‡Â .˙Á‡ ‰a˙k ‡l‡ ‰·Bb»∆»¿À»««¿≈≈∆»ƒ
˙BÂL Ô‰ÈzL128,‰BL‡¯‰ ˙‡ ‰B¯Á‡‰ ‰Ïha - ¿≈∆»ƒ¿»»«¬»∆»ƒ»
˙Ù¯BË dÈ‡Â129‰B¯Á‡‰ ÔÓfÓ ‡l‡130‰È‰ Ì‡Â ; ¿≈»∆∆∆»ƒ¿«»«¬»¿ƒ»»

dz¯·Á ÏÚ ˙ÙÒBz Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a131‰ÊÈ‡a ‰·Bb - ¿««ƒ¿≈∆∆∆«¬∆¿»»¿≈∆
‰ˆ¯zL Ô‰Ó132.‰iM‰ ÏËa˙e , ≈∆∆ƒ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»

גט 125) לזמן קודם ראשונה כתובה וזמן פעמיים. שגירשה
שני. לגט קודם שניה כתובה וזמן משני 126)ראשון,

פט:). (כתובות הרי 127)נישואיה לגט, קודם שתיהן וזמן
אחת. פעם אלא נתגרשה שתיהן.128)שלא סכום

המגרש.129) מבעלה נכסים שקנו מהלקוחות
על 130) לו שתמחול שניה כתובה לה כתב שלפיכך

בין  הלקוחות שקנו מה וכל ראשונה, כתובה של שעבודה

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



`zeyiקב zekld - miyp xtq - a`Îmgpn 'c ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

משועבד  אינו - השניה לכתיבת הראשונה הכתובה זמן
מסכום 131)לכתובתה. גדול יותר סכום לה כתב שבשניה
טורפת 132)הראשונה. אינה המרובה בכתובה רוצה אם

שבראשונה, מזמן לטרוף רוצה ואם האחרונה, מזמן אלא
אמר  כאילו והרי שבשניה. הסכום את לגבות זכות לה אין
גבי  - ראשונה על שעבוד למחול תתרצי "אם מתחילה: לה
הראשונה  גבי - לא ואם מרובה. שהיא שניה  כתובה
בהכרח  שוה, שתיהן כשסכום אבל וברש"י). (שם המועטת"

כתבה. למה כן לא שאם הראשונה, את שניה בטלה

.Ï˙Á‡ ‰a˙Îe ÔÈh‚ ÈzL ‰‡ÈˆB‰133‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ƒ»¿≈ƒƒ¿À»««≈»∆»
Ì˙Ò d¯ÈÊÁ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰L ;˙Á‡ ‰a˙k134 ¿À»««∆«¿»≈∆ƒ¿¿∆¡ƒ»¿»

Ú -d¯ÈÊÁ‰ ‰BL‡¯‰ d˙a˙k Ï135Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ . «¿À»»»ƒ»∆¡ƒ»ƒ»≈
ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰a˙Îe136‰a˙kÏ Ì„B˜ Ëb Ì‡ :137 ¿À»««ƒ««««ƒ≈∆«¿À»

·zÎÏ Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ,‰a˙k ¯wÚ ‰Ê Ë‚a ‰·Bb -»¿≈∆ƒ«¿À»ƒ≈«¿»ƒ¿…
‰˙ÎÊ È¯‰L ,BÊ d˙a˙Îa LiM ‰Ó Ïk ‰·B‚Â ,‰a˙k¿À»¿»»«∆≈ƒ¿À»»∆¬≈»¿»

Ëb‰ ˙‡ ‰Ó„˜ ‰a˙k Ì‡Â ;B˙˙ÈÓa da138dÏ ÔÈ‡ - »¿ƒ»¿ƒ¿À»»¿»∆«≈≈»
‰BL‡¯‰ d˙a˙k ÏÚL ,˙Á‡ ‰a˙k ‡l‡∆»¿À»««∆«¿À»»»ƒ»

d¯ÈÊÁ‰139. ∆¡ƒ»

והיא 133) כתובה, לה כתב ולא שנית נשאה שגירשה, אחרי
גירשה  ואח"כ הראשונה, כתובתה מה משום גבתה לא

אחת. וכתובה גיטין שני בידה הרי כתב 134)שנית, ולא
הראשונה. כתובתה את גבתה לא והיא חדשה, כתובה לה

ומת.136)שם.135) ונשאה וחזר שכתב 137)שגירשה
השניים. נישואיו עם כתב 138)לה לא שנית, שכשנשאה

כתובה. א.139)לה צ, שם

.‡Ï,‡OpzL È„k 'ÈÏÚa ˙Ó' ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰»ƒ»∆¡∆∆«≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»≈
ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk140- ‰a˙k‰ È‡zÓe . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿»≈«¿À»

·˙kM ‰Ó Ïk Ïhz ,B˙BÓ ¯Á‡ ¯Á‡Ï ‡Opz Ì‡L∆ƒƒ»≈¿«≈««ƒ…»«∆»«
d˙a˙Îa dÏ141:‰¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‰‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »ƒ¿À»»¿ƒ»ƒ»»¿≈ƒ¿»¿»

‰a˙k ÌL ‰¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,‡Op‰Ï Èe¯Èz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈¿…ƒ¿ƒ»≈¿À»
d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - ÌÏBÚa142 »»«ƒƒ»¿ƒ»≈«¿ƒƒ»

ez ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡a .d˙a˙k dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿À»»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿
a˙k ˙‡ ÈÏ;d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ ‡Op‰Ï Û‡ - È˙ ƒ∆¿À»ƒ«¿ƒ»≈≈«ƒƒ»

,˙Ó ‡lL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰Â ,‰‡a ‰a˙k‰ È˜ÒÚ ÏÚL∆«ƒ¿≈«¿À»»»«¬≈∆¿∆¿«∆…≈
ÌÈiÁÓ ‰a˙k ÏhÏ ‡l‡ ,‡Op‰Ï dzÚc ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈∆»ƒ…¿À»≈«ƒ

„·Ïa143‡Op‰Ï Èe¯Èz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡a . ƒ¿«»»¿»¿»≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ˙BÂ ‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - È˙a˙k ˙‡ ÈÏ e˙e¿ƒ∆¿À»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»≈¿¿ƒ
ÔÈ‡eOp‰ È˜ÒÚ ÏÚ ‰È¯·c ¯wÚL ÈtÓ ,d˙a˙k dÏ»¿À»»ƒ¿≈∆ƒ«¿»∆»«ƒ¿≈«ƒƒ
È˙a˙k ˙‡ ÈÏ ez :‰¯Ó‡Â ‰‡a Ì‡ Ï·‡ ;‰‡a»»¬»ƒ»»¿»¿»¿ƒ∆¿À»ƒ
dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - ‡Op‰Ï Èe¯Èz‰Â¿«ƒƒ¿ƒ»≈«ƒƒ»¿≈¿ƒ»

d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰OÙz Ì‡Â .‰a˙k144. ¿À»¿ƒ»¿»≈ƒƒƒ»»

הט"ו.140) אלא 141)פי"ב נגבה ממון שאין אע"פ
תיטול  זאת בכל בלעדה, עדות שום אין וכאן שנים, בעדות
לאחר, תנשאי "אם הכתובה: בשטר לה כתב שכך כתובתה,
קיז.). (יבמות להנשא הותרה והרי לך" שכתוב מה תטלי

מחלה 142) ולא כלום אצלה הניח שלא האלמנה, שבועת
ה"ד. לעיל כמבואר כתובתה, שם.143)לו

ולפיכך 144) באה, הכתובה עסקי על אם אנו, מסופקים
באה  נישואין עסקי על או כתובתי", "תנו לומר: הקדימה
שבממון  ספק וכל כראוי, דבריה לנסח יודעת שאינה  אלא
לך  ואין בממונו זכה שמא כי מידו, מוציאין אין תפש אם -
כתובתה, לה נותנים שאין ואע"פ מידו. להוציאו רשות
לומר  נאמנת אשה הדין ומצד הואיל להנשא אותה מתירים
ותאסור  עצמה מקלקלת שאינה "חזקה מחמת בעלי, מת
סופו  חי, הוא שאם . . . השני ועל הראשון בעלה על עצמה
גירושין  הל' לקמן רבינו (לשון חי" שהוא ייודע או לבוא
ספק  אלא אינו בדבריה שנתעורר הספק וכל הט"ז), פי"ב
יז, סי' (אהע"ז ובשו"ע (כסףֿמשנה). ולהקל - דרבנן
אותה  מתירים אין בזו, ובין בזו בין אומרים, "יש סמ"ד):

כתובה". שהזכירה כיון

á"ôùú'ä áà-íçðî 'ã éðù íåé

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
לגבות 1) קודמת לנישואין שהקודמת רבינו בו ביאר

לו  ואין רבות נשים הניח ברזל, צאן בנכסי טענות כתובתה,
בהסכמתה, בעלה מכר אשה, כתובת ערב הכתובות, כל כדי
כתובתה. מוחלת או מוכרת הכתובה, לצורך קרקעות מכירת

.‡˙‡OpL Ïk - ˙ÓÂ ˙Ba¯ ÌÈL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»»ƒ«»≈»∆ƒ»
‰lÁza2˙ÏËB Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â .d˙a˙k ÏhÏ ˙Ó„B˜ «¿ƒ»∆∆ƒ…¿À»»¿≈««≈∆∆∆

‰Úe·La ‡l‡3‰¯iMM ‰Ó ‡l‡ ‰B¯Á‡Ï ÔÈ‡Â . ∆»ƒ¿»¿≈»«¬»∆»«∆ƒ¿»
‡È‰ Ì‚Â ,‰ÈÙlL4˙ÚaL5Ì‡ ÔÎÂ .¯‡M‰ ˙ÏËBÂ ∆¿»∆»¿«ƒƒ¿««¿∆∆«¿»¿≈ƒ

‰·Bb - Ì„B˜ ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ :·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‰È‰»»»»¿«ƒ»»«≈∆
‰Ó„˜ ‰a˙k‰ Ì‡Â ;‰lÁz ·BÁ ÏÚa6‰M‡‰ ‰·Bb - ««¿ƒ»¿ƒ«¿À»»¿»»»ƒ»

‰lÁza7.·BÁ ÏÚ·Ï ¯‡Lp‰Â , «¿ƒ»¿«ƒ¿»¿««

השנייה.2) כתובת לזמן קודם כתובתה אף 3)שזמן
הראשונה  נשבעת זאת בכל שישביעון, יתומים שאין באופן
משל  גבית שלא לי "השבעי טוענת: השנייה כי לשנייה,
וכן  כתובתי", לגבות ממה לי יישאר לא אולי כי כלום  בעלי
שמא  הטעם, מאותו לרביעית והשלישית לשלישית השנייה

כתובתה. לגבות ממה למאוחרת יישאר האחרונה.4)לא
שלוש 5) שגבו השדות, מאלו אחת שדה תימצא שמא כי

וסוף  גזלה, כי הבעל) (של שלו שאינה - הראשונות הנשים
ותוציא  שתחזור פי על ואף ממנה, ויטלוה הבעלים שיבואו
מאוחר  חוב בעל שהרי שגבתה, השדה את האחרונה מידי
האחרונה  זאת כי לטעון היא יכולה - מידו מוציאים שקדם
ממנה  יטלו סוף סוף כי היא ויודעת כתובתה קבלה כבר
כראוי  ולשמרה לעובדה השדה על עין תשים ולא זו שדה
כתובתה. את עוד קבלה שלא תשבע ולכן ותיפסד,

לווה.6) כן ואחרי כתובה לה וכתב אשה כי 7)שנשא
חוב. בעל לשעבוד קדם הקרקע על שעבודה

.·e‡aL Ú˜¯w‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««¿«∆»
‰ÂlL ‰ÚL·e ÌÈ‡eO ˙ÚLa BÏ ‰Èe˜ ‰pnÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»»∆»»

Ì„Bw‰ ÏkL ,Ô˙B ÔÈc‰L ;‡e‰‰ÎÊ ‰lÁz ¯ËLa ∆«ƒ≈∆»«≈ƒ¿»¿ƒ»»»
ÔÈa ,‰ÂÏÂ BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈL ‡O Ì‡ Ï·‡ .‰lÁz¿ƒ»¬»ƒ»»»ƒ««¿»»≈
‰ÂÏÂ ‡OpL ¯Á‡Â ,ÔÈ‡eO ¯Á‡ ÔÈa ÔÈ‡eO Ì„…̃∆ƒƒ≈««ƒƒ¿««∆»»¿»»
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Ôlk „eaÚML ;„Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ôlk - Ú˜¯˜ ‰»̃»«¿«À»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿À»
ÏkÏ „aÚLÓ ‰È‰ ‰wL ‰ÚLaL ,‡a „Á‡k8ÔÈ‡Â , ¿∆»»∆¿»»∆»»»»¿À¿»«…¿≈

‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‡k9. »ƒ¿ƒ»

ונשתעבדה 8) לשניהם, חייב היה כבר הקרקע שקנה בשעה
כאחד. לכולם,9)לשניהם מספיקים כשהנכסים זה כל

נדחית  והיא לאשה, קודם המלווה - מספיקים אינם אם אבל
לגמרי.

.‚„Á‡ ÌBÈ Ôlk ˙B¯ËM‰Â ˙Ba˙k‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿««¿À¿«¿»À»∆»
˙BÚL ÔÈ·˙BkL ÌB˜Óa ,˙Á‡ ‰ÚL B‡10ÔÈ˜ÏBÁ - »»««¿»∆¿ƒ»¿ƒ

‰ÎÊÂ Ì„wL Ïk ,ÌÏBÚÏe .Ì„B˜ ÌL ÔÈ‡L ,„Á‡k¿∆»∆≈»≈¿»»∆»«¿»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - d˙a˙k È„k B‡ B·BÁ È„k ÔÈÏËÏËÓaƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿≈¿À»»≈ƒƒ

ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,B„iÓ11. ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"oilhlHnA dnicw oiC oi`W." ¤¥¦§¦¨§¦©§§¦

אדם  שכאשר הענינים פנימיות פי על זה דין לבאר יש
החומריים  עניניו ואת עצמו את ועושה מחשיב
דין  ש"אין הרי פחות, חשובים כדברים היינו כ"מטלטלין"
היצה"ר  טענת מתבטלת וממילא במטלטלין" קדימה
אין  במטלטלין שמדובר שכיון טענתי'" "אקדמי' שהוא
"אקדמי' בטענת בהם שולט יצה"ר ואין קדימה דין  בהם

טענתי".
.`i oniq miyp xtq zekln oii

פלוני 10) ביום בשטרותיהם כותבים שהיו ירושלים, כגון
פלונית. לבעל 11)בשעה משועבדים המטלטלין שאין

מטלטלים  שיקנה אדם לך אין נשתעבדו, אילו כי חוב.
אין  שהרי המוכר, של חוב בעלי ממנו יטרפו שמא מחבירו

להיזהר הלקוחות שידעו קול, בקנייתם.להם

.„ÏÚa ‡·e ,·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚÂ BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓƒ∆≈≈∆ƒ¿¿»»¿«»««
·BÁ‰ È„k Ú˜¯˜Â ˙BÚÓ BÏ eÈ‰Â ,˙Ba‚Ï ‰M‡‰Â ·BÁ¿»ƒ»ƒ¿¿»»¿«¿«¿≈«

˙BÚÓ ÏËB ·BÁ ÏÚa - ‰a˙k‰Â12˙ÏËB ‰M‡‰Â , ¿«¿À»««≈»¿»ƒ»∆∆
Ú˜¯w‰ ÔÓ d˙a˙k13ÔÈ‡L Ú˜¯˜ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿À»»ƒ««¿«¿ƒ≈∆»«¿«∆≈

‰ÓÈ„˜ ÔÈc da ‰È‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈL ˙Ba‚Ï È„k da14- »¿≈ƒ¿¿≈∆¿…»»»ƒ¿ƒ»
- ÌeÏk ‰M‡Ï ¯‡L Ì‡Â .·BÁ ÏÚ·Ï B˙B‡ ÔÈ˙B¿ƒ¿««¿ƒƒ¿«»ƒ»¿
ÏÚa È¯‰L .·BÁ ÏÚa ÈtÓ ‰Ácz - Â‡Ï Ì‡Â ,Ïhzƒ…¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈««∆¬≈««
‰¯ÒÁ ‡Ï ‰M‡‰Â ,ÂÈ˙BÚÓ ‡ÈˆB‰Â „ÈÒÙ‰ ·BÁƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»…»¿»
‰ˆB¯ ‰M‡ ,‡OÏ ‰ˆB¯ LÈ‡‰MÓ ¯˙BiL ;¯·„»»∆≈ƒ∆»ƒ∆ƒ»ƒ»»

.‡Op‰Ï¿ƒ»≈

מעות.12) לו הלווה כלום,13)שהרי לו נתנה לא שהרי
הקרקע. שיעבוד על רק זמן 14)וסמכה שהיה כגון

כן  ואחרי ולווה שנשא או אחד. מיום חוב והשטר הכתובה
קרקע. קנה

.‰˙nL ÈÓ ÔÎÂ15Ú˜¯˜Â ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡ ÁÈp‰Â ¿≈ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ»««¿«¿«
ÏÚa ÈtÓ ˙ÈÁ„ ‰M‡‰ - ‰ÓÈ„˜ ÔÈc da ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈««

.‰lÁz B·BÁ ‰·B‚ ‡e‰Â ,·BÁ¿∆¿ƒ»

את 15) לייפות צריכים היינו לא זה שבמקרה פי על אף
לווין, בפני דלת לנעילת לחוש אין כי חוב, בעל של כוחו
דעתו  על המלווה יעלה ולא שכיחה, אינה ומיתה הואיל
משמיענו  - בנכסים עימו תחלוק ואשתו הלווה ימות שמא

כנ"ל. והפסיד הואיל האלמנה, נדחית בזה שגם רבינו

.Âa‚zL ,ÌÈB‡b‰ ewzL ÔÂÈÎÂ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡‰ ‰ ¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»««
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ16‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰Â , ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«»»»«∆≈ƒ¿ƒ»

ÔzÏ È„k ÔÈÏËÏhÓ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ ,ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒƒ…ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ≈
‰lÁz B·BÁ Ïk ·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ˙B - Ì‰ÈLÏ17Ì‡Â ; ƒ¿≈∆¿ƒ¿««»¿ƒ»¿ƒ

Â‡Ï Ì‡Â ,Ïhz - d˙a˙Îa ÏhzM ‰Ó ‰M‡Ï ¯‡Lƒ¿«»ƒ»«∆ƒ…ƒ¿À»»ƒ…¿ƒ«
‰Ácz -18. ƒ»∆

היתומים.16) מעותיו.17)של והוציא הפסיד הוא כי
"אחריות 18) בכתובתה בעלה לה כתב אם הטור: וכתב

לה  שהקנה ממטלטלין" ואגבן ממקרקעי . . . זו כתובה
כך  הקרקע על חל שהשעבוד כשם - קרקע אגב מטלטלין
קדימה. דין במטלטלין גם יהיה אזי המטלטלין, על הוא חל

יידחה. והחוב הכתובה תגבה לחוב קודמת הכתובה ואם

.Ê‰ÚËÂ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ d˙a˙Îa ÔÈ·e˙k eÈ‰»¿ƒƒ¿À»»ƒ¿≈…«¿∆¿»¬»
ÏÚa‰ ÌÁ˜lL B‡ e„·‡L19Ô‡ˆ ÈÒÎa ‡È‰ È¯‰ - ∆»¿∆¿»»«««¬≈ƒ¿ƒ¿≈…

‰Á˜Ï ‡lL ˙ÚaLÂ ,˙B·BÁ ÈÏÚa ¯‡Lk dlL ÏÊ¯a«¿∆∆»ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿««∆…»¿»
ÈÏÚa ÌÚ ˙˜ÏBÁÂ ,‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡ÏÂ Ô˙B‡»¿…»¿»¿…»¬»¿∆∆ƒ«¬≈

˙B·BÁ20.

אלא 20)לעצמו.19) ככתובה, אינם ברזל צאן שנכסי
מעותיה. הפסידה שהרי אחר, כחוב

.ÁÌL ÔÈ‡Â ,˙Ba¯ ÌÈL BÏ LÈÂ ,L¯‚ B‡ ˙nL ÈÓƒ∆≈≈≈¿≈»ƒ«¿≈»
‰ÓÈ„˜ ÔÈc21Ô‰ „ˆÈk - ˙Ba˙k‰ Ïk È„k BÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ»¿≈¿≈»«¿À≈«≈

ÔÈÓ ÏÚ ÔBÓn‰ ˜ÏÁiLk Ì‡ :ÌÈ‡B¯ ?˙B˜ÏBÁ¿ƒƒ¿∆≈»≈«»«ƒ¿«
Ô‰aL ‰˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÌÈLp‰22˙BÁt B‡ d˙a˙k È„k «»ƒ«ƒ««¿»∆»∆¿≈¿À»»»

‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ -23- ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÓn‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿¿»∆¿ƒ»»«»≈«∆
¯eÚLk Ô‰aL ‰˙eÁtÏ ÚÈbiL È„k epnÓ ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒƒ∆¿≈∆«ƒ««¿»∆»∆¿ƒ
˙B¯˙Bp‰ ÔÈa ¯˙Bn‰ ˙‡ ˙B˜ÏBÁÂ ˙B¯ÊBÁÂ ,d˙a˙k¿À»»¿¿¿¿∆«»≈«»
Úa¯‡ ÈeO ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .ÔBL‡¯‰ C¯c ÏÚ«∆∆»ƒ≈«ƒ∆»»»«¿«
‰iL ÏLÂ ,˙B‡Ó Úa¯‡ ‰BL‡¯ ÏL d˙a˙k ,ÌÈL»ƒ¿À»»∆ƒ»«¿«≈¿∆¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯ ÏLÂ ,ÌÈ˙‡Ó ˙ÈLÈÏL ÏLÂ ,˙B‡Ó LÏL¿≈¿∆¿ƒƒ»«ƒ¿∆¿ƒƒ

Ï‡ Ïk‰ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÁÈp‰ Ì‡ :˙Ó B‡ Ôlk L¯‚Â ,Û ≈»ƒ¿»«…∆∆¿≈«À»≈ƒƒƒ«
˙Á‡ ÏÎÂ ,‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ - ˙BÁt B‡ ˙B‡Ó Úa¯‡«¿«≈»¿¿»∆¿»««

˙BÁt B‡ ‰‡Ó ˙ÏËB24Ì‡ - ˙B‡Ó ‰BÓL ÁÈp‰ . ∆∆≈»»ƒƒ«¿∆≈ƒ
˙ÏËB ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓ ,‰ÂLa Ôlk ÔÈa ˜lÁz¿«≈≈À»¿»∆ƒ¿≈»¿ƒƒ∆∆
„ˆÈk ‡l‡ .‰‡Ó ‡l‡ d˙a˙Îa ÔÈ‡ È¯‰Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¬≈≈ƒ¿À»»∆»≈»∆»≈«
Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÔÈÁ˜BÏ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«¿«≈¿¿ƒ»

‰‡Ó ‰‡Ó ‰ÂLa Ô‰ÈÈa25‰ÏË ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓ , ≈≈∆¿»∆≈»≈»ƒ¿≈»¿ƒƒ»¿»
ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ Ô‡k ¯‡L .dÏ ‰ÎÏ‰Â d˙a˙k È„k¿≈¿À»»¿»¿»»ƒ¿«»«¿«≈
Ì‡ .ÊeÊ ‰‡Ó ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk „ÈaL ,ÌÈL LÏLÂ¿»»ƒ∆¿«»««ƒ¿»¿»≈»ƒ
‡ˆÓ ,‰ÂLa ÔzLÏL ÔÈa ˙B‡Ó Úa¯‡‰ ˜ÏÁz«¬…»«¿«≈≈¿»¿»¿»∆ƒ¿»
,LÈÏLe LÏLÂ ÌÈLÏLe ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB ˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆∆»«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÁ˜BÏ CÎÈÙÏ .ÌÈ˙‡Ó ‡l‡ d˙a˙Îa ÔÈ‡ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿À»»∆»»«ƒ¿ƒ»¿ƒ
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ÔzLÏL ÔÈa ÔÈ˜ÏBÁÂ ,˙B‡Ó LÏL ˙B‡n‰ Úa¯‡Ó≈«¿««≈¿≈¿¿ƒ≈¿»¿»
‰lL ÌÈ˙‡Ó ‰ÏËpL ˙ÈLÈÏM‰ ˙‡ˆÓpL ,‰ÂLa26 ¿»∆∆ƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿»»«ƒ∆»

˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ .ÌÈL ÈzLe ‰‡Ó Ô‡k ¯‡L .dÏ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»»ƒ¿«»≈»¿≈»ƒ¿ƒ∆
„Èa ‡ˆÓ .‰iLe ‰BL‡¯ ÔÈa ‰ÂLa ‰‡n‰«≈»¿»∆≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿«
‡ˆÓÂ ,‰iM‰ „Èa ÔÎÂ ,ÌÈMÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó ‰BL‡¯‰»ƒ»»«ƒ«¬ƒƒ¿≈¿««¿ƒ»¿ƒ¿»
ÏÚÂ .‰‡Ó ˙ÈÚÈ·¯‰ „È·e ,ÌÈ˙‡Ó ˙ÈLÈÏM‰ „Èa¿««¿ƒƒ»«ƒ¿«»¿ƒƒ≈»¿«

.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ ˙B˜ÏBÁ BÊ C¯c∆∆¿¿»¬ƒ≈≈»

או 21) שווה. כתובותיהן וזמן אחד ביום כולן נישאו כי
קדימה. דין בהם שאין מטלטלין אלא נשארו שלא

הפחותה.22) הכתובה משועבד 23)בעלת הכסף שכל
חברותיה. לשאר שמשועבד כדרך המאה אם 24)לבעלת

זוז. מאות מארבע פחות אחת 25)הניח כל שלזכות
זוז. ממאה פחות לא של סכום מגיע יחד 26)משלושתן

הראשונה. בחלוקה שלקחה המאה עם

.Ëd˙a˙Îa ‰M‡Ï ·¯Ú‰27ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ∆»≈¿ƒ»ƒ¿À»»««ƒ∆»
B„iÓ28‰OÚ ‰ÂˆnL ;ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ ,29‡Ï È¯‰Â , ƒ»≈«»¿«≈∆ƒ¿»»»«¬≈…

ÌeÏk ‰¯ÒÁ30e˜Â ,‡e‰ Ba ˙a˙k ÏL ·¯Ú Ì‡Â . »¿»¿¿ƒ»≈∆¿À«¿¿»
BÓˆÚ „aÚLÓ Ba ÏÏ‚a ·‡‰L ;ÌlLÏ ·iÁ - B„iÓƒ»«»¿«≈∆»»ƒ¿«¿¿«¿≈«¿

‰˜Óe ¯ÓB‚Â31,ÌlLÏ ·iÁ - ‰a˙k ÏL ÔÏa˜Â . ¿≈«¿∆¿«¿»∆¿À»«»¿«≈
‰Ê ?ÔÏa˜ ‡e‰ ‰Ê È‡Â .B„iÓ e˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»ƒ»¿≈∆«¿»∆

Ô˙B È‡Â ,‰ÊÏ È‡Op‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡L32a˙k.BÊ ‰ ∆»«¿ƒ»ƒ»¿ƒ»∆«¬ƒ≈¿À»
Ú¯Bt È‡ ,BÊ ‰a˙k ·¯Ú ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¬≈ƒ»≈¿À»¬ƒ≈«
‡l‡ ,¯eËt - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,da ·iÁ È‡ ,BÊ ‰a˙k¿À»¬ƒ«»»¿«≈»∆»∆»
‰p¯ÈcÈ - BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ .ÂÈ·‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»ƒ«¿»≈∆ƒ¿«ƒ∆»

‰‡‰33B‡ ÔÏaw‰ ÔÓ d˙a˙k Ú¯tz Ck ¯Á‡Â ¬»»¿««»ƒ»«¿À»»ƒ««¿»
ÔÈOBÚ e‡ˆÓÂ ,‰p¯ÈÊÁÈ ‡nL ;·¯Ú ‰È‰ Ì‡ ,ÂÈ·‡Ó≈»ƒƒ»»»≈∆»«¬ƒ∆»¿ƒ¿¿ƒ

‡Èe˜34.‰Ê ÏL ÂÈÒÎ ÏÚ ¿¿»«¿»»∆∆

תשלומי 27) בעד ערב ואני לפלוני "הנשאי לאשה: שאמר
לך". ישלם לא בעלך אם על 28)כתובתך קניין קבלו

מתכוון 29)התחייבותו. אבל ערבותו לפרוע דעתו אין
מתרצין. ערבותו ידי שעל הוציאה 30)לזווגן שלא

הוא  הרי לבעלה, שהכניסה לנדוניה ערב אם ואמנם, משלה.
ערב. כשאר בליבו 31)חייב גמר בנו חיתוני לחיבת

בהתחייבותו. לעמוד עצמו ערב"32)ומקנה "ואני לא
מאיזה  - בקבלן כי מערב, קבלן ועדיף נותן" "ואני אלא
הערב  את יתבע לא ב"ערב" ואילו תחילה, ייפרע שירצה
הערב  אצל חוזר נפרע ולא הלווה את כשתבע אלא תחילה,
שליחותו  עשה שהמלווה משמעותה שקבלנות, ממנו. ונפרע

תחילה. לתבעו הוא יכול ולפיכך הקבלן דעת 33)של על
כזה. לנדר מועילה הפרה שאין שלא 34)רבים, הערמה,

הקבלן. מידי הכתובה את להוציא אלא להתגרש התכוונה
עולמית. יחזירנה לא מאשתו הנאה הבעל כשנדר אבל

.ÈÂÈÒÎ LÈc˜n‰ ÔÎÂ35‰p¯ÈcÈ - BzL‡ ˙‡ L¯‚Â ¿≈««¿ƒ¿»»¿≈≈∆ƒ¿«ƒ∆»
Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰ ÔÓ Ú¯tz Ck ¯Á‡Â ‰‡‰36; ¬»»¿««»ƒ»«ƒ«∆ƒ««∆¿≈

˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜ eOÚÈ ‡nL∆»«¬¿¿»««∆¿≈¬»«¿»≈∆
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙BÁB˜l‰ ÔÓ Û¯ËÏ ‰‡·e BzL‡ƒ¿»»ƒ¿…ƒ«»≈¿«¿ƒ
¯ÊÁz ,‰˙ˆ¯ Ì‡Â .˙Ù¯BËÂ ˙ÚaL ‡l‡ ,d¯Èc‰Ï¿«ƒ»∆»ƒ¿««¿∆∆¿ƒ»¿»«¬…

˙a˙k ÂÈÏÚ LiL ˙BÁB˜l‰ eÚ„È ¯·kL .dÏÚ·Ï¿«¿»∆¿»»¿«»∆≈»»¿À«
˙ÁzL ÌÈÒÎ eÁ˜lL ÌÓˆÚ ÏÚ e„ÈÒÙ‰ Ì‰Â ,‰M‡ƒ»¿≈ƒ¿ƒ««¿»∆»¿¿»ƒ∆««

.d„eaÚLƒ¿»

הבית.35) בדק עצמו 36)לתיקון מההקדש גובה היא אין
כאשר  אלא שקדם, השעבוד מפקיע "הקדש היא שהלכה
לגבות  לאשה יש לחולין ותצא זו קרקע ההקדש גזבר ימכור

זו. קרקע על עומד שעבודה שהרי הפודה מן

.‡ÈÂÈÒÎ ¯ÎnL ÏÚa‰37BzL‡ ‰·˙k Ck ¯Á‡Â , «««∆»«¿»»¿««»»¿»ƒ¿
‰ÓÈkÒ‰Â ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :Á˜BlÏ«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»

ÂÈOÚÓÏ38‰pnÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -39BÊ È¯‰ , ¿«¬»««ƒ∆»ƒ∆»¬≈
˙Ù¯BË40ÔÈ·Ï dÈa ‰È‰z ‡lL ‡l‡ BÏ ‰·˙k ‡lL ; ∆∆∆…»¿»∆»∆…ƒ¿∆≈»¿≈

È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ dÏ LÈÂ ,‰ËË˜ dÏÚa«¿»¿»»¿≈»««««»ƒƒ
ÈÏÚ·Ï41dÏ ÔÈ‡L ‰lÁz ‰M‡‰ „iÓ e˜ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿ƒ¬»ƒ»ƒ«»ƒ»¿ƒ»∆≈»

Â ,‰Ê ÌB˜Ó ÏÚ „eaÚL- ÏÚa‰ B˙B‡ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡ ƒ¿«»∆¿««»»««««
B˙B‡ ˙Ù¯BË dÈ‡42¯Ó‡Â ,ÏÚa‰ ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»∆∆¿≈ƒ»««««¿»«

‡ÏÂ ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :Á˜BlÏ ·zÎÏ BzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿…«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ»¿…
¯În‰ „ÒÙÂ ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ‡ÏÂ ‰·˙k43¯ÊÁÂ , »¿»¿…ƒ¿ƒ»¿«¬»¿ƒ¿««∆∆¿»«

‰„O ÔÈa ‰„O d˙B‡ ÔÈa ,¯Á‡ LÈ‡Ï ¯ÎÓe ÏÚa‰«««»«¿ƒ«≈≈»»∆≈»∆
e˜Â ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ÏÚa‰ ¯ÎnL ¯Á‡Â ,˙¯Á‡«∆∆¿««∆»««««ƒ¿ƒ»¿«¬»¿»
‰ÏBÎÈ dÈ‡ - BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L d„iÓƒ»»∆≈»ƒ¿«»∆≈»¿»
È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á' ¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ;Û¯ËÏƒ¿…∆≈»¿»««««»ƒƒ
‰ÎÏ‰ ‡Ï ,‰˙ˆ¯ ‡lLk ,‰BL‡¯a È¯‰L ,'ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ∆¬≈»ƒ»¿∆…»¿»…»¿»

dÏÚa ÔBˆ¯a44. ƒ¿«¿»

לו 37) ויש מנה כתובתה "שאפילו לכתובתה המשועבדים
הכתובה". שעבוד תחת הכול זהובים באלפים קרקע

המכירה.38) כתיבתה 39)למעשה על ממנה קניין קבלו
נכסים 40)זו. לבעלה יהיו ולא תתאלמן או לכשתתגרש

המכורים. מהנכסים כתובתה גובה זו הרי חורין בני
נכסים 41) ויש קיימת. המכירה גבייתה שעת בוא עד אבל

אשתו  לו שהכניסה "קרקע והם: לאלתר בטלה שמכירתם
קרקע  משלו, שום (בכתובה) לה שהכניס קרקע בכתובתה,
האשה  מיד שקנו פי על אף בכתובתה, (לגבות) לה שייחד
שהיא  מפני בטל שעשה מה כל מעשיו, שקיימה אחר

לבעלי". עשיתי רוח נחת לומר 42)אומרת: יכולה שאינה
מכר. שבעלה קודם מידה קנו שהרי לבעלי עשיתי רוח נחת

לכתוב.43) סירובה בגלל המכר אומרים 44)נתבטל ואין
על  בעלה עמה התקוטט ודאי בראשונה, המכר ונפסד הואיל
אנוסה, זו והרי השנייה, במכירתו לו להודות והוכרחה כך

ש  מתוך קיימת.אלא המכירה בשנייה, הסכימה

.·ÈÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L ÈÓ45e˜Â ,e‰„O ˙‡ ¯ÎÓe , ƒ∆»¿≈»ƒ»«∆»≈¿»
dÈ‡Â BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L ‰BL‡¯‰ „iÓƒ«»ƒ»∆≈»ƒ¿«»∆¿≈»
ÏÈÚBn‰ ÔÈw‰ ‰È‰Â ,Á˜Bl‰ ÔÓ B˙B‡ ˙Ù¯BË46 ∆∆ƒ«≈«¿»»«ƒ¿»«ƒ

,'ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á' Ba ÔÚËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿…«««»ƒƒ¿«¿ƒ
‰iM‰ - Ô‰ÈzL L¯‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«««≈≈¿≈∆«¿ƒ»
,Á˜BlÏ d„iÓ e˜ ‡Ï È¯‰L ,Á˜Bl‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓƒ»ƒ««≈«∆¬≈…»ƒ»»«≈«
,‰Ó„˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰iM‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓ ‰BL‡¯‰Â¿»ƒ»ƒ»ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»¿»
¯ÊÁzLÎe .Á˜Bl‰ ÏÚÓ ‡l‡ d„eaÚL ‰¯ÈÒ‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ»ƒ¿»∆»≈««≈«¿∆«¬…
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,d„iÓ d‡ÈˆBÓe Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ ,‰BL‡¯Ï ‰„O‰«»∆»ƒ»≈«≈«ƒ»ƒ»»
‰ÏÈÏÁ ˙B¯ÊBÁÂ .BÏ e˜ È¯‰L47‰¯Lt eOÚiL „Ú , ∆¬≈»¿¿¬ƒ»«∆«¬¿»»
.Ô‰ÈÈa≈≈∆

לשנייה.45) הראשונה נישואי שקנו 46)וקדמו כגון
לעיל. כמבואר הבעל מכר כן ואחרי תחילה ממנה

חול 47) מגזרת - חלילה אופן. באותו ושוב, שוב סביב,
וסיבוב. היקף ועניינו "מחול") זה (משורש

.‚È,ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ»≈ƒ
˙ÚaL48ÔÈa d˙a˙k ˙Ú¯ÙÂ dÏÚa.Ú˜¯wÓ ˙¯ÎBÓe ƒ¿««∆∆ƒ«¿««¿»¿ƒ¿««¿À»»≈

ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·a ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a49. ¿≈ƒÀ¿ƒ≈¿≈ƒ∆≈»À¿ƒ
‡ ÌÈL‡‰ ‰LÏM‰ eÈ‰iL ,‡e‰ÂÔÈÚ„BÈÂ ÔÈÓ ¿∆ƒ¿«¿»»¬»ƒ∆¡»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ¯În‰ ˙eÈ¯Á‡Â .Ú˜¯w‰ ˙ÓeLa50. ¿«««¿«¿«¬»«∆∆«ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ¯kÓz ‡Ï ‰Le¯b‰ Ï·‡51. ¬»«¿»…ƒ¿…∆»¿≈ƒÀ¿ƒ
‰Ê¯Î‰a ‡l‡ ¯kÓz ‡Ï - ÔÈc ˙È·a ˙¯ÎBn‰ ÏÎÂ52. ¿»«∆∆¿≈ƒ…ƒ¿…∆»¿«¿»»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰·e53ÔÈc ˙Èa ˙¯ÈÎÓ ËtLÓ ¯‡a˙È ¿ƒ¿«¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ«≈ƒ
dÈ‡ - ÔÈc ˙È·a ‡lL ˙¯ÎBn‰ Ï·‡ .‡È‰ C‡È‰≈«ƒ¬»«∆∆∆…¿≈ƒ≈»

‰Ê¯Î‰ ‰ÎÈ¯ˆ54Ì‰L ‰LÏL CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»«¿»»¿««ƒ≈»ƒ¿»∆≈
.‡ÓeLa ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ¿¿ƒ¿»

לכתובתה.48) כלום בעלה לה הניח אדם 49)שלא שאין
קל  כן אמרו בכתובה ואם דין בבית אשתו שתתבזה רוצה

אביה. מבית שהביאה ברזל צאן בנכסי אם 50)וחומר
הלוקח  חוזר מהלוקח, הנגזל וטרפה גזולה השדה נמצאת
היתומים. שליח הייתה שהאלמנה בעלה יורשי היתומים על

דין.51) בבית גרושתו תתבזה אם לאדם לו אכפת לא כי
היא 52) בכמה למכירה, העומדת זו שדה על שמכריזים

למכרה. רוצים מה ומפני ח'.53)שומה, הלכה יב, פרק
נעשה  בהכרזה שלא שמכר דין "בית מבואר: י' הלכה ושם

בהכרזה". ומוכר וחוזר משנה בדבר שטעה כי 54)כמי
קיים  המקח - המקח משישית בפחות דין בית טעה אם
כאשר  אבל ובמכירה, בשומה לדקדק הכרזה צריך לפיכך
ודינר, מנה שווה מכרה אפילו דין בבית שלא מוכרת אלמנה

ידה. על מפסידים היתומים ואין בטל, מכרה - במנה

.„Èd˙a˙Îa Ú˜¯˜ ‰¯ÎnL ‰ÓÏ‡55ÔÈ·Ï dÈa «¿»»∆»¿»«¿«ƒ¿À»»≈»¿≈
dÓˆÚ56‰ÂLa ‰ÂL ‰¯ÎÓ Ì‡ ,57,Ìi˜ d¯ÎÓ - «¿»ƒ»¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»

,‡e‰Â .‰¯ÎnL ¯Á‡ ‰ÓÏ‡ ˙Úe·L ˙ÚaLÂ¿ƒ¿««¿««¿»»««∆»¿»¿
dÓˆÚÏ ‰ÓL Ì‡ Ï·‡ ;¯Á‡Ï ‰¯ÎnL58‡Ï - ∆»¿»¿«≈¬»ƒ»»¿«¿»…

‰ÊÈ¯Î‰ elÙ‡Â ,ÌeÏk ‰˙OÚ59. »¿»¿«¬ƒƒ¿ƒ»

כתובתה.55) גביית שלושה 56)לצורך אפילו נכחו שלא
הקודמת. בהלכה האמורים טעתה 57)הדיוטות שלא

בשומת 58)במכירה. לעצמה היתומים שדה לקחת
בשומתה,59)כתובתה. טעתה ולא פומבית מכירה על

זמן  לאחר מעות להגבותה היתומים רצו אם זאת בכל
הר  מפרש והטעם, ממנה. השדה ונוטלים כי חוזרים שב"א,

שנתמנה  שליח וכל לאחרים, למכור שליח אלא נעשתה לא
שאין  מכר, באותו ולקנות לזכות יכול אינו לאחרים למכור
ולגבי  אחרת, לרשות זו מרשות דבר הוצאת אלא המכר
במקום  עומד הוא כי מרשות, הוצאה כאן אין השליח

לעצמו". מקנה אדם ו"אין הבעלים,

.ÂË‰‡Ó ‰ÂL ‰¯ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»»«ƒ»¿»»∆≈»
d˙a˙k ‰Ïa˜˙ - ‰‡Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ»∆»«ƒ¿≈»ƒ¿«¿»¿À»»

ÌeÏk dÏ ÔÈ‡Â60.‰ÓÏ‡ ˙Úe·L Ú·MzL „·Ï·e , ¿≈»¿ƒ¿«∆ƒ»«¿««¿»»
‰‡Óa ¯È„Â ‰‡Ó ‰ÂL ‰¯ÎÓe ,‰‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»≈»»¿»»∆≈»¿ƒ»¿≈»

ÏËa d¯ÎÓ -61¯Èc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‡ È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â , ƒ¿»»≈«¬ƒ»¿»¬ƒ«¬ƒ∆«ƒ»
.ÌÈL¯BiÏ«¿ƒ

ואין 60) לעצמך", הפסדת "את לה: אומרים היתומים כי
לקרקעות. אונאה דין אין כי המכר, ייבטל אומרים
אני  לומר יכולה אינה במאתיים, מאה שווה וכשמכרה
לשוק  שליח השולח היא: הלכה כי שלי, והריווח הרווחתי
לו  שאין בדבר - המעות לבעל הכול בזול, ולקח לסחורה
ביוקר. וזה בפחות זה באומד, הנמכרת קרקע כמו קצבה,

המכר 61) שכל נמצא למכור, רשות לה אין דינר שאותו
היה. אחת בבת שהרי טעות,

.ÊË‰ÊÏ ‰¯ÎÓe ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»«¿«≈»¿»»∆
‰‡Ó ‰ÂL ÔB¯Á‡ÏÂ ,‰ÂLa ‰ÂL ‰Óa ‰ÊÏÂ ‰Óa¿»∆¿»∆¿»∆»∆¿»∆¿»«¬»∆≈»

Ìi˜ Ìlk ÏLÂ ,ÏËa ÔB¯Á‡ ÏL - ‰‡Óa ¯È„Â62. ¿ƒ»¿≈»∆«¬»≈¿∆À»«»

המכר 62) אין במאה ודינר מאה שווה לראשון מכרה ואם
חשבונה. על ההפסד אלא בטל,

.ÊÈLÈ63d˙a˙k ¯kÓÏ ‰M‡Ï64.‰zÓa dzÏ B‡ ≈¿ƒ»ƒ¿…¿À»»ƒ¿»¿«»»
ÏhÈÂ ‰l‰ ‡B·È - dL¯‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡65Ì‡Â ; ƒ≈«««≈¿»»«»¿ƒ…¿ƒ

dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó66‰ÚaLpL Ì„˜ B‡67ÔÈ‡ - ≈»ƒ¿«≈«¿»…∆∆ƒ¿¿»≈
ÌeÏk BÏ68. ¿

רשאית.63) והתוספת.64)יכולה, הלוקח 65)העיקר
גרושה. או אלמנה בתור לאשה להינתן הראוי את יטול

ליגבות 66) כתובה ניתנה לא שהרי גוביינא לידי באה לא
מוריש 67)מחיים. אדם ואין שתישבע, עד כלום לה שאין

ליורשיו. הלוקח 68)שבועה נותן ולפיכך מעותיו. והפסיד
מועט. דבר זה מכר בעד

.ÁÈ˙ˆ˜Ó ‰kLÓ B‡ ,d˙a˙k ˙ˆ˜Ó ‰¯ÎnL È¯‰¬≈∆»¿»ƒ¿»¿À»»ƒ¿¿»ƒ¿»
˙¯ÎBÓ - d˙a˙k ˙ˆ˜Ó ¯Á‡Ï ‰˙ B‡ ,d˙a˙k¿À»»»¿»¿«≈ƒ¿»¿À»»∆∆

dÏÚa Ú˜¯wÓ69ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ÔÈa ¯‡M‰ ‰a‚˙Â ƒ«¿««¿»¿ƒ¿∆«¿»≈¿≈ƒÀ¿ƒ
ÌÈÓÚt elÙ‡ d˙a˙ÎÏ ˙¯ÎBÓe .ÌÈÓ‡ ‰LÏLa ÔÈa≈ƒ¿»∆¡»ƒ∆∆ƒ¿À»»¬ƒ¿»ƒ
ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡ ‰LÏLa ÔÈa ÔÈc ˙È·a ÔÈa ˙Ba«̄≈¿≈ƒ≈ƒ¿»∆¡»ƒ¿¿ƒ

.Ú˜¯w‰ ˙ÓeL«««¿«

כתובתה.69) לגבוי קרקע מוכרת

.ËÈd˙a˙k ˙¯ÎBn‰70dÏÚ·Ï ÔÈa ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈa ,71, «∆∆¿À»»≈«¬≈ƒ≈¿«¿»
‰a˙k È‡z ¯‡L ‰„a‡ ‡Ï72¯ÎÊ Ôa dÏ ‰È‰ Ì‡Â . …ƒ¿»¿»¿»≈¿À»¿ƒ»»»≈»»

ÂÈ·‡ ÈÒÎpÓ ‰¯kÓpL ˙‡f‰ ‰a˙k‰ „‚k L¯BÈ -73 ≈¿∆∆«¿À»«…∆ƒ¿¿»ƒƒ¿≈»ƒ
‰Ê È‡z ÔÈ„k ,B˜ÏÁ ÏÚ ¯˙BÈ74˙ÏÁBn‰ Ï·‡ . ≈«∆¿¿ƒ¿«∆¬»«∆∆

elÙ‡Â ,d˙a˙k È‡z Ïk ‰„a‡ - dÏÚ·Ï d˙a˙k¿À»»¿«¿»ƒ¿»»¿»≈¿À»»«¬ƒ
ÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡ ˙BBÊÓ75‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ d˙a˙k ˙ÏÁBÓe . ¿≈»»»∆∆¿À»»≈»¿ƒ»

ÔÈ˜76ÌÈ„Ú ‡ÏÂ77ÔÈ‡L ,ÌÈÏÁBn‰ Ïk ¯‡Lk ; ƒ¿»¿…≈ƒƒ¿»»«¬ƒ∆≈»
„·Ïa ÌÈ¯·„a ‡l‡ ,ÔÈ˜ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ78. ¿ƒƒ…≈ƒ¿…ƒ¿»∆»ƒ¿»ƒƒ¿«

Ô‰ÈÏÚ ˙ÎÓBÒ ˙Úc‰L ÌÈ¯·„ eÈ‰iL ,‡e‰Â79‡ÏÂ , ¿∆ƒ¿¿»ƒ∆«««∆∆¬≈∆¿…

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



`zeyiקו zekld - miyp xtq - a`Îmgpn 'c ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dÓz È¯·„ B‡ Ïez‰Â ˜BÁO È¯·„ eÈ‰È80˙Ú„a ‡l‡ , ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒƒ¿≈≈«∆»¿««
.‰BÎ¿»

כתובתה.70) כל לא 71)כלומר יגרשנה או ימות שאם
כתובתה. התנאים 72)תגבה ושאר ופדיונה רפואתה כגון

שמכרה  כיוון מזונותיה אבדה וכשתתאלמן לעיל. המנויים
כתובתה. הזכרים 74)כשימות.73)כל  הבנים  "שיהיו

צאן  נכסי בתורת שהכניסה ונדונייתה אמם כתובת יורשים
נשים  (בני אחיהם עם הירושה שאר חולקים כן ואחרי ברזל,

בשווה". בחייו ו 75)אחרות) שאפילו רבינו מדברי נראה
ממנו. ניזונת או 76)אינה במכירה הדרושה קניין קבלת

"כי 77)במתנה. מחילה, מחילתה - מודה היא אם אלא
לכופר". אלא ממונות בדיני עדים התורה הצריכה לא

טעם 78) לקניין ואין קניין צריכים שאינם הרבה דברים "יש
או  . . . אשתו את והמגרש עבדו את המשחרר כגון בהם,
רוב  נהגו . . . בידו לו שש פיקדון או חוב לחברו המוחל
אינו  זה קניין . . . הדברים אלו למקצת להקנות המקומות
כמשחק  אלו דברים אומר שאינו להודיע אלא כלום מועיל
אמר  אם לפיכך אמר, כן ואחרי בליבו שגמר אלא ומהתל,
דבר  צריך אינו זה דבר לעשות וגמרתי אמרתי אני שלם בלב

כלל". המוחלת 79)אחר רוח ואין "נחת לטעון: יכולה
יש  הנשים כל שהרי כתובתי", לו שמחלתי לבעלי עשיתי
היא  ואדרבה לו, תמחול לא אם איבה כאן ואין כתובה להן
ממני  מבקש שאתה בגירושין נתת "עיניך לו: לומר יכולה

כתובתי". לך לאו 80)שאמחול ויש כלאו שהוא הן ש"יש
לאו. זה הרי תמיהה, בלשון "הן" אמר שאם כהן", שהוא

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
וזכויותיהם 1) היורשים כלפי האלמנה זכויות רבינו בו ביאר

לפני  שנפלה אלמנה תפיסה, דיני נשבעה, ולא מתה אצלה,
שבאה  אלמנה במזונותיה, קרקע ייחד ניזונת, ממי היבם
עשירה  או עניה ידיה, מעשה מזונות, לתבוע דין לבית
מזונות  שתבעה אלמנה מזונות, תבעו ולא זמן ששהו

מהיורשים.

.‡ÔÈL¯BÈ ÈÒÎpÓ ˙Bf ‰ÓÏ‡2d˙eÓÏ‡ ÔÓÊ Ïk3 «¿»»ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ»¿««¿¿»
d˙a˙k ÏhzL „Ú4,ÔÈc ˙È·a d˙a˙k Úa˙zMÓe . «∆ƒ…¿À»»ƒ∆ƒ¿«¿À»»¿≈ƒ

˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡5d˙a˙k ‰¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .6B‡ ,dlk ≈»¿¿≈ƒ»¿»¿À»»À»
d˙a˙k ‰˙OÚ B‡ ,d˙a˙k ‰kLÓ7È˜È˙Bt‡8 ƒ¿¿»¿À»»»¿»¿À»»«≈≈

E·BÁ ‰a‚z ‰t :BÏ ¯Ó‡zL ‡e‰Â ,¯Á‡Ï9ÔÈa - ¿«≈¿∆…«…ƒ¿∆¿≈
˙È·a ‡lL ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a el‡ ÌÈ¯·c ‰˙OÚL∆»¿»¿»ƒ≈¿≈ƒÀ¿ƒ≈∆…¿≈
¯Á‡Ï ‰˙OÚL ÔÈa dÏÚa ÈiÁa ‰˙OÚL ÔÈa ,ÔÈcƒ≈∆»¿»¿«≈«¿»≈∆»¿»¿««

ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙˙ÈÓ10Ï·‡ . ƒ««¿»≈»¿ƒ«¿ƒ¬»
˙BBÊÓ dÏ LÈ - d˙ˆ˜Ó ‰¯ÎÓ Ì‡11Ò¯‡˙zMÓe . ƒ»¿»ƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
‰È˙BBÊÓ ‰„a‡ ‰ÓÏ‡‰12. »«¿»»ƒ¿»¿∆»

מבעלה.2) כמבואר 3)שירשו בכתובתה, לה התחייב שכן
נכתב  שלא שאע"פ הוא ביתֿדין ותנאי ה"ב. פי"ב לעיל

נב:). (כתובות נכתב כאילו זה הרי אין 4)בכתובה, אבל
המזונות  מן ולסלקה כתובתה לה לפרוע יכולים היורשים

נד.). לא 5)(שם והוא להינשא, שרוצה דעתה שגילתה
ימי  כל מנכסי ותתזני בביתי יושבת תהי "את אלא: לה כתב

גיטין  (רש"י כבודו בשביל אלמנה שהיא אלמנותיך" משך
הכ"ח.6)לה.). לקמן ראה והתוספת, קרקע 7)העיקר

נד.). כתובות (רש"י לכתובתה יוונית:8)המיוחדת מילה
שאמרה  - בנין או קרקע שעבוד משכנתא, היפותיקו,
רש"י  ובפירוש מזה". אלא פרעון לך יהא "לא לבעלֿחובה:

קאי". תהא אפה - "אפותיקי יא:): כתובות 9)(בבאֿקמא
וכל  כתובתה, גבתה כאילו היא הרי אלה שבכל א. נד,
כתובות  (ר"ן מזונות לה ואין בעלה מבית הסתלקה שגבתה

חיוב 10)פי"א). שהרי מזונות, לה יש בעלה בחיי אבל
שזלזלה  ומוחלת ה"ב). פי"ב (למעלה התורה מן הוא מזונות
פי"ז  (למעלה בעלה בחיי אף מזונות לה אין - בכתובתה
סקי"ח. צג סי' שמואל' 'בית וראה פג). והערה הי"ט

מותר 11) לה פורעים היורשים, רצו "ואם ב: צז, כתובות
תמכור  אשה כל כן לא שאם . . . אותה ומסלקים כתובתה
הדינר" בחסכון ימיה כל ותתפרנס דינר תשלום עד כתובתה

ס"י). צג סי' באהע"ז וכן שם, כיון 12)(הרא"ש
והוא  אלמנה, מלהיות ופסקה היא, איש" "אשת שנתארסה,
(מגידֿמשנה). אלמנותיך" משך ימי "כל אלא: לה כתב לא
רק  אם שהואֿהדין צג, סי' אהע"ז יוסף' ה'בית וכתב
מעליה  הפקיעה לאחר, עצמה ששידכה "אבל נשתדכה,
מנכסיו, ניזונית שתהא יתכן ואיך הראשון, בעלה כבוד
נקרא  הראשון בעלה ששם זמן כל משמע אלמנותיך" ד"ימי
ומשנשתדכה  פלוני", של אלמנתו "זו שאומרים עליה,
(כתובות  אמרו בזה וכיוצא פלוני". של "משודכת נקראת
כיצד? מזונות, לה יש נתפייסה ולא להנשא תבעוה נד.):
לה  יש - מלהנשא) (מתעכבת בעלי פלוני "מחמת אמרה:
לה  אין - לי מהוגנים שאינם אדם בני מחמת מזונות.
היה  שלא אלא בעלה כבוד מחמת זה אין כי מזונות",
(רש"י  אלמנותיך" "משך בה קורא אני ואין לה. הגון תובעה

שם).

.·dÏ ÔÈ˙B Ck ,ÂÈÒÎpÓ B˙BÓ ¯Á‡ ˙BfpL ÌLk¿≈∆ƒ∆««ƒ¿»»»¿ƒ»
¯B„na ˙·LBÈ B‡) ¯B„Óe ,LÈÓLz ÈÏÎe ˙eÒk13( ¿¿≈«¿ƒ»∆∆«»

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯ka ˙LnzLÓe ,dÏÚa ÈiÁa Ba ‰˙È‰L∆»¿»¿«≈«¿»ƒ¿«∆∆«»ƒ¿»
ÙM·e ÌÈ„·ÚadÏÚa ÈiÁa Ô‰· ‰LnzLpL ˙BÁ14. »¬»ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»»∆¿«≈«¿»

B˙B·Ï ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ¯B„n‰ ÏÙ15Ì‡Â . »««»≈«¿ƒ«»ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈlMÓ ep·‡ È‡Â ÈÏ eÁÈp‰ :‰¯Ó‡»¿»«ƒƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ∆ƒ≈¿ƒ

dÏ16B˜„a ˜fÁz ‡Ï ÔÎÂ .17B˙B‡ ‰ÁËz ‡ÏÂ18‡l‡ , »¿≈…¿«≈ƒ¿¿…ƒ¿∆∆»
¯B„Ó e¯ÎnL ÔÈL¯BÈÂ .‡ˆz B‡ ‡e‰L ‰Ók Ba ·Lz≈≈¿»∆≈≈¿¿ƒ∆»¿¿

ÌeÏk ‡ÏÂ eOÚ ‡Ï - ‰ÓÏ‡19. «¿»»…»¿…¿

ובכת"י 13) מוקפות. אלו תיבות אין קדומים, בדפוסים
וכו'". במדור יושבת "ומדור, הנוסח: התימנים

כדרך 14) זהב וכלי כסף בכלי הוסיפו: ושם א. קג, כתובות
בעלה. בחיי לפי 15)שמשתמשת מדור לה שוכרים אלא

ג. הלכה כדלהלן נסתלקה 16)כבודה, שנפל, שמכיון
שם). (כתובות, ממנו ובקיעו.17)זכותה סדקו תתקן

בדק  את יחזקו "והם ו): יב, (מלכיםֿב הכתוב מלשון
וכדומה.18)הבית". וסיד טיט של בטיח תטוחנו

(כתובות,19) בעלה מחיי עוד לאלמנה משועבד שהמדור
מותו. לפני בו ישבה שהרי שם)

.‚¯ÎOa ‡l‡ ˙Èa dÏÚ·Ï ‰È‰ ‡lL B‡ ˙Èa‰ ÏÙ20 »«««ƒ∆…»»¿«¿»«ƒ∆»¿»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קז zeyi` zekld - miyp xtq - a`Îmgpn 'c ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dÏ ÔÈ˙B -21‰È˙BBÊÓ ÔÎÂ .d„B·k ÈÙÏ ¯B„Ó ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿≈¿∆»
d„B·k ÈÙÏ - d˙eÒÎe22ÏB„b ÏÚa‰ „B·k ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«««»

,BnÚ ‰ÏBÚL ÈtÓ ;B„B·k ÈÙÏ dÏ ÔÈ˙B - d„B·kÓƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ ˙„¯BÈ dÈ‡Â23. ¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

שכורה.20) בדירה ('ירושלמי'21)שגר לה שוכרים
שנפל, המדור לה מתקנים שאין והטעם הי"ג). פ"ד, כתובות
הראשון, בבית תדור אם כי מלבנותו, עליה מעכבים וגם
לפי  אפילו בית לה כששוכרים אבל ממנו. תצא לא לעולם
(רש"ל, אביה לבית ותצא לה נוח יהיה לא שמא כבודה,

צד). סי' אהע"ז בט"ז גרה 22)הובא שהיתה כשם
פי"ב, כתובות ('ירושלמי' הים במדינת ובעלה וניזונית

א.23)ה"ג). מח, כתובות

.„˙BBÊÓ ‰È‰L ‰MÓÁ ?„ˆÈk .‰a¯Ó ˙Èa‰ ˙k¯aƒ¿«««ƒ≈À»≈«¬ƒ»∆»»¿
·˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk24ÔzLÓÁ eÈ‰ Ì‡ ,Bc·Ï ÏÎ‡iLa »∆»≈∆«¿∆…«¿«ƒ»¬ƒ¿»

Úa¯‡ Ô‰Ï ˜ÈtÒÓ - ·e¯Úa ÔÈÏÎB‡Â „Á‡ ˙È·a¿«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈«¿ƒ»∆«¿«
‰ÓÏ‡ ,CÎÈÙÏ .˙Èa‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÔÈa«̃ƒ¿«ƒƒ¿»»¿≈««ƒ¿ƒ»«¿»»
e˙e ˙BBÊÓ ÈÏ e˜Òt ,È·‡ ˙ÈaÓ ‰ÊÊ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡L∆»¿»≈∆ƒ»»ƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿¿
eÏˆ‡ z‡ Ì‡ :dÏ ¯ÓBÏ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈÏBÎÈ - ÌL ÈÏƒ»¿ƒ«¿ƒ«»ƒ«¿∆¿≈
CÏ ÌÈ˙B e‡ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙BBÊÓ CÏ LÈ -≈»¿¿ƒ«≈»¿ƒ»
ÈtÓ :˙ÚBË ‰˙È‰ Ì‡Â .˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙk ‡l‡∆»¿ƒƒ¿«««ƒ¿ƒ»¿»∆∆ƒ¿≈

‰cÏÈ ‡È‰L25˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙B - ÌÈ„ÏÈ Ì‰Â ∆ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ»¿
‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â dc·Ï dÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰26¯˙BÓe . ««¿ƒƒ»¿«»¿ƒ¿≈»ƒ»«

ÔÈL¯BiÏ - ˙eÒk‰ ¯˙BÓe ‰ÓÏ‡‰ ˙BBÊÓ27. ¿»«¿»»««¿«¿ƒ

הס 24) ששית והוא היבש, כה.מדת ו, במלכיםֿב ונזכר אה,
עמהם.25) תדור אם רע, שם עליה יצא ושמא צעירה.
א.26) קג, חולק.27)כתובות והראב"ד ב. סה, שם

.‰dÏ ÔÈ‡L ‰‡eÙ¯Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ :‰˙ÏÁL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆≈»
‰·ˆ˜28˙BBÊÓk BÊ È¯‰ -29Ì‡Â ;da ÔÈ·iÁ ÔÈL¯BÈÂ ƒ¿»¬≈ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ»¿ƒ

BÊ È¯‰ - ‰·ˆ˜ dÏ LiL ‰‡eÙ¯ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»∆≈»ƒ¿»¬≈
d˙a˙kÓ ‰‡t¯˙Ó30ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ˙ÈaL . ƒ¿«¿»ƒ¿À»»ƒ¿≈≈«¿ƒ«»ƒ

d˙BcÙÏ31‰Ó·È ‰˙È‰ elÙ‡ .32ÈiÁa ˙ÈaL elÙ‡Â , ƒ¿»¬ƒ»¿»¿»»«¬ƒƒ¿≈¿«≈
d˙BcÙÏ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰È·Ma ‡È‰Â ˙Óe dÏÚa«¿»≈¿ƒ«ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»

ÂÈÒÎpÓ33d˙a˙k Ïhz B‡ ,dÓˆÚ ÏMÓ ˙ÈcÙ ‡l‡ ; ƒ¿»»∆»ƒ¿≈ƒ∆«¿»ƒ…¿À»»
.dÓˆÚ ‰cÙ˙Â¿ƒ¿∆«¿»

רפואי.28) לטיפול תמיד וזקוקה תדיר, חולה שהיא
קצבה.29) אין להן הרא"ש 30)שגם וכתב ב. נב, כתובות

בבת  הבא לפדיונה דומה קצבה לה שיש רפואה (שם):
פטורים  הם כך מלפדותה, פטורים שהיורשים וכשם אחת,

הי"ז. פי"ד, לעיל וראה א:31)מרפואתה. נב, כתובות
לאשה". לי ואחזירך בה קורא אני הזקוקה 32)"שאין

אינם  זאת בכל - לאשה אותה שייבמו האחים מן לאחד
לפי  וזהו אותה. ייבמו שלא זמן כל לפדותה חייבים
בספר  (הרמב"ן שם כתובות בגמרא מדוייקות נוסחאות
ברי"ף  הוא וכן מתניתין), ועוד ד"ה פ"ד, יבמות ה'מלחמות'

אינם 33)שם. לפדותה, חייבים שאין ולפי שם. כתובות,
משום  אלא "פירותיה תיקנו שלא נכסיה. פירות אוכלים

ה"ח. ובסמוך ה"ד. פי"ב, לעיל ראה פדיונה".

.Â‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó34d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ ÏÚa‰ ÈL¯BÈ -35. ≈»»«¿»»¿≈««««»ƒƒ¿»»
- ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ‰ÓÏ‡ ˙Úe·L ‰ÚaL Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»¿««¿»»¿««»≈»

d˙a˙k ÔÈL¯BÈ ‰ÈL¯BÈ36Ï·‡ ,d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ Ô‰Â ¿∆»¿ƒ¿À»»¿≈«»ƒƒ¿»»¬»
ÔÈL¯BiÏ - ‰ÓÏ‡‰ È„È ‰OÚÓ .ÏÚa‰ ÈL¯BÈ ‡Ï37. …¿≈««««¬≈¿≈»«¿»»«¿ƒ

CÈ˙BBÊÓa CÈ„È ‰OÚÓ ÈÏË :‰ÓÏ‡Ï ¯Ó‡L L¯BÈÂ¿≈∆»«¿«¿»»¿ƒ«¬≈»«ƒƒ¿«ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -38- ‰Êa ‰˙ˆ¯L ‡È‰ Ï·‡ ; ≈¿ƒ¬»ƒ∆»¿»»∆

dÏ ÔÈÚÓBL39. ¿ƒ»

להשבע 34) הספיקה לא וגם מהיורשים, כתובה גבתה ולא
אלמנה. (יב,35)שבועת לעיל שנינו וכן ב. צה, כתובות

לכתובתה". ירושתו תחת "וקבורתה לעיל 36)ד) כמבואר
הבעל. מיורשי אותה וגובים מח.). ובשבועות הי"ב. (פט"ז,
- האלמנה נשבעה כשלא אפילו ולדעתו חולק, והראב"ד
שלא  היא שבועתה כי בקבורתה, חייבים בעלה יורשי אין
שלא  עוד וכל בחייו, כסף צרור התפיסה ולא מבעלה נפרעה
והורישה  נפרעה כבר שמא הבעל יורשי אומרים נשבעה
נוטלים  שהם גם ומה לקוברה, ועליהם - ליורשיה הכסף

ה"ט. בסמוך כמבואר שבועה, בלא כתובות,37)נדונייתה
-38)שם. יתומים" מנכסי ניזונת "אלמנה שם: במשנה,

מבלי  עלֿכלֿפנים, מהם ניזונת שהיא ניזונת ענין וזהו
לומר  יכול אינו שהבעל כשם שם) ('מאירי' להפטר שיוכלו
כמבואר  למזונותיה, ידיה מעשי יספיקו לא שמא לאשתו, כן

ה"ד. פי"ב כנגד 39)למעלה תוקנו לטובתה המזונות כי
לה  שומעים חכמים תקנת על מוותרת היא ואם ידיה, מעשי

ה"א). פי"א, כתובות ('ירושלמי'

.ÊdÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ ÏÎÂ40‰ÓÏ‡ , ¿»¿»∆»ƒ»»¿«¿»«¿»»
‰hn‰ ˙Úv‰Â ÒBk‰ ˙‚ÈÊnÓ ıeÁ ,ÌÈÓB˙ÈÏ ‰OBÚ»«¿ƒƒ¿ƒ««¿«»««ƒ»

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ¯‰Â41. ¿«¿»«»»»»¿«¿»

ה"ז.40) פכ"א, לקמן שהן 41)המנויות א. צו, כתובות
לקמן  וראה (רש"י) דבר והרגל חיבה המקרבות מלאכות

ה"ח. פכ"א,

.ÁÏÚaÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ˙B¯Ùe ‰ÓÏ‡‰ ˙‡ÈˆÓ¿ƒ«»«¿»»≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»«««
Ì‰a L¯BiÏ ÔÈ‡Â ,dÓˆÚÏ -42.ÌeÏk ¿«¿»¿≈«≈»∆¿

כדי 42) הוא לבעלה אשה מציאת שתיקנו הטעם כל שהרי
בנוגע  שייך לא וזה בעלה, לבין בינה איבה תהא שלא
צו.). (כתובות מזונותיה לה נותנים הם כרחם שעל ליורשים,
להם  אין בפדיונה חייבים ואינם הואיל נכסיה, לפירות ואשר
כתובות  (רי"ף פדיונה" כנגד פירותיה "תיקנו שהרי פירות,

לב. הערה למעלה וראה פ"ד),

.Ëd˙Èe„ Ì‰L ÌÓˆÚ ÌÈÒÎp‰Â43Ô˙B‡ ˙ÏËB - ¿«¿»ƒ«¿»∆≈¿¿»»∆∆»
ÌÏBÚÏ ÔÈc Ì‰a ÌÈL¯BiÏ ÔÈ‡Â ,‰Úe·L ‡Ïa44‡l‡ , ¿…¿»¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿»∆»

e¯È˙B‰ Ôk Ì‡45ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ eÈ‰Â ÏÚa‰ ÈiÁa ƒ≈ƒ¿«≈«««¿»ƒ¿≈…«¿∆
ÏÚaÏ ¯˙Bn‰L46‰Úe·L ‡Ïa ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó Ì‡Â . ∆«»«««¿ƒ≈»»«¿»»¿…¿»

ÈÒÎ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,d˙Èe„ ÌÈL¯BÈ ‰ÈL¯BÈ -¿∆»¿ƒ¿¿»»««ƒ∆ƒ¿≈
ÏÊ¯a Ô‡ˆ47ÈL¯BÈÏ ¯˙Bn‰ - ¯˙BÓ Ô‰a ‰È‰ Ì‡Â . …«¿∆¿ƒ»»»∆»«»¿¿≈

.ÏÚa‰«««

קיימים.43) הם.44)ועדיין שלה או 45)שהרי נתייקרו
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יש 46)נשתבחו. וממילא ה"א. פט"ז, לעיל כמבואר
ובאה  פחתה או הנדוניא אבדה שאם ומובן בו. דין ליורשים
שאינה  להשבע, צריכה שפחתה מה היורשין מן לגבות
שדינו  יתומים, מנכסי להפרע הבא בעלֿחוב משאר עדיפה

(מגידֿמשנה). כסף,47)להשבע בסכום אותם ושמו
חשובים  אינם זאת בכל - סכום אותו על אחריות עליו וקיבל
האלמנה  בחזקת אלא - ליתומים להשבע שיצטרכו כנכסיו,
בעלה  לה ייחד ואם ליורשיה. מורישתם היא וממילא הם,
נוטלתם  - קיימים הם ועדיין מטלטלין או לכתובתה קרקע
פט"ז, לעיל כמבואר לבניה, מורישתם וממילא שבועה, בלא

הי"ג.

.ÈÔ‰Ó ÔBfzL È„k ÔÈÏËÏhÓ ‰ÒÙzL ‰ÓÏ‡48ÔÈa - «¿»»∆»¿»ƒ«¿¿ƒ¿≈∆ƒ≈∆≈
B˙BÓ ¯Á‡ ‰ÒÙzL ÔÈa ÌÈiÁÓ ‰ÒÙzL49elÙ‡ , ∆»¿»≈«ƒ≈∆»¿»««¬ƒ

¯kk ‰ÒÙz50ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ;d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ·‰Ê »¿»ƒ«»»≈ƒƒƒ»»∆»¿ƒ
,˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBÙe ,‰ÒÙzM ‰Ó ÔÈc ˙Èa ‰ÈÏÚ»∆»≈ƒ«∆»¿»¿ƒ»¿

ÔÈ·MÁÓe˙eÓzL „Ú d„ÈaM ‰nÓ ˙Bf ‡È‰Â ,dnÚ ¿«¿ƒƒ»¿ƒƒ∆ƒ«∆¿»»«∆»
˙BBÊÓ dÏ eÈ‰È ‡lL „Ú B‡51˙‡ ÔÈL¯Bi‰ eÁ˜ÈÂ , «∆…ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿ƒ∆
¯‡M‰52. «¿»

המטלטלין 48) מן נגבים המזונות אין הדין שמצד אע"פ
צו.). (שם לה מועילה תפיסתה סט:) שכבר 49)(כתובות

משועבדים  אינם יתומים של ומטלטלין היתומים, בהם זכו
חוב. יתר 50)לשום שהוא ואע"פ ה"ז. פ"י, לעיל מפורש

בכל  לה להנתן הראויים מזונותיה מכדי או כתובתה מכדי
הכ"א. להלן כמבואר יום, תגבה 51)שלשים אם כגון

ה"א. לעיל כמבואר תתארס, אם או וכן 52)כתובתה
להראות  שעליה ה"א): פי"א, (כתובות ב'ירושלמי' אמרו

כנ"ל. עמה לחשב שנדע כדי תפסה, מה ליתומים

.‡ÈdÏÚa ÈiÁa d˙a˙Îa ÔÈÏËÏhÓ ‰ÒÙz Ì‡ ÔÎÂ53, ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿¿ƒƒ¿À»»¿«≈«¿»
B˙BÓ ¯Á‡ ‰ÒÙz Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰Ó ‰·Bb - ˙Óe≈»≈∆¬»ƒ»¿»««

Ô‰Ó ‰·Bb dÈ‡ - d˙a˙ÎÏ54·‚ŒÏÚŒÛ‡ ,55ewzL ƒ¿À»»≈»»≈∆«««∆ƒ¿
ÌÈB‡b‰56ÔÓ ‰a˙k‰ È‡˙e ‰a˙k‰ ‰a‚zL «¿ƒ∆ƒ¿∆«¿À»¿»≈«¿À»ƒ

CÎÈÙÏ .ÔÈÏËÏhn‰57ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡‰ ÔBfz «ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»ƒ»«¿»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
.‰ÒÙz ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»

יורשים.53) בהם זכו לא בהם 54)שעדיין זכו שכבר
אמרנו  שכבר היורשים, כלפי מועילה תפיסתה ואין יורשים,
כמבואר  לבעלֿחוב, משועבדים יתומים של מטלטלין אין
משום  תפיסתה, מועילה שלמזונות והטעם א. לא, בפסחים
שנמכרו) (נכסים משועבדים מנכסים נגבים אינם שהמזונות
כתובה  אבל תפיסה, לה תיקנו לפיכך הי"ג, להלן כמבואר
הי"ד, פט"ז לעיל כמבואר משועבדים, מנכסים נגבית
לא  מהיתומים תפיסתה ולפיכך הלקוחות, מן לטרוף ויכולה
שתפסה). אלמנה ד"ה: צו. כתובות ('תוספות' לה מועילה

דעת אחרי כאן נמשך בהבנת ורבינו פי"א בכתובות הרי"ף
אלו, בדינים אחרות שיטות ויש שם, בכתובות הש"ס סוגיית

צו. שם וב'תוספות' ברי"ף כאן 55)ראה התימנים, בכת"י
עם  מחובר זה משפט שלפנינו, ובדפוסים הלכה. התחלת
סי' הגדולה" וב"כנסת מובן. כל לו ואין הקודמת, ההלכה
לכת"י  וכיוון חדש, משפט שזהו מדעתו שיער ט, אות צג

ה"ז.56)התימנים. פט"ז, התימנים:57)לעיל בכת"י
שלמעלה. למה מחובר וזה "ולפיכך",

.·ÈÌ‡Â58- Ô˙B‡ ‰ÒÙz ‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ dÏÚa ÁÈp‰ ¿ƒƒƒ««¿»ƒ«¿¿ƒ¿…»¿»»
Ô˙B‡ ÔÈÏËB ÔÈL¯Bi‰59,˙BBÊÓ dÏ ÔÈÏÚÓ Ô‰Â «¿ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»¿

ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰È :¯ÓBÏÂ Ô‰ÈÏÚ ·kÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â¿≈»¿»¿«≈¬≈∆¿«ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ
‡ÏÂ e„·‡È ‡nL ,Ô‰Ó ÔBf‡L „Ú ÔÈc ˙È·a ÔÈÁpÓÀ»ƒ¿≈ƒ«∆ƒ≈∆∆»…¿¿…

˙BBÊÓ ÈÏ eÈ‰È60Le¯Ùa ÂÈÏÚ ‰˙˙‰ elÙ‡Â .61 ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿¿»»»¿≈
ÔÈ„ ‰ÊÎÂ .˙·kÚÓ dÈ‡ - ÔÈÏËÏËn‰ ÔÓ ÔBfzL∆ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ≈»¿«∆∆¿»∆»ƒ

.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa „ÈÓz»ƒ¿»»≈ƒƒ

כאן 58) ואין רומי. בדפוס וכן "אם" התימנים: בכת"י
שתיקנו  "אע"ג שלמעלה: למה מחובר והכל הלכה, התחלת

כו'. הניח" אם כו' תזון ולפיכך לעצמם.59)כו'
מכרוה 60) אם - התלמוד מדין ממנה שניזונת בקרקע שאם

שאינה  במטלטלין - הי"ג) להלן (ראה טורפת אינה היתומים
מכירתם  לעכב יכולה אינה ודאי - הגאונים תקנת אלא

כתובתה.61)(מגידֿמשנה). כתיבת בשעת

.‚ÈÔ‰ÈÏÚ ·kÚÏ ‡È‰ ‰ÏBÎÈ - Ú˜¯˜ ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ««¿«¿»ƒ¿«≈¬≈∆
e¯kÓÈ ‡lL62„iÓ ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡ - e¯ÎÓ Ì‡Â . ∆…ƒ¿¿¿ƒ»¿≈»ƒ»ƒ«

ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ ˙BBf ˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙BÁB˜l‰«»∆≈»ƒ»¿«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯Á Èa63. ¿≈…ƒ

'העיטור').62) בספר (הובאה הגאונים תשובת
באופן 63) מידו קנו אם הרשב"א: וכתב א. סט, כתובות

מיד  טורפת היא מותו, לאחר האשה מזונות על מיוחד
אינה  שלנו כתובה בשטר הנזכרת קנין וקבלת הלקוחות.
הבעל  בחיי למזונותיה מכוונת היא כי לכך, מועילה

(מגידֿמשנה).

.„ÈBÊ ¯Á‡ BÊ Ô‡OpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ba¯ ÌÈL ÁÈp‰ƒƒ«»ƒ«««ƒ∆¿»»««
‰ÂLa ˙BBf -64ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,65. ƒ¿»∆∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"zFpFGp - Ff xg` Ff o`VPW iRÎlrÎs` ,zFAx miWp giPd¦¦©¨¦©©©¦¤§¨¨©©¦
oilhlHnA dnicw oiC oi`W ,deWA." §¨¤¤¥¦§¦¨§¦©§§¦

היא  והסברא קדימה, דין יש מקרקע ניזונות שאם ומשמע
להגנב  היכולים מיטלטלין על חל אינו מזונות ששעבוד
קדימת  לפי ניזונות בקרקעות ולכן הקרקע על אלא

השיעבוד.
הקרקע  מן ניזונות שאפילו וכתב זה על השיג והראב"ד
מותו  לאחר נוצר המזונות חיוב כי בשווה כולן ניזונות

הזמן. באותו לכולן הגיע וממילא
גם  שניזונות כהראב"ד סבר הרמב"ם שגם המגיד הרב וכתב
שאין  "כמו הוא שהלשון ברמב"ם וגורס בשווה, מהקרקע

במטלטלין". קדימה דין
והראב"ד  שהרמב"ם הרגצו'בי כתב הדברים ובביאור
מחיי  שנשתעבד או חדש שעבוד הוא יום כל האם חולקים
נמשך  ענין היא בכלל, בנישואין הבעל התחייבות כי הבעל,
האחד  אופנים: בשני זו המשכיות לפרש שאפשר אלא

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



קט zeyi` zekld - miyp xtq - a`Îmgpn 'c ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הוא  שאח"כ הזמן משך וכל הנישואין בזמן חל שהחיוב
חדש  חיוב ישנו ויום יום שכל והשני הראשון, לחיוב המשך
חיוב  הוא הרמב"ם שלדעת והראב"ד הרמב"ם נחלקו ובזה
הראב"ד  אבל קדימה דין יש ולכן הנישואין מיום נמשך
גם  בשוה ניזונות ולכן חדש חיוב הוא יום שכל סבר

בקרקע.
ששם  גירושין בהלכות נוסף ענין הרגצו'בי מבאר ועפ"ז
וגם  לרפאותה" חייב אינו . . נשתטית ש"אם הרמב"ם כתב
לרפואתה" חייב יהיה לא "למה הראב"ד עליו השיג שם
הוא  שלרפאותה סבר שהרמב"ם הרוגוצו'בי ומבאר
חיוב  הוא ויום יום שבכל הנישואין שמחמת מהדברים
לכן  בכפיפה נחש עם דר אדם אין הרי בשוטה והרי חדש

החיוב  פקע
לומר  אפשר אי בזה כי פקע לא דירה של החיוב אמנם,
שהיא  דירה של הגדר שהרי מחדש יום בכל חיוב שהוא

קבע. של דבר
ביהמ"ק  לחורבן בנוגע הרגצו'בי דברי עם זה לקשר ויש
דור  "כל בירושלמי ומפורש יום, בכל הנמשך דבר שזהו
ועפ"ז  החריבו" הוא כאלו עליו מעלין בימיו נבנה שאינו
אחרי  מתי" "עד הצעקה להיות צריכה גדולה כמה עד מובן
יהודי  כמו הצעקה שצ"ל נבנה לא ועדין צעקו שאתמול
היה  שבוודאי חורבנו בשעת המקדש בית ליד העומד
הקב"ה  שהתחייב לחיוב בנוגע מובן כמו"כ עולמות. מרעיש
ויום  יום בכל חיוב שזהו מחדש המקדש בית את לבנות

נצחי. באופן מזו, ויתרה
.a"i oniq miyp xtq zekln oii

('ירושלמי'64) במזונות קודמת בזמן הקודמת אומרים: ואין
ה"א). מידי 65)פ"י, ולהפקיעם למכרם יכול שהלווה לפי

יכול  הוא שהרי במזונות, קדימה דין אין כך המלוה, שעבוד
(מגידֿמשנה), מזונותיה משעבוד ולהפקיעה נכסיו למכור
ותיבת  במזונות", קדימה דין "שאין הנוסח: רומי, ובדפוס
צג  סי' אבןֿהעזר יוסף' ה'בית הביא וכן שם. חסרה "כמו"

בידו. שהיו הרמב"ם מספרי

.ÂËÌÈL„Á ‰LÏLa ,Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙpL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿≈»»ƒ¿»√»ƒ
ÌÈBL‡¯‰66ÏÚa ÏMÓ ˙Bf -67¯aÚ‰ ¯k‰ Ì‡Â .68, »ƒƒƒ∆ƒ∆««¿ƒÀ«»À»

˙¯aÚÓ dÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ69„Ú ˙ÎÏB‰Â ˙Bf - ¿≈ƒƒƒ»¿À∆∆ƒ∆¿∆∆«
„ÏzL70‡Ói˜ ÏL Ôa ‰„ÏÈ .71Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙Bf - ∆≈≈»¿»≈∆«»»ƒ∆¿∆∆»

ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,d˙eÓÏ‡ ÈÓÈ72˙‡ˆÓ ‡Ï . ¿≈«¿¿»ƒ¿»»«»ƒ…ƒ¿≈
‰ÏÈt‰L B‡ ,ÌÈL„Á ‰LÏL ¯Á‡ ˙¯aÚÓ73dÈ‡ - ¿À∆∆««¿»√»ƒ∆ƒƒ»≈»

ÏMÓ ‡Ï ˙BfÏÚa74Ì·È ÏMÓ ‡ÏÂ75˙Ú·Bz ‡l‡ , ƒ∆…ƒ∆««¿…ƒ∆»»∆»««
.ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓ·È¿»»ƒ¿…«¬…

בהל'66) כמבואר לחליצה, ולא ליבום אז ראויה שאינה
להנשא  יכולה שאינה וממילא הי"ט, פ"א וחליצה יבום

להנשא 67)לאחרים. היא מעוכבת שהרי ב. מא, יבמות
(יבמות 68)בגללו. הראשונים החדשים שלושת אחרי

ובכת"י 69)לז.). מעוברת. שהיא ידעו כבר שבמותו
ואם  העובר, הוכר לא אם בעל, "משל הנוסח: אברבנאל,

לחליצה 70)הניחה". ולא ליבום לא ראויה אינה אז שעד
לאחר, להנשא יכולה שאינה וקלֿוחומר לו.). שם (כמבואר

ממנו. ניזונת - מבעלה היא ומעוכבת ראוי 71)והואיל
נפל. שאינו היא 72)לחיות, והרי ליבום, זקוקה זו שאין

אחרת. ליבם,73)כאלמנה זקוקה שהיא ודאי ומעתה
בן. אחריו הניח לא המת שבעלה נתברר שכבר 74)שהרי

ביבם  היא שאגודה מחמת אלא ממנו, להנשא מעוכבת אינה
אלמנה  לשאר דומה ואינה כלום, בעלה נכסי על לה ואין
בעלי  פלוני "מחמת ואומרת: לאחר נשאת שלא זמן שכל
הוא  העיכוב כל וכאן מנכסיו, ניזונת - עלי" גדול שכבודו

וברש"י). מא: (יבמות היבם מצד לא 75)רק שעדיין
לו. נתייבמה

.ÊË,ÔÈc ˙È·a „ÓÚÂ ,ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓ·È ‰Ú·z»¿»¿»»ƒ¿…«¬…¿»«¿≈ƒ
Á¯·e76Ìi‰ ˙È„Óa Ì·i‰ ‰È‰L B‡ ,‰ÏÁL B‡77- »«∆»»∆»»«»»ƒ¿ƒ««»

ÏÏk ‰Úe·L ‡Ïa Ì·È ÏMÓ ˙Bf BÊ È¯‰78. ¬≈ƒ∆ƒ∆»»¿…¿»¿»

ה"ד).76) פ"ה, כתובות ('ירושלמי' בביתֿדין שעמד אחר
חייב 77) מיד שליחה, ע"י או מעצמה לדין תבעתו ושם

אחרת  במדינה והוא הואיל ברח, לא ואפילו במזונותיה
כסף,78)(כסףֿמשנה). צרור לה שהניח לחוש אין כי

אינם  ידיה מעשי וגם לו, מקורבת היא אין שעדיין
קז:). (כתובות לו משועבדים

.ÊÈÔË˜ Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙ79„Ú ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - »¿»ƒ¿≈»»»»≈»¿«
ÔÈÓ·È‰ ¯‡Lk ‰È‰ÈÂ Ïc‚iL80. ∆ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»«¿»ƒ

שלשֿעשרה 79) בן שיהיה עד לחלוץ או לייבם ראוי ואינו
שערות. שתי אין 80)ויביא מבעלה וגם א. שם, יבמות

משלה, נדוניא הכניסה ואם (שם). קנסוה" משמים "כי לה,
ואני  לידי, הנכסים ינתנו אומרת שהיא או שליש, ביד והיא
הכסף  נותנים הריוח, מן ואזון הנער שיגדל עד הקרן אקיים

הרי"ף). בשם ס"ג קס, סי' (אהע"ז לידה

.ÁÈ˙ÚLa ‰È˙BBÊÓa BzL‡Ï Ú˜¯˜ „ÁiL ÈÓƒ∆ƒ≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿«
‰˙ÈÓ81È¯‰ - ˙BBÊnÏ ÈBÏt ÌB˜Ó ‰È‰È :¯Ó‡Â , ƒ»¿»«ƒ¿∆»¿ƒ«¿¬≈

B¯ÎO ‰È‰ Ì‡Â .˙BBÊÓ dÏ ‰a¯82˙BBÊnÓ ˙BÁt ƒ»»¿¿ƒ»»¿»»ƒ¿
Ì‡Â ;ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ¯‡M‰ ˙ÏËB - dÏ ˙BÈe‡¯‰»¿»∆∆«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ

Ïk‰ ˙ÏËB - dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ B¯ÎO ‰È‰83Ï·‡ . »»¿»≈ƒ»»»∆∆«…¬»
ÌB˜Óa ‰È‰È :dÏ ¯Ó‡ Ì‡84‰È˙BBÊÓa ÈBÏt85, ƒ»«»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿∆»

‰˜˙LÂ86,„·Ïa ÌB˜Ó B˙B‡ ˙B¯t ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ¿»¿»≈»∆»≈»ƒ¿«
ıˆ˜ È¯‰L87.˙BBÊÓ dÏ ∆¬≈»«»¿

למיתתו)81) סמוך (חולה שכיבֿמרע מתנת כדין ובעדים,
שדבריו  בכתב, תעודה ולא קנין קבלת צריכה שאינה
תטרף  שלא כדי חכמים מתקנת הם, וכמסורים ככתובים
הל' רבינו (מלשון קיימים דבריו שאין כשידע עליו דעתו

ה"ב). פ"ח, המקום.82)זכיה זה 83)ריוח נתכוין לא
ההוא. מהמקום בריוח מזונות לה ליתן ובכת"י 84)אלא

רומי. בדפוס וכן "מקום". בחוב 85)התימנים: משמעה:
לכך. פרעון זו תהא עלי, לך שיש מיחתה,86)מזונות ולא
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לגרוע  יכול אינו - ומיחתה נכחה או שם, עמדה לא אילו כי
בהסכמתה. שלא נד:).87)ממזונותיה (כתובות קצב

.ËÈÈÓ LÈ - ˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿≈ƒƒ¿…«¿≈ƒ
ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBtL ,‰¯B‰L∆»∆¿ƒ»¿¿≈«¿ƒƒ

d˙B‡88ÈtÓ ,BÊ ‰‡¯B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â . »¿≈»ƒ¿…«»»ƒ¿≈
˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡a ¯·c‰ BÏ ÛlÁ˙pL∆ƒ¿«≈«»»¿ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ«

Ìi‰89„Ú ÔÈc ˙ÈaÓ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡L ,e¯B‰ È˙Ba¯Â . «»¿««∆≈»¿ƒ≈ƒ«
ÏÎÂ ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ‰‡a BÊ È¯‰L ;Ú·MzL∆ƒ»«∆¬≈»»¿ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿»

‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯Ùp‰90. «ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ¿»
Ôe„Ï Èe‡¯ ÔÎÂ ,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ91. ¿»∆«¿ƒ»¿≈»»

כלום.88) בעלה משל עיכבה (כתובות 89)שלא שאמרו
כשיבוא  או כתובתה גביית (בשעת בסוף "תשבע קה.):
כי  לאלמנה, ראיה מכאן ואין בתחילה". תשבע ולא בעלה)
תתבזה  שלא כדי מותו לאחר צרור לה שהניח לחוש יש
התורה, מן הם בעלה בחיי אשה מזונות וגם היתומים, אצל
פי"ב, לעיל (ראה חכמים תקנת אלא אינם אלמנה ומזונות

א.90)הי"ח). פז, צח.):91)כתובות (שם  אמרו וכן
במזונות  שם עוסקת הסוגיא וכל שבועה". צריכא "והלכתא,

לא). ס"ק צג סי' אהע"ז (הגר"א

.Î- ˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿≈ƒƒ¿…«¿
‰lÁza d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ92‰Ê¯Î‰ ‡Ïa ÔÈ¯ÎBÓe ,93, «¿ƒƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿…«¿»»

‡lL ˙BBÊÓÏ ¯kÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿¿≈≈»ƒ¿…ƒ¿∆…
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a94,ÌÈÓ‡ ÌÈL‡ ‰LÏLa ‡l‡ , ¿≈ƒÀ¿ƒ∆»ƒ¿»¬»ƒ∆¡»ƒ

ÔÈ·Ï dÈa ˙BBÊÓÏ ‰¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê¯Î‰ ‡Ïa¿…«¿»»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈»¿≈
‰ÂLa ‰ÂL dÓˆÚ95e‡B·iLÎe .Ìi˜ d¯ÎÓ - «¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»¿∆»

˙ÚaL - d˙B‡ ÚÈaL‰Ï ÔÈL¯Bi‰96. «¿ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿««

בשעת 92) "בסוף" שתשבע הסוברים אחרים כדעת ולא
כתובתה. פי"ז 93)גביית לעיל כמבואר פומבית, מכירה

במזונות  להכרזה צורך שאין ק:): (כתובות אמרו וכן הי"ג.
ההכרזה. ימי תום עד מזונותיה לעכב שאיֿאפשר האלמנה,

ב.94) צז, יד.95)שם פי"ז, לעיל שבועת 96)השווה
נשבעה  ולא הואיל כלום, בעלה משל עיכבה שלא אלמנה

המכירה. לפני

.‡Î‰ML Ì‰Ó ÔeÊÏ È„k ?˙BBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ‰nÎÂ¿«»¿ƒƒ¿¿≈»≈∆ƒ»
‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ‡Ï ,ÌÈL„Á97‰È‰iL ˙Ó ÏÚ ÔÈ¯ÎBÓe . √»ƒ…≈«∆¿ƒ«¿»∆ƒ¿∆

ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ dÏ Ô˙B Á˜Bl‰98˙¯ÎBÓe ˙¯ÊBÁÂ . «≈«≈»¿¿ƒ¿∆∆∆∆
˙ÎÏB‰Â ˙¯ÎBÓ ÔÎÂ .ÌÈL„Á ‰MLÏ ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¿ƒ»√»ƒ¿≈∆∆¿∆∆
‰·Bb ,d˙a˙k È„k ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ¯‡MiL „Ú ,ÌÏBÚÏ¿»«∆ƒ»≈ƒ«¿»ƒ¿≈¿À»»»

d˙a˙k99.dÏ ˙ÎÏB‰Â ¯‡M‰ ÔÓ ¿À»»ƒ«¿»¿∆∆»

ותפסיד 97) כתובתה תתבע או תתארס שמא א. צז, כתובות
שבידו 98)מזונותיה. מה יחזיר לאחר, תינשא שאם

שם). (רש"י יותר 99)ליורשים עולה כתובתה ואפילו
(שם). ביחד השאר מוכרת - חדשים ששה כדי ממזון

.·ÎÔÈ‡ - ˙BBÊÓ ÔÈc ˙Èa dÏ e˜ÒtL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»≈ƒ¿≈
dnÚ ÔÈ·MÁÓ100e‡B·iL „Ú ,‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ ¿«¿ƒƒ»««¬≈»∆»«∆»

- ‰È„È ‰OÚÓ dÏ e‡ˆÓ Ì‡ .‰eÚa˙ÈÂ ÌÈL¯Bi‰«¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ»¿»«¬≈»∆»

B˙B‡ ÔÈÏËB101Ìk¯„Ï ÔÈÎÏB‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,102È‡Â . ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»«¬ƒ
ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa - ÌÈpË˜ ÌÈL¯Bi‰ eÈ‰ Ì‡L ,¯ÓB‡≈∆ƒ»«¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿«¿ƒ

dnÚ103‰È„È ‰OÚÓ ÔÈ˜ÒBÙe ,104dÏ ÔÈ˜ÒBtL C¯„k , ƒ»¿ƒ«¬≈»∆»¿∆∆∆¿ƒ»
.˙BBÊÓ¿

למזונותיה.100) מספיקים ידיה מעשי אם לבדוק
הֿו.101) לעיל כמבואר מזונותיה, תחת שלהם שהוא
לעיל 102) הים, למדינת בעלה שהלך באשה ששנינו כדרך

מודים  הכל שבאלמנה קז.) (כתובות נראה וכן הט"ז. פי"ב
ידיה. מעשה על לדקדק מבלי מזונותיה לה שפוסקים

לעשות,103) עליה המוטל עושה היא אם אחריה בודקים
ליורשים. אותו נותנת היא "ביתֿדין 104)ואם הוא: כלל

על  לשקוד וצריך לז.) (גיטין הוא" יתומים של אביהם
וראיה  לטעון. יודעים ואינם קטנים כשהם וביחוד טובתם.
אין  שם: שאמרו כב:) (ערכין התלמוד מסוגיית רבינו לדברי
לכתובת  . . . אלא למכרם (קטנים) יתומים לנכסי נזקקים
תפסידם  היא כתובתה תגבה לא שאם מזונות משום אשה,
ידיה  מעשי הלא שם, ושאלו מממונם. מזונותיה באכילת
ידיה  מעשי אין לפעמים ותירצו: מפסידתם, ואינה שלהם
מחשבין  שאין נאמר ואם במזונותיה. הפסד ויש מספיקים,
יש  תמיד אםֿכן כלום, עליה ליתומים ואין ידיה מעשי על
ידיה  מעשה על מחשב שביתֿדין מכאן, הפסד. להם

ג). ס"ק ע סי' מילואים' ('אבני מזונות לה כשפוסק

.‚Î- d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ÔÈ‡L ‰ÓÏ‡«¿»»∆≈¿«¿À»≈ƒ««»»
B‡ ‰¯ÎÓ B‡ ,d˙a˙k ‰ÏÁÓ ‡nL ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡≈»¿∆»»¬»¿À»»»¿»

d˙B‡ ‰kLÓ105- L¯BÈ ÔÚË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¿¿»»««ƒ∆…»«≈
CÈ˙a˙k È‡È·‰ :dÏ ÌÈ¯ÓB‡Â BÏ e‡ ÔÈÚBË¬ƒ»¿¿ƒ»»ƒƒ¿À»ƒ

ÈÚ·M‰Â106·zÎÏ Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ .CÈ˙BBÊÓ ÈÏËe ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈«¿»ƒ¿…
.‰a˙k¿À»

הכ"ח.105) להלן כמבואר מזונות, לה אין אלה ובכל
להפרע 106) הבא כדין כלום, בעלך משל עיכבת שלא

פי"ב, למעלה וראה הי"ט. לעיל כמבואר יתומים, מנכסי
ליורש". טוענים "ולעולם הי"ח:

.„Î‰‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ««»»»
Ïk ÔÈ„k ˙Bf - ‰˙ˆ¯ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â¿»¿»≈«¿ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ»

‰a˙k ˙ÏËB - ‰˙ˆ¯ ,˙BÓÏ‡‰107ÈL¯b :‰¯Ó‡ . »«¿»»¿»∆∆¿À»»¿»≈¿«ƒ
˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚa108ÎpÓ ˙BfÂ ,È„k „Ú ÂÈÒ «¿ƒ≈»∆¡∆∆¿ƒ∆ƒ¿»»«¿≈

dÏ LÈ - BzL‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú Ì‡L :ÌÈt ÏkÓ d˙a˙k¿À»»ƒ»»ƒ∆ƒ¬«ƒƒƒ¿≈»
,‰a˙k dÏ LÈ - ‰¯Ó‡L BÓk dL¯b Ì‡Â ,˙BBÊÓ¿¿ƒ≈¿»¿∆»¿»≈»¿À»
È„k „Ú ˙BBÊÓ ˙ÏËB CÎÈÙÏ .d„Èa d˙a˙k È¯‰L∆¬≈¿À»»¿»»¿ƒ»∆∆¿«¿≈

dÏ ˙ÎÏB‰Â d˙a˙k109. ¿À»»¿∆∆»

להנשא,107) בעלי מת לומר נאמנת שהאשה ב. קז, כתובות
גירושין  מהל' פי"ב (להלן להגלות הדבר עשוי חי הוא שאם
כתובתה  ליטול גם נאמנת - להנשא שנאמנת ומכיון הט"ו),

הל"א). פט"ז לשקר,108)(למעלה יכולה היא שבזה
שלמעלה. בעלי" ב"מת כמו להגלות עשוי הדבר שאין

שם.109) כתובות,

.‰ÎÔÈLe¯b ˜ÙÒ dÏ ‰È‰L ‰M‡‰110- dÏÚa ˙Óe »ƒ»∆»»»¿≈≈ƒ≈«¿»
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L¯Bi‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ,ÂÈÒÎpÓ ˙Bf dÈ‡≈»ƒ∆ƒ¿»»∆≈ƒƒƒ««≈
˙BBÊÓ dÏ LÈ - dÏÚa ÈiÁa Ï·‡ .˜ÙqÓ111„Ú ƒ»≈¬»¿«≈«¿»≈»¿«

.ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b L¯b˙zL∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ

ספק 110) מגורשת) (ואינה לו קרוב ספק גיטה לה זרק כגון
(ומגורשת). לה להנשא 111)קרוב אסורה שעדיין

להנשא  שמעוכבת וכל מגורשת, אינה שמא - לאחרים
ברשב"ם  וכן וברש"י, צז: (כתובות מזונות לה יש - מחמתו

מז:). לב"ב

.ÂÎ‰Ú·z ‡ÏÂ ÌÈL ÈzL ‰˙‰ML ‰iÚ ‰ÓÏ‡«¿»»¬ƒ»∆»¬»¿≈»ƒ¿…»¿»
‰Ú·z ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ‰˙‰ML ‰¯ÈLÚ B‡ ,˙BBÊÓ¿¬ƒ»∆»¬»»»ƒ¿…»¿»

‰¯zÂ -112‡l‡ ,e¯·ÚL ÌÈMa ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»¿≈»¿«»ƒ∆»¿∆»
ÌBÈa elÙ‡ ‰fÓ ˙BÁt ‰˙‰L Ì‡Â .‰Ú·zL ‰ÚMÓƒ»»∆»¿»¿ƒ»¬»»ƒ∆¬ƒ¿
ÌÈM‰ ÔBÊÓ ˙ÏËBÂ ˙Ú·Bz ‡l‡ ,‰¯zÂ ‡Ï - „Á‡∆»…ƒ¿»∆»««¿∆∆¿«»ƒ

.e¯·ÚL∆»¿

פי"א,112) (שם וב'ירושלמי' וברש"י) צו. (כתובות מחלה
לוותה  אבל לוותה, כשלא אמורים דברים במה אמרו: ה"ב)
שנים) שלש בתוך (שתפסתו משכון בידה יש אם וכן גובה,
תפיסת  אין שנים שלש לאחר תפסה אם אבל למפרע. גובה
הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה מחלה כבר כי כלום, משכונה

.ÊÎÌ‰ ,ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ ‰Ú·zL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»¿ƒ«¿ƒ≈
ÔÓÊ Ïk - ÈzÏË ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ep˙ :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»«¿ƒ∆∆…»«¿ƒ»¿«
Ú·Mz B‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ - ˙‡O ‡lL∆…ƒ»««¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»«

˙q‰ ˙Úe·L113‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ˙‡OpMÓ ;Ïh˙Â ¿«∆≈¿ƒ…ƒ∆ƒ»»∆»¿»ƒ
e˙pL ˙q‰ ˙Úe·L ÌÈL¯Bi‰ eÚ·MÈ B‡ ,‰È‡¿̄»»ƒ»¿«¿ƒ¿«∆≈∆»¿

dÏ114. »

מוחזקת 113) היא שהרי נטלה, שכבר ראיה הביאו לא אם
את  כטוען זה והרי ממנה, להוציא באים והם בנכסים
הנתבע  נשבע בכל, כופר והלה בידך", לי "מנה חבירו:
כאן  אף ה"ג) פ"א, ונטען טוען (הל' ונפטר היסת שבועת
שבועת  בחזקתה. נשארים והנכסים נטלה שלא נשבעת היא

הי"ג. פט"ו לעיל מפורשת - עברו 114)היסת משנישאת
ישבעו  מידם, להוציא באה והיא היתומים לרשות הנכסים

ובמגידֿמשנה). צו: (כתובות ויפטרו היסת שבועת

.ÁÎ¯wÚ‰ ÔÈ„k ‰a˙k ˙ÙÒBz ÔÈc115,CÎÈÙÏ . ƒ∆∆¿À»¿ƒ»ƒ»¿ƒ»
‰Ú·zL ‰ÓÏ‡116‰kLÓ B‡ ‰ÏÁÓ B‡ ‰¯ÎÓ B‡ «¿»»∆»¿»»¿»»¬»ƒ¿¿»
d˙a˙k ˙ÙÒBz117˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ¯wÚ‰ ÌÚ118. ∆∆¿À»»ƒ»ƒ»≈»¿

˙ˆ˜Ó ‰ÁÈp‰Â ˙ˆ˜Ó ‰Ú·z Ì‡Â119ÈÓk BÊ È¯‰ - ¿ƒ»¿»ƒ¿»¿ƒƒ»ƒ¿»¬≈¿ƒ
˙¯ÎBn‰ ÏÎÂ .B˙ˆ˜Ó ‰ÁÈp‰Â ¯wÚ‰ ˙ˆ˜Ó ‰Ú·zL∆»¿»ƒ¿»»ƒ»¿ƒƒ»ƒ¿»¿»«∆∆
ÌÚ ˙ÙÒBz‰ ‰ÏÁÓe ‰¯ÎÓ - Ì˙Ò ˙ÏÁBn‰ B‡«∆∆¿»»¿»»¬»«∆∆ƒ

¯wÚ‰120˙k Ì‰ÈML ;.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÓL ‰a »ƒ»∆¿≈∆¿À»¿»¿»»

נד:).115) (כתובות לבתולה ומאתיים לאלמנה, מנה
ה"א.116) לעיל כמבואר בעלה 117)בביתֿדין בחיי בין

שם. כמבואר מותו, לאחר ואם 118)בין באלמנותה,
פי"ז  לעיל כמבואר מזונות, לה אין בחייו אפילו - מחלה

משנה'),119)הי"ט. ('לחם התוספת והניחה העיקר תבעה
"ולתובעת"). ד"ה נד: (כתובות ה'תוספות' פירשו וכן

נקראים 120) "ואין ה"ב: פט"ז לעיל השווה ב. נד, שם
עם  מאתיים או מאה שהוא כתובה עיקר אלא כתובה

בלבד". התוספת

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הבנות 1) זכויות דיכרין", בנין "כתובת דין רבינו בו ביאר

בת  הממאנת. בת הכתובה, תנאי לעקור שאין אביהן, מנכסי
הבנים  מזונות, לענין השנייה ובת הארוסה, בת היבמה,

מזונות. לענין והבנות

.‡ÌÈL¯BÈ ÌÈ¯Îf‰ ÌÈa eÈ‰iL ,‰a˙k‰ È‡zÓƒ¿»≈«¿À»∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
Ôn‡ ˙a˙k2Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙¯B˙· ‰ÒÈÎ‰L d˙Èe„e ¿À«ƒ»¿¿»»∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿≈…

ÏÊ¯·3‰M¯È‰ ¯‡L ÔÈ˜ÏBÁ Ck ¯Á‡Â ,4Ì‰ÈÁ‡ ÌÚ5 «¿∆¿««»¿ƒ¿»«¿À»ƒ¬≈∆
‰ÂLa6. ¿»∆

אביהם.2) לה שכתב והתוספת לעיל 3)העיקר מפורש
כדין  אביהם אותה וירש אביהם בחיי מתה והיא ה"א, פט"ז

האב. גם מת ואח"כ אשתו, את היורש שנשארה 4)בעל
האב. אחרות.5)מעזבון מנשים לאביהם שנולדו

הנקראת:6) וזוהי ה"ב, פי"ב לעיל ראה ב. נב, כתובות
ה"ז. פט"ז, לעיל הזכרים) (הבנים דכרין" בנין "כתובת

.·d˙a˙k ,‰M‡ ‡O „ˆÈk7d˙Èe„e8‰„ÏÈÂ ,ÛÏ‡ ≈«»»ƒ»¿À»»¿¿»»∆∆¿»¿»
ÂÈiÁ· ‰˙Óe Ô·9˙¯Á‡ ‰M‡ ‡O Ck ¯Á‡Â .10 ≈≈»¿«»¿««»»»ƒ»«∆∆

.ÂÈiÁa ‰˙Óe ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈ˙‡Ó d˙Èe„e d˙a˙k¿À»»¿¿»»»«ƒ¿»¿»≈≈»¿«»
‰BL‡¯‰ ÔÓ Ba .ÌÈtÏ‡ ÁÈp‰Â ,‡e‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈¿ƒƒ««¿«ƒ¿ƒ»ƒ»

Bn‡ ˙a˙ÎaL ÛÏ‡ L¯BÈ11L¯BÈ ‰iM‰ ÔÓ B·e , ≈∆∆∆ƒ¿À«ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈
¯‡M‰Â ,Bn‡ ˙a˙ÎaL ÌÈ˙‡Ó12B˙B‡ ÌÈL¯BÈ »«ƒ∆ƒ¿À«ƒ¿«¿»¿ƒ

‰ÂLa13Úa¯‡Â ÛÏ‡ ‰BL‡¯‰ Ôa „Èa ‡ˆÓ . ¿»∆ƒ¿»¿«∆»ƒ»∆∆¿«¿«
˙B‡Ó14˙B‡Ó LL ‰iM‰ Ôa „È·e ,15. ≈¿«∆«¿ƒ»≈≈

משלו.7) לה משלה.8)שכתב לו ירש 9)שהכניסה הרי
גבייה. לידי באה לא וכתובתה נדונייתה, את בעלה

שתיהן 10) נשא אפילו אלא הראשונה, מות אחרי דוקא לאו
ה"ד. בסמוך כמבואר כן, הדין - 'בנין 11)כאחת בתורת

זוז.12)דכרין'. מאות היורשים 13)שמונה בנים כדין
אביהם. מירושת 14)את מאות וארבע האם, מכתובת אלף

בירושה 15)האב. מאות וארבע האם, מכתובת מאתיים
דכרי  בנין 'כתובת תקנת וטעם צא.), (כתובות "כדי מהאב ן'

האב  ידע שאם נב:) (שם כבנו" לבתו ויתן אדם שיקפוץ
נדוניא  לתת ירבה הוא נדונייתו, מתנת את יירשו בתו שבני
- הבעל כתובת שגם תיקנו וממילא נישואיה. לקראת לבתו
זה  אם האב יאמר שלא כדי בניה, יירשוה - ותוספת עיקר
ידי  אמשוך אני אף בתי, לבני מלהוריש שלו, על מקפיד

שם). (רש"י נדוניא לו מלהרבות

.‚ÈzL È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ«≈«¿≈¿≈
¯‡M‰ e˜ÏÁiL È„k ¯˙BÈ B‡ „Á‡ ¯Èc ˙Ba˙k16 ¿Àƒ»∆»≈¿≈∆«¿¿«¿»

‰ÂLa17ÌÈ˜ÏBÁ - ¯Èc ¯˙BÈ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿»∆¬»ƒ…ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ
˙a˙k el‡Â Ôn‡ ˙a˙k el‡ eL¯ÈÈ Ì‡L .‰ÂLa Ïk‰«…¿»∆∆ƒƒ¿≈¿À«ƒ»¿≈¿À«
ÔÈa B˙B‡ ˜ÏÁÏ „Á‡ ¯Èc ¯‡MÈ ‡ÏÂ ,Ôn‡ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»∆»«¬…≈
ÔÈa ‰M¯È ˜elÁ Ïh·Ó ‰Ê È‡z ‡ˆÓ ,ÌÈL¯Bi‰«¿ƒƒ¿»¿«∆¿«≈ƒ¿À»≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ‰ÂLa ÌÈa‰18. «»ƒ¿»∆∆ƒ«»
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הנשאר.16) הדינר מקיימים 17)את ובו הגולגולת, לפי
חֿיא). כז, (במדבר בתורה האמורה ירושה ולא 18)דין

נחלה  שנעקרת במקום דכרין' 'בנין כתובת חכמים תיקנו
נב:). (כתובות עלֿידם שבתורה

.„¯Á‡ BÊa ÔÈa ,˙Ba¯ ÌÈL ‡OpL ÈÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆»»»ƒ«≈¿««
ÌÈa Ô‰Ó BÏÂ ,ÂÈiÁa Ôlk e˙Óe ,˙Á‡ ˙·a ÔÈa BÊ≈¿«««≈À»¿«»¿≈∆»ƒ
¯Èc ˙Ba˙k‰ Ïk È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒƒ»»»≈«¿≈»«¿Àƒ»

Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk -19ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â , »∆»¿∆»≈¿À«ƒ¿«¿»¿ƒ
‰ÂLa20. ¿»∆

הבנים 19) רוצים כזה, זה שוה הכתובות סכום ואפילו
אחת  אשה שבני כגון בשוה, לחלוק ולא אמם כתובת ליטול
ליטול  למועטים וטוב מרובים, בניה והשניה מועטים,
לפי  בשוה אחיהם עם לחלוק ולא אמם כתובת לעצמם

שם). (רש"י והעיד 20)הגולגולת תורה. של ירושה כדין
'בנין  (של ירושתן מנהג מצאנו "שלא ה"ז פט"ז לעיל רבינו
סימן  פ"ד לכתובות והרא"ש הישיבות". בכל פשוט דכרין')
בזמן  דכרין בנין כתובת דנין "שאין הגאונים: בשם כתב כד,
כבנו, לבתו ויתן אדם שיקפוץ אלא הטעם שאין  כיון הזה,
לבנו  אדם שיתן הלוואי . . ויותר. יותר ליתן נהגו ועכשיו
במתנת  שירבה מי כל לנדות הדבר הוצרך וכמה כבתו,
שאין  כתב: סט"ז קיא, סי' באהע"ז הרמ"א וגם בתו".

אלו. במדינות נוהגת דכרין' 'בנין כתובת

.‰ÌÈÓB˙È‰ e¯Ó‡21 ÏÚ ÔÈÏÚÓ e‡ È¯‰ :eÈ·‡ ÈÒÎ »¿«¿ƒ¬≈»«¬ƒ«ƒ¿≈»ƒ
¯Èc ¯˙BÈ22ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ôn‡ ˙a˙k eÏhiL È„k , ≈ƒ»¿≈∆ƒ¿¿À«ƒ»≈¿ƒ

eÈ‰L ‰nk ÔÈc ˙È·a ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÔÈÓL ‡l‡ ,Ì‰Ï»∆∆»»ƒ∆«¿»ƒ¿≈ƒ«»∆»
B‡ ea¯˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÔÈÂL»ƒƒ¿«ƒ«¬ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«

eËÚÓ˙23- ˜ÏÁÏ e‡B·iL Ì„˜ Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ È¯Á‡ ƒ¿«¬«¬≈ƒ«¬ƒ∆…∆∆»«¬…
Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÓL ÔÈ‡24. ≈»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ∆

הגדולה.21) הכתובה לקבלם 22)בני דמיהם מעלים
בשוה. לחלוק דינר שישאר ביוקר, או 23)עלינו שהוקרו

א.24)שהוזלו. צא, כתובות

.Â,¯˙BÈ B‡ ¯Èc ˙Ba˙k‰ Ïk È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÌL ‰È‰»»»≈«¿≈»«¿Àƒ»≈
ÂÈÏÚ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡25BÈ‡ - ¯˙Bi‰ „‚k ·BÁ ¯ËL ««ƒ∆≈»»¿«¿∆∆«≈≈

ËÚÓÓ26.Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ , ¿«≈∆»»∆»≈∆≈¿À«ƒ

למלוה.25) יותר או דינר שחייב אביהם, לך 26)על אין
יורשים  לפני נכסים נפלו שכשמת מזו, גדולה ירושה
לפרוע  מצוה עושים ואלו אלו אביהם, על חוב שטר וכשיצא

וברש"י). צ: (שם ירושתם היא והיא אביהם, חוב

.ÊÂÈiÁa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»¿≈»ƒ≈»««≈∆¿«»
B˙BÓ ¯Á‡ ˙Á‡Â27ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰È˙MÓ ÌÈa BÏÂ , ¿««««¿»ƒƒ¿≈∆««ƒ

‰iM‰ ‰ÚaL Ì‡ :˙Ba˙k‰ ÈzL ÏÚ ¯˙È ÁÈp‰ ‡lL∆…ƒƒ«»≈«¿≈«¿Àƒƒ¿¿»«¿ƒ»
‰ÓÏ‡ ˙Úe·L28ÌÈÓ„B˜ ‰Èa - ˙eÓzL Ì„˜ ¿««¿»»…∆∆»»∆»¿ƒ

˙M¯ÈÏ29d˙a˙k30Ôn‡ ˙a˙k ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡L ÈtÓ , ƒÀ«¿À»»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿À«ƒ»
‰Ê È‡˙a31ÔÈL¯BÈ Ck ¯Á‡Â ,‰¯Bz ÏL ‰M¯È ‡l‡ , ƒ¿«∆∆»¿À»∆»¿««»¿ƒ

‰Ê È‡˙a Ôn‡ ˙a˙k ‰BL‡¯‰ Èa32ÌL ¯‡L Ì‡Â . ¿≈»ƒ»¿À«ƒ»ƒ¿«∆¿ƒƒ¿«»
Ú·MzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ÌeÏk33 ¿¿ƒ¿»∆¿ƒ≈»…∆∆ƒ»«

„·Ïa Ôn‡ ˙a˙k ÌÈL¯BÈ ‰BL‡¯‰ Èa -34¯‡M‰Â , ¿≈»ƒ»¿ƒ¿À«ƒ»ƒ¿«¿«¿»
.‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿»∆

שמתה.27) עד כתובתה לגבות הספיקה שלא 28)ולא
לעיל  כמבואר כתובתה, לו מכרה ולא כלום, אצלה הניח

ה"ד. "לירש".29)פט"ז התימנים: המגיעה 30)ובכת "י
אביהם. מנכסי ל'מותר 31)לאמם הזקוק דכרין' 'בנין של

צא.). (שם על 32)דינר' דינר' 'מותר כאן שאין ואע"פ
עצמה  היא השניה לבני הנפרעת הכתובה - הכתובות שתי
לך  אין - כחוב ונגבית הואיל לחברתה', 'מותר נעשית
הכתובה  לפרוע הבנים כל על שהרי מזו, גדולה ירושה
בענין  לעיל כמבואר ירושתם. היא והיא אביהם חובת שהיא

צ:). (שם חוב אמם,33)שטר כתובת השניה לבני שאין
לבניו, - שבועה עליו שחייב ממון מוריש אדם אין כי

הי"ב. פט"ז לעיל -34)כמבואר הרבה' 'מותר כאן ויש
עליה. נשבעה שלא השניה האשה של הכתובה סכום

.Á˙ÓÂ ,Ô‰Ó ÌÈa BÏ eÈ‰Â ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰35, »»»¿≈»ƒ¿»»ƒ≈∆»≈
- e˙Ó Ck ¯Á‡Â eÚaL Ì‡ :ÌÈLp‰ e˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«»ƒƒƒ¿¿¿««»≈

‰¯Bz ÏL ‰M¯Èa Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk36, »∆»¿∆»≈¿À«ƒƒÀ»∆»
ÌL LÈ Ì‡ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Ê È‡˙a ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆¿ƒ»≈«¿ƒƒƒ≈»
ÈL¯BÈÏ ÔÈÓ„B˜ ‰BL‡¯‰ ÈL¯BÈÂ .ÌL ÔÈ‡ B‡ ¯˙BÓ»≈»¿¿≈»ƒ»¿ƒ¿¿≈

‰iM‰37Ïk‰ ÌÈa‰ ÔÈ˜ÏBÁ - eÚaL ‡Ï Ì‡Â . «¿ƒ»¿ƒ…ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ«…
;‰ÂLa‰ÓÏ‡Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰a˙k ˙M¯È ÌL ÔÈ‡Â ¿»∆¿≈»¿À«¿À»¿ƒ∆≈¿«¿»»

Ú·MzL „Ú ‰a˙k38. ¿À»«∆ƒ»«

שלהן.35) הבעל מיורשי כתובתן לגבות שתיהן ועל
לבנים.36) מהאם ישר קדם 37)העוברת חובה שהרי

ה"א. פי"ז, לעיל וכמבואר השניה, לחוב וגם 38)בזמן
הבעל  בחיי הנשים מתו לא כי כאן, אין דכרין' 'בנין כתובת

כלום. לבניו הוריש לא וממילא כלום. מהן ירש ולא

.Ë‰ÚaLpL BÊ - ‰ÚaL ‡Ï ˙Á‡Â ‰ÚaL ˙Á‡««ƒ¿¿»¿««…ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»
‰lÁz d˙a˙k ÔÈL¯BÈ ‰Èa39B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â , »∆»¿ƒ¿À»»¿ƒ»¿«¿»¿ƒ

- ÂÈ·‡ ÈiÁa ‰˙nL Bn‡ ˙a˙k L¯Bi‰ ÏÎÂ .‰ÂLa¿»∆¿»«≈¿À«ƒ∆≈»¿«≈»ƒ
ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯BË BÈ‡40,ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡ , ≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ÏÎk41. ¿»«¿ƒ

הבנים.39) לירושת קודם שהוא חוב, בעל כדין
האב.40) בחיי לאחר זוכה 41)שנמכרו היורש שאין כשם

מבני  אלא אינה דכרין' 'בנין כתובת כך אביו, שמכר במה
אלא  ממשועבדים הטורף 'חוב' דין לה אין זו, כתובה חורין.
ממני, לך שיולדו זכרים "בנים לה: כתב שכך כירושה, היא
שאר  עם בירושה חלקם על יותר כתובתך, כסף יירשו הם

נב:). (כתובות אחיהם"

.ÈÈÒÎpÓ ˙BBf ˙Ba‰ ‰ÈÈ‰zL ,‰a˙k È‡zÓeƒ¿»≈¿À»∆ƒ¿∆»«»ƒƒƒ¿≈
B˙BÓ ¯Á‡ Ô‰È·‡42eÒ¯‡˙iL „Ú43.e¯b·iL „Ú B‡ ¬ƒ∆«««∆ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿

‰Ò¯‡˙ B‡ ,‰Ò¯‡˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙a‰ ‰¯‚a»¿»««««ƒ∆…ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»
˙Bfp‰ ˙·e .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ‰¯‚a ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»≈»¿««ƒ∆
d˙‡ÈˆÓe ‰È„È ‰OÚÓ - B˙BÓ ¯Á‡Ï ‰È·‡ ÈÒÎpÓƒƒ¿≈»ƒ»¿«««¬≈»∆»¿ƒ»»

ÌÈÁ‡Ï ‡Ï ,dÓˆÚÏ44. ¿«¿»…»«ƒ

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



קיג zeyi` zekld - miyp xtq - a`Îmgpn 'c ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שיהיו 42) עד אלא לזונן חייב הוא אין האב שבחיי אע"פ
ניזונות  - משמת הי"ד), פי"ב (למעלה שנים שש  בנות
פ"ב  (למעלה לה כתב שלא פי על אף ביתֿדין מכח מנכסיו

עודה 43)ה"ה). אפילו - ומשנתארסה ב. נג, כתובות
הט"ו. להלן כמבואר אביה, מנכסי ניזונת אינה קטנה,

לעצמה.44) ידיה מעשה שתרויח לאב לו נוח א. מג, שם,
לבניכם  אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא שם דרשו וכן
בנותיכם  ולא לבניכם כנענים) (עבדים אותם - אחריכם"

שאין מגיד וכן לבניכם, לבנו. בתו זכות מוריש אדם
אלא  בה זכה לא אביה בחיי שאפילו לעצמה, מציאתה
מלזונה, ימנע מציאתה לו תתן לא שאם 'איבה', משום
בעל  אותה זנים האחים אבל אותה, לזון חייב אינו שהרי
לחוש  ואין למזונותיה המשועבדים אביהם מנכסי כרחם

וברש"י). (שם לאיבה

.‡È˙eÒÎe ˙BBÊÓ ˙aÏ ÔÈ˜ÒBt45ÈÒÎpÓ ¯B„Óe ¿ƒ««¿¿»ƒƒ¿≈
‰ÓÏ‡Ï ÔÈ˜ÒBtL C¯„k ,‰È·‡46ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓe . »ƒ»¿∆∆∆¿ƒ»«¿»»¿ƒƒ¿

‰Ê¯Î‰ ‡Ïa Ô˙eÒÎe ˙Ba‰47ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBnL C¯„k , «»¿»¿…«¿»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿
ÈÙÏ dÏ ÔÈ˜ÒBt ‰M‡‰L ‡l‡ .d˙eÒÎe ‰ÓÏ‡‰»«¿»»¿»∆»∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒ

ÏÚa‰ „B·Îe d„B·k48¯·c Ô‰Ï ÔÈ˜ÒBt ˙BaÏÂ , ¿»¿«««¿«»¿ƒ»∆»»
„·Ïa Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰49˙BÚaL ˙Ba‰ ÔÈ‡Â .50. ««¿ƒ»∆ƒ¿«¿≈«»ƒ¿»

מזונות.45) בכלל שהכל ה"א, פי"ב כתובות 'ירושלמי'
ה"ב.46) פי"ח שאיֿאפשר 47)למעלה א. פז, כתובות

מכירה  - הכרזה ההכרזה. ימי תום עד מזונותיהן לעכב
פי"ב  לעיל ראה מקומות, בהרבה למעלה ומבוארת פומבית,

לפי 48)הט"ז. וניזונת עמו עולה היא עשיר בעלה שאם
ה"ג. פי"ח, למעלה כמבואר 'ירושלמי'49)כבודו,

יורדת". ולא עולה לא "הבת ה"א: פי"ב, כתובות
פי"ח 50) (למעלה מזונותיה על נשבעת שאלמנה אףֿעלֿפי

כסף, צרור להן התפיס שאביהן לחוש אין בבנות - הי"ט)
סי' שמואל' 'בית - קז: (כתובות לקטנה כסף מתפיסין שאין
ומדברי  להשבע, צריכה נערה זה לפי אבל טו), ס"ק קיב
ה'מגיד  ולדעת להשבע. צריכה אינה נערה שגם נראה רבינו
שיש  שאמרו: א. סט, בכתובות רבינו דברי מקור משנה'
כדרך  להם נשבעת ואינה האחים, של חוב בעלת דין לבת,
להפרע  "הבא אמרו: ולא ללווה. נשבע בעלֿחוב שאין
להפרע  בבא אלא - בשבועה" אלא יפרע לא יתומים, מנכסי
הבת  פרנסת לענין שם, נאמר זה אולם אביהם. חוב
נא, גיטין ב'תוספות' (וראה מזונותיה לענין ולא (נדונייתה)

אתפסה). צררי אימור דיבורֿהמתחיל: א.

.·È˙BBf ˙Ba‰ ‡ÏÂ Ôn‡ ˙a˙k ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿ƒ¿À«ƒ»¿…«»ƒ
.Ì„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‰È‰iL „Ú ,el‡ ÌÈ‡˙aƒ¿»ƒ≈«∆ƒ¿∆¿«¿À»≈ƒ««»»
‡nL ,ÌeÏk Ô‰Ï ÔÈ‡ - ‰a˙k ¯ËL ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈»¿«¿À»≈»∆¿∆»

d˙a˙k Ôn‡ ‰ÏÁÓ51- ‰a˙k ·zÎÏ Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â . »¬»ƒ»¿À»»¿ƒ≈«¿»ƒ¿…¿À»
.ÌÈ‡z‰ ÈÙk Ô‰Ï LÈ≈»∆¿ƒ«¿»ƒ

(לעיל 51) כתובתה" תנאי כל איבדה כתובתה, ו"המוחלת
בפרעון  תלוי הבנות מזון וכי מתפלא: והראב"ד יט). יז,
הבעל  פרע ואם כפרעון, אלא אינה המחילה והלא כתובתה,
אולם  מזונותיהן? בנותיו יטלו לא (כשגירשה) אשתו כתובת
ואמרה  כתובתה, מחלה שמא לחוש שיש סובר רבינו

מחלה  לא בפירעון אבל הבנות מזון על שמוחלת בפירוש
הואיל  רבינו, על מגין עוז' וה'מגדל (לחםֿמשנה). כלום
והלא  מזונות, לה אין כתובתה מוחלת נג.): (כתובות ואמרו
הניח  מג.): (שם אמרו שכן מבתו, לו עדיפה שאלמנתו ידוע
תשאל  והבת ניזונת האלמנה מועטים) (ונכסים ובת אלמנה
מעתה  ביותר, לו קשה אלמנתו שזלזול הפתחים, על
ניזונות. הבנות שאין כלֿשכן מזונותיה, שאיבדה - במוחלת

.‚ÈÈ‡zÓ „Á‡ ¯˜ÚÏ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»«¬…∆»ƒ¿»≈
Ï‡ B‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÂÈ˙Ba eBfÈ Ï‡ ¯Ó‡L ÔB‚k ,‰a˙k¿À»¿∆»««ƒ¿»ƒ¿»»«
˙a˙k ÂÈa eL¯ÈÈ Ï‡ B‡ ,ÂÈÒÎpÓ B˙ÓÏ‡ ÔBfzƒ«¿¿»ƒ¿»»«ƒ¿»»¿À«

Ôn‡52ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -BÏ53‰zÓa ÂÈÒÎ Ïk Ô˙ . ƒ»≈¿ƒ»«»¿»»¿«»»
ÌÈ¯Á‡Ï54Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓe ÏÈ‡B‰ -55‰B˜ dÈ‡ «¬≈ƒƒ«¿«¿ƒ¿«≈»»

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡56¯‡a˙iL BÓk ,57‰zn‰ È¯‰ ,58 ∆»¿««ƒ»¿∆ƒ¿»≈¬≈««»»
CÎÈÙÏe ,„Á‡k ÔÈ‡a el‡ ÔÈ‡˙a ÌÈÒÎp‰ ·eiÁÂ¿ƒ«¿»ƒƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»¿ƒ»
˙a˙k ÌÈL¯BÈ ÂÈ·e ,ÂÈÒÎpÓ ˙BBf ÂÈ˙B·e B˙ÓÏ‡«¿¿»¿»ƒƒ¿»»»»¿ƒ¿À«

dÏÚa ÈiÁa ‰˙nL Ôn‡59. ƒ»∆≈»¿«≈«¿»

ה"א).52) (למעלה דכרין' בנין 'כתובת והיא בחייו, שמתה
ביתֿדין 53) בתנאי הוא משועבד שהרי ב. סח, כתובות

שנשאה. נכסיו 54)משעה ליתן אמר מיתתו בשעת
שהיא  בריא כמתנת תוקף לה ואין מידו, קנו  ולא לאחרים,

הגוף,55)בקנין. כל כח שתשש "חולה חולה, שכוב
רגליו  על להלך יכול שאינו עד החולי מחמת כוחו וכשל
מרע" שכיב הנקרא הוא המיטה על נופל הוא והרי בשוק,

א). פ"ח, זכיה הל' רבינו ליתן 56)(לשון זה נתכוין לא כי
מותו. לאחר ה"ח.57)אלא פ"ח, זכיה הל'

מדברי 59)לאחרים.58) אלא אינה מרע שכיב מתנת
כי  - קמז:) (בבאֿבתרא עליו דעתו תטרף שלא כדי חכמים,
או  הנותן מיד קנו לא אם תוקף למתנה אין תורה מדין
אלא  קונה ואינה - למקבל וימסור מתנה שטר שיכתוב
והואיל  היא חכמים תקנת ג"כ כתובה ותנאי מיתה, לאחר
חברתה  את דוחה האחת אין מיתה לאחר אחת בבת וחלים
של  בירושה אם קלג.): (ב"ב אמרו וכן פ"ח). לב"ב (רי"ף
מסכם: ה"ט, פ"ח נחלות בהל' ורבינו ניזונת. אלמנה תורה
אלו  מיד הבנות ומזון . . האשה. לכתובת מוציאים "לפיכך
בכתובה  הנכסים נתחייבו במיתתו שהרי להם, לתת שצוה
כוונתו  מיתה", לאחר אלא יקנו לא להם שנתן ואלו ומזונות,
שכיב  למתנת קדמה ומזונות לכתובה הבעל שהתחייבות
כאן  שכתב כמו כאחד, באה החיוב חלות אבל מרע,

שם). (לחםֿמשנה

.„È˙‡ÓÓ‰ ˙a60dÏ LÈÂ ˙Ba‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ««¿»∆∆¬≈ƒƒ¿»«»¿≈»
˙BBÊÓ61‰Ó·È‰ ˙a Ï·‡ .62‰iM‰ ˙·e63˙·e ¿¬»««¿»»««¿ƒ»«

‰Òe¯‡‰64‰Òe‡‰ ˙·e65¯Á‡ ˙BBÊÓ Ô‰Ï ÔÈ‡ - »¬»«»¬»≈»∆¿««
‰Ê È‡˙a Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ66‡e‰ - Ô‰È·‡ ÈiÁa Ï·‡ . ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«∆¬»¿«≈¬ƒ∆

ÈiÁa ˙Ba‰Â ÌÈa‰ ¯‡L ÔÈ„k ,Ô˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿»¿ƒ¿»«»ƒ¿«»¿«≈
Ô‰È·‡67. ¬ƒ∆

הבאה)60) בהערה (ראה ונתעברה יתומה קטנה הנושא
בת. ילדה ואחרֿכך בבעל האב.61)ומיאנה מות לאחר

ה"ה, פכ"ד לקמן כמבואר כתובה, לה אין שהממאנת ואע"פ
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הבת? מזונות המחייבים כתובה תנאי גם לה אין כן ואם
ולפיכך  כתובה, לה שאין שניה לענין נד. בכתובות (כמבואר
כתובה  קיבלה זו שממאנת לדון, אפשר מזונות) לבתה אין
גרמה  שאח"כ אלא כתובה, תנאי כל עם קידושיה בעת
לא  בתה אולם כתובתה, ואבדה מיאונה ע"י הפסד לעצמה
כתובתה  והפסידה שזנתה אשה אם כי זכותה, הפסידה
מזונותיה? זכות את בתה תפסיד האם ה"ו), פכ"ד (לקמן
כל  הראב"ד ולדעת יא). ס"ק קיב סי' אהע"ז שמואל' ('בית
יכולה  אינה הממאנת קטנה שהרי מציאותית, אינה זו הלכה
רבינו  אולם יב:). יבמות (ראה לה? מנין ובת ללדת עדיין
תלד  ואח"כ ולמאן, בקטנותה להתעבר לה שאפשר סובר
ה"ט, פ"ב לעיל וראה (מגידֿמשנה). קיימא של ולד
זה. לדין נאמן מקור נמצא לא ועדיין שם. ובביאורנו

ומת.62) בת, לו וילדה יבמתו לעריות,63)שכנס שניה
ה"ו. פ"א, לעיל כמבואר סופרים, מדברי לו להנשא ואסורה

ומת.6)4 - בת לו וילדה ארוסתו, על את 65)בא אנס
ומת. - בת לו וילדה אח"כ, ונשאה אלה 66)הנערה  כל

ומספק  נד.) נג: (כתובות בתלמוד נפשטו שלא בעיות הן
- ביבמה הספק, וטעם הבת. אחי מנכסי ממון להוציא אין
תנאי  גם כן אם הראשון, בעלה נכסי על וכתובתה הואיל
כתובה  לה שאין כיון - בשניה היבם. נכסי על אינם כתובתה
כתובה. תנאי לה אין ממילא ה"ב) פכ"ד, לקמן (ראה
שעת  עד כתובה חכמים לה תיקנו שלא כיון - בארוסה
ואין  הואיל - באנוסה כתובה. תנאי לה אין ממילא נישואין,
הל' לקמן (ראה - בכתובתה קנסה כסף יצא כי - כתובה לה
כתובה, תנאי דיני ממנה נפקעו ממילא ה"ד) פ"א, נערה
אח"כ  שנשאה באישות, בת (האנוסה) לו ילדה אם ואפילו

כן. הדין הי"ד.67)- פי"ב, לעיל כמבואר שש, גיל עד

.ÂË‰È˙BBÊÓa ·iÁ - ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ˙Bfp‰ ˙a Ò¯‡Ó‰«¿»≈««ƒ∆ƒ»«ƒ«»ƒ¿∆»
‰ÈÁ‡Ó ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÔÈÒe¯‡‰ ˙ÚMÓƒ¿«»≈ƒ∆¬≈≈»¿≈«∆»
˙¯‚Ba dÈ‡ (BÊÂ ,¯b·zL „Ú B‡ Ò¯‡˙zL „Ú ‡l‡)∆»«∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿«¿≈»∆∆

‰¯Ú B‡ ‰pË˜ ‡l‡ ,dÓˆÚ ÔeÊzL È„k68Ì„‡ ÔÈ‡Â , ¿≈∆»«¿»∆»¿«»«¬»¿≈»»
ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡L˙Â CÏ˙Â B˙Òe¯‡ ‰fa˙zL ‰ˆB¯69. ∆∆ƒ¿«∆¬»¿≈≈¿ƒ¿«««¿»ƒ

(ר"ן 68) באירוסיו מזונותיה להפסיד לה גרם שהוא נמצא
פ"ד). כן 69)כתובות דעת על ובוודאי ב. נג, כתובות

מתחילה. אירסה

.ÊË‰‡Óe ˙a‰ ˙‡O70‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ B‡71, ƒ»««≈¬»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»
˙¯ÓBL ‡È‰ elÙ‡72‰È·‡ ˙È·Ï ‰¯ÊÁÂ ÏÈ‡B‰ - Ì·È ¬ƒƒ∆∆»»ƒ¿»¿»¿≈»ƒ»

„Ú ‰È·‡ ÈÒÎpÓ ˙Bf BÊ È¯‰ ,‰¯‚a ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…»¿»¬≈ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ»«
Ò¯‡˙zL „Ú B‡ ¯b·zL73. ∆ƒ¿««∆ƒ¿»≈

למפרע.70) קידושיה ה'מאירי'71)שעקרה לדעת
המדובר  נתאלמנה, או בנתגרשה גם (201 עמ' שם, (כתובות
ניזונת  היא ולפיכך מדרבנן, אלא שאינם קטנה בקידושי
או  נתגרשה ושוב שנתקדשה נערה אבל אביה, מנכסי
כסףֿמשנה). (ועי' אביה מנכסי ניזונת אינה - נתאלמנה

שייבמה.72) ליבם וממתנת (כתובות 73)מצפה שנית
נג:).

.ÊÈÏk ÌÈa‰ eL¯ÈÈ - ˙B·e ÌÈa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ»ƒ¿«»ƒ»
ÌÈÒÎp‰74Ì‰È˙BÈÁ‡ ˙‡ ÔÈÊ Ì‰Â ,75B‡ e¯b·iL „Ú «¿»ƒ¿≈»ƒ∆«¿≈∆«∆ƒ¿¿

ÌÈÒÎ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .eÒ¯‡˙iL „Ú«∆ƒ¿»¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ«¿»ƒ
„Ú ˙Á‡k ˙Ba‰Â ÌÈa‰ Ì‰Ó eBfiL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ≈∆«»ƒ¿«»¿«««
.ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â .˙Ba‰ e¯b·iL∆ƒ¿¿«»¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿Àƒ
- ‰fÓ ˙BÁt ‡l‡ ÁÈp‰L ÌÈÒÎpa ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿»ƒ∆ƒƒ«∆»»ƒ∆

e¯b·iL „Ú ˙BaÏ ˙BBÊÓ Ì‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ76ÔÈ˙BÂ , ƒƒ≈∆¿«»«∆ƒ¿¿¿¿ƒ
˙Ba‰ ÔBÊÓ È„k ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈaÏ ¯‡M‰«¿»«»ƒ¿ƒ≈»∆»¿≈¿«»
„Ú B‡ e¯b·iL „Ú Ô‰Ó ˙BBf ˙Ba‰ - „·Ïaƒ¿««»ƒ≈∆«∆ƒ¿¿«

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ eÏ‡LÈ ÌÈa‰Â ,eÒ¯‡˙iL77. ∆ƒ¿»¿¿«»ƒƒ¿¬««¿»ƒ

כרצונם.74) בהם ונותנים ביומו,75)ונושאים יום מזונות
מעתה  מזונותיהן כל עבור אחת בבת להקציב חייבים ואינם

שיבגרו. הדרוש 76)עד הסכום כל אחת בבת מפרישים
ביד  או ביתֿדין ביד אותו ומניחים שיבגרו, עד למזונותיהן

בכתובות 77)אפוטרופוס. אמרו וכן ב. קלט, בבאֿבתרא
צדקה) של (מזונות להתפרנס שבאו ויתומה שיתום א סז,
מפני  היתום, את מפרנסים ואח"כ היתומה את מפרנסים
לחזור  דרכה האשה ואין הפתחים על לחזור דרכו שהאיש

הפתחים. על

.ÁÈÌ‡ Ï·‡ ;Ú˜¯˜ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ««¿«¬»ƒ
ÌÈB‡b‰ ˙w˙·e ÏÈ‡B‰ - ÔÈÏËÏhÓ ‡l‡ ÁÈp‰ ‡Ï…ƒƒ«∆»ƒ«¿¿ƒƒ¿«»««¿ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‰ eBfiL ‡e‰78ÌÈa‰ È¯‰ , ∆ƒ«»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬≈«»ƒ
,ÔÈËÚen‰ el‡‰ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ „Á‡k ˙BBf ˙Ba‰Â¿«»ƒ¿∆»ƒ«¿»ƒ»≈«»ƒ
‰ÊÎÂ .ÌÈak eÈ‰iL ‡l‡ ÔÈÏËÏhÓa Ì‰Ï ewz ‡lL∆…ƒ¿»∆¿ƒ«¿¿ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ¿»∆

ÌÈB‡b‰ e¯B‰79. «¿ƒ

ה"ז.78) פט"ז, לעיל ברי"ף 79)ראה דעתם הובאה
ט'. פרק תחילת לבבאֿבתרא

.ËÈÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰ eÈ‰Â ,Ú˜¯˜ ÁÈp‰80eËÚÓ˙Â , ƒƒ««¿«¿»«¿»ƒ¿Àƒ¿ƒ¿«¬
Ôk ¯Á‡81ÌÈL¯BÈ Ô‰a eÎÊ ¯·k -82ÔÈËÚeÓ eÈ‰ . ««≈¿»»»∆¿ƒ»»ƒ

ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ - Ck ¯Á‡ ea¯˙Â ,‰˙ÈÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ»¿ƒ¿«««»«»ƒ¿ƒ
Ô˙B‡83e¯ÎÓe ÌÈa‰ eÓ„˜ Ì‡ ,ea¯˙ ‡Ï elÙ‡Â . »«¬ƒ…ƒ¿«ƒ»¿«»ƒ»¿

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎ84. ¿»ƒ»ƒƒ¿»«»

מיתה.80) לביתֿדין.81)בשעת שבאו קודם אפילו
לשניהם 82) הנכסים שיכלו עד אחיותיהם את זנים והם

וזכותם 83)יחד. בנכסים, ותפיסתֿיד חלק לבנים יש כי
עומדת. לעולם אין 84)בהם כי א. קמ, בבאֿבתרא

רש"י  ולדעת משועבדים, מנכסים הבנות למזון מוציאים
קודם  ומכרו שקדמו הכוונה כא:) וסוטה קג. (כתובות
את  ביתֿדין וזיכה שבאו לאחר אבל לביתֿדין, שיבואו
ה'תוספות' ולדעת כלום, ביתֿדין מעשה לאחר אין - הבנות
מכרו  אם ביתֿדין, לפני באו כשכבר אפילו סז:) (יבמות

קיים. מכרם - הבנות שיאכלו קודם

.ÎÂÈÏÚ LÈÂ ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰ eÈ‰85‰˙‰L B‡ ,·BÁ »«¿»ƒ¿Àƒ¿≈»»∆ƒ¿»
BzL‡ ÌÚ86dza ˙‡ ÔeÊiL87‡ÏÂ ·BÁ‰ ÔÈ‡ - ƒƒ¿∆»∆ƒ»≈«¿…

ÌÈÒÎpa ÔÈËÚÓÓ BzL‡ ˙a ˙BBÊÓ88eL¯ÈÈ ‡l‡ ; ¿«ƒ¿¿«¬ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿
˙L‡ ˙a eeÊÈÂ ,B·BÁ ·BÁ ÏÚ·Ï ezÈÂ ,Ïk‰ ÌÈa‰«»ƒ«…¿ƒ¿¿««¿»«≈∆
e¯b·iL „Ú Ô‰È˙BÈÁ‡ eeÊÈÂ ,˜ÒtL ÔÓÊ „Ú Ô‰È·‡¬ƒ∆«¿«∆»«¿»«¿≈∆«∆ƒ¿¿

eÒ¯‡˙iL „Ú B‡89.Ì‰È„È ˙ÁzÓ e‡ˆÈÂ «∆ƒ¿»¿¿≈¿ƒ««¿≈∆
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שמת.85) האב נישואיה.86)על מאיש 87)בשעת
יז. פכ"ג, לקמן ראה מזונות 88)אחר, מהם להוציא

הפתחים. על ישאלו והבנים שיבגרו, עד וגם 89)הבנות
זה  כל כאחד. לשניהם הנכסים שיכלו עד יזונו הבנים
בתיקו, ונשארו נפשטו שלא בעיות א קמ, בבבאֿבתרא
הנתבעים  הם והבנים לנתבע, וקולא לתובע חומרא ודינן:

שם). (רי"ף ירושה מדין עומדים בחזקתם הנכסים כי

.‡Î,˙¯Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ ,˙·e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰ƒƒ««¿»»«ƒ∆»≈ƒ»«∆∆
,˙Bf ‰ÓÏ‡‰ - Ô‰ÈzL eBfiL È„k ÌÈÒÎpa ÔÈ‡Â¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»«¿»»ƒ∆

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡Lz ˙a‰Â90˙BBÊnL ,¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ¿««ƒ¿«««¿»ƒ¿≈¬ƒ≈∆¿
Bn‡ ˙a˙k ˙‡ Ôa‰ ˙M¯ÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙a‰91‰˙nL ««¿ƒƒÀ««≈∆¿À«ƒ∆≈»

·‡ ÈiÁa.‰a˙k‰ È‡zÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈ ¿«≈»ƒ¿««ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈«¿À»
‰¯Bz ÏL ‰M¯È ˙Ác Ì‡ :ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â92 ¿«»…∆«¿»ƒƒƒ««¿À»∆»

˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ93‡È‰L ,‰a˙k‰ ˙M¯È ‰Ácz ‡Ï , ƒ¿≈¿««…ƒ»∆¿À««¿À»∆ƒ
?˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ ,ÔÈc ˙Èa È‡z¿«≈ƒƒ¿≈¿««

שם,90) (ב"ב בנותיו מכבוד לו עדיף אלמנתו כבוד
שראויה  זמן עד מזונות לאלמנה ומוציאים מג.) ובכתובות
את  ומעמידים ביתֿדין, אומד וכפי שנותיה לפי הכל לחיות,
יום, לשלושים אחד מפרנסה והוא שליש, ביד הנכסים
ממעטת  אלמנה כל זה, ולפי הכ"א. פי"ח, לעיל כמבואר
(מגידֿ בתחילה מזונותיה לה שמוציאים מאחר בנכסים

לעיל 91)משנה). הנזכרת דכרין' 'בנין כתובת היא

הזכרים.92)ה"אֿב. לבנים ניזונת,93)הראויה שהיא
הי"ז. כדלעיל הפתחים, על ישאלו והבנים

.·ÎÁÈp‰ ‡ÏÂ ,˙BpË˜e ˙BÏB„b ˙Ba ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«»¿¿«¿…ƒƒ«
e˜ÏÁÈÂ e¯b·iL „Ú ˙BpËw‰ eBfÈ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Ôa≈≈¿ƒƒ«¿««∆ƒ¿¿¿«¿¿

‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ Ôlk ‡l‡ ,‰ÂLa ÌÈÒÎp‰ ¯‡L94. ¿»«¿»ƒ¿»∆∆»À»¿¿»∆

לא 94) כאחד, הנכסים כל יורשות הבנות שכל במקום כי
בזמן  אלא שאינו למזונות, מיוחד תנאי ביתֿדין להן תיקן
קלט.). (בבאֿבתרא ניזונות והבנות היורשים, הם בנים, שיש

á"ôùú'ä áà-íçðî 'ä éùéìù íåé

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
האב 1) מת להנשא, לבתו מעות לתת האב שחייב בו נתבאר

בנותיו  יתפרנסו שלא מיתה בשעת צוה ואם בת, והניח
קטנה  יתומה למזונות, קודמת זו אי ובת אלמנה מנכסיו,

מזונות. לענין ואמה אחיה שהשיאוה

.‡È„k Bz·Ï ËÚÓ ÂÈÒÎpÓ Ì„‡ ÔziL ,ÌÈÓÎÁ eeƒ̂¬»ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿≈
‰Ò¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Ba ‡OpzL2˙‡ ‡ÈOn‰ . ∆ƒ»≈¿∆«ƒ¿»«¿»»««ƒ∆

˙L‡Ï ÔÈ˜ÒBtL ˙eÒkÓ dÏ ˙ÁÙÈ ‡Ï - Ì˙Ò Bzaƒ¿»…ƒ¿…»ƒ¿∆¿ƒ¿≈∆
Ï‡¯OÈaL ÈÚ3ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk , »ƒ∆¿ƒ¿»≈¿∆≈«¿«∆¿»ƒ

- ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÚ ·‡‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ
B¯LÚ ÈÙk dÏ ÔzÏ Èe‡¯ ‰Ê È¯‰4. ¬≈∆»ƒ≈»¿ƒ»¿

נדוניה.2) זוז".3)והיא מחמשים לה יפחות "לא
זה 4) "הרי וכתב רבנו דקדק ולכן אותו. כופים אין אבל

ליתן". ראוי

.·‰n¯Ú ‰pÒÈÎiLÂ ÌeÏk dÏ ÔÈ‡L ÏÚa‰ ÏÚ L¯t≈≈««««∆≈»¿¿∆«¿ƒ∆»¬À»
È˙È·Ï ‡B·zLk :ÏÚa‰ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ -≈»¿¿……««««¿∆»¿≈ƒ

.‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ‰pqÎÓ ‡l‡ ,‰pqÎ‡¬«∆»∆»¿«∆»¿ƒ¿≈»ƒ»

.‚‰È‰ ‰nk BzÚc ÔÈ„ÓB‡ - ˙a ÁÈp‰Â ˙nL ·‡‰»»∆≈¿ƒƒ««¿ƒ«¿«»»»
dÏ ÔÈ˙BÂ ‰Ò¯ÙÏ dÏ ÔzÏ BaÏa5ÔÈÚ„BÈ ÔÈpÓe . ¿ƒƒ≈»¿«¿»»¿¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ

.B„B·Îe BzÓe B‡OÓe ÂÈÚcÈÓe ÂÈÚ¯Ó ?BzÚc ÔcÓ‡À¿««¿≈≈»¿À»»«»«»¿
da ÔÈ„ÓB‡ - ÂÈiÁa ˙a ‡ÈO‰ Ì‡ ÔÎÂ6‡Ï Ì‡Â . ¿≈ƒƒƒ«¿«»¿ƒ»¿ƒ…

˙Úc ÔcÓ‡ ÔÈc ˙Èa BÏ eÚ„È7ÂÈÒÎpÓ dÏ ÔÈ˙B - »¿≈ƒÀ¿«««¿ƒ»ƒ¿»»
¯eOÚ8.d˙Ò¯ÙÏ ƒ¿«¿»»»

נכסיו.5) מעישור יותר היה אם לשנייה 6)אפילו יינתן
בחייו. לראשונה שנתן עמדנו 7)כדרך ולא בינינו גר שלא

היה. קמצן או וותרן אם דעתו סוף עשירי.8)על חלק

.„‡Op‰Ï ‡B·zL Ïk - ˙Ba¯ ˙Ba ÁÈp‰9ÔÈ˙B , ƒƒ«»«…∆»¿ƒ»≈¿ƒ
‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰È¯Á‡lLÂ .ÌÈÒÎp‰ ¯eOÚ dÏ»ƒ«¿»ƒ¿∆¿«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»
.‰iL ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰È¯Á‡ ÏLÂ .‰BL‡ƒ̄»¿∆«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»
˙ÏËB ‰BL‡¯ - ˙Á‡k ‡Op‰Ï Ôlk e‡a Ì‡Â¿ƒ»À»¿ƒ»≈¿««ƒ»∆∆
,‰BL‡¯ ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰iM‰Â ,¯eOÚƒ¿«¿ƒ»ƒ«∆ƒ¿»ƒ»
Ô‰ elÙ‡ ÔÎÂ ,‰iL ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ˙ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬ƒ≈

‰ÂLa ÌÈ¯eOÚ‰ Ïk ˙B˜ÏBÁÂ ˙B¯ÊBÁÂ ,¯OÚ10, ∆∆¿¿¿¿»»ƒƒ¿»∆
.ÌÈÁ‡Ï ÌÈÒÎp‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒ»«ƒ

נישואיה.9) לזמן אלא לפרנסתה נוטלת הבת אין כי
כדין 10) ירושה להם ולהניח הבנים חלק לברר כדי זה וכל

נכסים  עישור אחת כל נוטלות הבנות היו אילו כי תורה,
תורה  של ירושה ונמצאת כלום לבנים נשאר היה לא ממש

חכמים. תקנת אלא שאינה הבנות פרנסת מפני נדחית

.‰.‰a˙k È‡zÓ BÈ‡ ‰Ò¯ÙÏ ‡e‰L ‰Ê ¯eOÚƒ∆∆¿«¿»»≈ƒ¿»≈¿À»
(ÌÈBL‡¯‰) ÌÈÓÎÁ ˙wz ÈÙÏ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ¿ƒ«»«¬»ƒ»ƒƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ ˙ÏËB dÈ‡ ,ÌÈB¯Á‡Â11dÏ LÈÂ .12 ¿«¬ƒ≈»∆∆∆»ƒ««¿«¿≈»
Ú˜¯w‰ ˙e¯ÈÎOÓ ‰Ê ¯eOÚ ˙Ba‚Ï13eˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ««¿«¿ƒ»

ÔÈ˙B - Ú˜¯w‰ ¯eOÚ „‚k ˙BÚÓ dÏ ÔzÏ ÔÈÁ‡‰14. »«ƒƒ≈»»¿∆∆ƒ««¿«¿ƒ

להגבות 11) תקנו (הגאונים) האחרונים שהחכמים פי על אף
שאינו  זה, עישור - המטלטלין, מן גם תנאיה ושאר הכתובה
אלא  אינו זה וכל הקרקע. מן אלא אינו כתובה", מ"תנאי
היא  גובה - האב דעת כשאומדין אבל נכסים", ב"עישור

המטלטלין. מן להגבות 13)יכולה.12)אפילו העומדת
עברה  שכבר פי על ואף מטלטלין). הוא נגבה שכבר (שזה
נגבה  לא שעדיין כיון - האב שהשכיר מיום שנה חצי
בסוף  אלא משתלמת שכירות אין כי כקרקע, זה הרי השכר,

מהלווה 14)השנה. חובו את הגובה חוב בעל כל כדין
נוטלת  הייתה אביהם, של חוב בעלת הייתה ואילו בחייו.
יתומים. מנכסי להיפרע הבא כדין ובשבועה מהזיבורית רק

.ÂCÎÈÙÏ ,‡È‰ ÔÈÁ‡ ÏL ·BÁ ÏÚ·k ‰Ê ¯eOÚa ˙a‰««¿ƒ∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ»
e˙Ó Ì‡Â .‰Úe·L ‡Ïa ˙ÈBÈa‰ ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB∆∆ƒ«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈
˙È¯eafÓ Ì‰Èa ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB - ÔÈÁ‡‰»«ƒ∆∆ƒ¿≈∆ƒƒƒ

‰Úe·L·e15,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Ú¯Ù ‡È‰ È¯‰L ; ƒ¿»∆¬≈ƒƒ¿««ƒƒ¿≈¿ƒ
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˙È¯eafÓ ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰Â¿«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒƒƒ
iL BÓk ,‰Úe·L·e.‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

כלום.15) הנכסים מן נטלה שלא

.Ê˙a‰ - Ì‰È·‡ Ú˜¯˜ ekLÓ B‡ e¯ÎnL ÌÈÁ‡‰Â¿»«ƒ∆»¿ƒ¿¿«¿«¬ƒ∆««
d˙Ò¯t ˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙Ù¯BË16Ïk ÌÈÙ¯BhL C¯„k , ∆∆ƒ«»«¿»»»¿∆∆∆¿ƒ»

˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙B·BÁ ÈÏÚa17˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , «¬≈ƒ«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
.‰‡ÂÏ‰«¿»»

היה 17)ובשבועה.16) הוא, קצוב דבר ופרנסה הואיל
פרנסתה  כסכום שהם קרקעות לקנות שלא להיזהר להם
אין  קצבה להם ואין הואיל והבנות האשה מזונות (אבל

העולם). תיקון מפני משועבדים מנכסים להם מוציאים

.Á˙Óe ˙BpË˜ e¯‡LÂ ˙BÏB„b ˙Ba ‡ÈO‰L ÈÓƒ∆ƒƒ»¿¿ƒ¿¬¿«≈
Ck ¯Á‡Â ˙BpËwÏ ‰Ò¯t ÔÈÏËB ÔÈ‡ - Ôa ‡Ïa¿…≈≈¿ƒ«¿»»«¿«¿««»

‰ÂLa Ôlk ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,ÌÈÒÎp‰ ˙B˜ÏBÁ18. ¿«¿»ƒ∆»¿À»¿»∆

בנים,18) שם כשיש אלא לבנות פרנסה תוקנה לא כי
כולן  - שיורשות בשעה אבל כלום. יורשות אינן שהבנות

שוות.

.Ë‰BL‡¯ ‰Ó„˜Â ,Ô·Â ˙Ba ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿≈»»≈¿»¿»ƒ»
ÌÈÒÎ ¯eOÚ ‰ÏËÂ19˙Ba‚Ï ˙ÈM‰ ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ»«≈ƒƒ¿

Ô‰ÈzLÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk eÏÙÂ Ôa‰ ˙nL „Ú20ÔÈ‡ - «∆≈«≈¿»¿»«¿»ƒƒ¿≈∆≈
‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,¯eOÚ ˙ÏËB ‰iM‰21‰˙ÎÊÂ , «¿ƒ»∆∆ƒ∆»¿¿»∆¿»¿»

.dlL ¯eOÚa ‰BL‡¯‰»ƒ»»ƒ∆»

הכול.19) יורש הבן שהרי יורשות 20)כדינה, ושתיהן
נכסים 21)בשווה. עישור השנייה תיטול אומרים ואין

ראשונה  אלא יחלוקו כן ואחרי ראשונה שנטלה כמו תחילה
שוות  שתיהן שהרי נכסים עישור לה אין הבת על ובת זכתה,

בירושה.

.ÈÈÒÎpÓ È˙Ba eÒ¯Ùz Ï‡ :‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»«¿«¿¿¿«ƒ¿»«
‰a˙k È‡zÓ ‰Ê ÔÈ‡L ,BÏ ÌÈÚÓBL -22. ¿ƒ∆≈∆ƒ¿»≈¿À»

שלא 22) האב ציווה אם ולפיכך היתומים, על חוב אלא
כלל. חוב עליהם אין לפרנסן

.‡Èe¯‡a ¯·k - ˙·e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ««¿»»«¿»≈«¿
Ì‡ ÔÎÂ .˙a‰ ˙BBÊÓÏ ÔÈÓ„B˜ ‰ÓÏ‡‰ ˙BBÊnL∆¿»«¿»»¿ƒƒ¿««¿≈ƒ
˙BBÊÓ ÈtÓ ÌÈÒÎ ¯eOÚ ˙ÏËB dÈ‡ - ˙a‰ ˙‡Oƒ≈««≈»∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿

‰ÓÏ‡‰23ÔÈ‡ - ˙‡OpL ¯Á‡ ˙a‰ ‰˙Ó elÙ‡Â . »«¿»»«¬ƒ≈»««««∆ƒ»≈
dÏ Ô˙p‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Ò¯t L¯BÈ ÏÚa‰24È¯‰L ; «««≈«¿»»»¿»¿ƒ»≈»∆¬≈

.Ô‰Ó ˙Bf ‡‰zL ‰ÓÏ‡‰ ˙˜ÊÁa Ôlk ÌÈÒÎp‰«¿»ƒÀ»¿∆¿«»«¿»»∆¿≈ƒ∆≈∆

מתנאי 23) שהן במזונותיה שאם הנ"ל, מזונות מדין נלמד
תקנת  אלא שאינו נכסים לעישור וחומר קל כן, אמרו כתובה

ה  וטעם של חכמים. חוב בעלת היא שהאלמנה מפני דבר:
האחים. של חוב בעלת היא הבת ואילו ואין 24)האב

של  אלא אב של יורש ואינו זה, הוא נכרי איש אומרים
האלמנה  למזון מוציאים ואין לוקח, דין לו ויש אשתו,
כיורש. עשאוהו האשה, לטובת אלא משועבדים, מנכסים

האלמנה. למזון מוציאים ומיורש

.·È‰ÈÁ‡ B‡ dn‡ ‰z‡ÈO‰L ‰ÓB˙È ‰pË¿̃«»¿»∆ƒƒ«»ƒ»«∆»
dzÚ„Ï25‰ÏBÎÈ - ÊeÊ ÌÈMÓÁ B‡ ‰‡Ó dÏ e˙Â , ¿«¿»¿»¿»≈»¬ƒƒ¿»

,dÏ ‰Èe‡¯‰ ‰Ò¯t Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÈc‚zMÓ ‡È‰ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒƒ»»«¿»»»¿»»
˙Úc ÔcÓ‡a B‡26˙BÚ˜¯w‰ ¯eOÚa B‡ ·‡‰27. ¿À¿«««»»¿ƒ««¿»

d˙B‡ ÔÈÊ ÔÈÁ‡‰ eÈ‰ ‡Ï elÙ‡Â28‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¬ƒ…»»«ƒ»ƒ»¿««ƒ∆…
‰˙ÁÓ29˙a dÈ‡ ‰pËw‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡eO ˙ÚLa »¬»ƒ¿«ƒƒƒ¿≈∆«¿«»≈»«

‰‡ÁÓ30. ∆»»

לפרנסה.26)בהסכמתה.25) לה ליתן בדעתו היה כמה
דעת.27) אומדן דין בית לו ידע לא לה 28)אם היה ולא

ולמחות. (דניאל29)להתבייש הכתוב מלשון ד,התנגדה,
בידּה". ימחא די איתי "ולא למחות 30)לב): יודעת אינה ְְִִִֵֵַַָ

תבעה  ולא משנשאת גדלה ואפילו מחילה מחילתה ואין
בשעת  אבדה שלא שכל כשתמחה, פרנסתה אבדה לא תיכף,

למחות. צריכה אינה שוב נשואיה

.‚È,˙¯‚Ba ÔÈa ‰¯Ú ÔÈa ,‰Ï„bL ¯Á‡ ˙a‰ ˙‡Oƒ»««««∆»¿»≈«¬»≈∆∆
d˙Ò¯t ‰„a‡ - d˙Ò¯t ‰Ú·z ‡ÏÂ31‰˙ÁÓ Ì‡Â . ¿…»¿»«¿»»»ƒ¿»«¿»»»¿ƒƒ¬»

‰È‡eO ˙Úa32Ïk dÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ‰‡ÈˆBÓ BÊ È¯‰ - ¿≈ƒ∆»¬≈ƒ»∆»»»»
‰¯‚aL ÔÈa ,‰È·‡ ˙È·a d„BÚÂ ‰¯‚a .‰ˆ¯zL ÔÓÊ¿«∆ƒ¿∆»¿»¿»¿≈»ƒ»≈∆»¿»
ÔÈÁ‡‰ e˜Òt Ì‡ ,˙¯‚Ba dÁÈp‰L ÔÈa B˙BÓ ¯Á‡««≈∆ƒƒ»∆∆ƒ»¿»«ƒ
BÓk ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰È˙BBÊÓ ˙˙lÓƒ»≈¿∆»∆¬≈≈»¿¿
‰„·‡ d˙Ò¯t ‰Ú·˙ ‡ÏÂ ‰˜˙LÂ ,e¯‡aL∆≈«¿¿»¿»¿…»¿»«¿»»»»¿»
d˙B‡ eÊÂ ‰È˙BBÊÓ ÌÈÁ‡‰ e˜ÒÙ ‡Ï ;d˙Ò¯t«¿»»»…»¿»«ƒ¿∆»¿»»

¯‚aa33d˙Ò¯t ‰„a‡ ‡Ï ,‰˙ÁÓ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «∆∆««ƒ∆…ƒ¬»…ƒ¿»«¿»»»
Ô‰L ÈtÓ :ÔÚËÏ dÏ LiL ;d˙B‡ ÔÈÊ Ô‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈»ƒ»∆≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆≈
‡Ï ÔÈ„Ú ‡È‰Â ,ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ d˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¬«ƒ…

˙‡O34d˙Ò¯t ‰Ú·z ‡Ï ‰Ê ÈtÓ ,35. ƒ»ƒ¿≈∆…»¿»«¿»»»

מחילתה.31) זוהי מרצונם 33)בנערותה.32)שתיקתה
חיוב. מחמת ולא צריכה 34)הטוב, ונשאה בגרה אם אבל

אותה. זנים שהם פי על אף הבושה.35)למחות מפני

.„Èd˙Ò¯ÙÏ ˙BÚÓ CÎÂ Ck Bz·Ï ˙˙Ï ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»»≈¿ƒ»¿»»¿«¿»»»
‰È‰L ÔÈa Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ,Ú˜¯˜ Ô‰a ÁwÏƒ«»∆«¿«≈∆»»¿ƒ¿«≈∆»»

LÈÏM‰ „Èa ˙BÚn‰ È¯‰Â ,˙ÓÂ ,‡È¯a36‰¯Ó‡Â , »ƒ»≈«¬≈«»¿««»ƒ¿»¿»
Ô‰a ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ,ÈÏÚ·Ï Ì˙B‡ ez :˙a‰««¿»¿«¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆

d„Èa ˙eL¯‰ - ˙‡OÂ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ -37Ì‡Â , ƒ»¿»¿»¿ƒ»»¿¿»»¿ƒ
LÏL‰M ‰Ó LÈÏL ‰OÚÈ - ‡È‰ ˙Ò¯‡Ó ÔÈ„Ú¬«ƒ¿…∆∆ƒ«¬∆»ƒ«∆À¿«

B„Èa38ÔÈ‡ ,˙‡O elÙ‡ - ‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú Ì‡Â , ¿»¿ƒ¬«ƒ¿«»ƒ¬ƒƒ»≈
dÏ ÔÈÚÓBL39·‡‰ ‰evL BÓk LÈÏL ‰OÚÈ ‡l‡ ,40. ¿ƒ»∆»«¬∆»ƒ¿∆ƒ»»»

הצדדים.36) שני על הנאמן שלישי האב 37)אדם "שאף
שתינשא  עד אלא שליש ביד למסרן בדעתו עלה לא

זכאי  הבעל פירות".שמשנשאת השדה,38)לאכול יקנה
המצוה  אם בין המת דברי לקיים שמצוה לה, שומעים ְֶַואין

בריא. הוא אם ובין מרע קטנה 39)שכיב מעשה "אין
שלא 40)כלום". נתכוון לטובתה כי קרקע. בהן ליקח

נאמן  אומרת: ואפילו ויפסיד. המעות בעלה עלי יוציא בעלי
כאשר  שדה לי יקנה והוא לו, אותן תנו לעצמו, יעכבן שלא

לה. שומעין אין - ארצה,
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ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
שעושה 1) מלאכות ידיה, ומעשה האשה מציאת דיני כולל

השימוש  מלאכה, תעשה שלא אשתו המדיר לבעלה,
עושה  שהנדה מלאכות לבעלה, בעצמה עושה שהאשה
אשה  מלאכתה, בשעת כלים ששברה האשה לבעלה,
הנקה, וחיובי מינקת דיני המלאכות, מכל עצמה שמנעה

שגמלתו. אחרי עמה בתה או בנה התובעת

.‡dÏÚ·Ï ‰È„È ‰OÚÓe ‰M‡‰ ˙‡ÈˆÓ2‡È‰ ‰Óe . ¿ƒ«»ƒ»«¬≈»∆»¿«¿»«ƒ
‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ ?BÏ ‰OBÚ3Ôk¯cL ÌB˜Ó . »«…¿ƒ¿««¿ƒ»»∆«¿»

Ì˜¯Ï ,˙‚¯B‡ - ‚¯‡Ï4B‡ ¯Óˆ ˙BÂËÏ ,˙Ó˜B¯ - ∆¡…∆∆ƒ¿…∆∆ƒ¿∆∆
˙BOÚÏ ¯ÈÚ‰ ÈL C¯„ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .‰ÂBË - ÌÈzLtƒ¿ƒ»¿ƒ…»»∆∆¿≈»ƒ«¬

˙BÂËÏ ‡l‡ dÙBk BÈ‡ - el‡‰ ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk5¯Óv‰ »«¿»»≈≈»∆»ƒ¿«∆∆
„·Ïa6ÌÈ˙ÙO‰ ˙‡Â ‰t‰ ˙‡ ˜ÈfÓ ÔzLt‰L ,7. ƒ¿«∆«ƒ¿»«ƒ∆«∆¿∆«¿»«ƒ

ÌÈLÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰Î‡Ïn‰ ‡È‰ ‰iÂh‰Â8:¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ«¿»»«¿À∆∆¿»ƒ∆∆¡«
.eÂË ‰È„Èa ·Ï ˙ÓÎÁ ‰M‡ ÏÎÂ¿»ƒ»«¿«≈¿»∆»»

שהרי 2) איבה, משום - מציאה ב. סה, כתובות משנה,
יבואו  לעצמה מציאתה תעכב ואם מזונות, לה נותן בעלה
וב'ירושלמי' יב:). ובבאֿמציעא צו. (כתובות קטטה לידי
בעלה, משל מברחת תהא "שלא אמרו: ה"א) פ"ו (כתובות
מזונותיה  תחת - ידיה מעשה מצאתי". מציאה ואומרת

ה"ד. פי"ב לעיל וכמבואר נח:), תוספתא 3)(כתובות
ה"ג. פ"ה האריג 4)כתובות על שונות צורות תפירת

וקישוט. נוי לשם צבעוניים הערה 5)בחוטים להלן ראה
שם.6)ז. הפה 7)תוספתא, את "מסריח ב: סא, כתובות

עד  שרביט כמין פושטן - משרבט השפתיים", את ומשרבט
ברוק  תמיד החוט לשרות שצריכה ע"י גדולות שנעשות

שם). אבל 8)(רש"י הטויה, על אלא כופה אינו ולפיכך
חשובות  מלאכות שהן אע"פ והרקמה, האריגה על לא
חכמה  "אין ב: סו, ביומא אמרו [וכן רוקח'). ('מעשה וקלות
בידיה  לב חכמת אשה וכל אומר הוא וכן בפלך, אלא לאשה
היא  "ומה שאמרו: סד:) (כתובות במשנה נראה וכן טוו".
עשרה  שהם ביהודה, שתי סלעים חמשה משקל לו, עושה
שהן  ביהודה, ערב סלעים עשרה משקל או בגליל. סלעים
בטוויית  המדובר שכל הרי - בגליל" סלעים עשרים
שאין  שסובר מפני אלו, שיעורים השמיט ורבינו החוטים].
(מגידֿ המדינה כמנהג הכל אלא המקומות בכל זו קצבה

משנה).

.·‰˜Ác9- dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰˙OÚÂ dÓˆÚ »¬»«¿»¿»¿»≈ƒ»»»
ÏÚaÏ ¯˙Bn‰10BÏ ‰È‰ .11‰È‰ elÙ‡ ,‰a¯‰ ÔBÓÓ «»«««»»»«¿≈¬ƒ»»

dÏ12‡Ïa ‰Ïh·Ï ˙·LBÈ dÈ‡ - ˙BÁÙL ‰nk »«»¿»≈»∆∆¿«»»¿…
‰nÊ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Ïha‰L ,‰Î‡ÏÓ13ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿»»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¬»≈

ÈÙÏ ‡l‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ d˙B‡ ÔÈÙBkƒ»«¬¿»»»«À∆»¿ƒ
‰Î‡ÏÓa ˙ËÚÓÓ ÔBÓn‰ ·¯14. …«»¿«∆∆ƒ¿»»

א.10)התאמצה.9) סו, התימנים:11)כתובות ובכת"י
להם".12)"לה". "היו התימנים: משנה 13)ובכת"י

סא:). (שם כמותו והלכה אליעזר, כרבי ב. נט, בכתובות
זנות. פריצות, - ה"ו.14)זמה בסמוך וכמבואר שם,

.‚¯Ècn‰15ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰OÚz ‡lL BzL‡ ˙‡16- ««ƒ∆ƒ¿∆…«¬∆¿»»¿»

‰nÊ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Ïha‰L ,‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ17ÔÎÂ . ƒ¿ƒ≈¿À»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿≈
˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt dÏÚ·Ï ˙ˆÁB¯ ‰M‡ Ïk»ƒ»∆∆¿«¿»»»»»¿«¿»∆∆

ÒBk‰ ˙‡ BÏ18‰hn‰ ˙‡ BÏ ˙ÚvÓe ,19˙„ÓBÚÂ , ∆««««∆«ƒ»¿∆∆
ÈÏÎ B‡ ÌÈÓ BÏ ÔzzL ÔB‚k ,dÏÚa ÈÙa ˙LnLÓe¿«∆∆ƒ¿≈«¿»¿∆ƒ≈«ƒ¿ƒ
dÈ‡ Ï·‡ .el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ÂÈÙlÓ Ïhz B‡ƒ…ƒ¿»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬»≈»

Ba ÈÙa B‡ ÂÈ·‡ ÈÙa ˙LnLÓe ˙„ÓBÚ20. ∆∆¿«∆∆ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿

ה"ב.15) לסוף מקושר והוא "והמדיר", התימנים: בכת"י
וכו'. אשה כל וכן מתחילה: הבאה, שאסר 16)והלכה

אוסר  הריני אמר: אם אבל מלאכה, תעשה אם עליה הנאתו
בביאורנו  וכמבואר כלום, בדבריו אין מלאכה, לעשות עליך
בכלבים, לשחק עליה אסר לא ואפילו הכ"ד. פי"ב לעיל
לידי  שתבוא חשש יש - שעמום לידי שתבוא חשש שאין

(שם,17)זימה. אליעזר וכרבי ב. נט, בכתובות משנה
יב. הערה למעלה ראה -18)סא:). מוזגת א. סא, שם

כדי 19)יוצקת. טורח שאינו דבר ולבדין, סדין פורסת
(כתובות  המשנה בפירוש ורבינו שם). (רש"י עליו שתתחבב
לאדם  לו מותר אינו הענינים "שאלו אומר: מ"ו) פ"ה
באשה  משתמשים שאין . . . לפי מאשתו, אלא לו שישתמש
קטנה". בין גדולה בין זולתה, או שפחה בין הפרש ואין

שם. ב'ירושלמי' מובאים הטעמים סא,20)ושני כתובות
ב.

.„elÙ‡Â .dÓˆÚa ‡È‰ Ô˙B‡ ‰OBÚ el‡ ˙BÎ‡ÏÓe¿»≈»»ƒ¿«¿»«¬ƒ
el‡ ˙BÎ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BÁÙL ‰nk dÏ eÈ‰»»«»¿»≈ƒ¿»≈

BzL‡ ‡l‡ ÏÚaÏ21. «««∆»ƒ¿

שאין 21) הנ"ל, למשנה בפירושו רבינו ביאר כבר
א  סא, בכתובות ורש"י באשתו. אלא באשה משתמשים
בישראל" זאת להנהיג טובה עצה השיאוה "חכמים מפרש:

עליו. שתתחבב כדי

.‰ÔÓÊa dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙B¯Á‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ≈¿»¬≈∆»ƒ»»¿«¿»ƒ¿«
¯epza ˙t‰ ‰ÙB‡ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈiÚ Ô‰L22‡¯ÊÚÂ . ∆≈¬ƒƒ¿≈≈»««««¿∆¿»

‰È‰zL È„k ,‰ÙB‡Â ˙ÓkLÓ ‰M‡ ‰È‰zL ,Ôwzƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»«¿∆∆¿»¿≈∆ƒ¿∆
ÌÈiÚÏ ‰ÈeˆÓ ˙t‰23.ÔÈÏÈL·z‰ ˙‡ ˙ÏM·Óe . ««¿»«¬ƒƒ¿«∆∆∆««¿ƒƒ

da ˙‡ ‰˜ÈÓe .ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ˙ÒaÎÓe24Ô·z ˙˙BÂ . ¿«∆∆∆«¿»ƒ¿ƒ»∆¿»¿∆∆∆∆
B¯˜a ÈÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,BzÓ‰a ÈÙÏ25„ˆÈk .˙ÁËÓe . ƒ¿≈¿∆¿¬»…ƒ¿≈¿»«¿∆∆≈«

ÌÈÁ¯a ˙·LBÈ ?˙ÁËÓ26˙¯nLÓe27dÈ‡Â ,ÁÓw‰ «¿∆∆∆∆»≈«ƒ¿«∆∆«∆«¿≈»
˙ÁBË28‰Ó‰a‰ ¯Á‡ ˙¯nÁÓ B‡ .29‡lL È„k , ∆∆¿«∆∆«««¿≈»¿≈∆…

„È ÏL ÌÈÁ¯a ÔÁËÏ Ôk¯„ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈÁ¯‰ eÏË·Èƒ¿¿»≈«ƒ¿ƒ»»«¿»ƒ¿…¿≈«ƒ∆»
˙ÁBË -30. ∆∆

מנהג 22) זה שאין גחלים, גבי על או באלפס לא אבל
רוקח'). ('מעשה א.23)העולם פב, בבאֿקמא

ב.24) נט, ספרד,25)כתובות ספרי וכגירסת ב. סא, שם,
מיוחדת  שבהמה לפי הוא: בזה והטעם שם. ברי"ף הוא וכן
גופו  לצורך שזהו לפניה, תבן היא נותנת ולכן לרכיבה, לו
לצורך  שאינו לחרוש העומד בקרו לפני אבל הבעל, של
שם). מקובצת' ('שיטה תבן נותנת אינה - הבעל של גופו

הטחנה.26) סי'27)בבית (אהע"ז ה'טור' ולדעת מנפה.
ממש. לשמירה הכוונה טוחנת 28)ס) בעצמה היא אין
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אלא  גדול, טורח שזה - בהמה במקום גדולים בריחיים
הנוסח: התימנים, ובכת"י טחינה. צרכי מכינה "מטחנת"

בטוחנת". את 29)"ואצה המסובבת הבהמה את מנהיגה
ב.30)הריחיים. נט, כתובות

.Â‰ÒÈÎ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈiÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ«¬ƒƒ¬»ƒƒ¿ƒ»
‰ÁÙL Ô‰Ó ˙B˜Ï Èe‡¯L ÌÈÒÎ B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏƒ¿»««¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
ÔBÓÓ BÏ ‰È‰L B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏ ‰˙È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»¿»ƒ¿»««∆»»»

Á‡ ‰ÁÙL epnÓ ˙B˜Ï È„k˙31‡ÏÂ ,˙ÁËÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»««≈»«¿∆∆¿…
˙ÒaÎÓ ‡ÏÂ ,‰ÙB‡32ÈÙÏ Ô·z ˙˙B ‡ÏÂ , »¿…¿«∆∆¿…∆∆∆∆ƒ¿≈

BzÓ‰a33ÌÈÒÎ B‡ ˙BÁÙL ÈzL BÏ ‰ÒÈÎ‰ . ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿≈¿»¿»ƒ
ÈzL BÏ eÈ‰L B‡ ,˙BÁÙL ÈzL Ô‰Ó ˙B˜Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿≈∆¿≈¿»∆»¿≈
dÈ‡ - ˙BÁÙL ÈzL ˙B˜Ï Èe‡¯ ‰È‰L B‡ ˙BÁÙL¿»∆»»»ƒ¿¿≈¿»≈»

da ˙‡ ‰˜ÈÓ dÈ‡Â ,˙ÏM·Ó34B˙B‡ ˙˙B ‡l‡ , ¿«∆∆¿≈»¿ƒ»∆¿»∆»∆∆
.˜È‰Ï ‰ÁÙMÏ«ƒ¿»¿»ƒ

שמצאה 31) ואחד משלה, לו שהכניסה "אחד א: סא, שם,
שצמצמה  "ואחד וגרסתנו: הרי"ף, גירסת לפי - משלו" לו

שם. ב'תוספות' וראה משלה", ב.32)לו נט, שם
תבן 33) מנתינת פטורה שאינה מבואר ב פא, לנדרים ובר"ן

שם. ברא"ש וכן שפחות, ארבע לה שיהיו עד
שם.34) כתובות,

.Ê‰M‡ ÏkL ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk e‡ˆÓ35Ô˙B‡ ‰OBÚ ƒ¿¿»«¿»∆»ƒ»»»
ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁB¯Â ,‰ÂBË :˙BÎ‡ÏÓ LÓÁ - dÏÚ·Ï¿«¿»»≈¿»»¿∆∆»»»»
,‰hn‰ ˙‡ ˙ÚvÓe ,ÒBk‰ ˙‡ ˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»∆∆∆««««∆«ƒ»
˙ˆ˜nL ˙BÎ‡Ïn‰Â .ÂÈÙa ˙LnLÓe ˙„ÓBÚÂ¿∆∆¿«∆∆¿»»¿«¿»∆ƒ¿»

˙BOBÚ ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe Ô˙B‡ ˙BOBÚ ÌÈLp‰36LL - «»ƒ»ƒ¿»»≈»≈
,˙ÒaÎÓe ,‰ÙB‡Â ,˙ÏM·Óe ,˙ÁËÓ :˙BÎ‡ÏÓ¿»«¿∆∆¿«∆∆¿»¿«∆∆

.B˙Ó‰a ÈÙÏ Ô·z ˙˙BÂ ,‰˜ÈÓe¿ƒ»¿∆∆∆∆ƒ¿≈¿∆¿

עשירה.35) בין עניה שפחה.36)בין להן כשיש

.Á‰OBÚ ‰c - dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»»
˙ˆÁ¯‰Â ,‰hn‰ ˙Úv‰Â ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊnÓ ıeÁ .dÏÚ·Ï¿«¿»ƒ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿«¿»«

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt37‡·È ‡nL ¯e‰¯‰ ÌeMÓ ‰¯Ê‚ . »»»»¿«¿»¿≈»ƒƒ¿∆»»…
ÂÈÙa ‡lL ‰c ‡È‰Lk B˙hÓ ˙ÚvÓ CÎÈÙÏ .ÏÚ·Ïƒ¿…¿ƒ»«««ƒ»¿∆ƒƒ»∆…¿»»
dk¯„k B„Èa B˙B‡ ˙˙B dÈ‡Â ÒBk‰ ˙‡ ˙‚ÊBÓe∆∆∆«¿≈»∆∆¿»¿«¿»
B‡ ÈÏk‰ ÏÚ B‡ ı¯‡‰ ÏÚ B˙B‡ ˙ÁpÓ ‡l‡ „ÈÓz»ƒ∆»««««»»∆««¿ƒ

BÏËB ‡e‰Â ÔÁÏM‰ ÏÚ38. ««À¿»¿¿

וחיבה.37) קירוב של דברים הם אלו כי א. סא, כתובות
שאינה  המים יוצקת והיא רוחץ הוא אפילו - פניו הרחצת
אסורה, פניו רחיצת בלא אפילו גופו נגיעת כי בגופו, נוגעת
הי"ט). שם (והשווה הי"ח פי"א ביאה איסורי בהל' כמבואר
נקיים, ימים שבעה ספירת בעת אפילו אסורים אלו ודברים

(מגידֿמשנה). שם שם.38)כמבואר כתובות,

.Ë‰È˙BÎ‡ÏÓ ‰˙OÚL ˙Úa ÌÈÏk ‰¯·ML ‰M‡‰39 »ƒ»∆»¿»≈ƒ¿≈∆»¿»«¿¬∆»
.‰wz ‡l‡ ,ÔÈc‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈ‡Â .‰¯eËt - d˙Èa CB˙a¿≈»¿»¿≈∆ƒ«ƒ∆»«»»
˙Èa‰ CB˙a ÌBÏL ÔÈ‡ - Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡L∆ƒ≈«»≈≈≈»¿««ƒ
,˙BÎ‡Ïn‰ ·¯Ó ˙ÚÓÂ ˙¯‰Ê ˙‡ˆÓ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ¿»∆»ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿««≈…«¿»

Ì‰ÈÈa ‰ËË˜ ˙‡ˆÓÂ40. ¿ƒ¿≈¿»»≈≈∆

ששברה 39) מפורש לא ה"ד) פ"ט (כתובות [ב'ירושלמי'
שכוונת  ונראה כט). ס"ק פ סי' מחוקק' ('חלקת מלאכה בעת
משנהֿלמלך]. ועי' כוונה, בלי היתה שהשבירה היא רבינו

שם.40) כתובות, 'ירושלמי'

.È˙BÎ‡Ïn‰ ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚlÓ ÚnzL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ»«ƒ«¬¿»»ƒ«¿»
d˙B‡ ÔÈÙBk - Ô˙BOÚÏ ˙·iÁ ‡È‰L41elÙ‡ ,‰OBÚÂ ∆ƒ«∆∆«¬»ƒ»¿»¬ƒ

ËBL·42˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰OBÚ dÈ‡L ‡e‰ ÔÚË . «»«∆≈»»¿ƒ∆∆
Ô‰ÈÈa ‰M‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ˙BOÚlÓ ˙ÚÓ dÈ‡L43 ∆≈»ƒ¿««ƒ«¬ƒƒƒ»≈≈∆

¯LÙ‡L Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ‰Ê ¯·„Â .ÌÈÎL B‡¿≈ƒ¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆∆¿»
.¯·ca«»»

כופים 41) שאין עושה" ואיני ניזונת "איני אומרת: ואפילו
אלא  פטורה אינה ה"ד, פי"ב לעיל כמבואר לעשות, אותה
לבעלה  עושה שאשה מלאכות שאר אבל הצמר, מטוויית
שם  לעיל משנה' 'מגיד שכתב כמו בהן, חייבת הבית לצרכי
פי"ד  (למעלה כמורדת אותה דנים ואין כאן). (כסףֿמשנה
מתשמיש  מרדה אם אלא מורדת נקראת שאינה ה"ח)

סג:). הר"ן 42)(כתובות כתב וכן ה"ז. פט"ו למעלה ראה
"מעולם  כותב: והראב"ד גאון. בשם סג:) (כתובות ברי"ף

לנשים". שוטים ייסור שמעתי שאשה 43)לא ואףֿעלֿפי
בית, שלום משום לאשה כאן האמינו - לעדות פסולה
ס"ק  פ סי' מחוקק' ('חלקת להשבע חייבוה לא זה ומטעם

כח).

.‡ÈÔÈ˙ÁBt - da ˙‡ ‰˜ÈÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰M‡‰»ƒ»»¿«∆ƒ¿ƒ»∆¿»¬ƒ
ÔÈÈ ‰È˙BBÊÓ ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓe ,‰È„È ‰OÚnÓ dÏ»ƒ«¬≈»∆»ƒƒ»«¿∆»«ƒ

·ÏÁÏ ÔÈÙiL ÌÈ¯·„e44˙BÈe‡¯‰ ˙BBÊÓ dÏ e˜Òt . ¿»ƒ∆»ƒ∆»»»¿»¿»¿
dÏ45ÏÎ‡Ï B‡ ¯˙BÈ ÏÎ‡Ï ‰e‡˙Ó ‡È‰ È¯‰Â , »«¬≈ƒƒ¿«»∆¡…≈∆¡…

dË·a dÏ LiL ‰Â‡z‰ ÈÏÁ ÈtÓ ˙B¯Á‡ ˙BÏÎ‡Ó«¬»¬≈ƒ¿≈√ƒ««¬»∆≈»¿ƒ¿»
dlMÓ ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ -46ÔÈ‡Â .‰ˆ¯zM ‰Ó Ïk ¬≈∆∆ƒ∆»»«∆ƒ¿∆¿≈

B‡ È‡cÓ ¯˙BÈ ÏÎ‡z Ì‡L ,¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰«««»¿«≈¿«∆ƒ…«≈ƒ«
„Ïe‰ ˙eÓÈ - ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡z47¯ÚvL ÈtÓ , …««¬»ƒ»ƒ»«»»ƒ¿≈∆««

Ì„B˜ dÙeb48. »≈

ב.44) סה, ודף ב. סד, פי"ב 45)כתובות למעלה [ראה
כלחולה  ולא בינוני, כלאדם מזונות לאשה שפוסקים ה"י

בברייתא 46)וגרגרן]. שאמרו מה רבינו מפרש כן
ועיי"ש  משלה", - הרבה אוכלת קמעא "פסקה ס:) (כתובות

יב. בהלכה רבינו בדברי ולהלן שם,47)ברש"י בברייתא
ואולי  לחלב". הרעים דברים עמו תאכל "לא להיפך: מפורש

שם. אחרת נוסחא לרבינו יוסי 48)היתה רבי אמר כן
לכביסת  מספיק שאינו העיר בני של במעין - ב פ, בנדרים
בני  של שכביסתם אחרת, עיר לבני לשתיה וגם העיר בני
גופם  שצער האחרת, העיר בני של לשתייתם קודמת העיר

טו). ס"ק פ סי' שמואל' ('בית אחרים לחיי קודם

.·È,Ì‰ÈL ˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ≈ƒ»¿»ƒ¿≈∆
ÈMÏ ‰˜ÈÓ ÏÚa‰ ¯ÎBOÂ „Á‡ ‰˜ÈÓ ‡l‡49È¯‰ . ∆»¿ƒ»∆»¿≈«««¿ƒ»«≈ƒ¬≈

ÏÚa‰ - da ÌÚ dz¯·Á Ôa ˜È‰Ï ‰M‡‰ ‰˙ˆ¯L∆»¿»»ƒ»¿»ƒ∆¬∆¿»ƒ¿»«««
„·Ïa Ba ˜È‰Ï ‡l‡ dÁÈpÓ BÈ‡Â ,·kÚÓ50. ¿«≈¿≈«ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿«

ה"ו.49) פ"ה כתובות לשון 50)'ירושלמי' מדקדוק שם,
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בן  ולא - בנה שנים, ולא - בנה בנה", את "ומניקה המשנה
חברתה.

.‚Èd˙B‡ ‰ÙBk - da ˙‡ ˜È‰Ï ‡lL ‰¯„51 »¿»∆…¿»ƒ∆¿»∆»
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ Ôa ‰È‰iL „Ú B˙˜ÈÓe52„Á‡ , ¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆«¿»»¿∆¿ƒ…∆∆»

,Èa ˙‡ ˜È‡ È‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰ .‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰«»»¿∆»«¿≈»ƒ∆∆¬ƒ»ƒ∆¿ƒ
- Ïe˙z ‡lL È„k BzL‡ ˜ÈzL ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆∆»ƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿«≈
;dÏ ÔÈÚÓBL ,˙BÁÙL ‰nk dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«»¿»¿ƒ»

daÓ L¯ÙÏ dÏ ‡e‰ ¯ÚvL53. ∆««»ƒ¿ƒ¿»

ואי 51) להניק, משועבדת (כתובות שהיא כלל חל הנדר ן
ס.).52)נט:). (שם ההנקה זמן סוף סא,53)שהוא שם

להניק  אחר תינוק לה יתן בעלה אם אפילו זה, ולפי א.
פרישותה  צער משום לה שומעים ג"כ חלב) צער לה (שאין
פירש: ורש"י ס"ב). פב, סי' אהע"ז שמואל' ('בית מבנה

ומצערה. בדדיה רב החלב

.„ÈÈ¯‰Â ,da ˙‡ ˜È‰Ï ˙·iÁ ‡È‰L ‰iÚ ‰˙È‰»¿»¬ƒ»∆ƒ«∆∆¿»ƒ∆¿»«¬≈
BzL‡ ˜È˙ ‡lL BÏ Èe‡¯L ¯ÈLÚ ‡e‰54ÈtŒÏÚŒÛ‡ , »ƒ∆»∆…»ƒƒ¿««ƒ

¯ÎBO - ˜È‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ,˙BÁÙL BÏ ÔÈ‡L∆≈¿»ƒ…»¿»¿»ƒ≈
ÌÚ ‰ÏBÚ ‰M‡‰L ÈtÓ ;‰ÁÙL ‰B˜ B‡ ‰˜ÈÓ¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ»»ƒ

˙„¯BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa55. «¿»¿≈»∆∆

שפחות,54) שתי מהם לקנות הראויים נכסים לו שיש כגון
ה"ו. לעיל (בראשית 55)כמבואר שנאמר א. סא, כתובות

לצער  ולא ניתנה לחיים - חי כל אם היתה היא "כי כ): ג,
ניתנה".

.ÂË,‰ÁÙL ˙B˜Ï B‡ ¯kOÏ ‡e‰ Èe‡¯ :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - Èe‡¯ BÈ‡ ¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈≈»»∆»¿»ƒ¿»»¿≈

‰Úe·LÏ ÌB˜Ó Ô‡k56. »»ƒ¿»

חייב 56) אינו שהוא ותפטר, היסת שבועת השבע לו לומר
שהיא  וכל בנה, את להניק משועבדת היא אלא כלום, לה
ראיה  להביא עליה - משעבודה עצמה להפקיע רוצה

(מגידֿמשנה).

.ÊË˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰L¯b˙pL ‰M‡‰57. »ƒ»∆ƒ¿»¿»≈ƒ»¿»ƒ
‡Ï Ì‡Â ,B˙˜ÈÓe d¯ÎO dÏ Ô˙B - ‰˙ˆ¯ Ì‡ :‡l‡∆»ƒ»¿»≈»¿»»¿ƒ»¿ƒ…
‰na .Ba ÏtËÓ ‡e‰Â Ba ˙‡ BÏ ˙˙B - ‰˙ˆ»̄¿»∆∆∆¿¿¿«≈«∆
;d¯Èk‰L „Ú B˙B‡ ‰˜È‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆…≈ƒ»«∆ƒƒ»
ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ‡ÓBÒ ‡e‰ elÙ‡Â ,d¯Èk‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ»«¬ƒ≈≈«¿ƒƒ

„Ïe‰ ˙kÒ ÈtÓ ,Bn‡Ó B˙B‡58d˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ , ≈ƒƒ¿≈«»««»»∆»ƒ»
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ „Ú ¯ÎOa B˙B‡ ‰˜ÈÓe59. ¿ƒ»¿»»««¿»»¿∆¿ƒ…∆

נט:).57) (כתובות יותר לו משועבדת אע"פ 58)שאינה
ואינו  ס.), (שם ובריח בטעם מכירה בראיה, מכירה שאינו
לזמן  שיעור רבינו נתן ולא אחרת. מאשה לינוק רוצה
לפי  אחד כל אלא בזה, שוים התינוקות כל שאין ההכרה,
אמר  שמואל (שם): ב'ירושלמי' שאמרו וכמו חריפותו,
אמי, מרחם בצאתי בה שהבחנתי מילדתי, את אני מכיר

מכירה. אני ומניקתו"59)ומאז אותה כופים לו, אין "ואם
במצות  חייבת אשה גם שהרי והטעם, ס"ה). פב סי' (אהע"ז
צדקה, מחמת בנה את לזון חייבת שעשירה וכשם צדקה,

שבדדיה, בחלב עשירה שהיא זו כך הצדקה, על וכופין
אהובה). (בני צדקה משום בנה את להניק אותה כופים

.ÊÈ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ ‰Le¯b‰60‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ «¿»≈»¿««ƒ∆ƒ
ÌÈ¯·c d¯ÎO ÏÚ ¯˙BÈ dÏ Ô˙B Ï·‡ ,da ˙‡ ‰˜ÈÓ¿ƒ»∆¿»¬»≈»≈«¿»»¿»ƒ
‰ÎÈÒÂ ‰˜LÓe ÏÎ‡Óe ˙eÒkÓ Ô‰Ï CÈ¯ˆ ÔËw‰L∆«»»»ƒ»∆ƒ¿«¬»«¿∆¿ƒ»

‰Ê· ‡ˆBiÎÂ61ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ˙¯aÚÓ‰ Ï·‡ .62. ¿«≈»∆¬»«¿À∆∆≈»¿
ÂÈL„Á eÓÏL63‰È‰iL ˙L¯‚Ó‰ ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,ezÏÓ‚e »¿√»»¿»«ƒ»¿»«¿…∆∆∆ƒ¿∆

‰È‰iL „Ú ‰pnÓ B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - dÏˆ‡ da¿»∆¿»≈«¿ƒƒƒ∆»«∆ƒ¿∆
˙B¯eÓb ÌÈL LL Ôa64Ô˙BÂ ÂÈ·‡ ˙‡ ÔÈÙBÎ ‡l‡ , ≈≈»ƒ¿∆»ƒ∆»ƒ¿≈

LÈ ,ÌÈL LL ¯Á‡Â .Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰Â ˙BBÊÓ BÏ¿¿≈∆ƒ¿««≈»ƒ≈
Ì‡Â ,˙BBÊÓ BÏ Ôz‡ - ÈÏˆ‡ ‡e‰ Ì‡ :¯ÓBÏ ·‡Ï»»«ƒ∆¿ƒ∆≈¿¿ƒ

˙BBÊÓ BÏ Ôz‡ ‡Ï - Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰65Ïˆ‡ ˙a‰Â . ≈∆ƒ…∆≈¿¿««≈∆
ÌÏBÚÏ dn‡66.LL ¯Á‡Ï elÙ‡Â , ƒ»¿»«¬ƒ¿««≈

ב.60) טו, עד 61)כתובות בניו במזונות הוא שחייב
יד.ש  יב, למעלה כמבואר שש, בני ולכשתלד,62)יהיו

והולכת  בנו לו נותנת רצתה, ואם הנקה. שכר בעלה לה יתן
ההנקה.63)לה. חדשי שעד 64)כ"ד ב. סה, כתובות

(עירובין  אמרו וכן לה, וצריך אמו אחרי כרוך הוא זה גיל
נ  אמו בצוות שש "בן "אין פב:): חולק: והראב"ד לו". וח

שיהא  עד ממנו בנו להפריש האב את שנכוף סובלת הדעת
חמש, ובן ארבע בן בתורה לחנכו חייב הוא והלא שש, בן
בהלכות  רבינו אולם הנשים". בין גדל והוא יחנכנו ואיך
להתלמד  התינוקות את "מכניסים כותב: ב) (ב, תורה תלמוד
כוונת  ואם אותו". מכניסים אין שש מבן ופחות . . שש. כבן
אביו  לדבר, היודע "קטן מב.): (סוכה שאמרו למה הראב"ד
תורה  תלמוד בהל' ג"כ ומבואר שמע", וקריאת תורה מלמדו
לחנכו  הוא יכול זה דבר בודדים, פסוקים שמלמדו ו) (א,
(מגידֿמשנה). לפעמים אצלו כשיבוא אמו אצל

תורה.65) וללמדו לחנכו עליו והלאה, כתובות 66)שמאז
ובתמרוקי  בגידוליה בה לטפל לאמה צריכה שהיא ב. קב,
תורה, מתלמוד פטורה וגם בהם, מצוי האב שאין הבנות,
הבת  טובת ולפיכך יג), (א, תורה תלמוד בהל' כמבואר
והשווה  ס"ח). פב סי' אהע"ז ('פרישה', אמה אצל להתגדל
- בבת הבחירה "לה מ"א): פי"ב (כתובות המשנה פירוש

בבן". הבחירה ולאב

.ÁÈepnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰˜„ˆÏ Èe‡¯ ·‡‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»»»»ƒ¿»»ƒƒƒ∆
BÁ¯k ÏÚa BÏ Èe‡¯‰67d˙B‡ ÔÈÊÂ68Ïˆ‡ ‡È‰Â »»¿«»¿¿»ƒ»¿ƒ≈∆

dn‡69,dÏˆ‡ dza - ¯Á‡Ï Ì‡‰ ˙‡O elÙ‡Â . ƒ»«¬ƒƒ»»≈¿«≈ƒ»∆¿»
Ê ‰È·‡ÂÔBf˙Â .·‡‰ ˙eÓiL „Ú ‰˜„ˆ ÌeMÓ d˙B‡ Ô ¿»ƒ»»»ƒ¿»»«∆»»»¿ƒ

.dn‡ Ïˆ‡ ‡È‰Â ‰a˙k È‡˙a B˙BÓ ¯Á‡ ÂÈÒÎpÓƒ¿»»««ƒ¿»≈¿À»¿ƒ≈∆ƒ»
¯Á‡ dÏˆ‡ ‰Èa eÈ‰iL Ì‡‰ ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»»≈∆ƒ¿»∆»∆¿»««
.d„Èa ˙eL¯‰ - ˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,Ô˙ÏÓbL∆¿»»«∆»¿»ƒ¿∆»¿≈»¿¿»»

Ô‰È·‡Ï Ô˙B‡ ˙˙BÂ70- Ï‰wÏ Ô˙B‡ ˙ÎÏLÓ B‡ , ¿∆∆»«¬ƒ∆«¿∆∆»«»»
ÔÈÏtËÓ Ô‰Â - ·‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ Ì‡71.Ô‰a ƒ≈»∆»¿≈¿«¿ƒ»∆

הט"ו).67) (פי"ב, לעיל כמבואר צדקה. עד 68)בתורת
הט"ו. פי"ב למעלה כמבואר ב.69)שתבגר, קב, כתובות

אביה, בית עם לישב יותר לה שטוב לביתֿדין נראה "ואם
פב  סי' אהע"ז (שו"ע עמה" שתשב לכוף יכולה האם אין
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ב.70)ס"ז). מב, ביבמות כמבואר האב, ליורשי או
בעל 71) ולדעת (מגידֿמשנה). בניה לגדל לאשה חיוב שאין

כי  צדקה, משום בניה לפרנס היא מחוייבת רוקח' 'מעשה
הואיל  אלא ח:), קידושין (ראה בצדקה חייבת האשה גם
מכח  מלישאנה ימנעו שאנשים ידוע והדבר להנשא, ורוצה
בנים  לגדל נוטה אדם אין עשירה היא ואפילו הבן, משא
לקהל, להשליכו או לאביו למסרו רוצה היא לפיכך אחרים,
וממונה. עשרה כפי בהחזקתו, חייבת שהיא ודאי זה אבל

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ואשה 1) אשתו בנכסי הבעל ירושת דין רבינו בו ביאר

ונכסי  מלוג נכסי דיני זה, לענין וחרשת וקטנה לו, האסורה
ושומרתֿיבם, האשה ומכירת האיש, מכירת לענין ברזל צאן
פירות, הבעל יאכל שלא מנת על לאשה מתנה יבמה, כתובת
ולד  עבור הגנב שמשלם כפל הנאה, בטובת כתובתה מוכרת
פקדונות  למי. ובושת וצער נזק באשתו, החובל מלוג. בהמת

קטנים. עבדים, מנשים,

.‡BzL‡ ˙M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ÏÚa‰2È˙ÓÈ‡Óe . «««≈¿»»»ƒÀ«ƒ¿≈≈»«
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,·‡‰ ˙eL¯Ó ‡ˆzMÓ ?d˙M¯Èa ‰kÊÈƒ¿∆ƒÀ»»ƒ∆≈≈≈¿»»¿««ƒ

‰tÁÏ ‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL3˙eL¯a ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ . ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿À»ƒ¿«¬≈ƒ¿
.‰pL¯ÈÈ - dÏÚa«¿»ƒ»∆»

נחלות 2) מהל' ובפ"א ה"ג, פי"ב למעלה רבינו כתב כן
א. קנח, ובבאֿבתרא ב. פט, יבמות וראה היא 3)ה"ח.
ה"א). פ"י (למעלה עמה והייחוד לביתו ההבאה

.·dÏÚ·Ï ‰È·‡ d¯ÒÓe ,‰Ò¯‡˙pL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆ƒ¿»¿»¿»»»ƒ»¿«¿»
dÏÚ·Ï ·‡‰ ÈÁeÏL ‰e¯ÒÓ B‡ ,dÏÚa ÈÁeÏLÏ B‡ƒ¿≈«¿»¿»»¿≈»»¿«¿»

ÂÈÁeÏLÏ B‡4- ‰tÁÏ ÒkzL Ì„˜ C¯ca ‰˙Óe , ƒ¿»≈»«∆∆…∆∆ƒ»≈¿À»
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡5dÏÚa ,‰È·‡ ˙È·a ÔÈ„Ú ««ƒ∆¿À»»¬«ƒ¿≈»ƒ»«¿»

dL¯BÈ6ÌÚ ·‡‰ ÈÁeÏL B‡ ·‡‰ CÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿≈ƒ»«»»¿≈»»ƒ
dnÚ „ÁÈ˙Â ¯ˆÁÏ C¯ca dÏÚa dnÚ ÒÎÂ ,ÏÚa‰«««¿ƒ¿«ƒ»«¿»«∆∆¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ»
dÏÚa ‰pL¯ÈÈ ‰Ê È¯‰ - ‰˙Óe ,ÔÈ‡eO ÌLÏ ÌL7. »¿≈ƒƒ≈»¬≈∆ƒ»∆»«¿»

,dÏÚa ˙È·Ï dÎÈÏB‰Ï ÏÚa‰ ÌÚ ·‡‰ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¬«ƒ»»ƒ«««¿ƒ»¿≈«¿»
ÌÚ B‡ ÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ·‡‰ ÈÁeÏL eÎÏ‰L B‡∆»¿¿≈»»ƒ¿≈«««ƒ
C¯„k ÔeÏÏ ¯ˆÁÏ dnÚ ÏÚa‰ ÒÎ elÙ‡ ,ÏÚa‰«««¬ƒƒ¿««««ƒ»¿»≈»¿∆∆
B‡ ·‡‰Â ÏÈ‡B‰ - „Á‡ ˜cÙa ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÔÈlL∆»ƒ¿≈¿»ƒ¿À¿»∆»ƒ¿»»
,ÔÈ‡eO ÌLÏ dnÚ „ÁÈ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,dnÚ ÂÈÁeÏL¿»ƒ»«¬«ƒ…ƒ¿«≈ƒ»¿≈ƒƒ

‰È·‡ ‰pL¯ÈÈ - ‰˙Ó Ì‡8d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»ƒ»∆»»ƒ»««ƒ∆¿À»»
.dÏÚa ˙È·a¿≈«¿»

הבעל 4) בשלוחי ופגעו שלוחיו, ע"י לו משלחה האב שהיה
להם. לנדונייתה.5)ומסרוה אביה שייחד מטלטלין

ב.6) מח, נישואין,7)כתובות לשם עמו שמשנתייחדה
בעלה. ברשות היא כל 8)הרי הגדירו, שם ובתלמוד שם.

וכל  נישואין, לשם היא עמה כניסתו סתם שלו, היא שהחצר
שפירשו  לא אם ללון, היא כניסתם סתם שלה, היא שהחצר
שנמשך  מפני זה כל השמיט ורבינו נישואין. לשם שהיא
שנכנסה  כל ובוודאי בזה. לחלק ירד שלא הרי"ף, אחרי
כנשואה, היא הרי בסתם אפילו עמו ונתייחדה שלו לחצר
ונעשית  "הואיל (ה"א): למעלה שכתב במה נכלל וזה

שאינה  חצר בסתם רבינו עוסק וכאן יירשנה", בעלה ברשות
עמה  שיתייחד עד ללון, - סתמה ולפיכך שלו. ולא שלה

נישואין. לשם

.‚˙¯‚Ba ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ9‰ÓÏ‡ B‡ ‰ÓB˙È B‡10, ¿≈ƒ»¿»∆∆¿»«¿»»
ÔÈ‡Â ,dÏÚa ˙È·Ï ‰È·‡ ˙ÈaÓ dÓˆÚa ‡È‰ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ≈»ƒ»¿≈«¿»¿≈
ÔÈ‡ - C¯ca ‰˙Óe ,ÂÈÁeÏL ‡ÏÂ dÏÚa ‡Ï dnÚƒ»…«¿»¿…¿»≈»«∆∆≈

d˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰11. «««≈»

בה.9) רשות לאביה כל 10)שאין קטנה, שהיא אע"פ
למעלה  כמבואר בה, רשות לאביה אין משנשאת שנתאלמנה

הי"ב). יורשה,11)(פ"ג, בעלה אין שנתארסה אע"פ
בדרך  עמה שלוחיו או בעלה ואם א. נג, בכתובות כמבואר
לא  שעדיין אע"פ ירושה לענין ברשותו נעשית בעלה, לבית

הכ"ב). (פי"א, נדרים הל' והשווה לחופה. נכנסה

.„BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ‰M‡ ‡OBp‰12BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - «≈ƒ»∆ƒ¬»ƒ¿≈
ÔÈLec˜ da13‰pL¯ÈÈ - ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,14ÔÎÂ . »ƒƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¿≈

‰pËw‰ ˙‡ ‡OBp‰15‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «≈∆«¿«»««ƒ∆≈ƒ∆»
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜16‰pL¯ÈÈ - ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,17Ï·‡ . ƒƒ¿ƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¬»

.‰pL¯ÈÈ ‡Ï - ‰˙Ó Ì‡ ,˙L¯Á ‡OpL Áwt‰«ƒ≈«∆»»≈∆∆ƒ≈»…ƒ»∆»
‰pL¯ÈÈ - ‰˙Óe ˙Áwt ‡OpL L¯Á‰Â18‡È‰ È¯‰L ; ¿«≈≈∆»»ƒ««≈»ƒ»∆»∆¬≈ƒ

dBÓÓ BÏ ‰˙kÊÂ ,˙‡O dzÚ„Ïe ,˙Úc ˙a19. «««¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»»»

המנויות 12) ה'שניות' וכן עשה, איסור או לאו איסור
ה"ו). (פ"א, תופסין,13)למעלה קידושין אלה בכל

ביאתן  על שחייב לעריות פרט הי"ד), (פ"ד למעלה כמבואר
הי"ב. שם כמבואר בהן, תופסין קידושין שאין כרת  עונש

פ"ב.14) יבמות מרשות 15)תוספתא שיצאת או יתומה
ה"ז). (פ"ד, למעלה כמבואר אלא 16)אביה, התורה, מן

שם  כמבואר גט, בלא ויוצאה למאן ויכולה סופרים, מדברי
שאינה 17)ה"ח. הקטנה את "הנושא אבל א. קח, יבמות

למעלה  ראה שש, מבת פחותה שהיא (כגון מיאון צריכה
(לשון  אישות" שום כאן אין שהרי יורשה, אינו ה"ז) פ"ד,

ה"י). פ"א נחלות בהל' כתובה 18)רבינו לה שאין כשם
דעת  בת אינה והיא יורשה. אינו כך ה"ד), פי"א (למעלה
למעלה  מפורשים - וחרשת חרש בנכסיה. לזכותו שתוכל

הכ"ו). כגון 19)(פ"ב ממנו, כתובה לה יש ולפעמים
ומקור  ה"ו). (פי"א למעלה כמבואר ביתֿדין, שהשיאה

ה"ב). (פ"א כתובות ב'ירושלמי' הדברים

.‰‰È·‡ ˙Ú„Ï ‰Lc˜˙pL ‰pË˜20‡lL ˙‡OÂ , ¿«»∆ƒ¿«¿»¿««»ƒ»¿ƒ»∆…
ÂÈÙa ÔÈa ,‰È·‡ ˙Ú„Ï21ÂÈÙa ‡lL ÔÈa22ÏBÎÈ - ¿««»ƒ»≈¿»»≈∆…¿»»»

e¯‡aL BÓk ,˙BÁÓÏ ·‡‰23Ì‡ ,·‡‰ ˜˙L elÙ‡Â . »»ƒ¿¿∆≈«¿«¬ƒ»«»»ƒ
dL¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰˙Ó24·‡‰ ‰ˆ¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ≈»≈«««¿»∆»ƒ≈»»»»

‰È‡eOa25. ¿ƒ∆»

הודיעתו.20) כאן.21)שלא לעיר 22)שהוא שהלך
הי"ג.23)רחוקה. פ"ג, שתיקתו 24)לעיל שאין

מה:). (קידושין ושותק עליה הוא כועס כי כלום, מוכיחה
תרומות 25) הל' והשווה בפירוש. להם שהסכים בחייה,

הט"ז). (פ"ח,

.ÂdÏÚaÓ ‰L˜·e ‰˙ÏÁL ‰M‡‰L ,ÌÈB‡b‰ e¯B‰«¿ƒ∆»ƒ»∆»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
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ÔÈ‡ - ‰pL¯ÈÈ ‡lL È„k ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ‰pL¯‚iL∆¿»¿∆»¿≈≈¿…¿À»¿≈∆…ƒ»∆»≈
ÈÈ‡Â B˙B‡ ‰‡BO È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»«¬ƒ»¿»¬ƒ¿»¿≈ƒ
d˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - BnÚ „ÓÚÏ ‰ˆB¯»«¬…ƒ≈¿ƒ»¿≈»ƒ»

˙„¯BÓ ÔÈ„k26‰Ê ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈ„Â .27. ¿ƒ∆∆¿ƒ»∆∆

מיד.26) לגרשה אותה שכופין ה"ח, פי"ד למעלה המבואר
(רי"ף 27) מבעליה נכסיה להבריח אלא זו נכתוונה שלא

גירשה  לא ועדיין לגרשה, עיניו נתן אם וכן פ"ה). כתובות
ס"ה). צ סי' (אהע"ז יורשה -

.ÊÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÔÈa ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk28ÔÈa »¿»ƒ∆≈»ƒ»≈ƒ¿≈…«¿∆≈
‚BÏÓ ÈÒÎ29Ì‡Â .‰ÈiÁa Ô‰È˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ÏÚa‰ - ƒ¿≈¿«««≈»≈≈∆¿«∆»¿ƒ

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïk‰ dÏÚa L¯BÈ - dÏÚa ÈiÁa ‰˙Ó≈»¿«≈«¿»≈«¿»«…¿ƒ»ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙‡OpL ¯Á‡ ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰M‡‰ ‰¯ÎÓ»¿»»ƒ»ƒ¿≈¿««∆ƒ»««ƒ

Ò¯‡˙zL Ì„˜ dÏ eÏÙ ÌÈÒÎp‰ Ô˙B‡L30ÏÚa‰ - ∆»«¿»ƒ»¿»…∆∆ƒ¿»≈«««
˙BÁB˜l‰ „iÓ ˙B¯t‰ ‡ÈˆBÓ31Ï·‡ ,‰ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ƒ«≈ƒ««»»¿≈«∆»¬»

„Ú ‚BÏÓ ÈÒÎ Ûe‚a ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ;Ú˜¯w‰ Ûe‚ ‡Ï…««¿«∆≈¿¿ƒ¿≈¿«
˙eÓzL32a ‰˙Ó .˙BÁB˜l‰ „iÓ Ûeb‰ ‡ÈˆBÓ - ÂÈiÁ ∆»≈»¿«»ƒ«ƒ««»

ÌÈÓ„ ‡Ïa33˙BÁB˜l‰ „iÓ ‰Á˜lL ÌÈÓc‰ Ì‡Â . ¿…»ƒ¿ƒ«»ƒ∆»¿»ƒ««»
:¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙BÁB˜lÏ Ô¯ÈÊÁÓ - ÔÓˆÚa ÔÈÓi«̃»ƒ¿«¿»«¬ƒ»«»¿≈»«

Ô‰ ‰‡ÈˆÓ ‡nL34. ∆»¿ƒ»≈

עליו.28) הנכסים אחריות הבעל קיבל 29)שקיבל שלא
(פט"ז  למעלה כמבואר לה, פחתו פחתו ואם אחריותם, עליו

בה.30)ה"א). זכה לא שעדיין נפלו, ובזכותה
זכאית 31) ואינה לו משועבדים שהפירות ב. עח, כתובות

בכל.32)למכרם. הלקוחות זכו בחייה, הבעל ימות ואם
(שם 33) ראשון לוקח הוא והרי כלוקח, חכמים שעשאוהו

לקמן  ראה ברזל, צאן בנכסי מכירתה ולענין וברש"י ). נ.
טו. אפרים,34)הלכה רבינו וכתב פ"ד. כתובות רי"ף

רוצה  הלוקח ואם קיימת, מכירתה בעלה ברשות מכרה שאם
זו, במכירה הערים לא אם הבעל את להחרים הוא יכול
הלוקח  את להפסיד ולהנאתו, לדעתו היה הכל ושמא

(מגידֿמשנה).

.ÁÏÚaÏ ÔÈÚe„È‰ ÌÈÒÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na35; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«««
Ú„È ‡ÏÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈÒÎ dÏ eÏÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿…»«

Ìi˜ d¯ÎÓ - Ô˙B‡ ‰¯ÎÓe ,ÏÚa‰ Ô‰a36‰Òe¯‡ ÔÎÂ . »∆«««»¿»»ƒ¿»«»¿≈¬»
Ìi˜ d¯ÎÓ - ÔÈ‡eOp‰ Ì„˜ ‰¯ÎnL37ÏÚaÏ ÔÈ‡L ; ∆»¿»…∆«ƒƒƒ¿»«»∆≈«««

.ÒÎiL „Ú ÌeÏk B˙Òe¯‡ ÈÒÎa¿ƒ¿≈¬»¿«∆ƒ¿…

לירושה.35) לה שיפלו מצפה שהיה נשאה, כן מנת שעל
ב.36) עח, שם.37)כתובות

.Ë·B¯˜ ÔÈa ,¯Á‡Ï ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙kL ‰M‡‰38ÔÈa »ƒ»∆»¿»»¿»∆»¿«≈≈»≈
‡OpzL Ì„˜ ,˜BÁ¯39‰L¯b˙ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »…∆∆ƒ»≈««ƒ∆ƒƒ¿»¿»

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰zn‰ ÏËaz ‰ÓÏ‡˙ B‡ƒ¿«¿¿»ƒ»≈««»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
‰zÓ40ÂÈiÁa ‰˙Ó Ì‡Â ,Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ , «»»≈«««≈≈≈∆¿ƒ≈»¿«»

‡OpzL Ì„˜ Ô˙B‡ ‰˙ È¯‰L ;ÔL¯BÈ BÈ‡ -41. ≈¿»∆¬≈»¿»»…∆∆ƒ»≈
B˙zÓ ‰zn‰ Ïa˜Ó ‰˜È ,dÏÚa ÈiÁa ˙eÓzLÎe¿∆»¿«≈«¿»ƒ¿∆¿«≈««»»«¿»

¯eÓb ÔÈ˜42˙ˆ˜Ó ‰˙ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»»¿…∆»¬ƒ»¿»ƒ¿»
‰˜ :Ïa˜ÓÏ ‰·˙ÎÂ ,‰È‡eO Ì„˜ Ìlk B‡ ‰ÈÒÎ¿»∆»À»…∆ƒ∆»¿»¿»«¿«≈¿≈

‰ˆ¯‡LÎÏÂ ÌBi‰Ó43„Ú ¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ ‡Ï È¯‰L , ≈«¿ƒ¿∆∆¿∆∆¬≈…»»ƒ¿»»«
Ì‡Â ,‰zn‰ d˙B‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆≈«««≈≈»««»»¿ƒ

dL¯BÈ BÈ‡ - ‰˙Ó44. ≈»≈¿»

משפחה.38) מבעלה,39)קרבת נכסיה להבריח נתכוונה
ובפירותיהם. בהם יזכה מברחת 40)שלא "שזו הי"ב, פ"ו

שלא  מבעלה להבריח אלא נכסיה כל כתבה ולא היא,
התלמוד  וכביאור לה". יחזרו להם צריכה וכשתהיה יירשנה,
לאחרים. ממונו ונותן עצמו את עוזב אדם אין עט.) (כתובות

היה 41) סבור שהרי לבעל, ידועים שאינם כנכסים הם והרי
(שם  נשאה נכסים לה שאין ועלֿמנת גמורה, שהמתנה

לכל.42)וברש"י). קודם הוא מתנה, שטר לו ויש הואיל
זוכה  המקבל היה נכסיה, מקצת רק לו כותבת היתה ואם
המתנה  אין - נתאלמנה או נתגרשה ואפילו מיד, בהם
גמרה  נכסים, מקצת לעצמה ושיירה הואיל כי חוזרת.

(שם). שלם בלב נכסיה ואומר 43)להקנות ארצה, אם
לזכות, יבוא שאם מבעלה, הברחה כאן ויש הן. אח"כ:
המקבל  ואם למפרע, קיימת ונמצאת במתנה רוצה אני תאמר

וברש"י). (שם, רוצה איני תאמר להחזיק, שם:44)יבוא
דעתו  סמכה שלא לבעל", ידועים שאינם כנכסים "עשאום

עליהם.

.ÈÌ·È ˙¯ÓBL45dÏ LÈ46ÌÈÒÎ ‰zÓa ÔzÏÂ ¯kÓÏ ∆∆»»≈»ƒ¿…¿ƒ≈¿«»»¿»ƒ
Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk dÏ eÏÙpL47,˙B¯t Ì·iÏ ÔÈ‡Â . ∆»¿»¿∆ƒ∆∆»»¿≈«»»≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa elÙ‡48„Ú ,ÂÈÁ‡Ï ‰ÒÈÎ‰L ¬ƒ¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ«
Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk ‰˙Ó .ÒÎiL49‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈ - ∆ƒ¿…≈»¿∆ƒ∆∆»»¿∆»≈»ƒ»

dlL ‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈL¯BÈ50ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ51, ¿ƒ¿ƒ¿≈¿∆»«¬ƒƒ¿≈…«¿∆
d˙a˙k ÌÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ52Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ ¿¿≈«««¿ƒ¿À»»«¬ƒƒ¿≈…

ÏÊ¯a53d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ .54. «¿∆¿¿≈««««»ƒƒ¿»»

או 45) שייבמה, ליבם ממתנת והיא בנים, בלא מת שבעלה
לה. לה 47)יכולה.46)שיחלוץ שנפלו שארוסה אע"פ

ארוסה  שסתם מפני לכתחילה, מוכרתם אינה נכסים
כמו  לחליצה עומדת יבם, שומרת אבל עומדת, לנישואין
כתובות  ('תוספות' בנכסיה היא עצמאית ולפיכך לייבום,

נכסי 48)עח.). בפירות כלום לו שאין לומר צורך ואין
שאם  לגמרי לרשותה עומדים שהם לאחיו, שהכניסה מלוג
לפנינו. כמבואר אותם, יורשים אביה יורשי מתה,

היא 49) הרי לו, זקוקה שהיתה מכיון ליורשה, רוצה והיבם
זו', ו'זיקה הואיל בטענה, באים אביה יורשי וגם כנשואתו.
חולצת) שהיתה אפשר (שהרי נשואה כספק אלא אינה
לח:). (יבמות החוקיים יורשיה הם הרי נשואה, אינה ושמא

ואם 50) לה, פחתו - פחתו שאם המוחלטת, ברשותה שהם
מבעלה, יוצאת כשהיא עמה ויוצאים לה, הוסיפו - הוסיפו

ה"א). (פט"ז לעיל אינה 51)כמבואר שמא מספק,
ועלינו 52)כנשואה. הבעל, בחזקת שהם ותוספת, עיקר

בחזקתו. ממון כנשואה,53)להעמיד היא שמא מספק,
אחראי  והוא לו, פיחתו - פיחתו שאם הבעל בחזקת הם הרי
האשה  יורשי בחזקת הם הרי כנשואה, אינה ושמא להם,
באים  והללו ו"הואיל אביה, מבית אלו נכסים שהביאה
ובבאֿבתרא  פ: (כתובות יחלוקו" - לירש באים והללו לירש
ה"ו). ופ"ה ה"ט. (פ"ג, נחלות הל' והשווה קנח:).
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מז:),54) (כתובות כתובתה תחת קבורתה תיקנו שהרי
- והתוספת העיקר - כתובתה יורשים הבעל ויורשי והואיל

פא.). (שם לקברה עליהם

.‡ÈdÏÚa ÈÒÎ Ïk ÏÚ d˙a˙k - Ì·È ˙¯ÓBL55. ∆∆»»¿À»»«»ƒ¿≈«¿»
a ¯kÓÏ ÏBÎÈ Ì·i‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏÌ„˜ ÔÈa ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎ ¿ƒ»≈«»»»ƒ¿…¿ƒ¿≈»ƒ≈…∆

˜ÏÁ B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ¯ÎÓ Ì‡Â .ÌeaÈ ¯Á‡ ÔÈa ÌeaÈƒ≈««ƒ¿ƒ»«»««»»»«
ÌeaÈ ¯Á‡ ÔÈa ÌeaÈ Ì„˜ ÔÈa ,˙n‰ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»¿ƒ¿≈«≈≈…∆ƒ≈««ƒ
el‡ ÌÈÒÎ e·iÁ˙ ¯·kL ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿∆¿»ƒ¿«¿¿»ƒ≈

d˙a˙k Ô‰Ó ˙Ba‚Ï ‰ÓÏ‡Ï56. »«¿»»ƒ¿≈∆¿À»»

אינו 55) והיבם לכתובה, אחראים נכסיו שכל הראשון,
כתובה. לה כתובתה 56)כותב ואפילו ב. פא, כתובות

כדי  (שם), למכור יכול אינו - מנה במאה נכסים והניח מנה,
ואפילו  הלקוחות, מן ולטרוף ולטרוח לחזור תצטרך שלא
או  יאבדו שמא אנו חוששים כתובה, כנגד לה ישאיר
ד"ה  א, עמוד שם ('תוספות' שישאיר השדות ישתדפו
ומתחייב  לאשתו כתובה הכותב אחר בעל כל אבל הרוצה).
אשתו  אין לקנות, ושעתיד שקנה מהנכסים לה לפרוע
נכסיו  כל ועל עליו שעבודה שהרי נכסיו, מלמכור מעכבתו

א. לט, יבמות ב'תוספות' וראה שם). (רש"י

.·ÈÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ÂÈÁ‡ ÁÈp‰Â BzÓ·È ˙‡ Òk»«∆¿ƒ¿¿ƒƒ«»ƒ≈¿À»ƒ
Ú˜¯wÏ57ÏÎB‡ Ì·i‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈ - ««¿«ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿«»»≈

Ô‰È˙B¯t58. ≈≈∆

שם 57) (משנה, לכתובתה משועבדים הם ואף כקרקע, דינם
פב.). שם לקיש וכריש שלה 58)פ: הקרקע שאפילו

בפירות. זוכה בעלה הרי ממש,

.‚ÈÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ˙B¯t ÁÈp‰ƒƒ«≈¿ƒƒ««¿«¿≈ƒƒƒ«
BÓk Ô‰a LnzLÓe ,Ì·È ÏL Ïk‰ - ÔÈÏËÏhÓe ˙BÚÓ»ƒ«¿¿ƒ«…∆»»ƒ¿«≈»∆¿

‰ˆ¯iLÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰L .·kÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â , ∆ƒ¿∆¿≈»¿»¿«≈∆«ƒ«¿¿ƒ≈
Ô‰Ó ˙Èa‚ ‰a˙k‰59ÌÈB‡b‰ ˙w˙a ‡l‡60ÔÈ‡Â , «¿À»ƒ¿≈≈∆∆»¿«»««¿ƒ¿≈

ÂÈÏÚ Ô¯Ò‡Ïe ÂÈÁ‡ ÈÒÎpÓ BÚÓÏ BÊ ‰w˙a Ák…«¿«»»¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»¿»»»
.Ì‰a ÔzÈÂ ‡OÈ ‡lL BÊ ˙eÈ¯Á‡a¿«¬»∆…ƒ»¿ƒ≈»∆

בעלה 59) מות לאחר תפסה אם וגם שם, במשנה כחכמים
הי"א). פי"ח (למעלה מועילה התפיסה אין - הראשון

בכתובתה:60) כתוב היה ואם ה"ז). (פט"ז למעלה כמבואר
מהמטלטלין  גובה שאז ממטלטלין", בין מקרקעות "בין
משועבדים  הם אף ה"ח) שם למעלה (כמבואר הדין מצד
(מגידֿ קרקע בדמיהם ולוקחים אותם ומוכרים לכתובתה

משנה).

.„È‰a˙k dÏ ‰˙È‰ ‡lL ‰Ó·È61‰ÏÁnL B‡ , ¿»»∆…»¿»»¿À»∆»¬»
.BˆÙÁk Ô˙BÂ ¯ÎBÓe ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎa ‰ÎÊ - d˙a˙k¿À»»»»¿ƒ¿≈»ƒ≈¿≈¿∆¿
Ïk eÈ‰ÈÂ ,‰‡Ó ‰a˙k dÏ ·zÎÈ ,BzÓ·È ˙‡ ÒÎiLÎe¿∆ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿…»¿À»≈»¿ƒ¿»
Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,d˙a˙ÎÏ ÔÈ‡¯Á‡ ÂÈÒÎ¿»»«¬»ƒƒ¿À»»ƒ¿»»«»ƒ∆≈»∆

‰a˙k62. ¿À»

שאינה 61) כתובה, בעלה לה כתב ולא ארוסה שהיתה כגון
הי"א). פ"י (למעלה כלום קלה 62)גובה תהא שלא כדי
פב:). (כתובות להוציאה בעיניו

.ÂËÈÒÎa ˙‡OpL ¯Á‡ ‰˙pL B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»∆»¿»««∆ƒ»¿ƒ¿≈
‰˙OÚ ‡Ï - ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈa dÏÚ·Ï ÔÈa ,ÏÊ¯a Ô‡…̂«¿∆≈¿«¿»≈«¬≈ƒ…»¿»

ÌeÏk63ÔÈa ,BzL‡ ÈÒÎa Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÏÚa ÔÎÂ . ¿¿≈««∆»««¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈa ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ64. ƒ¿≈…«¿∆≈ƒ¿≈¿…»»¿

לבעלי,63) עשיתי רוח נחת לטעון: יכול לבעלה, כשנתנה
שם). הרי"ף וכפירוש נ. (בבאֿבתרא שלם בלב ולא
בלי  כלום מעשיה שאין ודאי לאחרים, מכרה או וכשנתנה
וראה  נה:). (גיטין ובאחריותו שלו הם שהרי הבעל, רשות
או  מכירתה הבעל קיים שאם ה"ג, מכירה מהל' בפ"ל

קיים. הכל - אףֿעל64ֿ)מתנתה לאלתר, מכירתו ובטלה
ברזל  צאן מנכסי כתובתה גביית לידי הגיעה לא שעדיין פי
בתי  אחר לחזר אשה של דרכה שאין לפי - ראב"ד) (ועי'
לגבות  כשתבוא גירושין בשעת או מותו לאחר דינים,
ומגידֿ ה"א, פ"ז יבמות ('ירושלמי' הלקוחות מידי כתובתה
ואינו  הם שלה מלוג ונכסי ה"ג). מכירה מהל' פ"ל משנה
"בעל  בענין פ. בכתובות וראה נ. (בבאֿבתרא למכרם יכול

לפירות"). קרקע שמכר

.ÊËÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÏL ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎÓ»«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
È‡M¯ BÈ‡L65¯kÓÓ B¯kÓÓ - ¯ÎÓ Ì‡ ,66e¯ÎÓ . ∆≈««ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»¿

‰lÁz LÈ‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa - ‚BÏÓ ÈÒÎa Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿≈¿≈∆»«ƒ»ƒ¿ƒ»
¯ÊÁÂ ‰M‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa ,‰M‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ»ƒ»≈∆»«ƒ»ƒ»¿»«

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - LÈ‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ67. ¿»«ƒ»ƒƒ¿»«»

לעצמה.65) תטלם יגרשנה אם דומים 66)שהרי שאינם
ולפיכך  עליה, סומכת ודעתה ונפסדת כלה שאינה לקרקע
ולהפסידם  לכלותם שיכול מטלטלין אבל בטל, מקחו
שאמרו  וזהו כך, כל עליהם סומכת דעתה אין לגמרי,

למכור  רשאי אדם שאין ה"ג), פ"ו (כתובות כלי ב'ירושלמי'
מהל' פ"ל (מגידֿמשנה כלום עשה לא אמרו: ולא אשתו,

ה"ה). יכולה 67)מכירה היא ואין א. נ, בבאֿבתרא
בסמוך. כמבואר לבעלי, עשיתי רוח נחת לטעון:

.ÊÈdÏÚ·Ï ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»ƒ¿≈¿¿«¿»
ÈÒÎa ¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ;ÔÈÓi˜ d˙zÓe d¯kÓÓ -ƒ¿»»«¿»»«»ƒ¿≈»¿»«¿ƒ¿≈

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :‚BÏÓ68ÌÈÒÎ ¯‡La Ï·‡ . ¿«««»ƒƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»¿»ƒ
.¯ÓBÏ dÏ LÈ -≈»«

תמכרם 68) לא אם איבה לו תהיה לא ממש, שלה שהם כיון
בכל  ואם בו, למחות מבעלה יריאה ואינה לאחרים, או לו
שם). (בבאֿבתרא קיים ממכרה לאחרים או לו מכרה זאת

.ÁÈÈÒÎpÓ dÏÚ·Ï ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆»¿»»¿»¿«¿»ƒƒ¿≈
„ÁiL ‰„O B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,ÏÊ¯a Ô‡…̂«¿∆≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ»∆∆ƒ≈

d˙a˙Îa dÏ69d˙a˙Îa dÏ ·˙kL ‰„O B‡ ,70B‡ , »ƒ¿À»»»∆∆»«»ƒ¿À»»
BlMÓ ÌeL dÏ ÒÈÎ‰L ‰„O71.dÏÚa ‰˜ ‡Ï - »∆∆ƒ¿ƒ»ƒ∆…»»«¿»

ÏÎa ˙¯ÊBÁ - ‰Bˆ¯a ‰M‡‰ „iÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»ƒ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¿»
‰ˆ¯zL ˙Ú72ÈtÓ ‡l‡ ‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL . ≈∆ƒ¿∆∆…»¿»¿…»¿»∆»ƒ¿≈

‰È‡¯ ÏÚaÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .d˙Èa ÌBÏL73BzL‡ ÈÒÎa ¿≈»¿ƒ»≈«««¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿
e¯‡aL BÓk ,‚BÏÓ ÈÒÎpÓ ıeÁ ÏÏk74. ¿»ƒƒ¿≈¿¿∆≈«¿

ופרעון 69) אפותיקי שתשמש שדה לה ייחד נישואין לאחר
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כתובתה. ושמוה 70)לגביית נדוניא, שדה לו שהכניסה
בכתובתה. שדה 71)ורשמוה לה הכניס נדונייתה כנגד

והשווה  הי"א. פכ"ג לקמן כמבואר בכתובתה, ורשמה משלו
ה"ג. מכירה מהל' בלבה 72)פ"ל גמרה לא ודאי כי

לו  שחתמה ומה לכתובתה, המשועבדות שדות לו להקנות
או  במיתה נתת עיניך יטעון: שמא ממנו, שיראה מפני -
נ.). מט: (בבאֿבתרא לחתום מסרבת את לפיכך בגירושין,

אין 73) נכסים אותם לו מחלה ואפילו בשטר, או בעדים
לעיקר  אלא מועילה מחילתה אין כי לו, מועילה מחילתה
לא  שבאלה הכ"ח), פי"ח למעלה (כמבואר ותוספת כתובה
לו: לומר יכולה שהיא לו, תמחלם לא אם איבה לו תהיה
ואם  - לך למחול מבקש אתה ולפיכך בגירושין, נתת עיניך
(מגידֿמשנה). מחילה מחילתה מחלה, זאת בכל

הי"ז.74) למעלה

.ËÈ‰ÏÁÓe ,e·‚pL B‡ e„·‡L ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆∆»¿∆ƒ¿¿»¬»
‰pnÓ e˜Â ,dÏÚ·Ï Ì˙B‡ ‰M‡‰75‰‡¯È - ÌÈ„Úa »ƒ»»¿«¿»¿»ƒ∆»»≈ƒ≈»∆

‡‰ .ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ,ÈÏƒ∆≈»¿»««««»ƒƒ¿«¿ƒ»
,˙eÈ¯Á‡ dÏ ÔÈ‡L d„iÓ ewL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆¿ƒ∆»ƒ»»∆≈»«¬»

d¯ÈÊÁ‰L76‚BÏÓ ÈÒÎ el‡ ÌÈÒÎ77ÔÈ‡ È¯‰L . ∆∆¡ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿≈¿∆¬≈≈
,ÌÈÒÎpa ˜ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ ÌeÏk ÏhÏ ‰È‡¯ ‡È·Ó ÏÚa‰«««≈ƒ¿»»ƒ…¿¿…¿«¬ƒ«¿»ƒ

ÌlLlÓ d˙ÚÈ·zÓ ¯Ët‰Ï ‡l‡78BÏ ‰˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈¬»ƒ»¿»
ÈtÓ ,‰˜ ‡Ï - ÔÈÓiw‰ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÏËÏhÓ ‰zÓ«»»ƒ«¿¿≈…«¿∆««»ƒ…»»ƒ¿≈

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ dÏ LiL79. ∆≈»««««»ƒƒ¿«¿ƒ

ה"ט).75) פ"י למעלה (כמבואר סודר שהפכה.76)בקנין
ה"א).77) פט"ז למעלה (כמבואר עליו אחריותם שאין
שעבוד.78) מחילת אלא מתנה כאן מבואר 79)אין

הקודמת. בהלכה

.Î˙B¯ÙÏ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÏÚa80;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ««∆»««¿«¿≈…»»¿
eÈ˜˙‰ ‡lL ÈtÓÁÈÂ¯‰Ï È„k ‡l‡ LÈ‡Ï ˙B¯t ƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ≈»ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«

˙Èa‰ ˙‡ˆB‰a81Á˜ÏÂ ˙B¯ÙÏ ¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿»«««ƒ¿ƒ»ƒ»««≈¿»«
‰¯BÁÒÏ ˙BÚn‰ Ô˙B‡82BÏ ÔÈÚÓBL -83. »«»ƒ¿»¿ƒ

הקרקע 80) וגוף פירותיהם, הלוקח שיאכל מלוג נכסי מכר
לאשה. לה 81)ישאר וייטיב מצוי הבית מזון שיהא

וברש"י). פ: יהיה 82)(כתובות והריוח בהן, וליתן לישא
הבית. שם.83)להוצאת

.‡ÎÔ‰ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ Ì‡ :ÌÈÙÒk ‰M‡Ï eÈ‰84- »»ƒ»¿»ƒƒƒ¿≈…«¿∆≈
Ô‰a Ô˙BÂ ‡OB ‰Ê È¯‰85Ô‰ ‚BÏÓ ÈÒÎ Ì‡Â ;86- ¬≈∆≈¿≈»∆¿ƒƒ¿≈¿≈
BÏ Ô˙B‡ ‰ÒÈÎ‰L ÔÈa87B‡ ‰M¯Èa dÏ eÏÙpL ÔÈa , ≈∆ƒ¿ƒ»»≈∆»¿»ƒÀ»

dÏ e˙ B‡ ÔÈÏËÏhÓ dÏ eÏÙ B‡ ,‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»»¿»ƒ«¿¿ƒ»¿»
ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿≈

Ô‰È˙B¯t88. ≈≈∆

עליו.84) אחריותם בעלה להרויח 85)שקיבל כדי
ה"ג). פ"ו כתובות הבעל 86)('ירושלמי' קיבל שלא

וכו' לה פחתו פחתו, אם האשה ברשות והם עליו, אחריותם
ה"א). פט"ז למעלה הנישואין.87)(כמבואר בעת

את 88) מכלה הוא הרי המטלטלין, או הכספים יוציא אם כי
שתשאר  קרקע בהם יקח לפיכך כלום, לה ישאר ולא הקרן

עט.). (כתובות האשה לרשות קיימת קרן

.·ÎeÏ·ÁL ‰M‡‰ ÔÎÂ89˙BÚn‰ Ïk - ÌÈ¯Á‡ da ¿≈»ƒ»∆»¿»¬≈ƒ»«»
dÏ ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰90ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ »¿»≈»ƒ»«»∆«¿«¿«««≈

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ÈL BÓk Ô‰È˙B¯t91. ≈≈∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈

והזיקוה.89) אותה כגון:90)שהיכו נזקה, כתשלומי
סה:). בכתובות (כמבואר ופגם בושת פ"ד 91)צער,

כח. הלכה להלן וראה הט"ו.

.‚ÎÌÈ˜Ê Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„·Ú dÏ eÏÙ92‡Ï , »¿»¬»ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ…
‰È·‡ ˙Èa Á·L ÈtÓ e¯ÎnÈ93ÌÈ˙ÈÊ dÏ eÏÙ . ƒ»¿ƒ¿≈∆«≈»ƒ»»¿»≈ƒ

ÌeÏk da ˙BÏÈ‡‰L Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÙ‚e94 ¿»ƒ¿…»»¿««¿«∆»ƒ»»¿
ÌÏetË È„k ÔÈOBÚ Ì‡ -95Á·L ÈtÓ ,e¯ÎnÈ ‡Ï - ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ»¿ƒ¿≈∆«

‰È·‡ ˙Èa96,ÌÈˆÚÏ e¯ÎnÈ el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; ≈»ƒ»¿ƒ»¬≈≈ƒ»¿¿≈ƒ
˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ97. ¿ƒ»«»∆«¿«¿≈≈

מהר.92) כלה שהקרן קיימים 93)ונמצא שהם זמן כל כי
ולפיכך  אביה, ולבית לה ולתפארת לשם הם הרי - אצלה

עט:). (כתובות לעכב יכולה זיתים 94)היא קנה שאביה
פירות  יאכל והוא המוכר, בקרקע שיהיו עלֿמנת קרקע בלא

וברש"י). (שם שייבשו הוצאתם.95)עד דמי שמכניסים
('ירושלמי'96) לשבח לה הם הרי יבשו, שלא עוד שכל

ברי"ף). וכן ה"ו, פ"ח עושים 97)כתובות ואינם הואיל
ומוטב  אביה', בית 'שבח עם להתחשב אין טיפולם, כדי
ואם  האשה. לרשות תשאר שהקרן קרקע, בהם לקנות
משום  ימכרו, לא - זקנים והם שלה בקרקע היו האילנות
לה  תשמש והיא כלה אינה הקרקע שהרי אביה , בית שבח

עט:). (כתובות קרן

.„ÎÏL el‡ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t dÏ eÏÙ»¿»≈¿À»ƒ««¿«¬≈≈∆
ÏÚa98Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈÂ ,dlL - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ; ««¿ƒƒ««¿«∆»¿ƒ»¿¿ƒ»«

Ú˜¯˜ Ô‰a99˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â , »∆«¿«¿≈≈¬»«¿»≈∆
- ÔÈLe¯b ˙ÚLa Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t dÏ eÈ‰Â BzL‡ƒ¿¿»»≈¿À»ƒ««¿«ƒ¿«≈ƒ

dlL el‡ È¯‰100BlL el‡ È¯‰ - ÔÈLeÏz eÈ‰ Ì‡Â ;101. ¬≈≈∆»¿ƒ»¿ƒ¬≈≈∆

ויאכלם,98) להם 'פירות' תורת ברשותו, גדלו שלא אע"פ
לה. קיימת והקרקע הקרן 99)הואיל הרי יאכלם, שאם

עט.). (כתובות לאשה? ישאר ומה ולא 100)כלה, הואיל
בהם. זכה לא תחתיו, בעודה שם,101)תשלם

מלוג. נכסי פירות מדין בהם זכה שמשתלשם

Î.‰ÏÚa‰ - ‚BÏÓ ÈÒÎ ˙Ó‰·e ‚BÏÓ ÈÒÎ È„·Ú«¿≈ƒ¿≈¿∆¡«ƒ¿≈¿«««
Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎ·e Ô‰lL ˙BBÊÓa ·iÁ102,BÏ ÔÈOBÚ Ô‰Â , «»ƒ¿∆»∆¿»»¿≈∆¿≈ƒ

- ‚BÏÓ ˙ÁÙL „ÏÂ :CÎÈÙÏ .Ì‰È˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â¿≈≈≈∆¿ƒ»¿«ƒ¿«¿
ÏÚaÏ103,dL¯b Ì‡Â .ÏÚaÏ - ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ , «««¿«∆¡«¿«««¿ƒ≈¿»

ÈtÓ ‰ÁÙM‰ „ÏÂ ÏhÏÂ ÌÈÓc ÔzÏ ‰M‡‰ ‰˙ˆ¯Â¿»¿»»ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ…¿««ƒ¿»ƒ¿≈
dÏ ÔÈÚÓBL - ‰È·‡ ˙Èa Á·L104. ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

לא 102) שאם אותם, הכניס כן מנת "שעל א: סו, יבמות
באחריותם" חייב אינו והרי - ויברחו ימותו אותם, יזון

ה"ז). עבדים מהל' פ"ט רבינו, פירות.103)(לשון מדין
ב.104) עט, כתובות

.ÂÎ˙¯B˙a ˙BÁÙL ÈzL B‡ ÌÈÏk ÈL BÏ ‰ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ¿≈¿»¿«
,ÊeÊ ÛÏ‡a ÂÈÏÚ Ô˙B‡ eÓLÂ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆¿»»»»¿∆∆
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e¯˜e‰Â105„Á‡ ˙ÏËB - dL¯‚Â ,ÌÈtÏ‡a e„ÓÚÂ ¿¿¿»¿¿«¿«ƒ¿≈¿»∆∆∆»
Ïh˙Â ÂÈÓc ÔzzL ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,ÈM‰Â .dlL ÛÏ‡a»∆∆∆»¿«≈ƒƒ»¿»∆ƒ≈»»¿ƒ…

dÏ ÔÈÚÓBL - ‰È·‡ ˙Èa Á·L ÌeMÓ106. ƒ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

א.106)ונתייקרו.105) סז, יבמות

.ÊÎÔÈa Ú˜¯˜ dÏ Ô˙pL ÔÈa ,BzL‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿ƒ¿≈∆»«»«¿«≈
ÏÚaÏ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ Ô‰a ‰Á˜ÏÂ ,˙BÚÓ dÏ Ô˙pL∆»«»»¿»¿»»∆«¿«≈«««

BÊ ‰zÓa ˙B¯t107˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ . ≈¿«»»¿≈«≈«»»¿ƒ»«¿»
‰È˙B¯t eÈ‰È ‡l‡ ,‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆«««≈≈∆»∆»ƒ¿≈∆»
‰zÓ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯zM ‰ÓÏ ‰M‡Ï»ƒ»¿«∆ƒ¿∆≈«««≈≈«»»

BÊ108‰‡‰ ˙·BËa d˙a˙k ˙¯ÎBn‰ ÔÎÂ .109Ô˙B‡ - ¿≈«∆∆¿À»»¿«¬»»»
Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,‰M‡Ï ÌÈÓc‰110. «»ƒ»ƒ»¿≈«««≈≈≈∆

(רשב"ם 107) נותן" יפה בעין "נותן, ב: נא, בבאֿבתרא
לאב  דומה זה שהרי יורשה, הבעל מתה, אם אולם שם).
הבן  מת ואם פירות, אכילת בה לאב שאין מתנה לבנו שנתן

במגידֿמשנה). הובא (רשב"א, יורשו האב נדרים 108)-
הי"ג. זכיה מהל' פ"ג והשווה ב. כד, ונזיר א. פח,

ללוקח,109) כתובתה כסף יהיה בחייה, בעלה ימות שאם
לא  שהרי כלום, ללוקח אין - בעלה בחיי תמות היא ואם
פי"ז  למעלה (כמבואר יורשה ובעלה גבייה לידי באה

ל 110)הי"ד). תקנו "פירות א: פט, חכמים,בבאֿקמא ו
אלא  חכמים לו תקנו שלא לו", תקנו לא פירות פירי
לא  - אחר ממקום הבאים אבל מגופם, היוצאים פיריֿפירות
למה  הטעם והוא פירא). ד"ה שם ('תוספות' חכמים תקנו

כח. הלכה להלן שכתב

.ÁÎÌlLÂ ·pb‰ ‡ˆÓÂ ,·‚pL ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ¿«∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»««»¿ƒ≈
BÏ ewzL È¯t ‰Ê ÔÈ‡L ;‰M‡Ï ÏÙk‰ - ÌÈL¿«ƒ«≈∆»ƒ»∆≈∆¿ƒ∆ƒ¿

ÌÈÓÎÁ111˜Êp‰ Ïk - BzL‡a Ï·BÁ‰ .112¯Úv‰Â ¬»ƒ«≈¿ƒ¿»«∆∆¿«««
¯‡a˙iL BÓk ,˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,dlL ˙La‰Â¿«∆∆»¿≈«««≈≈¿∆ƒ¿»≈

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a113. ¿ƒ¿≈

שבאים 111) פירות פירי הוא כפל שגם ב. עט, כתובות
הקודמת). הלכה (ראה אחר שנפחתה 112)ממקום הפחת

ה"ב). חובל, מהל' פ"א (ראה גופה חבלת בגלל משוויה
הגאוני 113) הוראת ע"פ הט"ז, הדין פ"ד מצד כי והטעם, ם.

חבל  כשאחר אפילו שלה, יהיו ופגמה שבושתה ראוי היה
בפגמה, ומצטער בבשתה מתבייש הוא שגם מתוך אלא בה,
ציער  באשתו, שחבל זה אבל שלו. מעותיה פירות לפיכך
(הרשב"א, פירותיה יטול ולמה עצמו את ובייש עצמו את
הוא  אין (שם) הראב"ד ולדעת שם). במגידֿמשנה הובא
עשה  הוא קנס, משום לה, ליתן שראוי ממה פירות אוכל

נשכר. חוטא יהא שלא הוא דין - כהוגן שלא

.ËÎ‰Á˜lL ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡ :BzL‡Ï Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰«≈«¿«¿ƒ¿ƒ»«»∆»¿»
- ÏÚaÏ ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈÈeÏb dÏÚaÓ Ú˜¯w‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆««¿«ƒ««»¿ƒƒƒ«««

Ú˜¯w‰ d˙B‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,‰˙˜114eÈ‰ Ì‡Â ; »¿»¿«««≈≈»««¿«¿ƒ»
Èz¯ÎÓ ‡Ï :¯ÓB‡ ÏÚa‰L ,‰˙˜ ‡Ï - ÔÈeÓË ˙BÚÓ»¿ƒ…»¿»∆«««≈…»«¿ƒ

‰ÓhL ˙BÚn‰ ˙B‡¯‰Ï È„k ‡l‡˙BÚn‰ Ô˙B‡Â . ∆»¿≈¿«¿«»∆»¿»¿»«»
˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ - e‡¯pL115. ∆ƒ¿ƒ»«»∆«¿«¿«««≈≈

שהן 114) שלה ממעות שנקנתה כיון ב. נא, בבאֿבתרא
מלוג. שלה,115)נכסי שהמעות לומר היא ונאמנת שם.

בשבילה. קרקע בהן יקחו ולפיכך בסמוך. כמבואר

.Ï,‰M‡‰ „Èa ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL È¯‰¬≈∆ƒ¿¿»ƒ«¿¿ƒ¿«»ƒ»
‰OÚnÓ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ ez ‰zÓa :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿«»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¬≈

ÈlL Ì‰L Ì‰ CÈ„È116˙Ó‡ BÊ È¯‰ -117BÏ LÈÂ . »«ƒ≈∆≈∆ƒ¬≈∆¡∆∆¿≈
ÌÈ¯Á‰Ï118Á˜lÈÂ .Ôk BÈ‡L ¯·c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ«ƒ∆∆∆»»∆≈≈¿ƒ»«

˙Ó ÏÚ :‰¯Ó‡ Ì‡Â .˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a»∆«¿«¿≈≈¿ƒ»¿»«¿»
,Ô‰a ˙eL¯ ÈÏÚ·Ï ‰È‰È ‡lL ˙Ó ÏÚ ,ÈÏ e˙ Ôk≈»¿ƒ«¿»∆…ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»∆
‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ‰ˆ¯‡M ‰Ó Ïk Ô‰a ‰OÚ‡ ‡l‡∆»∆¡∆»∆»«∆∆¿∆»∆»¿»ƒ

‰È‡¯119˙˜ÊÁa - ‰M‡‰ „Èa ‡ˆÓpL ÔBÓÓ ÏkL ; ¿»»∆»»∆ƒ¿»¿«»ƒ»¿∆¿«
ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡iL ‡e‰ ÏÚa‰120.‰È‡¯ ‡È·zL „Ú , «««∆…«≈»«∆»ƒ¿»»

ה"א.116) פכ"א למעלה 'ירושלמי'117)כמבואר
לשקר, יראה כלומר למתנה", יוצא "קול ה"א: פ"ו ְֵָכתובות
וכן  נאמנת. ולפיכך חקירה, ע"י השקר על לעמוד שיש לפי
בתוך  ונותנת נושאת שהיא "האשה נב:): (בבאֿבתרא אמרו
. . . הם, שלי ואמרה שמה על יוצאים שטרות והיו הבית,

מז  משמע ראיה". להביא נושאת עליה היתה לא שאילו ה
(כסףֿ לי נתנו במתנה לומר נאמנת - הבית בתוך ונותנת

יכול 118)משנה). אינו אבל ה"י. פי"א לעיל מבואר
ברי  טענת טוען ואינו הואיל היסת, שבועת להשביעה
ספק, תביעת על היסת שבועת נשבעים ואין (ודאי),

הי"ג. פט"ו לעיל יוצא 119)וכמבואר שקול אע"פ כי
לבעלה  שאין מנת על מתנה שזו יוצא קול אין למתנה,
נאמנת  ואינה ולשקר להעיז היא יכולה ולפיכך בה, רשות

רוקח'). יורשה,120)('מעשה שבעלה לומר צורך ואין
ה'תרומות'). בעל בשם (כסףֿמשנה בהל"ב בסמוך וכמבואר

.‡Ï˙ÚaL - ‰zÓa ÈÏ z˙ ‰z‡ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»«»»«»ƒ¿«»»ƒ¿««
ÏÚa‰ dÏ Ô˙pL ˙q‰ ˙Úe·L121ÏÎB‡ BÈ‡Â , ¿«∆≈∆»«»«««¿≈≈

Ô‰È˙B¯t122. ≈≈∆

אלו.121) מעות לה נתן שלא ודאי טענת טוען בעלה שהרי
הי"ז. פט"ז בביאורנו לעיל מפורשת - היסת שבועת

דבר 122) בכל בעלה בפני פניה מעיזה אשה ואין הואיל
ואין  הן, מתנה לומר היא נאמנת כמוה, האמת יודע שהוא
מצינו, מזו וגדולה הכ"ז. למעלה כמבואר פירות, לו
אינה  חזקה גרשתני, בפניו, לבעלה לומר נאמנת שהאשה

הי"ג). פ"ד (למעלה בעלה בפני פניה מעיזה

.·ÏÔÓ ‡ÏÂ ÌÈLp‰ ÔÓ ‡Ï ˙BB„˜t ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»ƒ¿…ƒ
ÌÈpËw‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú‰123ÔÓ Ïa˜Â ¯·Ú Ì‡Â . »¬»ƒ¿…ƒ«¿«ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈ƒ

‰M‡Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰M‡‰124dÏÚ·Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰˙Ó .125. »ƒ»«¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»
¯ÈÊÁÈ - ˙Ó Ì‡Â .„·ÚÏ ¯ÈÊÁÈ - „·Ú‰ ÔÓ Ïaƒ̃≈ƒ»∆∆«¬ƒ»∆∆¿ƒ≈«¬ƒ

Ba¯Ï261‰¯Bz ¯ÙÒ Ba BÏ ‰˜È - ÔËw‰ ÔÓ Ïa˜ .127 ¿«ƒ≈ƒ«»»ƒ¿∆≈∆»
˙ÚLa e¯Ó‡L ÌlÎÂ .Ì‰È˙B¯t ÏÎB‡L ¯·„ B‡»»∆≈≈≈∆¿À»∆»¿ƒ¿«
˙˜ÊÁa eÈ‰ Ì‡ - ‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÔB„wt :Ô˙˙ÈÓƒ»»ƒ»∆∆¿ƒƒ»¿∆¿«
,eevL BÓk ‰OÚÈ - BÏˆ‡ ÔB„wt‰L ‰Ê Ïˆ‡ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ≈∆∆∆«ƒ»∆¿«¬∆¿∆ƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ÔzÈ - Â‡Ï Ì‡Â128. ¿ƒ«ƒ≈¿¿≈∆

מאדוניהם,123) או מבעליהם גנבום שמא לחוש שיש
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קכה zeyi` zekld - miyp xtq - a`Îmgpn 'e iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יחזירו  מהם יקבלו וכשלא עבירה. עוברי ידי לסייע ואסור
נא:). (בבאֿבתרא שם שגנבו להחזיקה 124)למקום שאין

יורשה.125)כגנבה. בעלה שלה, הכסף שאפילו
(שם).126) רבו קנה עבד, שקנה מה יחזיר 127)שכל לא

אלא  לאיבוד, כמשליך זה והרי לשמור, יודע שאינו לקטן
קיימת  והקרן פירות, הרי - בו ללמוד ספרֿתורה לו יקנה

נב.). רבינו 128)(שם שכתב למה ראיה מכאן שם.
במתנה  לי ניתן לומר נאמנת האשה שאין ל, בהלכה למעלה
היתה  בחייה אם כי בו, רשות לבעל יהיה שלא מנת על
אף  פירותיו, יאכל שלא מבעלה ממונה להפקיע נאמנת
היה  שהרי מירושתה, להפקיעו נאמנת תהא מיתה לאחר
מהל' פ"ז והשווה (מגידֿמשנה). בחייה להפקיעו בידה

ה"י. ופקדון שאלה

.‚Ï˙BÈe‡¯‰ ÌÈÙÒk dÏ eÈ‰L ‰M‡‰129ÏÚaÏ »ƒ»∆»»¿»ƒ»¿«««
,Ì‰a Á˜lÈ CÎÂ Ck :¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ì‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï∆¡…≈≈∆≈»»»ƒ»«»∆
- CÎÂ Ck ‡l‡ Ô‰a ˙Á˜BÏ ÈÈ‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆≈ƒ««»∆∆»»»»

¯tL ¯·c ÌÈÁ˜BÏ‰ËeÚÓ B˙‡ÈˆÈÂ ÌÈa¯Ó ÂÈ˙B130, ¿ƒ»»∆≈»¿Àƒƒƒ»¿»
ÔÈ‡Â .dBˆ¯k ‰È‰L B‡ BBˆ¯k ¯·c‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«»»ƒ¿∆»»ƒ¿»¿≈

ÛÈÏÁÓ BÚÊbL ¯·„ ‡l‡ ÔÈÁ˜BÏ131Ïk‰ ÏÎ‡È ‡nL , ¿ƒ∆»»»∆ƒ¿«¬ƒ∆»…««…
.„·‡ Ô¯w‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆∆»«

"הראויות".129) ובדפוסים רוצה 130)כצ"ל. שהוא כגון
קרקע  קונים בתים, לקנות רוצה והיא לזריעה קרקע לקנות
וברש"י). עט. (כתובות מתקיימת והיא מרובה ששכרה

ובא 131) מתחלף אלא כלה אינו והגזע נאכלים, שפירותיו
(שם). וכדומה יער כגון הבאה, לשנה

.„Ïd·ÏÁÏ ÊÚ ‰ÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰132ÏÁ¯Â »ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«¬»≈«¬»»¿»≈
‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙B¯ÙÏ Ï˜„Â d˙f‚Ï¿ƒ»»¿∆∆¿≈»««ƒ∆≈»∆»
‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ .„·Ïa el‡ ˙B¯Ù≈≈ƒ¿«¬≈∆≈¿≈«∆ƒ¿∆

LÈÓL˙ ÈÏk BÏ ‰ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô¯w‰133˙¯B˙a «∆∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿≈«¿ƒ¿«
ÚÈvÓe L·BÏÂ Ô‰a LÓzLÓ ‰Ê È¯‰ ,‚BÏÓ ÈÒÎƒ¿≈¿¬≈∆ƒ¿«≈»∆¿≈«ƒ«
·iÁ BÈ‡ - L¯‚iLÎe .Ô¯w‰ ‰ÏÎiL „Ú ‰qÎÓe¿«∆«∆ƒ¿∆«∆∆¿∆¿»≈≈«»

˙B‡Ïa‰ ÌlLÏ134.‚BÏÓ ÈÒÎ ÏL ¿«≈«¿»∆ƒ¿≈¿

כולם.132) וכן שלה, היה החלב אלא שלה היתה העז שלא
ללבוש.133) בגד שהקרן 134)כגון אע"פ השחקים,

לו  חוששים אין שעה, כל ניכר בילויו שאין כיון כלה,
שם). ור"ן אלפס רבינו ע"פ עט: (כתובות

.‰ÏÌÈB‡b‰ e¯B‰135ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpL , «¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
ÏÚa‰ ÏÚ Ô˙˙ÈÁtL136eÈ‰Â ÔÈÓi˜ ˙B‡Ïa‰ eÈ‰ Ì‡ , ∆¿ƒ»»««««ƒ»«¿»«»ƒ¿»
ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ137Ô‰L ‰Ók ‰ÈÏk ˙ÏËB -138; ƒ≈≈¿«¿»∆∆≈∆»¿»∆≈

BÓk Ô‰ È¯‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»ƒ≈≈¿«¿»¬≈≈¿
eÓML Ì‰ÈÓ„a ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,e„·‡ B‡ e·‚pL∆ƒ¿¿»¿∆«»¿«≈ƒ¿≈∆∆»

‚‰Óe .ÔÈ‡eO ˙ÚLa ÂÈÏÚ Ô˙B‡139,‰Ê ‡e‰ ËeLt »»»ƒ¿«ƒƒƒ¿»»∆
˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‰Ê ‚‰Ó ÏÚ - ‡OBp‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ¿»∆ƒ≈»»«¬»
ÏËB BÈ‡ Ck ,˙Át‰ ÌlLÓ BÈ‡L ÌLÎe .‡Èe„p‰«¿¿»¿≈∆≈¿«≈«¿»»≈≈
LÈ .‰Ê ‚‰Ó ÈÙÏ ,Ô‰ÈÓ„ e¯È˙B‰ Ì‡ ,Á·M‰ ˙‡∆«∆«ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿»∆≈
eÈ‰iL ‰È˙B‰Ó‡Â BzL‡ È„·Ú ˙ˆ˜Ó ÛÎÏ ÏÚaÏ«««»…ƒ¿»«¿≈ƒ¿¿«¿∆»∆ƒ¿

˙¯Á‡ ‰M‡ ˙È·a B˙B‡ ÔÈLnLÓ140ÔÈa ,‡OpL ¿«¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆∆»»≈

Ï·‡ .ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú eÈ‰L ÔÈa ‚BÏÓ È„·Ú eÈ‰L∆»«¿≈¿≈∆»«¿≈…«¿∆¬»
˙ÚcÓ ‡lL ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ÔÎÈÏB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ»¿ƒ«∆∆∆…ƒ««

BzL‡141. ƒ¿

פ"ז.135) ריש יבמות ברי"ף דעתם כגון 136)הובאה
מלאכתם. עושים שאין באופן פחתו או דומה 137)שמתו,

ההפרש.138)למלאכתם. את משלם נפוץ 139)ואינו
לשלם  ראוי היה התלמוד, דין שמצד שאע"פ ומקובל.
העולם  נהגו - ה"א פט"ז למעלה רבינו שכתב כמו הפחת,
מנהג  ש"אין משנה' ה'מגיד וכתב הנ"ל. הגאונים כשיטת
ונכסי  הגמרא, כדין אלא הרמב"ם) של (כמנהגו כן ארצותינו

הבעל". על גמור כחוב הם הרי ברזל בשעה 140)צאן כי
אינה  כי בבית, ריוח לה יש אחר בבית אותו שמשמשים
בבית  או בביתה ישמשוהו אם לה ומה אז, לשמשו צריכה
אשתו  את אלא אותו, משמשים אינם אם ואמנם אחר,
(כתובות  לעכב העבדים בעלת יכולה ודאי בלבד, השניה

"ריוח 141)פ:). שום כאן אין אחרת, בעיר הוא אם כי
(כסףֿמשנה). עליה מוטל שימושו שאין בית"

á"ôùú'ä áà-íçðî 'å éòéáø íåé

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
באשתו,1) האיש זכויות להפקעת תנאי דיני בו נתבאר

פיסוק  הנדונייא, מנהגי שלה, מלוג בנכסי הבעל זכויות
אשתו. בת מזון בשידוכין, המעות

.‡ÌÈ¯·cÓ ˙eÎÊ Ïh·Ï dÏÚa ÏÚ ˙È˙‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿≈««¿»¿«≈¿ƒ¿»ƒ
ÏÚa‰ Ô‰a ‰ÎBfL2dÏ ·˙k Ì‡ :3‡ d„BÚÂ‰Òe¯ ∆∆»∆«««ƒ»«»¿»¬»

B„iÓ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔÈ‡eOp‰ Ì„˜4Ïk ‡l‡ , …∆«ƒƒ≈»ƒƒ¿ƒ»∆»»
Ìi˜ dÏ ·˙kM ‰Ó5- ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ dÏ ·˙k Ì‡Â ; «∆»«»«»¿ƒ»«»«««ƒƒ

B„iÓ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ6. »ƒƒ¿ƒ»

בהן.2) זוכה שהוא ירושתה או נכסיה פירות אכילת כגון
זכויותיו.3) על ויתור קבלת 4)כתב ועם סודר, לו להקנות

זכותו, את לאשתו מקנה הוא עדיין 5)הסודר ואז הואיל
בהם  יזכה שלא להתנות הוא יכול בנכסים זכה לא

כשותף 6)לכשישאנה. הוא והרי בנכסים זכה כבר אז כי
שותף  כל כדין קניין, בלי מהם להסתלק יכול ואינו עמה,
יקנו  כאשר אלא מועיל סילוקו שאין משותפותו המסתלק

מידו.

.·dnÚ ‰˙‰7‰ÈÒÎa ÌÈ¯·„e ÔÈ„ BÏ eÈ‰È ‡lL8, ƒ¿»ƒ»∆…ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»∆»
ÏÎB‡ Ï·‡ ,Ìi˜ d˙zÓe d¯ÎÓ - ‰˙Â ‰¯ÎÓ Ì‡ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿»«¿»»«»¬»≈

d˙eL¯a Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ô‰È˙B¯t9B„iÓ e˜ Ì‡Â . ≈≈∆»¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ»
È¯‰ - ‰ÈÒÎa ÌÈ¯·„e ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡L ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk¿∆ƒ¬»∆≈ƒ¿»ƒƒ¿»∆»¬≈
˙B¯t ‰ÈÒÎa BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜¯w‰ ÛebÓ BÓˆÚ ˜lÒƒ≈«¿ƒ««¿«¿≈ƒ¿»∆»≈
‰ÏÚ ‡Ï :¯Ó‡Â BÈ˜ ÏÚ ¯Ú¯Ú elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒƒ¿≈«ƒ¿»¿»«…»»
Ì‡L ‡l‡ ,‰Ê ÔÈ˜ ÈtÓ ˙B¯t ÈÏ ÔÈ‡L ÈzÚ„a¿«¿ƒ∆≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»∆∆»∆ƒ
‡Ïa ‰M‡ ‡OB Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌÈ˜ d¯ÎÓ - ‰¯ÎÓ»¿»ƒ¿»«»∆≈»»≈ƒ»¿…
ÛebÓ BÓˆÚ ˜lÒ ¯·k ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌÈÒÎ¿»ƒ≈¿ƒ∆»¿»ƒ≈«¿ƒ

.Ú˜¯w‰««¿«

מידו.7) וקנו הנישואין אחרי או קניין, בלא הארוסה עם
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זוכה 8) דברים בשלושה שהרי הסתלק, ממה פירש ולא
מכרה  תמכור ושאם הפירות, אכילת אשתו, בנכסי הבעל

יירשנה. תמות ואם הפחות 9)בטל, על אלא ויתר שלא
תמכור  לא שמא חשב כי מכירתה, תוקף והיא: שבזכיותיו,
בעל  "יד הוא: וכלל נכסיה. שתמכור מצוי זה אין כי כלל
בדבר  המוחזק על שטר המוציא כל - התחתונה" על השטר
השטר. שבמשמעות לפחות אותו מורידים סתום השטר אם

יורשה. - מתה אם וכן

.‚dnÚ ‰˙‰10‰Ê È¯‰ - ‰ÈÒÎ ˙B¯t ÏÎ‡È ‡lL ƒ¿»ƒ»∆……«≈¿»∆»¬≈∆
˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ ,Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ BÈ‡11, ≈≈≈≈∆¬»¿ƒ∆«≈

ÔÈÁ˜BÏÂ12‡lL ;‰È˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a ¿¿ƒ»∆«¿«¿≈≈∆»∆…
„·Ïa el‡ ÌÈÒÎ ˙B¯tÓ ‡l‡ BÓˆÚ ˜lÒ13. ƒ≈«¿∆»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿«

קניין.10) בלא ואפילו הארוסה כורחה.11)עם  בעל
פירותיהם.13)וקונים.12) מפירי ולא

.„È¯t ‡ÏÂ ‰ÈÒÎ ˙B¯t ÏÎ‡È ‡lL dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆……«≈¿»∆»¿…≈≈
,Ú˜¯˜ Ì‰a ÔÈB˜Â ˙B¯t‰ ÔÈÁ˜BÏ - Ô‰È˙B¯t≈≈∆¿ƒ«≈¿ƒ»∆«¿«
,‰iL Ú˜¯˜ Ì‰a ÔÈB˜Â BÊ Ú˜¯˜ ˙B¯t ÔÈÁ˜BÏÂ¿¿ƒ≈«¿«¿ƒ»∆«¿«¿ƒ»

˙B¯t È¯t È¯t Ô‰L el‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â14ÔÎÂ . ¿≈≈≈∆≈≈≈≈≈≈¿≈
˙B¯t ‡Ï BÏ eÈ‰È ‡lL dnÚ ‰˙iL „Ú ,„ÈÓz ¯·c‰«»»»ƒ«∆«¿∆ƒ»∆…ƒ¿…≈
BÏ eÈ‰È ‡Ï Ck ¯Á‡Â .ÌÏBÚÏ „Ú Ô‰È˙B¯Ù È¯t ‡ÏÂ¿…≈≈≈≈∆«¿»¿««»…ƒ¿

.Ïk‰ L¯ÈÈ - ‰˙Ó Ì‡ Ï·‡ ,‰ÈiÁa ˙B¯t≈¿«∆»¬»ƒ≈»ƒ««…

בלבד,14) פירות מפירי סילוקו אלא בויתורו הזכיר לא כי
קיימת. זכותו - הזכיר שלא מה ועל

.‰,‰pL¯ÈÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰pL¯ÈÈ ‡lL dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆…ƒ»∆»¬≈∆…ƒ»∆»
L¯ÈiL dnÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÈiÁa ˙B¯t ÏÎB‡ Ï·‡¬»≈≈¿«∆»¿≈ƒƒ¿»ƒ»∆ƒ«
‡Ïa ‰˙Ó Ì‡L dnÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ ,ÌÈÒÎ ˙ˆ˜Óƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ»∆ƒ≈»¿…

.Ìi˜ Ïk‰ - ‰È·‡ ˙È·Ï ÔÈÒÎ e¯ÊÁÈ ÌÈa»ƒ«¿¿¿»ƒ¿≈»ƒ»«…«»

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na15Ì„˜ dnÚ ‰˙‰L ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿»ƒ»…∆
‡lL Ì„‡Ï BÏ ‰‡a‰ ‰ÏÁp‰L ,‡OpzL∆ƒ»≈∆««¬»«»»¿»»∆…

BzÁtLnÓ16‡‰zL Ì„˜ ‰pL¯ÈÈ ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙Ó ƒƒ¿«¿«¿∆»∆»∆…ƒ»∆»…∆∆¿≈
BÏ ‰Èe‡¯17- ˙‡OpL ¯Á‡ dnÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»¬»ƒƒ¿»ƒ»««∆ƒ»

ÏËa B‡z18e¯‡aL BÓk ,‰pL¯ÈÈÂ19. ¿»»≈¿ƒ»∆»¿∆≈«¿

יורשה.15) ידי 16)שאינו על אלא אבותיו, מירושת
נישואיו. ידי על לו הבאה אשתו נחלת כגון מעשיו,

אינו 17) מתה אם אפילו הנישואין עד כי הנישואין, לפני
חלק  לי יהיה לא לה: לומר הוא יכול ולפיכך ליורשה. ראוי
כורחו. בעל לאדם מזכים שאין לו. לבוא העתיד ממון באותו

יכול 18) אינו עכשיו, מתה אילו לו ראוייה שהירושה כיוון
עליה. שהוא 19)לוותר פי על אף בטל שבירושה תנאי "כל

משפט". "לחוקת בה: שנאמר ממון,

.ÊÔÈ‡eO ¯Á‡ dnÚ ‰˙‰20ÔÈ„ BÏ eÈ‰È ‡lL ƒ¿»ƒ»««ƒƒ∆…ƒ¿ƒ
‰ÈiÁa ,ÌÏBÚ „Ú ‰È˙B¯t È¯Ùa ‡ÏÂ ,‰ÈÒÎa ÌÈ¯·„e¿»ƒƒ¿»∆»¿…¿≈≈≈∆»«»¿«∆»
Ì‡ Ï·‡ ;ÏÏk ˙B¯t ÏÎB‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - d˙BÓ·e¿»¬≈∆≈≈≈¿»¬»ƒ

‰pL¯ÈÈ - ‰˙Ó21.e¯‡aL BÓk , ≈»ƒ»∆»¿∆≈«¿

מידו.20) קנו מכרה 21)וגם נתנה, או מכרה אם וכן
קיימים. ומתנתה

.ÁÔÈa - ‚BÏÓ ÈÒÎ ÏÚ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆB‰L ÏÚa‰«««∆ƒ»«ƒ¿≈¿≈
ˆB‰L‰a¯‰ ‡ÈˆB‰L ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B¯t ÏÎ‡Â ËÚÓ ‡È ∆ƒ¿«¿»«≈«¿≈≈∆ƒ«¿≈

˙¯‚B¯b ÏÎ‡ elÙ‡Â ,ËÚÓ ˙B¯t ÏÎ‡Â22C¯c ˙Á‡ ¿»«≈¿««¬ƒ»«¿∆∆««∆∆
„B·k23„Á‡ ¯Èc ÏÎ‡L B‡ ,24C¯„ ‡lL elÙ‡ »∆»«ƒ»∆»¬ƒ∆…∆∆

‡l‡ ‡ÈˆB‰M ‰nÓ ˙B¯ta Á˜Ï ‡Ï elÙ‡Â ,„B·k»«¬ƒ…»««≈ƒ«∆ƒ∆»
˙B¯BÓÊ ÏL ˙Á‡ ‰ÏÈ·Á25,‡ÈˆB‰ ‡ÈˆB‰M ‰Ó - ¬ƒ»««∆¿«∆ƒƒ

ÏÎ‡ ÏÎ‡M ‰Óe26. «∆»«»«

יבשה.22) או 23)תאנה בשוק ולא שולחנו, על בביתו
עראי. דרך דינר.24)בשדה שהם 25)שווה הגפן, ענפי

צריך  מקום ומכל בהמתו. את מהם והאכיל לפילים, מאכל
אכילת  אינה בהמה אכילת כי דינר, שווה החבילה שתהא

הוצאותיו.26)כבוד. את לתבוע יכול אינו מגרשה וכשהוא

.Ë‡ÈˆB‰Â ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa ÌÈÙÒk dÏ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿»ƒ¿»»¿ƒ
ÈÓ „iÓ Ô‡ÈˆB‰L „Ú B‡ Ô‡È·‰L „Ú ˙B‡ˆB‰ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»«∆¡ƒ»«∆ƒ»ƒ«ƒ
¯eÚMk ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜ÏÂ ,BÏˆ‡ eÈ‰L∆»∆¿¿»«»∆«¿«¿»«≈∆»«ƒ
‡ÏÂ ‡ÈˆB‰ .ÏÎ‡ ÏÎ‡M ‰Óe ,‡ÈˆB‰ ‡ÈˆB‰M ‰Ó -«∆ƒƒ«∆»«»«ƒ¿…
‰nk ÔÈÓL - ¯eÚMkÓ ˙BÁt ÏÎ‡L B‡ ,ÏÎ‡»«∆»«»ƒ«ƒ»ƒ«»
Á·M‰ Ì‡ .‡ÈˆB‰ ‰nk B˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ ,eÁÈaL‰L∆ƒ¿ƒ¿¬ƒ«»ƒƒ«∆«

ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MÈ - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È27‰nk »≈««»»ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆«»
ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ Ì‡Â ;‰‡ˆB‰‰ ÏËBÂ ,‡ÈˆB‰ƒ¿≈«»»¿ƒ«»»¿≈»«
,Á·M‰ ¯eÚLk ‡l‡ ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - Á·M‰«∆«≈ƒ«»»∆»¿ƒ«∆«

.‰Úe·L·eƒ¿»

ונשבע".27) ועומד בזרועו תורה ספר אוחז "הנשבע

.ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28‰M‡‰ Ï·‡ ;L¯‚Óa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»≈¬»»ƒ»
dÏÚa ÏÚ ‰„¯nL29BÏ ÔÈÓL ,‰a¯‰ ÏÎ‡ elÙ‡ - ∆»¿»««¿»¬ƒ»««¿≈»ƒ

ÔÓ BÏ ÔzÏ Èe‡¯M ‰nÓ B˙B‡ ˙ÁBÙe ,ÏÎ‡ ‰nk«»»«≈ƒ«∆»ƒ≈ƒ
È„k dÏ ‰˜‰ ‡lL ;BÏËBÂ Ú·MiL ¯Á‡ ‰‡ˆB‰‰«»»««∆ƒ»«¿¿∆…ƒ¿»»¿≈
ÈÒÎ ÏÚ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ .dÓˆÚÓ ‡ˆ˙Â ÏhzL∆ƒ…¿≈≈≈«¿»¿≈«ƒ»«ƒ¿≈
‰nÎÂ ÏÎ‡ ‰nk ÔÈ‡B¯ - Ba ‰‡Óe ,‰pË˜ BzL‡ƒ¿¿«»≈¬»ƒ«»»«¿«»

aL‰ ‰nÎÂ ‡ÈˆB‰È¯‰L ;ÒÈ¯‡k BÏ ÔÈÓLÂ ,ÁÈ ƒ¿«»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆¬≈
.„¯È ˙eL¯aƒ¿»«

אכל.28) שאכל ומה הוציא שהוציא מה אומרים: שאנו
גט.29) דורשת והיא

.‡È,e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ .‡Èe„a LÈ ˙Ba¯ ˙B‚‰Óƒ¿»«≈ƒ¿¿»≈¿∆»¬
B‡ LÈÏLa ‰ÈÓc ÏÚ ¯˙È ‡Èe„p‰ ˙Ba˙ka e·zÎiL∆ƒ¿¿«¿À«¿¿»»≈«»∆»ƒ¿ƒ
‰‡Ó ‡Èe„p‰ ‰È‰zL ÔB‚k ,‰ˆÁÓa B‡ LÓÁa¿…∆¿∆¡»¿∆ƒ¿∆«¿¿»≈»
˙Ba¯‰Ï È„k ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ‰ÒÈÎ‰L ÌÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»«¬ƒƒ¿≈¿«¿
‡l‡ ‰a‚z ‡Ï - ˙Ba‚Ï ‡B·zLÎe .ÌÚ‰ ÈÙaƒ¿≈»»¿∆»ƒ¿…ƒ¿∆∆»
‰˜Òt Ì‡Â ,˙BÁt ·zÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰‡n‰«≈»¿≈¿∆»¬ƒ¿…»¿ƒ»¿»
ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‰ÂL ˙˙B - ÌÈÏk ‰‡Óa BÏ ‡È·‰Ï¿»ƒ¿≈»≈ƒ∆∆»∆≈»¿∆¿ƒ
LÈÂ .‰‡Ó BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÔÈ·˙BÎÂ ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó B‡≈»«¬ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»¿≈
˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰Óa ‰Ó ‰ÂL ·zÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó¿∆»¬ƒ¿…»∆»∆¿»∆¿≈¿
,·eˆ˜ ¯·c ‡Èe„p‰ ÈÙÏ ˙BÚÓ LÈ‡‰ ÔziL ,e‚‰pL∆»¬∆ƒ≈»ƒ»¿ƒ«¿¿»»»»
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.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓOa Ba ‰˜˙Â ‰lk‰ Ba ËM˜˙zL∆ƒ¿«≈««»¿ƒ¿∆¿»ƒ¿«≈»∆
‰M‡Ï BlMÓ ÌeL LÈ‡‰ ÒÈÎiL ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆«¿ƒ»ƒƒ∆»ƒ»

.Ba ˙B‡˙‰Ï d˙Èe„Ï Û¯ËˆÈÂ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿»»¿ƒ¿»

.·ÈÔÎÂ .‰È„n‰ ‚‰Ók Ô˙BÂ ·˙Bk - Ì˙Ò ‡OBp‰«≈¿»≈¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿≈
.‰È„n‰ ‚‰Ók ˙˙B - ÒÈÎ‰Ï ‰˜ÒtL ‡È‰ƒ∆»¿»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿««¿ƒ»
d˙a˙ÎaM ‰Ó dÏ ÔÈa‚Ó - d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLÎe¿∆»ƒ¿¿À»»«¿ƒ»«∆ƒ¿À»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e .‰È„n‰ ‚‰Ók¿ƒ¿««¿ƒ»¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆
,‡e‰Â .ÔÈc ÂÈt ÏÚÂ ‡e‰ ÏB„b ¯wÚ ‰È„n‰ ‚‰Óƒ¿««¿ƒ»ƒ»»¿«ƒ»ƒ»

.‰È„n‰ ÏÎa ËeLt ‚‰Ó B˙B‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿»»¿»«¿ƒ»

.‚È:dÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈÎecL Ì‰ÈÈa eÈ‰L ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»≈≈∆ƒƒ¿»«»
‰nÎÂ :BÏ ‰¯Ó‡Â !CÎÂ Ck ?ÈÏ ˙ÒÎÓ z‡ ‰nk«»«¿«¿∆∆ƒ»»»¿»¿»¿«»
˜ÒtL ·‡‰ ÔÎÂ !CÎÂ Ck ?ÈÏ ·˙Bk B‡ ÈÏ Ô˙B ‰z‡«»≈ƒ≈ƒ»»»¿≈»»∆»«
!CÎÂ Ck ?E·Ï Ô˙B ‰z‡ ‰nk :Bz·e Ba È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«»«»≈¿ƒ¿»»»
- eLc˜Â e„ÓÚ !CÎÂ Ck ?Ez·Ï Ô˙B ‰z‡ ‰nÎÂ¿«»«»≈¿ƒ¿»»»»¿¿ƒ¿
Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e»̃»«¿»ƒ¿««ƒ∆…»»≈≈∆

.‰¯ÈÓ‡a ÌÈ˜p‰ ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â .ÔÈƒ̃¿»¿≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒ«¬ƒ»

.„ÈÔÈa ,Bz·Ï ·‡‰ ˜ÒtLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»»¿ƒ≈
ÔÈ‡eO·e ,B·Ï ·‡‰ ˜ÒÙe ,‰ÏB„b ÔÈ·e ‰pË¿̃«»≈¿»»«»»ƒ¿¿ƒƒ
·¯Óe ,Ba Ïˆ‡ ‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL ;ÌÈBL‡ƒ̄ƒ∆«¿∆»»¿»≈∆¿≈…
BÏ ‰˜Óe ¯Ób ÌÈBL‡¯‰ ÔÈ‡eOpa B˙ÁÓOƒ¿»«ƒƒ»ƒƒ»««¿∆
‰˜ÒtL ‰M‡ B‡ B˙BÁ‡Ï ˜ÒtL Á‡ Ï·‡ .‰¯ÈÓ‡a«¬ƒ»¬»»∆»««¬ƒ»∆»¿»
B‡ B·Ï ˜ÒtL ·‡‰ ÔÎÂ ,ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ÔÎÂ dz·Ï¿ƒ»¿≈¿»¿ƒ¿≈»»∆»«ƒ¿
„Ú ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e˜ ‡Ï - ÌÈiL ÔÈ‡eOa Bz·Ï¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ…»»«¿»ƒ«

.CÎÂ Ck ÔziL ˜ÒBt‰ È„ÈÓ e˜iL∆ƒ¿ƒ≈«≈∆ƒ≈»»»

.ÂËd˙B‡ ˙a‰ ‰˙˜ ‡Ï - Bza „È ÏÚ ˜ÒtL ·‡‰»»∆»«««ƒ…»¿»««»
‰˜ ‡Ï Ôa‰ ÔÎÂ .dÏÚa d˙B‡ ÒÎiL „Ú ‰zn‰««»»«∆ƒ¿…»«¿»¿≈«≈…»»
˙Ó ÏÚ ‡l‡ ˜ÒBt BÈ‡ ˜ÒBt‰ ÏkL .ÒÎiL „Ú«∆ƒ¿…∆»«≈≈≈∆»«¿»
Ì„˜ ˙Óe ,B˙ÁÏ ˙BÚÓ ˜ÒBt‰ ,CÎÈÙÏ .ÒÎÏƒ¿…¿ƒ»«≈»«¬»≈…∆
¯ÓBÏ ·‡‰ ÏBÎÈ - ÌeaÈÏ ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ,ÒÎiL∆ƒ¿…¿»¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»»»«
.ÔzÏ ‰ˆB¯ ÈÈ‡ EÏe ,ÔzÏ ‰ˆB¯ È˙ÈÈ‰ EÈÁ‡Ï :Ì·iÏ«»»¿»ƒ»ƒƒ∆ƒ≈¿≈ƒ∆ƒ≈
ŒÛ‡Â ,ÌÎÁ ÈM‰Â ı¯‡‰ ÌÚ ÔBL‡¯‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»ƒ«»»∆¿«≈ƒ»»¿«

.Ba ‰ˆB¯ ˙a‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆««»

.ÊË‰È„ÓÏ ·‡‰ CÏ‰Â ,B˙ÁÏ ˙BÚÓ ˜ÒBt‰«≈»«¬»¿»«»»ƒ¿ƒ»
˙¯Á‡30Èz˜Òt ‡Ï È‡ :ÏÚaÏ ¯ÓBÏ ‡È‰ ‰ÏBÎÈ - «∆∆¿»ƒ««««¬ƒ…»«¿ƒ

‡Ïa Òk B‡ ?˙BOÚÏ ‰ÏBÎÈ È‡ ‰Ó ,ÈÓˆÚ ÏÚ««¿ƒ»¬ƒ¿»«¬¿…¿…
ÏÚ ‡È‰ ‰˜Òt Ì‡ Ï·‡ .Ë‚a È¯Ët B‡ ‡Èe„¿¿»»¿≈ƒ¿≈¬»ƒ»¿»ƒ«
‡ˆÓzL „Ú ˙·LBÈ BÊ È¯‰ - d„È ‰ÚÈb‰ ‡ÏÂ dÓˆÚ«¿»¿…ƒƒ»»»¬≈∆∆«∆ƒ¿»

˙eÓzL „Ú B‡ ‰˜ÒtM ‰Ó31¯ËÙz ‡Ï ‰nÏÂ . «∆»¿»«∆»¿»»…ƒ¿…
˙ec¯Óa dÓˆÚ32ÏÚa‰ - ‰Òe¯‡ ‡È‰Â ˙„¯Bn‰L ? «¿»¿«¿∆«∆∆¿ƒ¬»«««

È‡ ‡È‰Â dÒÎÏ ‰ˆB¯ÏÚa‰ ÔÈ‡ - BÊ Ï·‡ ;‰ˆB¯ d ∆¿»¿»¿ƒ≈»»¬»≈«««
‰ˆB¯ ‡È‰Â ,‰˜ÒtL ‡Èe„p‰ ÔzzL „Ú da ‰ˆB¯∆»«∆ƒ≈«¿¿»∆»¿»¿ƒ»

¯Ët B‡ Òk B‡ :BÏ ˙¯ÓB‡ È¯‰L ,Ba33ÌÈ¯·c ‰na . ∆¬≈∆∆¿…¿…«∆¿»ƒ

dÓˆÚ ÏÚ ‰˜ÒtL ‰pË˜a Ï·‡ ;‰ÏB„‚a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»¬»ƒ¿«»∆»¿»««¿»
‡Èe„ ‡Ïa ÒÎÈ B‡ ,Ëb ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk -34. ƒƒ≈≈ƒ¿…¿…¿¿»

בית 30) נכסים, כאן לו יש אם אבל נכסים, כאן הניח ולא
לו. ונותן לנכסיו יורד ראשה".31)דין שילבין עד "תשב

(32. . . מאסתיהו ואומרת בבעלה המורדת אשה שכל
מייד. לגרשה אותו שדינה 33)כופים שם הרי"ף ודעת

כלום.34)כמורדת. תנאה שאין

.ÊÈdza ˙‡ ÔÊ ‰È‰iL BnÚ ‰˜ÒÙe ‰M‡ ‡OBp‰35 «≈ƒ»»¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆ƒ»
ÏÚ ÏawL ÌÈL Ì˙B‡ ÔeÊÏ ·iÁ - ÌÈL CÎÂ Ck»¿»»ƒ«»»»»ƒ∆ƒ≈«

ÔÈLecw‰ ˙ÚLa ‰Ê ¯·c ÏÚ e˙iL ,‡e‰Â .BÓˆÚ36; «¿¿∆«¿«»»∆ƒ¿««ƒƒ
ÔÈLecw‰ ˙ÚLa ‡lL Ï·‡37B‡ B„iÓ e˜iL „Ú - ¬»∆…ƒ¿««ƒƒ«∆ƒ¿ƒ»

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¯ËLa ·zÎiL „Ú«∆ƒ¿…ƒ¿»¿«≈¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
BÓˆÚ ÏÚ ÏawL ÌÈM‰ CB˙a ‰L¯b˙ .¯kÓÓe ÁwÓƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿«»ƒ∆ƒ≈««¿
‰È‰iL BnÚ Ì‚ ‰˜ÒÙe ¯Á‡Ï ˙‡OÂ ,dza ˙‡ ÔeÊÏ»∆ƒ»¿ƒ»¿«≈»¿»«ƒ∆ƒ¿∆
Ì‡ :ÔBL‡¯ ¯Ó‡È ‡Ï - ÌÈL CÎÂ Ck ˙a‰ d˙B‡ ÔÊ»»««»¿»»ƒ……«ƒƒ

deÊ‡ È˙È·Ï ‡B·z38ÌB˜nÏ ‰È˙BBÊÓ CÈÏBÓ ‡l‡ , »¿≈ƒ¬»∆»ƒ¿∆»«»
dn‡ ÌL ‡È‰L39e‡ È¯‰ :Ì‰ÈL e¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ . ∆ƒ»ƒ»¿≈……¿¿≈∆¬≈»

ÈÓc dÏ Ô˙B „Á‡Â dÊ „Á‡ ‡l‡ ,˙Á‡k d˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»¿««∆»∆»»»¿∆»≈»¿≈
.˙BBÊÓ¿

אחר.35) ומקנה.36)מאיש גמר חתונתם שמחת שמתוך
הקניין.37) מועיל ואז הנישואין אם 38)ולפני כלומר,

אותה. זן הייתי אמה את מקיים במקום 39)הייתי כלומר,
שלה. האמא ששם

.ÁÈ·iÁ ÏÚa‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ˙a‰ ˙‡Oƒ≈««¿¿«∆««««»
Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk Ì‰ÈL dn‡ ÈÏÚ·e ,‰È˙BBÊÓaƒ¿∆»«¬≈ƒ»¿≈∆»∆»¿∆»≈
Ì‡ :d˙B‡ ÔeÊÏ e˜ÒtL el‡ e˙Ó .˙BBÊÓ ÈÓc dÏ»¿≈¿≈≈∆»¿»»ƒ
·BÁ ÏÚ·k BÊ È¯‰ - ¯ËLa BÓˆÚ ·iÁL B‡ Ô„iÓ e»̃ƒ»»∆ƒ≈«¿ƒ¿»¬≈¿««

ÌÈ„aÚLÓ‰ Ô‰ÈÒÎpÓ ‰È˙BBÊÓ ˙Ù¯BËÂ ,¯ËLa40„Ú ƒ¿»¿∆∆¿∆»ƒƒ¿≈∆«¿À¿»ƒ«
‡ÏÂ ÔÈLecw‰ ˙ÚLa e˜Òt Ì‡Â ;e˜ÒtL ÔÓf‰ ÛBÒ«¿«∆»¿¿ƒ»¿ƒ¿««ƒƒ¿…
,·˙kÏ ez ‡lL ÌÈ¯·c Ì‰ È¯‰ - ÔÈ˜ ÌL ‰È‰»»»ƒ¿»¬≈≈¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈

‰È˙BBÊÓa ˙Ù¯BË dÈ‡Â41. ¿≈»∆∆ƒ¿∆»

אמה.40) בעלי ידי על ללקוחות מנכסים 41)שנמכרו
בעל  מלווה כדין היורשים מן היא גובה אבל משועבדים,

פה.

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
(1- עליו האסורות ונשים ממאנת, אילונית, דין בו כולל

אם  דת על העוברת רע, שם משום היוצאת כתובה. לענין
שזנתה  לבעלה שאמרה האשה להוציאה, בעלה כופין
או  בשגגה בעלה תחת שזנתה ישראל אשת ברצון, תחתיו
כהן  ואשת באונס, או בשוגג שנבעלה כהן אשת באונס,

נאנסתי. לבעלה שאמרה

.‡˙ÈBÏÈ‡‰ ˙‡ ‡OBp‰2‡ÏÂ ÌÈa BÏ eÈ‰ ‡ÏÂ , «≈∆»«¿ƒ¿…»»ƒ¿…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰pnÓ ˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙¯Á‡ ‰M‡ƒ»«∆∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»««ƒ

‡ÈˆBÓe B˙B‡ ÔÈÙBkL3LÈÂ ,ÌÈLp‰ ÏÎk ‡È‰ È¯‰ , ∆ƒƒ¬≈ƒ¿»«»ƒ¿≈
‰a˙k dÏ4‰a˙k È‡z ¯‡Le5‰Óa ÏÚa‰ ‰ÎBÊ ÔÎÂ . »¿À»¿»¿»≈¿À»¿≈∆«««¿«

ÌÈLp‰ ¯‡La ‰ÎfM6. ∆»»ƒ¿»«»ƒ
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מפורשים 2) וסימניה ללדת, מסוגלת שאינה עקרה אשה
ה"ו. פ"ב, לילד,3)לעיל הראויה אשה שישא כדי

ה"ז. פט"ו לעיל מתחילה,4)כמבואר בה והכיר הואיל
במשנה). ק: (כתובות טעות מקח כאן כגון 5)ואין

ה"ב. פי"ב לעיל המנויים ופדיונה, רפואתה מזונותיה,
ה"ג.6) פי"ב לעיל וכו' וירושתה ידיה מעשה

.·˙‡ˆÓÂ ,da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ‰M‡ ‡OBp‰ Ï·‡¬»«≈ƒ»¿…ƒƒ»¿ƒ¿≈
ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ ˙ÈBÏÈ‡7‰iL ‡OBp‰ ÔÎÂ ,8ÔÈa , «¿ƒ≈«»≈»ƒ¿≈«≈¿ƒ»≈

‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔÈ‡ - da ¯Èk‰ ‡Ï ÔÈa da ¯Èk‰9 ƒƒ»≈…ƒƒ»≈»ƒ«¿À»
dÏ LÈ ˙ÙÒBz Ï·‡ ,‰a˙k È‡zÓ È‡z ‡ÏÂ10ÔÈ‡Â . ¿…¿«ƒ¿»≈¿À»¬»∆∆≈»¿≈

B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,˙BBÊÓ dÏ11B˙B‡ ÔÈÙBkLÎe . »¿«¬ƒ¿««¿∆ƒ
˙B¯t ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÈa ÔÈLÈ¯ÙÓe«¿ƒƒ≈≈∆≈ƒƒƒ«««≈

ÏÎ‡L12. ∆»«

כשנשאה.7) בה הכיר ולא לכהן, גרושה שניה 8)כגון
כמבואר  הן, נשים ועשרים סופרים. מדברי האסורה לעריות,

ה"ו. פ"א מפני 9)לעיל חכמים, אותה קנסו ב. ק, כתובות
מפסדת  שאינה לישאנה, האיש את ומשדלת מרגילה שהיא
כשר, ממנו ולדה וגם נפסלת שאינה בנישואיה, כלום
וחייבי  אלמנה אבל הכל, הפסידה בה הכיר אפילו ולפיכך
אלא  אותו, מרגילות ואינן פסול וולדן נפסלות, שהן לאוין
הכיר  כשלא אלא כתובתן הפסידו לא - אותה מרגיל הוא

טעות. מקח משום מתחילה, שמתנה 10)בהן א. קא, שם
שם). (רש"י ביאה בחיבת לה שנתן צורך 11)היא ואין

בעבירה  יושבות שהרי מזונות, להן אין בעליהן בחיי לומר
בעליהן  בבית יתעכבו מזונות יקבלו ואם לצאת, וחייבות

פה.). תקנו 12)(יבמות ולא - לפדותה חייב שאינו ואע"פ
משלם  אינו זאת בכל - פדיונה משום אלא לבעל פירות

קנס. משום - שאכל פירות

.‚¯wÚ Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰nÏÂ13,¯wÚ‰ ?˙ÙÒBz Ô‰Ï LÈÂ ¿»»≈»∆ƒ»¿≈»∆∆∆»ƒ»
ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰È‰z ‡lL È„k ÌÈÓÎÁ ˙wz ‡È‰L∆ƒ«»«¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆«»¿≈»

d‡ÈˆB‰Ï14¯wÚ dÏ ÔÈ‡ ,da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ -15; ¿ƒ»ƒ¿…ƒƒ»≈»ƒ»
‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk da BÓˆÚ ·iÁ ‡e‰L ,˙ÙÒBz Ï·‡¬»∆∆∆ƒ≈«¿»»¿«∆ƒ¿∆

ÂÈÙÏ „ÓÚ˙Â16È¯‰Â ,dlL È‡˙· ‰„ÓÚ È¯‰ - ¿«¬…¿»»¬≈»¿»ƒ¿«∆»«¬≈
Ï·‡ ,[ÂÈÙÏ] ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰Â ,d˙‡‰ BÏ ˙È˜‰ƒ¿≈¬»»»«¬≈ƒ∆∆¿»»¬»

d˙B‡ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰17‰ÏBÎÈ ‡È‰ ‰Óe ,ÂÈÏÚ «»»¿»»»»«ƒ¿»
˙ÙÒBz dÏ LÈ CÎÈÙÏ ?˙BOÚÏ18Ô‰ ‰ÈOÚÓ ÔÈ‡L , «¬¿ƒ»≈»∆∆∆≈«¬∆»≈

dÏ ÔÈÓ¯Bb‰19‰¯eÒ‡ ‡l‡ ,ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ¯Ò‡‰Ï «¿ƒ»¿≈»≈«««ƒƒ∆»¬»
.Ì„wÓ ‰˙È‰»¿»ƒ…∆

לבתולה.13) ומאתיים לאלמנה, לעיל 14)מנה כמבואר
ה"ו. רוצים 15)פ"י הם שגם חכמים, תקנת כאן ואין

מהר. לה 16)שתצא שאין ודאי לצאת, רוצה היא אילו כי
את  ותיטול לרצונה שתצא דעת על לה הקנה לא כי תוספת,

עליו.17)שלו. אסרוה החכמים ואפילו 18)ובשניה,
לה  שהוסיף כיון תוספת, לה יש בה הכיר שלא איילונית
בנכסיו  ליזוק רצה איילונית תמצא שמא חשש ולא מדעתו

יא). פרק כתובות, לידי 19)(ר"ן הביאוה מעשיה שלא =
כך.

.„‰L ÔÈa ‰iL· e˜ÏÁ ‡Ï ‰nÏÂ‡lL ÔÈa da ¯Èk ¿»»…»¿«¿ƒ»≈∆ƒƒ»≈∆…

ÏÎa ‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔÈ‡ :e¯Ó‡ ‡l‡ ,da ¯Èk‰ƒƒ»∆»»¿≈»ƒ«¿À»¿»
?ÌB˜Ó20da eOÚ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È‰L ÈtÓ »ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ»»
˜efÁ21,da ¯Èk‰Â ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ ‡O Ì‡ Ï·‡ . ƒ¬»ƒ»»««≈«»≈»ƒ¿ƒƒ»

¯Èk‰ ‡lL ÔÈa da ¯Èk‰ ÔÈa ,‰OÚ È·iÁÓ ˙Á‡ B‡««≈«»≈¬≈≈ƒƒ»≈∆…ƒƒ
‰ˆ¯ - da ¯Èk‰L ÔÈÂ‡Ï È·iÁL ;‰a˙k dÏ LÈ - da»≈»¿À»∆«»≈»ƒ∆ƒƒ»»»

ÔeÊÏ22‰OÚ È·iÁÂ ,ÂÈÒÎa23LÈÂ .Ï˜ Ô¯eq‡ - »ƒ¿»»¿«»≈¬≈ƒ»«¿≈
B˙BÓ ¯Á‡Ï ˙BBÊÓ Ô‰ÈzLÏ24‰˙ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆¿¿««¿≈ƒ»¿»

‰ÏÎ‡Â25- ‡ÈˆB‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÙBkLÎe .ÌlLÏ ·iÁ - ¿»¿»«»¿«≈¿∆ƒ»¿ƒ
‰ÈÒÎ ÏkÓ ÏÎ‡L ˙B¯t Ïk ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ26. ƒƒƒ«««»≈∆»«ƒ»¿»∆»

בה.20) הכיר תורה 21)ואפילו דברי אבל ב. פה, יבמות
חיזוק. צריכים ובכת"י 22)אינם מנכסיו, אותה לזון

שונצינו. בדפוס וכן ליזוק. בעולה 23)התימנים: כגון
כתובה  להן יש לפיכך ה"ח), פ"א לעיל (ראה גדול לכהן
התורה  מן שהרי חיזוק צריכות ואינן בהן, הכיר לא אפילו
שהרי  כתובה, לה אין הדיוט לכהן חלוצה זה, ולפי הן.
ועשו  ה"ז) פי"ז, ביאה איסורי (הל' סופרים מדברי איסורה

(כסףֿמשנה). חיזוק אין 24)בה בחייו אבל א. פה, יבמות
עבירה. משום מבעליהן, לצאת עליהן כי מזונות להן

מזונות.25) לה הניח ולא הים למדינת בעלה שהלך
בהן 26) לו שאין אכלם, כדין לא שהרי א. פה, יבמות

ל  ראוי וכן הרגילו נישואין, שהם - בהן כשהכירו - קנסם
עבירה. לנישואי הנשים את ושידלו

.‰˙‡ÓÓ‰27‰a˙k dÏ ÔÈ‡ -28LÈ ˙ÙÒBz Ï·‡ , «¿»∆∆≈»¿À»¬»∆∆≈
dÏ29Ì‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . »¿≈ƒƒƒ«««≈∆»«¿ƒ

ÔÈ‡ - ‰‡Ó Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÎ‡Â ÂÈzÁz ‰˙È‰Lk ‰˙ÂÏ»¿»¿∆»¿»«¿»¿»¿»¿««»≈¬»≈
ÏÚa‰ ÔÓ ˙BBÊÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ30. ƒƒ»¿ƒ«««

למאן 27) ויכולה אחיה, או אמה שהשיאוה יתומה קטנה
ה"ח. פ"ד לעיל כמבואר גט, בלא שמעצמה 28)ולצאת

רצונו. נגד לה 29)יוצאת שנתן הוא מתנה א. קא, כתובות
קטנה  שהיא מראש ידע והרי שם) (רש"י ביאה בחיבת

למאן. כך 30)ויכולה כתובה, לה שאין כשם ב. קז, שם
כתובה. תנאי שהם מזונות לה אין

.Â‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙Áz ‰˙fL ÈÓ31¯wÚ ‡Ï , ƒ∆ƒ¿»«««¿»≈»¿À»…ƒ»
˙ÙÒBz ‡ÏÂ32‰ÈOÚÓ È¯‰L ;‰a˙k È‡zÓ „Á‡ ‡ÏÂ ¿…∆∆¿…∆»ƒ¿»≈¿À»∆¬≈«¬∆»

.dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡‰Ï dÏ eÓ¯‚»¿»¿≈»≈««¿»

ב.31) פז, ויבמות א. קא, עמדה 32)כתובות לא שהרי
ה"ג. לעיל כמבואר לו, נאמנת שתהיה שלה בתנאי

.Êel‡ ÌÈL ÔÈc C‡È‰Â33?Ì‰lL ‡Èe„pa34Ïk ¿≈«ƒ»ƒ≈«¿¿»∆»∆»
dlL ˙ÏËB ,‰˙pÊ elÙ‡ - ˙Ói˜ d˙Èe„pL ‰M‡ƒ»∆¿¿»»«∆∆¬ƒƒ¿»∆∆∆»

˙ÎÏB‰Â35,‰OÚ È·iÁÓ „Á‡ B‡ ‰iL ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿∆∆¿ƒ»¿»¿ƒ»∆»≈«»≈¬≈
˙ÈBÏÈ‡ ‰˙È‰L B‡ ,da ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa da ¯Èk‰ ÔÈa≈ƒƒ»≈∆…ƒƒ»∆»¿»«¿ƒ
ÏÎk d˙Èe„a ‡È‰ È¯‰ - da ¯Èk‰Â ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡≈«»≈»ƒ¿ƒƒ»¬≈ƒƒ¿¿»»¿»

.ÌÈLp‰«»ƒ

לעצמה.33) אחת כל זה בפרק שהכניסו 34)הנידונות
א.35)לבעליהן. קא, כתובות

.ÁÔ˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ36,‚BÏÓ ÈÒÎÂ ; ƒ¿≈…«¿∆«»¿«¬»»¿ƒ¿≈¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41



קכט zeyi` zekld - miyp xtq - a`Îmgpn 'e iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡Â ,dÏ „·‡ - „·‡L B‡ ·‚pM ‰Ó37. «∆ƒ¿«∆»«»«»¿≈«»¿«≈
Ïk :da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ ˙ÈBÏÈ‡ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ≈«»≈»ƒ¿…ƒƒ»»
Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ˜ÁLpL B‡ ‰Ïa B‡ ·‚ B‡ „·‡M ‰Ó«∆»«ƒ¿«»»∆ƒ¿«ƒƒ¿≈…
BÏ ‰˙ ‡È‰ È¯‰L ,ÌlLÏ ·iÁ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ÏÊ¯a«¿∆≈««««»¿«≈∆¬≈ƒ»¿»

BÏˆ‡ Ô˙BÈ‰Ï ˙eL¯38·‚ B‡ „·‡M ‰Ó ÏÎÂ ; ¿ƒ¿»∆¿¿»«∆»«ƒ¿«
iÁ - ‚BÏÓ ÈÒÎpÓÈtÓ .ÌÈLp‰ ÏkÓ CÙ‰ .ÌlLÏ · ƒƒ¿≈¿«»¿«≈≈∆ƒ»«»ƒƒ¿≈

‚BÏÓ ÈÒÎa ‰ÎÊ ‡Ï ,‰¯eÓb ˙eLÈ‡ ÌL ÔÈ‡L39. ∆≈»ƒ¿»…»»¿ƒ¿≈¿

לשלם.36) חייב אבדו, או נגנבו סוף 37)שאם הוא כאן
ובדפוסים  קדומים. ודפוסים התימנים כת"י לפי ההלכה,
ברזל  צאן "נכסי במילים: ח' הלכה מתחלת המאוחרים,
אלה, בכל והטעם משובש. סדר וזהו באחריותם", חייב
ה"ד, לעיל כמבואר הנשים, כשאר כתובה להן ויש הואיל
אע"פ  – והשניה הנשים. כשאר נדונייתן דין גם ממילא
לשלם  חכמים קנסוהו - ה"ב) לעיל (ראה כתובה  לה שאין
תורת  מהם לעקור כדי ברזל, צאן מנכסי שנגנב מה לה
ומותר  עומדים, הם ברשותו הדין שמצד אףֿעלֿפי נישואין,
אם  אלא יפרע שלא קבלם, כן מנת ועל להוציאם, לו
הדין  שמצד מלוג ונכסי שם). כתובות, (ר"ן מדעתו יגרשנה
בהם  תטול שלא חכמים קנסוה הם, וברשותה שלה הם
אבדו  - אבדו שאם נשים, כשאר ועשאוה נאבדו, אם כלום
קא. (כתובות בשלה ואותה בשלו, אותו קנסו נמצא לה.
מ"ג). פ"ט יבמות לרבינו, המשנה פירוש והשווה

ואע"פ 38) מתחילה. לו מחלתם כן אם לו, שאסורה וידעה
שה  הקידושין ביטול עם אחריותם, בטלה שקיבל - בטעות יו

אחריותו. להנאתו 39)ממילא אחר קיבלם כאילו זה והרי
לכהן  אלמנה דין והשוו קא.). (כתובות באחריותם שחייב
בה  הכיר שלא איילונית לדין - לאוין מחייבי שהיא - גדול
סי' לאהע"ז ט"ז וראה שם, ברי"ף מבואר וכן קא:), (שם

ס"ה. קטז

.Ë˙BÈÏa dÏ ÔÈ‡ - ˙‡ÓÓ‰Â40ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L .ÏÏk ¿«¿»∆∆≈»¿»¿»∆≈ƒƒ
ÔÈa ,‰ÈÒÎpÓ ·‚ B‡ „·‡M ‰nÓ ¯·c ÏÚa‰ ÔÓƒ«««»»ƒ«∆»«ƒ¿«ƒ¿»∆»≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ÔÈa ‚BÏÓ ÈÒÎpÓ41˙ÏËB ‡l‡ , ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿≈…«¿∆∆»∆∆
.‰‡ˆBÈÂ dÏ ‡ˆÓp‰«ƒ¿»»¿¿»

לגמרי.40) ואפסו שבלו שהרי 41)נכסיה שם. כתובות,
הוא  יכול נכסיה את וכשהוציא נשאה, ביתֿדין ברשות
עלי  שקיבלתי מה לה אחזיר מדעתי כשאגרשנה לומר:
הוא  יכול הוציאם, ברשות שלא אע"פ מלוג ונכסי באחריות.
בחיי  תמות שמא שאגרשנה, עד להחזירם עלי אין לומר:

שם). (רש"י ואירשנה

.È¯wÚ ‡Ï ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ÈÓƒ∆ƒ¿»«««¿»≈»¿À»…ƒ»
˙ÙÒBz ‡ÏÂ42‰nÓ ¯·c ÏÚa‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿…∆∆¿≈ƒƒ≈«««»»ƒ«

CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,dlL ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ·‚ B‡ „·‡M∆»«ƒ¿«ƒƒ¿≈…«¿∆∆»¿≈»ƒ
‚BÏÓ ÈÒÎ ¯ÓBÏ43Û‡ ‡l‡ ,„·Ïa ‰pÊÓ‰ ‡ÏÂ . «ƒ¿≈¿¿…«¿«»ƒ¿«∆»«

‰LÓ ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ‰44˙È„e‰È ˙c ÏÚ B‡45B‡ , »∆∆««∆««¿ƒ
Ú¯ ÌL ÌeMÓ ˙‡ˆBi‰46¯wÚ ‡Ï ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - «≈ƒ≈»≈»¿À»…ƒ»

‰a˙k È‡zÓ È‡z ‡ÏÂ ˙ÙÒBz ‡ÏÂ47Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ . ¿…∆∆¿…¿«ƒ¿»≈¿À»¿»««≈∆
ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,‰‡ˆBÈÂ d˙Èe„pÓ dÏ ‡ˆÓp‰ ˙ÏËB∆∆«ƒ¿»»ƒ¿¿»»¿¿»¿≈«««
.„·‡M ‰Ó ‡ÏÂ ˙ÁtM ‰Ó ‡Ï ,ÌeÏk ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈¿…«∆ƒ≈¿…«∆»«

כאן 42) כתבו ולא בה"ו, למעלה זה כל רבינו ביאר כבר
וחברותיה. דת על עוברת ענין אליו לסמוך אלא

א.43) קא, [וראה 44)כתובות משה בתורת הכתובה
סד]. בהערה להלן בנות 45)מש"כ שנהגו הצניעות מנהג

הי"ב. להלן ראה מכוערים 46)ישראל, דברים שעשתה
בסמוך  כמבואר בזנות. ברורה עדות שאין אלא ביותר,

ה"ו.47)הט"ו. פ"ז כתובות וב'ירושלמי' שם, כתובות

.‡È‰¯·Ú Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙OÚ Ì‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»««≈∆»¿»
ÈeÏb dL‡¯ ¯ÚOe ˜eMa ‰‡ˆBÈ :‰LÓ ˙c ÏÚ48B‡ . ««∆¿»«¿«…»»

˙Ói˜Ó dÈ‡Â ˙ÚaLpL B‡ ˙¯„BpL49‰LnML B‡ . ∆∆∆∆ƒ¿««¿≈»¿«∆∆∆ƒ¿»
‰c ‡È‰Â d˙hÓ50‰ˆB˜ dÈ‡L B‡ .51‰lÁ dÏ52. ƒ»»¿ƒƒ»∆≈»»»«»

CÈ¯ˆ ÔÈ‡ .ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·c dÏÚa ˙‡ ‰ÏÈÎ‡‰L B‡∆∆¡ƒ»∆«¿»¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ
˙BÏ·e ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ¯ÓBÏ53ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ ‡l‡ , «¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»ƒ∆≈»

ÔÈ¯OÚÓ54:BÏ ‰¯Ó‡L ÔB‚k ?‰Ê ¯·c Ú„eÈ C‡È‰Â . ¿À»ƒ¿≈«ƒ»«»»∆¿∆»¿»
Ô‰k ÈBÏt el‡ ˙B¯t55˙ÈBÏt BÊ ‰qÚÂ ,ÈÏ Ìwz ≈≈¿ƒ…≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ

˙‡ ÈÏ ¯‰Ë ÌÎÁ‰ ÈBÏÙe ,d˙ÏÁ ÈÏ ‰LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»ƒ¬»»¿ƒ∆»»ƒ≈ƒ∆
Ì˙k‰56B˙B‡ Ï‡L ‰ÈÏÚ ‡a B‡ ÏÎ‡L ¯Á‡Â ; «∆∆¿««∆»«»»∆»»«

Ó‡Â ,ÈBÏtÌ‡ ÔÎÂ .ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ ¿ƒ¿»«…»¿»ƒ≈»¿≈ƒ
‰È˙BÎLa ‰c ‰˜ÊÁ‰57‰¯B‰Ë :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡Â À¿¿»ƒ»ƒ¿≈∆»¿»¿»¿«¿»¿»

.‰ÈÏÚ ‡·e ,È‡¬ƒ»»∆»

האשה",48) ראש את "ופרע יח): ה, (במדבר אומר והכתוב
למד  אתה מכאן - פרועה עמדה לא שעה שבאותה מכלל
עב. (כתובות ראש פרועות לצאת ישראל לבנות שאסור

יחל 49)וברש"י). "לא ג): ל, (במדבר אמרה והתורה
(כתובות, מתים בנים - נדרים שבעוון אלא עוד ולא דברו".

אני.50)שם). טהורה לבעלה: חותכת 51)ואמרה
ג). ב, (חלה המשנה מלשון מעיסתה.52)ומפרשת,

התורה.53) מן אלא 54)שאיסורם הזה בזמן איסורו שאין
משנה'. 'מגיד – הכ"ו) תרומות מהל' (פ"א מדרבנן

הפירות 55) את לתקן הכהן שדרך אלא דוקא, לאו כהן
הוצ' קמא במהדורה ורש"י ('מאירי' לו הראוי את וליטול

.(45 עמ' אפשטיין, על 56)רי"נ או בשרה על שנמצא
שנתגעלה  מכה מדם שזה שקבע אחרי החכם וטיהרו בגדה,
פ"ט  ביאה איסורי בהל' כמבואר בזה, וכיוצא דם והוציאה
הדם". את לי "טיהר הנוסחא: לפנינו ובגמרא הכ"ב.
איסורי  מהל' בפ"ט וראה ברי"ף. גם כ"ה רבינו, וכנוסחת
ועי' הרגשה, בלי שהם כיון מדרבנן שכתמים ה"ב, ביאה

סד. הערה ולבעלה 57)להלן נידות, בגדי לובשת שראוה
וברש"י). שם, (כתובות אני טהורה אמרה

.·È˙eÚÈv‰ ‚‰Ó ‡e‰ ?˙È„e‰È ˙c ‡È‰ BÊ È‡Â¿≈ƒ«¿ƒƒ¿««¿ƒ
‰˙OÚ Ì‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â .Ï‡¯OÈ ˙Ba e‚‰pL∆»¬¿ƒ¿»≈¿≈≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»
B‡ ˜eMÏ ‰‡ˆBÈ :˙È„e‰È ˙c ÏÚ ‰¯·Ú Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆»¿»««¿ƒ¿»«

ÈB·ÓÏ58LlÙÓ59„È„¯ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â Úe¯t dL‡¯Â60 ¿»¿À»¿…»»«¿≈»∆»¿ƒ
.˙ÁtËÓa ‰qÎÓ d¯ÚOL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈLp‰ ÏÎk¿»«»ƒ««ƒ∆¿»»¿À∆¿ƒ¿««
,‰Èt „‚k Ba ‡ˆBiÎÂ „¯Âe ˜eMa ‰ÂBË ‰˙È‰L B‡∆»¿»»«∆∆¿«≈¿∆∆»∆»

dzÁct ÏÚ61Ì"ekÚ‰ ˙BOBÚL C¯„k ,‰ÈÈÁÏ ÏÚ B‡ «««¿»«∆»∆»¿∆∆∆»«
˙Bˆe¯t‰62È·Ï ‰È˙BÚB¯Ê ˙‡¯Óe ˜eMa ‰ÂBhL B‡ . «¿∆»««¿»¿∆»ƒ¿≈

‰˙È‰L B‡ .ÌÈ¯eÁa‰ ÌÚ ˙˜ÁOÓ ‰˙È‰L B‡ .Ì„‡»»∆»¿»¿«∆∆ƒ««ƒ∆»¿»
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‰È˙BÎML „Ú ,dÏÚaÓ Ì¯ ÏB˜a LÈÓLz‰ ˙Ú·Bz««««¿ƒ¿»ƒ«¿»«∆¿≈∆»
B‡ .LÈÓLz È˜ÒÚ ÏÚ ˙¯a„Ó d˙B‡ ˙BÚÓBL¿»¿«∆∆«ƒ¿≈«¿ƒ

.dÏÚa ÈÙa dÏÚa È·‡ ˙Ïl˜Ó ‰˙È‰L∆»¿»¿«∆∆¬ƒ«¿»ƒ¿≈«¿»

צר.58) הרבים.59)רחוב לרשות צעיף,60)פתוח
והרדידים". "והצניפות כג): ג, (ישעיה הכתוב מלשון

הביאו 62)מצחה.61) שם וב'תוספות' ב. עב, כתובות
שיפול  טווה היא אדום צמר ורד, "טווה חננאל: רבינו בשם

ופריצות". מצח עזות וזוהי מזהרוריתו, פניה על

.‚ÈÁ ‰M‡ ‰È‰zL Ôwz ‡¯ÊÚ¯pÈqa ˙¯‚B63„ÈÓz ∆¿»ƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»∆∆¿ƒ»»ƒ
˙eÚÈˆ ÌeMÓ ,d˙Èa CB˙a64dÈ‡ - ‰¯‚Á ‡Ï Ì‡Â . ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ…»¿»≈»

‰LÓ ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ65Ì‡ ÔÎÂ .d˙a˙k ‰„ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ , ∆∆««∆¿…ƒ¿ƒ»¿À»»¿≈ƒ
- ÈB·n‰ CB˙a ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ Úe¯t dL‡¯a ‰˙ˆÈ»¿»¿…»»«≈»≈¿»≈¿«»
ÏÚ ˙¯·BÚ dÈ‡ ,˙ÁtËÓa ‰qÎÓ d¯ÚOe ÏÈ‡B‰ƒ¿»»¿À∆¿ƒ¿««≈»∆∆«

˙c66. »

שבת 63) לרבינו, המשנה (פירוש חגורה או (רש"י). מכנסים
מ"ד). פ"ד 64)פ"י וב'ירושלמי' א. פב, בבאֿקמא

מכדרכה  קוף שבעלה שאירע מעשה "מפני ה"א: דמגילה
בביתה  אפילו סינר לחגור צריכה זה ומטעם כדרכה". ושלא

שם). בב"ק חיות הגרצ"ה התימנים,65)(הגהות בכת"י
משנה' וב'מגיד משנה'. ב'כסף הוא וכן אינה. זו תיבה
[ולפי  רוקח' ב'מעשה הגיה וכן יהודית", "דת הביא:
נצטוינו  שהרי משה" "דת הן חכמים שתקנות נראה נוסחתנו
שורש  המצוות (ספר תקנותיהם ככל ולעשות לשמור בתורה
בזמן  שהם ומעשרות חלה נכללו ושלפיכך קעד) ומ"ע א',
- מדרבנן הוא שאף וכתם במגידֿמשנה) (ראה מדרבנן הזה
מנהג  היא יהודית ודת הי"א). (למעלה משה דת בכלל

תק  ולא ישראל בנות חכמים].שנהגו עב,66)נוהו כתובות
ב.

.„È‰‡¯˙‰ ‰ÎÈ¯ˆ - ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ‰67ÌÈ„ÚÂ68, »∆∆«»¿ƒ»«¿»»¿≈ƒ
d˙a˙k „ÈÒÙz Ck ¯Á‡Â69dÈ·Ï BÈa ‰¯·Ú .70Ú„ÈÂ , ¿««»«¿ƒ¿À»»»¿»≈¿≈»¿»«

‰¯ÊÁÂ ,ÌÈ„Ú ‡Ïa da ‰¯˙‰Â ,˙c ÏÚ ˙¯·BÚ ‡È‰L∆ƒ∆∆«»¿ƒ¿»»¿…≈ƒ¿»¿»
‡È‰Â ,‰¯·Ú ‰‡¯˙‰ ¯Á‡ :¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰ ,‰¯·ÚÂ¿»¿»≈¿≈«««¿»»»¿»¿ƒ

Ì‡ ,Èa ‰¯˙‰ ‡Ï :B‡ ,ÏÏk Èz¯·Ú ‡Ï :˙¯ÓB‡‰ˆ¯ ∆∆…»«¿ƒ¿»…ƒ¿»ƒƒ»»
‡lL Ú·MzL ¯Á‡ ‰a˙k Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¬≈∆≈¿À»««∆ƒ»«∆…

‰¯·Ú71ÔÈ‡ - BÊ ‰‡¯˙‰ ¯Á‡ ‰¯·ÚL ‰„Bz Ì‡L ; »¿»∆ƒ∆∆»¿»«««¿»»≈
.ÌeÏk dÏ»¿

כתובתה.67) תפסיד לא תחזור ואם בה. תחזור שמא
העבירה.68) ועל ההתראה ותוספתא 69)על א. כה, סוטה

.(269 ,12 עמ' צוקמ. הוצאת פ"ז. היו 70)כתובות שלא
בדבר. זה 71)עדים והרי (מגידֿמשנה). ההתראה אחר

הוא, פרוע טוען והלה חבירו, על חוב שטר למוציא דומה
קטו). סי' אהע"ז יוסף' ('בית שבועה צריך השטר שבעל
שתשבע" אחר כתובה "נותן רבינו שכתב שמה לומר, [רוצה
מהל' בפי"ד כמפורש שתשבע ממנה תובע שהבעל היינו
הערה  להלן וראה להשבע, צריכה שאז ה"ב, ולוה מלוה

פא].

.ÂËeÈ‰L ÔB‚k ?Ú¯ ÌL ÌeMÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ¿»ƒ≈«¿∆»

ÌÈ¯·c‰L ,¯˙BÈa ¯ÚÎÓ ¯·„ ‰˙OÚL ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ∆»¿»»»¿…»¿≈∆«¿»ƒ
ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯·Ú ÌL ‰˙È‰L ÔÈ‡¯Ó«¿ƒ∆»¿»»¬≈»««ƒ∆≈»
¯ˆÁa ‰˙È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk .˙eÊa ‰¯e¯a ˙e„Ú≈¿»ƒ¿≈«¿∆»¿»¿»≈

‡ˆBÈ ÏÎB¯ e‡¯Â ,dc·Ï72˙ÚLa „iÓ eÒÎÂ , ¿«»¿»≈≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«
‡È‰Â ‰hn‰ ÏÚÓ ˙„ÓBÚ d˙B‡ e‡ˆÓe ,B˙‡ÈˆÈ¿ƒ»»¿»∆∆≈««ƒ»¿ƒ
˜¯ e‡ˆnL B‡ ,d¯BÊ‡ ˙¯‚BÁ B‡ ÌÈÒÎn‰ ˙L·BÏ∆∆«ƒ¿»«ƒ∆∆¬»∆»¿…

‰ÏÈk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÁÏ73ÌB˜nÓ ÌÈ‡ˆBÈ eÈ‰L B‡ . «¿«¿»ƒ«ƒ»∆»¿ƒƒ»
B‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ ¯Ba‰ ÔÓ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÚÓ B‡ ,ÏÙ‡»≈«¬ƒ∆∆∆ƒ«¿«≈
Ô˙B‡ e‡¯L B‡ ,d˜eÏÁ Èt ÏÚ ˜MÓ e‰e‡¯L∆»¿«≈«ƒ¬»∆»»

ÔÈÙt‚Ó B‡ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ˜MÓ74B‡ .‰Ê ˙‡ ‰Ê ¿«¿ƒ∆∆∆¿«¿ƒ∆∆∆
eÙÈ‚‰Â ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÒÎpL75‡ˆBiÎÂ .˙B˙Ï„ ∆ƒ¿¿∆««∆¿≈ƒ¿»¿«≈

‡Ïa ‡ˆz - d‡ÈˆB‰Ï ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ .el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈ƒ»»«««¿ƒ»≈≈¿…
‰‡¯˙‰ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ ÔÈ‡Â .‰a˙k76. ¿À»¿≈¿ƒ»«¿»»

מתוך 72) יוצא רוכל הגירסא: ה"ו, פ"ז כתובות ב'ירושלמי'
בהם. להתקשט לנשים בשמים מוכר - רוכל ביתה.

מיתושים 73) בה הישן על להגן המיטה על שפורשים רשת,
למעלה, ופניו השוכב אם כי למעלה? הרוק זרק מי וזבובים.
וברש"י). כד: (יבמות תשמיש בשעת ורקקה זו זינתה הלכך

ב.75)מחבקים.74) כד, ביבמות מוזכר זה וכל סגרו.
ה"ו. פ"ז כתובות כבר 76)וב'ירושלמי' שעברה, כיון

(כסףֿמשנה). בהתראה צורך עוד ואין בעלה, על נאסרה

.ÊË˙‡Ê ÔÎÂ ,˙È„e‰È ˙c ÏÚ B‡ ‰LÓ ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ∆∆««∆««¿ƒ¿≈…
,‡ÈˆB‰Ï ÏÚa‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ¯ÚÎÓ ¯·c ‰˙OÚL∆»¿»»»¿…»≈ƒ∆«««¿ƒ

‡ÈˆBÈ ‡Ï - ‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡77‡ÈˆB‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ∆»ƒ»»…ƒ¿««ƒ∆…ƒ
‰a˙k Ô‰Ï ÔÈ‡ -78È„k ‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰a˙k‰L . ≈»∆¿À»∆«¿À»«»«¬»ƒƒ¿≈

‡l‡ e„Èt˜‰ ‡ÏÂ ,d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ˙Bˆe¯t‰ el‡ Ï·‡ ;˙BÚev‰ Ï‡¯OÈ ˙Ba ÏÚ«¿ƒ¿»≈«¿¬»≈«¿≈

d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡l‡ ,[BÊ] ‰wz Ô‰Ï79. »∆«»»∆»¿≈«»¿≈»¿ƒ»

ויוצאה 77) א. כה, בסוטה מבואר דינה - דת על עוברת
ומכוער  הואיל כד:) (יבמות רבי שאמר אע"פ רע, שם משום
אבל  הנטען, הבועל מן אלא הכוונה אין - תצא הדבר,
וכמו  ממש, טומאה בעדי אלא אותה מוציאים אין מבעלה
(רי"ף  כמנאפים" משיראו - "במנאפים ז.): (מכות שאמרו

דיבמות). אחרֿכך.78)פ"ב חזרה 79)לכשיוציאון ואם
צניעות, בדרכי ואילך מכאן ומתנהגת הראשונים ממעשיה
בטלה, הראשונה שהכתובה אחרת, כתובה לה לכתוב צריך
קטו, סי' אהע"ז מחוקק' ('חלקת התראתו על כשעברה

סי"ח).

.ÊÈ˙Á‡ BÏ ‰¯Ó‡L B‡ ,‰˙pfL BzL‡ ‰‡¯L ÈÓƒ∆»»ƒ¿∆ƒ¿»∆»¿»««
˙ÎÓBÒÂ ÌÈÓ‡Ó ‡e‰L ,‰È˙B·B¯wÓ B‡ ÂÈ˙B·B¯wÓƒ¿»ƒ¿∆»∆«¬ƒ»¿∆∆
LÈ‡ ¯ÓB‡‰ ‰È‰L ÔÈa ,BzL‡ ‰˙pfL ,Ì‰ÈÏÚ BzÚc«¿¬≈∆∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»»»≈ƒ
‰Ê ¯·„Ï BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ÏÈ‡B‰ - ‰M‡ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»ƒ»ƒ¿»¿»«¿¿»»∆
‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â ,‡ÈˆB‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˙Ó‡ ‡e‰L∆¡∆¬≈∆«»¿ƒ¿»»

‰ÈÏÚ80‰a˙k ÔzÈÂ ,81‡ˆz - ‰˙pfL BÏ ˙„B‰ Ì‡Â . »∆»¿ƒ≈¿À»¿ƒ»∆ƒ¿»≈≈
dÚÈaLÓ CÎÈÙÏ .‰a˙k ‡Ïa82ıÙÁ ˙ËÈ˜a83‡lL ¿…¿À»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆∆…

k ¯Á‡Â ,BÓˆÚa d˙B‡ ‰‡¯ Ì‡ ,ÂÈzÁz ‰˙pf‰a‚z C ƒ¿»«¿»ƒ»»»¿«¿¿««»ƒ¿∆
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קלי zeyi` zekld - miyp xtq - a`Îmgpn 'e iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯·„a Ï·‡ .d˙a˙k84dÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯Á‡85 ¿À»»¬»¿»»«≈≈»¿«¿ƒ»
ÏebÏ‚ È„È ÏÚ ‡l‡86. ∆»«¿≈ƒ¿

א.80) סו, העד,81)קידושין לדברי מאמין שהוא אע"פ
עדים. משני בפחות ממון להפסידה יכול הוא אין

כמפורש 82) להשבע, חייבת שאז שתשבע ממנה תובע
הערה  לעיל ועי' (כסףֿמשנה, ה"ב ולוה מלוה מהל' בפי"ד

ה"ט.83)ע). פכ"ג למעלה בכת"י 84)מפורש
ראה, לא בעצמו הוא אם והכוונה אחר", "בדברי התימנים:

אחר. עד דברי על סומך הוא טוען 85)אלא אינו שהרי
ספק. טענת על נשבעים ואין ודאי, נתחייבה 86)טענת אם

גם  עליה ומוסיף מגלגל הוא אחר, ממקום שבועה לו
תחתיו. זנתה שלא זו שבועה

.ÁÈÔÈ‡ - dBˆ¯a ÂÈzÁz ‰˙pfL BzL‡ BÏ ‰¯Ó‡»¿»ƒ¿∆ƒ¿»«¿»ƒ¿»≈
¯Á‡a ‰˙ ‰ÈÈÚ ‡nL ,‰È¯·„Ï ÔÈÁÈbLÓ87Ï·‡ . «¿ƒƒƒ¿»∆»∆»≈∆»»¿»¿«≈¬»

˙B‡Ïa‰ ‰„a‡Â ,˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,d˙a˙k ‰„a‡88; ƒ¿»¿À»»ƒ»¿∆∆¿ƒ¿»«¿»
˙efa ˙„B‰ È¯‰L89BzÚc CÓBÒÂ dÈÓ‡Ó ‰È‰ Ì‡Â . ∆¬≈»«¿¿ƒ»»«¬ƒ»¿≈«¿

ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â .d‡ÈˆB‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰È¯·c ÏÚ«¿»∆»¬≈∆«»¿ƒ»¿≈≈ƒ
ÌÈ¯·cÓ ¯·„a BzL‡ ˙‡ L¯‚Ï LÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÙBkƒ∆»ƒ¿»≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

ÌÈ„Ú ÈL e‡B·iL „Ú ,el‡90BzL‡ ‰˙pfL e„ÈÚÈÂ ≈«∆»¿≈≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿
B‡ ÔÈÙBk Ck ¯Á‡Â ,dBˆ¯a Ì‰ÈÙa ˙‡Ê.‡ÈˆB‰Ï B˙ …ƒ¿≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ

יכול 87) שאינו גרשום, רבינו תקנת ואחרי ב. צ, נדרים
שאשתו  לומר נאמן אינו הבעל גם כרחה, בעל אשתו לגרש
מיימוניות'). ('הגהות באחרת נתן עיניו שמא - זנתה

הלכה 88) לעיל כמבואר נדונייתה, מנכסי נגנב או שאבד מה
צא.).89)י. (נדרים עדים כמאה דומה והודאתה

מוציא".90) הוא בעדים - דין "בית ב: כד, ביבמות

.ËÈ‰‚‚La dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡‰91- Ò‡a B‡ »ƒ»∆ƒ¿»«««¿»ƒ¿»»¿…∆
;‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :¯Ó‡pL .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆¿«¿»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»

Ì"ekÚ dÒ‡L ÔÈa .˙¯zÓ - ‰Ot˙ ‡‰92ÔÈa »ƒ¿¿»À∆∆≈∆¬»»«≈
ŒÏÚŒÛ‡ ,Ò‡a d˙‡Èa ˙lÁzL ÏÎÂ .Ï‡¯OÈ dÒ‡L∆¬»»ƒ¿»≈¿…∆¿ƒ«ƒ»»¿…∆««
,BÏ eÁÈp‰ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â ,ÔBˆ¯a dÙBqL Ètƒ∆»¿»«¬ƒ»¿»«ƒ
BÊ È¯‰ - Bz¯ÎBO È˙ÈÈ‰ È˙B‡ Ò‡ ‡Ï ÈÏÓÏ‡L∆ƒ¿»≈…»«ƒ»ƒƒ«¿¬≈

Ò‡a [‰˙È‰] ‰lÁzÓe ,dL·Ï ¯ˆi‰L ;˙¯zÓ93. À∆∆∆«≈∆¿≈»ƒ¿ƒ»»¿»¿…∆

לאשתו 91) ונתכוון בבית, עמו איש ואשת אשתו כגון
(סוטה  בעלה שהוא כסבורה שגגה היא ואף זו, לו ונזדמנה
ובשעת  נשים, שתי שקידשו "שנים מצינו: וכן וברש"י). כח,
של  ואת לזה, זה של את (הוחלפו) החליפו לחופה כניסתם
שסברתי  מפני זניתי האומרת אבל לג:), (יבמות לזה" זה
(שו"ע  ישראל לבעלה ואסורה כמזידה זו הרי לזנות, מותר

ס"ג). קעח, סי' ב.92)אהע"ז ג, כתובות 93)כתובות
ב. נא,

.ÎÌÈËÒÏ Ô˙B‡ e·bL ÌÈL94˙BÈe·Lk Ô‰ È¯‰ -95, »ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿
ÌeÁÈp‰ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zÓe ,˙BÒe‡ Ô‰L96, ∆≈¬À»¿«¬≈∆¿ƒƒƒ

˙B¯eÒ‡Â ,ÔBˆ¯a el‡ È¯‰ - ÔÓˆÚÓ ÌÈËÒlÏ eÎÏ‰Â¿»¿«ƒ¿ƒ≈«¿»¬≈≈¿»«¬
Ô‰ÈÏÚ·Ï97,‡e‰ „Á‡ ˙Ò‡p‰ ÔÈ„Â ˙‚‚BM‰ ÔÈ„Â . ¿«¿≈∆¿ƒ«∆∆¿ƒ«∆¡∆∆∆»

.da LÈ Ò‡ „ˆ ‰‚‚M‰L∆«¿»»«…∆≈»

בעליהן.94) מתחת ע"י 95)שודדים, במלחמה שנשבו
האויב. לבעליהן.96)חיל שם.97)ללכת כתובות,

.‡Î;Ï‡¯OÈ dÏÚa ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿»ƒ¿»≈
‰¯eÒ‡ - ‰Ò‡pL B‡ ‰‚‚ML Ô‰k ˙L‡ Ï·‡¬»≈∆…≈∆»¿»∆∆∆¿»¬»

‰BÊ ˙OÚ È¯‰L ,dÏÚ·Ï98¯eÒ‡ ‡e‰Â ,ÌB˜Ó ÏkÓ ¿«¿»∆¬≈«¬»»ƒ»»¿»
‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰BÊa99. ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ»

ב.98) נו, בה"ז 99)יבמות ושם ה"א. ופי"ח ה"א, פי"ז
משום  עליה לוקה בעלה שנאנסה, כהן אשת רבינו: כותב
הראשון. בעלה יוכל "לא ד): כד, (דברים שנאמר טומאה,
בכלל, הכל הוטמאה", אשר אחרי . . . לקחתה. לשוב . . .
באשת  הכתוב לך פירט בעליהן, על אסורות נבעלו שאם
לא  "והיא שנאמר: לבעלה, מותרת שהיא שנאנסה ישראל
זונה". היא שהרי עומדת, באיסורה כהן אשת אבל נתפשה",

.·Î- ‰Ò‡pL Ô‰k ˙L‡ B‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡ „Á‡∆»≈∆ƒ¿»≈≈∆…≈∆∆∆¿»
‰„ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ ,˙ÙÒBz‰Â ¯wÚ‰ ,˙Ói˜ d˙a˙k¿À»»«∆∆»ƒ»¿«∆∆¿…ƒ¿ƒ»

ÌeÏk d˙a˙kÓ100Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ .101dÏ ÔzÏ ƒ¿À»»¿¿ƒ∆«…≈ƒ≈»
.dL¯‚Ïe d˙a˙k¿À»»¿»¿»

א.100) צא, והתורה 101)נדרים בזונה, אסור שהרי
לך", יהיה קדוש . . . "וקדשתו ח): כא, (ויקרא אמרה
יבמות  - (הכהו) דפנו רצה לא שאם כרחו, בעל - וקדשתו

ב. פה,

.‚ÎÈz‚‚L B‡ ,ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆»¿»¿«¿»∆¡«¿ƒ»«¿ƒ
‰ÈÈÚ ‡nL ,‰È¯·„Ï LLBÁ BÈ‡ - ¯Á‡Ï ÈzÏÚ·Â¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈≈≈ƒ¿»∆»∆»≈∆»

¯Á‡a ‰˙102BÏ ¯Ó‡L B‡ ,BÏ ˙Ó‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . »¿»¿«≈¿ƒ»¿»∆¡∆∆∆»«
‡ÈˆBÈ - ÂÈ¯·c ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L Ì„‡103.‰a˙k ÔzÈÂ »»∆≈«¿»»ƒ¿ƒ≈¿À»

א.102) צא, ב. צ, כרצון 103)נדרים לכהן, ביחס אונס
לעיל  כמבואר יוציא, - ישראל ובאשת ישראל, לאשת ביחס

הי"זֿיח.

.„ÎLÈ‡ ÌÚ È¯˙qz Ï‡ :ÌÈL ÈÙa BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ«ƒ»¿ƒƒƒ
‰˙‰LÂ ,ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ¯˙ÒÏ BnÚ ‰ÒÎÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ≈≈∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿»¬»

‰‡ÓË È„k104„Ú dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¿≈À¿»¬≈¬»««¿»«
‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰p˜LiL105. ∆«¿∆»≈«»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»

‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - ‰p˜LiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â106ŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ≈…∆∆«¿∆»≈»¿À»¿««
¯ÚÎÓ ¯˙BÈ ¯·„ EÏ ÔÈ‡L ,¯ÚÎÓ ¯·„ e‡ˆÓ ‡lL Ètƒ∆…»¿»»¿…»∆≈¿»»≈¿…»

‰fÓ107ÌL ÔÈ‡L ÌBi‰Â .108‰ËBÒ ÈÓ109‰¯Ò‡ - ƒ∆¿«∆≈»≈»∆∆¿»
ÌÏBÚ ¯eq‡ ÂÈÏÚ110‡ÏÂ ¯wÚ ‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â . »»ƒ»¿≈≈¿…¿À»…ƒ»¿…

ÒBz.¯Ò‡‰Ï dÏ eÓ¯b ÌÈÚ¯‰ ‰ÈOÚÓ È¯‰L ,˙Ù∆∆∆¬≈«¬∆»»»ƒ»¿»¿≈»≈

ה"ב).104) פ"א סוטה (הל' וגמיעתה ביצה צליית כדי
ולהשקותה 106)שם.105) עליו, ונאסרה נטמאה שמא

האיש  "והביא טו): ה, (במדבר אומר שהכתוב איֿאפשר,
בפ"ב  רבינו פסק וכן כה. (סוטה מת הוא והרי אשתו". את

ה"ז). סוטה אחרי 107)מהל' החשוד עם שנסתתרה
בה. התרה בפ"א 108)שבעלה זו מילה בביאור ראה

ה"ז, אישות מהל' בפ"ד עוד ועי' ה"א, התורה יסודי מהל'
מג. היא.109)הערה טהורה אם ב,110)לבדקה סוטה

ב.
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.‰ÎLÈ‡ ÌÚ È¯˙qz Ï‡ :dÈ·Ï BÈa dÏ ¯Ó‡»«»≈¿≈»«ƒ»¿ƒƒƒ
‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ BnÚ ‰¯zÒpL d˙B‡ ‰‡¯Â ,ÈBÏt¿ƒ¿»»»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¬»¿≈À¿»

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -111ÈÓ ÌL ÔÈ‡L ‰f‰ ÔÓfa ¬≈¬»»»«¿««∆∆≈»≈
‰a˙k ÔzÈÂ ,‡ÈˆB‰Ï ·iÁÂ .‰ËBÒ112˙È„B‰ Ì‡Â . »¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿À»¿ƒ≈

‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - da ‰¯˙‰L ¯Á‡ ‰¯zÒpL113. ∆ƒ¿¿»««∆ƒ¿»»≈≈¿…¿À»
dÚÈaLÓ CÎÈÙÏe114.‰a˙k ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ÏÚ ¿ƒ»«¿ƒ»«∆¿««»ƒ≈¿À»

הסובר 111) יהודה ברבי יוסי רבי לדעת לחוש יש כי
והתראה  קינוי זה הרי לבינה, בינו בעלה לה קנא שאפילו

ב:). פי 112)(סוטה על כתובתה להפסידה נאמן אינו כי
עדים.113)עצמו. כמאה דין בעל ראה 114)הודאת

פא. והערה יז, הלכה למעלה

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
נדרים,1) עליה ונמצאו סתם אשה הנושא דין רבינו בו ביאר

מומים  בה שנולדו או תשמיש, בשעת דם הרואה מומים. או
היבם  הנישואין, אחרי מומין בו שנולדו האיש אחרים,

לבעלה. שהיה המום אותו בו שנמצא

.‡‡ˆz - ÌÈ¯„ ‰ÈÏÚ e‡ˆÓÂ ,Ì˙Ò ‰M‡ ‡OBp‰«≈ƒ»¿»¿ƒ¿¿»∆»¿»ƒ≈≈
‰a˙k ‡Ïa2˙ÙÒBz ‡ÏÂ ¯wÚ ‡Ï ,3ÌÈ¯„ el‡a . ¿…¿À»…ƒ»¿…∆∆¿≈¿»ƒ

B‡ ,ÔÈÈ ‰zL˙ ‡lL B‡ ,¯Oa ÏÎ‡z ‡lL ?e¯Ó‡»¿∆……«»»∆…ƒ¿∆«ƒ
ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓa ËM˜˙z ‡lL4¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â , ∆…ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»

Ô‰a ËM˜˙‰Ï ÌB˜n‰ ÈL Ïk C¯cL ÌÈÈn‰5Ï·‡ ; «ƒƒ∆∆∆»¿≈«»¿ƒ¿«≈»∆¬»
‰„ÈÒÙ‰ ‡Ï - el‡Ó ıeÁ ¯Á‡ ¯„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»∆»∆∆«≈≈≈…ƒ¿ƒ»

ÌeÏk6. ¿

עג,2) בגמרא שם שמואל וכפירוש במשנה, ב עב, כתובות
שאין  עלֿמנת עמה התנה (שלא סתם בקידשה שאפילו ב
הואיל  צריכה, גט אבל כתובה, בלא תצא נדרים) עליך

סתם. חכמים 3)וקידשה שאמרו "נשים א: קא, שם
וכלֿשכן  תוספות, להן אין . . בכתובה. שלא יוצאות

נדריה. על לבעלה לגלות לה היה כי שם 4)מנהֿמאתים",
(רש"י). עליו ומתגנה נפש עינוי בהן שיש ב. וכמו 5)עב,

דקים  פשתן "כלי ה"ז: פ"ז, כתובות ב'ירושלמי' שאמרו
הם". צבעונים ככלי שאן, מבית בו 6)הבאים שאין כל

ה"ו. פ"ז לעיל והשווה מקפיד, אינו נפש עינוי

.·ÈÓenÓ ÌeÓ da ‡ˆÓÂ ,Ì˙Ò ‰M‡ ÒBk‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»»ƒ≈
Ìe¯‡a ¯·kL ÌÈLp‰7‰Ê ÌeÓa ÏÚa‰ Ú„È ‡ÏÂ , «»ƒ∆¿»≈«¿¿…»««««¿∆

‰ˆ¯Â Ba ÚÓL ‡ÏÂ8‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz BÊ È¯‰ - ¿…»«¿»»¬≈≈≈¿…¿À»…
˙ÙÒBz ‡ÏÂ ¯wÚ9BÏ eÈ‰Â ¯ÈÚa ıÁ¯Ó ‰È‰ ?„ˆÈk . ƒ»¿…∆∆≈«»»∆¿»»ƒ¿»

,el‡ ÔÈÓeÓ ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈ·B¯¿̃ƒ≈»«…»«¿ƒƒ≈
˜„Ba ‡e‰L ÈtÓ ;¯˙qaL ÔÈÓeÓ elÙ‡Â«¬ƒƒ∆«≈∆ƒ¿≈∆≈

‰ˆ¯Â ÚÓML ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈ˙B·B¯˜a10ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿»«¬»»∆»«¿»»¿ƒ≈»
ÔÈÓeÓa ÔÚBË - ÌÈ·B¯˜ BÏ eÈ‰ ‡lL B‡ ıÁ¯Ó∆¿»∆…»¿ƒ≈¿ƒ

‰tÎÂ .¯˙qaL11ÌÈÚe„È ÌÈzÚa12‡e‰ È¯‰ - ∆«≈∆¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¬≈
ÈÓenÓ13ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Ï·‡ .¯˙Ò ƒ≈≈∆¬»¿ƒ∆«»≈»

B˙˜ÊÁÂ ,BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ïk‰ È¯‰L ;ÔBÚËÏƒ¿∆¬≈«…ƒ»¿¿ƒ¿∆¿»
Òit˙Â ÚÓML14‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,‡e‰ Úe„È ¯·c . ∆»«¿ƒ¿«≈»»»«∆≈ƒ∆∆»

Cl‰Ï ÌL ÌÈLp‰ ‚‰Ó ‰È‰L ˙BÓB˜n‰ Ô˙B‡a¿»«¿∆»»ƒ¿««»ƒ»¿«≈

:ÔÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈÚ„BÈ Ïk‰Â ,˙BÈeÏb Ô‰ÈÙe ˜eMa«¿≈∆¿¿«…¿ƒ»¿¿ƒ
,ÈBÏt ÏL B˙BÁ‡ ‡È‰ BÊÂ ,ÈBÏt ÏL Bza ‡È‰ BÊƒƒ∆¿ƒ¿ƒ¬∆¿ƒ
C¯c ÔÈ‡L ˙BÓB˜Ó Ï·‡ .‰f‰ ÔÓfa ÌB„‡ È¯Ú BÓk¿»≈¡«¿««∆¬»¿∆≈∆∆
ıÁ¯nÏ ˙a‰ ‡ˆz Ì‡Â ,ÏÏk ˜eMÏ ˙‡ˆÏ ÌL ˙Ba‰«»»»≈«¿»¿ƒ≈≈«««∆¿»

‰¯k˙Ó ,‡ˆz ÛLpa -15ıeÁ Ì„‡ d˙B‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ , «∆∆≈≈ƒ¿«≈»¿…ƒ¿∆»»»
.ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Û‡ ÔÚBË ‰Ê È¯‰ - ‰È˙B·B¯wÓƒ¿∆»¬≈∆≈«¿ƒ∆«»
‰·B¯˜ BÏ ‰˙È‰ ‡lLÂ ıÁ¯Ó ÌL ‰È‰ ‡lL ,‡e‰Â¿∆…»»»∆¿»¿∆…»¿»¿»
C¯c ÔÈ‡L BÊ ¯ÈÚa ıÁ¯Ó ÌL ‰È‰ Ï·‡ ;da ˜c·Ïƒ¿…»¬»»»»∆¿»¿ƒ∆≈∆∆
‰·B¯˜ BÏ LÈ Ì‡ ,˙Bl‚Ó Ì‰ÈÙe da ˙‡ˆÏ ÌÈLp‰«»ƒ»≈»¿≈∆¿Àƒ≈¿»
‰n¯Ú d˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ïk‰ È¯‰L ,ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»ƒ¿…∆¬≈«…ƒ»¬À»
,ıÁ¯na Û‡ ‡aÁ˙‰Ïe ¯k˙‰Ï Ôk¯c Ì‡Â .ıÁ¯na«∆¿»¿ƒ«¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈««∆¿»

‰ÏÈla ˙ˆÁB¯ ˙a‰ ‰È‰zLÂ16Ë˜ ˙È·a B‡ıÁ¯na Ô ¿∆ƒ¿∆««∆∆««¿»¿«ƒ»»«∆¿»
ÔÚBË ‰Ê È¯‰ - Ú„ez ‡ÏÂ ‰‡¯z ‡lL „Ú ,dc·Ï¿«»«∆…≈»∆¿…ƒ»«¬≈∆≈
ÌÚË ÏL ÌÈ¯·c el‡ ÌÈ¯·c‰Â .ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Û‡«¿ƒ∆«»¿«¿»ƒ≈¿»ƒ∆««

·e˙k‰ ˙¯Êb ÌÈ‡Â ,Ì‰17. ≈¿≈»¿≈««»

ה"ז.7) פ"ז עליו,8)למעלה שמע שלא (כלומר, והסכים
הסכים). א'.9)ולא הערה וכנ"ל ב. עב, כתובות

ב.10) עה, לארץ 11)שם נופלת שממנו חולי
קבועים,12)(אפילפסיה). בזמנים תוקפתה שהמחלה

עז.). כתובות (רש"י הבריות בין מלצאת אז ונזהרת
"כמומי".13) כת"י: ב.14)ובנוסח עה, כתובות
ה):15) יד, (מלכיםֿא הכתוב מלשון זהותה, את מעלימה

מתנכרה". אלו 16)"והיא דברים ומקור אור. שם ואין
טו. סי' פ"ז כתובות ברא"ש שהובאו הגאונים בדברי

מקום 17) בין מחלקים היינו לא הכתוב, גזירת היו אילו
(כסףֿמשנה). תורה גזרה שכך כיון למקום,

.‚ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰18ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL , ƒ¿»«¿ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ
BÈ‡ ,'ÂÈ˙B·B¯˜a ˜„Ba ‡e‰L ÈtÓ'19ÂÈ˙B·B¯˜ ƒ¿≈∆≈ƒ¿»≈¿»

¯ÈÚa ¯‚ ‰È‰ elÙ‡Â .ÂÈÚcÈÓ elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»¬ƒ¿À»»«¬ƒ»»»»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ıÁ¯Ó ÌL LÈ Ì‡ ,ÏÏk ·B¯˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈»¿»ƒ≈»∆¿»≈»
¯ÓB‡Â ,ÌÈÚ¯ BÏ eÈ‰È ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ;ÔÚËÏƒ¿…∆ƒ∆¿»∆…ƒ¿≈ƒ¿≈
ÏÚ B˙BÁ‡ B‡ BzL‡ BÏ ˜c·zL ÂÈÚ¯Ó „Á‡Ï¿∆»≈≈»∆ƒ¿…ƒ¿¬«
‰‡¯È ‡ÏÂ .Òit˙Â ÚÓML B˙˜ÊÁ CÎÈÙÏe ,˙ÈBÏt¿ƒ¿ƒ»∆¿»∆»«¿ƒ¿«≈¿…≈»∆
BaÏa LiM ‰Ó Ïk ‡ÈˆBÓ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L .‰Ê ÔÈc ÈÏƒƒ∆∆≈»»»ƒ»«∆≈¿ƒ
BzÚc ÔÈ‡L ,„BÚÂ .ÂÈ·B¯˜Ï ‡l‡ ,ÏkÏ el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈«…∆»ƒ¿»¿∆≈«¿

.¯˙BÈa ÂÈ·B¯˜ È¯·„Ï ‡l‡ ˙ÎÓBÒ∆∆∆»¿ƒ¿≈¿»¿≈

שם.18) כתובות ברא"ש, דבריהם ובכת"י 19)הובאו
אינן. התימנים:

.„ÔÈÓen‰ eÈ‰ Ì‡ ?ÔÈÓen‰ ˙ÚË ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¬««ƒƒ»«ƒ
,Ò¯‡˙zL Ì„˜ da eÈ‰ È‡ceL ÔÈÓeÓ da e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»ƒ∆««»»…∆∆ƒ¿»≈

Ba ‡ˆBiÎÂ ‰¯˙È Úaˆ‡ ÔB‚k20‡È·‰Ï ·‡‰ ÏÚ - ¿∆¿«¿≈»¿«≈«»»¿»ƒ
Ú„iL B˙˜ÊÁL B‡ ,‰ˆ¯Â ÏÚa‰ Ô‰a Ú„iL ‰È‡¯21; ¿»»∆»«»∆«««¿»»∆∆¿»∆»«

eÈ‰ .ÏÏk ‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈ƒ¿»»≈≈¿…¿À»¿»»
Ì‡ :ÔÈÒe¯‡‰ ¯Á‡ da e„ÏBpL ¯LÙ‡L ÌÈÓeÓƒ∆∆¿»∆¿»««»≈ƒƒ
ÏÚa‰ ÏÚ - ÏÚa‰ ˙È·Ï ‰ÒÎpL ¯Á‡ da e‡ˆÓƒ¿¿»««∆ƒ¿¿»¿≈«««««««
‰È‰Â ,da eÈ‰ ‰Ò¯‡˙ ‡lL „ÚL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï¿»ƒ¿»»∆«∆…ƒ¿»¿»»»¿»»
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‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â da e‡ˆÓ Ì‡Â ;˙eÚË ÁwÓ BÁwÓƒ»ƒ«»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿≈»ƒ»
e„ÏB ÔÈÒe¯‡‰ ¯Á‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ·‡‰ ÏÚ -22, «»»¿»ƒ¿»»∆««»≈ƒ¿

e‰„O ‰ÙÁzÒÂ23. ¿ƒ¿«¬»»≈

בה.20) וכיוצא התימנים: ובכת"י עמה. כגון 21)שנולדו
ונתרצה, הבעל בו שידע היא חזקה בפניה, המום שהיה
באותו  הכיר ולא השפילן או עיניו שעצם לומר נאמן ואינו

לט). סי' לאהע"ז יוסף' ('בית עתה עד עלינו 22)מום כי
האירוסין, קודם היו כאן - היו" וכאן נמצאנו "כאן לומר:

עה:). (כתובות ראיה להביא עליו של 23)ולפיכך מזלו
כח, (משלי סוחף מטר לשון - נסתחפה שתומם. גרם בעל

ב.). לכתובות (רש"י שדהו נשטפה ג),

.‰,da eÈ‰ Ò¯‡˙z ‡lL „ÚL ‰È‡¯ ÏÚa‰ ‡È·‰≈ƒ«««¿»»∆«∆…ƒ¿»≈»»
CÎa BÏ ‰„B‰L B‡˜˙LÂ ‰‡¯L ‰È‡¯ ·‡‰ ‡È·‰Â , ∆»¿»¿≈ƒ»»¿»»∆»»¿»«

Òit˙Â24Òit˙Â Ô‰a Ú„iL B˙˜ÊÁL B‡ ,25‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿«≈∆∆¿»∆»«»∆¿ƒ¿«≈¬≈∆
‰a˙ka ·iÁ26. «»«¿À»

בו,25)ונתרצה.24) שידע חזקה בפניה, המום שהיה כגון
ה"ב. לעיל וכמבואר מרחץ, שם שיש עו,26)או כתובות

א.

.Â‰‰LÂ ,BzL‡ ÏÚ ‡a27ÌenL ÔÚËÂ ,ÌÈÓÈ ‰nk »«ƒ¿¿»»«»»ƒ¿»«∆
ÌÈËÓw‰ CB˙a ‰È‰ elÙ‡ - ‰zÚ „Ú ÈÏ ‰‡¯ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿»ƒ««»¬ƒ»»¿«¿»ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,Ï‚¯‰ ÛÎa B‡¿«»∆∆≈¿ƒ¬»»∆≈»»
Ú„iL B˙˜ÊÁÂ ,‰ÙÈ B˜„Ba Ôk Ì‡ ‡l‡ ÒBÎ· ‰˙BL∆«∆»ƒ≈¿»∆¿∆¿»∆»«

‰ˆ¯Â28. ¿»»

אז 27) ורק שהה, וגם שבעל הכוונה משנה' ה'מגיד לדעת
לט  סי' אהע"ז בשו"ע ה'פרישה' ולדעת לו, שומעים אין
לא  אם אפילו שהה אם כי מספיק, משניהם באחד סכ"ח,

לו. שומעים אין - שבעל רבינו 28)יודעים למד זה דבר
כמבואר  זמן, לאחר לטעון יכול שאינו בתולים, טענת מדין
כל  כאן אף ב. קיא, יבמות מהש"ס והוא הט"ו. פי"א, לעיל
עליה  כועס ועכשיו ונתרצה, ידע חזקה טען, ולא ששהה
שם). יבמות רש"י (ראה תואנה לו ומבקש אחר דבר בגלל

.ÊÚe·˜ ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ ‰M‡ ‡OBp‰29 «≈ƒ»¿ƒ¿»∆≈»∆∆»«
‰c Ìc „¯zL „Ú dÓˆÚa LÈb¯z ‡Ï ‡l‡ ,d˙cÏ¿ƒ»»∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«ƒ»

ÌÈcÚ ÈLa ‡l‡ LnLz ‡Ï BÊ È¯‰ -30˙˜„BaL , ¬≈…¿«≈∆»ƒ¿≈ƒƒ∆∆∆
LÈÓLz ÈÙÏ „Á‡ :dÓˆÚ Ô‰a31¯Á‡Ï „Á‡Â , »∆«¿»∆»ƒ¿≈«¿ƒ¿∆»¿««

LÈÓLz32Ba Áp˜nL ,LÈ‡ ÏL „Ú‰ ÔÓ ıeÁ . «¿ƒƒ»≈∆ƒ∆¿«≈«
BÓˆÚ33‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,34. «¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ»

ובדפוסים 29) נדה, דם של עונתית הפרשה נשים, אורח
קבועה". "וסת מקנחת 30)קדומים: שהאשה מטליות

מלשון  הי"ד, פ"ד ביאה איסורי בהל' כמבואר בהן, עצמה
ומפרש  צדקותינו", כל עדים "וכבגד ה) סד, (ישעיה הכתוב

מאוס". "כבגד שם: דם 31)רש"י ראתה אם בו לבדוק
מבעלה. ותפרוש תשמיש 32)נדה בשעת דם ראתה שמא

יב:). תשמיש.33)(נדה "אבל 34)אחר הט"ז: פ"ד
לה". ואחד לו אחד עדים, שני צריכים הכל תשמיש, אחר

.Á‰Ê ‡e‰ ÏB„b ÌenL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â35‰„ÈÒÙ‰ ‡Ï - ¿««ƒ∆»∆…ƒ¿ƒ»

ÌeÏk36È¯‰ .˙LnLÓe ‰lÁz dÓˆÚ ˙˜„Ba È¯‰L , ¿∆¬≈∆∆«¿»¿ƒ»¿«∆∆¬≈
‡È‰ dÓˆÚ ‰ÁpwL ˙Ú·e ,‰ÏÚ·Â dÓˆÚ ‰˜„aL∆»¿»«¿»¿ƒ¿¬»¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ
Ú¯‡ Ì‡ ,BlL „Ú ÏÚ B‡ dlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ ‡e‰Â»ƒ¿»»«≈∆»«≈∆ƒ≈«
È¯‰ - BÊÏ BÊ ˙BÎeÓÒ ÌÈÓÚt LÏL ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ‰Ê∆««««««»¿»ƒ¿»¬≈

dÏÚa ÌÚ ·LÈÏ ‰¯eÒ‡ BÊ37‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â . ¬»≈≈ƒ«¿»¿≈≈¿…¿À»…
˙ÙÒBz ‡ÏÂ ¯wÚ38;‰a˙k È‡zÓ È‡z dÏ ÔÈ‡Â , ƒ»¿…∆∆¿≈»¿«ƒ¿»≈¿À»

¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ ‡ÈˆBÈÂ .LÈÓL˙Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿…«¬ƒ
ÌÏBÚÏ39dL¯‚Ï ¯Ó‚ ‡lL ‡ˆÓÂ ,‡t¯˙z ‡nL ;40 ¿»∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆…»«¿»¿»

¯Á‡Ï ‡Op‰Ï ˙¯zÓe .ÔÈLe¯b ˙ÚLa41BÓk , ƒ¿«≈ƒÀ∆∆¿ƒ»≈¿«≈¿
‰cp‰ ÔÈÚa ¯‡a˙iL42. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿««ƒ»

בעד.35) שתבדוק עד לשמש מכתובתה 36)שאסורה
זכויותיה. בשעת 37)ומשאר דם לראות הוחזקה שהרי

נדה. ומשמשתו מזה.38)תשמיש, גדול מום לך שאין
ב.39) יב, לערער 40)נדה ויבוא לאחר, תנשא ובינתיים

מגרשה, הייתי לא . . . היה שכך יודע הייתי "אילו ולומר:
לפיכך  ממזרים", השני) (מבעלה ובניה בטל גט ונמצא

חוזרת  זו שאין לגרשה בלבך גמור לו: לעולם אומרים לך
הי"בֿיג). פ"י, גירושין הל' והשווה שם, שאין 41)(נדה

השני  בעלה אצל תראה לא ושמא שוות, ה'אצבעות' כל
פו.). הכ"א.42)(נדה פ"ד, ביאה איסורי הל'

.Ë˙lÁzÓ Ck ‰˙È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»ƒ¿ƒ«
Ì‡ Ï·‡ ;Ì„ ‰˙‡¯ ‰BL‡¯ ‰ÏÈÚaÓe ,‰È‡eOƒ∆»ƒ¿ƒ»ƒ»»¬»»¬»ƒ

e‰„O ‰ÙÁzÒ - ˙‡OpL ¯Á‡ ‰Ê ÈÏÁ dÏ Ú¯‡43. ≈«»…ƒ∆««∆ƒ»ƒ¿«¬»»≈
Ck ¯Á‡Â ,Ì„ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙Á‡ ÌÚt ÏÚa Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«««««¿…ƒ¿»»¿««»

ÈˆBÈ - LÈÓLz ˙Ú ÏÎa Ì„ ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï ‰¯ÊÁ‡44 »¿»ƒ¿»»¿»≈«¿ƒƒ
dlk ‰a˙k ÔzÈÂ45BÓk ,˙ÈÓÏBÚ ¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ . ¿ƒ≈¿À»À»¿…«¬ƒ»ƒ¿

e¯‡aL46. ∆≈«¿

כב.43) הערה למעלה וראה לו, גרם הרע שהרי 44)מזלו
נדה. איסור מחמת תחתיו לעמוד ראויה כמבואר 45)אינה

י. הלכה הקודמת.46)בסמוך בהלכה

.ÈelÙ‡ ,˙‡OpL ¯Á‡ ÔÈÓeÓ da e„ÏBpL ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆¿»ƒ««∆ƒ»¬ƒ
ÔÈÁL ˙kÓ ˙ÈOÚ47Ì‡Â ,Ìi˜È - Ìi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡ : «¬≈À«¿ƒƒ»»¿«≈¿«≈¿ƒ

‰a˙k ÔzÈ - ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ¯48. »»¿ƒƒ≈¿À»

וכן 48)מצורעת.47) עה.). (כתובות שדהו שנסתחפה
גיטה  הרי אמר לרפאותה. חייב "לקתה נא.): (שם שנינו
פי"ד  לעיל והשווה רשאי", - עצמה את תרפא וכתובתה,

הי"ז.

.‡ÈelÙ‡ ,‡OpL ¯Á‡ ÔÈÓeÓ Ba e„ÏBpL LÈ‡‰»ƒ∆¿ƒ««∆»»¬ƒ
˙ÈÓÒ B‡ BÏ‚¯ B‡ B„È ‰ÚË˜49‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ ,BÈÚ ƒ¿¿»»«¿ƒ¿≈≈¿…»¿»

ÔzÏÂ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - BnÚ ·LÈÏ BzL‡ƒ¿≈≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈
‡ˆz - ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,·Lz - ‰˙ˆ¯ Ì‡ :‡l‡ .‰a˙k¿À»∆»ƒ»¿»≈≈¿ƒ…»¿»≈≈

˙„¯BÓ Ïk ÔÈ„k ,‰a˙k ‡Ïa50ÁÈ¯ BÏ „ÏB Ì‡ Ï·‡ . ¿…¿À»¿ƒ»∆∆¬»ƒ«≈«
¯ÊÁL B‡ ,ÌËÁ‰ ÁÈ¯ B‡ ‰t‰51ÌÈ·Ïk ˙‡Bˆ Ë˜ÏÏ52 «∆≈««…∆∆»«ƒ¿…«¿»ƒ

B¯wÚÓ ˙LÁ ·ˆÁÏ B‡53ÔÈÙBk - ˙B¯BÚ „aÚÏ B‡ «¿…¿∆≈ƒ»¿«≈ƒ
‰a˙k ÔzÏÂ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡54ÌÚ ·Lz - ‰˙ˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ≈¿À»¿ƒ»¿»≈≈ƒ
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מתרגם 49) יח) כא, (ויקרא עור" "איש נתעוורה.
סמי. גבר ה"ח 50)ה'ירושלמי': פי"ד לעיל המבואר

עז.). לפני 52)הפך.51)(כתובות הבגדים בה ששורים
- א כה, ובברכות שם). (רש"י יומיים או יום כיבוסם

ל  "שדרכן עורות".פירש"י: בעיבוד ממקום 53)תתן
ומסריחות,54)מוצאו. מאוסות מלאכות - אלה כל

מדברי  ומשמע (שם). רע ריח לקבל יכולה איני לומר ויכולה
- לו ונישאה הנישואין לפני אלה בכל ידעה שאם רבינו,
אמרה: ואפילו וקיבלה. סברה שהרי לטעון, יכולה אינה
לקבל  יכולה איני ועכשיו לקבל, יכולה שאני הייתי כסבורה

(מגידֿמשנה). לה שומעים אין -

.·È‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - ÔÈÁL ‰kÓ LÈ‡‰ ‰OÚ«¬»»ƒÀ≈¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡ - ·LÈÏ ‰ˆB¯ ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰a˙k ÔzÏÂ¿ƒ≈¿À»¿««ƒ∆ƒ»≈≈≈
ÈtÓ ,ÔÁ¯k ÏÚa Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙnL ‡l‡ ,dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆»∆«¿ƒƒ»¿«»¿»ƒ¿≈

B˙wÓÓ ‡È‰L55È„k ÌÈ„Úa BnÚ ·L‡ :‰¯Ó‡ Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»≈≈ƒ¿≈ƒ¿≈
‰ÈÏÚ ‡B·È ‡lL56.dÏ ÔÈÚÓBL - ∆…»»∆»¿ƒ»

עמו.55) תשמש אם חתיכות חתיכות נופל בשרו ממסמסתו,
בשרו" "המק יב): יד, (זכריה הכתוב מלשון - "ממיקתו"

במשנה). עז. (כתובות 56)(כתובות חכמים שאמרו כמו
אמרו  - וכולם הם, שחין מוכי וארבעה "עשרים עז:):

להם". קשה תשמיש - חכמים

.‚ÈÌËÁ‰ ÁÈ¯ B‡ ‰t‰ ÁÈ¯ ÏÚa dÏÚa ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«¿»««≈««∆≈««…∆
‰ÏÙÂ ,˙ÓÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ïk ˙‡Bˆ ËwÏÓ B‡¿«≈«¿»ƒ¿«≈»∆»≈¿»¿»
‰ÏBÎÈ - dÏÚ·a ‰È‰L ÌeÓ B˙B‡ Ba LÈÂ ,ÂÈÁ‡ ÈÙÏƒ¿≈»ƒ¿≈∆»»¿«¿»¿»
ÈÈ‡ EÏe ,Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ È˙ÈÈ‰ EÈÁ‡Ï :¯ÓBÏ ‡È‰ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿»¿«≈¿≈ƒ

‰a˙k ÔzÈÂ ıÏÁÈÂ .Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ57‰‡¯e .58ÌÈ· ¿»¿«≈¿«¬…¿ƒ≈¿À»¿≈»ƒ
.Ï‡¯OÈ ÏÚ ÌBÏL ,EÈ·Ï¿»∆»«ƒ¿»≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

l`xVi lr mFlW ,Lipal mipa d`xE." §¥¨¦§¨¤¨©¦§¨¥

אבל  טוב בדבר לסיים כדי כתב הסיום שאת מפרשים יש
לענין  בהמשך להיות צריך סיום שהרי קשה לכאורה
בנים  "וראה כי לו גמורה בסתירה הוא כאן ואילו הקודם
שהיה  "מי פסק וכאן יבום ידי על רק להיות יכול  כו'"
אותו  שכופין (מומין בהן ויוצא . . הפה ריח בעל בעלה
איני  ולך לקבל יכולה הייתי לאחיך לומר יכולה להוציא)

כתובה". ויתן ויחלוץ לקבל, יכולה
הגמרא  אומרת לבניך בנים וראה הפסוק על הרי מזו: יתרה
לידי  אתי דלא ישראל על שלום – לבניך שבנים "כיון
זה  פסוק מביא ואיך יבום אפילו ששולל ויבום", חליצה

כתובה". ויתן "יחלוץ לדין כהמשך
בהלכה. דין חידוש הרמב"ם מרמז זה בפסוק הוא: והביאור
לבית  שבאה "האשה כתב: הט"ו) (פט"ו שלפנ"ז בפרקים
יעשו  כו' הארץ כל כדרך לשמש יכול אינו בעלי ואמרה דין
שנים  עשר עוד עמו שתשאר לה ואומרים פשרה" הדיינין
עד  . . זה עמה "ומגלגלין שנית. תתבע תלד לא ואם

פשרה". שיעשו

שאינה  שטוענת שלנו בדין מדוע השאלה נשאלת ועפ"ז
עושים  ולא כתובה" ויתן "יחלוץ אומרים לקבל יכולה
עמה  יגלגלו שלא ולמה לקבל יכלה שמאחיו ובפרט פשרה

בינתיים. מאחיו גם לקבל תוכל ואולי
"וראה  שהביא בפסוק הרמב"ם כוונת שזוהי לומר ויש
יש  כאן שגם לחדש ישראל" על שלום לבניך בנים
שעל  לה שמסבירים ידי על ממנו לקבל לשכנעה להשתדל
על  "שלום – ובמילא לבניך" בנים "וראה יהיה זה ידי

ישראל".
.ci oniq miyp xtq zekln oii

(שם).57) כתובתה להפסיד או להתייבם לכופה יכול ואינו
הזו 58) הפיסקה כל קדומים, ובדפוסים התימנים, בכת"י

ההלכה  לסיים בכדי מאוחרת תוספת שזוהי וכנראה אינה.
שבנים  "כיון נ.): (כתובות שאמרו למה לרמז טוב, בדבר
ויבום". חליצה לידי יבואו שלא ישראל, על שלום - לבניך
וחליצה, ליבום זקוקה האלמנה אין בן, בנך הניח אם כי

ישראל. על ושלום

.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ e˜ÏÒ¿ƒƒ¿ƒ

á"ôùú'ä áà-íçðî 'æ éùéîç íåé

oiWExB zFkld
-miypxtqהלכותגירושין

¦§¥¦
:‡È‰Â .‰OÚ ˙ÂˆÓ - ˙Á‡ .˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿ƒ
.‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ - ˙Á‡Â .¯ÙÒa L¯‚Ó‰ L¯‚iL∆¿»≈«¿»≈¿≈∆¿««ƒ¿«…«¬∆

.˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁÈ ‡lL :‡È‰Â¿ƒ∆…«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ושמדברי 1) התורה שמן הגירושין עיקרי בו נתבארו

במחובר, כתיבה גט, של גופו לשמה, כתיבה רצון, סופרים,
הגט. זמן הגט, קריאת עדים,

.‡·˙k· ‡l‡ ˙L¯b˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡2.dÏ ÚÈbiL ≈»ƒ»ƒ¿»∆∆∆»«¿»∆«ƒ«»
Ë‚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ·˙Îe3¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯·„ ‰¯OÚÂ . ¿»∆«ƒ¿»≈«¬»»¿»ƒ≈ƒ«

LÈ‡‰ L¯‚È ‡lL (‡ :Ô‰ el‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒ«»¿≈≈∆…¿»≈»ƒ
BBˆ¯a ‡l‡4¯Á‡ ¯·„a ‡ÏÂ ·˙Îa L¯‚iLÂ (· .5. ∆»ƒ¿¿∆¿»≈ƒ¿»¿…¿»»«≈

BÈwÓ d¯ÈÒ‰Â dL¯bL ·˙k‰ ÔÈÚ ‰È‰iLÂ (‚6(„ . ¿∆ƒ¿∆ƒ¿««¿»∆≈¿»∆¡ƒ»ƒƒ¿»
dÈ·Ï BÈa ˙¯Bk‰ ¯·c BÈÚ ‰È‰iLÂ7‰È‰iLÂ (‰ . ¿∆ƒ¿∆ƒ¿»»»«≈≈¿≈»¿∆ƒ¿∆

dÓLÏ ·zÎ8¯Á‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓ ‰È‰È ‡lLÂ (Â . ƒ¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿∆¿À»«¬∆««
B˙·È˙k9dÏ e‰ziLÂ (Ê .[„·Ïa] dÏ B˙È˙ ‡l‡10. ¿ƒ»∆»¿ƒ»»ƒ¿»¿∆ƒ¿≈»

˙¯B˙a dÏ e‰ziLÂ (Ë .ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ e‰ziL (Á∆ƒ¿≈»ƒ¿≈≈ƒ¿∆ƒ¿≈»¿«
ÔÈLe¯b11B˙BpL ‡e‰ BÁeÏL B‡ ÏÚa‰ ‰È‰iLÂ (È . ≈ƒ¿∆ƒ¿∆«««¿∆¿

dÏ12ÔÓf‰ ÔB‚k ,ËbaL ÌÈ¯·c‰ ¯‡Le .13˙ÓÈ˙ÁÂ »¿»«¿»ƒ∆«≈¿«¿««¬ƒ«
ÌÈ„Ú‰14ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ïk‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ15. »≈ƒ¿«≈»∆«…ƒƒ¿≈¿ƒ

האשה 2) הייתה בלבד, בדיבור הגירושין היו "שאילו
ועל  מקודם, גרושה הייתה כי - איש עמה כשיזנה אומרת
כמו  לה מעיד בכתב אלא גירושין ישלמו שלא נצטווינו כן

כריתות". ספר לה וכתב כל 3)שנאמר על נופל גט שם
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"ספר  ותרגום גט), ערך בערוך כתב (וכן שהיא ותעודה שטר
סתם. "גט" אשה לגט לקרוא ורגילים פטורין" "גט כריתות"

לגרשה.4) בעלה את לכוף יכולה האשה כגון 5)שאין 
בכסף  מתקדשת שהאשה לקידושין בניגוד וכדומה, כסף

ממנה.6)ובשטר. עצמו את ישלח תהא 7)ולא שלא
הגירושין. לאחר בו ותלוייה זו 8)קשורה אשה לשם

הכתיבה.9)המתגרשת. אחר קציצה שמחוסר לדבר פרט
רשותה.10) לתוך או שלוחה ליד שטר 11)או בתורת ולא

מזוזה. או מעצמה.12)חוב היא שתיקח ולא
הגט.13) כתיבת הגט.14)תאריך חכמים.15)על תקנת

.·:¯Ó‡pL ?‰¯Bz‰ ÔÓ el‡ ÌÈ¯·„ ‰¯OÚL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬»»¿»ƒ≈ƒ«»∆∆¡«
˙˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ ,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡ˆÓ˙ ‡Ï Ì‡ ‰È‰Â¿»»ƒ…ƒ¿»≈¿≈»¿»«»≈∆¿ƒÀ
ÔÁ ‡ˆÓ˙ ‡Ï Ì‡' .B˙ÈaÓ dÁlLÂ d„Èa Ô˙Â¿»«¿»»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ…ƒ¿»≈

BBˆ¯a ‡l‡ L¯‚Ó BÈ‡L ,„nÏÓ - 'ÂÈÈÚa16Ì‡Â . ¿≈»¿«≈∆≈¿»≈∆»ƒ¿¿ƒ
BBˆ¯a ‡lL ‰L¯b˙17˙L¯‚Ó dÈ‡ -18Ï·‡ . ƒ¿»¿»∆…ƒ¿≈»¿…∆∆¬»

dBˆ¯a ‡lLÂ dBˆ¯a ˙L¯b˙Ó ‰M‡‰19. »ƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿»¿∆…ƒ¿»

משמע".16) מדעתו - כורחו.17)"ונתן ומי 18)על
לגרש, רצה ולא אשתו את לגרש אותו שכופים נותן שהדין
והטעם  כשר, והגט אני רוצה שיאמר עד אותו מכה דין בית
האמיתי. רצונו זהו כי - "מרצונו" נקראת זו שכפייה

החרים 19) הגולה מאור גרשום "רבינו אולם כורחה. על
דת". על שעברה לא אם מדעתה שלא אשה לגרש שלא

.‚·˙Îa ‡l‡ ˙L¯b˙Ó dÈ‡L ,„nÏÓ - '·˙ÎÂ'20. ¿»«¿«≈∆≈»ƒ¿»∆∆∆»ƒ¿»
dÓLÏ - 'dÏ'21BÈa ˙¯Bk‰ ¯·c - '˙e˙È¯k ¯ÙÒ' . »ƒ¿»≈∆¿ƒ»»«≈≈

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â .˙eL¯ ‰ÈÏÚ BÏ ¯‡MÈ ‡lL ,dÈ·Ï¿≈»∆…ƒ»≈»∆»¿¿ƒ¬«ƒ…
dÈ·Ï BÈa ˙¯Î22.¯‡a˙iL BÓk ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ƒ¿«≈¿≈»≈»¿…∆∆¿∆ƒ¿»≈

Ô˙piL „Ú ˙L¯b˙Ó dÈ‡L ,„nÏÓ - 'd„Èa Ô˙Â'¿»«¿»»¿«≈∆≈»ƒ¿»∆∆«∆ƒ»≈
,d¯ˆÁÏ B‡ ,d„Èk ‡e‰L ,dÁeÏL „Èa B‡ d„Èa Ëb‰«≈¿»»¿«¿»∆¿»»«¬≈»
ÔÈÚ ‰È‰iL - 'dÁlLÂ' .¯‡a˙iL BÓk d„Èk Ïk‰L∆«…¿»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿«
BÓˆÚ ÁlLiL ‡Ï ,d˙B‡ ÁlLÓ‰ ‡e‰L Ëb‰«≈∆«¿«≈«»…∆¿«««¿

.‰pnÓƒ∆»

בכסף.20) המתגרשת.21)ולא האשה כגון 22)לשם
- לעולם יין תשתי שלא מנת על גיטך זה "הרי לה: שאמר
תנאי  לקיים אליו קשורה היא ימיה שכל כריתות", זו אין

מחמתו. זה

.„z‡ È¯‰ ,˙ÁlLÓ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k ?„ˆÈk≈«»«»¬≈«¿¿À««¬≈«¿
,Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ ,CÓˆÚÏ z‡ È¯‰ ,˙L¯‚Ó¿…∆∆¬≈«¿¿«¿≈¬≈«¿À∆∆¿»»»

BÙe‚Â .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÔÈÚ‰ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ23:Ëb ÏL ¿«≈¿∆»ƒ¿»¬≈¿…∆∆¿∆≈
ÈÈ‡ :dÏ ·˙k Ì‡ Ï·‡ .Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰¬≈«¿À∆∆¿»»»¬»ƒ»«»≈ƒ

CLÈ‡ ÈÈ‡ ,CÒe¯‡ ÈÈ‡ ,CÏÚa.Ëb ‰Ê ÔÈ‡ - «¿≈≈ƒ¬≈≈ƒƒ≈≈∆≈
BÓˆÚ ˙‡ ÁlLiL ‡ÏÂ - dÁlLÂ :¯Ó‡pL24ÔÎÂ . ∆∆¡«¿ƒ¿»¿…∆¿««∆«¿¿≈

Ë‚ BÈ‡ - ÔÈ¯BÁ ˙a z‡ È¯‰ :BzL‡Ï ·˙Bk‰25. «≈¿ƒ¿¬≈«¿«ƒ≈≈

בו.23) יכתבו כך הגט כתב שאין 25)ממנה.24)עיקר
מעבדות. שחרור לשון אלא גירושין, לשון זו

.‰BÈÚ ÔÈ‡ - 'B˙ÈaÓ dÁlLÂ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ¿»
‡l‡ ;B˙ÈaÓ ‡ˆzL „Ú ‰ÈLe¯‚ e¯Ó‚È ‡lL∆…ƒ¿¿≈∆»«∆≈≈ƒ≈∆»

‰ÈLe¯‚ e¯Ób d„ÈÏ Ëb ÚÈbnLk26ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ¿∆«ƒ«≈¿»»»¿≈∆»¿««ƒ∆¬«ƒ
,'dÁlLÂ' ¯Ó‡ ‡lL .¯‡a˙iL BÓk ,B˙È·a ‡È‰ƒ¿≈¿∆ƒ¿»≈∆…∆¡«¿ƒ¿»

B˙ÈaÓ d‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ L¯b Ì‡L ‡l‡27ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ∆»∆ƒ≈≈¿…ƒ»ƒ≈¬≈∆¿ƒ
B˙Le¯b ¯ÈÊÁ‰Â L¯bL28Ëb epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ;29, ∆≈≈¿∆¡ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ∆≈

¯‡a˙iL BÓk30. ¿∆ƒ¿»≈

אחר.26) אדם קידושי בה וחלים פנוייה היא והרי
עמה.27) שלא 28)ונתייחד פי על ואף ביאה, בקידושי

ביאה. עדי הםֿהם היחוד עדי שנבעלה, ובכתב29ֿ)ראוה
שני. גט התימנים: הם:30)יד כך רבינו דברי ושיעור

שהתה  אם אלא לידה, הגט הגעת עם נגמרו הגירושין עצם
ועדי  בביאה, שנית שקידשה לחוש יש יחוד, כדי בביתו
לקידושיה  שני גט צריכה וממילא קידושיה, עדי הם היחוד

השניים.

.Â?B˙·È˙k ¯Á‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓ ‰È‰È ‡lL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆…ƒ¿∆¿À»«¬∆««¿ƒ»
‰·È˙k ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ - Ô˙Â ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»«ƒ∆≈¿À»∆»¿ƒ»
‰ˆÈˆ˜ ¯qÁnL ¯·„ ‡ˆÈ .¯Lk‰ Ëb‰ ‡e‰ ‰È˙e¿ƒ»«≈«»≈»»»»∆¿À»¿ƒ»
- ‰¯t‰ Ô¯˜ ÏÚ Ëb ·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰·È˙k‰ ¯Á‡«««¿ƒ»¿ƒ»ƒ»«≈«∆∆«»»

‰¯t‰ dÏ Ô˙B31,B·˙kL ¯Á‡ Ô¯w‰ C˙Á Ì‡Â . ≈»«»»¿ƒ»««∆∆««∆¿»
¯aÁÓa ·˙k Ì‡ ÔÎÂ .Ë‚ BÈ‡ - dÏ B˙e32ÏÚ Û‡ , ¿»»≈≈¿≈ƒ»«ƒ¿À»««

BÈ‡ - dÏ B˙e ,BLÏzL ¯Á‡ ÌÈ„Ú‰ Ba eÓ˙ÁL Ètƒ∆»¿»≈ƒ««∆¿»¿»»≈
Ë‚33. ≈

מחוברת.31) כשהיא קרנה עם על 32)יחד כגון לקרקע,
לעץ. מחובר הוא כאשר נכתב 33)עלה הגט ותורף הואיל

צריך  הגאונים, בשם מיימוניות" ב"הגהות וכתוב במחובר.
יכתוב  כן ואחרי היריעה מן הגט כשיעור הקלף שיחתוך
כן  ואחרי היריעה על תחילה כתבו שאם הגט, נוסח עליו
וכן  קציצה". "מחוסר מטעם פסול, הגט כשיעור ממנה חתך
ורוצה  בכתיבה טעות אירעה מקצתו שנכתב לאחר אם
את  תחילה יחתוך קלף באותו אחר גט ולהתחיל לחזור

המוטעה. הראשון

.Ê¯aÁÓa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡34Ëb‰ ÒÙË elÙ‡35·˙k . ≈¿ƒƒ¿À»¬ƒ…∆«≈»«
LÈ‡‰ ÌL ·˙k Ck ¯Á‡Â ,BLÏ˙e ,¯aÁÓa ÒÙh‰«…∆«¿À»¿»¿««»»«≈»ƒ

'Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰'Â ÔÓf‰Â ‰M‡‰ ÌLÂ36, ¿≈»ƒ»¿«¿««¬≈«¿À∆∆¿»»»
¯Lk - dÏ B˙e ,BÓ˙ÁÂ37. «¬»¿»»»≈

לה 34) לתת רצה ואפילו קציצה. שמחוסר משום לקרקע,
דבר  בידה" "ונתן שנאמר משום גט, אינו המחובר אותו

ליד. מיד ניתן אינו ומחובר ליד מיד הגט 35)הניתן טופס
פנויים  מקומות ובו הגיטין לכל האחיד הכללי הנוסח הוא
זמן  והאשה, האיש שם כגון הגט, עיקר שהם פרטים למילוי

וכו'. ונקראים 36)הכתיבה הגט עיקר הם אלה שכל
הגט". במחובר 37)"תורף לכתוב אסור לכתחילה כלומר,

התורף  את יכתוב שמא גזירה הגט, טופס את אפילו
הטופס  כתב כבר אם אבל לגמרי, בטל הוא  ואז במחובר
גט  זה הרי התורף עליו כתב כן ואחרי ותלשו, במחובר

כשר.

.Á·e˜ ıÈˆÚa Úe¯f‰ ‰ÏÚ‰ ÏÚ Ëb‰ Ïk ·˙k38, »«»«≈«∆»∆«»«¿»ƒ»
‰¯Êb ,ÏeÒt Ëb‰ - Blk ıÈˆÚ‰ dÏ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»∆»ƒÀ«≈»¿≈»
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ÌË˜È ‡nL39ıÈˆÚ ÏL BÒ¯Á ÏÚ ‡e‰ ·˙Bk Ï·‡ . ∆»ƒ¿…¬»≈««¿∆»ƒ
dÏ Ô˙BÂ40. ¿≈»

כמחובר.38) ודינו הקרקע מן יונק והריהו בתחתיתו,
קציצה 39) זו והרי לה ויתן מהעציץ העלה יתלוש

שמא 40)מהמחובר. לחוש ואין שהוא, כמו העציץ את
את  יפסיד לא שבוודאי חרס, חתיכת לה וייתן העציץ ישבור

העציץ.

.Ë?ÔÈLe¯b ˙¯B˙a ‡l‡ dÏ B˙B BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¿»∆»¿«≈ƒ
˙¯B˙a B˙B‡ ÔziL - d„Èa Ô˙Â ˙˙È¯k ¯ÙÒ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈∆¿ƒÀ¿»«¿»»∆ƒ≈¿«
¯ËL ‡e‰L ˙¯B˙a dÏ B˙ Ì‡ Ï·‡ .˙e˙È¯k ¯ÙÒ≈∆¿ƒ¬»ƒ¿»»¿«∆¿«

·BÁ41‰LÈ ‡È‰Â d„Èa B˙pL B‡ ;‰ÊeÊÓ B‡42, ¿»∆¿»¿»»¿ƒ¿≈»
dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .Ë‚ BÈ‡ - d„Èa ‡e‰ È¯‰Â ‰¯BÚÂ¿≈»«¬≈¿»»≈≈¿ƒ»«»

Ëb ‰Ê È¯‰ - Chb ‡e‰ È¯‰ :Ck ¯Á‡43. ««»¬≈ƒ≈¬≈∆≈

זה.41) חוב שטר כנסי לה: משתמר 42)שאמר הגט ואין
בשעת 43)בידה. בידה והגט הואיל חדשה כנתינה זו הרי

אמירתו.

.È¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,dÏ Ô˙B È‡L Ë‚ e‡¯ :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡»«¿≈ƒ¿≈∆¬ƒ≈»¿»«¿»«
ÚÈ„B‰ È¯‰L ;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·BÁ ¯ËL ÈÒk :dÏ»ƒ¿ƒ¿«∆¬≈∆»≈∆¬≈ƒ«

ÔÈLe¯b ˙¯B˙a B˙pL ÌÈ„Ú‰ ˙‡44dÏ ¯Ó‡L ‰ÊÂ . ∆»≈ƒ∆¿»¿«≈ƒ¿∆∆»«»
‰pnÓ ÌÏÎpL ÈtÓ ,'·BÁ ¯ËL'45. ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»

אביה,44) שהשיאה חרשת גם שהרי צורך, אין ובידיעתה
בה  שאין פי על אף מתגרשת, גמורים, קידושין שקידושיה

הגט.45)דעת. את לבטל התכוון לא אבל

.‡ÈËb‰ dÏ ÔziLk dÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ L¯‚Ó‰46: «¿»≈»ƒ∆…«»¿∆ƒ≈»«≈
Ô˙ Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Chb ‡e‰ :B‡ ,Chb ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈ƒ≈¿«≈»∆¿ƒ»«

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ d„Èa47‰na . ¿»»¿…»«¿¬≈∆≈»«∆
È˜ÒÚ ÏÚ dnÚ ¯a„Ó ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»¿«≈ƒ»«ƒ¿≈
Ëb‰ ÏËÂ ,dh‚ È˜ÒÚ ÏÚ ¯a„Ó ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;dh‚ƒ»¬»ƒ»»¿«≈«ƒ¿≈ƒ»¿»««≈

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ d„Èa Ô˙Â48. ¿»«¿»»¿…»«¿¬≈∆≈»≈

אלא 46) גט זה הרי - הנתינה אחר לה אמר אם גם
נתינה. בשעת לה שיאמר יותר טוב ולעיל 47)שלכתחילה

בתורת  לה נתנו שם כי גט" "אינו רבינו: כתב ט' בהלכה
הריהו  ולפיכך ושתק, בסתם הגט נתן כאן אבל חוב, שטר
"אינו  או בטל גט לבין פסול, גט בין יש והבדל פסול". "גט
תינשא  ולא חכמים, מדברי פסול אלא אינו שבראשון גט",
ב"גט  ואילו השני, מבעלה תצא לא נשאת ואם לכתחילה בו
היא  ועדיין התורה, מן בטל גט זה הרי גט" "אינו או בטל"
על  עמה דיבר לא אם שבקידושין פי על ואף איש אשת
מקודשת  את "הרי לה אמר ולא כסף לה ונתן קידושין עסקי
ענייני  שכתובים כאן, - לקידושיו כלל חוששין אין - לי"
פסול. גט אלא זה אין בבעל תלוי והכול בגט הגירושין

כן.48) לעשות יכול לכתחילה וגם

.·ÈCh‚ ÈÏË :dÏ ¯Ó‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L Ëb≈∆»»À»«»»∆¿»«»¿ƒƒ≈
B„È ÏÚ ¯eL˜ ‰È‰L B‡ ;ezÏËe ,Ú˜¯˜ Èab ÏÚÓ≈««≈«¿«¿»«∆»»»«»
dÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ;epnÓ ezÙÏLe ,BÎ¯È ÏÚ B‡«¿≈¿»«ƒ∆««ƒ∆»«»
:¯Ó‡pL ;Ë‚ BÈ‡ - Chb ‰Ê È¯‰ :d„ÈÏ ‡aL ¯Á‡««∆»¿»»¬≈∆ƒ≈≈≈∆∆¡«

Ô˙ ‡Ï È¯‰Â ,dÓˆÚÓ ‡È‰ ÁwzL ‡Ï - d„Èa Ô˙Â¿»«¿»»…∆ƒ«ƒ≈«¿»«¬≈…»«
ÔÈk¯‰ Ì‡ Ï·‡ .BÁeÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï dÏ49BÙe‚a dÏ »…¿…¿¬»ƒƒ¿ƒ»¿

:dÏ ¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚÓ Ëb‰ ‰ÙÏML „Ú B„È ‰h‰ B‡ƒ»»«∆»¿»«≈≈»»¿»«»
.Ë‚ ‰Ê È¯‰ - Chb ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈¬≈∆≈

היטה.49)

.‚È:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ?ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ epziL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈
È‡Â ,¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú ‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ»»»¿ƒ
˙˙ÈÓa ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ‰Â¯Ú ÌBi‰ BÊ ‰È‰zL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆«∆¿»¿«»»∆»¿ƒ«

¯ÁÓÏe ÔÈc ˙Èa50ÌÈ„Ú ‡Ïa ˙¯zÓ ‰È‰z51,CÎÈÙÏ . ≈ƒ¿»»ƒ¿∆À∆∆¿…≈ƒ¿ƒ»
BÈ‡ - „Á‡ „Úa elÙ‡Â ,dÈ·Ï BÈa Ëb dÏ Ô˙ Ì‡ƒ»«»≈≈¿≈»«¬ƒ¿≈∆»≈

.ÏÏk Ë‚≈¿»

הגט.50) מסירת בגט)51)אחרי (=כאן, "הכא אמרו: וכן
דבר  ואין שבערוה דבר הוי איש דאשת איסורא דאיתחזק

משניים". פחות שבערוה

.„È„È ·˙Îa Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈ƒ¿»«
¯ÙBÒ52B„È ·˙Îa Ëb‰ ÏÚa‰ ·˙k Ì‡ Ï·‡ ;53Ì˙ÁÂ , ≈¬»ƒ»«««««≈ƒ¿»»¿»«

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - dÏ B˙e ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ54 »»≈∆»¿»»¬≈∆≈»
‰p‰ÎÏ ÏÒBÙe]55.[ ≈ƒ¿À»

עליו.52) הסופר חתם כמאה 53)ולא דומה ידו וכתב
מהבעל 54)עדים. והוולד תצא לא נישאת ואם מדבריהם,

אינו  כן גם כלל עדים עליו אין אפילו הדין והוא כשר, השני
שאפילו  חידוש, משמיע שרבינו אלא מדבריהם, אלא פסול
לכתחילה. בו להינשא כשר אינו אחד עד עליו חתום

כתיבת 55) בספר וכן אינן, אלו תיבות התימנים יד בכתב
אתה  אם שהרי נכון, וכן הכסףֿמשנה. בעל בידי שהיה יד
שהוא  וודאי תצא, לא נישאת ואם מדבריהם, פסול אומר
לכהונה. פוסל הגט ריח שאפילו לכהן, להינשא לפוסלה גט

.ÂËÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz«»«¬»ƒƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«
Ëb‰56e˙eÓÈÂ ÌÈL ÈÙa Ëb dÏ ÔzÈ ‡nL .57‡ˆÓÂ , «≈∆»ƒ≈»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿ƒ¿»

Ba ÔÈ‡ È¯‰L ,‰Ó„‡ ÈÒ¯ÁÓ Ò¯Ák d„ÈaL Ëb‰«≈∆¿»»¿∆∆≈«¿≈¬»»∆¬≈≈
BÎBzÓ e„ÈÚiL ewz CÎÈÙÏ ,ÌÈ„Ú58Èt ÏÚ Û‡Â . ≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆»ƒƒ¿««ƒ

ÈÙa ÔÈa ,ÌÈL ÈÙa dÏ B˙B ,BÎB˙a ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ¿¿»ƒ¿≈¿«ƒ≈ƒ¿≈
,ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÈÙa ÔÈa ÂÈÏÚ ÔÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡»»≈ƒ«¬ƒ»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¬≈ƒ

‰¯ÈÒÓ È„Úa ÔÈLe¯b‰ ¯wÚL59. ∆ƒ««≈ƒ¿≈≈¿ƒ»

הבעל 56) מידי הגט מסירת עדי תורה שמדין פי על אף
בחתימות  כלל צורך ואין הגירושין עדי עיקר הם לאשה

והבעל 57)העדים. [=לחו"ל], הים למדינת ילכו או
גרשתיה. לא ויאמר עדי 58)יערער ימותו ואפילו

ידם. חתימת ולזהות להכיר אפשר הרואים 59)החתימה
האשה. לידי הבעל מידי ונתינתו הגט מסירת את

.ÊËdÈ·Ï BÈa dÏ B˙e ¯·ÚÂ ÌÈL Ba eÓ˙Á60, »¿¿«ƒ¿»«¿»»≈¿≈»
ÔÈÏeÒt ‰¯ÈÒÓ È„Ú e‡ˆÓpL B‡61;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿¿≈≈¿ƒ»¿ƒ¬≈∆»≈

BaL ÌÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰62˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯Lk ƒ¿≈ƒ∆¿≈ƒ«¬≈«≈≈ƒ««
‰È„È63ÏeÒt ‡e‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ ‰¯B‰L LÈÂ .64. »∆»¿≈∆»ƒ«¿ƒ∆»

מסירה.60) עדי כל זה 61)ללא משפחה קרבת קרובים
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תורה. מדברי עבירה שעברו או בתוכו.62)לזה החתומים
לערער 63) יכול הבעל ואין העדים יד חתימת לזהות ואפשר

העדים. חתימת להכחיש נאמן שאינו גרשתיה, לא לומר
מדבריהם.64)

.ÊÈBÎBzÓ ÂÈ„Ú eÈ‰65ÏeÒt „Á‡ elÙ‡ ,ÔÈÏeÒt »≈»ƒ¿ƒ¬ƒ∆»»
È¯‰ - ÔÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa dÏ B˙e ,¯Lk „Á‡Â¿∆»»≈¿»»ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿≈ƒ¬≈

ÛiÊÓk ‡ˆÓpL ,ÏeÒt ‰Ê66.BÎBzÓ ∆»∆ƒ¿»ƒ¿À»ƒ

בו.65) והואיל 66)החתומים וודאי, מזוייף לא "כמזוייף,
מדבריהם". פסול זה הרי כשרים מסירה בעדי ונמסר

.ÁÈ·˙k‰ ÔÓ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰67ÔÈËÈL ÈL ‡ÏÓ68 ƒ¿ƒ∆»≈ƒƒ«¿»¿…¿≈ƒƒ
·˙k‰ ÔÓ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯È ‰nÎÂ .ÏeÒt -69˙BÁt ? »¿«»«¿ƒ∆»≈ƒƒ«¿»»

BnÚ ÔÈ‡¯˜ eÈ‰iL È„k ,ÔÈËÈL ÈL È„kÓ70‰na . ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ«∆
‡ÏÂ ‰È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈≈ƒ««»∆»¿…
Û‡ ,ÌÈ„Úa dÏ B¯ÒÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL eÈ‰»»≈≈¿ƒ»¬»ƒ¿»»¿≈ƒ«
ÏÚ Û‡Â BnÚ ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡Â ‰a¯‰ ÔÈ˜Á¯Ó Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿À»ƒ«¿≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿««
¯wÚL ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÏÏk „Ú ÂÈÏÚ Ìe˙Á ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»»≈¿»¬≈∆»≈∆ƒ«

.‰¯ÈÒÓ È„Úa ÔÈLe¯b‰«≈ƒ¿≈≈¿ƒ»

נוסח 67) של האחרונה מהשורה העדים חתימת את הרחיק
שורות.68)הגט. שתי כשר 69)מלוא הגט ויהא

כדי 70)לכתחילה. לשטר העדים בין הפסק יהא שלא
השטר. על חתומים שהם לכל ניכר שיהא

.ËÈÔÈÎÈ¯ˆ ,Ì‰ÈÙa Ëb‰ ˙‡ Ô˙BpL ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆≈∆«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ
B˙B¯˜Ï71Ì‰ÈÙa dÏ B˙ Ì‡Â .dÏ epzÈ Ck ¯Á‡Â ƒ¿¿««»ƒ¿∆»¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆

.dÏ B˙pL ¯Á‡ B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁ - ‰lÁz¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ««∆¿»»
e‰e¯ÈÊÁ‰Â ,BÁeÏL „Èa B‡ ÏÚa‰ „Èa ‡e‰Â e‰e‡¯¿̃»¿¿««««¿«¿¿∆¡ƒ
ÔÈ¯ÊBÁ - dÏ B˙e ,B„È CB˙Ï BÒÈÎ‰Â ‡e‰ ¯ÊÁÂ ,BÏ¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿»»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â72. ¿¿ƒ

הוא,71) אחר שטר או הוא כשר גט אם בו כתוב מה לראות
לקרותו. הם צריכים מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר שכיוון

אחר.72) בשטר החליפו שמא

.Î- L‡Ï B‡ ÌiÏ ez˜¯Êe ezÏË ‡l‡ ,e‰e‡¯˜ ‡Ï…¿»∆»¿»«¿»««»»≈
ÔÈ‡ ,‰lÁz e‰e‡¯˜e ÏÈ‡B‰ .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰¬≈¿…∆∆ƒ¿»¿ƒ»≈
¯Ó‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .BÙÈÏÁ‰L BÏ ÌÈLLBÁ¿ƒ∆∆¡ƒ¿…∆»¬ƒ»«
- Ì˙‡¯wL Ëb‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰È‰ ¯Á‡ ¯ËL :ÏÚa‰«««¿»«≈»»¿…»»«≈∆¿»∆

.˙L¯‚Ó ‡È‰ È¯‰Â ÔÓ‡ BÈ‡≈∆¡»«¬≈ƒ¿…∆∆

.‡ÎËb‰ dÏ Ô˙Â ,‰lÁza Ëb‰ e‡¯˜ ‡lL È¯‰¬≈∆…»¿«≈«¿ƒ»¿»«»«≈
ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ - ÌiÏ B‡ ¯e‡Ï ez˜¯Ê ,Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿»«»«»««ƒ∆«««

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ ,‰È‰ ¯Lk Ëb :¯ÓB‡73. ≈≈»≈»»¬≈»≈¿…∆∆

והרי 73) להתירה, נאמן אינו כך לאוסרה, נאמן שאינו כשם
מגורשת. ספק כל כדין תצא, נישאת ואם תינשא, לא זו

.·ÎÈÙa ˙Bi·Á‰ ÔÈ·Ï d¯ˆÁÏ Ëb‰ dÏ ˜¯Ê»«»«≈«¬≈»¿≈∆»ƒƒ¿≈
ÌÈ„Ú74ÔÈ‡ - ¯Á‡ ¯ËL B‡ ‰ÊeÊÓ e‡ˆÓe eL˜·e , ≈ƒƒ¿»¿¿»¿»«≈≈

dÏ ÔÈLLBÁ75˜¯fL ‡e‰ ‡ˆÓpL ‰fL ;76e‡ˆÓ . ¿ƒ»∆∆∆ƒ¿»∆»«ƒ¿¿

˙B¯ËL B‡ ˙BÊeÊÓ LÏL ÌÈzL ÌL77ÔÈLLBÁ - »¿«ƒ»¿¿»¿ƒ
˜ÙÒ BÊ È¯‰Â ÌÈ¯aÎÚ e‰e¯¯b ˜¯fL Ë‚ ‡nL∆»≈∆»«¿»«¿»ƒ«¬≈»≈

.˙L¯‚Ó¿…∆∆

תחילה.74) קראוהו מגורשת.75)ולא ספק שתהיה
אחרים 76) שטרות כן וכמו מצויה, אינה חביות בין מזוזה

כעת. זרקה הוא ובוודאי שם מצויים הוא 77)אינם והרי
ושטרות  מזוזות שם היו כורחך ועל אחד, שטר אלא זרק לא

מקודם.

.‚ÎÌ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ëb‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁL ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆¿ƒ««≈¿ƒƒƒ¿»
˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡ Ì‡Â .ÌzÁÏÂ ˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ¿ƒƒ¿¿«¿…¿ƒ≈»¿ƒƒ¿
ÔBLÏ e¯ÈkiL ‡e‰Â .ÌÈÓ˙BÁÂ Ì‰ÈÙa ÌÈ‡¯B˜¿ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿∆«ƒ¿

Ëb‰78¯Èp‰ Ì‰Ï ÔÈÓLB¯ - ÌzÁÏ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡ Ì‡Â . «≈¿ƒ≈»¿ƒ«¿…¿ƒ»∆«¿»
Ìi˜˙Ó BÓeM¯ ÔÈ‡L ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ˜¯a79Ô‰Â , ¿…¿«≈ƒ»»∆≈ƒƒ¿«≈¿≈

.˙B¯ËL ¯‡La Ck ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .ÌL¯‰ ÏÚ ÔÈ·˙Bk¿ƒ«»∆¿≈ƒ»ƒ¿»¿»
˙Ba eÈ‰È ‡lL È„k ,ÌÈL Èh‚a el˜‰L ‡e‰ Ï…̃∆≈≈¿ƒ≈»ƒ¿≈∆…ƒ¿¿

˙Be‚Ú Ï‡¯OÈ80Ëba ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙ÁÂ ÏÈ‡B‰ ; ƒ¿»≈¬ƒ«¬ƒ«»≈ƒ«≈
.e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שיתרגמו 78) מועיל אינו הגט לשון מכירים אינם אם אבל
עד. מפי כעד זה שהרי ללשונם, רישומו 79)אותו אם כי

כתב. גבי על כתב שאין לחתום, להם אסור מתקיים
לחתום,80) הבקיאים עדים אחרי לחזר יצטרכו שלא הקלו

ליבם. ותיזקק ימות או לים בעלה יפליג כך בתוך ְָָשמא

.„ÎÌ‰È¯·cÓ Ëba ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙ÁL Èt ÏÚ Û‡81, ««ƒ∆¬ƒ«»≈ƒ«≈ƒƒ¿≈∆
Ëba Ô‰È˙BÓL ÔÈL¯ÙÓ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL eÈ˜˙‰82ÔÎÂ . ƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿≈∆«≈¿≈
ÈÙa ‰Ê ‡l‡ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡L Ëb‰ È„Úa eÈ˜˙‰‰Ê83. ƒ¿ƒ¿≈≈«≈∆≈¿ƒ∆»∆ƒ¿≈∆

.ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê eÓ˙Á Ì‡Â¿ƒ»¿∆∆…ƒ¿≈∆¬≈∆≈»
,B˙·È˙k ÌB˜Óe Ëba ÔÓÊ ·zÎiL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ¿…¿««≈¿¿ƒ»
‰Ê˙Â ,B˙·B¯˜ BzL‡ ‰È‰z ‡nL .˙B¯ËM‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿»∆»ƒ¿∆ƒ¿¿»¿ƒ¿∆

ÂÈzÁz ‡È‰Lk84ÔzÈÂ ˙ef‰ ¯Á‡ Ëb dÏ ·zÎÈÂ , ¿∆ƒ«¿»¿ƒ¿…»≈«««¿¿ƒ≈
dÏ85Ì„˜ :¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ ,ÔÓÊ Ba ‰È‰È ‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ…ƒ¿∆¿«¿»«…∆

ÈzL¯b˙ ˙ef‰86.ÔÈh‚a ÔÓÊ ewz CÎÈÙÏe , «¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿««ƒƒ

חיזקו 81) זאת בכל - לגזירה גזירה גוזרין אין היא [והלכה
כדלהלן]. דברים בכמה זו תקנה או 82)כאן ראובן

ולא  עד, חתמתי פלוני אני כותב: היה שמתחילה שמעון,
אותו  המכירים עדים לבקש יודעים היו ולא שמו, נוקב היה
אחרים  שטרות אחר לחזר צריכים והיו חתימתו, על להעיד
והתקינו  עמדו חתימתם, לקיים בכדי לזו דומה שחתימתם
אחרי  לחזר אפשר יהיה ובזה שמותיהם את שיפרשו

ידם. כתב על שיעידו "כולכם",83)מכיריהם משום גזירה
שאחד  ודינו לאשתי, גט כולכם כתבו לעשרה: יאמר שמא
פסול, זה הרי יחסר מהם אחד ואם יחתמוהו, וכולם יכתוב
שניים  רק יחתמו שמא זה בפני שלא זה יחתמוהו ואם
נתקיים  לא ועדיין מגורשת, שהיא ותחשוב הגט ותיטול
בשעת  נוכחים העדים כל שיהו התקינו לפיכך תנאו,

"כולכם". התנה לא כאשר אפילו כלומר:84)החתימה
אשתו. מוות.85)בעודה עונש תיענש שלא עליה לחפות
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.‰Î‰È‰L B‡ ,ÔÓÊ Ba ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ LiL Ëb≈∆≈»»≈ƒ¿≈¿«∆»»
Ìc˜Ó87¯Á‡Ó B‡88‰ÏÈla ÌzÁÂ ÌBia ·zÎpL B‡ , À¿»¿À»∆ƒ¿««¿∆¿«««¿»

ÂÈ¯Á‡lL89ÔÈÚ‰ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚL Èt ÏÚ Û‡ ,90B‡ , ∆¿«¬»««ƒ∆¬ƒ¿»ƒ¿»
‰ÚËÂ ÌÈÏLe¯Èa Ëb‰ ˙‡ ·˙k91Ïk - '„BÏa' ·˙ÎÂ »«∆«≈ƒ»«ƒ¿»»¿»«¿»

ÔÈÏeÒt el‡92B˙·È˙k ÔÓÊa B· eÓzÁiL „Ú ,93 ≈¿ƒ«∆«¿¿ƒ¿«¿ƒ»
B˙·È˙k ÌB˜Ó·e94. ƒ¿¿ƒ»

תשרי 87) של זמן בו וכתבו במרחשון ונחתם שנכתב
זנותה. על לחפות שהקדימוהו לחוש יש והרי שלפניו,

מרחשון 88) של זמן בו וכתבו בתשרי ונחתם שנכתב
יבואו  מאוחר שטר נתיר אם כי פסול, זה וגם שלאחריו,
את  להפסיד כדי שאחרוהו אפשר וגם המוקדם, גם להתיר
עד  הגט נתינת משעת הבעל שמכרם נכסיה פירות האשה
של  הם הגט זמן ולפי שלה הם שלמעשה בו, הכתוב הזמן

היום 89)הבעל. זמן בו שכתוב מוקדם, גט זה הרי
שטרי 90)שלפניו. שבשאר החתימה, שעת ועד מהכתיבה

כשר. זה הרי ולא 92)הסופר.91)חוב מדבריהם,
"בטל". אינו אבל לכתחילה, בו לכתבו 93)תינשא דקדק

"ביום  - ולא בגט, הכתוב בזמן כלומר כתיבתו", "בזמן
כתבוהו  אם זה ולפי הגט, שנכתב ביום כלומר כתיבתו",
העדים  חתימת ונתעכבה למרחשון זמנו את ואחרו בתשרי
חתמו  שהרי כשר הריהו - בגט הכתוב כזמן למרחשון עד
הכתיבה. ביום נחתם שלא פי על אף בו, הכתוב בזמן

במקום 94) שתהיה העדים חתימת על הוא ההקפדה עיקר
בו  וכתב בירושלים הסופר כתבו אם אבל בגט, המסומן
זה  הרי העדים עליו חתמו ושם ללוד והעבירו בלוד שנכתב

בגט. המוזכר מקום באותו העדים וחתמו הואיל כשר,

.ÂÎÔÓf‰ epnÓ C˙Á95ÌL ·˙k ‡lL B‡ ;dÏ B˙e »«ƒ∆«¿«¿»»∆…»«≈
˙aLa :‡l‡ ,ÌBi‰96L„ÁÓ ‰iL B‡ ‰BL‡¯ «∆»¿«»ƒ»¿ƒ»≈…∆

‡ÏÂ ,˙ÈBÏt ‰La :B‡ ,ÈBÏt L„Áa :B‡ ,ÈBÏt¿ƒ¿…∆¿ƒ¿»»¿ƒ¿…
Úe·La :·˙k elÙ‡ ,L„Á‰ ¯ÈkÊ‰97¯Lk - ÈBÏt98. ƒ¿ƒ«…∆¬ƒ»«¿»«¿ƒ»≈

:BÚÓLnL ;¯Lk - ‰ÈzL¯b ÌBi‰ :Ba ·˙k Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««≈«¿ƒ»»≈∆«¿»
.Ëb‰ Ba ‡ˆiL ‰f‰ ÌBi‰««∆∆»»«≈

עדים.95) בו וחתמו בגט הזמן שכתב שבוע.96)לאחר
יובל.97) של פלונית לכתחילה.98)שמיטה בו להינשא

ידעו  וכולם רמאות, מעשה היא מהגט זמן חתיכת כי
אשתו  פירות למכור כדי או קרובתו על לחפות כדי שחתכו
ברורות. בראיות אחריו לבדוק ויבואו להפסידה הגט אחרי

.ÊÎB˙B‡ ˙eÎÏÓÏ ÔÈhba ÔÈBÓ e‰iL ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆¿ƒ«ƒƒ¿«¿
ÔÓf‰99˙eÎÏÓ ÌBÏL ÌeMÓ ,100˙eÎÏÓ ÌLÏ ·˙k . «¿«ƒ¿«¿»«¿≈«¿

˙Èa‰ ÔÈ·Ï B‡ ,‰È„n‰ d˙B‡ ˙eÎÏÓ dÈ‡L101B‡ , ∆≈»«¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«««ƒ
Ba ˙BÓÏ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ C¯c Ì‡ :˙Èa‰ Ôa¯ÁÏ¿À¿«««ƒƒ∆∆«¿≈»ƒ¿

¯Lk ‰Ê È¯‰ -102È¯‰ - Ba ˙BÓÏ Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¬≈∆»≈¿ƒ≈«¿»ƒ¿¬≈
ÏeÒt ‰Ê103B‡ ÔÈhba ˙BÓÏ Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰ ¯·Îe . ∆»¿»»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ
‰¯ÈˆÈÏ104‡e‰L ÔBc˜Ó ÒB¯cÒkÏ‡ ˙eÎÏÓÏ B‡ «¿ƒ»¿«¿¬∆¿«¿¿À¿∆

ÔÓÊ B˙B‡ ˙eÎÏÓ ÌLÏ ·˙k Ì‡Â .˙B¯ËL ÔÈÓƒ¿«¿»¿ƒ»«¿≈«¿¿«
‰Ê È¯‰ - ˙eÎÏÓ d˙B‡ ˙eL¯ da LiL ‰È„Óa«¿ƒ»∆≈»¿»«¿¬≈∆

¯Lk105. »≈

הגט.99) סידור בזמן השולט [=המלך] המלכות
אנו 100) חשובים שיאמרו עמהם, שלום לנו "שיהא

בשמנו". שטרותיהם שכותבים וכך 101)בעיניהם כך
המקדש. בית על 102)לבניין מקפידה המלכות אין שהרי

בה 103)כך. שמרדו וחושדת כך, על מקפידה המלכות כי
ממנה. יותר אחרת מלכות לבריאת 104)ומחשיבים

אם 105)העולם. ליצירה, לכתוב שנהגו אחרי כלומר,
כשר. זה הרי מדינה אותה מלכות לשם היום כתב

.ÁÎ,ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÌÈLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓpL B‡ ;ÌÈL B‡ ÌÈÓÈ ¯·c‰ ¯Á‡˙Â¿ƒ¿«≈«»»»ƒ»ƒ∆ƒ¿»«≈»≈
,ÌÈL ‰nk ¯Á‡ ¯Lk ¯Á‡ Ëb dÏ ·zÎÏ eÎ¯ˆ‰Â¿À¿¿ƒ¿…»≈«≈»≈«««»»ƒ
ÌB˜Óe ‰·È˙k‰ ÔÓÊ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¬≈≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿
‡ÏÂ 'e·˙k' Ba ÏÚa‰ Ô‰Ï ¯Ó‡L ÔÓf‰ ‡Ï ,‰·È˙k‰«¿ƒ»…«¿«∆»«»∆«««ƒ¿¿…
Ô‰Ï ¯Ó‡Lk ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰ ?„ˆÈk .ÌB˜n‰ B˙B‡«»≈«»ƒ»«ƒ¿∆»«»∆
Ô‰ È¯‰Â ÔÒÈ „Ú e¯Á‡˙Â ,È¯L˙a ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰Â¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬«ƒ»«¬≈≈
·zÎ ÌML „BÏ·e ÔÒÈpÓ Ëb‰ ÔÓÊ ÔÈ·˙Bk - „BÏa¿¿ƒ¿««≈ƒƒ»¿∆»ƒ¿»

˙B¯ËL ¯‡Lk ,Ëb‰106. «≈ƒ¿»¿»

יש 106) - העדים שכן "כל מיימוניות": ב"הגהות וכתוב
אף  וחתימתו הגט כתיבת בשעת שם שעומדים מקום לכתוב
יבואו  עדים, שם יהיו לא אם כי דירתם, עיקר שאינו פי על

שם". היו לא שהרי ומזוייף, כשמם חתמו אחרים לומר:

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
פסול 1) גט בין מה הסופר, שכר בגט, שליחות דין בו ביאר

שבעתתו  מי או שיכור הבעל, של "תנו" אמירת בטל, לגט
ונתחרש  שנשא פקח הגט, כתיבת לענין נשתתק או רעה רוח

בגט. כפיה דיני חרש, כשהיה שנשא או

.‡Ô˙Â ˙˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿»«»≈∆¿ƒÀ¿»«
,BÏ ·zÎÏ ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡ B„Èa ·˙Bk‰ „Á‡ - d„Èa¿»»∆»«≈¿»∆»«¿«≈ƒ¿…

dÏ ÔzÏ ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡ B„Èa Ô˙Bp‰ „Á‡Â2‡Ï . ¿∆»«≈¿»∆»«¿«≈ƒ≈»…
‡l‡ ˙L¯b˙Ó ÔÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ '·˙ÎÂ' ¯Ó‡∆¡«¿»«∆»¿ƒ«∆≈ƒ¿»∆∆∆»

·˙Îa3dÓˆÚÓ Áwz ‡lL - 'Ô˙Â' ,4. ƒ¿»¿»«∆…ƒ«≈«¿»

פ"ה 2) (ברכות כמותו" אדם של "שלוחו היא: הלכה כי
ב). מא, וקידושין בקידושין,3)מ"ה, כמו בכסף ולא

ה"ג. פ"א, לעיל הי"ב.4)וכמבואר פ"א, לעיל כמבואר

.·È¯‰ - ÈzL‡Ï e˙e eÓ˙ÁÂ Ë‚ e·˙k :ÌÈLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¬≈
ÔÈ·˙Bk el‡5ÔÈÓ˙BÁÂ6ÂÈÁeÏL Ô‰ Ô‰Â ,dÏ ÔÈ˙BÂ ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»¿≈≈¿»

ÂÈ„Ú Ô‰ Ô‰Â7Ë‚ ÈÏ ·˙k :¯ÙBÒÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈≈≈»¿≈ƒ»««≈¿…ƒ≈
ÌzÁÏ ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡Â ,ÈzL‡Ï8ÌÈÓ˙BÁÂ ÌÈ·˙Bk - ¿ƒ¿ƒ¿»«»≈ƒ«¿…¿ƒ¿¿ƒ

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ba L¯‚Ó ‡e‰Â ,BÏ ÌÈ˙BÂ9. ¿¿ƒ¿¿»≈¿»≈∆ƒ¿∆

כותבו.5) מהם אחד ואע"פ 6)כלומר, א. סה, גיטין
לקמן  כמבואר הגט, על לחתום לסופר אסור שלכתחילה
לסופר  רבינו כאן התיר זאת בכל שם, ובביאורנו הכ"ז, פ"ט
את  נותנים השני והעד שהוא מפני לכתחילה, בו לחתום
עדי  שישנם וכל מסירה, עדי כאן יש הרי לאשה, הגט
חתמו  הסופר אם אפילו לכתחילה הגט כשר מסירה,
נתכוין  לא כאן גם רוקח' ה'מעשה ולדעת (לחםֿמשנה).
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שהלך  כגון הדחק, בשעת אלא לכתחילה זה להכשיר רבינו
שלא  ובכדי אחר, עיכוב איזה אירע או הים למדינת הבעל
וכן  ולחתמו, לכתבו העדים יכולים עגונה האשה תשאר
מתניתין  בדיבורֿהמתחיל ב סו, בגיטין ה'תוספות' כתבו
סי' לאהע"ז יוסף' 'בית דברי והשווה הרביעי. בתירוצם מני,
אלא  הכשיר שלא כאן רבינו דברי מפרש הוא שגם קל,

בקידושין 7)בדיעבד. כמבואר עד, להיות כשר שליח כי
הט"ז. פ"ג, אישות הל' לעיל והשווה א. אמר 8)מג, ולא

לה. ליתנו כתיבת 9)להם אחרי עמה יתייחד שלא והוא
יאמרו  "שלא פסול, גט זה הרי - עמה נתייחד שאם הגט,
להקשות, ואין ה"ה. פ"ג לקמן כמבואר לבנה", קודם גיטה
פ"א  לעיל ומבואר 'מוקדם', הוא והרי כזה, גט כשר איך
באותו  ונחתם שנכתב כל כי - פסול, מוקדם שגט הכ"ה,
רבינו  הקפיד ולא נתינתו, שאיחרו אע"פ מוקדם זה אין היום
לעיל  כמבואר חתימתו, לפני כתיבתו הקדים שלא אלא
מתכוין  והוא זינתה כבר שמא לחוש יש כי שם, בביאורנו
לפני  כתיבתו תאריך מקדים הוא ולפיכך עליה, לחפות
שלפיכך  לומר אין בזמנו, וחתמו כשכתבו כאן אבל זנותה,
ידע  מנין כי עליה, ויחפה תזנה שמא לנתינה, הקדימו

רוקח'). ('מעשה בעתיד שתזנה

.‚BnÚ BzL‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ LÈ‡Ï Ëb ÔÈ·˙BÎÂ10. ¿¿ƒ≈»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ
Ba eÓ˙ÁÂ e·˙kL ¯ÙBq‰Â ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈∆»¿¿»¿
‡È‰ BzL‡Â ÈBÏt ‡e‰ ‰fL ÌÈÚ„BÈÂ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ¿¿ƒ∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

˙ÈBÏt11Ì‰È˙BÓML ÌÈL ÌB˜Ó B˙B‡a eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿«ƒ∆¿≈∆
Ì‰Ó „Á‡ L¯‚Ó ÔÈ‡ - ÌÈÂL Ì‰È˙BL ˙BÓLe ÌÈÂL»ƒ¿¿≈∆»ƒ≈¿»≈∆»≈∆
˙L‡Ï BÎÈÏBÈÂ Ëb ·zÎÈ ‡nL ;B¯·Á „ÓÚÓa ‡l‡∆»¿«¬«¬≈∆»ƒ¿…≈¿ƒ¿≈∆

ÂÈÏÚ ‰p¯Ò‡ÈÂ B¯·Á12. ¬≈¿««¿∆»»»

קסז.10) (בבאֿבתרא והסכמתה לדעתה צריכים אנו שאין
שם). האיש 11)וברשב"ם ימציא שמא לחוש יש כי שם.

ה'כסף  ולדעת כדין. שלא בו ותינשא אחר, לאשת זה גט
אלא  והאשה, האיש את הסופר שיכיר צורך אין משנה'
חותם, כשאינו אבל הגט, על החתומים העדים אחד כשהוא
הל' רבינו מדברי נראה וכן אותם. להכיר חייב הסופר אין
בלבד. העדים אלא שם הזכיר שלא ה"ג, פכ"ד ולוה מלוה

בעלה 12) על תיאסר וממילא כדין, שלא לאחר בו שתינשא
בעיר  שמו שהוחזק "וכל ב'). עמוד שם (ב"ב  הראשון
והוא  אחר, שם לו יש שמא לו חוששים אין יום, שלשים
סוף" לדבר אין כן שאם קנוניא, ולעשות לרמות כדי שינהו

ה"ד). פכ"ד, ולוה מלוה הל' רבינו (מלשון

.„‰kq‰ ˙ÚL·e13ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk ƒ¿«««»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ∆≈
ÌÈ¯ÈkÓ14¯ÙBq‰ ¯ÎO ˙˙B ‰M‡‰Â .15.ÌB˜Ó ÏÎa «ƒƒ¿»ƒ»∆∆¿««≈¿»»

עכשיו,13) יכתבוהו לא ואם למות, מסוכן שהבעל כגון
א.14)אימתי? סו, על 15)גיטין תורה, שמדין אע"פ

ונתן  . . . "וכתב כתוב: שהרי הסופר, שכר לתת הבעל
חכמים  תקנו - הכתיבה שכר לתת שעליו נמצא בידה",
השכר  בגלל גיטה את להשהות שלא כדי השכר תתן שהיא
שם). וברשב"ם קסח. (בבאֿבתרא ותתעגן לתת, ירצה שלא
נתן  הוא כאילו משלמת, שהאשה הזוז את חכמים לו והקנו

כ. (גיטין הפקר ביתֿדין הפקר הכלל: ע"פ משלו, לסופר
שם). וברש"י

.‰,·˙k :¯ÙBqÏ BÓˆÚ ÏÚa‰ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆…«««««¿«≈¿…
eÓ˙Á :ÌÈ„ÚÏÂ16ÔÈc ˙Èa BÏ e¯Ó‡L È¯‰ .17B‡ ¿»≈ƒ¬…¬≈∆»¿≈ƒ

Le·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,EzL‡Ï Ëb ·zÎ :ÌÈ18, ¿«ƒƒ¿…≈¿ƒ¿¿¿»«»∆ƒ¿
ÔÓˆÚ Ô‰ e·˙ÎÂ19¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ba eÓ˙ÁÂ20Ï·‡ . ¿»¿≈«¿»¿»¿¬≈∆»≈¬»

ÏÚ Û‡ ,eÓ˙ÁÂ ÌÈ„ÚÏÂ ·˙ÎÂ ¯ÙBqÏ Ì‰ e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿≈¿≈¿»«¿¿≈ƒ¿»¿««
BzL‡Ï ‰Ê Ëb Ô˙Â ¯ÊÁÂ ÏÚaÏ e‰e˙e e¯ÊÁL Ètƒ∆»¿¿»«««¿»«¿»«≈∆¿ƒ¿
‡lL ÈÓ B·˙k È¯‰L ;ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú ÈÙaƒ¿≈≈ƒ¬≈∆≈»≈∆¬≈¿»ƒ∆…

B·˙ÎÏ ÏÚa‰ BÏ ¯Ó‡21. »««««¿»¿

בסמוך.16) יתבאר והטעם א. עב, שלשה 17)גיטין של
שיחתמו.18)חכמים. להם אמר מהם.19)וגם אחד

ב.20) סו, לעשות 21)גיטין יכולים הם שאין ב. עא, שם
אלא  להם מסר לא כי במקומם, שלוחים והעדים הסופר את
כוח  בדברים אין כי לשליח" נמסרים אינם ו"דברים דברים,
ע"י  שנשלח לגט (בניגוד לאחר ונמסרים חוזרים להיות
שהדגיש  וזהו שני), שליח לידי למסרו השליח שיכול שליח,
לא  הם, שביתֿדין אע"פ ביתֿדין", לו שאמרו "הרי רבינו:
הם  אלא במקומם שלוחים שימנו כוחם ליפות התכוין
ולא  "כתבו", להם: אמר בפירוש שהרי יכתבוהו. בעצמם
בפירוש  ואם סו:). (גיטין בטל הגט ולפיכך תנו. להם: אמר
לכתוב  לאחרים לומר במקומו שלוחים שיהיו להם יאמר

הבאה. בהלכה בסמוך יתבאר ולחתום,

.ÂËb ·zÎÈÂ ¯ÙBÒÏ e¯Ó‡ :‰LÏLÏ B‡ ÌÈLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿¿≈¿ƒ¿…≈
·˙ÎÂ ¯ÙBÒÏ e¯Ó‡Â ,eÓzÁÈÂ ÌÈ„ÚÏ e¯Ó‡Â ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…¿»¿¿≈¿»«
¯ÙBÒÏ e¯Ó‡ :ÌÈLÏ ¯Ó‡L B‡ ;eÓ˙ÁÂ ÌÈ„ÚÏe»≈ƒ¿»¿∆»«ƒ¿«ƒƒ¿«≈

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - eÓ˙Á Ìz‡Â ÈzL‡Ï Ëb ·zÎÈÂ22. ¿ƒ¿…≈¿ƒ¿ƒ¿«∆¬…¬≈∆≈»
ÔÈ·MÈ˙Óe23·B¯˜ ‡e‰L ÈtÓ ,‰a¯‰ ‰Ê ¯·„a ƒ¿«¿ƒ¿»»∆«¿≈ƒ¿≈∆»

ÏËa Ëb ˙BÈ‰Ï24. ƒ¿≈»≈

שלוחים 22) עשאם בפירוש שהרי הוא, כשר גט התורה מן
תשכור  שמא חשש משום פסלוהו, שהחכמים אלא לכך,
לחתום, ולעדים לכתוב לסופר בעלה בשם שיאמרו עדים
בעצמם  שהם השני, בדין ואפילו ציוה. שהבעל יסברו והם
בגלל  לפסלו חכמים גזרו הבעל, מפי שמעו והם החותמים,

סז.). (שם הראשון שתתיישב 23)הדין עד בדבר מעיינים
ברש"י). סג: (שם בסוגיא 24)הדעת שהרי התורה, מן

קולו  שישמעו עד בטל הגט "הרי אמרו: עב.) (שם אחרת
אם  רבינו ומסופק חתומו", ולעדים כתוב לסופר שיאמר
כיון  מדבריהם' 'פסול אלא אינו אולי או התורה, מן בטל
שלוחים  לעשות יבואו שמא 'גזירה' משום אלא פסולו שאין
אין  זה, בגט נשאת אם ולפיכך לכך. נתמנו שלא במקום
אלא  כרחו, בעל השני מבעלה להוציאה יכול ביתֿדין
מעצמו. יגרש והוא בטל, להיות קרוב שהגט לבעל מודיעים
אין  וגם לגמרי, כשרים אינם כה, עד להם שנולדו והבנים
למעלה  וראה (כסףֿמשנה). ממזר ספק של דין להם

ה. להלכה בביאורנו

.Ê¯eaÁa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏkL ?ÏË·Ï ÏeÒt ÔÈa ‰Óe«≈»¿»≈∆»»∆∆¡«¿ƒ
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‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËa ‡e‰ ,ÏËa ‡e‰L Ëba ‰Ê25ÏÎ·e ; ∆«≈∆»≈»≈ƒ«»¿»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏeÒt ‡e‰ ,ÏeÒt ¯Ó‡pL ÌB˜Ó26. »∆∆¡«»»ƒƒ¿≈¿ƒ

ממזר"25) והולד תצא נשאת ואם איש, אשת היא "ועדיין
עיי"ש). ה"א, פ"י ואם 26)(לקמן לכתחילה, תנשא "ולא

כשר  אחר גט לה וכותבים כשר, והולד תצא לא נשאת
עיי"ש). ה"ב, (שם בעלה" תחת והיא לה ונותנים

.Á‰Ê Ë‚ ez :¯Ó‡Â ,Ìe˙Á B„Èa Ë‚ ‡È·‰L ÏÚa‰«««∆≈ƒ≈¿»»¿»«¿≈∆
dÏ ezÈ el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï27·zÎÏ ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡ . ¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿»»««¬≈ƒƒ¿…

e˙Â eÓ˙ÁÂ e·˙ÎÂ ,BzL‡Ï BzÏÂ Ba ÌzÁÏÂ Ëb≈¿«¿…¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿¿»¿¿»¿
ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ,dÏ28ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ÏeÒt B‡ »¿ƒ¿»«≈»≈»¬≈≈¿ƒ
‰‡Ó elÙ‡ ,¯Á‡ Ëb29¯Lk Ëb d„ÈÏ ÚÈbiL „Ú ,30. ≈«≈¬ƒ≈»«∆«ƒ«¿»»≈»≈

שתינשא 27) לקלקלה, כדי בפסול כתבו שמא חוששים ואין
אינו  כי פסולו, שיודע אחרי ממנו, לצאת ותצטרך לאחר
הביא  עצמו הבעל שאם א ה, בגיטין [וראה כך על חשוד
פ"ז  להלן (עי' נחתם ובפני נכתב בפני לומר צריך אינו גיטו,
שכיון  ה"ח) (עיי"ש ויערער יבוא שמא חשש ואין ה"ה.

עליו]. יערער לא בוודאי הביאו, עצמו שנכתב 28)שהוא
וכדומה. והאשה האיש בשמות שטעו כגון בטעות,

מורשים 29) ואינם שליחותם עדים עשו כבר אומרים ואין
חרס  לה וליתן לכתוב זה נתכוין לא כי שני, גט לכתוב עוד

כשר. גט אלא נאבד 30)סתם אם וכלֿשכן ב. סג, גיטין
שהרי  אחר, גט לכתוב שיכולים לה, שנתנוהו קודם הגט
שליחותם  עשו לא כן ואם לאשתו, לתת להם אמר

(כסףֿמשנה).

.ËÁÈÏLÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÏÚa‰ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«««ƒ¿¿ƒ¿¿¿»ƒ«
‡ˆÓÂ ,ÁÈÏLÏ e˙Â eÓ˙ÁÂ e·˙ÎÂ ,dÏ CÈÏB‰Ï¿ƒ»¿»¿¿»¿¿»¿«»ƒ«¿ƒ¿»
eÎÏniL „Ú ¯Á‡ ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÏeÒt B‡ ÏËa Ëb‰«≈»≈»≈¿ƒ«≈«∆ƒ»¿

ÔÈLe¯‚Ï ÌÈÁeÏL Ô˙B‡ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L ;ÏÚaa31, «««∆¬≈…»»»¿ƒ¿≈ƒ
,„·Ïa ÁÈÏMÏ ezÈÂ e·zÎiL ‡l‡ ‰ˆ¯ ‡Ï ‡nLÂ¿∆»…»»∆»∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»ƒ«ƒ¿«

e˙Â e·˙Î È¯‰Â ,¯Á‡ ‰OÚÓ Ba Ì‰Ï ¯‡MÈ ‡ÏÂ32, ¿…ƒ»≈»∆«¬∆«≈«¬≈»¿¿»¿
,¯Lk ¯Á‡ Ë‚ e·˙k Ì‡Â .¯Á‡ e·zÎÈ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…ƒ¿¿«≈¿ƒ»¿≈«≈»≈

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - (dÏ B˙e) ÁÈÏLÏ e‰e˙e33. ¿»«»ƒ«¿»»¬≈»≈¿…∆∆

יגרשנה.31) והוא לשליח למסרו כל 32)אלא עשו וכבר
גט 33)שליחותם. שיגיע עד שלוחים עשאם שמא כי שם.

היא  ובעיא הרבה. להטריחם רצה שלא אלא ותתגרש, לידה
ספק  היא ולפיכך ב"תיקו". ונשארה שם, גיטין בגמרא
ממזר  ספק והולד תצא נשאת ואם תנשא, ו"לא מגורשת,
ויש  ה"ג. פ"י לקמן רבינו כלשון ערוה", ספק שהיא מפני
מיד  הגט אבד אם אלא בגמרא הסתפקו שלא אומרים
גט  וכותבים חוזרים פסול, או בטל נמצא אם אבל השליח,

('מאירי'). שליחותם קיימו לא שוודאי אחר

.Èe˙e Ë‚ e·˙k :ÌÈMÓ ¯˙ÈÏ B‡ ÌÈLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ¿≈¿
‰eÁlL ,‰eL¯b ,ÈzL‡Ï34de˜·L ,35deÎ¯z ,36, ¿ƒ¿ƒ»¿»«¿»«¿«»¿«

˙¯b‡ e·˙k37¯Lk Ë‚ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - dÏ e˙e ƒ¿ƒ∆∆¿»¬≈≈ƒ¿¿≈»≈
dÏ ezÈÂ38dÏ eOÚ ,‰eÒ¯t ,‰e¯ht :Ì‰Ï ¯Ó‡ . ¿ƒ¿»»«»∆«¿»«¿¿»¬»

¯Ó‡ ‡Ï - Èe‡¯k dÏ eOÚ ,ÒeÓÈpk dÏ eOÚ ,˙ck«»¬»«ƒ¬»»»…»«
ÌeÏk39.ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - dÏ e˙Â Ë‚ e·˙k Ì‡Â . ¿¿ƒ»¿≈¿»¿»¬≈∆≈»≈

מביתו".34) "ושלחה א): כד, (דברים הכתוב כלשון
פ"ד 35) לקמן הגט בנוסח הכתוב שבוקין", "אגרת לשון

(בראשית 36)הי"ב. האדם" את "ויגרש גרשוה, כלומר:
אדם. ית ותרך אונקלוס: מתרגם כד) "אגרת 37)ג, לשון
הגט. בנוסח לקמן המוזכרת ב.38)שבוקין" סה, גיטין

"פטרוה"39) גירושין. לשון במשמען אין אלה, שכל שם.
פטור לשון שחייבת.- חובות מעליה להקל וחובה,

גט, צרכי אם ידוע ואין צרכיה, עשיית לשון - "פרנסוה"
כחוק. - "כנימוס" מלבוש. צרכי או ליבם זקוקה תהא שלא
"כראוי" וכן וכסות, מזון חוק או חוקֿגט אם ידוע ואין

"כדת". וכן שם) (רש"י

.‡È,‰eÁÈp‰ ,‰e¯Èz‰ ,‰e·ÊÚ ,‰e‡ÈˆB‰ :Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆ƒ»ƒ¿»«ƒ»«ƒ»
el‡ ˙BlÓ ÚÓLÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰eÏÈÚB‰ƒ»¬≈∆»≈ƒ«¿«ƒ≈

¯Á‡ ÔÈÚ B‡ ÔÈLe¯b40Ì‡Â .dÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ≈ƒƒ¿»«≈¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÏ e˙Â Ë‚ e·˙k41. »¿≈¿»¿»¬≈»≈¿…∆∆

הכתוב 40) כלשון "גרשוה", לפרש אפשר "הוציאה" כי
לשון  זה אין אולי או מביתו", "ויצאה ב): כד, (דברים
היא  - "ויצאה" אלא "והוציאה" בו כתוב שלא הכתוב
אין  שמא או שבוקין", "אגרת לשון "עזבוה" וכן מעצמה.
וכן  הגט. בנוסח נזכרת אינה שהרי גירושין, לשון זו
לשון  אולי או היא, אדם" לכל "מותרת לשון: "התירוה",
וכן  וברש"י). סה: (גיטין חגורה התרת או נדרים, התרת
מגורשת  שתהיה לנפשה, לה הניחו לפרש: אפשר - הניחוה
- "הועילוה" וכן עליה. תכבידו ואל לה הניחו או ממני,
תועלת  או גירושין תועלת אם ידוע ואין תועלת, לה עשו

בספק.41)אחרת. ונשארה נפשטה, שלא בעיא שם, גיטין

.·ÈÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈≈¿ƒ
„Ú BzL‡Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,B„Èa ÏÚaÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«««¿»¿≈¿ƒ¿ƒ¿«

Ë‚ BÈ‡ - dÏ e˙ Ì‡Â .dÏ ÔzÏ Ì‰Ï ¯Ó‡iL42. ∆…«»∆ƒ≈»¿ƒ»¿»≈≈
‡e‰Â ,ÔkÒÓa Ï·‡ ;‡È¯·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»ƒ¿À»¿
BÈÏÁ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â ‰¯‰Óa ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙwL Ì„‡»»∆»«»»∆√ƒƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»»»¿

„iÓ43¯ÏB˜· ‡ˆBi‰Â ,44ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ elÙ‡45, ƒ»¿«≈«»¬ƒ«ƒ¿≈»
Ìia L¯ÙÓ‰Â46‡¯iLa ‡ˆBi‰Â ,47Ë‚ e·˙k :¯Ó‡Â , ¿«¿»≈«»¿«≈¿«»»¿»«ƒ¿≈

¯·c‰L ;dÏ ezÈÂ eÓzÁÈÂ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿¿¿«¿¿¿ƒ¿»∆«»»
dÏ ÔzÏÂ ·zÎÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL Úe„È48. »«∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿…¿ƒ≈»

"רצה 42) - לה" "תנו אמר: שלא שכיון במשנה. א סו, שם
בה". ה"ה,43)לשחק פ"ו גיטין וב'ירושלמי' ב. סה, שם

כל  כדרך - חולה חולה? בין מה מסוכן בין "מה אמרו:
קרובים  - הארץ דרך החולי, עליו שקפץ כל - ומסוכן הארץ,
(שלא  ימים שלושה לאחר והרחוקים מיד, אצלו נכנסים
ואלו  אלו - החולי עליו קפץ ואם חולה). שם עליו להטיל
אמורים  דברים "במה שכתב מה ולפי"ז מיד". אצלו נכנסים
מסוכן  שאינו חולה והואֿהדין דוקא, לאו בריא - בבריא"

לחםֿמשנה). מאת 44)(עי' לידון הסוהר מבית "שיוצא
קולר  מ"ה). פ"ו, גיטין למשנה בפירושו רבינו (לשון המלך"

אסיר. בצואר ברזל שלשלת בה 45)- שאין עבירה על
סכנה" בחזקת קולר "שכל ממון, עונש אלא מות עונש

שם). לים.46)('ירושלמי' היבשה מן יוצא 47)מפליג
חבורה. עם לא 48)למדבריות ובהלתו, טרדתו ומתוך
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זכיה  בהל' וראה שם). (גיטין, לה" "תנו לומר: הספיק
הכ"ד. פ"ח ומתנה

.‚ÈeÓ˙ÁÂ e·˙ÎÂ ,ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :¯Ó‡L ‡È¯a»ƒ∆»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿¿»¿
„iÓ BÓˆÚ ‚¯‰Â ,dÏ e˙Â49BÓˆÚ CÈÏL‰L ÔB‚k , ¿»¿»¿»««¿ƒ»¿∆ƒ¿ƒ«¿

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌiÏ BÓˆÚ ÏÈt‰ B‡ ‚b‰ ÔÓ50. ƒ«»ƒƒ«¿«»¬≈∆≈»≈
Ë‚ BÈ‡ - ˙ÓÂ ÏÙÂ Áe¯‰ ezÙÁ„e ‚bÏ ‰ÏÚ51˜ÙÒ . »»««¿»«»«¿»«»≈≈≈»≈

t‰Ëb ‰Ê È¯‰ - Áe¯‰ ezÙÁc ˜ÙÒ BÓˆÚ ÏÈ52„Ú , ƒƒ«¿»≈¿»«»«¬≈∆≈«
‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ .ezÙÁc Áe¯‰L È‡cÂa EÏ Ú„eiL∆ƒ»«¿¿««∆»«¿»«¿≈ƒ∆»»
Ëb ·zÎÈ ÈÏB˜ ÚÓBM‰ Ïk :¯Ó‡Â ,¯Baa CÏLÓÀ¿»«¿»«»«≈«ƒƒ¿…≈

ÈzL‡Ï53eÚ„iL ,‡e‰Â .dÏ ezÈÂ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿¿¿ƒ¿»¿∆»¿
B˙B‡54È¯‰ - e‰e¯Èk‰ ‡ÏÂ e‰eÏÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¿««ƒ∆∆¡¿…ƒƒ¬≈

ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙BkL ,‡e‰ ‰kq‰ ˙ÚLk ‰fL ;¯Lk ‰Ê∆»≈∆∆ƒ¿«««»»∆¿ƒ¿¿ƒ
ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡55˙BkÓ Ba eÏÙpL ÈÓ ÔÎÂ . ««ƒ∆≈»«ƒƒ¿≈ƒ∆»¿«

˙BÚ¯56Ba eËÁL elÙ‡ ,Ô‰Ó ‰ÈÁiL ¯LÙ‡ È‡L »∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆≈∆¬ƒƒ¿¬
ÔÈÓÈÒ ·¯57È¯‰ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :¯Ó‡Â ÊÓ¯Â , …ƒ»ƒ¿»«¿»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈

Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰ ÈÁ ‰zÚ È¯‰L ;ezÈÂ e·zÎÈ el‡≈ƒ¿¿¿ƒ¿∆¬≈«»«««ƒ
˙eÓÏ BÙBqL58. ∆»

סה:)49) שם הרשב"א נוסחת (לפי פ"ד גיטין [בתוספתא
ספק  נפל, מעצמו ב"ספק זהו "מיד", שצריך שמה נראה,
משמע  ה"ו פ"ו גיטין ב'ירושלמי' אבל דחפתו", הרוח
בן  שמעון "רבן שם: אמרו שכן "מיד", צריכים שלעולם
שטעם  ונראה גט". זה הרי נפל, אתר על אם אומר, גמליאל
שעכשיו  שכשם תחילתו, על סופו הוכיח לומר שאין הדבר:
זמן]. לאחר ולא מיד אלא בתחילה, גם היה כן מבוהל, הוא

סופו 50) שהוכיח מפני "תנו". להם אמר שלא אףֿעלֿפי
החלטתו  מחמת בהול והיה לה, ליתנו שנתכוין תחילתו על
סו. (גיטין "ותנו" המילה ממנו נשמטה ולכן להתאבד,

והריהו 51)במשנה). להתאבד, שרצה הוכחה כאן שאין
(שם). בריא שציוה 52)כשאר אחרי מיד שנפל כגון

סברא  יש כלומר לכאן, ופנים לכאן פנים ויש הגט, לכתוב
גיטין  ('ירושלמי' הרוח שדחפתו סברא ויש עצמו, שהפיל
ויש  לחםֿמשנה). ועי' הכסףֿמשנה. וכפירוש ה"ו, פ"ו
בשם  (כסףֿמשנה גט" ספק זה "הרי רבינו בדברי מביאים
(ועי' זמן לאחר כשנפל מדובר זה, ולפי וה'טור'). הרא"ש

אשתו.53)לחםֿמשנה). ושם שמו שפלוני 54)ופירש
פלונית. לאשתו בעל הוא ה"ד 55)זה לעיל כמבואר פניו,

לקמן  והשווה סו.). הכ"ג.(גיטין מחותך 56)פי"ג, שהיה
וכדומה. חרב ע"י בגופו הרבה והוושט 57)חתכים הקנה

אלא  דוקא, לאו הוא "רוב" רבינו שכתב ומה שבצואר.
(לחםֿמשנה). גמירא עד לנשחטו זה 58)הואֿהדין אין

שדעתו  גוסס, וכלֿשכן ע:). (גיטין מיתה לאחר כגט
סימנים  רוב בו מנשחטו ועדיף לגרש, שיכול עליו מיושבת
לחיים  ומיעוטם למיתה רובם גוססים ואילו למות, שמוכרח

ס"ז). קכא, סי' אהע"ז שו"ע וראה מיימוניות', ('הגהות

.„È¯Ó‡Â ,B˙B‡ ˙˙Ú·Ó ‰Ú¯ Áe¯ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»«»»¿«∆∆¿»«
¯Ó‡ ‡Ï - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :ÈÏÁ‰ Ba ÏÈÁ˙‰Lk¿∆ƒ¿ƒ∆√ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ…»«

˙·MÈÓe ‰BÎ BzÚc ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌeÏk59¯BkL ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈∆≈«¿¿»¿À∆∆¿≈ƒ
ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰L60È¯‰ - ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒƒ«¿ƒ¿∆¿ƒ…ƒƒ«¬≈

˜ÙÒ ‰Ê61. ∆»≈

סז:).59) (גיטין כשוטה שעה באותה שאינו 60)והריהו
"ולא  לג): יט, (בראשית בו שנאמר כלוט עושה, מה יודע
פכ"ט  מכירה בהל' רבינו וכלשון ובקומה", בשכבה ידע
ומקור  עושה". מה יודע ואינו שעושה השיכור "והוא הי"ח:
א. סה, בעירובין כלום, שיכור מעשה שאין רבינו דברי

של 61) לשכרותו הגיע לא שעדיין לנו ברור אפילו משמע
שם  בעירובין אמרו שהלא תמוה, וזה ספק. זה הרי לוט,
בשם  מביא קכא, בסי' ה'טור' אולם דבר. לכל כפיקח שהוא
הרי  - לוט של לשכרותו הגיע אם ספק הדבר "היה רבינו:
בו  מסופקים ואנו הרבה כשנשתכר דוקא משמע ספק". זה
דברי  והשווה ספק. זה הרי לוט, של לשכרותו הגיע אם
זה". בדבר "ומתיישבים הי"ח: פ"ד, אישות הל' לעיל רבינו

.ÂË,ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e·˙k :‡È¯a ‡e‰Lk ¯Ó‡»«¿∆»ƒƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
ÔÈ·˙BÎÂ ‡È¯·iL „Ú ÔÈÈzÓÓ - ˙Ú· Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿««¿ƒƒ«∆«¿ƒ¿¿ƒ

dÏ ÔÈ˙BÂ62¯Á‡ Ba CÏn‰Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿¿ƒ»¿≈»ƒ«¬…¿ƒ»≈««
‰Ê È¯‰ - ‡È¯·iL Ì„˜ e˙Â e·˙k Ì‡Â .‡È¯·‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¿»¿…∆∆«¿ƒ¬≈∆

ÏeÒt63. »

הרי 62) שאז לכתבו אפשר אי שיבריא ולפני ב. ע, גיטין
ללמוד, יש ומכאן מיושבת. דעתו ואין הואיל כשוטה, הוא
שפוי  שיהא בו לדקדק צריך מרע' 'שכיב של גט שהכותב
הריהו  - דעתו תטרף שאם ונתינתו, כתיבתו בשעת בדעתו

קכא,כשו  סי' אהע"ז בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות טה
הואיל 63)ס"ד). הוא, כשר התורה מן אבל מדבריהם,

לאהע"ז  (הגר"א בדעתו ושפוי בריא היה אמירתו ובשעת
רוקח'). ב'מעשה וכן ד, ס"ק קכא, סי'

.ÊË˜zzLpL ÈÓ64‰BÎ BzÚ„ È¯‰Â65:BÏ e¯Ó‡Â , ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈«¿¿»¿»¿
ÔÈk¯‰Â ,EzL‡Ï Ëb ·zÎ66B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL‡¯a ƒ¿…≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ

ÔÈ‚e¯Òa ÌÈÓÚt LÏL67Â‡Ï Â‡Ï ÏÚ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ; »¿»ƒ¿≈ƒƒ»«»∆«««
Ô‰ Ô‰ ÏÚÂ68B˜„·Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .ezÈÂ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - ¿«≈≈¬≈≈ƒ¿¿¿ƒ¿¿ƒƒ¿»¿
‰ÙÈ ‰ÙÈ69:B„Èa ·˙k Ì‡ ÔÎÂ .BzÚ„ ‰Ù¯Ë ‡nL , »∆»∆∆»ƒ¿¿»«¿¿≈ƒ»«¿»

ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e·˙kƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ
dÏ70ÂÈÏÚ ˙·MÈÓ BzÚ„ ‰˙È‰ Ì‡ ,71ÈÓ ÔÈc ÔÈ‡L ; »ƒ»¿»«¿¿À∆∆»»∆≈ƒƒ

L¯Á‰ ÔÈ„k ˜zzLpL72. ∆ƒ¿«≈¿ƒ«≈≈

(משנה 64) הדיבור כח ממנו ניטל מחלה, מאיזו כתוצאה
סז:). שהוא 65)בגיטין אלם, אלא שאינו כיון [כלומר,

בניגוד  נכונה, דעתו שתהא אפשר מדבר, ואינו השומע חרש
דעתו  ואין כשוטה שהוא מדבר, ואינו שומע שאינו לחרש
הי"א]. עדות מהל' בפ"ט רבינו שכתב כמו נכונה,

ו.66) הערה פ"א למעלה וראה בהפסקות.67)הטה.
וחוזרים  מסויימת, שעה לשאילה הרכנה בין ממתינים
הי"ב. שמע קריאת מהל' בפ"ב וראה אותו. ושואלים

שראוי 68) דבר ועל לאו, - לאו עליו לענות שראוי דבר על
אלא  לענות צריך שאין רבינו מדברי ונראה הן. - הן לענות
ושתי  אחד לאו או לאוין, ושני אחד הן בלבד: שאלות שלש
בלשון  הבאה בהערה וראה (כסףֿמשנה). הן פעמים

פירות 69)ה'ירושלמי'. על החמה בימות אותו שואלים
הגשמים  בימות אותו שואלים וכן הגשמים, בימות המצויים
ה"א, פ"ז גיטין וב'ירושלמי' (שם). החמה ימות פירות על
אומר  והוא לאמך הן, אומר והוא לאשתך גט נכתוב אמרו:
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- לבתך הן, - לאשתך לאו, - לאחותך הן, - לאשתך לאו,
"ויפליג  אומר: שם) (גיטין, למשנה בפירושו ורבינו לאו.
למעלה  (וראה שאפשר" מה בכל הנסיון צדדי בכל בה

סו). א.70)הערה עא, דעתו 71)גיטין שאין כלומר,
כמו  פעמים שלש בדיקה צריך אינו אבל עליו. מטורפת
"מי  ה"ג: מכירה מהל' בפכ"ט רבינו כתב וכן ראש. בהרכנת
שבודקים  כדרך שיבדק והוא וכו' מקח מקחו שנשתתק
מהל' בפ"ד אבל (כסףֿמשנה), ידו" בכתב יכתוב או לגיטין,
ידו  בכתב וכתב נשתתק "אפילו רבינו: כתב ה"א, נחלות
הרי  לגיטין", שבודקים כדרך אותו בודקים יורשו, שזה
וצ"ע. אותו, בודקים - ידו בכתב כתב אם שאפילו

רמיזותיו 72) על סומכים שאין מדבר, ואינו שומע שאינו
הבאה. בהלכה כמבואר שם), (גיטין כתבו על ולא

.ÊÈL¯Á˙Â Áwt ‡e‰Lk ‡OpL ÈÓ73‡Â ,CÈ¯ˆ ÔÈ ƒ∆»»¿∆ƒ≈«¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ
‡È¯·iL „Ú ÌÏBÚÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ‰hzL ¯ÓBÏ74. «ƒ¿«»≈ƒ¿»«∆«¿ƒ

Û‡ ,B·˙k ÏÚ ‡ÏÂ L¯Á‰ ˙ÊÈÓ¯ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ«¿ƒ««≈≈¿…«¿»«
ÂÈÏÚ ˙·MÈÓe ‰BÎ BzÚcL Èt ÏÚ75‡O Ì‡ Ï·‡ . «ƒ∆«¿¿»¿À∆∆»»¬»ƒ»»

ÂÈLec˜ ÔÈ‡L ;‰ÊÈÓ¯a L¯‚Ó - L¯Á ‡e‰Lk ‰M‡ƒ»¿∆≈≈¿»≈ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»
e¯‡aL BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈLec˜76ÒBkL ÌLÎe , ƒƒƒ«»¿∆≈«¿¿≈∆≈

‰ÊÈÓ¯a ‡ÈˆBÓ Ck ‰ÊÈÓ¯a77. ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ»

הקודמת.73) בהערה כנ"ל גמורה, גיטין,74)חרשות
חכמה" קידושי להפקיע חרשות בגירושי כח "שאין שם:

שם). רש"י מפני 75)(לשון לגרש יכול אינו ושוטה שם.
אינו  "נשתטה קיב:) (יבמות שנינו וכן דעת, בן שאינו
"ולא  רבינו: אומר ה"ט, פ"ט עדות ובהל' עולמית". מוציאה
בלבד, אבנים וזורק כלים ומשבר ערום מהלך שהוא שוטה
תמיד  משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי כל אלא
וכן  . . . יחשב שוטים ובכלל . . . הדברים מן בדבר
הם  הרי ביותר והמשתגעים בדעתם והנחפזים המבוהלים

השוטים". ה"ט.76)בכלל פ"ד, אישות הל' לעיל
שם.77) יבמות,

.ÁÈ‰pË˜ Lc˜Ó‰78‰È·‡ È„È ÏÚ79‡È‰Lk dL¯‚Â , «¿«≈¿«»«¿≈»ƒ»¿≈¿»¿∆ƒ
dhb Ïa˜Ó ‰È·‡ - ‰pË˜80·‡‰ „ÈÏ Ëb ÚÈbiMÓe , ¿«»»ƒ»¿«≈ƒ»ƒ∆«ƒ«≈¿«»»

‰L¯b˙81‰¯Ú ‡È‰Lk dL¯b .82Ëb‰ ÚÈb‰ Ì‡ , ƒ¿»¿»≈¿»¿∆ƒ«¬»ƒƒƒ««≈
‰L¯b˙ - ‰È·‡ „ÈÏ B‡ d„ÈÏ83‰¯Ú ‰OBÚ ÔÈ‡Â . ¿»»¿«»ƒ»ƒ¿»¿»¿≈»«¬»

‰È·‡ ÈiÁa dÏÚa „iÓ dhb Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰Ò¯‡Ó‰84; «¿…»»»ƒ«¿«≈ƒ»ƒ««¿»¿«≈»ƒ»
‰Ò¯‡Ó‰ Bz·Ï Ëb‰ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ ·‡‰ Ï·‡¬»»»∆»ƒ«¿«≈«≈¿ƒ«¿…»»

‰¯Ú ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa85. ≈¿«»≈«¬»

אחד.78) ויום שנה י"ב מבת אביה 79)פחותה שקיבל
שנאמר 80)קידושיה. קידושיה, לקבל זכאי שהוא כשם

מקבל  הוא כך הזה", לאיש נתתי בתי "את טז): כב, (דברים
השוה  והיתה", . . . "ויצאה ב): כד, (שם שנאמר גיטה, את
א. מז, בכתובות כמבואר (קידושין), להויה (גירושין) יציאה

גיטה"81) את מקבלין ואביה היא המאורסה "נערה שדוקא
האי  רב דעת וכן שם, (רש"י קטנה ולא במשנה) סד: (גיטין
ד"ה  ב'תוספות' (ועיי"ש שם והרי"ף שם), (ב'מלחמות' גאון

שערות,82)נערה). שתי והביאה שנה לי"ב כשהגיעה
ה"ב. פ"ב, אישות הל' לעיל שם,83)כמבואר גיטין

תנאֿקמא. כדעת לא 84)במשנה, כי ב מד, קידושין
וכשמת  אביה, במקום שליח לעשות ידה את התורה חיזקה
כאחת  שליח לעשות ויכולה עצמאית, היא הרי אביה
ה"א. פ"ו, לקמן מבואר קבלה שליח ודין הגדולות.

היא 85) הרי גיטה את השליח ומשקיבל א. סה, גיטין
יכול  הבעל ואין האב, ליד הגט הגיע שלא אע"פ מגורשת
לאביה  אין משנשאת אבל המאורסה, בתו ודוקא בו. לחזור
הל' לעיל כמבואר קטנה, עדיין כשהיא ואפילו בה רשות

הי"ב. פ"ג, אישות

.ËÈ‰pË˜ ‡È‰Lk ‰È·‡ dLc˜86˙Á·Ó Ì‡ :˙Óe , ƒ¿»»ƒ»¿∆ƒ¿«»≈ƒ«¿∆∆
¯Á‡ ¯·„Ï dhb ÔÈa87Ëb‰ ÚÈbiMÓ ˙L¯b˙Ó BÊ È¯‰ - ≈ƒ»¿»»«≈¬≈ƒ¿»∆∆ƒ∆«ƒ««≈

dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;d„ÈÏÌ‡Â .ÔÈÁ·zL „Ú ˙L¯b˙Ó ¿»»¿ƒ«≈»ƒ¿»∆∆«∆«¿ƒ¿ƒ
˙L¯‚Ó dÈ‡ - dL¯b88. ≈¿»≈»¿…∆∆

תורה.86) קידושי מקודשת היא לה 87)והרי שנותנים
את  לשמור גם יודעת וממילא ונוטלתו, אגוז וזורקתו, צרור
יוסף' 'בית וראה שם, הרי"ף וכגירסת סה. (גיטין גיטה

קמא). סי' גיטה 88)לאהע"ז את מקבל חי, כשאביה אבל
במקומה  גיטה את שומר הוא שהרי מבחנת, כשאינה אפילו
אהע"ז  בשו"ע וכן ה'ירושלמי', ע"פ סד: גיטין ('תוספות'

ס"ו). קמא, סי'

.ÎBzL‡ ˙‡ L¯‚Ï B˙B‡ ÔÈÙBkL Ô˙B ÔÈc‰L ÈÓ89 ƒ∆«ƒ≈∆ƒ¿»≈∆ƒ¿
ÌB˜Ó ÏÎa Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa - L¯‚Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ90 ¿…»»¿»≈≈ƒ∆ƒ¿»≈¿»»

ÔÓÊ ÏÎ·e91·zÎÈÂ ,È‡ ‰ˆB¯ :¯Ó‡iL „Ú B˙B‡ ÔÈkÓ ¿»¿««ƒ«∆…«∆¬ƒ¿ƒ¿…
¯Lk Ë‚ ‡e‰Â .Ëb‰92e¯Ó‡Â Ì"ekÚ e‰ek‰ Ì‡ ÔÎÂ . «≈¿≈»≈¿≈ƒƒ«¿»¿

B˙B‡ eˆÁÏÂ ,CÏ ÔÈ¯ÓB‡ Ï‡¯OiM ‰Ó ‰OÚ :BÏ¬≈«∆ƒ¿»≈¿ƒ»¿»¬
Ï‡¯OÈ93.¯Lk ‰Ê È¯‰ - L¯‚iL „Ú Ì"ekÚ‰ „Èa ƒ¿»≈¿«»««∆¿»≈¬≈∆»≈

ÔÓˆÚÓ Ì"ekÚ‰ Ì‡Â94ÏÈ‡B‰ - ·˙kL „Ú e‰eÒ‡ ¿ƒ»«≈«¿»¬»«∆»«ƒ
ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ ,·zÎiL Ô˙B ÔÈc‰Â95‡Ï ‰nÏÂ . ¿«ƒ≈∆ƒ¿…¬≈∆≈»¿»»…

‰Ê Ëb ÏË·96ÔÈa Ì"ekÚ „Èa ÔÈa Òe‡ ‡e‰ È¯‰L , »≈≈∆∆¬≈»≈¿««≈
ıÁÏpL ÈÓÏ ‡l‡ Òe‡ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L ?Ï‡¯OÈ „Èa¿«ƒ¿»≈∆≈¿ƒ»∆»¿ƒ∆ƒ¿»
ÔB‚k ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ba ·iÁÓ BÈ‡L ¯·c ˙BOÚÏ ˜Á„Â¿ƒ¿»«¬»»∆≈¿À»ƒ«»¿

¯ÎnL „Ú ‰k‰L ÈÓ97Ï·‡ ;Ô˙pL „Ú B‡BÙ˜zL ÈÓ ƒ∆À»«∆»««∆»«¬»ƒ∆¿»
„Ú ‰k‰Â ,‰¯·Ú ˙BOÚÏ B‡ ‰ÂˆÓ Ïh·Ï Ú¯‰ B¯ˆÈƒ¿»«¿«≈ƒ¿»«¬¬≈»¿À»«
¯·cÓ ˜Á¯˙pL „Ú B‡ B˙BOÚÏ ·iÁL ¯·c ‰OÚL∆»»»»∆«»«¬«∆ƒ¿«≈ƒ»»
Ò‡ ‡e‰ ‡l‡ ,epnÓ Òe‡ ‰Ê ÔÈ‡ - B˙BOÚÏ ¯eÒ‡‰»»«¬≈∆»ƒ∆∆»»«
,L¯‚Ï ‰ˆB¯ BÈ‡L ‰Ê CÎÈÙÏ .‰Ú¯‰ BzÚ„a BÓˆÚ«¿¿«¿»»»¿ƒ»∆∆≈∆¿»≈
‡e‰ ‰ˆB¯Â Ï‡¯OiÓ ˙BÈ‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L ¯Á‡Ó≈««∆∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿∆
‡e‰ B¯ˆÈÂ ,˙B¯·Ú‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ïe ˙Bˆn‰ Ïk ˙BOÚÏ«¬»«ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ»¬≈¿ƒ¿
‰ˆB¯ :¯Ó‡Â ,B¯ˆÈ LLzL „Ú ‰k‰L ÔÂÈÎÂ ,BÙ˜zL∆¿»¿≈»∆À»«∆»«ƒ¿¿»«∆

BBˆ¯Ï L¯b ¯·k - È‡98ÔÈÙBkL Ô˙B ÔÈc‰ ‰È‰ ‡Ï . ¬ƒ¿»≈≈ƒ¿…»»«ƒ≈∆ƒ
eÈ‰L B‡ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa eÚËÂ ,L¯‚Ï B˙B‡¿»≈¿»≈ƒ∆ƒ¿»≈∆»

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - L¯bL „Ú e‰eÒ‡Â ˙BËBÈ„‰99. ∆¿«¬»«∆≈≈¬≈∆≈»
L¯‚ÈÂ ¯Ó‚È ,e‰eÒ‡ Ï‡¯OÈÂ ÏÈ‡B‰100Ì‡Â . ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿…ƒ»≈¿ƒ

ÏÚ Û‡ .Ë‚ BÈ‡ - ÔÈck ‡lL L¯‚Ï e‰eÒ‡ Ì"ekÚ‰»«¬»¿»≈∆…«ƒ≈≈««
e·˙k :Ï‡¯OÈÏ ¯Ó‡Â ,È‡ ‰ˆB¯ :Ì"ekÚa ¯Ó‡L Ètƒ∆»«¿«∆¬ƒ¿»«¿ƒ¿»≈ƒ¿
Ì"ekÚ‰Â ‡ÈˆB‰Ï B·iÁÓ ÔÈc‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - eÓ˙ÁÂ¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿¿ƒ¿»«

Ë‚ BÈ‡ ,e‰eÒ‡101. ¬»≈≈
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ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"ip` dvFx :xn`IW cr FzF` oiMn. .dvFx `EdW xg`n ©¦©¤Ÿ©¤£¦¥©©¤¤
on wgxzdlE zFvOd lM zFVrl `Ed dvFxe l`xVIn zFidl¦§¦¦§¨¥§¤©£¨©¦§§¦§©¥¦

FtwYW `Ed Fxvie ,zFxard." ¨£¥§¦§¤§¨

שאם  ש"שאנסו" ולא שתקפו" הוא "יצרו לכתוב מדייק
העובר  את לענוש בכלל יתכן איך השאלה מתעוררת כן לא
כלל  וא"כ אנסו" ש"יצרו היא העבירה סיבת והרי עבירה

התורה. ממצות אחת על שעבר למי עונש יתכן לא
בענין  ד) - ה"א (פ"ה תשובה בהלכות מבהיר זה בנושא
להטות  רצה אם נתונה אדם לכל "רשות והבחירה הידיעה
אין  רעה לדרך עצמו להטות רצה ואם . . טובה לדרך עצמו
שאין  היינו ומדעתו" מעצמו הוא אלא . . בידו שיעכב מי
הרע  יצרו מצד הוא שאנוס כיון לענשו שלא לסברה מקום
לאחד  שמשכהו מי ולא עליו גוזר ולא שיכפהו מי לו "אין כי
כאן  אין וממילא ומדעתו מעצמו הוא אלא הדרכים משני
ולא  שתקפו" הוא "יצרו כאן מדגיש לכן וכו'. אונס של ענין
אפשר  כן ועל הרעה" בדעתו עצמו אנס "הוא אלא שאנסו
בלשונו  לדייק יש כמה עד נראה מכאן הרשע. מן להפרע
יכול  אנסו) או (תקפו אחת מילה של ששינוי הרמב"ם של

בתורה. יסודי הכי לענין נוגע להיות
.eh oniq miyp xtq zekln oii it lr

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

xn`e"ip` dvFx". . §¨©¤£¦

לעשות  הוא ורוצה מישראל להיות רוצה "שהוא הידיעה
כיון  מספיקה אינה העברות" מן ולהתרחק המצות כל
בפיו  שיאמר צריך ולכן לגלותו שצריך פנימי רצון שהוא
דרך  על והוא הפנימי. רצונו מתגלה בכך כי אני" "רוצה
הנמשך  שהאור שמכיון המילה בענין תורה בלקוטי שמצינו
עבודת  עם קשר לו שאין כך כל נעלה המילה ידי על
לעשות  שיכול וכל בעבודתו להמשיכו יכול שאינו הנברא
המונע  הדבר הסרת היינו הערלה הסרת של פעולה הוא
כך  להיות, חייבת ההסרה פעולת אבל האור התגלות
אמירה  ללא כי אני" "רוצה בפיו לומר אדם חייב בענינינו

האמיתי. רצונו מתגלה לא זו
.13 dxrd 981 cenr b wlg y"ewl it lr

ילדה,89) ולא שנים עשר עמו ושהתה אשה נשא כגון
שנמנו  אלה כל וכן ה"ז, פט"ו אישות הל' לעיל כמבואר
איסורי  בהל' כמבואר לכהן, גרושה או הי"א, פכ"ה שם

ה"ז. פי"ז לארץ.90)ביאה בחוץ בין בארץ בין
וסמוכים.91) מומחים דיינים לנו שאין הזה, בזמן אפילו
רבותינו 92) בשליחות זה עושים אנחנו כי ב. פח, גיטין

שם. ה'תוספות' וכביאור שלפנינו, בדורות המומחים
של 93) כמקל אלא אינם והגוים ישראל. של ביתֿדין

שם). (ר"ן שלהם וכרצועה הוראת 94)ביתֿדין ע"פ שלא
ישראל. של נשאת 95)ביתֿדין ואם בו, תנשא לא שם.

הוא, כשר גויים ע"י כדין כפוי גט התורה, מן כי תצא. לא

ותולה  הולכת ואחת אחת כל תהא "שלא חכמים גזרו אלא
ובאה  לגרשה בעלה את לכוף אנס גוי (שוכרת בנכרי עצמה
(בבאֿבתרא  בעלה" מידי עצמה ומפקעת בעקיפין) עליו
זביניה  וזבין דתליוהו הונא כרב דסבר משרשיא, כרב מח.

כוותיה). והלכתא כפיה.96)זבינא, עלֿידי שניתן
ישראל  ביד למעלה: שכתב האופנים שלשת לכל והכוונה
כשר. הוא שאף ישראל ב"ד ע"י גוים ביד כשר. גט שהוא

הוא זה ועל פסול. שהגט גוים הגט ביד אין למה שואל,
ממה  נראה וכן בטל?! - הנ"ל) האופנים שלשת (בכל הזה
ישראל". ביד בין גוים ביד בין אנוס, הוא "שהרי שכתב

גמר 97) שאעפי"כ אלא אנוס, הוא המכירה עצם שעל
ה"א). מכירה מהל' (פ"י הכסף שרוצה בבא98ֿ)ומקנה,

וחכמים  הואיל חכמים", דברי לשמוע "מצוה א: מח, בתרא
ואינו  קרבן להביא בנודר שם אמרו וכן להוציא. חייבוהו
יכול  אותו, שכופים מלמד - אותו "יקריב נדרו: לקיים רוצה
אותו  כופים כיצד? הא לרצונו, לומר: תלמוד כרחו? בעל
שתהיה  לו שנוח שם, הגמרא וכהסבר אני" רוצה שיאמר עד
רב  על שחולק למי כן אמרו ששם [ואף ֿעלֿפי כפרה לו
למכור  (הכריחוהו זבינא" זביניה וזבין "תליוהו שאמר הונא
צריך  אין כמותו שהלכה הונא לרב אבל מכירה), מכירתו -
שמה  המקשן, של דעתו על שעלה מה לפי רק זהו לזה,
אלא  "זבין" דוקא לאו וזבין" "תליוהו הונא רב שאמר
גמר  אונסו אגב אמרו כן גם מתנה), (=נתן "יהיב" אפילו
במכירה, רק שהמדובר שם הגמרא למסקנת אבל ומקנה,
עבור  כספים מקבל שאינו כיון ומקנה, גמר לא במתנה אבל
רשב"ם  (ועי' כספים מקבל הבעל אין שבגט כיון זה,
לשמוע  ש"מצוה זו לסברא אנו צריכים - שם) ו'תוספות'

הונא]. רב לדעת גם חכמים" ומן 99)דברי מדרבנן.
לשמוע  מצוה עליו, מצוה וביתֿדין הואיל הוא, כשר התורה
אם  אבל להם, ביתֿדין דין הדיוטות שלשה ואפילו דבריו,
מצוה  שום כאן ואין ביתֿדין, זה אין מישראל אחד יאנסו

(לחםֿמשנה). בטל שנכפוהו 100)והגט "לא
וכיום  ('מאירי'). בכך" עצה שיתנו אלא בכך, (=שנכריחהו)
ליתן  אותו כופים כדין, לגרש הבעל את להכריח צורך כשיש
לקיים  אלא גט על כפיה זו ואין ברירה), (דרך גט או מזונות
ס"ח) קנד, סי' אהע"ז תשובה' ('פתחי ועונתה שארה מצות:
מעשה  עושים שאין "כל ס"ז: שם, הגר"א הגדרת וכפי
ה'בית  כתב מזו וגדולה (כפוי), מעושה" גט נקרא לא בגופו,
אונסו  שהוא שאע"פ הרשב"ץ, בשם קלד) סי' (אהע"ז יוסף'
(כגון  אחר דבר לעשות שלא לגרש אונסו אינו אם בגופו,
מעצמו  מגרש הוא אונס מאותו להנצל וכדי כתובתה) לפרוע

כדין. שיכפוהו ובלבד כפוי, גט זה אין כאן 101)- שאין
דברי  לשמוע "מצוה מחמת ולא הדין, עצם מצד לא מצוה
מן  אפילו בטל הגט ולפיכך הם, גויים שהרי חכמים",
הגט, ריח אפילו כאן שאין לכהונה פוסלה ואינו התורה,
משנה' ה'לחם וכהסבר פח: (גיטין ה"א פ"י לקמן וכמבואר

רוקח'). ו'מעשה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כתיבת 1) ישן, גט לשמה, שלא כתיבה דין רבינו בו כלל

גט  הגט, לכתוב הכשרים לשמה, כתיבה גיטין, טופסי
ויו"ט. בשבת שנכתב
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.‡ÌLÏe L¯‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ ·zÎ ‡lL Ëb Ïk»≈∆…ƒ¿«¿≈»ƒ«¿»≈¿≈
·˙kL ¯ÙBÒ ?„ˆÈk .Ë‚ BÈ‡ - ˙L¯b˙n‰ ‰M‡‰»ƒ»«ƒ¿»∆∆≈≈≈«≈∆»«

„nÏÏ Ëb2ÌL ‡ˆÓe ÏÚa‰ ‡·e ,„nÏ˙‰Ï B‡ ≈¿«≈¿ƒ¿«≈»«««»»≈
,BzL‡ ÌLk ‰M‡‰ ÌLÂ ,BÓLk ‰Ê Ë‚a ·zÎpL∆ƒ¿«¿≈∆ƒ¿¿≈»ƒ»¿≈ƒ¿
Ë‚ BÈ‡ - Ba L¯‚Â BÏËe ,B¯ÈÚ ÌLk ¯ÈÚ‰ ÌLÂ3. ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈≈≈≈

הגט.2) כתיבת נוסח לשם 3)לתלמידיו, נכתב שלא כיון
כד:). (גיטין גירושין

.·CÏÓÂ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ï ·˙k :‰Ê ÏÚ ¯˙È4‡ˆÓe ,5 »≈«∆»«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«»»
ÌLk ÈzL‡ ÌLÂ EÓLk ÈÓL :BÏ ¯Ó‡Â B¯ÈÚ Ôa∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈
·zÎpL Èt ÏÚ Û‡ - Ba L¯‚Â epnÓ BÏËe ,EzL‡ƒ¿¿¿»ƒ∆¿≈≈««ƒ∆ƒ¿«

Ë‚ BÈ‡ ,ÔÈLe¯b ÌLÏ6. ¿≈≈ƒ≈≈

מלגרש.4) בו ודפוס 5)חזר רומי ובדפוס התימנים בכת"י
"ומצאו". זוג 6)שונצינו: גירושי לשם נכתב ולא הואיל

(שם). זה

.‚Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÈzL BÏ LiL ÈÓ :‰Ê ÏÚ ¯˙È»≈«∆ƒ∆≈¿≈»ƒ∆¿≈∆
,˙BÂL˙‡ Ba L¯‚Â CÏÓÂ ,‰ÏB„b‰ ˙‡ L¯‚Ï ·˙ÎÂ »¿»«¿»≈∆«¿»¿ƒ¿«¿≈≈∆

Ë‚ BÈ‡ - ‰pËw‰7LÈ‡‰ ÌLÏ ·zÎpL Èt ÏÚ Û‡ . «¿«»≈≈««ƒ∆ƒ¿«¿≈»ƒ
.Ba ‰L¯b˙pL BÊ ÌLÏ ·zÎ ‡Ï ,L¯‚Ó‰«¿»≈…ƒ¿«¿≈∆ƒ¿»¿»

(7- גט" ש"אינו רבנו שכתב אלו הלכות שלש ובכל שם,
עליו  נאסרה לא - כהן בעלה היה ואם לכהונה, פוסלה אינו

ה"א. פ"י לקמן וכמבואר גרושה, משום

.„‰ˆ¯‡L BÊ È‡Â ·˙k :¯ÙBÒÏ ¯Ó‡ :Ôk ÏÚ ¯˙È8 »≈«≈»«¿≈¿…¿≈∆∆¿∆
˙Á‡ Ba L¯‚Â ,BÊ ˙Úc ÏÚ ¯ÙBq‰ ·˙ÎÂ ,Ba L¯‚‡¬»≈¿»««≈«««¿≈≈««

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ô‰Ó9‡lL B·˙kL Ëb ÏÎÂ . ≈∆¬≈¿≈≈ƒ¿»≈∆¿»∆…
ÒBÓÏe˜ ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dÓLÏ10dÓLÏ ƒ¿»««ƒ∆∆¡ƒ»»¿ƒ¿»

Ë‚ BÈ‡ -11. ≈≈

שוים.8) ששמותיהן ברירה 9)מאלה אין אם הוא, ספק
היתה  כתיבה שבשעת למפרע) הדבר הוברר אומרים (=אין
(=הוברר  ברירה שיש או, כה.) (שם לשמה ונכתב לזו דעתו
בא  ואם גירושין, ספק זה הרי ולפיכך נכתב), שלזו למפרע
ועלינו  ברירה, יש שמא לקידושיו, חוששים וקידשה אחר
גירושין" ספק זו "הרי רבינו: שכתב וזהו מספק, להחמיר

גירושין. ספק בדין ה"ג פ"י לקמן וראה שם) =10)(ר"ן,
ואות. אות כל וכתב שחזר כתיבה. א.11)קנה כ, גיטין

(יט.) שם אמרו וכן כתב. אינו - כתב גבי על שכתב
כותב) (משום פטור" - בשבת דיו גבי על דיו "המעביר

הט"ז. פי"א, שבת הל' והשווה כתב, עליון כתב שאין

.‰‡ÏÂ CÏÓÂ ,BzL‡ ˙‡ L¯‚Ï [Ëb] ·˙kL ÈÓƒ∆»«≈¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿…
‰pL¯‚È ‡Ï - B·˙kL ¯Á‡ dnÚ „ÁÈ˙Â ,dL¯‚≈¿»¿ƒ¿«≈ƒ»««∆¿»…¿»¿∆»
dL¯b Ì‡Â .dL¯‚Ï ‰ˆ¯iLk ˙¯Á‡ ÌÚt Ëb‰ B˙B‡a¿«≈«««∆∆¿∆ƒ¿∆¿»¿»¿ƒ≈¿»
Ba ‡Op˙Â ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÔLi‰ Ëb‰ B˙B‡a¿«≈«»»¬≈¿…∆∆¿ƒ»≈
‰zÚ dÏ Ô˙ È¯‰Â ,dÓLÏ ·zÎ È¯‰L ;‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒ¿«ƒ¿»«¬≈»«»«»
?‰lÁzÎÏ Ba ‰pL¯‚È ‡Ï ‰nÏÂ .B˙ÎÏ‰k ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿ƒ¿»¿»»…¿»¿∆»¿«¿ƒ»

d·Ï Ì„B˜ dhb :e¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb12. ¿≈»∆»…¿ƒ»≈ƒ¿»

"שמא 12) והטעם: הלל. בית וכדעת ב עט, גיטין משנה,

לה  ויהיו לנתינה, כתיבה בין ושלש שנתיים הגט את ישהה
ולימים  בו, יגרשנה ואחרֿכך הזמן בתוך ממנו בנים

יראו הדבר ויהיו כשישתכח הבן ללידת קודם הגט זמן
נולד  הפנויה מן ויאמרו כתיבה, משעת לה שניתן סבורים
לקמן  רבינו דברי (וראה שם רש"י - פגם" והוי משגרשה
דומה  זה שאין ה"ב, פ"ב לעיל ביארנו וכבר הכ"ה). פ"ט

פסול. שהוא מוקדם' ל'גט

.Â,ÈnÚ ‰È‰ÈÂ ˙ÈBÏÙÏ Ëb ·˙k :¯ÙBÒÏ ¯Ó‡»«¿≈¿…≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒƒ
Ba dL¯‚Â d‡Oe ·zÎÂ ,Ba ‰pL¯‚‡ ‰p‡O‡LÎÏƒ¿∆∆»∆»¬»¿∆»¿ƒ¿«¿»»¿≈¿»
epnÓ ÔÈLe¯b ˙a ‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ;Ë‚ BÈ‡ -≈≈ƒ¿≈∆…»¿»«≈ƒƒ∆

ÔÈLe¯b ÌLÏ ‡lL ·zÎpL ‡ˆÓÂ ,‰Ê Ëb ·zÎpLk13. ¿∆ƒ¿«≈∆¿ƒ¿»∆ƒ¿«∆…¿≈≈ƒ
‰p‡O‡LÎÏ ,È˙Òe¯‡Ï B˙B‡ ·˙k :BÏ ¯Ó‡ Ï·‡¬»»«¿…«¬»ƒƒ¿∆∆»∆»

¯Lk - Ba dL¯‚Â dÒÎe ,‰pL¯‚‡14B·˙k . ¬»¿∆»¿»»¿≈¿»»≈¿»
BzÓ·ÈÏ15˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ba dL¯b dÓaiL ¯Á‡Â , ƒƒ¿¿««∆ƒ¿»≈¿»¬≈¿≈

B·˙kLk ‰¯eÓ‚ BzL‡ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈLe¯b16. ≈ƒƒ¿≈»ƒ¿¿»¿∆¿»

ב.13) נב, ובידו 14)יבמות הואיל לכתחילה, בו להנשא
גירושין  לשם נכתב זה שגט נמצא ארוסה, כשהיא לגרשה
בהלכה  כמבואר בו, יגרשנה לא ודאי לכתחילה אבל (שם),
ו'תוספות' ראב"ד ועי' נב.). (שם רש"י פירש וכן הקודמת.

לכשאכנסנה. ד"ה לפניו 15)שם שנפלה אחיו אשת

כנסה. לא ועדיין הזקוקה 16)ליבום, יבמתו אם הוא ספק
במאמר  קידשה לא עוד כל שמא או ארוסה, דין לה יש לו
שיקדש  עד יבמתו על היבם יבוא שלא סופרים ("מדברי
הל' מאמר". הנקרא וזהו בפרוטה, עדים שני בפני אותה

שם). (יבמות, כארוסתו אינה ה"א) פ"ב, יבום

.Ê¯ÙBÒ ˙wz ÈtÓ17·zÎiL ¯ÙBqÏ ÌÈÓÎÁ e¯Èz‰ ƒ¿≈«»«≈ƒƒ¬»ƒ«≈∆ƒ¿…
ÈÒÙË18ÁÈpÈÂ ,ÔÈh‚19LÈ‡‰ ÌB˜Ó20‰M‡‰ ÌB˜Óe »¿≈ƒƒ¿«ƒ«¿»ƒ¿»ƒ»

'Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰' ÌB˜Óe ÔÓf‰ ÌB˜Óe21È„k ¿«¿«¿¬≈«¿À∆∆¿»»»¿≈
L¯‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ Ì·zÎiL22‰M‡‰ ÌLÏe ∆ƒ¿¿≈¿≈»ƒ«¿»≈¿≈»ƒ»

dÓLÏÂ BÓLÏ ÌÈ„Ú‰ eÓzÁÈ Ck ¯Á‡Â ,˙L¯b˙n‰23. «ƒ¿»∆∆¿««»«¿¿»≈ƒƒ¿¿ƒ¿»

אדם 17) אליו כשיבוא גיטין שטרי אצלו מזומנים שיהיו
וברש"י). כו. (גיטין ובו 18)לשכרו כללי, אחיד נוסח

לכתוב  היה הדין ומן ידועים. פרטים למילוי פנויים מקומות
=) התורף את גם יכתוב שמא גזירה לשמה, הטופס את גם
זה  שאין ולפי לשמה, שלא וכו') האשה ושם האיש שם
וכת"ק  שם, (גיטין הסופר תקנת משום הקילו מדרבנן, אלא
ספרי  ובקצת תורף). אטו טופס הגוזר אליעזר, כרבי ולא
האיש  מקום והניח גיטין, טופסי שכתב "סופר כתוב: רבינו
לפני  שהיה נראה וכן ('מאירי'. פסול" זה הרי וכו' והאשה
ההלכה  פסק ולפי"ז משנה') 'כסף ועי' משנה', ה'מגיד בעל
בפירוש  כתב (וכן תורף אטו טופס שגזר אליעזר כרבי
(כסףֿ כנוסחתנו נראה הי"ח להלן אבל שם). המשנה

חלק.19)משנה). האיש.20)וישאיר כל 21)שם כי
הגט  - לשמם נכתבו לא ואם ותרפו, הגט עיקר הם אלה

אליו.22)בטל. הלכות 23)כשיצטרך לקמן וראה
יזֿיח.

.ÁeÓ˙ÁÂ ,B˙ÎÏ‰k dÓLÏÂ BÓLÏ Ëb‰ ·˙kL ¯ÙBÒ≈∆»««≈ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿
È¯‰ ,ÌÈ„Úa dÏ B¯ÒÓe ÏÈ‡B‰ - dÓLÏ ‡lL ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ¬≈
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ÏeÒt ‡e‰L ‡l‡) .Ëb ‰Ê24(?ÏËa BÈ‡ ‰nÏÂ .25ÈÙÏ ∆≈∆»∆»¿»»≈»≈¿ƒ
Ôewz ÈtÓ ‡l‡ Ëb‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L∆≈»≈ƒ¿ƒ««≈∆»ƒ¿≈ƒ

ÌÏBÚ‰26¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .27‡lL ÌÈ„Ú‰ eÓ˙Á Ì‡L , »»¿≈ƒ∆≈∆ƒ»¿»≈ƒ∆…
.ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ ,BÎBzÓ ÛiÊÓk ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ - dÓLÏƒ¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒ¬≈∆≈»≈

ÏeÒt ÂÈ„ÚÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ28„Ú Ba ‰È‰L B‡ , ¿≈ƒ»»∆»≈≈»»∆»»≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Úa ¯ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk „·Ïa „Á‡∆»ƒ¿«»≈««ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¬≈∆

ÏËa Ëb29‡Ï ,ÛiÊÓk ‡l‡ .‰Ê ¯·c ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ . ≈»≈¿…≈»∆ƒ»»∆∆»ƒ¿À»…
È¯‰ ,ÔÈ¯Lk ‰¯ÈÒÓ È„Úa ¯ÒÓÂ ÏÈ‡B‰Â .È‡cÂ ÛiÊÓ¿À»««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈≈¿ƒ»¿≈ƒ¬≈

Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê30. ∆»ƒƒ¿≈∆

זה 24) "הרי הנוסח: התימנים, ובכת"י סופרים. מדברי
וכו'. חותמים" העדים שאין ראה 25)פסול, התורה, מן

ה"ז. פ"ב, שני 26)לעיל בפני לה יתן שמא האשה, תקנת
עדים  בו אין שהרי כחרס, שבידה הגט ונמצא וימותו, עדים
אינה  בגט העדים חתימת וכל והואיל הט"ו), פ"א, (לעיל
בטל. אינה לשמה שלא בו כשחתמו אפילו מדבריהם, אלא

פ"ט.27) גיטין ברי"ף הובאת גאון, לעדות,28)דעת
לאשה. או לבעל קרוב שהיה או עבירה ואם 29)משום

ממזר. והולד תצא עדי 30)נשאת, על לסמוך יבוא שמא
אבל  הגט. בתוך פסולם ניכר לא שהרי בלבד, חתימה
הכתב  מן העדים חתימת כשהרחיק כגון ניכר, כשפסולם
כשר  זה הרי עדים, בפני מסרו אם הי"ח) פ"א, (לעיל
עדי  על לסמוך יבואו ולא מסירה", בעדי הגירושין "שעיקר
והשווה  (כסףֿמשנה, לעין ניכר פסולם שהרי החתימה,

הי"ז). פ"א, לעיל

.Ë‡È·n‰31B‡ˆÓe epnÓ „·‡Â Ë‚32epnÓ „·‡ Ì‡ : «≈ƒ≈¿»«ƒ∆¿»ƒ»«ƒ∆
˙B¯iM‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa33¯Á‡Ï B‡ˆÓ elÙ‡ ,˙BÈeˆÓ ¿»∆≈««»¿¬ƒ¿»¿««

‡e‰ epnÓ „·‡L Ëb‰L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó ÔÓÊ¿«¿À∆¬≈∆¿∆¿«∆«≈∆»«ƒ∆
Ba L¯b˙˙Â ‡ˆÓpL Ëb‰34˙B¯iM‰L ÌB˜Óa „·‡ ; «≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈»«¿»∆««»

˙BÈeˆÓ35Ì„‡ ‰‰L ‡Ï ÔÈ„ÚÂ „iÓ B‡ˆÓ Ì‡ ,36ÌL ¿ƒ¿»ƒ»«¬«ƒ…»»»»»
BÏ LÈÂ Ba BÁÈp‰L ÈÏka B‡ˆnL B‡ ,ÌÈ¯·BÚ‰ ÔÓƒ»¿ƒ∆¿»«¿ƒ∆ƒƒ¿≈

ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë37Ce¯k ‰È‰L Ëb ÏL BaÁ¯Â Bk¯‡a38- ¿ƒ«ƒ¿»¿¿»¿∆≈∆»»»
B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰39.Ba L¯b˙˙Â ¬≈¿∆¿»¿ƒ¿»≈

הבעל.31) השליח.32)שליח אנשים 33)אותו חבורת
(בראשית  ישמעאלים" אורחת "והנה ברכב, או רגל הולכי

ערבאי. שיירת והא אונקלוס: מתרגם כה) גיטין 34)לז,
א. נפל,35)כז, אחרים ושבים מעוברים שמא לחוש ויש

אלה. כשם ששמם אחרים ואשה לאיש אע"פ 36)ונכתב
כז:). (שם שם עוברים אנשים הדבר 37)שראינו הכרת

סימנים. נתינת ללא בלבד העין הסתכלות קשור,38)ע"י
בכלי. מקופל ממנו.39)או שאבד הגט שזהו

.ÈÌB˜n‰ B˙B‡a ˜ÊÁ‰40„Á‡ LÈ‡41BÓLk BÓML À¿«¿«»ƒ∆»∆¿ƒ¿
ËbaL42B˙B‡ ÏL ‡ˆÓp‰ ‰Ê Ë‚ ‡nL ÌÈLLBÁ - ∆«≈¿ƒ∆»≈∆«ƒ¿»∆

Èt ÏÚ Û‡Â ÌL Ì„‡ ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ ¯Á‡‰ LÈ‡‰»ƒ»«≈ƒ¿»«»»»¿««ƒ
‰‰L ‡lL43.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ba ‰L¯b˙ Ì‡Â . ∆…»»¿ƒƒ¿»¿»¬≈»≈¿…∆∆

ÏÚ Û‡ ,B˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌL Ì„‡ ¯·Ú ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»«»»»¬≈∆¿∆¿»««
ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL e˜ÊÁ‰L Èt44. ƒ∆À¿¿»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ

פלוני.40) שממקום פלוני בן פלוני בגט, הכתוב

אחר.41) איש ווניציאה: שונצינו שיירות 42)ובדפוס וגם
שאבד. במקום שני 43)מצויות ולפנינו הואיל כאן

שבגט, כשם אחר שם והוחזק מצויות, שיירות ליקויים,
בלבד, עבר רק אלא אדם שהה לא שאפילו רבינו החמיר
נראה, רבינו ומדברי אחר. מאיש הגט נפל שמא לחוש יש
הוחזק  אפילו מצויות, שיירות שאין במקום אבד שאם
זמן  לאחר מצאו אפילו כשמו, ששמו איש מקום באותו
אנשי  של מעבר שם שאין כל כי בחזקתו, זו הרי מרובה
דעת  היא וכן שני, מאדם הגט לנפילת לחוש אין שיירות,
(מגידֿמשנה). פ"א ובבבאֿמציעא פ"ג, בגיטין הרי"ף

שם.44) ברי"ף וכן ב. כז, גיטין

.‡È˜‰·Ó ÔÓÈÒ Ëba ÌÈ„ÚÏ eÈ‰45:e¯Ó‡L ÔB‚k , »»≈ƒ«≈ƒ»À¿»¿∆»¿
‡Ï ÌÏBÚÓ :e¯Ó‡L B‡ ,ÈBÏt ˙B‡ „ˆa Ba LÈ ·˜∆∆≈¿«¿ƒ∆»¿≈»…
˙BÓLk ˙BÓL Ba LiL „Á‡ Ëb ÏÚ ‡l‡ eÓ˙Á»«¿∆»«≈∆»∆≈≈¿≈

el‡46˙Â B˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba L¯b˙ ≈¬≈∆¿∆¿»¿ƒ¿»≈¿««ƒ
˙BÈeˆÓ ˙B¯iM‰L ÌB˜Ó·e ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ˆnL∆¿»««¿«¿À∆¿»∆««»¿

ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL e˜ÊÁ‰Â47. ¿À¿¿»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ

רגיל.45) לסימן בניגוד ביותר, ומצוין ולא 46)טוב
שהם  או כשמם. ששמם אחרים עדים מקום באותו הוחזקו
ס"ד). קלב סי' אהע"ז (שו"ע חתימותיהם מכירים

מובהק 47) סימן לו יש עצמו השליח אם והואֿהדין שם.
דברי  והשווה ראב"ד). ועי' (מגידֿמשנה, נאמן שהוא בגט,
המובהקים  "הסימנים ה"ה: פי"ג, ואבידה גזילה בהל' רבינו

תורה". דין מקום בכל פיהם על ודנים עליהם סומכים

.·ÈÌÈL48ÔÈ˙B - e·¯Ú˙Â ÔÈh‚ ÈL eÁÏML ¿«ƒ∆»¿¿≈ƒƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ
‰¯ÈÒÓ È„Úa BÊÏ Ô‰ÈLe BÊÏ Ô‰ÈL49Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆¿¿≈∆¿¿≈≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ

ÏËa ÈM‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ „·‡50. »«∆»≈∆¬≈«≈ƒ»≈

בשמותיהם.48) שוים שני 49)שהם נותנים השליחים
שנכתב  גיטה את קיבלה אחת כל וממילא ולזו, זו הגיטין
(גיטין  לשמה מבוררת מסירה שתהיה צורך ואין לשמה,

שאם 50)פו:). מאליו, ומובן הוא. מי של ידוע שאינו
מגורשת. ספק שהיא ודאי מהן, לאחת ונתנו השליח עבר
מגורשות  ספק שתיהן הרי לשתיהן, השליח נתנו ואם
בטל  אינו בטל", "השני רבינו: שכתב ואע"פ (מגידֿמשנה).
הואיל  ממש, בו שאין כוונתו, אלא התורה, מן ממש
לשון  אחר בזה נמשך ורבינו כלל. בו לגרש אין ולכתחילה

בטל". השני "הרי האומרת: (שם) המשנה

.‚ÈÈL dÏ LiL ‰M‡ ÔÎÂ ,˙BÓL ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿≈≈¿≈ƒ»∆≈»¿≈
Ba ÔÈÏÈ‚¯ Ô‰L dÓLe BÓL ·˙Bk L¯‚nLk - ˙BÓL≈¿∆¿»≈≈¿¿»∆≈¿ƒƒ

ÔÈÚ„BÈÂ51¯ÓB‡Â ,¯˙BÈa Ba52ÌL ÏÎÂ ÈBÏt LÈ‡ : ¿¿ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ¿»≈
dÏ LiL ÌL ÏÎÂ ˙ÈBÏt ‰M‡ L¯b BÏ LiL53Ì‡Â . ∆≈≈≈ƒ»¿ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ

d˙ÎÈÁÂ B˙ÎÈÁ ·˙k54¯Lk -55. »«¬ƒ»«¬ƒ»»»≈

וידועים.51) התימנים: בכת"י וכן ויניציאה, בדפוס
בנוסח 52) הי"ב, פ"ד לקמן כמפורש וכותב. לומר: רצונו

לרבינו. מוציא 53)הגט אתה כן, לא שאם ב. לד, גיטין
זה  שאין בעלה. גירשה לו שיאמרו השני, מן בניה על לעז
הי"ב. פ"ד, לקמן בביאורנו וראה שם). (רש"י שמו

"כגון 54) פז:). גיטין (רש"י כולה משפחה של לווי שם
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הזכיר  ולא ווייל. ממשפחת והיא ברג רוטן ממשפחת שהוא
רוטן  מגזע שכתב: ממשפחה משפחתו ראש שם רק בגט
פ"ט  נתנאל' ('קרבן ווייל" ממשפחת אשתו מגרש ברג
לא  שאם מסירה, בעדי הגט וכשנתן ז). אות ט סי' דגיטין
נתנאל' ('קרבן מגרש המשפחה מן איזה יודעים אנו מה כן
או  עצמו, האיש של לווי שם - חניכה מפרשים ויש שם).
פח.). שם ב'תוספות' ורבינוֿתם חננאל (רבינו האשה של
אהע"ז  יוסף' ('בית הפירושים לשני מקום יש רבינו ובדברי
ראב"ד). (עי' מפורסמת כשהחניכה כאן והמדובר קכט). סי'
שאם  בסמוך להלן שכתב כמו פסול, הגט - כן לא שאם
הרי  - לו שיש שם כל וכתב ביותר, ידוע שאינו שם כתב
שאינה  חניכה כתב שאם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה, פסול. זה
קכט  סי' אהע"ז (ט"ז פסול הגט שוודאי ביותר, ידועה

ז). ס"ק שם הגר"א בביאורי וראה אףֿעלֿפי 55)סק"ב,
שהוא  שם כתב שאם וכלֿשכן שיש", שם "וכל כתב: שלא
כשר  שוודאי שיש" שם "וכל כתב ולא בו, וידוע רגיל
פז:): (גיטין במשנה הוא זה דין מקור והנה (מגידֿמשנה).
בדיעבד  שדווקא ומשמע כשר", - וחניכתה חניכתו "כתב
גורסים  והם לכתחילה, אפילו שכשר אומרים יש אבל כשר.
עושין" שבירושלים הדעת נקיי היו "וכך אחרֿכך במשנה

ועוד). וכך, ד"ה פח. גיטין ('תוספות'

.„ÈÏk :·˙ÎÂ ,¯˙BÈa Ba ÌÈÚe„È ÌÈ‡L ÌM‰ ·˙k»««≈∆≈»¿ƒ¿≈¿»«»
BÏ LiL ÌL56ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -57dÓL B‡ BÓL ‰pL . ≈∆≈¬≈∆»ƒ»¿¿»

ÌL Ïk :·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,d¯ÈÚ ÌL B‡ B¯ÈÚ ÌLÂ¿≈ƒ≈ƒ»««ƒ∆»«»≈
Ë‚ BÈ‡ - dÏ LiL ÌL ÏÎÂ BÏ LiL58. ∆≈¿»≈∆≈»≈≈

אבל 56) פירשו. ולא ּכלל העיקר השם ואת הטפל. ַָשהזכיר
כשר  - לעיקר הטפל שהקדים אלא בפירוש הזכירו אם

לד:). גיטין ע"פ מג, סי' ובכת"י 57)(ריב"ש שם. גיטין,
גירושין. ספק זה הרי הנוסח: א 58)התימנים, פ, שם

עיר  שם להזכיר צריך אם יבואר הי"ב פ"ד ולקמן במשנה.
וחתימתו. הגט כתיבת מקום של עיר או הבעל, מגורי

.ÂËÏk‰:‰MÓÁÓ ıeÁ ,Ëb‰ ˙‡ ·zÎÏ ÔÈ¯Lk «…¿≈ƒƒ¿…∆«≈≈¬ƒ»
dÓˆÚ ‰M‡ elÙ‡ .ÔË˜Â ‰ËBLÂ L¯ÁÂ „·ÚÂ Ì"ekÚ«¿∆∆¿≈≈¿∆¿»»¬ƒƒ»«¿»

dhb ˙‡ ˙·˙Bk59Ì"ekÚÏ ¯ÈÓ‰L Ï‡¯OÈ .60B‡ ∆∆∆ƒ»ƒ¿»≈∆≈ƒ¿«
˙B˙aL ÏlÁÓ ‡e‰L61Ì"ekÚk ‡e‰ È¯‰ - ‡ÈÒ‰¯Ùa ∆¿«≈«»¿«¿∆¿»¬≈¿«

ÂÈ¯·c ÏÎÏ62. ¿»¿»»

כב:59) (גיטין לגירושין לה ומוסרו וחוזר לבעל, ומקנתו
התימנים:60)וברש"י). בכת"י וכן קדומים, בדפוסים

שונה  שלנו, ובדפוסים לעבודהֿזרה". שנשתמד "ישראל
הצנזורה. [ראה 61)ע"פ שבת. מחלל התימנים: בכת"י

בחילול  שאפילו משם שנראה יד. לחולין המשניות בפירוש
השוחט]. ד"ה ב'תוספות' ועיי"ש מומר, הוא אחד

והמחלל 62) בהקב"ה, כופר ע"ז "שהעובד א: ה, חולין
במעשה  הקב"ה שבת שלא שקר ומעיד במעשיו כופר שבת
שבת  הל' רבינו דברי והשווה שם). רש"י (לשון בראשית"
שקולות  משתיהן אחת כל ועבודהֿזרה, "השבת הט"ו: פ"ל,
שבת  המחלל אבל . . . התורה מצוות כל שאר כנגן
פרשת  ו'ספרי' א. ח, הוריות וראה כגוי", הוא הרי בפרהסיא

בעבודהֿזרה  המודה שכל הכתוב, "מגיד קיא: אות שלח
שנצטוו  ובמה משה שנצטווה ובמה הדברות, בעשרת כופר
שנשתמד, טרם אפילו אשה קידש אם זאת ובכל האבות".
תופסים, מומר שקידושי כשם שהמיר, לאחר הוא מגרש
גמור  גט גיטו אף הט"ו) פ"ד, אישות (הל' לעיל כמבואר

(מגידֿמשנה).

.ÊËCÈ¯vL ÈtÓ ?‰MÓÁ‰ el‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈¿ƒ≈«¬ƒ»ƒ¿≈∆»ƒ
‰M‡‰ ÌLÏe L¯‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ ·zÎÏ ·˙Bk‰«≈ƒ¿…¿≈»ƒ«¿»≈¿≈»ƒ»

˙Úc ÏÚ Ì"ekÚ‰Â ,˙L¯b˙n‰·˙Bk ‡e‰ BÓˆÚ63, «ƒ¿»∆∆¿»«««««¿≈
‰Ú„ Èa ÔÈ‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÂ64BÈ‡ „·Ú‰Â , ¿≈≈∆¿»»≈»¿≈≈»¿»∆∆≈

ÔÈLec˜Â ÔÈhb ˙¯B˙a65Ì"ekÚk ÏeÒt ‡e‰ CÎÈÙÏ , ¿«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»»¿«
BÈ‡ - el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ëb‰ ·˙k Ì‡Â .ÂÈ¯·c ÏÎÏ¿»¿»»¿ƒ»««≈∆»≈¬ƒ»≈≈
dÏ ¯ÒÓÂ ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú Ba eÓ˙ÁL Èt ÏÚ Û‡ ,Ë‚≈««ƒ∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«»

.ÌÈ¯LÎaƒ¿≈ƒ

עובד 63) ד"ה כג. גיטין ('תוספות' לשמה כותב ואינו
לכתוב  ומצווהו גביו, על עומד ישראל ואפילו כוכבים),
דעת  על אלא הישראל דעת על כותב אינו הזוג, גירושי לשם
וראה  הי"א. פ"א, תפלין הל' והשווה שם) (גיטין עצמו

סג. הערה לשמה.64)להלן לכתוב ידעו ולא שם.
פ"ד 65) אישות הל' לעיל כמבואר תופסים, קידושיו שאין

בנתינה  שישנו מי ונתן" - "וכתב אמרה: והתורה הט"ו,
מאיר, דרבי אליבא י: גיטין רש"י (לשון בכתיבה ישנו
לדידן  והואֿהדין העדים, חתימת היינו ד"וכתב" דאמר
ובגוי  הגט). כתיבת היינו ד"וכתב" אלעזר, כרבי דפסקינן
מפני  וקידושין" גיטין בתורת "שאינו רבינו הטעים לא
בתורת  שהוא הט"ו), (כנ"ל שהמיר ישראל גם כולל ש"גוי"
סק"ה). קכג סי' שמואל' ('בית ס הערה כנ"ל וקידושין גיטין

.ÊÈÒÙË el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ ·˙k66ÌB˜Ó ÁÈp‰Â Ëb‰ »«∆»≈¬ƒ»≈…∆«≈¿ƒƒ«¿
Û¯z‰67ÌB˜Óe ‰M‡‰ ÌB˜Óe LÈ‡‰ ÌB˜Ó ‡e‰L , «…∆∆¿»ƒ¿»ƒ»¿

Ô·˙Îe ,'Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰' ÌB˜Óe ÔÓf‰«¿«¿¬≈«¿À∆∆¿»»»¿»»
¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - BÓLÏ ÈÏ‡¯Oi‰ ÏB„b‰ Áwt‰68. «ƒ≈««»«ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈∆≈»≈

ה"ז.66) לעיל ותמציתו.67)מבואר השטח עיקר
תורה:68) הקפידה שעליו הגט, ועיקר הואיל א. כג, גיטין

לשמה  שיהא לה", בכשרות."וכתב נכתב -

.ÁÈËb‰ ÒÙË ·zÎÏ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÁÈp‰Ï ¯zÓÀ»¿«ƒ«≈≈∆¿»»ƒ¿……∆«≈
Ôab ÏÚ „ÓBÚ Áwt‰ ÏB„‚ ‰È‰iL ,‡e‰Â .‰lÁzÎÏ69. ¿«¿ƒ»»∆ƒ¿∆»«ƒ≈«≈««»

‰lÁzÎÏ ÒÙh‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ „·Ú‰Â Ì"ekÚ‰ Ï·‡¬»»«¿»∆∆≈¿ƒ«…∆¿«¿ƒ»
Ôab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ elÙ‡Â70·zÎÏ e¯Èz‰ ‡lL ; «¬ƒƒ¿»≈≈««»∆…ƒƒƒ¿…

˙wz ÈtÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ dÓLÏ ‡lL ÔÈh‚ ÈÒÙË»¿≈ƒƒ∆…ƒ¿»¿«¿ƒ»∆»ƒ¿≈«»«
¯ÙBÒ71e¯‡aL BÓk ,72. ≈¿∆≈«¿

וברש"י).69) כג. (גיטין ופלונית פלוני לשם כתוב לו ואומר
טופס  לכתוב להניחם אין גבם, על עומד גדול כשאין אבל
שאז  התורף, גם לכתוב יבוא שלא 'תורף' משום גזירה הגט,

התורה. מן בטל גט עצמם,70)הוא דעת על עושים שהם
ושוטה, כחרש הם והרי לשמה, שלא נכתב שהטופס נמצא
לכתחילה. הטופס כותבים שאין גבם, על עומד גדול שאין
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לעת 71) מזומנים טפסים לו שיהיו ורוצה בכתיבתו, הטרוד
ה"ז.72)הצורך. לעיל

.ËÈ·˙Bk‰73‰‚‚La ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B‡ ˙aLa Ëb74 «≈≈¿«»¿«ƒƒƒ¿»»
dÏ B˙e75˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -76B·˙k .77Ba eÓ˙ÁÂ ¿»»¬≈¿…∆∆¿»¿»¿

ÌBia78dÏ B˙e ÔB„Êa79È¯‰L ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - «¿»¿»»≈»¿…∆∆∆¬≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt ÌÈ„Ú‰80B·˙k .81·BË ÌBÈa »≈ƒ¿ƒƒ«»¿»¿

ÔB„Êa82ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ¯ÒÓÂ83·BË ÌBÈa84 ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿
ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ -85. ¬≈∆≈»

העדים,73) חתימת גם זה ובכלל הגט, כתיבת גמר [היינו
עט]. הערה להלן יום 74)וראה או היום ששבת ששכחו

אלו. בימים אסורה שכתיבה ידעו שלא או היום, כיפור
חתמו 75) שאם הט"ז בפ"א למעלה וראה עדים. בפני [שלא

כשר  הגט - מסירה עדי בפני שלא לה ונתנו ועבר עדים בו
רבינו]. העדים 76)לדעת וגם הכותב גם ושגגו [הואיל

בדיעבד, אלא מגורשת אינה זאת ובכל פסולים. אינם
פ"א  (למעלה מסירה עדי בפני לה לתת צריך שלכתחילה
מגרשים  שאין לגרשה, אסור מסירה עדי בפני ואפילו הט"ו)
מהל' בפכ"ג משנה' ה'מגיד שכתב כמו טוב, ויום בשבת
אהע"ז  בט"ז וראה דיו"ט. בפ"ד התוספתא בשם הי"ד שבת

סק"ז]. קכג כתב 77)סי' שאילו ברישא, כמו בשוגג,
הוא  שהרי כשרים, העדים אם אפילו בטל הגט - בזדון
להלן  וראה הט"ו). למעלה (ראה שבתות לחלל מומר

ה'טור']. בדברי 78)בנוסחת הביא קכג) (סי' [ה'טור'
תימן  בכת"י וכ"ה ביו"ט". בזדון וחתמו "כתבו רבינו:
הכתיבה  שגם לפרש יש זה, ולפי פב). הערה להלן (וראה
שהמחלל  פסולה, הכתיבה אין ואףֿעלֿפיֿכן בזדון, היתה

כגוי]. דינו אין מסרו 79)יוםֿטוב ואם עדים. בפני [שלא
וביוםֿטוב  בשוגג, כתבו אם (בשבת, כשרים עדים בפני לה
כדלהלן  מדרבנן, פסול גט זה הרי - במזיד) כתבו אם אפילו

פג]. התורה 80)הערה מן לעדות פסול יוםֿטוב שהמחלל
ה"ג). עדות מהל' גם 81)(פ"י זה ובכלל גמרו. [כלומר,

הביא: (שם) וה'טור' עא). הערה (כנ"ל העדים חתימת
וחתמו"]. החתימה 82)"כתבו וגם הכתיבה גם [כלומר,

בזדון]. אינה 83)היו - עדים בפני שלא נתנוהו שאילו
התורה. מן לעדות פסולים העדים שהרי מגורשת,

איזה 84) כי [ויתכן "ביו"ט". תיבת הביא לא (שם) ה'טור'
"בו  במקום "ביו"ט" לתקן בגליון למעלה זאת הוסיף מגיה
המעתיק]. בטעות לכאן ונכנסה עו) הערה (ראה ביום"

עדים 85) חתימת עלֿידי מתוכו כמזויף שהוא מדרבנן.
פ"א  למעלה רבינו שכתב וכמו עח), הערה (ראה פסולים
מפני  בטל, הגט הכיפורים ביום או בשבת כן עשו ואם הי"ז.
יום  [ולחלל הט"ו) (למעלה שבתות לחלל מומר שכתבו
הכיפורים  ויום שבת שהרי כשבת, זה לענין שדינו הכיפורים
עירובין  מהל' בפ"ח רבינו שכתב כמו אחת, קדושה הם
שבתות, לחלל כמומר אינו יוםֿטוב המחלל אבל ה"י].
מסירה  עדי בפני לה ונתנו העדים בו חתמו לא אם  ולפיכך
קכג  סי' שמואל' ו'בית מחוקק' ('חלקת כשר גט זה הרי -

ס"ה).

á"ôùú'ä áà-íçðî 'ç éùéù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) הגט, נוסח מה, ועל הגט כותבין כמה בו נתבאר

כתיבתו.

.‡„ÓBÚ BÓeM¯L ¯·„a ‡l‡ Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡2, ≈¿ƒ∆«≈∆»¿»»∆ƒ≈
Ï·‡ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌBz˜˜Â ÒBÓe˜Â ‡¯˜ÒÂ BÈc ÔB‚k¿¿¿ƒ¿»¿¿«¿«¿¿«≈»∆¬»

„a B·˙k Ì‡˙B¯t ÈÓe ÔÈ˜LÓ ÔB‚k ,„ÓBÚ BÈ‡L ¯· ƒ¿»¿»»∆≈≈¿«¿ƒ≈≈
¯BÁLa ¯·‡a B·˙k .Ë‚ BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈≈¿»«¬»ƒ¿

‰lÁzÎÏ Ô‰a ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ,¯Lk - ¯BÁÈL·e3. ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ»∆¿«¿ƒ»

דיו 3)מתקיים.2) כמו כך כל מתקיימים שאינם כנראה
בהן. וכיוצא וכו' וסיקרא

.·¯BÚ‰Â ¯Èp‰ ·b ÏÚ ‰lÁzÎÏ ‡ˆÙÚ ÈÓa ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»«««¿»¿»
ÈtÓ ,‰ˆeÙÚ ‰l‚Ó Èab ÏÚ ‡Ï Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬»…««≈¿ƒ»¬»ƒ¿≈

¯k BÈ‡L4.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ë‚ BÈ‡ - ·˙k Ì‡Â . ∆≈ƒ»¿ƒ»«≈≈¿≈…«≈
‰‡‰ È¯eq‡ ÏÚ elÙ‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk Ïk‰ ÏÚ5. ««…¿ƒ∆«≈«¬ƒ«ƒ≈¬»»

dÏ BziL ,‡e‰Â .ÛicÊ‰Ï ÏBÎiL ¯·c ÏÚ ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ«»»∆»¿ƒ¿«≈¿∆ƒ¿»
.‰¯ÈÒÓ È„Úa¿≈≈¿ƒ»

הכתב.4) כמראה הקלף עגל 5)שמראה עור כגון
שכתב  ומה בהנאה. אסור שכולו זרה, לעבודה שהקריבו
לכתוב  שמותר הכוונה אין הגט" את "כותבין רבינו:
עליו  שמסדר בזה זרה מעבודה נהנה הוא שהרי לכתחילה,
הגט  גיטין הלכות שמצד הכוונה אלא נייר, וחוסך גיטו את
זרה  עבודה הלכות מצד אבל עליו, לכתוב ואפשר כשר
שאסור  בגיטין: התוספות דעת וכן איסור. בזה יש בוודאי

הנאה. איסורי על גט לכתוב לכתחילה

.‚˜eÁn‰ ¯Èp‰ ÏÚ (B˙B‡) ·˙Bk ?„ˆÈk6ÏÚ , ≈«≈««¿»«»«
‡¯zÙc‰7„·Ú ÏL B„È ÏÚÂ ,ÔÈÏÚ‰ ÏÚÂ Ò¯Á‰ ÏÚÂ «ƒ¿¿»¿««∆∆¿«∆»ƒ¿«»∆∆∆

‰¯t‰Â „·Ú‰ dÏ ¯ÒBÓe ,‰¯t ÏL Ô¯˜ ÏÚÂ8¯Èp‰ B‡ ¿«∆∆∆»»≈»»∆∆¿«»»«¿»
ÌÈ„Ú ÈÙa Ba ‡ˆBiÎÂ ‡¯zÙc‰Â ˜eÁn‰9. «»¿«ƒ¿¿»¿«≈ƒ¿≈≈ƒ

ונמחק.6) כתב איזה עליו מעובד 7)שנכתב שאינו עור
ניכר. שלו המחק ואין עפוץ, ואינו וקמוח מלוח צרכו, כל

הכתיבה.8) לאחר הקרן את חותך "עדי 9)ואינו הם אלה
מסירה".

.„Ú˜Ú˜ ˙·˙Îa „·Ú ÏL B„È ÏÚ ˜e˜Á Ëb‰ ‰È‰10, »»«≈»«»∆∆∆ƒ¿…∆«¬«
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰È‰Â11ÏÚ ÌÈ˜e˜Á ÌÈ„Ú‰ eÈ‰Â , ¿»»≈ƒ««»»¿»»≈ƒ¬ƒ«

È„Ú dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - B„È»¬≈¿…∆∆««ƒ∆≈»≈≈
ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯ÈÒÓ12ÔÈ˜ÊÁÓ eÈ‰ elÙ‡ . ¿ƒ»∆¬≈≈»¿ƒ¿«≈¬ƒ»À¿»ƒ

‡ˆBÈ ‡e‰Â ,B„È ÏÚ ˜e˜Á Ë‚Â ,BlL ‡e‰L „·Úa»∆∆∆∆¿≈»«»¿≈
ÈÏ ¯ÒÓ ÌÈ„Úa :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,d„È ˙ÁzÓ13È¯‰ - ƒ««»»¿ƒ∆∆¿≈ƒƒ¿«ƒ¬≈

˙B¯„Bb‰L ,dÏ ÒÎ BÓˆÚÓ ‡nL ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ»≈¿…∆∆∆»≈«¿ƒ¿«»∆«¿
‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡14. ≈»∆¬»»

נמחק.10) שאינו בצבע בעור שהביאתו 11)חרותה
בו. גרשני בעלי ואומרת אינה 12)לפנינו קעקע כתובת כי
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לפנינו.13)נמחקת. חי 14)ואינם בעל וכל בהמות
ואדם  למקננו" נקנה צאן "גדרות שם על "גודרות" נקראים
לו  אין (אם לי מכרתן לבעליהן: לטעון יכול אינו שתפשן

אליו. באו שמעצמן לומר יש כי מכירה), שטר

.‰‡Ï·h‰ ÏÚ ˜e˜Á Ëb‰ ‰È‰15,ÂÈÏÚ ÌÈ„Ú‰Â »»«≈»«««¿»¿»≈ƒ»»
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‡e‰Â16ÔÈ˜ÊÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ««»»««ƒ∆≈À¿»ƒ

‰M‡‰L ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - dlL ‡e‰L ‡Ï·ha««¿»∆∆»¬≈¿…∆∆∆»ƒ»
dhb ˙‡ ˙·˙Bk dÓˆÚ17‡l‡ Ëb‰ Ìei˜ ÔÈ‡L ; «¿»∆∆∆ƒ»∆≈ƒ«≈∆»

ÂÈÓ˙BÁa18‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,19. ¿¿»ƒ≈»≈≈¿ƒ»

בזה.16)לוח.15) גרשני בעלי מקנתו 17)וטוענת והיא
אילו  כי משלו, - בידה" "ונתן בו: לקיים שלו שיהא לבעלה
לה  נתן לא הרי להתגרש, יכולה היא איך לו הקנתה לא

שתקנה 18)כלום. הקפידו ובוודאי בו החתומים בעדים
הכתיבה. לפני הקלף את עדי 19)לו לפנינו היו אילו כי

לא. או לו הקנתה אם יודעים היו הרי מסירה,

.ÂÏL ÒË ÏÚ B‡ Ô·‡‰ ÏÚ B‡ Áel‰ ÏÚ Ëb‰ ˜˜Á»««≈««««»∆∆««∆
ÈÎ¯È ¯ÙÁ Ì‡ ,˙ÎzÓ20·˙k ‰fL ,¯Lk - ˙Bi˙B‡‰ «∆∆ƒ»««¿≈»ƒ»≈∆∆¿»

,¯ÓBÏk .ÏÊ¯a ËÚa ‰·e˙k :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .‡e‰¬≈≈¿»¿≈«¿∆¿«
B¯ÙÁ ‡e‰L21Òh‰ È¯BÁ‡Ó ˙BÎ¯È‰ ˜˜Á Ì‡ ÔÎÂ .22 ∆¬»¿≈ƒ»««¿≈≈¬≈««

˙B‡‰ CBz ¯ÙÁ Ì‡ Ï·‡ .Òh‰ ÈÙa eËÏaL „Ú23 «∆»¿ƒ¿≈««¬»ƒ»«»
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B‰B·b ˙BÎ¯È‰ e‡¯iL „Ú24·˙Îk , «∆≈»«¿≈¿ƒ«ƒ«ƒ¿»

ËÏBa ·˙k‰L ·‰Ê ¯Èc25‰Ê ÔÈ‡L ,Ë‚ BÈ‡ - ƒ«»»∆«¿»≈≈≈∆≈∆
·˙k26. ¿»

כתיבה.21)גופי.20) שמה שוקעת שכתיבה הרי
נעשית 22) הטס) (מאחורי האותיות שחקיקת פי  על אף

הטס. בפני כסדרן נראות הרי - הפוך החלק 23)באופן
שלו. החלל האות, של האותיות 24)הפנימי מצידי שגם

מאליה. עשוייה האות ונמצאת חקק, ידי 25)שמבחוץ על
הדינר. על בקורנס המטבע חותם עשה 26)הכאת לא כי

האות. בגוף מעשה

.Ê·˙k ˙È·z ¯BÚ‰ ÏÚ Ú¯˜Ó‰27¯BÚ‰ ÏÚ ÌL¯L B‡ , «¿»≈««»«¿ƒ¿»∆»««»
·˙k ˙È·z28¯Lk ‰Ê È¯‰ -29ÏÎa Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk . «¿ƒ¿»¬≈∆»≈¿ƒ∆«≈¿»

,˙BBLl‰ ÔÓ ·˙Îa ·zÎpL Ëb .ÔBLÏ ÏÎ·e ·˙k¿»¿»»≈∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿
ÌÈ„Ú‰ e‰iL ,‡e‰Â .¯Lk - ¯Á‡ ·˙Îa ÔÈÓe˙Á ÂÈ„ÚÂ¿≈»¬ƒƒ¿»«≈»≈¿∆¿»≈ƒ

‰·È˙k‰Â ·˙k‰ ÔBLÏ ÔÈ¯ÈkÓ30. «ƒƒ¿«¿»¿«¿ƒ»

סריטתו 27) אלא בדיו ממלאו ואינו בעור ומסרט שחורץ
כתיבתו. אינו 28)זוהי עור על שרישום פי על אף

מהר. ולהסירו לנגבו אפשר כי הואיל 29)מתקיים,
מתקיים  אינו וכאן אחר, דבר על מתקיים [=כזה] ורישום
גמור. כתב זה הרי עצמו] הרישום [=ולא העור גריעות מצד

יודעים 30) אינם "ואם רבינו: כתב שלעיל פי על ואף
הגט", לשון שיכירו והוא וחותמים בפניהם קוראים לקרות
הכתיבה, את ולא הלשון את אלא להכיר צריכים שאינם הרי
ההקראה  אין אחר בכתב חתמו והעדים הואיל כאן, אך -

הלשון. כתיבת יכירו עצמם שהם צריכים אלא מספקת,

.Á„Ú‰Â (,˙Á‡ ÔBLÏ) ·˙Îa Ì˙Á ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ»≈ƒ»«ƒ¿»»««¿»≈

‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯Lk - ˙¯Á‡ ÔBLÏ ·˙Îa ÈM‰«≈ƒƒ¿»»«∆∆»≈¬»ƒ»»
˙¯Á‡ ÔBLÏa B˙ˆ˜Óe ˙Á‡ ÔBLÏa ·e˙k Ëb‰ ˙ˆ˜Óƒ¿»«≈»¿»««ƒ¿»¿»«∆∆

ÏeÒt -31. »

עדים 31) חמשה עליו וחתמו לשונות בחמש שכתבו "גט
בלשון  חתום שאפילו רבינו וסובר פסול". לשונות בחמש
הוא  והגט הואיל פסול, אחת בלשון נכתב שלא כל אחת,
לשוניים, ושינויים חילופים בו יהיו שלא צריך לעצמו עניין
חתום  כל כי לשונות בשתי להיות יכולה העדים חתימת אבל
ומקצתו  הקודש לשון מקצתו אבל עצמו. בפני עניין הוא
ולכן  הן, אחת וכלשון בסיני ניתנו שתיהן כי כשר, ארמית
ורובו  הקודש בלשון מקצתו גט לכתוב עכשיו נוהגים

ארמית.

.Ë¯ÙBq‰ ¯‰fiL CÈ¯ˆ ,Ëb‰ da ·˙kiL ÔBLÏ Ïk»»∆ƒ»≈»«≈»ƒ∆ƒ»≈«≈
„Ú ,ÌÈÈÚ ÈL ÔÚÓLÓ ‡‰È ‡lL Ëb‰ È¯·„a¿ƒ¿≈«≈∆…¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»ƒ«
ÔÈ‡L Ôek˙ CÎÏe CÎÏ ‡nL :¯ÓB‡ ‡¯Bw‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«≈≈∆»¿»¿»ƒ¿«≈∆≈
Ôek˙ ‰Ê ÔÈÚÏ ‡nL B‡ ,ÔÈLe¯b ÔBLÏ BÚÓLÓ«¿»¿≈ƒ∆»¿ƒ¿»∆ƒ¿«≈
ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ eÈ‰È ‡l‡ ;ÔÈLe¯b ÔBLÏ BÚÓLnL∆«¿»¿≈ƒ∆»ƒ¿«¿»ƒ∆≈
,„Á‡ ÔÈÚ ÔÚÓLÓ ‡l‡ ,ÔBLl‰ B˙B‡a ˜ÙÒ Ô‰a»∆»≈¿«»∆»«¿»»ƒ¿»∆»

.˙ÈBÏt ˙‡ ÈBÏt ÁlLÂ L¯bL∆≈≈¿ƒ«¿ƒ∆¿ƒ

.ÈB˙B‡a ·ËÈ‰ ¯‡·Ó ·˙k‰ B˙B‡ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ÔÎÂ¿≈»ƒ∆ƒ¿∆«¿»¿…»≈≈¿
B˙B¯˜Ï ÌÈpËw‰ eÚ„iL „Ú ,Ba ·zÎiL ·˙k‰«¿»∆ƒ¿…«∆≈¿«¿«ƒƒ¿
ÌÈÏÎÒ ‡ÏÂ ÌÈB· ‡Ï ÔÈ‡L ·˙k B˙B‡ ÌÈ¯ÈknL∆«ƒƒ¿»∆≈»…¿ƒ¿…¿»ƒ
ÌwÚÓ ·˙k ‰È‰È ‡ÏÂ .ÌÈBÈa ‡l‡ (ÌÈpË˜a ‡ÏÂ)¿…ƒ¿«ƒ∆»≈ƒ¿…ƒ¿∆¿»¿À»
ÔÈÚ‰ ‡ˆÓÂ ˙B‡Ï ˙B‡ ‰Ó„z ‡nL ,ÏaÏ·Óe¿À¿»∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿»»ƒ¿»

.‰pzLÓƒ¿«∆

.‡ÈB·˙Îa ‰È‰L B‡ ,ÌÈÈÚ ÈL ˙eÚÓLÓ Ba ‰È‰»»«¿»¿≈ƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿»
¯Á‡ ÔÈÚ epnÓ ‡¯wiL ¯LÙ‡L „Ú ÏeaÏa B‡ ÌewÚƒƒ¿«∆∆¿»∆ƒ»≈ƒ∆ƒ¿»«≈
ÚÓLÓ Ba LÈÂ ÔÈLe¯b‰ ÔÈÚÏ ‡¯˜Â ÏÈ‡B‰ -ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ¿≈«¿«

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ ,ÔÈLe¯b32Ï‡¯OÈ ÌÚ Ïk e‚‰ ¯·k . ≈ƒ¬≈∆»¿»»¬»«ƒ¿»≈
Èn¯‡ ÔBLÏ Ëb‰ ·zÎÏ33Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÁÒÎe ƒ¿…«≈»¬«ƒ¿…«∆««ƒ

.‰lÁzÎÏ ÔBLÏ ÏÎa B·˙ÎÏ ¯znL∆À»¿»¿¿»»¿«¿ƒ»

התורה.32) מן בטל ואינו מדבריהם. במשנה 33)רק וגם
בארמית. מנוסח הוא

.·È:Ëb‰ ÁÒ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆…««≈

CÎÂ Ck ˙La ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ CÎa ,˙aLa CÎa¿»¿«»¿»»»¿∆«¿ƒƒ¿«»»»
da ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚¯c ‡ÈÈÓÏ ,˙B¯ËMÏ B‡ ‰¯ÈˆÈÏ«¿ƒ»«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈«
ÈBÏt ¯· ÈBÏt ‡‡ (CÈ‡) .ÈBÏt ÌB˜Óa ‡Î‰»»¿»¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ
ÈÏ ˙È‡c ‰ÎÈÁÂ Ô¯Á‡ ÌeL ÏÎÂ ,ÈBÏt ÌB˜nÓc¿ƒ»¿ƒ¿»»√»«¬ƒ»¿ƒƒ
˙eÚ¯a È˙È·ˆ ,È˙‰·‡c ÔB‰È¯˙‡Ïe È¯˙‡Ïe È˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¬»»ƒ¿ƒƒƒ¿
ÈÎÈ˙È ˙ÈÎB¯˙Â ˙È˜·LÂ ˙È¯ËÙe ‡ÒÈ‡ ‡Ï„a ÈLÙ«¿ƒƒ¿»¬ƒ¿»¿«ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ»ƒƒ
ÏÎÂ ,˙ÈBÏt ‡˙nÓc ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt z‡ ÈÎÈÏƒƒ«¿¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿»
ÈÎÈ¯˙‡Ïe ÈÎÈ˙‰·‡ÏÂ ÈÎÈÏ ˙È‡c ‰ÎÈÁÂ Ô¯Á‡ ÌeL»√»«¬ƒ»¿ƒƒƒ¿«¬»»ƒƒ¿«¿ƒƒ
˙Ó„˜ ÔÓ È˙z‡ ˙ÈÂ‰ Èc ,ÈÎÈ˙‰·‡c ÔB‰È¯˙‡Ïe¿«¿≈«¬»»ƒƒƒ¬≈ƒ¿¿ƒƒ«¿«
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,ÈÎÈÏ ÈÎÈ˙È ˙ÈÎB¯˙Â ˙È˜·LÂ ˙È¯Ët ecÎÂ ,‡c¿»¿««¿ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ»ƒƒƒƒ
C‰ÓÏ ÈÎÈLÙa ‰‡ËÏLÂ ‰‡M¯ ÔÈÈÈÂ‰˙Ècƒƒ¿¿ƒ«»»¿«¿»»¿«¿ƒƒƒ¿»
‰ÁÓÈ ‡Ï LÈ‡Â ,ÔÈÈÈaˆ˙Èc ¯·b ÏÎÏ ‡·Ò˙‰Ï¿ƒ¿¿»»¿»¿«ƒƒ¿¿ƒ∆≈»»¿«∆
z‡ È¯‰Â .ÌÏÚÏe Ô„ ‡ÓBÈ ÔÓ ÈÓL ÔÓ ÈÎÈ„Èaƒƒƒƒ¿ƒƒ»¿«¿»««¬≈«¿
¯ÙÒ È‡pÓ ÈÎÈÏ ÈÂ‰È Èc Ô„Â .Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zeÓ∆∆¿»»»¿≈ƒƒ¿≈ƒƒƒ«≈∆
‰LÓ ˙„k ÔÈ˜e·L ˙¯b‡Â ÔÈ¯eht Ë‚Â ÔÈÎB¯z»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒƒ¿»∆

.Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈

Ô· ÈBÏt :e¯‡aL BÓk ‰hÓÏ ÌÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ¿ƒ¿«»¿∆≈«¿¿ƒ∆
.„Ú ÈBÏt Ô· ÈBÏt .„Ú ÈBÏt¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ≈

.‚È·e ‰f‰ ÔBLla Ëb‰ ·zÎiLk·zÎÈ ‡Ï ,‰Ê ÁÒ ¿∆ƒ¿…«≈«»«∆¿…«∆…ƒ¿…
,¯ÓBÏk .'ÔÈ„Â' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,„"eÈa 'ÔÈ„Â'¿≈¿∆»ƒ¿»«≈¿ƒ¿«
,„"eÈa '˙¯‚È‡Â' ·zÎÈ ‡ÏÂ .CÈÈ·e ÈÈa ‰È‰È ËtLÓƒ¿»ƒ¿∆≈ƒ≈«¿…ƒ¿…¿ƒ¿«¿
‡Ï .˙ÈÊ Ì‡ ,¯ÓBÏk .'z¯b È‡Â' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL∆»ƒ¿»«≈¿ƒ«¿¿¿«ƒ»ƒ…
.'C‰Ó ÈÏ' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,„"eÈa 'C‰ÓÈÏ' ·zÎÈƒ¿…ƒ¿»¿∆»ƒ¿»«≈ƒ≈»
.['CÁÓÏ' ‡¯˜È ‡nL ,dbbÓ ‡"‰‰ Ï‚¯ ˜ÈÁ¯È ÔÎÂ]¿≈«¿ƒ∆∆«≈ƒ«»∆»ƒ¿»¿¿»
ÈLa 'ÔÈÈaˆ˙'Â 'ÔÈÈÂ‰z' ·zÎÈ ‡ÏÂ .˜BÁOÏ ,¯ÓBÏk¿«ƒ¿¿…ƒ¿…ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈
.'ÔÈÈaˆ˙'Â 'ÔÈÈÂ‰z' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,Ô"È„eÈƒ∆»ƒ¿»«≈ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»
BÈ‡L ‡ˆÓÂ .ÌÈL ÈzL ÌÚ ¯a„Ó ‡e‰L ,¯ÓBÏk¿«∆¿«≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»∆≈
Â"ÈÂÏ CÈ¯‡È ÔÎÂ .˙B¯Á‡ ÌÈzLÏ ‡l‡ ,BÊÏ L¯‚Ó¿»≈¿∆»ƒ¿«ƒ¬≈¿≈«¬ƒ¿»
.'È„Îe' BÚÓLÓ ‰È‰ÈÂ „"eÈÏ ‰Ó„z ‡nL ,'ecÎÂ'„ƒ¿«∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿∆ƒ¿»¿≈
Â"ÈÂÏ CÈ¯‡È ÔÎÂ .C˙B‡ ¯BËÙ‡ ‰Ê È‡˙a ,¯ÓBÏk¿«ƒ¿«∆∆¿»¿≈«¬ƒ¿»
‰È‰ÈÂ „"eÈÏ ‰Ó„˙ ‡nL ,'ÔÈ˜eaL'Â 'ÔÈÎB¯˙'c¿»ƒ¿¿ƒ∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿∆
dÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ,¯ÓBÏk .'ÔÈ˜È·L'e 'ÔÈÎÈ¯z' ÚÓLÓƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿«∆≈»
CÈ¯ˆ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .B˙B‡ ‰L¯‚Â ‰˜·L ‡È‰L∆ƒ»¿»¿≈¿»¿«∆∆∆»ƒ
B· ‰È‰È ‡lL ,·zÎiL ·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»»¿»¿»∆ƒ¿…∆…ƒ¿∆

.˙BÈÚ ÈzL ÚÓLÓƒ¿«¿≈ƒ¿»

.„ÈB‡ ,el‡ Ô"ÈÂÂ CÈ¯‡‰ ‡ÏÂ ‰Ê ÁÒa ·˙kL È¯‰¬≈∆»«¿…«∆¿…∆¡ƒ»ƒ≈
Ô"È„ei‰ ·˙kL B‡ ,˙B¯˙È‰ Ô"È„ei‰ ·˙k ‡Ï…»««ƒ«¿≈∆»««ƒ

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - e·˙kÈ ‡lL e¯Ó‡L34Ïk ÔÎÂ . ∆»«¿∆…ƒ»¿¬≈∆≈»¿≈…
ÏeÒt - ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa ‡ˆBik35. «≈»∆¿»»»

הרי 34) ממטבעם שינה והוא לשנות לא חכמים שאמרו כיון
לכתחילה. בו תינשא ולא פסול הראב"ד 35)זה וכתב

ומערער" עומד כשהבעל הדקדוקים, אלו "כל גאון: בשם
מפיו  לסופר הכתיב או הגט כתב בעצמו כשהבעל כלומר,
לפסלו  כדי כך כתבו שבכוונה וטוען ערער כן ואחרי
הבעל  אמר כאשר אבל ממש. בדבריו יש אזי ולקלקלה,
מאלה  באחד הסופר וטעה סתם, הגט לכתוב לסופר
כשהבעל  ואפילו כשר, הגט - מערער הבעל ואין הדקדוקים,
ערעורו  אין סופר טעות שזוהי מעידים עדים אבל מערער

כשר. והגט ערעור,

.ÂË‰·z B‡ ˙B‡ Ba ˜ÁnL Ëb36ÔÈa ‰ÏzL B‡ , ≈∆»«≈»∆»»≈
ÔÈËM‰37ÒÙhÓ Ì‡ :38ÔÓ Ì‡Â ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ëb‰ «ƒƒƒƒ…∆«≈¬≈∆»≈¿ƒƒ
Û¯z‰39Ë‚ BÈ‡ -40Ëb‰ ÛBÒa L¯Ùe ¯ÊÁ Ì‡Â .41 «…∆≈≈¿ƒ»«≈≈¿«≈

Ëb‰ Û¯zÓ elÙ‡ - ˜ÁÓ ÏÚ B‡ ‰ÈeÏz ˙ÈBÏt ˙B‡L∆¿ƒ¿»«¿»¬ƒƒ…∆«≈

È˙L Úe¯˜ ‡ˆÓpL Ëb ÔÎÂ .˙B¯ËL ¯‡Lk ,¯Lk»≈ƒ¿»¿»¿≈≈∆ƒ¿»»«¿ƒ
·¯ÚÂ42,ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ÔÈc ˙Èa ÏL Ú¯˜ ‡e‰L , »≈∆∆∆«∆≈ƒ¬≈∆≈»≈

˙Èa ÏL Ú¯˜ BÈ‡Â Ú¯˜ Ì‡ Ï·‡ .˙B¯ËM‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿»¬»ƒƒ¿«¿≈∆«∆≈
.¯Lk - ÔÈcƒ»≈

מחק.36) על שכתב או חלק, מקום במקומן ונשאר
השורות.37) וכללי 38)בין אחיד נוסח שהם מהמלים

הגיטין. שם 39)בכל כגון: זה, לגט המיוחדים מהמלים
"הרי  והמלים וכו'. הזמן וכן מגוריהם ומקום והאשה האיש

אדם". לכל מותרת איזה 40)את היה המחק במקום שמא
מחקו. והוא העדים.41)תנאי חתימת  לאורכו 42)לפני

ולרחבו.

.ÊË.¯Lk - ‰¯·Îk ‰OÚpL B‡ ·È˜¯‰L B‡ ˜Bnƒ∆ƒ¿ƒ∆«¬»ƒ¿»»»≈
ÏBÎÈ Ì‡ :˙Ói˜ BlL ‰‡ea·e LËLh B‡ ˜ÁÓƒ¿«ƒ«¿≈«»∆«∆∆ƒ»

.Ë‚ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯Lk - ˙B¯˜Ïƒ»»≈¿ƒ«≈≈

.ÊÈ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈≈ƒ««
Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡Â ‰ÓÈ˙Á È„Úa d„È»»¿≈≈¬ƒ»¿≈»≈≈¿ƒ»¬»ƒ
¯Lk ‰È‰Â Ì‰ÈÙa Ëb‰ dÏ ¯ÒÓpL ÌÈ„Ú ÌL LÈ43 ≈»≈ƒ∆ƒ¿«»«≈ƒ¿≈∆¿»»»≈

ÏÚ Ëb‰ Û¯z ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈««ƒ∆»»…∆«≈«
·¯ÚÂ È˙L Úe¯˜ ‰È‰L B‡ ÔÈËÈM‰ ÔÈa B‡ ˜Án‰«««≈«ƒƒ∆»»»«¿ƒ»≈∆

Ì‰ÈÙa dÏ Ô˙pLk44. ¿∆»«»ƒ¿≈∆

מטושטש.43) היה כולו 44)שלא כתבו אם אפילו שהרי
מסירה. בעידי לה כשנתנו כשר מחוק נייר על

.ÁÈÌ‡ :Ô‰È˙BL LÓÁÏ „Á‡ Ë‚ e·˙kL ‰MÓÁ¬ƒ»∆»¿≈∆»¿»≈¿≈∆ƒ
ÏÏÎa e‰e·˙k45L¯b ˙aLa CÎa :e·˙kL ÔB‚k , ¿»ƒ¿»¿∆»¿¿»¿«»≈≈

„Á‡ Ïk ¯Ó‡ ÔÎÂ ,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏÙe ˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈»«»∆»
ÈLe ,Ëb‰ ÒÙË ÏÎÂ ,'ÔÈÈÂ‰˙ Èc ÈÎÈÏ' BzL‡Ï Ô‰Ó≈∆¿ƒ¿ƒƒƒƒ¿¿ƒ¿»…∆«≈¿≈
ÏÎÏ Ô˙pÈÂ ,¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ¿«»¬≈∆≈»≈¿ƒ»≈¿»
‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯ÈÒÓ È„Úa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈≈¿ƒ»¿ƒ≈»≈≈¿ƒ»
.˙L¯‚Ó d„È ˙ÁzÓ BÊ ‰l‚Ó ‡ˆzL ÈÓ Ïk - ÏÏk¿»»ƒ∆≈≈¿ƒ»ƒ««»»¿…∆∆
,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt L¯b ˙aMa CÎa :·˙k Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»««»≈≈¿ƒƒ¿ƒ

B‡a ¯Á‡ Ëb ÂÈzÁz ÏÈÁ˙‰Â ,Ëb‰ ÌÈÏL‰Â‰l‚Ó d˙ ¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿ƒ«¿»≈«≈¿»¿ƒ»
,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt L¯b ˙aMa CÎa B‡ ‰Ê ÌBÈ·e :·˙ÎÂ¿»«¿∆¿»««»≈≈¿ƒƒ¿ƒ
,ÔÈhb‰ Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ÔÎÂ ,ÈM‰ Ëb‰ ÌÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ«≈«≈ƒ¿≈«∆ƒ¿ƒ»«ƒƒ
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ BÊ ‰l‚Ó ‰z Ì‡ :‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ¿«»ƒƒ¿»¿ƒ»¿»««≈∆
È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙BL¯‚Ó Ôlk È¯‰ - ‰¯ÈÒÓ È„Úa¿≈≈¿ƒ»¬≈À»¿…»¿ƒ≈»≈≈
:Ô‰Ó ˙Á‡ „È ˙ÁzÓ ‰‡ˆBÈ BÊ ‰l‚Ó ‰˙È‰Â ,‰¯ÈÒÓ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ»¿»ƒ«««««≈∆
BnÚ ÔÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰L ‰B¯Á‡a dhbL BÊ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»∆ƒ»»«¬»∆»≈ƒƒ¿»ƒƒ
˙ÁzÓ ‰‡ˆBÈ ‰l‚n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿…∆∆¿ƒ»¿»«¿ƒ»¿»ƒ««

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙BBL‡¯‰ ÔÓ ˙Á‡ „È46. «««ƒ»ƒ¬≈»≈¿…∆∆

לכולן.45) אחיד ובנוסח כוללת לחוש 46)בצורה שיש
האחרון. הגט על אלא אינה העדים שחתימת

.ËÈ˙ÈBÏt eÈ˙BL eL¯b ÈBÏÙe ÈBÏt e‡ :·˙k»«»¿ƒ¿ƒ≈«¿¿≈¿ƒ
ÏÎÏ ¯ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ - Ëb‰ ÌÈÏL‰Â ,˙ÈBÏÙe¿ƒ¿ƒ¿ƒ«≈««ƒ∆ƒ¿«¿»
ÌÈL ÈzL ÔÈ‡L .Ë‚ BÈ‡ ,‰¯ÈÒÓ È„Úa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈≈¿ƒ»≈≈∆≈¿≈»ƒ
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dÏ ‡ÏÂ - dÏ ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL ,„Á‡ Ë‚a ˙BL¯b˙Óƒ¿»¿¿≈∆»∆∆¡«¿»«»¿…»
L¯‚ ÈBÏt :·˙ÎÂ ,Ëb‰ CB˙a ÔË¯Ùe ¯ÊÁ .dz¯·ÁÏÂ¿«¬∆¿»»«¿»»¿«≈¿»«¿ƒ≈≈

ÈBÏt ÔÓÊa ˙ÈBÏt L¯‚ ÈBÏÙe ˙ÈBÏt47el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÌÈ¯Lk48. ¿≈ƒ

לכולן.47) האחיד הזמן מודגש 48)באותו שהזוג כל
אחד. בגט מתגרשות נשים שתי של דין לו אין בנפרד

.ÎÔÈt„ ÈLa ÔÈh‚ ÈL ·˙k49„ˆa ‰Ê ˙Á‡ ‰l‚Óa »«¿≈ƒƒƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ»««∆¿«
ÈLe ‰Ê Ëb ÛBÒa ÌÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú ÈL ÌL LÈ Ì‡ :‰Ê∆ƒ≈»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈
‰l‚Ó ‡ˆzL ÏÎÂ ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê Ëb ÛBÒa ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈∆¬≈∆»≈¿…∆≈≈¿ƒ»

˙L¯‚Ó - d„È ˙ÁzÓ BÊ50. ƒ««»»¿…∆∆

עדי 50)טורים.49) שתביא עד מתגרשת השנייה ואין
מסירה.

.‡Î‰Ê Ëb ˙ÁzÓ ÌÈ‡a „·Ïa ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰»»¿≈≈ƒƒ¿«»ƒƒ««≈∆
‰Ê Ëb ˙Á˙Ï51ÌÈ„Ú‰L BÊ „È ˙ÁzÓ ‡ˆÈ Ì‡ : ¿««≈∆ƒ»»ƒ«««∆»≈ƒ

dhb ÌÚ ÌÈ‡¯˜52‡ˆÈ Ì‡Â ;˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ƒ¿»ƒƒƒ»¬≈¿…∆∆¿ƒ»»
BÈ‡ - BnÚ ÌÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ‰iL „È ˙ÁzÓƒ«««¿ƒ»∆≈»≈ƒƒ¿»ƒƒ≈

.ÌÈ„Úa dÏ ¯ÒÓiL „Ú Ë‚≈«∆ƒ¿…»¿≈ƒ

השני:51) הגט ותחת בן, ראובן הראשון: תחת שחתום כגון
עד. (כי 52)יעקב בן ראובן בו: שחתום הראשון זה

אבל  הקודמת), החתימה של המשך אלא אינו עד" "יעקב
יעקב  בן השני: ותחת ראובן, הראשון תחת חתום היה אילו
הראשון  נפרדים, עדים שני הם אלו כי כשרים, שניהם עד,

עד. יעקב בן עצמו: חותם והשני ראובן חותם:

.·Î,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ÔÈt„ ÈLa ÔÈh‚ ÈL ·˙k»«¿≈ƒƒƒ¿≈«ƒ∆¿«¿»ƒ∆
ÔBL‡¯‰ ÛBÒa e‡ˆÓpL ,ÔÈhb‰ ÈL ÔÈa ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ≈¿≈«ƒƒ∆ƒ¿¿¿»ƒ
BÊ „È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰È‰ Ì‡ ,ÈM‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ«≈ƒƒ»»≈ƒ«««
BÊÂ ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - dhb ÛBÒa ÔÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»¬≈¿…∆∆¿
dÈ‡ ‰ÏÚÓÏÓ dhb L‡¯a ÔÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒƒ¿»ƒ¿…ƒ»ƒ¿«¿»≈»

˙L¯‚Ó53B‡ Ëb ÏL Ûc‰ L‡¯a eÓ˙ÁL ÌÈ„Ú‰ . ¿…∆∆»≈ƒ∆»¿¿…««∆≈
ÂÈ¯Á‡Ó B‡ BcvÓ54ÌÈ„Úa dÏ ¯ÒÓ Ì‡Â ;Ë‚ BÈ‡ - ƒƒ≈«¬»≈≈¿ƒƒ¿«»¿≈ƒ

¯Lk -55. »≈

כדרך 53) הכתב רגלי כלפי מכוון החתימה גג שיהיה שצריך
לדף.54)החותמים. שלא 55)מעבר מגט גרוע זה שאין

כשר. שהוא בעדים, ונמסר כלל עליו חתמו

.‚ÎÛÈw‰56ÌÈ„Ú‰Â ‰Ê Ûc L‡¯Ï ‰Ê Ûc‰ L‡¯ ƒƒ…««∆¿…«∆¿»≈ƒ
ÚˆÓ‡a57- ÔÈhb‰ ÈL L‡¯a ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓpL , »∆¿«∆ƒ¿¿»≈ƒ¿…¿≈«ƒƒ

ÔÈÏËa Ì‰ÈL58Ì‰ÈL - ÌÈ„Úa Ô‰Ï e¯ÒÓ Ì‡Â ; ¿≈∆¿≈ƒ¿ƒƒ¿¿»∆¿≈ƒ¿≈∆
.ÌÈ¯Lk¿≈ƒ

ועד 57)חיבר.56) הקלף מאמצע גט לכתוב שהתחיל
השני. סופו ועד הקלף מאמצע אחר גט וכתב וחזר סופו,

זה.58) עם ולא זה עם לא נקראת החתימה שאין

.„ÎÌÈ„Ú‰Â ,ÈM‰ Ûca B·˙Îe Ëb‰ ˙ˆ˜Ó ¯iLƒ≈ƒ¿»«≈¿»«««≈ƒ¿»≈ƒ
¯k ‰È‰iL ,‡e‰Â .¯Lk - ÈM‰ Ûc‰ ÛBÒa ‰hÓlÓƒ¿«»¿«««≈ƒ»≈¿∆ƒ¿∆ƒ»

CzÁ ‡lL ‰l‚na59ÌÈÏLiL ¯ÙBq‰ Ôek˙ CÎlLÂ «¿ƒ»∆…∆¿«¿∆¿»ƒ¿«≈«≈∆«¿ƒ

¯ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯k BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÈM‰ Ûca«««≈ƒ¬»ƒ≈ƒ»««ƒ∆ƒ¿«
eÈ‰ ÔÈh‚ ÈL ‡nL ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¬≈»≈¿…∆∆∆»¿≈ƒƒ»

Ûc‰ ÛBqÓ ‰Ê ˙ˆ˜Ó CzÁÂ60L‡¯Ó ÈM‰ ˙ˆ˜Óe ¿∆¿«ƒ¿»∆ƒ««ƒ¿»«≈ƒ≈…
Ûc‰61. ««

מלמטה.59) ולא מלמעלה בו.60)לא שהיה תנאי מפני
חתמו 61) לא העדים וגם שלו, שאינו בגט מגרשה ונמצא

וגם  אחר אדם של גט שהוא השני על אם כי שלו גט על
לגמרי  נכתב לא השני הגט שהרי כאן, יועילו לא מסירה עדי

מתחילתו. היה אחד שגט שיעידו, לא אם זה, בשביל

.‰ÎeÏ‡L :·˙k ¯ÓbL ¯Á‡Â ,Ëb‰ ·˙kL È¯‰¬≈∆»««≈¿««∆»«»««¬
‡ˆBiÎÂ ,ÈÚ¯ ÈBÏt EÈÏÚ ÌBÏL :B‡ ,ÈBÏt ÌBÏLaƒ¿¿ƒ»»∆¿ƒ≈ƒ¿«≈
‡ˆBÈ ‰Ê Ë‚ È¯‰Â ,‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰ eÓ˙ÁÂ ,‰Êa»∆¿»¿»≈ƒƒ¿«»«¬≈≈∆≈
eÓ˙Á ‡Ï ‡nL ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d„È ˙ÁzÓƒ««»»¬≈»≈¿…∆∆∆»…»¿
:·˙k Ì‡ Ï·‡ .ÌBÏL ˙ÏÈ‡L ÏÚ ‡l‡ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆»«¿ƒ«»¬»ƒ»«
‡ˆBiÎÂ ,ÈÚ¯ EÈÏÚ ÌBÏLÂ :B‡ ,ÈBÏt ÌBÏLa eÏ‡LÂ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿»»∆≈ƒ¿«≈

Ëb‰ È¯·c ÏÚ el‡ ÌÈ¯·„ ‰eÏ È¯‰L ,‰Ê·62ÏÚÂ »∆∆¬≈ƒ»¿»ƒ≈«ƒ¿≈«≈¿«
dÏ ¯ÒÓ Ì‡Â .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - eÓ˙Á Ì‰ÈL¿≈∆»¿¬≈¿…∆∆¿ƒƒ¿«»

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÌÈ„Úa63. ¿≈ƒ≈»≈»¬≈∆≈»≈

ראשון.62) עניין על מוספת החיבור לא 63)וא"ו שאפילו
לפנינו  יש הרי בלבד, שלום שאילת על אלא העדים חתמו

העיקר. והם מסירה עדי

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
והחוט 1) לידה הגט זרק לידה, נתינה דיני רבינו בו כלל

בו. הקשור

.‡·e˙k‰ ÔÈÚ ÔÈ‡ ,'d„Èa Ô˙Â' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿»«¿»»≈ƒ¿««»
d˜ÈÁ B‡ d„È „Á‡Â ,dÏ Ëb‰ ÚÈbiL ‡l‡2d¯ˆÁ B‡ ∆»∆«ƒ««≈»¿∆»»»≈»¬≈»

‡e‰ „Á‡ Ïk‰ - d„Èk B„È ‰˙OÚL dÁeÏL B‡3. ¿»∆»¿»»¿»»«…∆»
dÏ ‰Èew‰ d¯ˆÁ „Á‡Â4˙¯kOn‰ d¯ˆÁ B‡5B‡ ¿∆»¬≈»«¿»»¬≈»«À¿∆∆

dÏ ‰Ïe‡L6Ëb ÚÈbiMÓe ,‡e‰ d˙eL¯ Ïk‰ - ¿»»«…¿»ƒ∆«ƒ«≈
.‰L¯b˙ d˙eL¯Ïƒ¿»ƒ¿»¿»

ככתוב 2) החזה, ובין הבגד בין לחגורה שממעל הריוח
ה'תוספות' ולדעת בחיקך". ידך נא "הבא ו): ד , (שמות
וזרק  קרקע גבי על נגררים כשבגדיה - זה חיק עח.) (גיטין

עליהם. "ובידה 3)הגט נאמר: היה שאילו א. עז, גיטין
"ונתן  שנאמר עכשיו אבל דוקא, בידה משמע היה יתננו",
ועל  דוקא. לאו וידה במשמע, שהיא כל נתינה - בידה"
כו): כא, (במדבר ככתוב רשותה, - פירושה "ידה" כרחך
נו:) בבבאֿמציעא וכן שם, (רש"י מידו" ארצו כל את "ויקח
משתמרת  תהיה רשות שכל ללמדנו "ידה", התורה וכתבה
שאינו  ניעור, והוא עבדה ביד לנתנו פרט ידה, כמו לדעתה
שבידו, מה ואת עצמו את משמר שהוא לדעתה, משתמר

הי"ז. להלן שגם 5)לצמיתות.4)כמבואר קצוב, לזמן
פ"ה, שני (מעשר במשנה כמבואר כקנין, היא הרי שכירות

שקנתה 6)מ"ט). "מה בחצרה: אומרים ואין ב. עז, גיטין
הבעל, מרשות הגט יצא לא עדיין כן ואם בעלה" קנה אשה,
עלֿידי  כלומר, כאחת". באים וחצרה "גיטה אומרים: אנו כי
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זכות  פסקה משנתגרשה שהרי לעצמה, חצרה לה באה הגט,
(שם). בקניניה הבעל

.·˙„ÓBÚ ‰˙È‰ Ì‡ :d¯ˆÁ CB˙Ï BzL‡Ï Ëb ˜¯Bf‰«≈≈¿ƒ¿¿¬≈»ƒ»¿»∆∆
,‰L¯b˙ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‰L¯b˙ - d¯ˆÁ „ˆa ÌL»¿«¬≈»ƒ¿»¿»¿ƒ«…ƒ¿»¿»

d¯ˆÁ „ˆa „ÓÚzL „Ú7¯ˆÁ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «∆«¬…¿«¬≈»¿««ƒ∆ƒ»≈
dÎB˙a Ëb‰ ¯nzLiL8·BÁL .9,ÔÈLe¯b‰ dÏ ‡È‰ ∆ƒ¿«≈«≈¿»∆ƒ»«≈ƒ

ÂÈÙa ‡l‡ Ì„‡Ï ÔÈ·Á ÔÈ‡Â10. ¿≈»ƒ¿»»∆»¿»»

הסמוכה 7) חצרה אף לה, סמוכה ידה מה כידה. שחצרה
(שם). נעולה.8)לה שחובה.9)שהיא קושטא: ובדפוס

מדין 10) מידה גיטה את חצרה לה תקנה תאמר: שלא
הגט  שנתן כמו יהיה בחצרה, הגט שמשנתן שליחות,
הואיל  רבינו: מסביר לפיכך כמותה, ושלוחה לשלוחה,
שלא  שליח למנות לנו אפשר אי לחובתה, הוא והגט
(בבאֿ מגורשת אינה ולפיכך בפניה, ושלא בהסכמתה
אם  זה, ולפי ה"ב). פ"ד, ומתנה זכיה הל' וראה יב. מציעא
וזרקו  חצרי, לי ותזכה בחצרי גיטי לי זרוק לו תאמר היא
שהרי  בצדה, עמדה שלא אע"פ מגורשת תהיה - בחצרה
ב'ירושלמי' אמרו בזה וכיוצא לקבלה, שליח חצרה עשתה
לי  תזכה אמרה ואח"כ גיטה לה "נתן ה"א): פ"א, (גיטין
יוסף' ('בית ארוכה" ידה שהיתה כמי נעשית שבעכו, חצרי

הרשב"א). בשם קלט סי' אהע"ז

.‚‰hÓlÓ ‡e‰Â dlL ‚b‰ L‡¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰»¿»∆∆¿…««∆»¿ƒ¿«»
¯ÈÂ‡Ï ÚÈb‰L ÔÂÈk - ‰ÏÚÓÏ dÏ B˜¯Êe ,B¯ˆÁa«¬≈¿»»¿«¿»≈»∆ƒƒ««¬ƒ

‰˜Ún‰ ˙BˆÈÁÓ11ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁÙÏ B‡12 ¿ƒ««¬∆¿»ƒ¿»¿»ƒ
‚bÏ CeÓÒ13‰L¯b˙14ÁeiL „·Ï·e .15Ì‡ Ï·‡ . »««ƒ¿»¿»ƒ¿«∆»«¬»ƒ

˜ÁÓ16˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ÚÈbiL Ì„˜ Û¯O B‡ ƒ¿«ƒ¿«…∆∆«ƒ«»««ƒ∆ƒ¿«
ÚÈb‰L ¯Á‡ B‡ ˙BˆÈÁÓ ¯ÈÂ‡Ï ÚÈb‰L ¯Á‡Ï¿««∆ƒƒ««¬ƒ¿ƒ««∆ƒƒ«

‚bÏ CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁÙÏ17‰·LpL ÔB‚k , ¿»ƒ¿»¿»ƒ»««¿∆»¿»
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - Û¯O B‡ ˜ÁÓÂ e‰˙ÏÚ‰Â Áe¯‰»«¿∆¡«¿¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈

‰L¯b˙ ‡ÏÂ Ë‚ BÈ‡ ,ÁeÏ CÏB‰18. ≈»«≈≈¿…ƒ¿»¿»

הרוח 11) מפני המשתמר מקום שהוא לגג, שמסביב
הרי 12)וכדומה. לארץ, סמוך טפחים משלשה פחות כל

לארץ. (כמחובר) כלבוד שם 13)הוא כשאין אפילו
א.14)מעקה. עט, הרי 15)גיטין ואז ממש, הגג על

או  הנחתו, לפני הבעל מת שאפילו למפרע, מגורשת היא
המעקה) מחיצות לאויר (משהגיע בינתיים אחר קידשה אם
(מגידֿמשנה). לשני ומקודשת מראשון מגורשת היא הרי

לנוח". יורד שלא "ובלבד וקושטא: רומי ע"י 16)ובדפוס
כיון.17)גשמים. וקושטא: רומי זה 18)ובדפוס שהרי

שם: בגיטין וכ"ה כמונח. ואינו לנוח, סופו שאין אויר
היה  שהבעל כל רבינו, ומפרש לא", - עליה דרך "נמחק
(שהיא  הטבעית תנועתו כדרך שלא הגט, להעלות צריך
בהנחתו  ולא בעלייתו לא הבעל כח אין למטה) מלמעלה
וראה  (מגידֿמשנה). הגג על ממש שינוח עד ירידתו, דרך

ה"ה. בסמוך

.„Ba ‰ÏÚÓÏÓ ‡e‰Â ,BlL ‚b‰ ‰È‰19‡È‰Â , »»««∆¿ƒ¿«¿»¿ƒ
‡ˆiL ÔÂÈk - dhb dÏ ˜¯ÊÂ ,dlL ¯ˆÁa ‰hÓlÓƒ¿«»∆»≈∆»¿»«»ƒ»≈»∆»»

˙BˆÈÁÓÏ ÚÈb‰Â ‚b‰ ˙BˆÈÁnÓ Ëb‰20‡È‰L dÓB˜Ó «≈ƒ¿ƒ««¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿»∆ƒ
‰L¯b˙ Ba ˙„ÓBÚ21. ∆∆ƒ¿»¿»

איננה.19) "בו" תיבת התימנים, החצר,20)ובכת"י
משתמר. מקום של דין לה יש המחיצות שעלֿידי

שכל 21) נח, ולא לארץ הגיע לא שעדיין אע"פ שם. גיטין,
הולך  זה הרי למטה) (מלמעלה הטבעית תנועתו דרך שזרקו
דרך  "שנמחק שם: שאמרו וזהו ממש, כמונח ודינו לנוח

(מגידֿמשנה). ירידה"

.‰L‡‰ CB˙Ï d˙eL¯Ï B˜¯Ê22CB˙Ï B‡ Û¯OÂ ¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒ¿«¿
Ë‚ BÈ‡ - „·‡ [B‡ ˜ÁÓÂ] ÌÈn‰23ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡ . ««ƒ¿ƒ¿«∆¡«≈≈¬»ƒƒƒ«

[ÁÂ] d˙eL¯Ï24È¯‰ - e‰˙Ù¯Oe L‡‰ ‡a Ck ¯Á‡Â ƒ¿»¿»¿««»»»≈¿»«¿¬≈
Ëb ‰Ê25. ∆≈

הגט.22) לזריקת דליקה שם.23)שקדמה גיטין,
שאין  "אויר וזהו: לנוח, ירד ולא הלך" לשריפה "שמתחילה
יב.). בבאֿמציעא וכן , כה: זבחים (ראה לנוח" סופו

ממש.24) נח לא ואפילו כנח, זה הרי לרשותה שהגיע כיון
איננה. "ונח" תיבת התימנים, שם.25)ובכת"י גיטין,

.Âd˙eL¯a ÌÈˆeÚp‰ ÁÓ¯ B‡ ‰˜ Èab ÏÚ B˜¯Ê26- ¿»««≈»∆…««¿ƒƒ¿»
Ba ¯nzLn‰ ÌB˜Óa ÁeiL „Ú ,Ë‚ BÈ‡27ÈzL . ≈≈«∆»«¿»«ƒ¿«≈¿≈

‰BˆÈÁ‰Â dlL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ¬≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»¿«ƒ»
ÔÂÈk - ˙ÈÓÈt‰ ÏÚ ˙B‰B·b ‰BˆÈÁ‰ ÈÏ˙ÎÂ ,BlL∆¿»¿≈«ƒ»¿««¿ƒƒ≈»

‰BˆÈÁ‰ ¯ÈÂ‡ CB˙Ï Ëb‰ ˜¯fL28;‰L¯b˙ ∆»««≈¿¬ƒ«ƒ»ƒ¿»¿»
˙¯nzLÓ ‰BˆÈÁ‰ ÈÏ˙Îa ˙ÈÓÈt‰L29ÔÈ‡M ‰Ó . ∆«¿ƒƒ¿»¿≈«ƒ»ƒ¿«∆∆«∆≈

.˙Bt˜a Ôk≈¿À

חצרה.26) ממחיצות גבוהים אינם 27)והם ואלו
החצר  למחיצות חוץ ותטילם תנשבם שרוח משתמרים,

וברש"י). שם מקפת 28)(גיטין שהחיצונה "כגון
הפנימית, מחיצות על גבוהות החיצונה ומחיצות הפנימית,
מחיצות  לאויר הגיע שלא אע"פ הפנימית נגד לה זרקו והוא
החיצונה" מחיצות אויר ותוך כנגדה, שהיא כיון הפנימית,
(מגידֿמשנה). לחוץ] להוציאו תוכל לא שהרוח [באופן
החיצונה" אויר כנגד כשהגיע אף אותה, מפרשים "ויש

בר"ן). ועי' רבינו, לדעת שם.29)('מאירי' גיטין,

.Ê˙Bt˜ ÈzL ?„ˆÈk30dlL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ≈«¿≈Àƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»
BlL ‰BˆÈÁ‰Â31ÔÎB˙a dhb dÏ ˜¯ÊÂ ,32ÚÈb‰ elÙ‡ , ¿«ƒ»∆¿»«»ƒ»¿»¬ƒƒƒ«

„ˆ ÏÚ ÁeiL „Ú ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ˙ÈÓÈt‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ«¿ƒƒ≈»¿…∆∆«∆»«««
˙ÈÓÈt‰ ‰tw‰33‰˙È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «À»«¿ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏeL dÏ ÔÈ‡Â dcˆ ÏÚ ‰hÓ34dÏ LÈ Ï·‡ ; À»«ƒ»¿≈»«ƒ¬»≈»
˙L¯‚Ó dÈ‡ - d˙ÈÚ˜¯˜a Á elÙ‡ ,ÌÈÏeL35. «ƒ¬ƒ»¿«¿»ƒ»≈»¿…∆∆

‰ ÈÏkL‡l‡ Ëb‰ dÏ ‰B˜ BÈ‡ ÏÚa‰ ˙eL¯a ‰M‡ ∆¿ƒ»ƒ»ƒ¿«««≈∆»«≈∆»
.BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ôk Ì‡ƒ≈≈«¿ƒ«¿

חביות.30) או (מגיד31ֿ)סלים הבעל ברשות ושתיהן
לתוכה.32)משנה). התימנים: ב:33)ובכת"י עט, שם

עשוי  כלי שאין לשמור, לאוירן עשויות כלי מחיצות "שאין
שתי  בין ההבדל וזהו שם). (רש"י בתוכו" להניח אלא
שלפנינו. בנידון קופות לשתי הקודמת, שבהלכה חצרות
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ואינה 34) הואיל מקומה, על מקפיד הבעל אין כך ומתוך
לשימוש. והבעל 35)ראויה לשימוש, ראויה היא הרי

(מגידֿמשנה). מקומה על מקפיד

.Á- B¯ˆÁ CB˙a B‡ B˙Èa CB˙a ‡È‰Â dhb dÏ ˜¯Ê»«»ƒ»¿ƒ¿≈¿¬≈
ÈÏÎÏ B‡ d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ,˙L¯‚Ó dÈ‡36ÔÓ ≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»ƒ¿ƒƒ

ÔB‚k ,BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó ÏÚa‰ ÔÈ‡L dlL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»∆≈««««¿ƒ«¿¿
‰ÙÈÙk B‡ ˙ÈÁBÏˆ37Ô‰a ‡ˆBik B‡ ‰pË˜38Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿ƒ»¿«»«≈»∆¿≈ƒ

‰ÈÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰L dlL ‰hnÏ ÚÈb‰39‰˙È‰Â , ƒƒ««ƒ»∆»∆ƒ∆∆»∆»¿»¿»
È¯‰L ;˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚¿»¬»»¿»ƒ¬≈¿…∆∆∆¬≈

dÓˆÚÏ ˙eL¯ ‰˜ÏÁ40ÌB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó ÏÚa‰ ÔÈ‡Â , »¿»¿¿«¿»¿≈««««¿ƒ«¿
‰hn‰ ÈÚ¯k41. «¿≈«ƒ»

או 36) נוסף: התימנים, ובכת"י וקושטא, רומי ובדפוס
אשתו 38)סל.37)לחיקה. "שהמכניס א: עח, שם

- עמה קטנים תשמישיה כלי להיות עלֿמנת ביתו, לתוך
(רש"י). מכניסה" דוקא 39)הוא רוקח' ה'מעשה לדעת

הבעל  דרך ואין מיטתה, על שישבה בשעה גיטה לה שזרק
ממנה. להקימה טפחים 40)להקפיד עשרה גובה כל

קריאת  והל' ב. כה, בברכות כמבואר לעצמו, רשות מהווה
רשות  את מבטלת הבעל רשות אין ומעתה ה"ט. פ"ג, שמע

מעשרה 41)מיטתה. למטה שהם אע"פ מיטתה, רגלי
עצמה  והמיטה הואיל מקומם, על מקפיד הוא אין - טפחים
וברש"י). שם, (גיטין תחתיה להשתמש ונוחה עשרה, גבוהה
כליו  אבל הבעל, ברשות האשה בכלי אלא זה שאין ויתכן
גבוה  כשהכלי אפילו לו יקנו לא מוכר, ברשות לוקח של
בבאֿבתרא  וראה (מגידֿמשנה). תחתיו ואויר טפחים עשרה

ה"א. פ"ד, מכירה והל' ב. פה,

.ËB„ÁÈ ‡ÏÂ B¯ˆÁa ÌB˜Ó ÏÚa‰ dÏ ÏÈ‡L‰42 ƒ¿ƒ»«««»«¬≈¿…ƒ¬
‡È‰L dlL ˙Bn‡ Úa¯‡Ï ÚÈb‰Â Ëb dÏ ˜¯ÊÂ ,[dÏ]»¿»«»≈¿ƒƒ«¿«¿««∆»∆ƒ

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ô‰a ˙„ÓBÚ43ÏbÏb˙ .44ÏÚ ÏÙÂ ∆∆»∆¬≈¿…∆∆ƒ¿«¿≈¿»««
ÌB˜n‰ Ì‡ :‰pnÓ ˜BÁ¯ ÚÏÒ Èab ÏÚ B‡ ‰¯B˜ Èab«≈»««≈∆«»ƒ∆»ƒ«»
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ ÂÈÏÚ ÏÙpL∆»«»»≈«¿««««¿««
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ ÌL BÏ ÔÈ‡Â ‰¯OÚ dB·‚ BÈ‡Â¿≈»«¬»»¿≈≈¿«¬≈∆…
;„Á‡ ÌB˜Óa ‡È‰Â ‡e‰ el‡Îe ,BÓˆÚÏ ˙eL¯ ˜ÏÁ»«¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¿»∆»
˙eL¯ ˜ÏÁ - el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ „Á‡ ÌL LÈ Ì‡Â¿ƒ≈»∆»ƒ¿»¿»ƒ≈»«¿

BÓˆÚÏ45‡Ï ˙BÓB˜Ó ÈL ,dÏ ÏÈ‡L‰ „Á‡ ÌB˜Óe , ¿«¿»∆»ƒ¿ƒ»¿≈¿…
d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ˙L¯‚Ó dÈ‡Â ,dÏ ÏÈ‡L‰46. ƒ¿ƒ»¿≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»

המקום.42) גבולות את סימן חוץ 43)לא הגיע אבל
שלה  בחצר אפילו שהרי מגורשת, אינה אמותיה לארבע
למקום  קלֿוחומר בצדו, שתעמוד עד מתגרשת אינה
בצדו  שתעמוד עד מתגרשת שאינה בחצרו לה המושאל

לו. אמותיה 44)קרוב בארבע מתחילה נח שכבר אחרי
קט. החצר.45)רגע שאר לגבי בטל עז,46)ואינו גיטין

נפל  אפילו אמותיה, לארבע הגט שהגיע כל מזה ומשמע ב.
אחד  כמקום נחשב זה הרי טפחים, עשרה גבוה מקום על

(מגידֿמשנה). ומגורשת

.ÈCB˙a ¯·ÚÂ ,d˙eL¯Ï dhb dÏ ˜¯Ê47d˙eL¯ »«»ƒ»ƒ¿»¿»«¿¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,d˙eL¯Ï ıeÁ ÏÙÂ da ˙„ÓBÚ ‡È‰L∆ƒ∆∆»¿»«ƒ¿»««ƒ

‰LÏMÓ ˙BÁÙa ¯·ÚL48dÈ‡ - ı¯‡Ï CeÓÒ ∆»«¿»ƒ¿»»»»∆≈»
d˙eL¯a ÁeiL „Ú ,˙L¯‚Ó49. ¿…∆∆«∆»«ƒ¿»

מתוך.47) וויניציאה: שכל 49)טפחים.48)ובדפוס
ב. כה, בזבחים כמבואר כמונח, אינו לנוח סופו שאין אויר
בבבאֿמציעא  וראה ה"ט. פ"ד, הקרבנות מעשה הל' והשווה

א. יב,

.‡È‰˙È‰‚‚a ÏÙÂ dÏ B˜¯Êe (BÊ) dbb ÏÚ ˙„ÓBÚ »¿»∆∆««»¿»»¿»«¿«
¯Á‡50È¯‰ - BÏhÏÂ d„È ËLÙÏ ‰ÏBÎÈ Ì‡ ,BÏ CeÓÒ «≈»ƒ¿»ƒ¿…»»¿ƒ¿¬≈

ÔÈ¯BÈcL Èt ÏÚ Û‡L .˙L¯‚Ó BÊ51‰ÏÚÓÏ ÔÈ˜eÏÁ ¿…∆∆∆««ƒ∆ƒƒ¬ƒ¿«¿»
‰hÓÏ ÔÈ˜eÏÁ Ô‰L ÌLk52ÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ Èa ÔÈ‡ , ¿≈∆≈¬ƒ¿«»≈¿≈»»«¿ƒƒ

‰Êa ‡ˆBik ÌB˜Ó ÏÚ53. «»«≈»∆

בזה,50) חולקים שיש משנה' ב'מגיד וראה אחר. איש של
- ב עט, בגיטין שמקורה - זו הלכה מתפרשת ולדעתם
אחד. גג לה והשאיל הבעל, של הם הגגות ששני באופן

שם. ב'מאירי' גם שכנים.51)וראה רשות דירה, שיכוני
להוציא 52) אסור שבת ולענין נפרדות, רשויות שתי הן והרי

לזה. זה מגג להעביר עומדת 53)או עצמה והיא הואיל
על  לה הנזרק גיטה לקבל ידה שפושטת אלא שלה, גג על

עט:). (גיטין אחר גג

.·ÈÒ¯ÙË˜ d„È ‰˙È‰54ÏÙÂ d„È ÏÚ Ëb‰ ˜¯ÊÂ , »¿»»»»«¿≈¿»««≈«»»¿»«
ı¯‡Ï55dlL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÏÙ Ì‡ :56- ÁÂ »»∆ƒ»«¿«¿««∆»»»

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰57- L‡‰ CB˙Ï B‡ Ìi‰ CB˙Ï ÏÙ ; ¬≈¿…∆∆»«¿«»¿»≈
ÌÈn‰ Èab ÏÚ ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ,‡e‰Â .˙L¯‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆¿∆»¿»∆∆««≈««ƒ
‰È‰ „ea‡Ï B˙ÏÈÙ ˙lÁznL ,L‡Ï CeÓÒ B‡»»≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ»»

„ÓBÚ58. ≈

כלפי 54) מוטות אצבעותיה שראשי ביוונית), (מורד, מדרו
ידה.55)קרקע. כי 56)מתוך שלה, שאינה ברשות

הגיע  לא ואפילו מגורשת היא הרי לה, השייכת ברשות
קלט, סי' (אהע"ז אמותיה לארבע חוץ ואפילו כלל, לידה

"בסמטא 57)סט"ו). לו קונות אדם של אמות ארבע כי
כמבואר  בעלים", לה שאין בחצר או הרבים רשות בצדי או

ה"ט. פ"ד, ומתנה זכיה המים 58)בהל' קדמו שהרי
(גיטין  לנוח ראוי שאינו אויר זה והרי הגט, לזריקת והאש
שהגיע  ולפני מים, גבי על עמדה לא ואם וברש"י). עח:
שמא  כי מגורשת, ספק זו הרי ומחקוהו, מים באו לארץ הגט
(מגידֿמשנה  באוירן תקנו לא חכמים, שתקנו אמות ארבע

הנ"ל). הגמרא סוגיית ע"פ

.‚ÈÏL dÈ‡L ˙eL¯a B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dÏ B˜¯Ê¿»»ƒ¿»«ƒƒ¿∆≈»∆
BÏ ·B¯˜ :Ì‰ÈL59‰ˆÁÓ Ëb‰ ‰È‰ ;˙L¯‚Ó dÈ‡ - ¿≈∆»≈»¿…∆∆»»«≈∆¡»

È¯‰ - dÏ ·B¯˜ ‰È‰iL „Ú ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁnÓe ‰ˆÁÓÏ¿∆¡»ƒ∆¡»¿∆¡»«∆ƒ¿∆»»¬≈
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ60epÏh˙Â ÁLzL È„k dÏ ·B¯˜ ‰È‰ ; »≈¿…∆∆»»»»¿≈∆»…«¿ƒ¿∆

‰Ê È¯‰ -61ÏeÒt62Ck ¯Á‡Â d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú , ¬≈∆»«∆«ƒ«≈¿»»¿««»
.‰lÁzÎÏ Ba ‡Opzƒ»≈¿«¿ƒ»

הבאה.59) בהלכה פ"י,60)מבואר לקמן מבואר ודינה
תצא". נשאת ואם תנשא, "לא בכת"י 61)ה"ג: כ"ה

רומי. תצא,62)ובדפוס לא נשאת ואם מדבריהם,
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קרוב  שהוא רחוק על יאמרו שמא ה"ב, פ"י לקמן כמבואר
וברש"י). עח: (גיטין

.„È,B¯ÓLÏ ÏBÎÈ ‡e‰ ‰È‰ ?BÏ ·B¯˜ ‡e‰ „ˆÈk≈«»»»»¿»¿
BÏ ·B¯˜ ‡e‰ ‰Ê - B¯ÓLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â63; ¿ƒ≈»¿»¿»¿∆»

ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈML B‡ B¯ÓLÏ ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿»¿∆¿≈∆≈¿ƒ
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‡e‰ ‰Ê - B¯ÓLÏ64. ¿»¿∆∆¡»¿∆¡»

אמה.63) מאה של במרחק ספק 64)ואפילו היא והרי
יכולה  "היא דין רבינו ביאר ולא שם). (גיטין, מגורשת
שתשוח  כדי אליה קרוב ואינו יכול" אינו והוא לשמרו,
קידושין  שלענין ואע"פ מגורשת, ספק שהיא ונראה ותטלנו,
פ"ד  אישות בהל' כמבואר מקודשת, שהיא רבינו פסק
אשת  איסור חומר מחמת להחמיר יש שבגט אפשר הכ"ב,
ותטלנו" שתשוח "כדי עד ודאי כמגורשת לדונה שלא איש,
בהלכה  לעיל שנאמר למה סותר אינו זה וכל (מגידֿמשנה).
. . אמות ארבע לתוך נפל אם . . . קטפרס ידה "היתה יב:
לידה  הגט הגיע כשכבר ידובר שם כי מגורשת". זו הרי .
כנח  הוא הרי אמותיה ד' תוך כשנח ולפיכך ממנה, ונפל

בידה.

.ÂË‰lÁz ‡e‰ ‡a65‡È‰ ‰„ÓÚ Ck ¯Á‡Â ,„ÓÚÂ »¿ƒ»¿»«¿««»»¿»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,dÏ B˜¯Êe ,Bc‚k¿∆¿¿»»ƒ»»«≈¿«¿««

epÏhz ÁLz Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - BlL66. ∆≈»¿…∆∆««ƒ∆ƒ»…«ƒ¿∆
B˜¯Êe ,dc‚k „ÓÚÂ ‡e‰ ‡·e ,‰lÁz ‡È‰ ‰„ÓÚ»¿»ƒ¿ƒ»»¿»«¿∆¿»¿»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ67‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , »««ƒ∆∆¡»¿∆¡»ƒ¿
ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - dlL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï68„Ú , ¿«¿««∆»¬≈∆≈»«

d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL69. ∆«ƒ««≈¿»»

שניהם.65) של שאינה לרשות או הרבים לרשות
בהן,66) זכה כבר לו, קונות אדם של אמות וארבע הואיל

(גיטין  באה לא כאילו היא והרי לתחומו נכנסת זכותה ואין
לשמרו.67)עח.). יכולים שניהם הדין 68)שהרי מצד

גזירה, משום מדבריהם הוא פסול אלא גמור, גט הוא
הי"ג. בסוף לעיל האלו 69)כמבואר הדברים וכל שם.

שניהם, של שאינה ברשות או הרבים ברשות רק אמורים
לא  אם אפילו מגורשת זו הרי חצרה לתוך גיטה זרק אבל
לרשותה  גט "ומשיגיע ה"א: לעיל כמבואר לידה, הגיע
רבותינו  בשם קבלה מביא "גט", ערך וב'ערוך' נתגרשה".
שיגיע  עד מגורשת אינה חצרה לתוך גיטה זרק שאפילו
"המחוור  ה"ב): פ"ח, (גיטין ה'ירושלמי' על ומסתמך לידה,
עח:) גיטין ב'תוספות' (ראה ידה" לתוך שיתננו עד שבכולן
לגרש  "שאין סי"ד), קלט סי' (אהע"ז הרמ"א פסק וכבר
מלבושיה  לתוך או חצרה לתוך הגט לזרוק אפילו לכתחילה

ממש". ידה לתוך אלא

.ÊË¯eL˜ ‰È‰Â ,d„ÈÏ Ëb‰ ˜¯Ê‰ÁÈLÓa70˙ˆ˜e , »««≈¿»»¿»»»ƒ¿ƒ»¿»
- BÏˆ‡ B‡È·‰ÏÂ B˜zÏ ÏBÎÈ Ì‡ :B„Èa ‰ÁÈLn‰«¿ƒ»¿»ƒ»¿«¿¿«¬ƒ∆¿

˙L¯‚Ó dÈ‡71˜ÒtzL „Ú ,72‰ÁÈLn‰73BÈ‡ Ì‡Â ; ≈»¿…∆∆«∆ƒ»≈«¿ƒ»¿ƒ≈
B˜zÏ ÏBÎÈ74˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -75. »¿«¿¬≈¿…∆∆

דק.70) חבל ג):71)חוט, כד, (דברים אמרה שהתורה
כריתה  היינו ו"כריתות" בידה", ונתן כריתות ספר לה "וכתב

זה  אין אצלו ולהביאו לנתקו שיכול וכיון והבדלה,
עח:). (גיטין לגיטין,72)"כריתות" ב'מאירי' הוא [כן

העתיק  וכן שתפסוק". "עד (ר"מ) רומי בדפוס אבל שם.
אם  שאפילו קצת משמע שמזה וכתב שם, יוסף' ה'בית
כיון  מגורשת, - המשיחה נפסקה ועלֿידיֿזה ידה קפצה
יוסף' (ה'בית הבעל עלֿידי היתה לידה הנתינה שעיקר
גרמה  שאם סוברים ויש פסקה). שהיא "שתפסוק" מפרש

יוסף']. ב'בית עיי"ש מגורשת, אינה לפסיקה ואם 73)היא
לנתקו  יכול אינו ששוב כיון המשיחה, אחרֿכך נפסקה
שבעת  שכיון אומרים ויש מגורשת. זו הרי אצלו, ולהביאו
מגורשת  אינה אצלו ולהביאו לנתקו היא יכול לידה הנתינה
נותן  אינו הפסיקה בעת שהרי המשיחה, שנפסקה אףֿעלֿפי

ד). ס"ק קלח סי' שמואל' ('בית כבד 74)לה שהגט כגון
החוט. ינתק אליו הגט ימשוך ואם דק, גיטין,75)והחוט

שם.

.ÊÈ:Bz¯nLÓ ‡È‰Â ¯BÚ ‡e‰Â dc·Ú „Èa Ëb‰ Ô˙»««≈¿««¿»¿≈¿ƒ¿««¿
˙eÙk ‰È‰ Ì‡76Ëb ‰Ê È¯‰ -77d¯ˆÁÏ ÚÈb‰ el‡Îe , ƒ»»»¬≈∆≈¿ƒƒƒ««¬≈»

Ë‚ BÈ‡ - ˙eÙk BÈ‡ Ì‡Â ;dcˆa ˙„ÓBÚ ‡È‰L78. ∆ƒ∆∆¿ƒ»¿ƒ≈»≈≈
‰Ê È¯‰ - Bz¯nLÓ ‡È‰Â ÔLÈ ‡e‰Â „·Ú‰ „Èa B˙¿»¿«»∆∆¿»≈¿ƒ¿««¿¬≈∆

ÏeÒt79˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ˙eÙk ‰È‰ Ì‡Â .80. »¿ƒ»»»¬≈¿…∆∆

להלך.76) יכול ואינו ברגליו או בידיו בגמרא 77)קשור
ישן  עבדה ביד ונתנו גט לה כתב רבא, "אמר עח.): (גיטין
אמרו  ובמסקנא גט". אינו - ניעור גט, זה הרי - ומשמרתו
- הרמב"ם) לדעת ניעור משום (גזירה מספיק אינו שישן
"ישן" שבמקום שהכוונה רבינו ומפרש בכפות", "והלכתא
סקי"ט), קלט סי' (הגר"א "כפות" לומר צריך רבא, שאמר

לדעתה. משתמר וגם מהלך אינו כחצר 78)שכפות שהוא
מה  ואת עצמו את משמר שהעבד לדעתה, שלא המשתמרת
קונה  אינה מהלכת שחצר משום ועוד, עח.). (שם שבידו
- וקרפיפה חצרה גגה אלא התורה ריבתה לא כי לבעליה,
לנוד  העשויים דברים לא אבל ממקומם, נדים שאינם
דברי  הביא (שם) וה'טור' שם). וברש"י ט: (בבאֿמציעא
והיא  ניעור והוא עבדה ביד הגט "נתן זו: בלשון רבינו
ה'מאירי' הביא וכן גט", אינו כפות היה אפילו משמרתו,
שישתמר  ישן, גם שיהא צריך זה, ולפי רבינו. בדברי שם
שיש  אלא המהלכת. כחצר יהא שלא כפות, וגם לדעתה,
כפות, הוא אם אפילו התורה, מן פסול ניעור ביניהם: הבדל
ואינו  ישן ואילו לדעתו; הוא משתמר ניעור שהוא שכיון
שהרי  מדרבנן, אלא פסול אינו לדעתה, שמשתמר כפות,
הי"ח  להלן וראה ניעור. משום גזרו אלא מהלך, אינו

שם. הוא,79)ובהערה כשר תורה מדין אבל מדבריהם.
ניעור, משום בישן גזרו אלא לדעתה, משתמר הוא שהרי

בניעו  להכשיר יבואו גזרו שלא לא אבל מצויים, שניהם כי ר
דבר  וכל כפות, שיהיה מצוי שאינו כפות, אינו משום כפות
התלמוד, סוגיית ע"פ (מגידֿמשנה בו גזרו לא מצוי שאינו

כא.). ה'טור'80)גיטין לנוסחת מתאימים אלו דברים
נוסחת  לפי אבל עו). הערה (למעלה רבינו בדברי וה'מאירי'
גט, זה הרי וניעור כפות שאם מיותר, זה שלנו הספרים

(כסףֿמשנה). וישן כפות כלֿשכן

.ÁÈ‰zÓ ¯ËL dÏ ·˙ÎÂ ,Bc·Ú „Èa B˙e Ëb‰ ·˙k»««≈¿»¿««¿¿»«»¿««»»
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‰L¯b˙Â Ëba ‰˙ÎÊ „·Úa ‰˙ÎfL ÔÂÈk - ÂÈÏÚ81, »»≈»∆»¿»»∆∆»¿»«≈¿ƒ¿»¿»
˙eÙk ‰È‰ Ì‡82‰˙˜ - ¯BÚÂ ˙eÙk BÈ‡ Ì‡Â . ƒ»»»¿ƒ≈»¿≈»¿»

d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ˙L¯‚Ó dÈ‡Â ,„·Ú‰83ÔÎÂ . »∆∆¿≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»¿≈
- dÏ B˙ B‡ ¯ˆÁ‰ dÏ ¯ÎÓe ,B¯ˆÁa Ëb‰ Ô˙ Ì‡ƒ»««≈«¬≈»«»∆»≈¿»»
‰˜ÊÁa B‡ ÛÒÎa B‡ ¯ËLa ¯ˆÁ‰ ‰˙wL ÔÂÈk84 ≈»∆»¿»∆»≈ƒ¿»¿∆∆«¬»»

‰L¯b˙85. ƒ¿»¿»

כאחד 81) לה באים וחצרה וגיטה כחצרה, העבד נעשה
כא.). שלפנינו 82)(גיטין הספרים לנוסחת מתאים זה

שיהא  צריך וה'מאירי' ה'טור' לנוסחת אבל בהי"ז, למעלה
בהערה). (שם כפות וגם ישן שנעלה 84)שם.83)גם

ה"ח. פ"א, מכירה בהל' כמבואר החצר, את גדרה או
שם.85) גיטין,

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ולהובאה,1) להולכה לקבלה, שלוחים דיני רבינו בו כלל

מיד  גטה לקבל שליח עושה האשה אם לשליחות, הכשרים
ששינה  והבעל לקבלה, שליח עושה אם קטנה בעלה, שליח
שליח  להיות להולכה שליח יכול אם להולכה, קבלה שליח

הגט, ביטול גוסס.לקבלה, או חולה הבעל והניח גט המביא

.‡„iÓ dhb dÏ Ïa˜Ï ‰M‡‰ ‰OBÚL ÁÈÏM‰«»ƒ«∆»»ƒ»¿«≈»ƒ»ƒ«
„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiMÓe ,‰Ïa˜ ÁÈÏL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,dÏÚa«¿»«ƒ¿»¿ƒ««»»ƒ∆«ƒ««≈¿«

d„ÈÏ ÚÈb‰ el‡k L¯b˙z dÁeÏL2B˙BOÚÏ ‰ÎÈ¯ˆe . ¿»ƒ¿»≈¿ƒƒƒ«¿»»¿ƒ»«¬
ÌÈ„Ú ÈLa3Ëb‰ ÚÈb‰L e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÈL ‰ÎÈ¯ˆe . ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ∆»ƒ∆ƒƒ««≈

ÌÈBL‡¯‰ Ì‰ elÙ‡Â .dÁeÏL „ÈÏ4ÔÓ „Á‡ B‡ ¿«¿»«¬ƒ≈»ƒƒ∆»ƒ
ÌÈBL‡¯‰5‰¯eÓb ˙e„Ú BÊ È¯‰ -6. »ƒƒ¬≈≈¿»

יכול,2) אינו - בו לחזור הבעל רצה ואפילו ב. סב, גיטין
הולכה, לשליח בניגוד השליח, בקבלת נתגרשה כבר כי

ה"ה. לקמן מבואר ה"ד.3)שדינו לקמן וראה ב. סג, שם
האמירה.4) עדי הם הקבלה האחרונים 5)שעדי מן ואחד

ובדפוס  (שם), עמהם מצטרף ובזו בזו שראה שלישי ועד
האחרונים". מן "ואחד נוסף: (ר"מ) אומרים 6)רומי ואין

ושמא  שתיהן, את שיראו מצוי שאינו זו, היא שקרנית כת
יחידי  הוא כשהשלישי ואפילו שקר, להעיד שכרתם האשה
שם), ('תוספות' שכרתו שמא חוששים אין שתיהן, שראה
(לבעל  קרוב כשהשליח אמרו: ה"ב, פ"ו גיטין וב'ירושלמי'
עם  להצטרף הוא אף יכול - קרוב כשאינו אבל לאשה), או

ס"ט. קמא, סי' אהע"ז שו"ע וראה ולהעיד, אחר עד

.·Ï·‡ ;Ú¯˜ B‡ Ëb‰ „·‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««≈ƒ¿«¬»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰Ïa˜ ÁÈÏL È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«≈≈ƒ««¿≈¿ƒ««»»≈»ƒ

ÌÈ„Ú7BÏ ¯ÒÓpL ÔÈa BÈ·Ï BÈa ÏÚa‰ BÏ B˙pL ÔÈa . ≈ƒ≈∆¿»«««≈¿≈≈∆ƒ¿«
È„È ˙ÁzÓ B˙‡ÈˆÈk B„È ˙ÁzÓ B˙‡ÈˆÈ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿ƒ»ƒ««»ƒƒ»ƒ««¿≈

‰M‡‰8‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ëb‰ BÏ ÔzÈ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒ»¿««ƒ≈…ƒ≈«≈¿«¿ƒ»∆»
‰¯ÈÒÓ È„Úa9.dÓˆÚ ‰M‡‰ BÓk , ¿≈≈¿ƒ»¿»ƒ»«¿»

צריך 7) הוא השליח מינוי על עדים אבל קבלה, עדי
ועבר 8)(כסףֿמשנה). שנים בו "חתמו שאם א. סד, גיטין

הט"ז). פ"א, (לעיל כשר" זה הרי - לבינה בינו ונתנו
הי"ח).9) שם (לעיל מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר

.‚Ëb Ïa˜Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÏÚa‰«««≈»«¬»ƒ«¿«≈≈

BzL‡Ï10Ëb‰ CÈÏB‰Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ ÏBÎÈ Ï·‡ , ¿ƒ¿¬»»«¬»ƒ«¿ƒ«≈
‰ÎÏB‰ ÁÈÏL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .BzL‡Ï11. ¿ƒ¿¿∆«ƒ¿»¿ƒ«»»

הוא 10) חוב שהגט בידו, קבלתו עם מגורשת שתהא
(גיטין  מדעתו ושלא בפניו שלא לאדם חבים ואין לאשה,

וברש"י). לידה,11)סב: הגט כשיגיע אלא תתגרש ולא
בסמוך. כמבואר

.„‰Ï ÁÈÏL ˙ÁÏBL ‰M‡‰ ÔÎÂ„iÓ Ëb dÏ ‡È· ¿≈»ƒ»««»ƒ«¿»ƒ»≈ƒ«
dÏÚa12ÁÈÏL ÔÈ‡Â .‰‡·‰ ÁÈÏL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ . «¿»¿∆«ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿≈¿ƒ«

ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ ‰‡·‰Â ‰ÎÏB‰13. »»«¬»»»ƒ≈ƒ

א.12) סה, ודף א. סג, שליחותם,13)גיטין מינוי על
לעדים  מקום "שאין הט"ו: פ"ג, אישות בהל' רבינו כדברי
ולדעת  הדבר", אמיתת להודיע אלא האיש בשליחות
ידו, מתחת יוצא וגיטו הואיל בעדים צורך אין שם, הראב"ד
פ"ג. לקידושין בר"ן וכן שליחו, שנעשה מוכיח גיטו
האשה  צריכה לקבלה ששליח הטעם, מאד מובן ולדבריו
בידו, שבכתב הוכחה שום ואין הואיל עדים, בשני לעשותו
להסביר  אפשר רבינו ולדעת שלוחה. שהוא נאמינו ולמה
אין  שבראשון קבלה, לשליח הולכה שליח בין החילוק
מידי  הגט מסירת בשעת אלא מתחיל הגירושין מעשה
צריך  אינו להולכה השליחות מינוי ולפיכך לאשה, השליח
לקבלה  בשליח כן לא הגט, למעשה הכנה אלא שאינו עדים,
מיד  אלא הגט לה למסור לאשה שנית יחזור לא שהוא
הקודם, מינויו סמך על תתגרש הבעל מידי הגט בקבלת
התמנותו  משעת כבר מתחיל הגירושין שמעשה נמצא
כבר  הגט לקבל תרצה לא אם שאפילו שלה, כשליח
שאין  מינויו, על עדים הוא צריך ולפיכך היא, מגורשת
קמא, סי' אהע"ז הט"ז (ע"פ משנים פחות ניתר ערוה איסור
כתב  להצריך נוהגים וכיום הל"ב. פ"ט, לקמן וראה ס"ט)
הולכה  שליח מינוי על המעידים בעדים חתומה הרשאה
סעיף  שם נמצא ההרשאה ונוסח סי"א, קמא, סי' (אהע"ז

ל).

.‰B‡ ÏÚa‰ ÁÏML Ë‚a ˙L¯b˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ»ƒ¿»∆∆¿≈∆»««««
d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ‰‡·‰ ÁÈÏL dÏ ‡È·‰L14ÏÎÂ . ∆≈ƒ»¿ƒ«¬»»«∆«ƒ«≈¿»»¿»

ÁÈÏL ‡e‰ ,Ì˙Ò ÁÈÏL ÔÈhb ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆…«¿ƒ¿«ƒƒ»ƒ«¿»¿ƒ«
.‰‡·‰ ÁÈÏL B‡ ‰ÎÏB‰»»¿ƒ«¬»»

הוא 14) הרי להולכה בשליח כי א. סה, ודף ב. סב, גיטין
כאילו  זה הרי האשה ליד מסרו שלא וכל הבעל, במקום
שאינה  בידה, הגט נתן לא ועדיין לגרשה עומד בעלה
אע"פ  הבאה ובשליח משולחו. עדיף השליח ואין מגורשת
גיטי, לי הבא שהדגישה: מתוך אבל אותו, מינתה שהיא
גט  כשיגיע אלא להתגרש רוצה שאינה התנתה כאילו זו הרי

סב:). לגיטין (ר"ן לידה

.Â‰Ïa˜ ÁÈÏLÏ ÔÈa ,Ëb‰ ˙eÁÈÏLÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰«…¿≈ƒƒ¿ƒ«≈≈ƒ¿ƒ««»»
:‰MÓÁ‰ ÔÓ ıeÁ ,‰‡·‰Â ‰ÎÏB‰ ÁÈÏLÏ ÔÈa≈ƒ¿ƒ«»»«¬»»ƒ«¬ƒ»

ÔËw‰Â ,‰ËBM‰Â ,L¯Á‰Â ,„·Ú‰Â ,Ì"ekÚ‰15Ì‡Â . »«¿»∆∆¿«≈≈¿«∆¿«»»¿ƒ
Ë‚ BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ‡È·‰ B‡ Ïa˜16. ƒ≈≈ƒ∆»≈∆≈≈

דיעה,15) בני שאינם משום - וקטן שוטה חרש א. כג, גיטין
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

להם  ויקחו "איש": בה שנאמר לשליחות, ראויים ואינם
בקידושין  כמבואר לכולם. לוקח אחד - אבות לבית שה איש
וקידושין, גיטין בתורת אינם ועבד ונכרי (רש"י), א מב,
דבר  וכל בהם, נוהג גט ואין קידושין תפיסת להם שאין
פעולת  בו למלא יכול אינו לעצמו, לאדם לו ראוי שאין

שם). (רש"י חילק 16)שליח שלא שם, הרי"ף כדעת
משמע  וכן שם) בר"ן (עי' לקבלה הולכה בין בעבד
בטל, הגט בהולכה שאפילו ה"ו, פ"ב גיטין ב'ירושלמי'
אבל  פסול, לקבלה שרק מגאש, אבן הלוי יוסף רבי ודעת
אינו  הולכה שליח כי שליח. להיות העבד כשר להולכה
אבל  שליח. להיות כשר והעבד סתם, שליח כשאר אלא
לו  אין ועבד מגורשת, לידו הגט שהגיע משעה קבלה שליח
שם). (ר"ן גיטין בתורת ואינו הואיל גירושין לקבל "יד"
הבעל  ומינה ישראל, לפלוני שיתננו גוי ביד הגט שלח ואם
לאשתו  גיטו להוליך שליחו שיהיה פלוני לאותו בכתבו
בלבד  קוף" "מעשה אלא כאן עושה אינו שהגוי כשר,
קמא, סי' אהע"ז בשו"ע וראה כז. אות ב', סי' גיטין (רא"ש

סל"ה).

.ÊÌÈ¯Lk - ÌÈ·B¯w‰Â ÌÈLp‰ Ï·‡17elÙ‡Â . ¬»«»ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒ
‰¯·Úa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈÏeÒt‰18ÔÈ¯Lk - «¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ«¬≈»¿≈ƒ

Ëb ˙eÁÈÏLÏ19‰¯Bz È¯·cÓ ‰¯·Úa ÔÈÏeÒt‰ Ï·‡ .20 ƒ¿ƒ≈¬»«¿ƒ«¬≈»ƒƒ¿≈»
Ëb‰ ˙‡·‰Ï ÔÈÏeÒt -21‰Ê È¯‰ - e‡È·‰ Ì‡Â ; ¿ƒ«¬»««≈¿ƒ≈ƒ¬≈∆

ÏeÒt22eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ëb‰ Ìi˜˙pLk ?ÌÈ¯ »«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«≈
ÂÈÓ˙BÁa23È¯·c ÏÚ ‡l‡ Ba CÓÒ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿»»¬»ƒ…ƒ¿«∆»«ƒ¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯·Úa ÏeÒt24Ë‚ BÈ‡ -25. »«¬≈»ƒ«»≈≈

ב.17) כג, בגיטין כמבואר הגט, כגון 18)לשליחות
המנויים  יונים, ומפריחי בריבית, מלווים בקוביא, משחקים
מדבריהם. גזלנים שהם מ"ח) פ"א, השנה (ראש במשנה

להתירה 19) בעלה שמת באשה להעיד שכשרים כשם
הי"ז. פי"ב, ולקמן כב. השנה (ראש גזלן 20)להנשא כגון

נבילות  האוכל או ראשון, יוםֿטוב שחילל או ממש,
פ"י, עדות בהל' כמבואר להכעיס, בין לתאבון בין ושקצים
הן, בתורה לאֿתעשה מצוות ושמונה וששים ומאה ה"ג.
בלבד, מלקות עונש אלא ביתֿדין מיתת ולא כרת בהן שאין

ה"ד. פי"ט, סנהדרין בהל' מנויין חשודים 21)וכולן שהם
להוליך  שליח עשאם שהבעל לומר נאמנים ואינם לשקר
קמא, סי' אהע"ז הגר"א' ב'הגהות וכן (משנהֿלמלך, הגט

ה"ב.22)עא). פ"י, לקמן כמבואר תצא, לא נשאת ואם
ואינה 23) נכונה שהיא הגט עדי חתימת על עדים שהעידו

בחותמיו.24)מזוייפת. הגט נתקיים בטל 25)שלא
עדים  יבואו לא עוד כל תצא, נשאת אם ואפילו לגמרי
התורה  מן בעבירה שפסול מי שכל הגט. עדי חתימת לאשר
אמנם  ב. כה, ביבמות כמבואר כלל, אשה בעדות נאמן אינו
לשני, ספק קידושי מקודשת תהיה ויקדשנה אחר יבוא אם
נמצא  הגט, עדי חתימת ויקיימו עדים מחר יבואו שמא

(כסףֿמשנה). השני קידושי בה שתפסו

.Á,B‡È·‰Lk Ï„‚Â Ëb‰ BÏ Ô˙pLk ÔË˜ ÁÈÏM‰ ‰È‰»»«»ƒ«»»¿∆»««≈¿»«¿∆¡ƒ
Áwt˙Â L¯Á26‰tzLÂ ‰ËBL ,27,¯ib˙Â Ì"ekÚ , ≈≈¿ƒ¿««∆¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«≈

ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¯¯ÁzLÂ „·Ú28BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿ƒ¿«¿≈¬≈∆»≈¬»ƒ»«
‰È‰ ;Áwt˙Â ¯ÊÁÂ L¯Á˙Â ,Áwt ‡e‰Â Ëb‰«≈¿ƒ≈«¿ƒ¿»≈¿»«¿ƒ¿««»»

ÈeÙL29‰tzLÂ ¯ÊÁÂ ‰hzLÂ ,Ëb‰ BÏ Ô˙pLk »¿∆»««≈¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»
ÈtÓ ,¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ „ÈÏ Ëb‰ ‡È·‰Lk¿∆≈ƒ«≈¿«ƒ»¬≈∆≈»≈ƒ¿≈

˙Ú„a BÙBÒÂ B˙lÁzL30. ∆¿ƒ»¿¿««

לדבר.26) ופיו לשמוע אזניו דעתו 27)נפקחו אליו חזרה
ולא 28)ונצטללה. היתה, בפסול הנתינה שתחילת

גט. שליחי להיות בדעתו.29)הוכשרו גיטין 30)מיושב
א. כג,

.ËÏË :BÏ ‰¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿≈ƒ¿»¿»…
‡‰ÈÂ Èh‚ ÈÏ31,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰Ê È¯‰ - E„Èa ÈÏ ƒƒƒƒ≈ƒ¿»¿¬≈∆»ƒ«¿«»»

ÈÏa˜˙‰' BÏ ‰¯Ó‡ el‡Îe32LÈÂ .'Èhb33‰M‡Ï ¿ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈»ƒ»
ÏL BÁeÏL „iÓ dhb dÏ Ïa˜Ï ‰Ïa˜ ÁÈÏL ˙BOÚÏ«¬¿ƒ««»»¿«≈»ƒ»ƒ«¿∆

dÏÚa34ÏÚ Û‡ ,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ dÈ‡ ‰pË˜e . «¿»¿«»≈»»»ƒ«¿«»»««
‰ÏB„‚k dhb dÏ ‰B˜ d¯ˆÁL Èt35ÁÈÏML ÈtÓ . ƒ∆¬≈»»»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ«

Ôa BÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ ‰Ïa«̃»»»ƒ≈ƒ¿≈¿ƒƒ««»»∆≈∆
‰¯eÓ‚ ‰Úc36. ≈»¿»

התימנים,31) ובכת"י בידך". לי "יהא לו: שאמרה או
לי. יהא גיטי לי טול ובכת"י 32)הנוסח: ב. סג, גיטין

"התקב' רומי: בדפוס וכן לי". "התקבל התימנים:
לי". הולכה.34)יכולה.33)(=התקבל) שליח שהוא

מקבלתו  שאינה בעיניה קלותי לומר: הבעל בזיון בזה ואין
שם). (גיטין, זו 35)בעצמה הרי לחצרה, הגט ינתן שאם

י, בבבאֿמציעא כמבואר ממש, לידה נמסר כאילו מגורשת
גזילה  בהל' וכמבואר מ"ידה", נלמדת קטנה של שחצרה ב

ה"י. טעם 36)פי"ז, "לא הזה לטעם אין הראב"ד, לדעת
כך  דעת, בן להיות צריך שהשליח כשם אלא ריח" ולא
סה.): (גיטין שאמרו וכמו דעת, בן שיהיה צריך השולח
אינה  הבאה שליח גם ולפיֿזה שליח", עושה קטן "אין
רואים, ואנו הואיל היא, רבינו דעת אולם לעשות. יכולה
שלא  מתגרשת והיא קבלה שליח עושה גדולה שאשה
דעתה  גילתה שכן - לה היא שזכות משום כרחך על בפניה,
בפניה. שלא השליח לה זוכה ולפיכך - שליחה מינוי עלֿידי
עלֿידי  דעתה וגילתה הואיל נאמר: בקטנה גם כן אם
או  הבעל לה שיזכה נאמר להתגרש, רוצה שהיא שליחה
שאינו  אע"פ אחר", ידי על ה"מזכה כדין גיטה, את ביתֿדין
מתרץ  לפיכך מיד, ותתגרש כחצרה זה שליחה ויהא שליחה,
צריך  וגם הקטן, על מעידים ואין עדים צריך שהמינוי רבינו,
הגט, מסירת בשעת עכשיו גם לה היא שזכות ידעו שהעדים
דעת  בת ואינה והואיל הקודמת, מדעתה בה חזרה ולא
לה  הוא וחוב עכשיו, בה חזרה שמא גם חוששים - גמורה

המשנה'). ('מרכבת

.È:ÏÚa‰ BÏ ¯Ó‡Â ,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿«»»¿»««««
CÏB‰ dhb ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ,dhb dÏ Ïa˜zL ÈBˆ¯ ÔÈ‡≈¿ƒ∆¿«≈»ƒ»∆»¬≈∆ƒ»≈
ÁÈÏL ‰Ê ‰OÚÂ ,ÏÚa‰ „Èa ˙eL¯‰ - dÏ B˙B‡»»¿¿««««¿«¬»∆»ƒ«

‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰Ï37:BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»¿…»ƒ«¿«»»¬»ƒ»«
‡Ï - dÏ ‰ÎÊ :B‡ ,[EÏ ‡‰ :B‡] ,dhb dÏ Ïa˜˙‰ƒ¿«≈»ƒ»≈¿¿≈»…
- dÏ CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Ïaw‰ ˙eÁÈÏL ¯˜Ú»«¿ƒ««»»¬»ƒ»«≈»
Ì‡ CÎÂ .ÏÚa‰ ÁÈÏL ‰OÚÂ ,‰Ïaw‰ ˙eÁÈÏL ¯˜Ú»«¿ƒ««»»¿«¬»¿ƒ««««¿»ƒ

‰Ïaw‰ ˙eÁÈÏL ¯˜Ú - dÏ Ô˙Â CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡38. »«≈¿≈»»«¿ƒ««»»
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הגיע 37) שלא עוד כל חוזר, - לחזור הבעל רצה אם ולפיכך
סב: (גיטין לידה לשון 38)).הגט והזכיר הואיל שם.

הולכה. שליח למנותו אלא רצונו שאין דעתו, גילה "הולך"
"זכה  כאומר: זה הרי בלבד, לה" "תן אלא אמר לא אם אבל
פ"ד  זכיה בהל' כמבואר הקבלה, שליחות עקר ולא לה",
סי' לאהע"ז הגר"א (ביאור זכה כאומר: תן, שהאומר: ה"ד,

ט). ס"ק שמואל' ב'בית שם וראה סי"ח. קמ,

.‡È¯Ó‡Â ,ÏÚa‰ ÔÓ Ëb Ïa˜Ï ‡aL ‰M‡‰ ÁÈÏL¿ƒ«»ƒ»∆»¿«≈≈ƒ«««¿»«
Ëb CÏB‰ :ÏÚa‰ BÏ ¯ÓB‡Â ,È‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏL :BÏ¿ƒ««»»¬ƒ¿≈«««≈≈
‡l‡ ,E˙eÁÈÏL ¯˜BÚ ÈÈ‡ :¯ÓBÏk ,‰¯Ó‡L BÓk ‰Ê∆¿∆»¿»¿«≈ƒ≈¿ƒ¿∆»

L E˙B‡ ‰˙OÚL ÔÈaÈ¯‰ ‰‡·‰ ÁÈÏL B‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏ ≈∆»¿»¿¿ƒ««»»¿ƒ«¬»»¬≈
‡Ï :BÏ ‰¯Ó‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ‡È·‰Â ,‰¯Ó‡L BÓk ‰z‡«»¿∆»¿»¿≈ƒ∆«≈¿»¿»…

‰Ïa˜Ï ÁÈÏL]39elÙ‡ - ‰‡·‰ ÁÈÏL ‡l‡ EÈzÓO [ »ƒ«¿«»»«¿ƒ∆»¿ƒ«¬»»¬ƒ
ÁÈÏM‰ ¯˜Ú È¯‰L ;˙L¯‚Ó dÈ‡ ,d„ÈÏ ÚÈb‰ƒƒ«¿»»≈»¿…∆∆∆¬≈»««»ƒ«
‡Ï ÌÏBÚÓ :ÏÚaÏ ¯Ó‡Â ,‡È‰ ‰¯Ó‡L ˙eÁÈÏL¿ƒ∆»¿»ƒ¿»««««≈»…

dÏ ‰‡·‰ ÁÈÏL È˙ÈOÚ40. «¬≈ƒ¿ƒ«¬»»»

אינן.39) אלו תיבות קושטא, בדפוס וכן התימנים, בכת"י
זה 40) והרי מרובה, טרחתו שאין לקבלה, שליח אלא

אפש  אי להולכה שליח - אפשי לקבלה שליח י,כאומר:
גט, זה אין לאשה הגט והוליך אח"כ נמלך ואפילו
אמר  אבל סג.), (גיטין הולכה כשליח קבלו לא שמתחילה
הרי  שאמרה, כמו אמר: ולא לה, ותן הולך לשליח: הבעל
הגט  וקיבל ידו שכשפשט לידה, גט כשיגיע מגורשת זו
להולכה  שליח ונעשה קיבל הבעל דברי דעת על - מהבעל

(מגידֿמשנה).

.·ÈBÏ ¯Ó‡Â ,È‡ ‰‡·‰ ÁÈÏL :ÏÚaÏ ÁÈÏL ¯Ó‡»«»ƒ««««¿ƒ«¬»»¬ƒ¿»«
‰¯Ó‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ‡È·‰Â ,‰¯Ó‡L BÓk CÏB‰ :ÏÚa‰«««≈¿∆»¿»¿≈ƒ∆«≈¿»¿»
d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L ÔÂÈk - EÈzÓO ‰Ïa˜Ï ÁÈÏL :BÏ»ƒ«¿«»»«¿ƒ≈»∆ƒƒ«≈¿»»

˙L¯‚Ó41‡l‡ ,‰¯Ó‡L ˙eÁÈÏL ¯˜Ú ‡Ï È¯‰L ; ¿…∆∆∆¬≈…»«¿ƒ∆»¿»∆»
d˙B‡ Ú¯‚42¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ïa˜Ï ˙¯ÓB‡ ‡È‰ È¯‰L . »«»∆¬≈ƒ∆∆¿«»»¿≈

„·Ïa ‰‡·‰Ï ÏÚaÏ43. ««««¬»»ƒ¿«

שהבעל 41) השליח, לידי הגט מסירת עם מגורשת ואינה
הולכה. שליח אלא עשאו ולא השליח, דברי על סמך

לידה.42) הגט ולהמציא לטרוח עליה ואין 43)הכביד
כלֿשכן  הבאה, בשליחות הוא מתרצה שאם עקירה, כאן
לענין  הבאה בכלל שהקבלה קבלה, בשליחות שמתרצה

וברש"י). עו: בבבאֿמציעא וכן שם, (גיטין טורח

.‚ÈdÏ BzÏ ÁÈÏL ‡a ,BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÏÚa‰«««∆»«≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
(ÈÏ) ‰È‰È :ÌÈ„Ú ÈÙa BÏ ‰¯Ó‡ ‡l‡ ,ezÏË ‡ÏÂ¿…¿»«∆»»¿»ƒ¿≈≈ƒƒ¿∆ƒ

EÏˆ‡ ÔB„wt ‰Ê Ë‚44z‡ È¯‰ :BÏ ‰¯Ó‡L B‡ , ≈∆ƒ»∆¿¿∆»¿»¬≈«¿
ÈÏ BÏa˜Ï ÁÈÏL45˜ÙÒa ˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -46„Ú »ƒ«¿«¿ƒ¬≈¿…∆∆¿»≈«

L¯b˙z d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiMÓe ,d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL∆«ƒ«≈¿»»ƒ∆«ƒ««≈¿»»ƒ¿»≈
È‡cÂ47. ««

הדברים 44) מקור לקבלה. שלוחה שיהיה לומר ונתכוונה
פ"ו. גיטין הרי"ף גירסת לפי הוא אין 45)אלה ו"בפקדון"

הבעל שהרי "לי", שתאמר: הפקידו צורך פקדון בתורת לא
לומר, נתכוונה ובוודאי לו, נתנו גירושין לשם אלא אצלו

סג:). גיטין (ר"ן לקבלה שלוחה שם.46)שיהא גיטין,
לקבלה, מהולכה להיעתק השליח יכול אם לחכמים נסתפק

להולכה. שמינהו הבעל שליחות שגמר לא 47)טרם שהרי
הוא  בשליחותו ועדיין האיש, שליח מהיות השליח חזר

עומד.

.„ÈdÏ B˙B dÏ B˙B ‡e‰Lk ,Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈¿∆¿»¿»
ÌÈL ÈÙa48¯Á‡Â ,B˙B¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈM‰ Ô˙B‡Â . ƒ¿≈¿«ƒ¿»«¿«ƒ¿ƒƒƒ¿¿««

ÔÈ„k ‰M‡‰ ÌÚ ÁÈÏM‰ ÔÈcL .Ì‰ÈÙa dÏ Ô˙pÈ Ck»ƒ»≈»ƒ¿≈∆∆ƒ«»ƒ«ƒ»ƒ»¿ƒ
dnÚ ÏÚa‰49B˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ì˜ ‡e‰ ÂÈzÁzL , «««ƒ»∆«¿»»¿ƒ»ƒ¿»

ez˜¯Êe ezÏËe ,‰¯ÈÒÓ È„Ú e‰e‡¯˜ ‡ÏÂ dÏ ÁÈÏM‰«»ƒ«»¿…¿»≈≈¿ƒ»¿»«¿»«
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌiÏ50. «»¬≈»≈¿…∆∆

פ"א,48) לעיל כמבואר מסירה", בעדי הגירושין "שעיקר
לקרותו,49)הט"ו. העדים צריכים הגט נתינת שבשעת

הי"ט. פ"א, לעיל כלל,50)כמבואר גט זה היה לא שמא
הבעל  נתנו ואפילו לים. שנזרק אחרי לבדקו איֿאפשר והרי
כמבואר  היה, כשר גט לומר נאמן אינו לים, וזרקתו לידה

הכ"א. פ"א, לעיל

.ÂËepÏhÈ - dÈ·Ï BÈa Ëb‰ Ô˙Â ÁÈÏM‰ ¯·Ú»««»ƒ«¿»««≈≈¿≈»ƒ¿∆
‰pnÓ51ÌÈL ÈÙa dÏ BzÈÂ ¯ÊÁÈÂ52- ˙Ó Ì‡Â . ƒ∆»¿«¬…¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ≈

ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜Ó d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰Â ÏÈ‡B‰53È¯‰ , ƒ¿«≈≈ƒ««»»¿À»¿»»¬≈
¯Lk Ëb ‰Ê54. ∆≈»≈

הי"ז.51) פ"ז, לקמן וכמבואר שנשאת, לאחר אפילו
הגט 52) נמסר שלא שכל שהורה, הגאונים מן יש שהרי
(ראה בפ  פסול גט זה הרי שנים, בו שחתמו אע"פ שנים ני

זה  ולתקן לדבריו לחוש צריך לפיכך הט"ז), פ"א, לעיל
יפה  כוחו שאין מסר, כשהשליח וביחוד האפשר במקום

(מגידֿמשנה). הבעל העדים 53)כמסירת ע"י מאושר
יעידו  אחרים שעדים או חתימותיהם, הן כי בגט החתומים

כך. שבדיעבד 54)על הט"ז, פ"א לעיל רבינו כשיטת
בלבד. חתימה בעדי הגט כשר

.ÊË¯ÊÁ ‰M‡‰ „ÈÏ ÚÈbiL Ì„˜Â ,Ëb‰ ÏËpL ÁÈÏL»ƒ«∆»««≈¿…∆∆«ƒ«¿«»ƒ»»«
B‡ ,‡e‰ ÏËa EnÚ ÈzÁÏML Ëb :BÏ ¯Ó‡Â ÏÚa‰«««¿»«≈∆»«¿ƒƒ¿»≈
B‡ ,‡e‰ ÏËa CÈÏ ÈzÁÏML Ëb :‰M‡Ï ¯Ó‡Â Ì„wL∆»«¿»«»ƒ»≈∆»«¿ƒƒ»≈
Ëb :ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡ ,BÏh·Ï ¯Á‡ ÁÈÏL ÁÏML∆»«»ƒ««≈¿«¿∆»««¬≈ƒ≈

ÏËa ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ÏËa ÈzL‡Ï ÈzÁÏML55ÏÚ Û‡Â , ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¬≈∆»≈¿««
d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L Èt56CÈ¯ˆ ,ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ïh·Ó‰ ÏÎÂ . ƒ∆ƒƒ«≈¿»»¿»«¿«≈ƒ¿≈¬≈ƒ»ƒ
ÌÈL ÈÙa Ïh·iL57B‡ d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L ¯Á‡ Ì‡Â . ∆¿«≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ««∆ƒƒ«≈¿»»
‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ58Èt ÏÚ Û‡Â .BÏh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿«¿ƒ««»»≈»¿«¿¿««ƒ

¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁL59ÚÈb‰L ¯Á‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÏh·e ∆»«¿¿≈ƒƒ¿ƒ¿««∆ƒƒ«
BÈ‡ - BÏha d¯ˆÁÏ B‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ B‡ d„ÈÏ¿»»¿«¿ƒ««»»«¬≈»ƒ¿≈

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰Â ,ÏËa60. »≈«¬≈∆≈»≈

א.55) לב, הביטול.56)גיטין כמו 57)אחרי שהם
"מוסרני  ד): י, (שביעית פרוזבול בשטר מצינו וכן ביתֿדין,
'בית  נקראים שנים שגם הרי הדיינים", ופלוני פלוני לפניכם
דבר  יוודע שלא לחוש יש משנים, ובפחות לב:). (גיטין דין'
בניה  ונמצאו לאחר האשה תינשא ובינתיים ברבים, הביטול

כו. הלכה לקמן וראה שם). ('תוספות' שידו 58)ממזרים
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ה"א. לעיל כמבואר לרב:59)כידה, תלמיד שיאמר "כדי
הי"ז). פ"ב, שבועות (הל' רבי" עליך לב,60)שלום גיטין

עושה  האדם אין כזה, ורציני חמור שענין א. סז, ונדרים א.
שיוכל  דעתו היתה ולא גמורה, הסכמה מתוך אלא אותו
אישות  הל' והשווה שם). (ר"ן דיבור כדי בתוך בו לחזור

שם. ובביאורנו ה"ט, פ"ב זרה עבודה והל' הכ"ב, פ"ז

.ÊÈÁÈÏL Lw·Óe ¯fÁÓ ‰È‰61B‡ ,BÏh·Ï È„k »»¿«≈¿«≈»ƒ«¿≈¿«¿
‡e‰L ÔÈ·e ,Ì‰ÈÙa epÏh·iL ÌÈL Lw·Ó ‰È‰L∆»»¿«≈¿«ƒ∆¿«¿∆ƒ¿≈∆≈∆
BÈ‡ - BÏha Ck ¯Á‡Â ,d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ Û„B¯Â ¯fÁÓ¿«≈¿≈ƒƒ«≈¿»»¿««»ƒ¿≈
ÚÈb‰L Ì„˜ BÏh·Ï ¯fÁÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa»≈««ƒ∆»»¿«≈¿«¿…∆∆ƒƒ«

d„ÈÏ Ëb‰62. «≈¿»»

שהגט 61) להודיעו הראשון השליח את שישיג שני שליח
הנוסח: התימנים ובכת"י האשה, לידי ימסרנו ולא מבוטל
הראשון  השליח את מבקש שהבעל והכוונה השליח, מבקש

בפניו. הגט את שבלב 62)לבטל דברים כי א. לב, גיטין
שם). ('תוספות' דברים אינם

.ÁÈÈzL‡Ï e˙e Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡63ÏBÎÈ - »««¬»»ƒ¿≈¿¿ƒ¿ƒ»
‰ÊÏ Ïh·Ï64‰Ê ÈÙa ‡lL65ÌÈL ÈÙa elÙ‡Â . ¿«≈¿∆∆…ƒ¿≈∆«¬ƒƒ¿≈¿«ƒ

ÌÈ¯Á‡66Ïh·Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL „Èa Ëb‰ ÁÏL . ¬≈ƒ»««≈¿«¿«ƒ¬≈∆»¿«≈
‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê67BÏhaMÓ ,‰¯OÚ eÈ‰ elÙ‡Â . ∆∆…ƒ¿≈∆«¬ƒ»¬»»ƒ∆ƒ¿

Ëb‰ ÏËa Ì‰Ó „Á‡ ÈÙa68. ƒ¿≈∆»≈∆»≈«≈

נותנו 63) מהם ואחד חותמים מהם ושנים כותב מהם אחד
הכ"ז. פ"ט, לקמן כמבואר וקושטא,64)לה, רומי ובדפוס

זה. בפני שלא זה גט לבטל מהם 65)הנוסח: לאחד לומר
ואפילו  הגט. בטל וממילא תתנהו, אל או תכתבהו אל
שעדות  ליתנו, או לכתבו יכולים אינם האחרים התשעה
פ"ה, עדות בהל' כמבואר כולה, בטלה - מקצתה שבטלה

שלכתחילה 66)ה"ג. אלא טז, בהלכה לעיל כמבואר
ממזרים, להיות שגורם מפני אחרים שנים בפני לבטל אסור
בניה  ונמצאו תינשא והיא לאשה וימסרנו ידע לא שהשליח
אמר  אם שגם ומובן כו. הלכה בסמוך כמבואר ממזרים,
אותו  קיים - זה בפני שלא זה יבטל ואח"כ כתבו לעשרה
בפני  שלא זה לבטל לו אסור שלכתחילה ובוודאי החשש,

רוקח'). וב'מעשה לג: (גיטין בטל,67)זה הגט וממילא
שם). (גיטין, כולה בטלה - מקצתה שבטלה ששליחות

כתבו".68) לעשרה "אמר על גם חוזר זה

.ËÈ·˙Bk È‡L Ëb :ÌÈLÏ ¯Ó‡L ÈÓ ÔÎÂ69ÈzL‡Ï ¿≈ƒ∆»«ƒ¿«ƒ≈∆¬ƒ≈¿ƒ¿ƒ
‡e‰ ÏËa70ÌÈL ÈÙa dÏ B˙e Ëb Ck ¯Á‡ ·˙ÎÂ , »≈¿»«««»≈¿»»ƒ¿≈¿«ƒ

ÌÈ¯Á‡71‡Ú„Bn‰ ˙¯ÈÒÓ ‡È‰ BÊÂ .ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¬≈ƒ¬≈∆»≈¿ƒ¿ƒ««»»
‰ ÏÚËb72ÈÏ ·zÎiL Ëb Ïk :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ««≈¿≈ƒ»«»∆»≈∆ƒ¿…ƒ

ÈBÏt ÏL BÈc ˙È·a ·zÎ‡L Ëb Ïk :B‡ ,ÏËa ÈBÏt¿ƒ»≈»≈∆∆¿…¿≈ƒ∆¿ƒ
„ÚÂ Ô‡kÓ ·zÎ‡L Ëb Ïk :B‡ ,ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»≈»≈∆∆¿…ƒ»¿«

È¯‰ - ÏËa ‰L ÌÈ¯OÚ73¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÏËa Ëb ∆¿ƒ»»»≈¬≈≈»≈¿≈ƒ»«
ÏËa ÈzL‡ ˙ÈBÏÙÏ ·zÎ‡L Ëb Ïk :ÌÈL ÈÙaƒ¿≈¿«ƒ»≈∆∆¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈
‡e‰ È¯‰ ˙‡Ê ‡Ú„BÓ Ba Ïh·‡L ¯·c ÏÎÂ ,‡e‰¿»»»∆¬«≈»»…¬≈
ÏhaL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ B˙e Ck ¯Á‡ ·˙ÎÂ ,ÏËa»≈¿»«««»¿»»««ƒ∆ƒ≈

ÏËa Ëb‰ È¯‰ - Ëb‰ ·zÎiL Ì„˜ ‡Ú„Bn‰74. «»»…∆∆ƒ¿…«≈¬≈«≈»≈

לכתוב.69) לזה,70)עומד ומסכמת נכונה דעתי שאין
לכך. אותי המניעה מסויימת סיבה מחמת אלא כותבו ואיני

הגט 71) היה הראשונים שנים בפני נותנו היה אילו משמע,
מודעתו  את ביטל ודאי לפניהם ומוסרו הואיל כשר,
ה"ו, פ"י מכירה בהל' רבינו דברי מתוך אולם הקודמת,
באותו  עצמם הם לחתום להם יש המודעה "עדי האומר:
- כלום" בכך ואין עליו, המודעה להם שנמסרה הממכר
מודעתו  הראשונים שנים בפני הגט נתן שאפילו משמע

אנו 72)קיימת. אין ואפילו ב. כא, בערכין המבוארת
קיימת. מודעתו זה, גט למתן אונס שום לו כן 73)יודעים

רומי. המודעה,74)בדפוס ביטול את מראש ביטל שהרי
דמודעה. המודעה ביטל לא - שביטלה ואע"פ

.ÎÌÈ„Ú‰ BÏ e¯Ó‡iL ?‰Ê ¯·c ˙wz e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈««»«»»∆∆…¿»≈ƒ
ÌÈ¯·c‰ ÏkL eÈÙa ¯Ó‡ :Ëb‰ ˙·È˙k Ì„…̃∆¿ƒ««≈¡…¿»≈∆»«¿»ƒ
Ïh·Ï ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ eÓi˜˙iLk ÔÈÓ¯BbL ,z¯ÒnL∆»«¿»∆¿ƒ¿∆ƒ¿«¿»«¿»ƒ¿«≈

Ëb75Ô‰ :¯ÓB‡ ‡e‰Â .ÌÈÏËa Ô‰ È¯‰ ,76Ck ¯Á‡Â . ≈¬≈≈¿≈ƒ¿≈≈¿««»
e‰eÁÈpÈ ‡ÏÂ .dÏ ÔzÏÂ ÌzÁÏÂ ·zÎÏ Ì‰Ï ¯ÓB‡≈»∆ƒ¿…¿«¿…¿ƒ≈»¿…«ƒ

BÏh·ÈÂ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú CÏÈÏ77. ≈≈«∆«ƒ««≈¿»»¿≈∆…≈≈ƒ«¿
CÈ¯ˆ ‡Ú„BÓ Ïh·Ó‰ ‡ÏÂ ‡Ú„BÓ ¯ÒBn‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈»»¿…«¿«≈»»»ƒ

ÔÈ˜78. ƒ¿»

זה.75) גט לבטל התימנים: האחרון 76)ובכת"י שדברו
דברו  ואחרי זה. גט נגד והודיע שמסר מה כל לבטל כולל
והכל  לו שקדם מה לכל כולל שהוא הולכים, אנו האחרון
שמסר  שיעיד עד כל שיפסול צריך הרשב"א ולדעת בטל.
בלב  הוא שלו שהביטול מוכיח הוא שבזה בפניו, מודעה

כ  עד שפעל מה כל את שעוקר הגט שלם לביטול ה
- הגט" ב"סדר קנד סי' אהע"ז ובשו"ע (מגידֿמשנה).
מבטל  "הנני הגט: חתימת עדי בפני הבעל שיאמר מצריך
זה  גט על שמסרתי . . . דמודעי ומודעי מודעי כל לפניכם
שיפסל  דבר שום מסרתי שלא עצמי על מעיד אני וכן . . .
שמסרתי  שיעידו עדים או עד כל פוסל והריני מחמתו, הגט
מחמתו". כוחו שיורע או זה גט שיבטל דבר שום אמרתי או

האחרונים.77) דבריו אחרי הולך הכל כי הגט, יבוטל ואז
אישות 78) מהל' פ"י לעיל בביאורנו (המבואר סודר קנין

אנו  אין בלבד, דעת גילוי אלא זה שאין ומכיון, ה"ט).
ביטול  וגם א. מ, בבבאֿבתרא מבואר וכן לקנין. צריכים
כא, בערכין כמבואר בלבד, דעת גילוי אלא אינו המודעה
קלד  סי' לאהע"ז הגר"א (ביאור מספיקה בלבד שאמירתו ב
דינו  אנוס, הוא אם אבל אנוס, כשאינו זה וכל ח). ג, ס"ק

רוקח'). ('מעשה ה"כ פ"ב, לעיל מבואר

.‡Î¯ÊBÁ È¯‰ - Ëb‰ Ïh·e ÁÈÏM‰ „Èa Ëb ÁÏBM‰«≈«≈¿««»ƒ«ƒ≈«≈¬≈≈
‡l‡ Ëb ˙¯BzÓ BÏha ‡lL ;‰ˆ¯iLk Ba L¯‚Óe¿»≈¿∆ƒ¿∆∆…ƒ¿ƒ«≈∆»

˙eÁÈÏL ˙¯BzÓ79ÏÚa‰ „Èa Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»«≈¿««««
L¯‚Ó BÈ‡ - ‡e‰ ÏËa ‰Ê Ëb :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÏh·eƒ¿¿∆»«≈∆»≈≈¿»≈
- Ba L¯b Ì‡Â .¯aLp‰ Ò¯Ák ‡e‰ È¯‰Â ,ÌÏBÚÏ Ba¿»«¬≈«∆∆«ƒ¿»¿ƒ≈≈
„Èa ‡e‰Â BÏhaL ˙Úa L¯t Ì‡ ÔÎÂ .˙L¯‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆¿≈ƒ≈≈¿≈∆ƒ¿¿¿«
˙BÈ‰lÓ ÏËa ‡e‰ È¯‰ ÈzÁÏML Ëb :¯Ó‡Â ÁÈÏM‰«»ƒ«¿»«≈∆»«¿ƒ¬≈»≈ƒƒ¿

.ÌÏBÚÏ Ba L¯‚Ó ÔÈ‡ - Ëb≈≈¿»≈¿»
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לא 79) גט "מתורת שם: חננאל רבינו וכגירסת ב. לב, גיטין
"גט  שם: אחרת גירסא ויש ב. נט, בקידושין וכן בטליה".
בטל  שהוא יפרש אם אפילו כלומר בטיל", קא מי גופיה
איֿאפשר  בהכשר הנכתב גט שכל בטל, אינו - גט מלהיות
הגט, כתיבת מעשה ויבטל דיבורו יבוא איך כי לבטלו.
כך  בהכשר, הנכתב ספרֿתורה לפסול שאיֿאפשר וכשם

שם). (ר"ן כשר גט לפסול איֿאפשר

.·Î,‡e‰ ÏËa :¯Ó‡ ?Ëb‰ Ïh·Ó ˙BBLÏ ‰Ê È‡a¿≈∆¿¿«≈«≈»«»≈
,·ÊÚÈ ‡ÏÂ ,¯ÈzÈ ‡Ï ,ÏÈÚBÈ ‡Ï ‰Ê Ëb ,Ba ÈLÙ‡ È‡ƒ∆¿ƒ≈∆…ƒ…«ƒ¿…«¬…
È¯‰ ,Ò¯Á È‰È ,Ò¯Ák È‰È ,L¯‚È ‡ÏÂ ,ÁlLÈ ‡ÏÂ¿…¿««¿…¿»≈¿ƒ«∆∆¿ƒ∆∆¬≈

Ì‡Â .Ò¯Ák ‡e‰80Ô‰Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ el‡Ó „Á‡ ¯Ó‡ «∆∆¿ƒ»«∆»≈≈¿»«∆»∆
BÏha ‰Ê È¯‰ -81. ¬≈∆ƒ¿

אמר.80) אם התימנים: שבכל 81)ובכת"י שם. גיטין,
ולהבא. מכאן מבטלו הוא האלו הלשונות

.‚ÎBÈ‡ ,‡e‰ ÏeÒt ,Ëb BÈ‡ ‰Ê Ëb :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«≈∆≈≈»≈
Ò¯Á ,L¯‚Ó BÈ‡ ,ÁlLÓ BÈ‡ ,¯ÈzÓ BÈ‡ ,ÏÈÚBÓƒ≈«ƒ≈¿«≈«≈¿»≈∆∆
‡l‡ ,Ïh·Ó ÔBLÏ ‰Ê ÔÈ‡L .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‡e‰…»«¿∆≈∆¿¿«≈∆»
¯·c eÏ ÚÈ„B‰ È¯‰Â ,¯·c‰ ˙zÓ‡ ÚÈ„BÓ ÔBLÏ¿ƒ«¬ƒ««»»«¬≈ƒ«»»»

Ôk BÈ‡L82¯zÓ ‡e‰L ¯eÒ‡ ¯·c ÏÚ ¯ÓB‡L ÈÓk , ∆≈≈¿ƒ∆≈«»»»∆À»
.¯B‰Ë ‡e‰L ‡Óh‰ ¯·c ÏÚ B‡«»»«»≈∆»

כשר,82) שהוא בו יודעים ואנו פסול, שהגט לנו מודיע הוא
וברש"י). (שם פסול שום בו רואים אנו אין שהרי

.„Î:ÔB‚k ,¯·ÚL ÏÚt BÚÓLnL ,ÏËa ‰Ê Ëb :¯Ó‡»«≈∆»«∆«¿»…«∆»«¿
¯·Ú ˜ÓÁ83˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -84‰L¯b˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »«»«¬≈∆»≈¿ƒ»ƒƒ¿»¿»

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ È¯‰ - ‰Ê Ë‚a85. ¿≈∆¬≈»≈¿…∆∆

בפת"ח.83) רוצה 84)שהן שהוא לעתיד משמעו אם
או  בטל, הוא ואזי בצירי בטל כמו ולהבא, מכאן לבטלו
כן  שאינו דבר מודיע אלא מבטל זה ואין לשעבר משמע
רש"י  ולדעת (שם). הקודמת בהלכה כאמור מבוטל, ואינו
בלבד, "בטל" אלא הוא, אמר: ולא הואיל הוא הספק שם,

כלום. בדבריו ואין לשעבר משמעו ודינה 85)שמא
ה"ג. פ"י, לקמן מבואר

.‰Î:BÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏL ‡·e ,BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÈÓƒ∆»«≈¿ƒ¿»»ƒ«¿»«
:ÏÚa‰ ¯Ó‡Â ,ÁwÏ ‰˙ˆ¯ ‡Ï :B‡ ,‰È˙‡ˆÓ ‡Ï…¿»ƒ»…»¿»ƒ«¿»««««

·ÈËn‰Â ·Bh‰ Ce¯a86el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik B‡ , »«¿«≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ≈
ÁÓO È¯‰L ,dL¯‚Ï BzÚ„a ÔÈ‡L ÔÈÚÈÓLnL∆«¿ƒƒ∆≈¿«¿¿»¿»∆¬≈»≈«

Ëb‰ ÏË· ‡Ï - Ëb‰ ·ekÚa87‰È‰˙Â ÔzÈ ‡l‡ , ¿ƒ«≈…»≈«≈∆»ƒ≈¿ƒ¿∆
B‡ ,dÏ Ôzz ‡Ï :Le¯Ùa BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,˙L¯‚Ó¿…∆∆«∆…«¿≈…ƒ≈»

.Le¯Ùa Ïh·È¿«≈¿≈

לה.86) מסרתו שאינו 87)שלא דעת גילוי אלא זה אין
שדברים  יז הלכה לעיל אמרנו וכבר בשליחות, עוד חפץ

לד.). (גיטין גט לענין דברים אינם שבלב

.ÂÎÌÈL ÈÙa BÏh·e ¯ÊÁÂ BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÈÓƒ∆»«≈¿ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ
B˙B‡ ÔÈkÓ - Ëb‰ ÏÚ ‡Ú„BÓ ¯ÒnL ÈÓ ÔÎÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«»»««≈«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ88È¯‰L .ÌÈ¯ÊÓÓ ˙BÈ‰Ï Ì¯BbL ÈtÓ , «««¿ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿≈ƒ∆¬≈

ÌÈ„Ú e‡ˆÈ ÔÓÊ ¯Á‡Â ,Ba ‡Op˙Â d„ÈÏ Ëb ÚÈbÈ«ƒ«≈¿»»¿ƒ»≈¿««¿«≈¿≈ƒ
Ì„˜ Ì‰ÈÙa ‡Ú„BÓ ¯ÒnL B‡ Ì‰ÈÙa ÏhaL∆ƒ≈ƒ¿≈∆∆»«»»ƒ¿≈∆…∆

¯ÊÓÓ „Ïe‰ ‡ˆÓÂ ,Ëb‰ ·zÎiL89. ∆ƒ¿…«≈¿ƒ¿»«»»«¿≈

ראות 88) לפי אלא מסויים מספר בלי שהן מדבריהם, מכות
שלושים  שהיא התורה מן למלקות בניגוד ביתֿדין, עיני
- מרדות שם). המשנה ובפירוש ג ד, (נזיר הלקאות ותשע
שם  יוםֿטוב' ב'תוספות וראה סופרים, דברי על שמרד
קמא:) (חולין ורש"י ה"ג. פ"ו, התורה יסודי הל' ובביאורנו
בזה". ירגיל שלא בתוכחת "רידוי - מרדות מפרש:

על 89) מרדות) מכת (=מכה מנגיד רב ב: יב, קידושין
הל' לעיל והשווה אגיטא". מודעה דמסר ועל גיטא, דמבטל
מודעה  ביטול להצריך היום ונוהגים הכ"ב. פ"ג, אישות
שמגרש  ומי ס"ג). קלד, סי' (אהע"ז מרצונו למגרש אפילו
שלא  התורה בשבועת הבעל את שישביעו טוב שליח, ע"י
הגט" "סדר קנד, סי' (שם הגט יבטל ולא מודעה ימסור

כו). סעיף

.ÊÎÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰M‡Ï B˙e Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈¿»»ƒ»≈¿ƒ
˙˜ÊÁa dÏ B˙B‡ ÔÈ˙B ‡l‡ ,ÏÚa‰ BÏha ‡nL∆»ƒ¿«««∆»¿ƒ»¿∆¿«
BÏhaL Ôk ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .Ba ‡Op˙Â ¯Lk ‡e‰L∆»≈¿ƒ»≈¿ƒƒ¿»««≈∆ƒ¿
- BzL‡Ï B˙e Ëb ·˙Bk‰ ÔÎÂ .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆz -≈≈¿«»»«¿≈¿≈«≈≈¿»¿ƒ¿
È¯‰ ‡l‡ ,‰Ê Ëb ÏÚ ‡Ú„BÓ ¯ÒÓ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»«»»«≈∆∆»¬≈

Ba ‡Op˙Â ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ‡e‰90. ¿∆¿««¿¿ƒ»≈

מכת 90) שמכין למעלה שאמרנו ממה זו הלכה מקור
מודעה  שמוסר מי ואת הגט, שמבטל שמוסר מי את מרדות
צריכה  האשה שאין הרי ממזרים". להיות שגורם "מפני עליו
עליו. מודעה מסר שמא או הגט הבעל ביטל שמא לחשוש
שקיבלה  בגט לאחר נשאת שהיתה א לג, בגיטין משמע וכן
הבעל. ע"י הגט נתבטל לא אם שנתברר מבלי שליח עלֿידי

.ÁÎÁÈp‰Â Ë‚ ‡È·n‰ ÔÎÂ91‰È‰L B‡ ‰ÏBÁ ÏÚa‰ ¿≈«≈ƒ≈¿ƒƒ««««∆∆»»
Ô˜Ê92Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa dÏ B˙B -93Ì‡ Ï·‡ . »≈¿»¿∆¿«∆«»¬»ƒ

ÒÒB‚ BÁÈp‰94Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb ·¯L , ƒƒ≈∆…¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ
¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡L ,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - dÏ B˙pL∆¿»»¬≈∆¿≈≈ƒ∆≈≈¿««

‰˙ÈÓ95,¯Bˆn· ‡È‰Â ÏÈÁ‰ dÙÈw‰L ¯ÈÚ ÔÎÂ . ƒ»¿≈ƒ∆ƒƒ»««ƒ¿ƒ«»
˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒe96ÔBcÏ ‡ˆBi‰Â ,Ìia97el‡ È¯‰ - ¿ƒ»«ƒ»∆∆«»¿«≈ƒ¬≈≈

- ÁÈÏM‰ „Èa Ô‰Ó „Á‡ Ë‚ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈiÁ ˙˜ÊÁa¿∆¿««ƒ¿ƒ»»≈∆»≈∆¿««»ƒ«
˙L¯‚Ó ˙˜ÊÁa ‰È‰˙Â BzL‡Ï B˙B98. ¿¿ƒ¿¿ƒ¿∆¿∆¿«¿…∆∆

שנה).92)השליח.91) (שמונים לגבורות הגיע ואפילו
העמד 93) אלא שליחותו, ובטלה מת שמא חוששים ואין

חיים. בחזקת עם 94)השולח הנאבק למיתתו סמוך חולה
ובפירוש  ומלחמה, קרב פרסית בלשון ופירושו המות.
שקול  והוא ידוע גוסס אומר: ג) א, (ערכין לרבינו המשנה
ס"ז, קכא סי' באהע"ז והרמ"א המיתה. בשעת נשמע גרונו
"על  ד): ס, (ישעיה תאמנה" צד "על "תרגום מפרש:
מעלה  למיתה שהקרוב . . . שלהן חזה על כלומר גססין",

מפני בגרונו יוםֿטוב'ליחה ב'תוספות וראה החזה". צרות
מתהפכת  שהליחה בקדירה, מגיסה "מלשון שם: לערכין

בקדירה". המגיס כמו ואע"פ 95)בגרונו, מת, כבר ושמא
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או  הגט מחמת או להנשא, מותרת היא כך ובין כך שבין
היא  שאם יבום, לענין לדעת לנו חשוב הבעל, מיתת מחמת
זקוקה  הרי היא אלמנה ואם ליבום, זקוקה אינה מגורשת
לכהן  להנשא וכן מתייבמת. ואינה חולצת ומספק ליבום,
ובמגידֿמשנה). כח, (גיטין היא גרושה שמא אסורה

טבעה.96) לא ועדיין בסער, הגלים בין בדיני 97)נשלכה
גויים. של בערכאות אפילו ב.98)נפשות, כח, שם

.ËÎ‰ÈÙÒe ,‰Ú˜·‰Â ÒÈb‰ dL·kL ¯ÈÚ Ï·‡¬»ƒ∆¿»»««ƒ¿»¿¿»¿ƒ»
‰„·‡L99ÏL ÔÈc ˙ÈaÓ ‚¯‰Ï ‡ˆBi‰Â ,Ìia ∆»¿»«»¿«≈≈»≈ƒ≈ƒ∆
Ì"ekÚ100‰ÏÙ B‡ ¯‰ BÙËL B‡ ‰iÁ ez¯¯bL ÈÓe , «ƒ∆¿»««»¿»»»»¿»

˙ÏtÓ ÂÈÏÚ101È¯ÓÁÂ ÌÈiÁ È¯ÓÁ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˙B - »»«…∆¿ƒ¬≈∆À¿≈«ƒ¿À¿≈
ÌÈ˙Ó102BÈ‡ - ÁÈÏM‰ „Èa Ì‰Ó „Á‡ Ë‚ ‰È‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿ƒ»»≈∆»≈∆¿««»ƒ«≈

BzL‡Ï B˙B103˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÏ B˙ Ì‡Â . ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»»¬≈»≈
˙L¯‚Ó104Ëb‰ ÚÈbiL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙nL Ú„B Ì‡Â . ¿…∆∆¿ƒ«∆≈«««…∆∆«ƒ««≈

Ë‚ BÈ‡ - d„ÈÏ105. ¿»»≈≈

אומר:99) ד) ג, (גיטין למשנה בפרושו ורבינו טבעה,
אינם  והמלחים לשברה, ורוצה הים עליה שסוער - "מטרפת
נשארו. והכלים העצים אבל . . . רצונם כפי להנהיגה יכולים
ונאבד  שלה והעצים הכלים כשנשברו - שאבדה והספינה
ולא  המים להנהגת המים פני על הספינה ונשארה הכל,

משוטות". ולא עוגן ונשאר 100)נשאר שוחד, קיבל שמא
שם). (גיטין, חי תל 101)הנידון או קיר התמוטטות

פ"ג, גיטין ב'ירושלמי' מנויים השלשה, אלו כל בזה. וכיוצא
(חומרי 102)ה"ד. בתרומה תאכל לא לכהן ישראל בת

(חומרי  אביה בתרומה תאכל לא לישראל כהן ובת מתים),
רבינו  לנו גילה ולא ד). ג, (גיטין במשנה כמפורש חיים),

יש  של מביתֿדין ליהרג היוצא כט,דין בגיטין שאמרו ראל,
מצאו  שמא חוששים ואין אותו, הורגים ליהרג שיצא כיון א.
כותב  ה"ב, פ"ט תרומות בהל' אולם אותו, והחזירו זכות לו
לו  נותנים . . . גויים דיני מבתי ליהרג "והיוצא רבינו:
דינו  שנגמר מי אבל . . . חיים וחומרי מתים חומרי
מת  בחזקת זה הרי ליהרג, הסקילה בבית והניחוהו בביתֿדין
אינו  בלבד דין שגמר מדבריו, נראה אשתו". תאכל ולא
בדרך  בהיותו זכות עליו למדו שמא כמת, להחזיקו מספיק
דבר  הסקילה, בבית משהניחוהו אולם ופטרוהו, והחזירוהו
ה'כסף  כביאור זכות, עליו שילמד מי שימצא הוא רחוק

הי"ג. פ"א, ערכין הל' והשווה שם. שלא 103)משנה'
מת  (שבעלה יבום ובמקום הספק, על כגרושה להחזיקה
לאחרים  ותינשא לעצמה תקל שמא אח), והניח בנים  בלא
לישראל  להנשא ורוצה יבום, במקום שלא אבל חליצה. בלא
או  להנשא, מותרת שממהֿנפשך חשש, שום כאן אין -
אם  יבום במקום ואפילו אלמנה, בתורת או גרושה בתורת
חליצה  בלא לאחרים תינשא שלא הגט קבלת קודם תשבע
שמואל' ('בית ימיה כל עגונה תשאר ולא גיטה לה נותן -
סי' אהע"ז תנינא ביהודה' וב'נודע קו, קמא, סי' לאהע"ז

מתייבמת.104)קלד). ואינה חולצת יבום, ובמקום
ושלא 105) ומתייבמת, יג.) (גיטין מיתה לאחר גט שאין

לכהן. אפילו מותרת יבום במקום

.Ï·iÁ ‡e‰ È¯‰ - BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÏÚa‰«««∆»«≈¿ƒ¿¬≈«»

‰a˙k È‡z ÏÎ·e ‰È˙BBÊÓa106Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ƒ¿∆»¿»¿»≈¿À»«∆«ƒ««≈
d„ÈÏ107.‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ B‡ ¿»»¿«¿ƒ««»»

אישות 106) הל' לעיל המנויים פדיונה, או רפואתה כגון
ה"ב. מזונות 107)פי"ב, לה יש מגורשת בספק שאפילו

פי"ח, אישות הל' ולעיל ב. צז, בכתובות כמבואר מבעלה,
ברי"ף  וכ"ה כלל. לידה גט הגיע שלא בזו קלֿוחומר הכ"ה.
"וקיימאֿ בלילה: ונחתם ביום דנכתב בסוגיא ב, פרק גיטין
('אור  לידה" גט שיגיע עד ממנו פדיונה פקע שלא לן

שמח').

á"ôùú'ä áà-íçðî 'è ÷"ù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הבעל,1) ערעור למקום, ממקום הגט הבאת דיני בו נתבארו

להולכה. שליח נעשית שהאשה

.‡,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈ƒ»¿»¿∆∆ƒ¿»≈
Ì‰ ÈÓ Ú„È ‡ÏÂ Ëb‰ ˙·È˙k ‰‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»¿ƒ««≈¿…»«ƒ≈

ÂÈ„Ú2‰Ê Ëb Ôz :BÏ ¯Ó‡Â Ëb ÏÚa‰ BÏ Ô˙ ‡l‡ , ≈»∆»»««««≈¿»«≈≈∆
ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙B ‰Ê È¯‰ - ÈzL‡Ï3Èt ÏÚ Û‡Â , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»ƒ¿≈≈ƒ¿««ƒ

ÂÈ„Ú ÔÈ‡L4‡Op˙Â ˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â ,eÏˆ‡ ÔÈÚe„È ∆≈≈»¿ƒ∆¿≈¿ƒ¿∆¿…∆∆¿ƒ»≈
Ba5.

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"mFwnl mFwOn hb `iadW gilW. .iptA Dl FpzFp df ixd ¨¦©¤¥¦¥¦¨§¨£¥¤§¨¦§¥
micr. .FA `VPze zWxbn didze." ¥¦§¦§¤§Ÿ¤¤§¦¨¥

משלחו  – נאנס או וחלה . . גט "המביא בה"ד וממשיך
והאחרון  . . מאה אפילו . . חלה אם השני וכן אחר. ביד
על  אף בו, ותתגרש שנים בפני לה נותנו לידו הגט שיגיע

הראשון". השליח שמת פי
אמר  כולן, בטלו ראשון (שליח) מת "אם בגמרא ומקורו
אמר  (בקטנותו היא דקטנותא דאבא הא אשי רב בר מר
מששא  בעל מת אילו עלי') להשיב שיש זו שמועה אביי
איתי' קאתו, בעל מכח קאתו מאן מכח כולהו בהו, אית

לכולהו". ליתנהו לבעל ליתי' לכולהו, איתנהו לבעל
שליח": עושה ב"שליח דעות שתי מבטאת הנ"ל מחלוקתם
את  לא אבל שבו ה"שליח" את רק מוסר שהשליח האחת,
כיון  השליחות בטלה השליח מת כאשר ולכן המשלח, כח
והשניה, שמת. הראשון השליח מכח היא כולה שכל
שבו  המשלח כח כולל ענינו כל את לו מוסר שהשליח
הראשון  השליח מת אם גם ואז, כמותו" אדם של "שלוחו

קיימת. עדין השליחות
דברי  על אשי רב בר מר של אמירתו דיוק לבאר יש עפ"ז
דאבא  "הא – כולן" בטלו ראשון מת "אם – אשי רב
אשי  רב דיבר עליה השליחות מסירת כי היא". דקטנותא
שיכול  המעשה כח על או בלבד המעשה על היא בקטנותו
השליחות  מסירת גם להיות יכולה אבל לאחר, למוסרו
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"כמותו  נעשה שהשליח כלומר "גדלות" של באופן
ממש". דהמשלח

ולא  היא" בקטנותא דאבא "הא הלשון דיוק יומתק ועפ"ז
כדי  בילדותך" לנו "שנית הקדוש לרבינו שאמרו בלשון

קטנות. של באופן לשליחות שהכוונה לרמז
זמן  לכללות הוראה ללמוד יש גט שהביא שליח מדין והנה
ואשה  איש בדוגמת הם ישראל וכנסת הקב"ה הגלות;
בחסידות  וכמבואר הקידושין ענין היה תורה ובמתן

אבות שש  ג' כנגד הם האשה נקנית שבהן הדרכים לושת
– נכספתה") "נכסוף (מלשון אהבה הוא כסף רגלים; וג'
נתינת  הוא "שטר" הפסח, חג - אבינו אברהם של ענינו
יצחק  של ענינו בגט, מהני שחקיקה שמצינו כמו הלוחות
בית  לו "ויבן – יעקב של עינינו ו"ביאה" השבועות, חג -
- הלוחות ושבירת הסוכות חג - סוכות" עשה ולמקנהו

הגלות. סיבת היא הקידושין, שטר שבירת
היא  שבגלות ובירידה הלוחות בשבירת הכוונה אמנם,
לבא  לעתיד וכמה כמה אחת ועל כך אחר שתבוא העליה
גירושין  של מצב זה אין הגלות בזמן גם מכך, ויתרה

בלבד. ובחיצוניות מעין אלא לאמיתתו
הגט  נותן אינו בעצמו שהבעל בהלכה מתבטא זה ענין
מעולם" גרשתי "לא אומר הקב"ה – והבעל השליח, אלא
ובהלכה  שלחתיה". אשר אמכם כריתות ספר זה "אי –
וכן  אחר, ביד משלחו השליח נאנס או חלה . ." שאח"ז
היינו  מאה" ואפילו אחר ביד משלחו חלה אם השני
למניעת  הכל עושה בגירושין חפץ שאינו שהקב"ה
חולי  לידי בא אזי אחר, ביד משלחו כאשר וגם הגירושין

משיח. יבוא בוודאי כבר שאז מאה עד
לה  נותנו לידו הגט שהגיע "האחרון שם בהלכה ומסיים
בגמרא  ומקורו הראשון השליח שמת אע"פ בו ותתגרש
ומר  כולן בטלו הראשון מת אם שאמר: אשי רב בדעת שם
השליחים  כל חי הבעל שאם ואומר חולק אשי רב בר

כמותו. הרמב"ם ופסק קיימים,
אפשרויות: שתי יש שליח שעושה בשליח יש שכנ"ל כיון
שבו  ה"שליח" מציאות את רק לחברו מוסר שהשליח א.
היא  השני השליח פעולת ואז המשלח, של כוחו את ולא
מוסר  השליח ב. המשלח. מכח ולא הראשון השליח מכח
כמותו" אדם של "שלוחו – שבו המשלח כח את גם לו
עצמו  המשלח מכח היא השני, השליח של שליחותו שאז
כיון  השליחות קיימת הראשון השליח מת אם גם ולכן
זה  הענינים: בפנימיות גם הדבר מתבטא קיים, שהבעל
של  מכוחו השליחות תוקף ישנו האחרון לשליח שגם
וזכרון  כביכול, הגירושין מטרת שכל כך על מורה המשלח,
הקידושין  קשר את ולחזק להטיב שנשוב הלוחות, שבירת
תורה  לומד כשיהודי לאידך, ישראל. וכנסת הקב"ה שבין

שתהיה  יכול כו'" מסיני תורה קיבל ש"משה ידיעה מתוך
לאחר  אליו מגיעה שהתורה הידיעה בגלל חלישות אצלו
מכח  בא אינו האחרון שהשליח עד שלוחים וכמה כמה
השלוחים  שכל הפסוקה ההלכה באה כך ועל המשלח,
רבנו  וכשמשה בעצמו, הקב"ה – הבעל מכח באים כולם
כיון  שלמותה, במלא היא הרי לשני השליחות את מוסר
מאה" "אפילו הלאה וכן המשלח כח את גם לו שמוסר
מהקב"ה  קבלה כאילו בימינו התורה את המקבל ויהודי

כנגדו". ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא ו"כל בעצמו
.f"hq oniq miyp xtq zekln oii it lr

בו.2) מסירה".3)החתומים בעדי הגירושין "שעיקר
החתימה.4) הגט 5)עדי על ויערער הבעל יבוא אפילו כי

אחרים  אנשים או החתימה עדי יבואו הוא, מזוייף לומר
ויקיימוהו. החתימה זהות על ויעידו ידם חתימת המכירים
(לאשרו), לקיימו מצויים שעדים ישראל בארץ ודווקא
וחמישי  שני יום בכל שם קבועים דינים ובתי הואיל

הדין. בבית לדון שהולכות שיירות ומצויות

.·,ÌÏBÚÓ ‰ÈzL¯‚ ‡Ï :¯Ó‡Â ¯Ú¯ÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈¿»«…≈«¿ƒ»≈»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È - ‡e‰ ÛiÊÓ dÏ ‡·e‰L Ë‚Â6Ì‡Â . ¿≈∆»»¿À»ƒ¿«≈¿»»¿ƒ

,¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆz - ÏÏk ÂÈ„Ú eÚ„B ‡ÏÂ Ìi˜˙ ‡Ï…ƒ¿«≈¿…¿≈»¿»≈≈¿«»»«¿≈
˙L¯‚Ó dÈ‡ È¯‰L7˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ëb‰ „·‡ . ∆¬≈≈»¿…∆∆»««≈¬≈»≈

˙‡ BÊ ˙B‡BO Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈL ,CÎÈÙÏ .˙L¯‚Ó¿…∆∆¿ƒ»»ƒ∆∆¿»»∆≈¿∆
;BÊÏ BÊ Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ë‚ ‡È·‰Ï ˙BÓ‡ ÔÈ‡ - BÊ≈∆¡»¿»ƒ≈¿∆∆ƒ¿»≈¿
‡OpzL È„k d˙B‡ Ï˜Ï˜Ï Ôek˙˙Â ,‡e‰ ÛiÊÓ ‡nL∆»¿À»¿ƒ¿«≈¿«¿≈»¿≈∆ƒ»≈

dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡˙Â8. ¿≈»≈««¿»

הבעל 6) דברי מקבלים ואין החתימה, עדי ידי על יאושר
שניים. שהם העדים במקום יחיד, היא 7)שהוא ועדיין

וחתימת  הגט נכונות על מערער והבעל הואיל איש אשת
דבר  שום בזה יודעת אינה עצמה והאשה אושרה, לא העדים
גמורה  איש אשת היא והרי חזקתה על אשה העמד להשיב,

הראשון. ומזה.8)מן מזה ותצא

.‚:BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BO Ô˙˜ÊÁL ÌÈLp‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆∆¿»»¿∆
·e ,d˙BÓÁd˙¯ˆÂ ,d˙BÓÁ ˙9d˙¯ˆ ‰˙È‰ elÙ‡ , ¬»«¬»¿»»»¬ƒ»¿»»»»

‰‡eO10dzÓ·ÈÂ ,¯Á‡Ï11˙·e d˙BÁ‡ ‰˙È‰ elÙ‡ , ¿»¿«≈ƒƒ¿»¬ƒ»¿»¬»«
dÏÚa12.˙B¯Lk ÌÈLp‰ Ïk ¯‡L Ï·‡ . «¿»¬»¿»»«»ƒ¿≈

אחד.9) לבעל הנשואות נשים לשתי עכשיו.10)כינוי
(במקום 11) צרתה להיות סופה שמא יראה בעלה, אחי אשת

כל 12)יבום). ואוכלת אמי במקום באה זו שאומרת:
נאמנת  הכלה שאין הדין שהוא אמרו: ובגמרא עמלה.
לפנים  הפנים ש"כמים הבעל, לבת האב אשת ולא לחמותה
כך  אלה, את שונאות שאלה וכשם לאדם" האדם לב כן

לשונאות. חוזרות השנואות

.„‰ÏÁÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È·n‰«≈ƒ≈ƒ»¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»
Ò‡ B‡13¯Á‡ „Èa BÁlLÓ -14‰ÏÁ Ì‡ ÈM‰ ÔÎÂ . ∆¡«¿«¿¿««≈¿≈«≈ƒƒ»»

ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰‡Ó elÙ‡Â .¯Á‡ „Èa BÁlLÓ -¿«¿¿««≈«¬ƒ≈»¿≈»ƒ≈ƒ
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Ì‰ÈÙa ÁÈÏL ˙BOÚÏÂ ¯ÊÁÏ15ÚÈb‰L ÔB¯Á‡‰Â . «¬…¿«¬»ƒ«ƒ¿≈∆¿»«¬∆ƒƒ«
ÏÚ Û‡ ,Ba L¯b˙˙Â ÌÈL ÈÙa dÏ B˙B B„ÈÏ Ëb‰«≈¿»¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ¿»≈««

ÔBL‡¯‰ ˙nL Èt16. ƒ∆≈»ƒ

בשליחותו.13) להמשיך יכול לא 14)שאינו אם אבל
מקפיד. שהבעל שליח, עושה שליח אין נאנס או חלה

בלבד.15) דעת גילוי אלא זה הראשון,16)שאין השליח
כל  ולפיכך הבעל, מכוח אלא באים אינם השליחים שכל
הבעל  מת אם אבל שליחותו, בטלה לא חי שהבעל עוד

כולם. שליחות בטלה

.‰‰ˆeÁa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈ƒ»¿»¿»
ı¯‡Ï17‰ˆeÁÓ B‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó B‡ , »»∆≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆≈»

˙·È˙k ˙ÚLa „ÓBÚ ÁÈÏM‰ ‰È‰ Ì‡ :ı¯‡Ï ı¯‡Ï»»∆»»∆ƒ»»«»ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ«
ÈÙa :ÌÈL ÈÙa ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - B˙ÓÈ˙ÁÂ Ëb‰«≈«¬ƒ»¬≈∆≈ƒ¿≈¿«ƒ¿»«

ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ18Ì‰ÈÙa dÏ ÔzÈ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿«¿»«∆¿«¿««»ƒ≈»ƒ¿≈∆
.eÏˆ‡ ÔÈÚe„È ÂÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .Ba L¯b˙˙Â¿ƒ¿»≈¿««ƒ∆≈≈»¿ƒ∆¿≈
ÔÈ‡ - Ì"ekÚ‰ ˙BÓLk ÂÈ„Ú ˙BÓL eÈ‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿≈»ƒ¿»«≈

Ô‰Ï ÔÈLLBÁ19. ¿ƒ»∆

עדים 17) לה יזדמנו לא וממילא מצויות שיירות שם שאין
הגט. עדי חתימת שטר 18)לקיים קיום שאין פי על ואף

מן  כי כשניים, השליח נאמן זאת בכל עדים, משני בפחות
שנחקרה  כמי נעשו השטר על החתומים "עדים התורה
הם  וחכמים לזייף) חצוף אדם (שאין דין" בבית עדותם
הקילו  עגונה תקנת ומשום קיום", "עדי להצריך שהחמירו
יחליפו  שלא וכדי עדים, כשני השליח להאמין חכמים
הצריכוהו  - אחד. עד בהם גם להאמין שטרות שאר בקיום
לצורך  נדרש זה שאין פי על (אף נכתב" "בפני גם לומר
תישאר  שלא בגט, מיוחד דין שזהו להודיע הגט) קיום

ישראל 19)עגונה. שרוב "מפני בו, חתמו גויים שמא
אלו  גם ובוודאי גויים" כשמות שמותיהם לארץ שבחוץ
בשמות  נקראים רובם לארץ ובחוץ והואיל הם, ישראל
הם, גויים שמא לחשוש אין ישראל בארץ אף לפיכך גויים,

גויים. בשמות ישראל לקרוא המנהג כן כי

.ÂBa ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ¯Ú¯ÚÂ „ÓÚÂ ÏÚa‰ ‡a20. »«««¿»«¿ƒ¿≈≈«¿ƒƒ
CÎÈÙÏ21˙BÓ‡ BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÌÈLp‰ Û‡ ¿ƒ»««»ƒ∆¿∆∆¡»

'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏÂ ‰Ê Ë‚ ‡È·‰Ï22. ¿»ƒ≈∆¿«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿»

במקום 20) אחד של דבריו ואין כשניים נאמן השליח כי
לפוסלה.21)שניים. נאמן הבעל ואין שאינן 22)הואיל

אחרי  לערער יוכל לא שהבעל בידען לקלקלה מתכוונות
עדותן.

.ÊÈÙa' ¯Ó‡Â Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL ÔÎÂ¿≈»ƒ«∆≈ƒ≈¿∆∆ƒ¿»≈¿»«¿»«
‡·È Ì‡ ,CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎƒ¿«¿»«∆¿«««ƒ∆≈»ƒƒ»…
ÁÈÏM‰ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ¯Ú¯ÚÈÂ ÏÚa‰«««ƒ«¿≈≈«¿ƒƒ¿ƒ≈«»ƒ«

‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k ˙ÚLa „ÓBÚ23‡l‡ dÏ Ô˙pÈ ‡Ï - ≈ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ»…ƒ»≈»∆»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙ Ôk Ì‡24LÈÂ .25˙BÈ‰Ï ÁÈÏMÏ ƒ≈ƒ¿«≈¿»»¿≈«»ƒ«ƒ¿

iwL ‰LÏM‰ ÏÏkÓÂÈÓ˙BÁa Ô˙B‡ eÓ26‡Ï Ì‡Â . ƒ¿««¿»∆ƒ¿»¿»»¿ƒ…
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - dÏ Ô˙Â Ìi˜˙27Ì‡Â .Ìi˜˙iL „Ú ƒ¿«≈¿»«»¬≈∆»«∆ƒ¿«≈¿ƒ

„·‡ .˙L¯‚Ó dÈ‡ - Ìi˜˙ ‡ÏÂ ¯Ú¯ÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈¿…ƒ¿«≈≈»¿…∆∆»«
.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ëb‰«≈¬≈»≈¿…∆∆

נחתם.23) ובפני נכתב בפני לומר: יכול על 24)שאינו
הגט. עדי חתימת המכירים עדים ויכול.25)ידי

הוא 26) שהשליח ואף דיינים. בשלושה שטרות שקיום
דבר  כל הוא, שכלל דיין, להיעשות הוא יכול - עד בעצמו
וקיום  דיין. נעשה עד חכמים) (מדברי מדבריהם אלא שאינו

בלבד. מדבריהם אלא אינו אבל 27)שטרות מדבריהם,
מדבריהם, אלא אינו שטרות שקיום התורה, מן בטל אינו
כמי  נעשו השטר על החתומים עדים התורה, מן אבל

דין. בבית עדותם שנחקרה

.ÁÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ eÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«
‰M‡‰ ‰È‰˙ ‡lL È„k ?ı¯‡Ï ‰ˆeÁa 'ÌzÁ∆¿«¿»»»∆¿≈∆…ƒ¿∆»ƒ»

BÓi˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ28ÔÈ‡L ÈtÓ .¯Ú¯ÚÈÂ ÏÚa‰ ‡B·È Ì‡ ¿ƒ»¿«¿ƒ»«««ƒ«¿≈ƒ¿≈∆≈
‰ˆeÁa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ BÓi˜Ï ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»

ı¯‡Ï29. »»∆

הגט.28) עדי חתימת מצויות 29)לאשר שיירות שאין
שיירות  שמצויות מדינה, באותה למקום ממקום ואפילו שם.
בבתיהם  רב זמן מתעכבים האנשים ואין הואיל - ביניהם
מכירים  אינם בסחורתם, וטרודים לשם מפה נודדים אלא

שביניהם. חתימות

.ËBa ¯Ó‡pL ‰Ê ËbL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ‡È·‰L ÏÚa««∆≈ƒ¿»»¿»∆≈∆∆∆¡«
ÛiÊÓ 'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa'30.ÏËa ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿À»¬≈∆»≈

·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡L „Á‡ ÏL ÂÈ¯·„ eÈÓ‡‰ ‡lL∆…∆¡ƒ¿»»∆∆»∆»«¿»«ƒ¿«
BnÚ ÔÈ‡L ÏÚa‰ ¯eÚ¯Ú ˙BÁ„Ï ‡l‡ 'ÌzÁ ÈÙ·e¿»«∆¿«∆»ƒ¿ƒ¿«««∆≈ƒ
‡Ï B˙B‡ ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌB˜Óa Ï·‡ ,‰È‡¿̄»»¬»ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒƒ…

e‰eÈÓ‡‰31. ∆¡ƒ

היה 30) לא בגט הכתוב יום שבאותו עדים שהביא כגון
העדים  חתימת ראה לא וממילא מקום באותו כלל השליח

העיד. לשליח.31)ושקר

.ÈÔÈqp‰Â Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ˙B¯‰p‰32ÏB„b‰ ÌiaL33: «¿»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈ƒ∆«»«»
ı¯‡k Ô‰ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL ÌeÁz‰ CB˙aL∆¿«¿∆∆∆ƒ¿»≈¬≈≈¿∆∆

Ï‡¯OÈ34˙BÎÏ‰·e .ı¯‡Ï ‰ˆeÁk - ÌeÁzÏ ıeÁLÂ , ƒ¿»≈¿∆«¿¿»»»∆¿ƒ¿
‡ ÈÓeÁz e¯‡a˙È ˙BÓe¯zı¯‡k Ï··e .Ï‡¯OÈ ı¯ ¿ƒ¿»¬¿≈∆∆ƒ¿»≈»∆¿∆∆

ÔÈh‚Ï Ï‡¯OÈ35. ƒ¿»≈«ƒƒ

ארץ 33)האיים.32) של שבמערבה התיכון הים הוא
הרי 34)ישראל. הנ"ל במים בספינה שנכתב גט והמביא

תורת  הנ"ל למים יש כי ישראל, ארץ ביבשת כמביא הוא
גיטין. לעניין ישראל למקום 35)ארץ ממקום גט והמביא

הואיל  נחתם, ובפני נכתב בפני לומר צריך אינו בבבל
שם. קבועות וישיבות

.‡Èı¯‡Ï ‰ˆeÁa BÓ˙ÁÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a B·˙kL Ëb36 ≈∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈«¬»¿»»»∆
'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ -37B·˙k . »ƒ∆…«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿»

Ï‡¯OÈ ı¯‡a BÓ˙ÁÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa38CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿»»»∆«¬»¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ
'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ39. «¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«
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ישראל.36) בארץ ונתנו בחוץ 37)וחזר נחתם שהרי
ישראל.38)לארץ. בארץ נתנו הולך 39)וגם שהכול

החתימה. מקום אחר

.·ÈBlk ÌzÁÂ ,ÂÈÙa Ëb‰ ˙ˆ˜Ó ·zÎ40- ÂÈÙa ƒ¿«ƒ¿»«≈¿»»¿∆¿«À¿»»
·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ ,‡e‰ ÔBL‡¯‰ B˙ˆ˜Ó Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¬≈∆≈¿»«ƒ¿«
˙Á‡ ‰hL ‡l‡ Ba ·zÎ ‡Ï elÙ‡ .'ÌzÁ ÈÙ·e41 ¿»«∆¿«¬ƒ…ƒ¿«∆»ƒ»««

ÒBÓÏew‰ ÏB˜ ÚÓL elÙ‡Â ,ÂÈÙa42eÓ˙ÁÂ ,·˙Bk ¿»»«¬ƒ»««¿≈¿»¿
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙa ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»»¬≈∆≈¿»«ƒ¿«¿»«
˙‡ ÌÈÏL‰Â ¯ÊÁÂ ˜eMÏ ¯ÙBq‰ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .'ÌzÁ∆¿«¿≈ƒ»»«≈«¿»«¿ƒ¿ƒ∆
ÌLÏe ,BÏ ¯Ó‡Â B‡ˆÓ ¯Á‡ ‡nL LLBÁ BÈ‡ - Ëb‰«≈≈≈∆»«≈¿»¿»«¿≈
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‡l‡ ,B·˙k ˙¯Á‡ ‰M‡ƒ»«∆∆¿»∆»≈¿»«ƒ¿«¿»«

'ÌzÁ43. ∆¿«

העדים.40) שני רש"י 41)כלומר: ולדעת אחת, שורה
והתאריך, האשה האיש, שם שבה שורה לאותה הכוונה
לשורה  הכוונה התוספות ולדעת ועיקרו. הגט תורף שזהו
לשמה, לכתבו שהתחיל שמכיון הגט, שבנוסח הראשונה

לשמה. לכתבו סיימו אינו 43)העט.42)בוודאי זה וכל
את  השליח שיראה צריך בחתימתו אבל הגט, בכתיבת אלא
ועדות  העיקר היא החתימה שעדות כולה, העדים חתימת

גזירה. משום אלא אינה הכתיבה

.‚ÈÈÙa ,ÌzÁ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡»«¿»«ƒ¿«¬»…¿»«∆¿«¿»«
„Ú Ì˙ÁÂ Blk ·zÎ ÈÙa ,·zÎ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ ÌzÁ∆¿«¬»…¿»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«À¿»«≈
ÈM‰ „Ú‰ ‡e‰ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈM‰ „Ú‰ ‡Ï Ï·‡ „Á‡∆»¬»…»≈«≈ƒ¬ƒ»»»≈«≈ƒ
Ì‡Â .dÏ Ô˙pÈ Ck ¯Á‡Â ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿«≈¿»»¿««»ƒ»≈»¿ƒ

ÂÈÙa Ì˙Á ‡lL ÈM‰ „Ú‰ ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰ „ÈÚ‰44- ≈ƒ¿«≈«»≈«≈ƒ∆…»«¿»»
e„ÈÚ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .dÏ Ô˙pÈÂ ¯Lk ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿ƒ»≈»¿≈»ƒ«ƒ≈ƒ

Lk ‰fL ÈM‰ „Ú‰ ·˙k ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈL¯45. ¿«ƒ¬≈ƒ«¿«»≈«≈ƒ∆∆»≈

חתימתו.44) מכירים הראשון 45)שהם חתימת על שהרי
חתימת  ועל כשניים, נאמן והוא חותם שראהו השליח העיד

עדים. שני ישנם השני

.„ÈÈt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ë‚ e‡È·‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ≈¿»»»∆««ƒ
Ì‰Ï B˙e ÏÈ‡B‰ - Ì‰ÈÙa ÌzÁÂ ·zÎ ‡lL∆…ƒ¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»»∆
‰È‰˙Â dÏ ÔÈ˙B el‡ È¯‰ ,BzL‡Ï BzÏ ÏÚa‰«««ƒ¿¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ»¿ƒ¿∆
Û‡ ‰Ê Ë‚a ¯Ú¯ÚÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ È¯‰L .˙L¯‚Ó¿…∆∆∆¬≈≈«««»¿«¿≈¿≈∆«

ÂÈ„Ú Ì‰ ÂÈÁeÏL È¯‰L ,Ìi˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ46. «ƒ∆≈¿À»∆¬≈¿»≈≈»
BÊ È¯‰ - ‰L¯b˙ eÈÙa :ÌÈM‰ e¯Ó‡ el‡L∆ƒ»¿«¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿»¬≈

.Ëb ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙L¯‚Ó¿…∆∆««ƒ∆≈»≈

נגד 46) נאמן אינו שלחתים לא ויאמר יערער ואפילו
שניהם.

.ÂË˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«≈≈ƒ««
Ì‰ÈL È„È47È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈¿≈∆¬»ƒ≈«≈≈ƒ««¿≈

Ì‰ÈL48eÈÙ·e ·zÎ eÈÙa :¯ÓBÏ ÔÈÎÈ¯ˆ - ¿≈∆¿ƒƒ«¿»≈ƒ¿«¿»≈
¯Á‡‰Â '·zÎ ÈÙa' „Á‡ ¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌzÁ∆¿«¿ƒ»ƒ»«∆»¿»«ƒ¿«¿»«≈
eÈÙa' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL elÙ‡Â ,'ÌzÁ ÈÙa' ¯ÓB‡≈¿»«∆¿««¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈
‡ˆBÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - 'ÌzÁ ÈÙa' ¯ÓB‡ „Á‡Â '·zÎƒ¿«¿∆»≈¿»«∆¿«ƒ¿≈≈

Ìi˜˙iL „Ú dÏ Ô˙pÈ ‡Ï ,Ì‰ÈL È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈¿≈∆…ƒ»≈»«∆ƒ¿«≈
.ÂÈÓ˙BÁa¿»»

הבעל.47) ידי על שלוחים שניהם נעשו 48)שנעשו שלא
שלוחים. שניהם

.ÊËeÈÙa' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe '·zÎ ÈÙa' „Á‡ ¯Ó‡»«∆»¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿»≈
Ì„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk - 'ÌzÁ49, ∆¿«»≈««ƒ∆≈≈ƒ««»»

ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙ È¯‰L50. ∆¬≈ƒ¿«≈¿»»

שלוחים.49) נעשו על 50)שלא  הגט עדי חתימת אושרה
עדים. שני ידי

.ÊÈBÈa dÏ B˙e ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈¿»»»∆¿»»≈
dÈ·Ï51dÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈL ÈÙa dÏ B˙pL B‡ , ¿≈»∆¿»»ƒ¿≈¿«ƒ¿…»«»

- ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ ,'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa'¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«««ƒ∆ƒ»
¯ÓB‡Â ÌÈL ÈÙa dÏ B˙BÂ ¯ÊBÁÂ ‰pnÓ BÏËB¿ƒ∆»¿≈¿¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈

'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙa52BÏË ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿ƒ…¿»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙iL „Ú ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ‰pnÓ53. ƒ∆»¬≈∆»«∆ƒ¿«≈¿»»

נחתם,51) ובפני נכתב בפני לאמירתו: ערך אין וממילא
שקיימוהו. שלושה לפנינו אין אינו 52)שהרי אם אבל

וכו', נכתב בפני שניים בפני לומר יכול אינו ממנה נוטל
מרובה. זמן לאחר ולא לנתינה, סמוך שיאמר שצריך

ממנה 53) ליטלו צריך עדיין בחותמיו, נתקיים ואפילו
בעדי  הגירושין שעיקר שניים, בפני לה וליתן ולחזור

מסירה.

.ÁÈÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ dÏ B˙¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«
˜zzLpL „Ú 'ÌzÁ54ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È ‰Ê È¯‰ - ∆¿««∆ƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿«≈¿»»

dÏ Ô˙pÈ Ck ¯Á‡Â55. ¿««»ƒ»≈»

דיבורו.54) כוח ממנו ניטל מדברי 55)נאלם, ומשמע
ואף  מועיל, אינו וכו', נכתב בפני כותב: אם שאפילו רבינו
האשה  להתיר כתבו מועיל הבעל מיתת שבעדות פי על
... אותו ובדקו שנשתתק "מה לקמן: כמבואר להינשא
על  סומכים ... פלוני שמת וכתב מכוונת דעתו ונמצאה
כאן  אבל עגונה, התרת משום הקילו שם - ותינשא" כתיבתו
שני, שליח ידי על גט לשלוח להודיעו אפשר חי שבעלה
חתימת  לקיים שאפשר מתוך וגם נכתב, בפני לומר שיוכל

ידו. כתב על לסמוך הקילו לא העדים

.ËÈ‰ˆeÁ ÏL ‰Ê Ë‚ ‡È·‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‡Óeq‰«»≈»¿»ƒ≈∆∆»
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ı¯‡Ï»»∆ƒ¿≈∆≈»«¿»«ƒ¿«¿»«
‡e‰Lk ÂÈÙa ÌzÁÂ ·zÎ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .'ÌzÁ∆¿«¿ƒ»ƒƒ¿«¿∆¿«¿»»¿∆

Áe˙t56ÈÙa' ‰LÏL ÈÙa ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ‡nzÒÂ »«¿ƒ¿«»¬≈∆≈ƒ¿≈¿»¿»«
dÏ B˙BÂ 'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ57‰‡È·‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿«¿»«∆¿«¿¿»¿≈»ƒ»∆≈ƒ»

¯ÓBÏ ‰LÏL ‰ÎÈ¯ˆ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ‰Ê Ë‚≈∆∆»»»∆¿ƒ»¿»«
ÈÙa e¯Ó‡ ‡lL .'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆…»¿ƒ¿≈
‡e‰ È¯‰L ,˙e„ÚÏ ¯Lk ÁÈÏM‰L ÔÓÊa ‡l‡ ÌÈL¿«ƒ∆»ƒ¿«∆«»ƒ«»≈¿≈∆¬≈
eÓiwL ÈLÈÏM‰ ÏÏkÓ ‡ˆÓÂ ÌÈM‰ ÌÚ Û¯ËˆÓƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¿ƒƒ∆ƒ¿
‡e‰L ¯·„a Ôi„ ‰OÚ „Ú‰L ,ÂÈ¯·„a ‰Ê Ë‚≈∆ƒ¿»»∆»≈«¬∆«»¿»»∆

.Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆
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וחתימתו.56) הגט כתיבת וראה פקוחות עיניו עוד כשהיו
לא 57) מכירה אינו ואם קול, בטביעת האשה שמכיר והוא

זאת. שהיא לו יאמרו אחרים אם מועיל

.ÎÒ‡ B‡ ÁÈÏM‰ ‰ÏÁ58¯ÓB‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‡a - »»«»ƒ«∆¡«»¿≈ƒ¿≈
ÔÈÁlLÓ Ô‰Â ,ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa ‰Ê Ëb :Ì‰Ï»∆≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿≈¿«¿ƒ
CÈ¯ˆ ÔB¯Á‡‰ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡Â .¯Á‡ ÁÈÏL „Èa B˙B‡¿«»ƒ««≈¿≈«»ƒ«»«¬»ƒ

a' ¯ÓBÏÁÈÏL :¯ÓB‡ ‡l‡ ,'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙ «¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆»≈¿ƒ«
.ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙BÂ ,È‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¬ƒ¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

האשה.58) למקום להגיע יכול ואינו

.‡Î˙È·a ¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ - Ò‡ B‡ ÈM‰ ‰ÏÁ»»«≈ƒ∆¡«∆»ƒ««≈¿≈
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL :¯ÓB‡ ÔB¯Á‡‰Â .‰‡Ó elÙ‡ .ÔÈcƒ¬ƒ≈»¿»«¬≈¿ƒ«≈ƒ
.ÔBL‡¯‰ ÁÈÏM‰ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ .dÏ B˙BÂ ,È‡¬ƒ¿¿»««ƒ∆≈«»ƒ«»ƒ
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ?ÔÈc ˙Èa CÈ¯ˆ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»ƒ≈ƒƒ¿≈∆»ƒ«
Ëb‰ Ìi˜˙ Ì‡ Ï·‡ .'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa'¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¬»ƒƒ¿«≈«≈
elÙ‡ ÁÈÏLÏ ÁÈÏL B˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÓ˙BÁa¿»»««ƒ∆¿»»ƒ«¿»ƒ«¬ƒ
È¯‰ - d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈb‰L „Ú ÌÓˆÚ ÔÈ·Ï ÌÈa ‰‡Ó≈»≈»¿≈«¿»«∆ƒƒ««≈¿»»¬≈

¯Lk ‰Ê59¯Ó‡ ‡ÏÂ ÏÚa‰ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»≈¿««ƒ∆…≈≈«««¿…»«
- Ò‡ B‡ ‰ÏÁ Ì‡ ,Ò‡z Ì‡ ¯Á‡ „Èa BÁlL :BÏ«¿¿««≈ƒ≈»≈ƒ»»∆¡«

BÁlLÓ ‰Ê È¯‰60. ¬≈∆¿«¿

ישראל.59) בארץ גט כמביא זה הרי בחותמיו שנתקיים כל
לאחר.60) שליחותו מוסר אם מקפיד הבעל אין שבוודאי

.·ÎÁÈÏM‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÁÈÏL ‰OBÚ‰ Ïk»»∆»ƒ«≈»ƒ∆¿≈«»ƒ«
,ÈÁeÏL ÈBÏt È¯‰ :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÔÈc ˙È·a BnÚƒ¿≈ƒ∆»≈»∆¬≈¿ƒ¿ƒ
¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ ÁÈÏM‰ ÔÎÂ .ÂÈÙa ‡lL elÙ‡Â«¬ƒ∆…¿»»¿≈«»ƒ«∆»ƒ««≈

‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÂÈÙa ‡lL61. ∆…¿»»¬ƒ≈≈»

הגט 61) לקבלת קבלה שליח לעשות יכולה האשה וכן
לביתֿדין: מודיעה אלא השליח, בפני שלא אפילו דין בבית
לשליח  הים במדינת פלוני את ממנה שאני עדים עלי הוו
עושה  קבלה שליח שאין אלא בעלי. מיד גיטי לקבל קבלה
אינם  ודברים "דברים" אלא לו מסרה שלא כיון שליח,
חוזרים  להיות כוח בדברים אין כלומר, לשליח, נמסרים
שיש  גט לידיו שקיבל הולכה שליח אבל לאחר, ונמסרים

לשליח. משליח ונמסר חוזר גט אותו ממש, בו

.‚Î,‰ÈÙa ÌzÁÂ ·zÎÂ ,BzL‡Ï Ëb Ô˙pL LÈ‡‰»ƒ∆»«≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¿«¿»∆»
ÔÈc ˙Èa „Ú ‰ÎÏB‰Ï È˙ÁeÏL z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â¿»«»¬≈«¿¿»ƒ¿»»«≈ƒ
ÈL¯b˙˙Â ‰Ê Ëb CÈÏ ezÈÂ ÁÈÏL e„ÈÓÚÈ Ì‰Â ,ÈBÏt¿ƒ¿≈«¬ƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ¿»¿ƒ
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙa ¯ÓBÏ ˙Ó‡ BÊ È¯‰ - Ba¬≈∆¡∆∆«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«

'ÌzÁ62ÁÈÏLÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ B˙B‡ ÔÈÏËB Ì‰Â , ∆¿«¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«
.ÏÚa‰ ¯Ó‡Ók dÏ BzÏƒ¿»¿«¬««««

וכו'.62) נכתב בפני שתאמר: עד מתגרשת אינה אבל

.„ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÏÚa‰ ‰ÈÏÚ ‰˙‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»»∆»«««
‰Ê È‡z64dÏ Ô˙ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ‰˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿«∆¬»ƒ…ƒ¿»»∆»∆»»«»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ È¯‰Â ,dhbƒ»«¬≈«≈≈ƒ««»»≈»¿ƒ»
Ë‚Â ÏÈ‡B‰ ,˙L¯‚Ó ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÏk ¯ÓBÏ«¿«¬≈ƒ¿∆¿«¿…∆∆ƒ¿≈

B˙ÎÏ‰k ·e˙k d„ÈaL65Û‡Â .ÂÈÏÚ ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰Â ∆¿»»»¿ƒ¿»¿»≈ƒ¬ƒ»»¿«
‡ÏÂ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡ ·˙k ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«ƒƒ¿«»»≈ƒ¿…
È¯‰L ,B˙B‡ ‰ÙiÊ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ìi˜˙ƒ¿«≈≈¿ƒ»∆»ƒ¿»∆¬≈

dÓˆÚ ÏÚ ˙Ï˜Ï˜Ó dÈ‡66ÌÈ„Ú‰L ,„BÚÂ . ≈»¿«¿∆∆««¿»»∆»≈ƒ
Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ÈÓk Ô‰ È¯‰ Ëb‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰«¬ƒ««≈¬≈≈¿ƒ∆∆¿¿»≈»

¯Ú¯ÚÓ ÌL ‡‰iL „Ú ÔÈc ˙È·a67„ÈÓÚ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ«∆¿≈»¿«¿≈¿ƒ»«¬ƒ
‡ˆnÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‡Op˙Â B˙˜ÊÁa Ëb‰«≈¿∆¿»¿ƒ»≈¿≈¿ƒ∆»ƒ»≈
B˙B‡ ‡È·iLk ¯Lk ˙˜ÊÁa Ëb‰ „ÈÓÚpL BÓk ;ÛiÊÓ¿À»¿∆«¬ƒ«≈¿∆¿«»≈¿∆»ƒ

ÁÈÏM‰68‰È‡¯ ‡È·iL „Ú B‡ ÏÚa‰ ¯Ú¯ÚiL „Ú , «»ƒ««∆¿«¿≈««««∆»ƒ¿»»
ÏËa B‡ ÛiÊÓ ‡e‰L69el‡ ÌÈ¯·„Ï LeÁ Ì‡L . ∆¿À»»≈∆ƒ»ƒ¿»ƒ≈

ÏÚa‰ ÔziL Ë‚Ï LeÁÏ eÏ ‰È‰ Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»»»»»¿≈∆ƒ≈«««
ÌÈ„Ú ‡nL B‡ ,B˙ Ck ¯Á‡Â BÏha ‡nL eÈÙa¿»≈∆»ƒ¿¿««»¿»∆»≈ƒ
‡nL B‡ ,BÎBzÓ ÛiÊÓk ‡e‰ È¯‰Â Ba eÓ˙Á ÔÈÏeÒt¿ƒ»¿«¬≈ƒ¿À»ƒ∆»
‰ÊÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe .·zÎ dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»ƒ¿«¿≈∆≈¿ƒ»∆
Ú„eiL „Ú B˙˜ÊÁ ÏÚ ep„ÈÓÚ ‡l‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆»«¬ƒ∆«∆¿»«∆ƒ»«

ÁÈÏLÏ ‡Ï LeÁ ‡Ï Ck ,ÏËa ‡e‰L70‰M‡Ï ‡ÏÂ ∆»≈»…»…¿»ƒ«¿…»ƒ»
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰L dÓˆÚ71ÈÈc ÔÈ‡L . «¿»∆«≈≈ƒ««»»∆≈ƒ≈

˙BBÓn‰ ÈÈ„k ÔÈ¯eq‡‰72. »ƒƒ¿ƒ≈«»

נכתב.63) בפני לומר צריכה שליח 64)שהיא רק שתהיה
תנאי  ככל זה תנאי לקיים ועליה דין, בית לפני להולכה

בינו 65)אחר. אלא מסירה בעדי לה נתן לא ואפילו
בו. חתומים ועדים הואיל הוא, כשר גט כן גם לבינה,

שניהם.66) על אסורה הרי אותו שזייפה יתברר אם כי
לזייף.67) חצוף אדם שאינו 68)שאין ישראל, בארץ

ונחתם. נכתב בפני לומר השליח 69)צריך אמר אפילו ואז
בטל. הגט - נכתב שאינו 70)בפני ישראל בארץ המביאו

כלום. לומר הגט 71)צריך משיגיע "אשה אמרו: וכן
הייתה  ואילו בקבלתו, נתגרשה שכבר מתגרשת". לידה
בפני  תאמר אם אפילו אזי בחותמיו, הגט לקיים צריכה

בדבר. נוגעת היא שהרי לה, נאמין לא שבממון 72)נכתב
וכן  לדבריו, ראייה שיביא עד עצמו על נאמן אדם אין
לך  קנויים ונכסי עצמך בו וכתוב גיטו שהביא "עבד אמרו:
שצריך  קנה", לא נכסים שחרורו) על הוא (נאמן קנה עצמו -

שטרות. כשאר לקיימו עדים

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
אדם 1) לכל התירה תנאי, על גירושין דין רבינו בו ביאר

גיטה  לה נתן תנאים, בכמה אותה קשר ופלוני, מפלוני חוץ
לפני  לאחר ונישאת תנאי על גירש שלו, שהנייר והתנה

התנאי. שנתקיים

.‡BÊ È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ ,È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰«¿»≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¬≈
.˙L¯‚Ó dÈ‡ - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,˙L¯‚Ó¿…∆∆¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«≈»¿…∆∆

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡a ¯·Îe2ÈËtLÓ ¿»≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿≈
Ìlk ÔÈ‡z‰3ÌLÂ .4- È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰L ,¯‡a˙ «¿»ƒÀ»¿»ƒ¿»≈∆«¿»≈«¿«

‡Ï ,Ìi˜˙iL ‰ÚLa ˙L¯‚Ó ‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆¿…∆∆¿»»∆ƒ¿«≈…
d„ÈÏ Ëb‰ ˙È˙ ˙ÚLa5ÏÚaÏ LÈ CÎÈÙÏ .6Ïh·Ï ƒ¿«¿ƒ««≈¿»»¿ƒ»≈«««¿«≈

Ëb‰7¯Á‡ È‡z ÏÚ ˙B˙‰Ï B‡ B‡z ÏÚ ÛÈÒB‰Ï B‡ «≈¿ƒ«¿»¿«¿«¿««≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯‰ È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÔÓÊ Ïk»¿«∆…ƒ¿«≈«¿«»ƒ««ƒ
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B‡ Ëb‰ „·‡ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡Â .d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L∆ƒƒ«≈¿»»¿ƒ≈«««»««≈
˙L¯‚Ó dÈ‡ - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ Û¯O8. ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«¿«≈»¿…∆∆

‡Opz ‡Ï ‰lÁzÎÏe9˙‡O Ì‡Â .È‡z‰ Ìi˜˙iL „Ú ¿«¿ƒ»…ƒ»≈«∆ƒ¿«≈«¿«¿ƒƒ»
‡ˆz ‡Ï -10BÓi˜Ï d„Èa ¯‡L ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ ;11, …≈≈∆»ƒ≈…ƒ¿«¿»»¿«¿

ÌLÂ .È‡z‰ ÏËa È¯‰L12:dÏ ¯Ó‡ Ì‡L ,¯‡a˙ ∆¬≈»≈«¿«¿»ƒ¿»≈∆ƒ»«»
Ck È‡z ÏÚ ÌBi‰Ó B‡ ÂÈLÎÚÓ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿…∆∆≈«¿»≈««¿«»

CÎÂ13Ck ˙Ó ÏÚ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡L B‡ , »»∆»«»¬≈«¿¿…∆∆«¿»»
˙È˙ ˙ÚMÓ ˙L¯‚Ó ‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk - CÎÂ»»¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ«
‡ÏÂ Ëb‰ Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ CÎÈÙÏ .d„ÈÏ Ëb‰«≈¿»»¿ƒ»≈»¿«≈«≈¿…
B‡ „·‡ Ì‡Â .d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰MÓ B‡z ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«¿»ƒ∆ƒƒ«≈¿»»¿ƒ»«
È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó elÙ‡ ,Û¯Oƒ¿«¬ƒ≈«««…∆∆ƒ¿«≈«¿«¬≈
˙ÚMÓ ‰L¯b˙ ¯·Îe ,B˙BÓ ¯Á‡ È‡z‰ ˙Ói˜Ó BÊ¿«∆∆«¿«««¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«

d„ÈÏ Ëb‰ ˙È˙14ÏÚ Û‡ ‰lÁzÎÏ ‡Op‰Ï dÏ LÈÂ . ¿ƒ««≈¿»»¿≈»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»««
È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt15‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«≈«¿«¿≈¿ƒ∆»

ÏÚa B‡ ÂLÎÚÓa È‡z‰ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ìi˜˙È ‡Ï…ƒ¿«≈ƒ¿»»«¿«¿≈«¿»¿«
˙Ó16. ¿»

ב.2) ובין 3)הלכה . . . בגירושין ובין בקידושין שבין
ואלו  דברים, ארבעה בתנאי להיות צריך ממון, דיני בשאר
ושיהיה  ללאו, קודם שלו הן ושיהיה כפול, "שיהיה הם:
לקיימו". שאפשר דבר התנאי ושיהיה למעשה, קודם התנאי

הי"ג. שם טו.4)והשווה זו 5)הלכה הלכה מקור
א. עד, הוא.6)בגיטין לאחרים 7)יכול או לאשה לומר

הט"ז. פ"ו לעיל וכמבואר הוא, בטל לאשתי שנתתי גט
מת 8) כבר ואז תנאו, כשיתקיים אלא נגמר הגט ואין הואיל

או  הגט כשאבד וכלֿשכן מיתה, לאחר גט ואין הבעל,
תתגרש? ובמה בעולם, הגט אין התנאי קיום שבשעת נשרף,

שם). ישרף,9)(גיטין, או הגט יבטל או הבעל ימות שמא
למפרע. איש אשת כתב 10)ונמצאת ה"ה, פ"ט לקמן

עד  גומרין ואינן גירושין שם יש תנאי על "שהמגרש רבינו:
בתורת  תחילה לידה הגיע שהרי . . . התנאי שיתקיים
כמו  תצא, לא - התנאי שיתקיים קודם נשאת ואם גירושין,
וסוברים  בזה, רבינו על חולקים רבים אולם שביארנו".
הרי  תנאה קיום לפני ונשאת הואיל תצא, נשאת אם שאפילו
ועי' עליו, נאסרה - בזנות עליה שבא והשני איש, אשת היא

וכסףֿמשנה. זה 11)מגידֿמשנה הרי עמה: שהתנה כגון
לקמן  כמבואר הכלי, ואבד פלוני, כלי לי תתני אם גיטך

טז.12)הכ"ג. גט,13)הלכה יהיה מעכשיו שכוונתו:
דברי  והשווה וברש"י) עד. (גיטין התנאי שתקיימי עלֿמנת

ה"ח. פ"ג זכיה בהל' שם.14)רבינו פג,15)גיטין, שם,
לקיימו  שבידה תנאי וכל עצמה, לקלקל חשודה אינה כי א.
אחרים  ביד תלוי שהוא תנאי אולם שתקיימנו. בטוחים אנו -
ואסורה  יתקיים לא שמא חוששים לקיימו, בידה ואין

בברייתא. א עד, ועיי"ש לכתחילה. ואפילו 16)להנשא
מסירתו, משעת היא מגורשת הבעל, מת או הגט אבד
אמר  (שלא סתם תנאי על למגרש בניגוד לעיל, כאמור
או  הבעל יבטלנו שמא לכתחילה, נשאת שאינה - מעכשיו)
איש  אשת ונמצאת ישרף או הגט יאבד שמא או ימות,

למפרע.

.·ÔÈa ÂÈLÎÚÓ ¯Ó‡L ÔÈa ,È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ Ïk»«¿»≈«¿«≈∆»«≈«¿»≈

‰È‰È ‡Ï Ì‡Â ‰È‰È Ì‡ ¯Ó‡L17„ÁÈ˙È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ∆»«ƒƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿∆¬≈∆…ƒ¿«≈
È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÔÓÊ Ïk BzL‡ ÌÚ18ÈÙa ‡l‡ ƒƒ¿»¿«∆…ƒ¿«≈«¿«∆»ƒ¿≈

L elÙ‡Â „·Ú elÙ‡Â .„ÚB‡ d˙ÁÙMÓ ıeÁ ,‰ÁÙ ≈«¬ƒ∆∆«¬ƒƒ¿»ƒƒ¿»»
ÔË˜ da19.Ì‰ÈÙa LnLlÓ ‰LBa dÈ‡L ÈtÓ , ¿»»»ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆

ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙ Ì‡L ,Úe„È ¯·c‰Â¿«»»»«∆ƒƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈¿≈≈ƒ
„Á‡k20Ck ¯Á‡ È‡z‰ Ìi˜˙ elÙ‡ ,21˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿∆»¬ƒƒ¿«≈«¿«««»¬≈»≈

dÏÚa ‡nL ,˙L¯‚Ó22Ëb‰ ÏË·e23¯‡a˙iL BÓk , ¿…∆∆∆»¿»»»≈«≈¿∆ƒ¿»≈
.el‡ ˙BÎÏ‰a24 «¬»≈

לא 17) ואם מגורשת, תהיי זוז מאתיים לי תתני אם כגון
תתגרשי. לא הפנויה,18)תתני עם להתייחד שאסור

וברש"י). עג. (גיטין ב כא, בסנהדרין שם,19)כמבואר
ה"ד. פ"ה, שם כאחד 20)ובתוספתא עדים שני שראוהו

ובכת"י  החדרה. עמו נכנסו לא והם אשתו, עם שמתייחד
עדים. שני בפני לבדה עמה נתייחד ובכת"י 21)התימנים:

"אפילו  הנוסח: של"ד, וויניציאה בדפוס וכן התימנים,
התנאי". שנתקיים קידושין.22)לאחר לשם

גט 23) צריכה ולפיכך זו, בביאה וקידשה כשחזר הראשון,
עג:). (גיטין מספק הם 24)שני "הם הי"ח: פ"י, לקמן

צריך  אינו בביאה המקדש שכל ביאה, עדי הם הם יחוד, עדי
והשווה  ויבעול", בפניהם יתייחד אלא עדים בפני לבעול

הכ"ה. פ"ט, לקמן

.‚e·˙k :¯Ó‡iL ‡Ï ?È‡z ÏÚ Ì„‡ L¯‚Ó „ˆÈk≈«¿»≈»»«¿«…∆…«ƒ¿
zL‡Ï Ë‚ÏÚ dÏ e˙e e·˙k :B‡ ,‰Ê È‡z ÏÚ È ≈¿ƒ¿ƒ«¿«∆ƒ¿¿»«

ÏÚ :Ëb‰ CB˙a ·zÎÈ ‡lL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;È‡z¿«¿≈»ƒ«∆…ƒ¿…¿«≈«
˙ÈBÏt ˙‡ ÈBÏt L¯b ‰Ê È‡z25„ˆÈk ‡l‡ . ¿«∆≈≈¿ƒ∆¿ƒ∆»≈«

ÔÈ·˙BÎÂ ,ÌzÁÏ ÌÈ„ÚÏÂ ·zÎÏ ¯ÙBqÏ ¯ÓB‡ ?‰OBÚ∆≈«≈ƒ¿…¿»≈ƒ«¿…¿¿ƒ
ÌÏBÚa È‡z ÌeL ‡Ïa ¯Lk Ëb26Ô˙B Ck ¯Á‡Â , ≈»≈¿…¿«»»¿««»≈

˙L¯‚Ó z‡ È¯‰ B‡ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡Â Ëb‰ dÏ»«≈¿≈»¬≈∆ƒ≈¬≈«¿¿…∆∆
:ÁÈÏLÏ B‡ Ì‰Ï ¯Ó‡È B‡ .CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ ‰Êa»∆«¿»»»»…«»∆¿»ƒ«

.CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ ‰Ê Ëb dÏ ez¿»≈∆«¿»»»»

אמרה:25) והתורה גט, של בגופו זכות לו נשארה כן, שאם
ישאר  ולא לבינה, בינו ומבדיל הכורת כריתות" "ספר

ופג.). כא: (גיטין שהוא אגד איזה נמצא 26)ביניהם
פד:). (שם לבינה בינו שיור כל ללא בכשרות, נכתב שהגט

.„Û¯z ·zÎÏ ¯ÓbL ¯Á‡ Ëba È‡z‰ ·˙k27Ëb‰ »««¿««≈««∆»«ƒ¿……∆«≈
,ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á Ì„˜ B·˙kL ÔÈa .¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈»≈≈∆¿»…∆¬ƒ«»≈ƒ

ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ¯Á‡Ï B·˙kL ÔÈa28B·˙k Ì‡ Ï·‡ . ≈∆¿»¿««¬ƒ«»≈ƒ¬»ƒ¿»
CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ :·˙k elÙ‡ ,Ëb‰ Û¯z Ì„˜29È¯‰ - …∆…∆«≈¬ƒ»««¿»»»»¬≈

ÏL BÙe‚a ˙eÎÊ BÏ ¯‡L È¯‰L ,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰Ê∆¿≈≈ƒ∆¬≈ƒ¿«¿¿∆
Ëb30È¯‰ - Û¯z‰ ˙·È˙k Ì„˜ ‰t ÏÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿≈ƒƒ¿»«∆…∆¿ƒ««…∆¬≈

‰Ê31ÔÈLe¯b ˜ÙÒ32. ∆¿≈≈ƒ

והזמן,27) האשה, האיש, מקום העיקריים, הגט פרטי
הי"ז. פ"ג לעיל שהוא 28)כמבואר הגט, ועיקר הואיל

(שם). תנאי כל ללא בכשרות נכתב שהוא 29)התורף,
אם  אפילו הגט פוסל שהוא "חוץ" לתנאי בניגוד כשר, תנאי
הבאה. בהלכה כמבואר בפנים, כתבו ולא בפה אמרו

בכתב 30) בין התורף, כתיבת לפני התנאי שהוזכר כל כי
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שם, (גיטין מלאה כריתות לשם הגט נכתב לא בעלֿפה, בין
זו.31)וברש"י). וויניציאה: רומי אמנם 32)בדפוס

רבינו  אבל "פסול", גט שזהו אמרו פד:) (גיטין בגמרא
לפי  בלבד, מדבריהם או התורה מן פסול הוא אם מסופק
באמרה: התורה, מן יסוד לו יש בתנאי התלוי זה שפסול
ביניהם  ישאר ולא לבינה בינו הכורת דבר כריתות", "ספר

או שום גט", "אינו חכמים: בו שאמרו "קשר" וכל קשר,
מה  וכל התורה, מן בטל שהוא ודאי בטל" גט זה "הרי
אינו  או התורה מן הוא אם הוא ספק "פסול", בו: שיאמרו
גט" "אינו בפירוש: בו אמרו ולא הואיל מדבריהם, אלא
'תשובות  ובמוספנו ה"א, פ"י לקמן ראה בטל". "גט או:

שם. רבינו'

.‰¯Á‡ ·˙Îa ÔÈa ,‰ÈÏÚ ‰˙‰Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿»»∆»≈ƒ¿»««
Û¯z‰33Û¯z‰ ¯Á‡ ‰t ÏÚ ÔÈa34È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â , «…∆≈«∆«««…∆¿»«»¬≈

‡l‡ :B‡ ,ÈBÏt LÈ‡Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡35 «¿À∆∆¿»»»≈ƒ¿ƒ∆»
‰È‰ Ì‡ :‰Ê È‡z ÏÚ Ëb‰ dÏ Ô˙Â ,ÈBÏt LÈ‡Ï¿ƒ¿ƒ¿»«»«≈«¿«∆ƒ»»

„·Ú B‡ Ì"ekÚ LÈ‡‰ B˙B‡36ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ B‡ »ƒ«∆∆»»∆»ƒ
ÂÈÁ‡ B‡ ÂÈ·‡ B‡ ‰ÈÁ‡Â ‰È·‡ ÔB‚k ,‰Â¯Ú37È¯‰ - ∆¿»¿»ƒ»¿»ƒ»»ƒ»ƒ¬≈

BÏ LiL LÈ‡‰ B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â ;¯Lk Ëb ‰Ê38da ∆≈»≈¿ƒ»»»ƒ∆≈»
ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLec˜39ÏÚ Û‡Â ƒƒ««ƒ∆≈«»≈»ƒ¿««

ÔË˜ ‡e‰L Èt40‰Ê ÔÈ‡Â Ëba ¯iL È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ƒ∆»»≈≈∆¬≈ƒ≈«≈¿≈∆
˙e˙È¯k41‰È‰ .42˙BÁ‡ ÏÚa‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ,d ¿ƒ»»««¬»∆««ƒ∆

d˙BÁ‡ ˙eÓz Ì‡ ,‰Â¯Ú ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ ÌBi‰«»»∆»ƒ∆¿»ƒ»¬»
dÏ ¯zÓ ‰È‰È43˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -44. ƒ¿∆À»»¬≈»≈¿…∆∆

הגט.33) נתינת בשעת הזכירו לא אינו 34)ואפילו בזה
הלכה  לקמן וכמבואר נתינה, בשעת כן לה שיאמר עד פוסל

לעיל 36)חוץ.35)טז. כמבואר קידושין, בני  שאינם
הט"ו. פ"ד אישות עליהם 37)הל' לה אין אלה כל

נמצא  יב) ד, (שם בערוה" תופסין קידושין ש"אין קידושין,
להם. ראויה אינה פנויה היא שאפילו בגט, שייר שלא

לו".38) "יש התימנים: בכת"י וכן רומי, בדפוס
קידושין,39) להם ויש ה"ו. פ"א, אישות הל' לעיל המנויים

הי"ד. פ"ד שם שיגדל,40)כמבואר עד קידושין בר ואינו
ה"ז. שם חוץ"41)כמבואר "תנאי וזה א. פה, גיטין

לכל  זה גם התירה שלא הגט, בגוף שייר שהרי בגט, הפוסל
עצמו  בגט אין מנת" "על בלשון: המנוסח תנאי כן לא אדם,
על  עמה שהתנה אלא אדם, לכל התירה שהרי שיור, שום
שהם  תנאים כשאר אלא זה ואין לפלוני, תנשאי שלא מנת

וברש"י). פב. לו.42)(שם התירה לא שהגט פלוני אותו
זה 43) ואין לו, מלהנשא מעכבתה המגרש של שיורו נמצא

נפשט.44)כריתות. שלא ספק א. פה, שם

.ÂÈnÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿À∆∆¿»»»ƒƒ
,CÈ˙efÓ ıeÁ :B‡ ;ÌÏBÚa ‰zÚ BÈ‡L ,„ÏeiL∆ƒ»≈∆≈«»»»ƒ¿«ƒ
˙eÊÏ Ï·‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ ‰È‰z :¯ÓBÏk¿«ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈¿»»»¬»ƒ¿
ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;LÈ‡ ˙L‡ ¯eq‡a z‡ È¯‰¬≈«¿¿ƒ≈∆ƒ¬≈«¿À∆∆¿»
Ck¯„k ‡lL Ï·‡ ,ı¯‡‰ Ïk C¯„k CÈÏÚ ‡B·iL ÈÓƒ∆»»«ƒ¿∆∆»»»∆¬»∆…¿«¿≈
ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;CÈ¯eq‡a z‡ È¯‰¬≈«¿¿ƒ«ƒ¬≈«¿À∆∆¿»»»
Lc˜˙‰Ï ˙¯zÓ ‡È‰L ,¯ÓBÏk ,¯ËLa Lc˜nÓƒ¿«≈ƒ¿»¿«∆ƒÀ∆∆¿ƒ¿«≈
˙L‡ ¯eq‡a z‡ È¯‰ ¯ËLa Ï·‡ ,‰‡È··e ÛÒÎa¿∆∆¿ƒ»¬»ƒ¿»¬≈«¿¿ƒ≈∆

˙¯Ù‰Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;LÈ‡ƒ¬≈«¿À∆∆¿»»»≈¬»«
CÈ¯„45˙eLÈ‡ ÌeL CÈÏÚ ÈÏ ¯‡L ‡Ï :¯ÓBÏk , ¿»«ƒ¿«…ƒ¿«ƒ»«ƒƒ

;ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰ ÔÈÚÏ ÈzL‡ z‡L ,CÈ¯„ ˙¯Ù‰Ó ıeÁ≈¬»«¿»«ƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬»«¿»ƒ
‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ B‡46Ì‡L ,‰M¯È ÔÈÚÏ B‡ ; ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»¿ƒ¿«¿À»∆ƒ

˜ÙÒ BÊ È¯‰ el‡Ó „Á‡ ÏÎa - ‰pL¯ÈÈ ‰˙Ó≈»ƒ»∆»¿»∆»≈≈¬≈»≈
˙L¯‚Ó47. ¿…∆∆

ואישה 45) יקימנו "אישה יד): ל, (במדבר בה שנאמר
שלא 46)יפרנו". מזה, חוץ דבר לכל ומגרשה כהן, שהוא

יא): כב, (ויקרא אמרה והתורה תרומה, באכילת תיאסר
נמצא  אוכלת, היא קידושיו וע"י בו" יאכל הוא כספו "קנין

וב'תוספות'). שם, (גיטין בגיטו שייר נסתפק 47)זה שם.
להם. נפשט ולא לחכמים

.ÊÔ·e‡¯Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿À∆∆¿»»»≈¿≈
dÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÔBÚÓLÂ48Ô·e‡¯Ï ˙¯zÓ z‡ È¯‰ : ¿ƒ¿¿»«¿»«»¬≈«¿À∆∆ƒ¿≈

,È‡z‰ Ïh· È¯‰L ;˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿¬≈¿…∆∆∆¬≈ƒ≈«¿«
dÏ Ô¯Èz‰ Ô‰a ‰˙‰L ÌÈL‡‰L49. ∆»¬»ƒ∆ƒ¿»»∆ƒƒ»»

(מגידֿמשנה).48) ואמר שנית, לה ונתנו ממנה ונטלו שחזר
על 49) ואסרה לאלו התירה השניה שבאמירתו אומרים ואין

תמצי  'אם בדרך שנפשטה בעיא פב: (שם העולם כל
לומר').

.ÁdÏ ¯Ó‡50dÈ‡ BÊ È¯‰ - Ô·e‡¯Ï ˙¯zÓ z‡ È¯‰ : »«»¬≈«¿À∆∆ƒ¿≈¬≈≈»
:dÏ ¯Ó‡ .ÔBÚÓL ÏL B‡z Ïha ‡Ï È¯‰L ;˙L¯‚Ó¿…∆∆∆¬≈…ƒ≈¿»∆ƒ¿»«»
Û‡ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ,ÔBÚÓLÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰¬≈«¿À∆∆¿ƒ¿¬≈«¿À∆∆«

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓLÏ51d¯Èz‰ ‡Ï ‡nL . ¿ƒ¿¬≈∆¿≈≈ƒ∆»…ƒƒ»
‡L ‰ÊÂ ;„ÓBÚ B¯eq‡a Ô·e‡¯e ,ÔBÚÓLÏ ‡l‡¯Ó ∆»¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈¿∆∆»«

B‡ .ÔBÚÓLÏ Û‡ Ì„‡ ÏÎÏ :¯ÓBÏk ,'ÔBÚÓLÏ Û‡'«¿ƒ¿¿«¿»»»«¿ƒ¿
‡e‰Â - 'ÔBÚÓLÏ Û‡' ¯Ó‡L ‰ÊÂ ;ÏkÏ d¯Èz‰ ‡nL∆»ƒƒ»«…¿∆∆»««¿ƒ¿¿
.B‡˙a Ô·e‡¯Ï ‰È‰ CeÓÒ ÔBÚÓML ,Ô·e‡¯Ï ÔÈc‰«ƒƒ¿≈∆ƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»

ושמעון.50) מראובן חוץ תחילה לה שאמר ספק 51)זה
פ"י  לקמן מבואר מגורשת, ספק ודין פג.). (שם נפשט שלא

ה"ג.

.Ë¯ÁÓÏe ÈzL‡ z‡ ÔÈ‡ ÌBi‰ :¯Ó‡Â ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»¿»««≈«¿ƒ¿ƒ¿»»
BÈa ˙¯kL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÈzL‡ z‡«¿ƒ¿ƒ≈»¿…∆∆¿««ƒ∆»«≈

ÌBi‰ dÈ·Ï52‰f‰ ÌBi‰ ÔÓ :ÔÈhba ÔÈ·˙Bk CÎÈÙÏ . ¿≈»«¿ƒ»¿ƒ«ƒƒƒ««∆
ÌÏBÚÏe53. ¿»

כרותה 52) היא הרי היום, ממנו שכרתה כיון אומרים ואין
בזה). אחרת דיעה שם ולרש"י פו. (שם לעולם ממנו

תקנה,53) מחמת אלא זה ואין הי"ב, פ"ד לעיל כמבואר
הזה  היום מן כמפרש: הוא הרי שסתם כל - הדין מצד אבל

ובמגידֿמשנה). פו. (שם ולעולם

.ÈÈÎÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈««¿ƒ
˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡L ,Ë‚ BÈ‡ -54Ïk B‡ ÈiÁ ÈÓÈ Ïk . ≈≈∆≈∆¿ƒ»¿≈««»

BÈa ˙¯k È¯‰L ;Ëb ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt [ÈiÁ] ÈÓÈ¿≈«≈¿ƒ¬≈∆≈∆¬≈»«≈
B˙B‡ ˙eÓiLk ˙eL¯ ‰ÈÏÚ BÏ ¯‡Mz ‡ÏÂ ,dÈ·Ï¿≈»¿…ƒ»≈»∆»¿¿∆»

ÈBÏt55. ¿ƒ
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בו.54) קשורה היא חייה ימי הוא.55)שכל כשימות או
מיד  להנשא ומותרת בו, קשורה תהא שלא זמן שיהא נמצא

שם). רי"ד ותוס' (רש"י תנאו תקיים והיא

.‡È„Ú CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…≈¿ƒ¿≈»ƒ«
Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL56CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL . ¿ƒ¬≈∆≈∆…≈¿ƒ¿≈»ƒ

˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÌÏBÚÏ57CÎÈÙÏ .58, ¿»≈≈∆¬≈≈∆¿ƒ¿ƒ»
¯Oa ÈÏÎ‡z ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈∆ƒ≈«¿»∆……¿ƒ»»
,Ë‚ BÈ‡ - ÌÏBÚÏ (‰Ê) ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ,ÌÏBÚÏ (‰Ê)∆¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ∆¿»≈≈

Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ;˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡L59. ∆≈∆¿ƒ«¿ƒ¬≈∆≈

וגם 56) רשות, עליה לו תשאר לא יום שלשים לאחר שהרי
לא  שמא חוששים אין ולפיכך תנאו, לקיים לה אפשר

בו. זה 57)תעמוד תנאי לקיים בו קשורה היא ימיה שכל
תהיה  אביה ימות שאם ואע"פ וברש"י) ה. (קידושין מחמתו
אביה", "בית עוד נקרא שאינו זה, לבית להכנס מותרת
"כל  לדין דומה זה אין - הי"א נדרים מהל' בפ"ח כמבואר
שהרי  הקודמת, בהלכה הנזכר גט" זה הרי פלוני, חיי ימי
אף  בו להכנס תותר לא עולמית בו להכנס שנאסרה זה בית
מפני  בו להכנס תותר לא אביה ימות אם ואפילו פעם,
(שאינו  נשתנה כשלעצמו שהבית מפני אלא הותר, שהאיסור
תותר  לא עמה שהתנה מה שעל נמצא אביה"), "בית עוד
על  לדין: דומה זה והרי היתר, שום לאיסורה ואין לעולם
(מגידֿ הבאה בהלכה המבואר לפלוני, תנשאי שלא מנת

האומר".58)משנה). "וכן ר"מ: רומי גיטין 59)בדפוס
ב. פג,

.·ÈBÈ‡ - ÈBÏÙÏ È‡Opz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…ƒ»¿ƒƒ¿ƒ≈
Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .Ë‚≈»¿»∆∆¿≈»¬≈∆ƒ≈
˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL B‡ ,ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ˙Ó ÏÚ«¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆…≈¿ƒ¿≈

ÈÎÈiÁ ÈÓÈ Ïk B‡ ,ÌÏBÚÏ CÈ·‡60:dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . »ƒ¿»»¿≈««¿ƒ¬»ƒ»«»
È¯‰ - ‰L ÌÈMÓÁ „Ú ÈBÏÙÏ È‡Opz ‡lL ˙Ó ÏÚ«¿»∆…ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ»»¬≈

Ëb ‰Ê61‰˙‰L ÔÓÊ Ïk BÏ ‡Opz ‡ÏÂ .62Ì‡Â . ∆≈¿…ƒ»≈»¿«∆ƒ¿»¿ƒ
Ú¯ÙÓÏ Ëb‰ ÏËa - ˙‡O63¯Lk „Ïe‰ - BnÚ ‰˙Ê . ƒ≈»≈«≈¿«¿≈«»¿»ƒ«»»»≈

ÔÈ‡eOp‰ ÏÚ ‡l‡ ‰˙‰ ‡lL ,¯Lk Ëb‰Â64. ¿«≈»≈∆…ƒ¿»∆»««ƒƒ

אין 60) פלוני, חיי ימי כל אלא נמשך התנאי שאין ואע"פ
הרי  פלוני, ימי כל יין תשתי שלא "עלֿמנת לדין: דומה זה
לשתות  מותרת תהיה שם כי י, הלכה לעיל המבואר גט" זה
אסור  היין שאין נמצא פלוני, בחיי בו שנאסרה יין אותו
ואף  לעולם, בנישואיו נאסרה זו אבל עולם, איסור עליה
לבית  תלכי "שלא בדין: לעיל וכביאורנו לו, תותר לא פעם
ל"עלֿ דומה זה והרשב"א הרמב"ן ולדעת לעולם". אביך
מגורשת  שהיא - פלוני" חיי ימי כל יין תשתי שלא מנת

סכ"ב). קמג, סי' בשו"ע וכן יש 61)(מגידֿמשנה, שהרי
לאיסורה. מיד,62)היתר להנשא מותרת לאחרים אבל

אלא  נישואין אין שהרי לפלוני, תינשא שמא חוששים ואין
פב:). גיטין ('תוספות' עצמה תקלקל לא ובודאי מדעתה,

ממזרים,63) - זה "פלוני" שלפני הקודם מהבעל ובניה
לפלוני  נשאת ואפילו סט"ז). קמג, (סי' בשו"ע כמבואר
בטל  הגט זה, תנאי על שגרשה הראשון בעלה שמת לאחר
נמצא  כן, לא שאם ממזרים. הקודם מהבעל ובניה - למפרע

הרי  חייה ימי כל אלא עולמית פלוני אותו על נאסרה שלא
סוברים  ויש (מגידֿמשנה). לבינה" בינו כרת שהרי גט, זה
גדולות'). ('הלכות תנאו בטל בעלה, שמת שכיון

אין 64) לפלוני לו נישאת אם שגם ואףֿעלֿפי א. פג, גיטין
שלא  התנה, כן דעת על - בטל הגט שהרי כזנות, אלא זה

(מגידֿמשנה). נישואין בדרך תעשה

.‚È˙‡O Ì‡ ,ÈBÏÙÏ È‡OpzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒƒ≈
e¯Ó‡ Ï·‡ .ÌÈ‡z‰ Ïk ¯‡Lk ,Ëb ‰Ê È¯‰ - BÏ¬≈∆≈ƒ¿»»«¿»ƒ¬»»¿

ÌÈÓÎÁ65.¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÈBÏt B˙B‡Ï ‡Ï ‡Opz ‡Ï : ¬»ƒ…ƒ»≈…¿¿ƒ¿…¿«≈
ÔÈ˙B Ô‰ÈL :e¯Ó‡È ‡nL ,‡Opz ‡Ï ÈBÏÙ B˙B‡Ï¿¿ƒ…ƒ»≈∆»…¿¿≈∆¿ƒ

‰ÊÏ ‰Ê ‰zÓa66‡l‡ Ë‚ BÈ‡L ,‡Opz ‡Ï ¯Á‡Ïe ; ¿«»»∆»∆¿«≈…ƒ»≈∆≈≈∆»
‡Ï - ÈBÏt B˙B‡Ï ˙‡OÂ ‰¯·Ú .È‡z‰ Ìei˜a¿ƒ«¿«»¿»¿ƒ»¿¿ƒ…

‡ˆz67- ÈBÏt B˙B‡Ï ‡OpzL Ì„˜ ¯Á‡Ï ˙‡O . ≈≈ƒ»¿«≈…∆∆ƒ»≈¿¿ƒ
ÈMÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆ˙Â ,Ëb‰ ÏËa68. »≈«≈¿≈≈¿«»»«¿≈¿ƒ»≈ƒ≈ƒ

א.65) פד, שם,66)שם (רש"י מזה גדול לעז לך ואין
סב:). שבת חשש 67)וראה ומשום התנאי, נתקיים שהרי

תצא. לא אשת 68)לעז יאמרו שלא עין. מראית משום
הראב"ד  ולדעת ה"ד. פ"י לקמן השווה גט, בלא יוצאה איש
את  להכשיר תקנה יש ה"א) פ"ו, גיטין ה'ירושלמי' (ע"פ
בעלה  שיגרשנה (אחרי פלוני לאותו שתינשא ע"י הוולד
לבעלה  לחזור שאסורה אלא למפרע, הגט ויתקיים השני)
נפסק  וכך הנישואין' מן גרושתו 'מחזיר משום השני,
לפלוני  שתינשא היתה המגרש שכוונת סובר, ורבינו בשו"ע.
לה  ואין הגט בטל - תחילה לאחר כשנשאת ולפיכך תחילה,
רבינו, לדעת מסייעת פד.) (גיטין הש"ס וסוגיית תקנה.

זו. תקנה בה הוזכרה לא שהרי

.„ÈÔÈ‡L ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÈlL ¯Èp‰Â Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈¿«¿»∆ƒ≈»¿…∆∆∆≈
˙e˙È¯k ‰Ê69‰Ê È¯‰ - ¯Èp‰ ˙‡ ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ ; ∆¿ƒ«¿»∆ƒ¿ƒƒ∆«¿»¬≈∆

Ôz˙Â ,Ëb70. ≈¿ƒ≈

וראה 69) הגט. של הנייר לעצמו שהשאיר [כיון ב. כ, גיטין
ולפי  הט"ז. פ"ה למעלה זה וכעין שם. הרשב"א בחידושי
- שמעון של והנייר גיטך זה הרי לה אמר אם זה, טעם
כריתות. זה והרי כלום, השאיר לא לעצמו שהרי מגורשת,
כלום  לה נתן לא שלו, שהנייר "כיון פירש: שם רש"י אבל

באויר"]. פורחות אותיות בשעת 70)שנמצאו כי שם.
ומתנה  מחזירתו, היא זמן ולאחר שלה, הנייר היה הגירושין

עה:). שם (רש"י מתנה שמה להחזיר עלֿמנת

.ÂË:dÏ ¯Ó‡Â dÏ B˙e ·‰Ê ÏL ÒË ÏÚ Ëb‰ ˜˜Á»««≈««∆»»¿»»¿»«»
d˙a˙k ‰Ïa˜˙Â .¯Lk - C˙a˙Îe Ch‚ ‰Ê È¯‰71, ¬≈∆ƒ≈¿À»≈»≈¿ƒ¿«¿»¿À»»

ÌÈÏLÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;d˙a˙k È„k Òha LÈ Ì‡ƒ≈««¿≈¿À»»¿ƒ««¿ƒ
d˙a˙k72. ¿À»»

פרעון,71) לשם היתה שהנתינה אומרים, ואין ב. כ, שם
אלא  בידה", "ונתן בו: שנאמר הגט נתינת חסרה ועדיין
סי' לאהע"ז ופר"ח ט"ז ראה לשניהם, עולה אחת נתינה
זה  שהרי כ:) (שם בחידושיו הרשב"א וכתב ס"ח. קכד,
נתקבלה  שאם כתובתך, ומחלי גיטך התקבלי כאומר:
ואינה  באויר פורח הגט כתב נמצא זה, בטס כתובתה
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צורך  אין כי יתכן - (הי"ד) למעלה רבינו [ולדעת מגורשת
גמורה]. כריתות זוהי שהרי מכיסו.72)לכך,

.ÊËÔB‚k ,Ëb‰ Ïh·nL È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ Ïk»«¿»≈«¿«∆¿«≈«≈¿
ÈÓÈ Ïk ÔÈÈ ‰zLz ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎ‡z ‡lL dÏ ‰˙‰L∆ƒ¿»»∆……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ»¿≈

‰ÈiÁ73ÈBÏtÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ ‰È‰zL B‡ ,74, «∆»∆ƒ¿∆À∆∆¿»»»ƒ¿ƒ
ÌÈ‡z ¯‡L ‰ÈÏÚ ‰˙‰L B‡75:Û¯z‰ ˙·È˙k Ì„˜ ∆ƒ¿»»∆»¿»¿»ƒ…∆¿ƒ««…∆

- dÏ B˙e B˜ÁÓe ¯ÊÁÂ Ëba ·e˙k B‡z ‰È‰ Ì‡ƒ»»¿»»«≈¿»«¿»¿»»
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰76È‡z‰ ‰È‰ Ì‡Â ;77‰t ÏÚ78 ¬≈»≈¿…∆∆¿ƒ»»«¿««∆

‡Ïa dÏ B˙BÂ ¯ÊBÁÂ ‰pnÓ Ëb‰ ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈«≈ƒ∆»¿≈¿¿»¿…
.¯Lk È‡˙a B‡ ÏÏk È‡z¿«¿»ƒ¿«»≈

יא.73) הלכה לעיל כמבואר גט, אינו 74)שאינו זה שאף
הגט  את פוסלים התנאים אלה וכל ה"ה, לעיל כמבואר גט,
שם. כמבואר התורף, לאחר בו נכתבו אם אפילו

אלא 75) פוסלים אינם והם הגט, מבטלים שאינם הכשרים,
ה"ד. לעיל כמבואר התורף, כתיבת קודם כשהזכירם

התורף,76) הוא הגט, עיקר שהרי א. פה, ודף ב. פד, גיטין
כריתות. זו ואין הגט בגוף זכות לו שנשארה בפסול, נכתב

הבאה.77) בהלכה כמבואר מפלוני", "חוץ של
התורף 78) לאחר זה תנאי התנה אבל לידה, נתינתו בשעת

כמבואר  כשר, גט זה הרי נתינה, בשעת הזכירו ולא בעלֿפה
ב. פד, בגיטין ומקורו ה"ה. לעיל

.ÊÈÏ ¯Ó‡Â BzL‡Ï Ëb Ô˙pL È¯‰ ?„ˆÈkz‡ È¯‰ :d ≈«¬≈∆»«≈¿ƒ¿¿»«»¬≈«¿
Ì‡ ,ÈBÏtÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓe ‰Êa ˙L¯‚Ó¿…∆∆»∆À∆∆¿»»»ƒ¿ƒƒ
˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â dÏ B˙e ¯ÊÁÂ ‰pnÓ BÏË¿»ƒ∆»¿»«¿»»¿»«»¬≈«¿À∆∆

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Chb ‰Ê È¯‰ :B‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ79ÔÎÂ . ¿»»»¬≈∆ƒ≈¬≈¿…∆∆¿≈
.Ba ‡ˆBik Ïk…«≈

את 79) הרי ויאמר: יחזור אלא ממנה יטלנו לא אם אבל
זכתה מותרת  שכבר הגט, להכשיר יועיל לא אדם, לכל

ומאחר  ה"א. פ"י לקמן כמבואר הכהונה, מן להפסל בגיטה
לה  ויתננו שיטלנו עד לתקנו יכול אינו אותו , קנתה שכבר
ודקדק  פד:). (גיטין ה"ט פ"א לעיל וראה כשרה. נתינה
התנאים  שבשאר ו, ס"ק קמז סי' לאהע"ז שמואל' ה'בית
הזכירם  אם ימיה, כל בשר תאכל שלא כגון הגט, המבטלים
שהרי  לכהונה, אותה פוסלים ואינם הואיל נתינה, בשעת
צורך  אין ה"א, פ"י לקמן וכמבואר התורה, מן בטל הגט
תנאו  שמבטל ויאמר יחזור אלא ממנה, זה גט וליטול לחזור
כאן, רבינו שדייק וזהו כג, הלכה לקמן כמבואר כשר, והגט

בלבד. "תנאיֿחוץ" אלא מנה ולא

.ÁÈÌÈ˙‡Ó BÏ ÔzzL È‡z ÏÚ BzL‡Ï Ëb Ô˙Bp‰«≈≈¿ƒ¿«¿«∆ƒ≈»«ƒ
¯ÊÁÂ ,ÊeÊ80ÌÈ„Ú ÈÙa ¯Á‡ È‡z ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â81 ¿»«¿ƒ¿»»∆»¿««≈ƒ¿≈≈ƒ

ÂÈ¯·„ eÏha ‡Ï - ÌÈL ÈzL ÂÈ·‡ LnLzL∆¿«≈»ƒ¿≈»ƒ…ƒ¿¿»»
:dÏ ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ,ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ ÌÈB¯Á‡‰»«¬ƒ∆»ƒƒ∆»¬≈∆¿≈»
- ˙ˆ¯ ,˙LnLÓ - ˙ˆ¯ .ÌÈ‡z‰ ÈMÓ „Á‡ ÈOÚ¬ƒ∆»ƒ¿≈«¿»ƒ»»¿«∆∆»»

˙˙B82ÔÓ „Á‡Â ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ‡Â . ∆∆¿≈∆»ƒ»ƒƒ¿∆»ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈB¯Á‡‰83ÔzzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡ . »«¬ƒƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ¿»»∆»∆ƒ≈

BÏ ÔzzL ÌÈL ÈÙa ‰˙‰Â ¯ÊÁÂ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ»«ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«ƒ∆ƒ≈
ÌÈ˙‡Ó ÏL È‡z‰ Ïha ¯·k - ÊeÊ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿»ƒ≈«¿«∆»«ƒ

ÊeÊ ˙B‡Ó LÏL ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆe84.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»ƒ≈¿≈¿≈…«≈»∆

הראשון.80) תנאו שקיימה מסר 81)לפני שכבר אחרי
או  להוסיף יכול זאת ובכל הראשון, תנאו עם לידה הגט

מנת" "על התנה לא כי תנאו, יהיה",לשנות "אם אלא
זמן  כל אחר, תנאי על להתנות "שיכול ה"א לעיל כמבואר
לידה". הגט שהגיע אע"פ הראשון התנאי נתקיים שלא

א.82) עו, שבתנאי 83)גיטין העדים מן אחד כלומר,
מצטרפים  אינם השני, שבתנאי העדים מן ואחד הראשון,

זה. בגט תנאי שהיה בתנאו 84)להעיד נתכוין ודאי כאן
הם  אחד בענין שניהם שהרי הראשון, תנאו את לעקור השני

שם). (גיטין,

.ËÈ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ‰Ê ¯·„ ‰OÚzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆«¬∆»»∆¿»¬≈∆
.‰OÚz ÔÓÊ ‰nk L¯t ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„Á‡ ÌBÈ L¯ÙÓkƒ¿»≈∆»ƒ¿…≈≈«»¿««¬∆
ÈnÚ ÈOÚzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆«¬ƒƒƒ
˙Ó ÏÚ ,‡a‡ ˙‡ ÈLnLzL ˙Ó ÏÚ ,‰Î‡ÏÓ¿»»«¿»∆¿«¿ƒ∆«»«¿»
Ì‡ B‡ ‰Î‡ÏÓ BnÚ ‰˙OÚ Ì‡ ;Èa ˙‡ È˜ÈzL∆»ƒƒ∆¿ƒƒ»¿»ƒ¿»»ƒ
„Á‡ ÌBÈ Ba ‰˜È‰L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ ÂÈ·‡ ˙‡ ‰LnLƒ¿»∆»ƒ∆»∆≈ƒ»¿∆»
‰Úa¯‡ CB˙a ‡e‰Â ,Ba ˜BÈ Ôa‰L ÔÓf‰ CB˙a¿«¿«∆«≈≈¿¿«¿»»

L„Á ÌÈ¯OÚÂ85ÂÈ·‡ ˙Ó B‡ Ôa‰ ˙Ó .Ëb ‰Ê È¯‰ - ¿∆¿ƒ…∆¬≈∆≈≈«≈≈»ƒ
Ë‚ BÈ‡ - LnLzL B‡ ˜ÈzL Ì„˜86. …∆∆»ƒ∆¿«≈≈≈

מאכלות 85) הל' וראה הכ"ו. פי"א לקמן כמבואר ללידתו,
ה"ה. פ"ג ואינה 86)אסורות התנאי, נתקיים לא שהרי

וראה  עה:), (גיטין ואניקהו הבן לי תן לומר: יכולה
זה  הרי שלדעתם הבן, מת דיבורֿהמתחיל שם ב'תוספות'
והרי  צרכו, כדי להרויח אלא לצערה זה נתכוין שלא גט,

לכך. הוצרך לא

.ÎÈLnLz B‡ Èa ˙‡ È˜ÈzL ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡»«»«¿»∆»ƒƒ∆¿ƒ¿«¿ƒ
.L¯tL ÔÓf‰ ˙ÓÏLÓ BÊ È¯‰ - ÌÈL ÈzL È·‡ ˙‡∆»ƒ¿≈»ƒ¬≈«¿∆∆«¿«∆≈≈
ÔÈ‡ :·‡‰ ¯Ó‡L B‡ ,ÔÓf‰ CB˙a ·‡‰ B‡ Ôa‰ ˙Ó≈«≈»»¿«¿«∆»«»»≈
Ìi˜˙ ‡Ï È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÈLnLzL ÈBˆ¿̄ƒ∆¿«¿≈ƒ≈≈∆¬≈…ƒ¿«≈

È‡z‰87.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿«¿≈…«≈»∆

לא 87) והרי לצערה, זה נתכוין מסויים, זמן ופירש הואיל
ובר"ן). שם, (גיטין תנאו נתקיים ולא נצטערה

.‡ÎÓ ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙ ¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ‰˙ :ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ Ô‡kÓƒ»¿«¿ƒ»¿»¿¿ƒ

BzÚcÓ88dÈ‡ - ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ƒ«¿¬≈¿…∆∆¿««¿ƒ≈»
˙L¯‚Ó89Ïa˜Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â BÁ¯k ÏÚa BÏ ‰˙ . ¿…∆∆»¿»¿«»¿¿≈∆¿«≈

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ -90BzÚcÓ ÔzzL „Ú ,91¯Ó‡Â ¯ÊÁ . ¬≈∆≈»«∆ƒ≈ƒ«¿»«¿»«
dÈ‡ - CÏ ÔÈÏeÁÓ Ô‰ È¯‰ :ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a dÏ»¿«¿ƒ¬≈≈¿ƒ»≈»

È‡z‰ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L ,˙L¯‚Ó92ÌÈLÏL CB˙a ˙Ó . ¿…∆∆∆¬≈…«¬»«¿«≈¿¿ƒ
ÏÈ‡B‰ - ÌBÈ93‰˙ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ eÓÏLÂ94, ƒ¿»¿«¿ƒ¿…»¿»

.˙L¯‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"i`pYd dVrp `l ixdW ,zWxbn Dpi` - Kl oilEgn od ixd£¥¥§¦¨¥¨§Ÿ¤¤¤£¥Ÿ©£¨©§©
."'Ek

הגירושין  במעשה פוגע ואינו מחליש אינו התנאי
עם  הקב"ה שהתנה למה במהותו דומה והוא כשלעצמו,
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אתם  התורה מקבלים ישראל "אם בראשית מעשה
כמאמר  ובוהו" לתוהו אתכם מחזיר אני לאו ואם מתקיימין
יראה  בתחילה ושקטה" יראה "ארץ הפסוק על המדרש
אמנם  יכול זה שתנאי וכשם שקטה, תורה מתן ואחר

ענין הוא אבל הבריאה מעשה את עצם נוסףלבטל על
הנ"ל  התנאי גם כך כלום, חסר שאינו עצמו המעשה
המעשה  יתבטל התנאי יתקיים לא אם שאף בגירושין,
את  המבטל שני דבר כמו זה הרי מקום מכל מעיקרא,
כל  בשלימותו עומד כשלעצמו הגירושין ומעשה המעשה,

התנאי. נתמלא לא עוד
.47 dxrd 192 cenr h"i wlg zegiy ihewl it lr

אומרים 89)בהסכמתו.88) ואין התנאי, נתקיים לא שהרי
עד:). (גיטין בלבד לזרזה אלא זה נתכוין לא

תצא.90) לא נשאת ואם תנשא, לא ולכתחילה מדבריהם.
הסוברת 91) דיעה לאותה לחוש יש איש אשת באיסור כי

ולפיכך  נתינה. אינה - כרחו בעל נתינה שם) (גיטין,
השניה  כדיעה לפסוק יש הדין מן אבל תינשא, לא לכתחילה
ולפיכך  נתינה, שמה בעלֿכרחו נתינה הסוברת: עה.) (שם
ה"ז. פי"ב, ויובל שמיטה הל' והשווה תצא, לא נשאת אם

אם 92) אבל עד:). (שם נצטערה ולא לצערה נתכוין שהרי
הלכה  בסמוך כמבואר מגורשת, זה הרי לגמרי התנאי ביטל

(מגידֿמשנה). אינן.93)כג אלו תיבות התימנים, בכת"י
בהלכה 94) כמבואר ליתן, יכולה אינה וליורשיו בחייו,

הבאה.

.·ÎÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ
dÈ‡ - ÔzzL Ì„˜ ˙Óe ,ÔÓÊ Ú·˜ ‡ÏÂ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿…»«¿«≈…∆∆ƒ≈≈»
ÔzzL ‡l‡ ‰ÈÏÚ ‰˙‰ ‡lL ,ÂÈL¯BÈÏ ÔzÏ ‰ÏBÎÈ¿»ƒ≈¿¿»∆…ƒ¿»»∆»∆»∆ƒ≈

BÏ95ÔÓÊ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L ,Ëb‰ ÏË· ‡ÏÂ .96,CÎÈÙÏ . ¿…»≈«≈∆¬≈…»«¿«¿ƒ»
È¯‰ - ˙eÓiL Ì„˜ Ú¯˜ B‡ Ëb‰ „·‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««≈ƒ¿«…∆∆»¬≈

‡Opz ‡Ï BÊ97¯ÊÏ98ıÏÁzL „Ú99. …ƒ»≈¿»«∆«¬…

א.95) עד, התנאי 96)גיטין שיתקיים שאיֿאפשר אע"פ
הכסף  לנתינת זמן קבע ולא הואיל אולם הבעל, מת שהרי
זמן", לה ל"קבע בניגוד בפועל, יבוטל שהתנאי איֿאפשר
רבינו  ולמד בפועל. התנאי נתבטל בזמן נתנה לא אם שאז
זה  "הרי הי"א): פ"ט ולקמן עו: (גיטין שאמרו ממה זה דין
חודש, עשר שנים ועד מכאן באתי לא אם מעכשיו גיטך
לא  . . . שיבוא שאיֿאפשר אע"פ חודש. י"ב בתוך ומת
- התנאי" כשיתקיים חודש י"ב אחר עד יבם במקום תנשא
מגורשת  אינה להתבטל, לתנאי ואיֿאפשר שמת שאע"פ הרי
"כשיתקיים  חודש י"ב אחר עד יבם במקום גמורים גירושין

(מגידֿמשנה). בפועל" שהרי 97)התנאי דחוק, הלשון
לא  לפיכך שימות, קודם הגט ואבד הואיל הנותנת' 'היא
סי' (אהע"ז ה'טור' וגירסת שתחלוץ, עד יבם במקום תנשא
תינשא" ולא מספק מגורשת זו "הרי רבינו: בדברי קמג)
ליתא. "מספק" ותיבת תימן, בכת"י גוונא וכהאי

אח.98) הבעל התנאי 99)כשהניח נתקיים לא שהרי
"לא  שהרי יכולה, אינה ולהתייבם ליבום, היא זקוקה ועדיין

מתייבמת, ולא וחולצת מגורשת כספק היא והרי הגט", בטל
ה"ז. פ"ו וחליצה יבום הל' השווה

.‚ÎB‡ ÈBÏt ÈÏk ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
,·‚ B‡ „‚a B˙B‡ B‡ ÈÏk B˙B‡ „·‡Â ,ÈBÏt „‚a∆∆¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆ƒ¿«
„Ú ,Ë‚ BÈ‡ - ÂÈÓ„a ÊeÊ ÛÏ‡ BÏ ‰˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿»∆∆¿»»≈≈«

BÓˆÚ „‚a B˙B‡ B‡ ÈÏk B˙B‡ ÔzzL100B‡ ,101„Ú ∆ƒ≈¿ƒ∆∆«¿«
È‡z‰ Ïh·iL102. ∆¿«≈«¿«

בהחזרת 100) לצערה אלא זה נתכוין שלא ב. עד, גיטין
סי' בשו"ע גם (הובאה שם הרא"ש ולדעת עצמו. הבגד
גט. זה הרי דמיו בקבלת מתרצה הבעל אם ס"ו), קמג,

אינה.101) זו תיבה (ר"מ), רומי שיאמר:102)בדפוס
וליטלו  לחזור צריך ואינו תנאי. שום בלא גיטך זה הרי

יז. הלכה לעיל בביאורנו כמבואר ממנה,

.„ÎÌ„˜ ¯Á‡ dLc˜Â È‡z ÏÚ ‰L¯b˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿»«¿«¿ƒ¿»«≈…∆
,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ ,È‡z‰ Ìi˜˙iL∆ƒ¿«≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¬≈¿À∆∆

Ëb‰ ÏË·e È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â103‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«»≈«≈≈»¿ƒ»
da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÈMÓ Ë‚104Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ≈ƒ∆¬≈≈ƒƒ¿ƒ»¬»ƒ

Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - Ëb‰ ÏË·e È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ ˙‡Oƒ»¿…ƒ¿«≈«¿«»≈«≈¿ƒ»≈
ÈMÓ105e¯‡aL BÓk ,106. ƒ≈ƒ¿∆≈«¿

לא 103) עליה שהתנה כגון בפועל, התנאי ביטול ע"י
קצוב  זמן תוך זה דבר שתעשה או ועשאתו, זה דבר לעשות
לקיימו, בידה שעדיין תנאי אבל עשאתו. ולא הזמן ועבר
למפרע, מגורשת היא הרי התנאי תקיים ואם תלוי, הדבר

השני. קידושי בה תפסו היא 104)וממילא איש שאשת
שמותרת  ומובן איש. באשת תופסין קידושין ואין מראשון,
אשת  יאמרו שמא חוששים "ואין הראשון לבעלה לחזור
היה  תנאי יאמרו - נשאת שלא כיון גט, בלא יוצאה איש
ה"ו). פ"י לקמן רבינו (מדברי נתקיים" ולא בקידושין

גט,105) בלא יוצאה איש אשת יאמרו שלא מדבריהם,
לענין  ב פח, ביבמות כמבואר שניהם, על נאסרה וממילא
הש"ס  משוה ב צא, ושם ונשאת, בעלך מת לה שאמרו אשה
השווה  ונשאת", בעלה "מת לדין בטל", בגט "נשאת דין

ה"ד. פ"י יג.106)לקמן הלכה לעיל

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מרע,1) שכיב גט בגירושין, תנאי דיני המשך רבינו בו ביאר

שליחות. בגט, העדים חתימת

.‡Úe·˜ ÔÓÊ ¯Á‡Ï BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰2BÊ È¯‰ - «¿»≈∆ƒ¿¿««¿«»«¬≈
È‡˙Ï ‰ÓBc ‰Ê È¯‰Â .Ú·wL ÔÓf‰ ÚÈbiLk ˙L¯‚Ó¿…∆∆¿∆«ƒ««¿«∆»««¬≈∆∆ƒ¿«
ÚÈbiLk ˙L¯b˙Ó ‡È‰L - È‡˙Ï ‰ÓBc .È‡z BÈ‡Â¿≈¿«∆ƒ¿«∆ƒƒ¿»∆∆¿∆«ƒ«
È¯‰ È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰L - È‡z BÈ‡Â ;Ú·wL ÔÓf‰«¿«∆»«¿≈¿«∆«¿»≈«¿«¬≈

L¯‚3ÔÓf‰ B˙B‡ ÚÈbiL „Ú L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,4. ≈≈¿∆¬«ƒ…≈≈«∆«ƒ««¿«
B‡z ÏtÎÏ CÈ¯ˆ È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ ,CÎÈÙÏ5‰ÊÂ , ¿ƒ»«¿»≈«¿«»ƒƒ¿…¿»¿∆

B¯·c ÏtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡6ÔÈ‡z‰ ÈËtLÓ ¯‡LÏ ‡ÏÂ , ≈»ƒƒ¿…¿»¿…ƒ¿»ƒ¿¿≈«¿»ƒ
e¯‡aL7. ∆≈«¿

שלשים 2) לאחר אלא בו תתגרשי ולא גיטך, זה לה: שאמר
שאינם 3)יום. אלא גירושין, בתורת לידה גט שהגיע
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התנאי. שיתקיים עד לידה 4)נגמרים גט הגיע שלא
כהגדרת  שקבע, הזמן עד פקדון בתורת אלא גירושין בתורת

ה"ה. בסמוך קיים 5)רבינו הגירושין ומעשה הואיל
עד  לבטלו, יכול בלבד דיבור שהוא התנאי אין בפועל,
אין  כי כחוק, התנאי משפטי בכל וממולא כפול שיהיה

מעשה. מבטל על 6)דיבור דיבור אלא כאן ואין הואיל
התנאי  דבר שיהא הוא בדין לחול, העתידים גירושין
דיבור. מבטל דיבור כי כפול, שאינו אףֿעלֿפי מבטלו,
מודים, "הכל ה"ג: פ"ג קידושין ב'ירושלמי' הדברים ומקור
ירדו  מקודשת), (תהיי גשמים שירדו לאחר אמר: שאם
שלא  ואע"פ מקודשת", אינה לאו ואם מקודשת, גשמים
לאחר  מגורשת את הרי לה: אמר אם והואֿהדין תנאו. כפל

ה"אֿב.7)זמן. פ"ו אישות הל' לעיל

.·‡ÏÂ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ¿¬≈∆ƒ≈¿…
˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ‡l‡ Ba ÈL¯b˙zƒ¿»¿ƒ∆»¿««¿ƒ≈»¿…∆∆

ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ‡l‡8„·‡ B‡ ∆»¿««¿ƒ¿ƒ≈«««»«
˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÌÈLÏL CB˙a Û¯O B‡ Ëb‰9. «≈ƒ¿«¿¿ƒ≈»¿…∆∆

חמה 8) לכשתצא גיטך זה עו:): (גיטין שאמרו כמו
מיתה. לאחר גט שאין גט, אינו בלילה, ומת מנרתיקה

שיהיה 9) צריך יום, שלשים לאחר אלא חל הגט ואין הואיל
א. עד, גיטין והשווה זמן. באותו קיים

.‚ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa ezÁÈp‰Â ‰ÎÏ‰10B‡ ·‚Â , »¿»¿ƒƒ«¿ƒ≈¿»«ƒ¿ƒ¿«
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÌMÓ „·‡11,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - »«ƒ»¿««¿ƒ¬≈¿…∆∆

‰„ÁÈÂ Ba ˙L¯b˙nL ÌBia Ìi˜ Ëb‰ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰12 ƒ¿»»«≈«»«∆ƒ¿»∆∆¿ƒ¬»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯ BÈ‡L ÌB˜Óa B˙B‡13˙eL¯ ÈcvL , ¿»∆≈¿»«ƒ∆ƒ≈¿

ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ÔÈ‡ ÌÈa¯‰14. »«ƒ≈»ƒ¿»«ƒ

ולהתחכך 10) שם לעבור אדם בני דרך שאין לכתלים, סמוך
וברש"י). פו: (כתובות סי'11)בכתלים (אהע"ז ה'טור'

יום, ל' בסוף הרבים רשות בצדי הגט "הניחה הביא: קמו)
יום". ל' לאחר משם קבעה.12)ונגנב הקצתה,

והריהו 13) המקנה, מידי חפץ בו לקנות הוא ראוי זה ומקום
בר  מונח לקנין 14)שותה.כאילו הראוי מקום שאינה

הגט  אפילו ולפיכך ה"ה. פ"ב מכירה בהל' כמבואר משיכה,
אינו  שהרי מגורשת, אינה - בו שמתגרשת ביום קיים

ה"ט. מכירה מהל' בפ"ב וראה שם). (כתובות, ברשותה

.„L¯‚Ó ÔÈ„k BÈc - ‰OÚÓa ÔÈLe¯b‰ ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«≈ƒ¿«¬∆ƒ¿ƒ¿»≈
Ch‚ ‰Ê È¯‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÓÊ ¯Á‡««¿«≈«¿∆»«»ƒ»¬≈∆ƒ≈
BÊ È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL „Ú Ba ÈL¯b˙z ‡ÏÂ¿…ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈
‡ÏÂ ,B‡z ÏtÎÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔzzL ¯Á‡ ˙L¯b˙Óƒ¿»∆∆««∆ƒ≈¿≈»ƒƒ¿…¿»¿…
ÏÚ L¯‚ ‡Ï È¯‰L .e¯‡aL ÔÈ‡z‰ ÈËtLÓ ¯‡LÏƒ¿»ƒ¿¿≈«¿»ƒ∆≈«¿∆¬≈…≈≈«
ÔÈLe¯b‰ ‰Ïz ‡l‡ ,‰Ê L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú ‡l‡ ,È‡z¿«∆»¬«ƒ…≈≈∆∆»»»«≈ƒ

L¯b˙z Ck ¯Á‡Â CÎÂ Ck ˙iOÚa15. «¬ƒ«»»»¿««»ƒ¿»≈

"לאחר 15) ה"ג): פ"ג (קידושין הנ"ל ה'ירושלמי' כדברי
ואם  מקודשת, גשמים ירדו - מקודשת) (תהיי גשמים שירדו

תנאו. לכפול צריך שאינו הרי מקודשת". אינה לאו

.‰ÔÓÊ Ú·wL ‰ÊÏ È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ ÔÈa ‰Óe«≈«¿»≈«¿«¿∆∆»«¿«
ÏÚ L¯‚Ó‰L ?‰OÚÓa Ô‡Ïz B‡ ÔÈLe¯bÏ- È‡z «≈ƒ¿»»¿«¬∆∆«¿»≈«¿«

.È‡z‰ Ìi˜˙iL „Ú ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡Â ,ÔÈLe¯b ÌL LÈ≈»≈ƒ¿≈»¿ƒ«∆ƒ¿«≈«¿«
Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰L¯b˙ - È‡z‰ Ìi˜˙iLk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿»¿»ƒ»»«≈
¯ÊÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,d˙eL¯a BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ìi«̃»««ƒ∆≈ƒ¿»¿≈»¿ƒ»«¬…
,È‡z‰ Ìi˜˙pL ¯Á‡ d˙eL¯a B˙BÈ‰Ï B‡ BÏhÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»««∆ƒ¿«≈«¿«
˙‡O Ì‡Â .ÔÈLe¯b ˙¯B˙a ‰lÁz d„ÈÏ ÚÈb‰ È¯‰L∆¬≈ƒƒ«¿»»¿ƒ»¿«≈ƒ¿ƒƒ≈

e¯‡aL BÓk ,‡ˆz ‡Ï - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜16. …∆∆ƒ¿«≈«¿«…≈≈¿∆≈«¿
ÚÈb‰ ‡Ï - ‰OÚÓa B‡ ÔÓÊa ÔÈLe¯‚ ‰ÏBz‰ Ï·‡¬»«∆≈ƒƒ¿«¿«¬∆…ƒƒ«
„Ú ÔB„wt ˙¯B˙a ‡l‡ ,ÔÈLe¯b ˙¯B˙a d„ÈÏ Ëb≈¿»»¿«≈ƒ∆»¿«ƒ»«
,CÎÈÙÏ .‰OÚn‰ ‰OÚzL „Ú B‡ Ú·wL ÔÓf‰«¿«∆»««∆«¬∆««¬∆¿ƒ»

d˙eL¯a Ëb‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ÔÓf‰ ÚÈb‰Lk17B‡ , ¿∆ƒƒ««¿«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»
Ba B˙B‡ ‰„ÁiL ÌB˜na ‰È‰iL B‡ ,epÏh˙Â ¯ÊÁz«¬…¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆«»∆ƒ¬»

d˙eL¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡18Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk , ««ƒ∆≈¿»¿∆≈«¿¿««»
B‡ Ú·wL ÔÓf‰ ÚÈbiL Ì„˜ ˙‡O Ì‡Â .Ba L¯b˙zƒ¿»≈¿ƒƒ≈…∆∆«ƒ««¿«∆»«
‡ˆz - ÔÈLe¯b‰ Ba ‰ÏzL ‰OÚn‰ ‰OÚzL Ì„…̃∆∆«¬∆««¬∆∆»»«≈ƒ≈≈
ÔÈ‡Â ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚL ;¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈∆¬«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿≈

ÌL Ô‡k19ÔÈLe¯b20. »≈≈ƒ

שם.16) בביאורנו וראה ה"א. פ"ח, נחשבת 17)לעיל ואז
הזמן. הגעת לאחר עכשיו נתקיימה כאילו הקודמת הנתינה

ועדיין 18) הרבים, כרשות שאינם הרבים, רשות בצדי כגון
ברשות  להניחתו בניגוד הקודמת, מרשותה הגט יצא לא
ופסקה  מרשותה, בה יוצא שלה גמור ממון שאפילו הרבים,
לא  - בידה" "ונתן אמרה: והתורה הקודמת, נתינתו ממילא

הי"ב. פ"א לעיל כמבואר מעצמה, היא בדפוס 19)שתקח
ה"ז  אישות מהל' בפ"ד וראה זו. תיבה חסרה וויניציאה,

מג. הי"א,20)והערה פ"ז אישות הל' לעיל השווה
גירושין, לענין רבינו למד ומשם ב. נט, בקידושין שמקורו

כמבואר לזה, זה הושוו א.ששניהם ה, בקידושין

.ÂÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â BzL‡ „Èa Ëb Ô˙Bp‰«≈≈¿«ƒ¿¿»«»ƒ…ƒ¿ƒƒ
Ëb ‰Ê ÔÈ‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó21‰Ê È¯‰ - ˙L¯‚Ó z‡ ÔÈ‡ B‡ »«ƒ≈∆≈≈«¿¿…∆∆¬≈∆

ÏÏk L¯‚ ‡Ï22ÈeÏz ‡ÏÂ È‡z ÏÚ ‡Ï ,Ëb Ô‡k ÔÈ‡Â , …≈≈¿»¿≈»≈…«¿«¿…»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰OÚÓa¿«¬∆¿≈…«≈»∆

גיטך.21) זה הרי לה: אמר אם 22)ולא שמשמעו אע"פ
(ראה  הן" שומע אתה לאו ש"מכלל מגורשת, תהיה תתן
מגורשת" את "הרי בפירוש אמר שלא כל - א) לו, שבועות
אמרו  וכן איש, אשת איסור חומר משום מגורשת, אינה -
לרבי  אית מקום "בכל ה"ג): פ"ג, (קידושין ב'ירושלמי'
חומר  . . . ליה לית וכאן הן, שומע אתה לאו ממשמע מאיר

בעריות". הוא

.Ê‡lL B‡z ÔÈÚ ‰È‰ÈÂ È‡z ÏÚ L¯‚Ï ‰ˆB¯‰»∆¿»≈«¿«¿ƒ¿∆ƒ¿«¿»∆…
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú L¯b˙z23‰Ê ÔÈÚ ‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¬≈∆ƒƒ¿»∆

‰Ï˙ÈÂ ,È‡z ÔBLÏa24B‡ Úe·˜ ÔÓÊa B˙‡È·a È‡z‰ ƒ¿¿«¿ƒ¿∆«¿«¿ƒ»ƒ¿«»«
È˙‡a ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡iL ÔB‚k ?„ˆÈk .B˙ÎÈÏ‰a«¬ƒ»≈«¿∆…«»ƒ…»ƒ

Ô‡kÓ25È˙‡a Ì‡Â ,Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ƒ»¿«¿ƒ¬≈∆≈¿ƒ»ƒ
Ë‚ ‰È‰È ‡Ï - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a26Ëb‰ Ô˙BÂ ; ¿¿ƒ…ƒ¿∆≈¿≈«≈

Èa‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡È B‡ .d„ ¿»»…«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆…
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú BÊ ‰È„ÓÏ ‡B·‡27‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈…«≈

‰Êa28. »∆
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שיצטרך 23) זמן" לאחר "המגרש דין לו שיהיה רוצה ואינו
ה"ה. לעיל כמבואר הזמן, כשיגיע ברשותה הגט להיות

"ויתנה".24) התימנים: מעכשיו.25)ובכת"י =
קיים,26) תנאו אין יכפלנו לא שאם תנאו, לכפול צריך כאן

יום, שלשים בתוך יבוא אם אפילו מגורשת היא והרי
והי"ג. ה"ה אישות מהל' פ"ו לעיל אינו 27)כמבואר כאן

ובביאורנו). הי"ז (שם, לעיל כמבואר תנאו, לכפול צריך
א.28) עז, גיטין

.ÁÌÈLÏL „Ú ‡a ‡Ï Ì‡ Ë‚ ‰È‰iL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆ƒ¿∆≈ƒ…»«¿ƒ
,ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a C¯ca ‡a ‰È‰Â ,BÊ ‰È„ÓÏ ÌBÈƒ¿ƒ»¿»»»«∆∆¿¿ƒ
- ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ „Ú ‡a ‡ÏÂ ¯‰ B·kÚ B‡ ‰ÏÁÂ¿»»ƒ¿»»¿…»«««¿ƒ

Ë‚ ‰Ê È¯‰29.Òe‡ È‡ È¯‰ :ÁÂBˆÂ „ÓBÚ elÙ‡ . ¬≈∆≈¬ƒ≈¿≈«¬≈¬ƒ»
ÔÈhÈba Ò‡ ÔÈ‡L30ÔÈ‡L BzÚ„ ‰lbL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆≈…∆«ƒƒ¿««ƒ∆ƒ»«¿∆≈

L¯‚Ï BBˆ¯31. ¿¿»≈

בא.29) לא (כתובות 30)שהרי גט לבטל אונס טענת אין
ולא  יאנס לא שלפעמים צנועות, נשים משום והטעם, ב:)
לא  ולפיכך נאנס שמא תחשוש והיא גט), זה (והרי יבוא

(שם). עגונה ותשב מלהנשא ותדאג גילוי 31)בא, אין
ודעת  הכ"ה. פ"ו לעיל כמבואר בגיטין, מועיל דעת
באונס  אלא אמורים הדברים שאין א ג, בכתובות ה'תוספות'
חולי, כגון במקצת, המצוי אונס או נהר, עכבו כגון המצוי,
יאנס  שאם בפירוש, ולהתנות דעתו על להעלות לו שהיה

א  הגט. עליו יתבטל נפל כגון כלל, מצוי שאינו אונס בל
מכירה  ובהל' בטל. והגט בגיטין אונס טענת יש בזה הבית,
עמו  והתנה לחבירו, קרקע "המוכר רבינו: כותב ה"ה, פי"ט
לשלם, חייב (המוכר) יהיה זה בקרקע שיוולד אונס שכל
אם  אבל לשלם, חייב - המוכר מחמת וגזלה גוי בא אפילו
זועה  שבאה או . . . אותה משקה שהיה הנהר נפסק
ולא  הוא מצוי שאינו שאונס פטור, . . . אותה והשחיתה
אונס  וכל שהתנה, בעת הפלא זה דבר המוכר לב על עלה
אם  שאפילו הרי, הזה". התנאי בכלל אינו - מצוי שאינו
מצוי  שאינו אונס אין אונס, כל עליו לקבל בפירוש התנה
האונס  דבר הזכיר שלא בגיטין לתנאי קלֿוחומר בכלל,

(מגידֿמשנה). אנסו מחמת בטל שהגט בתנאו,

.Ë‰Èt „‚pÓ ¯·ÚiLk L¯b˙zL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆ƒ¿»≈¿∆«¬…ƒ∆∆»∆»
ÌBÈ ÌÈLÏL32‡·Â CÏB‰ ‡·Â CÏB‰ ‰È‰Â ,33‡ÏÂ ¿ƒ¿»»≈»»≈»»¿…

ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰LÈÂ CÏiLk - dnÚ „ÁÈ˙34‰È‰z ƒ¿«≈ƒ»¿∆≈≈¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆
ÌÈLÏL CB˙a ‡·Â CÏB‰ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .˙L¯‚Ó¿…∆∆¿««ƒ∆»»≈»»¿¿ƒ

ÌBÈ35¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ ,dnÚ „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,36. ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ»¬≈∆≈»≈
¯Ó‡Â ‰˙‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37‡È‰ È¯‰ : «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»¿»«¬≈ƒ

‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰ÈzÒit ‡lL ¯ÓBÏ ÈÏÚ ˙Ó‡∆¡∆∆»««∆…ƒ«¿ƒ»¬»ƒ…
,‡·e CÏB‰ ‰È‰Lk dÒit ‡nL ÔÈLLBÁ - dÈÓ‡‰∆¡ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»¿∆»»≈»

BÏ ‰ÏÁÓe38Ëb‰ Ïh·e ¯ÊÁÂ ,39ÈtÓe .dÒitLk »¬»¿»«ƒ≈«≈¿∆ƒ¿»ƒ¿≈
ÏeÒt Ëb‰ ‰È‰È ‰Ê LLÁ40ÔÎÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ¬«∆ƒ¿∆«≈»««¿ƒ¿≈

,L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï Ch‚ ‰Ê È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈»ƒ»¬≈∆ƒ≈¿««¿≈»»…∆
dÒit ‡nL ÔÈLLBÁ - ‰È„na dnÚ ‰È‰Â41„Ú , ¿»»ƒ»«¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»«
.ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡ :¯Ó‡iL∆…«∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ

כשאמר 32) והמדובר פניה. יראה ולא יום שלשים שישהה

עלֿמנת  ממני מגורשת את "הרי מנת": "על בלשון לה
לח. הערה להלן וראה יום", שלשים פניך מנגד שאעבור

אותה.33) כיון 35)רצופים.34)וראה גיטו, לנתינת
- אותה ראה שלא רצופים יום שלשים אחרֿכך שעברו

תנאו. בגט 36)נתקיים לגרשה אסור עמה, נתייחד אילו כי
ה"ה. פ"ג, לעיל כמבואר לבנה, קודם גיטה יאמרו שמא זה,

עדים.37) לפני הנתינה, לא 38)בשעת (שאם תנאו את
לטובתה  עיקרו שכל תתגרש). - יום שלשים פניה יראה
ומכיון  ממנה, יתרחק ולא אצלה שיהיה שרוצה ולהנאתה,
יום, שלשים פניה יראה לא אם אף - תנאו על  לו שמוחלת
בא, אינו אם לה איכפת שלא כיון התנאי, קיום זה אין

ה"י. להלן וראה ידה. על מתבטל שהגט שאף39ֿ)ונמצא
לעיל  נתבאר וכבר מנת', 'על או מעכשיו, לה: שאמר עלֿפי
בכל  - לבטלו יכול אינו לידה הגט שמשהגיע ה"א, פ"ח
הוא  הרי - התנאי שנתקיים לפני בטלוהו שניהם אם זאת
עו.) (גיטין במשנה מגירסתו זה דין לרבינו לו ויצא מבוטל.
שם  זה על ואמרו וכו'", פניך מכנגד שאעבור "עלֿמנת
לא  שאם הרי - באתי", שלא עלי נאמנת "באומר בגמרא:
"על  לה כשאמר אפילו הגט, לביטול מקום יש האמינה,

הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה מדין 40)מנת" כי מדבריהם,
פייסה. שמא לחוש ואין חזקתו, על דבר העמד תורה

עו:).41) (שם בעיר עמה הוא שהרי הגט, וביטל

.ÈdBˆ¯a ÔÈÈeÏz Ô‰L ÔÈ‡z‰ Ïk ÔÎÂ42˙ˆ¯ Ì‡Â , ¿≈»«¿»ƒ∆≈¿ƒƒ¿»¿ƒ»»
dÏÚ·Ï Ô˙B‡ ‰ÏÁÓe43dÏ ÔÈLLBÁ - Ëb‰ ÏËa »¬»»¿«¿»»≈«≈¿ƒ»

Òit ‡nL44ÌÈ¯·c ‰na .ÈÏÚ ˙Ó‡ :¯Ó‡iL „Ú , ∆»ƒ≈«∆…«∆¡∆∆»««∆¿»ƒ
Òb BalL ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯b˙Óa ?ÌÈ¯eÓ‡45;da ¬ƒ¿ƒ¿»∆∆ƒ«ƒƒ∆ƒ«»

‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ˙L¯b˙Óa Ï·‡¬»¿ƒ¿»∆∆ƒ»≈ƒ≈¿ƒ»∆»
Òit46. ƒ≈

להנאתי,43)ולהנאתה.42) אלא אמרתי כלום כאומרת:
שם). (ר"ן אתגרש שלא הנאתי בתנאי 44)זוהי זה וכל

(לכשיתקיים  הגט נתינת משעת מגורשת שהיא מנת" "על
בתנאי  אבל הסכמתה, בלא לבטלו יכול אינו לפיכך התנאי),
יכול  - התנאי כשיתקיים אלא מתגרשת שאינה יהיה" "אם
לעיל  כמבואר במחילתה, צורך ואין הגט לבטל בעצמו הוא
זמן  כל מנת" "על בתנאי אפילו הראב"ד ולדעת ה"א. פ"ח
במחילתה, צורך ואין הגט לבטל יכול התנאי, נתקיים שלא
שאם  היא, מה זו מחילה יודע איני ראשי, "חיי צווח: והוא
זמן  כל שבידה הגט לבטל יכול לגרשה, שלא עמה נתפייס

התנאי". נתקיים ואינו 45)שלא אליה, ומקורב רגיל
בפניה. שם:46)מתבייש מפרש ורש"י ב. כט, גיטין

לקמן  והשווה לפייסה". ומחזר עליו חביבה "בנשואה,
מא. הלכה

.‡ÈÔ‡kÓ È˙‡a ‡Ï Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰47„ÚÂ ¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ…»ƒƒ»¿«
,‡a ¯˙qa ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - L„Á ¯OÚ ÌÈL¿≈»»…∆≈¿ƒ∆»«≈∆»

Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L‰Úˆa ‡B·48ÔÓf‰ Ìz Ì‡Â . ∆≈∆∆¿≈»»»¿ƒ¿»¿ƒ««¿«
ÌÈL CB˙a ˙Ó .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ Ú·wL∆»«¿…»¬≈¿…∆∆≈¿¿≈
‡È‰ È¯‰Â ‡B·iL ¯LÙ‡ È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,L„Á ¯OÚ»»…∆««ƒ∆ƒ∆¿»∆»«¬≈ƒ
¯OÚ ÌÈL ¯Á‡ „Ú Ì·È ÌB˜Óa ‡Opz ‡Ï - ˙L¯‚Ó¿…∆∆…ƒ»≈ƒ¿»»«««¿≈»»

È‡z‰ Ìi˜˙iLk L„Á49. …∆¿∆ƒ¿«≈«¿«
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בזה.48)מהיום.47) המקילה השניה  וכלשון ב. עו, שם
כמבואר  מדבריהם, אלא אינו הזה החשש וכל הואיל

המקיל. אחרי הלך - ס הלכה לעיל בפועל,49)בביאורנו
מגורשת  היא ואז הכ"ב. פ"ח לעיל בביאורנו כמבואר
בתוך  להנשא תרצה אם אבל ליבום, זקוקה ואינה למפרע

שם). (גיטין, מיבמה לחלוץ תצטרך - חודש י"ב

.·ÈÈzÓ Ì‡ Ëb ‰Ê ‰È‰iL ‰˙‰L ‡È¯a50‰ÏBÁ B‡ , »ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿∆∆≈ƒ«ƒ∆
¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ Ëb ‰Ê ‰È‰iL ‰˙‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿∆∆≈ƒ«ƒ≈…ƒ∆…»«

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï - 'ÈzÓ Ì‡' ˙eÚÓLnL .ÌeÏk51, ¿∆«¿»ƒ«ƒ¿««ƒ»
‰zÚÓ BÚÓLÓe52È¯‰ - 'ÈzÓ Ì‡' ¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿»≈«»¿ƒ»ƒ»«ƒ«ƒ¬≈

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â ,'È˙BÓ ¯Á‡Ï' ¯ÓB‡k ‰Ê53. ∆¿≈¿««ƒ¿≈≈¿««ƒ»

יבם.50) לפני ליפול תצטרך אז.51)ולא יחול שהגט
למפרע.52) הגט יחול שאמות, זה תנאי יתקיים אם
בעלה 53) בנכסי האלמנה זכויות וכל ליבום. היא וזקוקה

יוסי  כרבי שהלכה הראב"ד ודעת עב.). (שם בה נוהגות
עליו". מוכיח שטר של "זמנו קלו.): (בבאֿבתרא האומר
אמר  כאילו זה הרי נתינתו, יום תאריך כתוב שבגט ומאחר
כמבואר  כשימות, מגורשת שהיא מתי, אם מהיום גיטך זה

הט"ו. זכיה מהל' בפי"ב וראה הבאה. בהלכה

.‚ÈB‡ ,ÈzÓ Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ«ƒ
‰È‰z ˙eÓiLÎe ,Ëb ‰Ê È¯‰ - ÈzÓ Ì‡ ÌBi‰Ó≈«ƒ«ƒ¬≈∆≈¿∆»ƒ¿∆

˙L¯‚Ó54. ¿…∆∆

ב'הגהות 54) דבריו (הובאו רבינוֿתם וכתב (שם). למפרע
משיאמר  "מעכשיו" שיאמר: טוב שיותר מיימוניות')
יש  - יום באותו ומת "מהיום" אמר שאם "מהיום",
לאחר  גט ואין מת וכבר התכוין היום מסוף שמא להסתפק,
היום  בסוף ומת "מהיום" אמר אפילו הרמב"ן ולדעת מיתה.

מגורשת. זו הרי -

.„È¯Á‡Ï ÌBi‰Ó B‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈∆ƒ≈≈«¿»≈«¿««
È˙˙ÈÓ55¯Á‡ ‡nL ;˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙Óe , ƒ»ƒ≈¬≈»≈¿…∆∆∆»««

‰ÎÓÒÂ ÂÈLÎÚÓ ÔBLlÓ Ba ¯ÊÁ ÂÈLÎÚÓ ¯Ó‡L∆»«≈«¿»»«ƒ¿≈«¿»¿»¿»
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÏÚ BzÚ„56. «¿«¿««ƒ»¿≈≈¿««ƒ»

או 55) מיתתי" לאחר מעכשיו גיטך זה "הרי אמר כלומר:
מיתתי". לאחר מהיום גיטך זה "הרי ולפיכך 56)אמר

מגורשת  היא שמא מתייבמת, ולא גט), אינו (שמא חולצת
מנכסי  ניזונת שאינה ומובן (שם). ליבם אסורה אחיו וגרושת
כמבואר  מספק", היורש מיד מוציאים "שאין המת בעלה

הכ"ה. אישות מהל' פי"ח לעיל

.ÂË˙Óe ,d˜Èz¯pÓ ‰nÁ ‡ˆzLÎÏ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈ƒ¿∆≈≈«»ƒ«¿≈»≈
Ë‚ BÈ‡ - ‰ÏÈla57˙Óe ,‰nÁ Á¯ÊzL ˙Ó ÏÚ . ««¿»≈≈«¿»∆ƒ¿««»≈

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla58Ìi˜˙È ‰nÁ Á¯ÊzLÎe , ««¿»¬≈¿…∆∆¿∆ƒ¿««»ƒ¿«≈
È‡z‰59‰Á¯Ê Ì‡L ‰ÈÏÚ ‰˙‰ .60Ë‚ ‰È‰È ‰nÁ «¿«ƒ¿»»∆»∆ƒ»¿»«»ƒ¿∆≈

;Ë‚ BÈ‡ - ‰ÏÈla ˙Óe ,Ë‚ ‰È‰È ‡Ï ‰Á¯Ê ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»…ƒ¿∆≈≈««¿»≈≈
˙nL „Ú È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï È¯‰L61¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â , ∆¬≈…ƒ¿«≈«¿««∆≈¿≈≈¿««

‰˙ÈÓ62. ƒ»

(57=) מנרתקה חמה לכשתצא אלא לגרשה זה נתכוין שלא

ברש"י  ראה וחמימותה, זהרה במלוא כלומר שלה, התיק מן
מיתה. לאחר גט ואין מקודם מת והרי פו:). לבבאֿמציעא

'מעכשיו'.58) כאומר 'עלֿמנת' האומר זו 59)שכל והרי
למפרע. וזהרורי 60)מגורשת מעונן, יום מחר שיהיה

ייראו. לא "אם 61)השמש בלשון: המנוסח תנאי שכל
התנאי, לכשיתקיים אלא חל הגט אין יהיה" לא ואם יהיה

ה"א. פ"ח לעיל א.62)כמבואר עז, גיטין

.ÊËÚ¯Ó ·ÈÎL63L¯‚Â BzL‡Ï Ëb ·˙kL64- „ÓÚÂ ¿ƒ¿«∆»«≈¿ƒ¿¿≈≈¿»«
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡65B˙zÓk Bhb ÔÈ‡L ,66Ì‡L . ≈»«¬…∆≈ƒ¿«¿»∆ƒ

L¯‚È ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Bhb :e¯Ó‡È ,Ba ¯ÊÁÈ ¯Ó‡z67, …««¬……¿ƒ¿««ƒ»¿»≈
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡L B˙zÓ BÓk68. ¿«¿»∆≈»»∆»¿««ƒ»

נופל 63) והריהו בשוק רגליו על להלך יכול שאינו "חולה
בפ"ח  רבינו (מלשון מרע" שכיב הנקרא הוא המיטה, על

ה"ב). ומתנה זכיה מיתתו 64)מהל' דבר הזכיר ולא סתם,
אם 65)במסירתו. אלא לגרשה גמרתי לא לומר מגיטו,

אני. חי והרי יבום), מזיקת (לפטרה כתב 66)אמות שאם
לתת  נתכוין שלא בו, חוזר - מחליו ועמד סתם נכסיו כל
מחמת  מצוה שהוא פירש לא ואפילו מותו, לאחר אלא כלום

ב. קנא, בבבאֿבתרא כמבואר ימות 67)מיתה, אם שהרי
זה  בפירוש: יאמר אם אפילו להכשיר ויבואו גט, זה הרי
שכיב  בגט מגורשת שלפיכך ידעו לא והם מותי, לאחר גיטך
לגרשה  שדעתו מותו), דבר הזכיר (לא סתם כשנתן מרע
(גיטין  הי"ג לעיל המבואר כדין שימות, עלֿמנת מעכשיו

וברש"י). מתנתו 68)עג. שתועיל היא, חכמים תקנת
שלא  כדי וכמסורים, ככתובים יהיו ודבריו מיתה, לאחר
(רשב"ם  קיימים דבריו שאין כשידע עליו, דעתו תיטרף

קמז:). שם, רבא דברי ע"פ קלג. בבאֿבתרא

.ÊÈÏÙÂ ,‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ ÌBi‰Ó Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈≈«ƒ«ƒ≈√ƒ∆¿»«
‰Êa ‡ˆBiÎÂ È¯‡ BÙ¯Ë B‡ LÁ BÎL B‡ ˙Èa ÂÈÏÚ»»«ƒ¿»»»¿»¬ƒ¿«≈»∆

Ë‚ BÈ‡ - ˙Óe69. ≈≈≈

שם 69) ו'ירושלמי' עג. (גיטין זה חולי מחמת מת לא שהרי
ה"ד). פ"ז

.ÁÈÂÈÏÚ ÏÙÂ ,‰Ê ÈÏÁÓ „ÓÚÈ ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ…«¬…≈√ƒ∆¿»«»»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯‡ BÙ¯Ë B‡ LÁ BÎL B‡ ˙Èa«ƒ¿»»»¿»¬ƒ¬≈»≈

˙L¯‚Ó70,‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ . ¿…∆∆¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ«ƒ≈√ƒ∆
˜eMa CÏ‰Â „ÓÚÂ71Ì‡ :B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - ˙Óe ‰ÏÁÂ ¿»«¿»««¿»»≈¿ƒƒ

Ëb ‰Ê È¯‰ - ˙Ó ÔBL‡¯‰ ÈÏÁ‰ ˙ÓÁÓ72Â‡Ï Ì‡Â , ≈¬«∆√ƒ»ƒ≈¬≈∆≈¿ƒ»
˜z Ì‡Â .Ë‚ BÈ‡ -73„ÓÚ ‡ÏÂ ÈÏÁÏ ÈÏÁÓ74˜eMa ≈≈¿ƒƒ«≈√ƒ»√ƒ¿…»««

„Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ëb ‰Ê È¯‰ -75. ¬≈∆≈¿≈»ƒ…∆

אם 70) - זה" מחולי יעמוד לא "אם באמרו: הכוונה שמא
ומגורשת. ממנו עמד לא והרי זה, חולי מתוך יעמוד לא
מת  לא והרי זה, חולי מחמת - זה " "מחולי הכוונה ושמא
מתייבמת  ולא וחולצת מספק מגורשת ולפיכך מחמתו.
וכן  שם, ל'ירושלמי' קרבן' ב'שירי וראה שם, (גיטין

אפרים'). 'מחנה משענת.71)בהגהות על שלא אפילו
הכ"ו. זכיה מהל' בפ"ח שבוודאי 72)וראה א. עב, גיטין

חולי. מאותו מת שהרי מחליו, כשעמד לגמרי נתרפא לא
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(מלשון 74)נעתק.73) בשוק" משענתו על הלך "ולא
הכ"ה). שם -75)רבינו לחולי חולי בין הלך ולא הואיל

שם). וברש"י עב: (שם הראשון מחולי בו יש ודאי

.ËÈ„Ú Ëb‰ ˙È˙pnL ÌÈÓi‰ Ïk ,ÔÈ‡z‰ el‡ ÏÎ·e¿»≈«¿»ƒ»«»ƒ∆ƒ¿ƒ««≈«
˙L¯‚Ó ‡È‰ È¯‰ È‡z‰ Ìi˜˙ÈÂ ˙eÓiL76ÏÎÏ ∆»¿ƒ¿«≈«¿«¬≈ƒ¿…∆∆¿»

¯·c77BnÚ „ÁÈ˙z ‡lL „·Ï·e .78e¯‡aL BÓk ,79. »»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈ƒ¿∆≈«¿

וכגירסת 76) ה"ד, פ"ה גיטין בתוספתא החכמים כדעת
(גיטין  שלנו בש"ס אבל דבר". לכל ש"מגורשת שם הרי"ף
מגורשת". ואינה מגורשת אומרים, "וחכמים הגירסה: עד.)

נדריה 77) ובהפרת ידיה ובמעשה במציאתה זכאי שאינו
יורשה כהן).ואינו הוא (אם לה מיטמא "שאם 78)ואינו

שמא  מגורשת, ספק זו הרי . . . עדים שני בפני עמה נתייחד
הגט". ובטל פ"י 79)בעלה לקמן וראה ה"ב. פ"ח לעיל

הי"ח.

.ÎÈ„k ,˙eÓiLk È‡z ÏÚ BzL‡ L¯‚Ï ‰ˆ¯L ‰ÏBÁ∆∆»»¿»≈ƒ¿«¿«¿∆»¿≈
˙L¯‚Ó ‰È‰z ‡Ï „ÓÚ Ì‡Â ,Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡lL80, ∆…ƒ…ƒ¿≈»»¿ƒ»«…ƒ¿∆¿…∆∆

ÂÈLÎÚÓ dL¯‚Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ81Û¯hz ‡lL È„k82BzÚc ¿…»»¿»¿»≈«¿»¿≈∆…ƒ»≈«¿
Û¯z‰ ·˙BkL ¯Á‡ Ëba ·˙Bk ‡e‰ Ck -83¯ÓB‡ B‡ , »≈«≈««∆≈«…∆≈

Ì‡Â ,Ëb ‰È‰È ‡Ï - ÈzÓ ‡Ï Ì‡ :Ëb‰ Ô˙BpLk dÏ»¿∆≈«≈ƒ…«ƒ…ƒ¿∆≈¿ƒ
È„k .Ëb ‰È‰È ‡Ï - ÈzÓ ‡Ï Ì‡Â ,Ëb ‰È‰È - ÈzÓ«ƒƒ¿∆≈¿ƒ…«ƒ…ƒ¿∆≈¿≈

‰È‰iL84ÏeÙk È‡z85Â‡ÏÏ Ì„B˜ Ô‰Â ,86ÁzÙÈ ‡ÏÂ , ∆ƒ¿∆¿«»¿≈≈¿«¿…ƒ¿«
˙eÚ¯ÙÏ ‰lÁz ÂÈt87˙L¯‚Ó ‰È‰z - ˙Ó Ì‡Â . ƒ¿ƒ»¿À¿»¿ƒ≈ƒ¿∆¿…∆∆

˙eÓiLk88‰˙ÈÓ Ì„˜ d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL ,‡e‰Â .89. ¿∆»¿∆«ƒ««≈¿»»…∆ƒ»

יוכל 80) לא סתם, יגרש שאם להתנות, מוכרח כרחו ועל
טז. הלכה לעיל כמבואר מחליו, כשיעמוד אפילו בו לחזור

לעיל 81) כמבואר מתי, אם מעכשיו גיטך זה הרי לומר:
יג. שהיא 82)הלכה בחשבו דעתו עליו תחלש תתבלבל,

להחזירה. יוכל לא כהן הוא ואם ממנו, מגורשת כבר
לעיל 83) כמבואר תנאי, שום כותבים אין התורף לפני כי

ה"ד. שיהיה.84)פ"ח, תימן: לא 85)בכת"י  שאם
תנאו. יתקיים כשלא אפילו היא מגורשת יכפול,

מהל'86) פ"ו לעיל וכמבואר ראובן, ובני גד בני כתנאי
ה"וֿיד. לא 87)אישות אם לומר: מקדים הוא לפיכך

התנאי  ועיקר יט.), (ברכות לשטן פיו יפתח שלא כדי מתי,
עה:). (גיטין ללאו" קודם ב"הן פותח שגיטו 88)הוא

שהתנאי  שכל הי"ח. פ"ו, לעיל השווה כאחד, באים ומיתתו
מיתה, לאחר גט זה אין עצמה, במיתה אלא אחר בדבר אינו
ואין  כאחד. באים ושניהם התנאי נתקיים המיתה בעת אלא
לאחר  כאומר זה הרי מתי, אם גיטך "זה לדין דומה זה
כפל  לא שם כי הי"ב) (לעיל מיתה" לאחר גט ואין מותי,
יחול  שהגט רצה אלא להתנות, בכלל התכוין ולא תנאו את
תנאי  אינו קבוע", זמן "לאחר האומר: כל כי מיתה. לאחר
התכוין  לא - תנאו את כשכפל כאן אבל ה"א), לעיל (ראה
במיתתו, גיטו תלה אלא מיתה, לאחר יחול שהגט לומר
(לחםֿ כאחד חלים ומיתתו וגיטו תנאו, נתקיים וכשימות

עד 89)משנה). ואם מיתתו, בשעת אלא מגורשת אינה כי
לאחר  גיטה קיבלה ואם תתגרש? במה - גיטה קיבלה לא אז

ה"ה. לעיל ראה לה? מועיל מה - מותו

.‡ÎÈ„k ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚a ‰ÎÊ :„Á‡Ï ¯Ó‡L ÏÚa««∆»«¿∆»¿≈¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿≈

B„ÈÏ Ëb‰ Ô˙Â ,Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡lL90ÏÚa‰ ˙Óe , ∆…ƒ…ƒ¿≈»»¿»««≈¿»≈«««
·¯L .˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL Ì„…̃∆∆«ƒ««≈¿»»¬≈»≈¿…∆∆∆…
CÎÈÙÏe ,Ì·È ÈÙÏ eÏtÈ ‡lL Ô‰Ï ‡e‰ ˙eÎÊ ÌÈLp‰«»ƒ¿»∆∆…ƒ¿ƒ¿≈»»¿ƒ»
,d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‰È‰zƒ¿∆»≈¿…∆∆««ƒ∆…ƒƒ«≈¿»»

¯Á‡ Ba dÏ ‰ÎÊÂ ÏÈ‡B‰91. ƒ¿»»»«≈

מעכשיו.90) זה בגט שתתגרש לקבלה, שליח עשאו
ע"י 91) קיבלתו כאילו זה והרי בפניו, שלא לאדם זכין כי

יבמה  את אוהבת היא ולפעמים הואיל אבל זה. שליח
שלא  לאדם חבין ואין לחובתה הוא זה שגט נמצא (גיסה),
וחולצת  מגורשת ספק זו הרי ולפיכך מגורשת, ואינה בפניו

קיח:). (יבמות מתייבמת ואינה

.·ÎË‚ e·˙k L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡92 »«»≈ƒ¿««¿≈»»…∆ƒ¿≈
¯Á‡Ï ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡L B‡ ,ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ∆»«»∆ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿««

ÔÈ·˙BÎ el‡ È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL93dÏ ÔÈ˙BÂ94 ¿≈»»…∆¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ»
ÏÚ Û‡ ,ÔÓf‰ CB˙a e‰e·˙k Ì‡Â .Ú·wL ÔÓf‰ ¯Á‡«««¿«∆»«¿ƒ¿»¿«¿«««

Ë‚ BÈ‡ - ¯Ó‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ï dÏ e‰e˙pL Èt95. ƒ∆¿»»¿««¿«∆»«≈≈
BÈ‡ - dÏ Ô˙piL Ì„˜ ˙Óe ,¯Ó‡L ÔÓÊ ¯Á‡ e‰e·˙k¿»««¿«∆»«≈…∆∆ƒ»≈»≈

Ë‚96B‡ Ëb‰ ˙È˙Ï ‰Ó„˜ ‰˙ÈÓ Ì‡ Ú„B ‡Ï Ì‡Â . ≈¿ƒ…«ƒƒ»»¿»ƒ¿ƒ««≈
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰˙ÈÓÏ ‰Ó„˜ Ëb‰ ˙È˙97. ¿ƒ««≈»¿»¿ƒ»¬≈»≈¿…∆∆

לאשתי.92) ותנו גט כתבו התימנים: ואין 93)בכת"י
לאחר  לה ויתנו חודש י"ב בתוך שיכתבו שכוונתו אומרים

שקבע 94)מכאן. הזמן אחר כותבים התימנים: ובכת"י
לה. לכתבו 95)ונותנים שלוחיו נעשו שלא ב. עו, גיטין

זמנו. וכשמת 96)לפני הבעל, מכוח בא שהשליח שם.
כט:). (שם שליחותו בטלה ואין 97)הבעל ב. עו, שם

שעכשיו  שכיון נתינה, בשעת חי בחזקת נעמידנו אומרים
מת  הנתינה לפני שמא אנו ומסופקים חזקתו, הורעה מת

שם). (ר"ן

.‚ÎÚe·M‰ ¯Á‡ Ë‚ ÈzL‡Ï e˙e e·˙k :Ô‰Ï ¯Ó‡98 »«»∆ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ≈«««»«
Úe·M‰ ¯Á‡ ‰L „Ú ‡l‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ -99¯Ó‡ . ≈¿ƒ∆»«»»«««»«»«

¯Á‡Ï „Ú [‡l‡] ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‰L ¯Á‡Ï :Ô‰Ï»∆¿««»»≈¿ƒ∆»«¿««
‰iL ‰MÓ L„Á100- L„Á‰ ¯Á‡Ï :Ô‰Ï ¯Ó‡ . …∆ƒ»»¿ƒ»»«»∆¿«««…∆

:¯Ó‡ .ÈL L„ÁÓ ˙aM‰ ¯Á‡Ï „Ú ÔÈ·˙Bk (ÔÈ‡)≈¿ƒ«¿««««»≈…∆≈ƒ»«
ÌBÈ ÛBÒ „Ú ˙aM‰ ¯Á‡Ï ÔÈ·˙Bk (ÔÈ‡) - ˙aL ¯Á‡Ï¿«««»≈¿ƒ¿««««»«

ÈLÈÏL101- ˙aM‰ Ì„˜ dÏ e˙e e·˙k :Ô‰Ï ¯Ó‡ . ¿ƒƒ»«»∆ƒ¿¿»…∆««»
dÏ ÔÈ˙BÂ ÈML ÌBÈ ÛBÒ „ÚÂ ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ ÔÈ·˙Bk102. ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ»

זו.98) שמיטה אחר כותבים,99)= השמינית השנה כל
'אחר' שכל כותבים, אין זו שנה שעוברת אחרי אבל

מופלג. ולא 'סמוך', ר"מ:100)פירושו: רומי בדפוס
שניה. משנה חודש לאחר עד כותבים שנה, לאחר

השבת 101) לאחר עד כותבים החודש, לאחר הנ"ל: בדפוס
סוף  עד השבת לאחר כותבים שבת, לאחר אמר שני. מחודש

שלישי. נקראים 102)יום ג, ב, א, שהימים: א. עז, גיטין
אב  שעברה, השבת שם נקראים על וששי חמישי רביעי ל

שם). (רש"י הבאה שבת שם על

.„Îe·˙k Ck ¯Á‡Â ¯Ó‡L ÔÓf‰ ¯Á‡ e¯Á‡L È¯‰¬≈∆≈¬«««¿«∆»«¿««»»¿
e·˙ÎÂ L„Á‰ ¯Á‡Ï Ô‰Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ,dÏ e˙Â¿»¿»¿∆»«»∆¿«««…∆¿»¿
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ÈL L„ÁÓ ˙B˙aL ÈzL ¯Á‡Ï dÏ e˙Â103È¯‰ - ¿»¿»¿««¿≈«»≈…∆≈ƒ¬≈
ÏeÒt ‰Ê104. ∆»

(כסףֿמשנה).103) שני חודש של שניה בשבת כלומר,
שהוא 104) כל הדין, שמצד תצא, לא נשאת ואם מדבריהם.

אלא  'לאחר', נקרא מופלג אפילו שאמר, הזמן אחר
לו, סמוך ממש 'אחר' שהוא בזמן לכתוב תיקנו שהחכמים

(כסףֿמשנה). מדרבנן פסול אלא כאן ואין

.‰ÎÌzÁÏÂ ·zÎÏ Ô‰Ï ¯Ó‡L ¯Á‡ dnÚ „ÁÈ˙ƒ¿«≈ƒ»««∆»«»∆ƒ¿…¿«¿…
:ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â .e·zÎÈ ‡Ï el‡ È¯‰ - dÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈»¬≈≈…ƒ¿¿¿«»…∆«¿»ƒ

ÏÒÙ dnÚ „ÁÈ˙pLk ,d„ÈÏ dÏ ÔzpL Ëb‰ Ì‡105 ƒ«≈∆ƒ«»¿»»¿∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿«
ÏÚ· ‡nL Ëb‰106·zÎ ‡lL ‰ÊÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,107Ì‡Â . «≈∆»»««»…∆»∆∆…ƒ¿«¿ƒ

Ë‚ BÈ‡ - dnÚ „ÁÈ˙pL ¯Á‡ dÏ e˙Â e·˙k108. »¿¿»¿»««∆ƒ¿«≈ƒ»≈≈

נפסד.105) התימנים: בכת"י וכן ר"מ, בדפוס
הי"ח.106) פ"י לקמן כמבואר בביאה, וקידשה
לפני 107) הגט וביטל פייסה, שמא לחוש יש שבוודאי

שנתייחד 108)כתיבתו. כל כי התורה, מן לגמרי ובטל
לגמרי. שליחותם וביטל בו חזר ודאי - אמירתו אחרי עמה
לעיל  (ראה תינשא בו נתגרשה שאם ישן, לגט דומה זה ואין
אחרי  הנתינה מעשה בעצמו עשה שם כי - ה"ה) פ"ג
מעשה  שום עשה לא כאן אבל הגט, שחיזק נמצא שנתייחד,
ואין  שליחותם ביטל ודאי שנתייחד, אחרי הגט לחיזוק

(מגידֿמשנה). כלום במעשיהם

.ÂÎÏÚ ·˙Bk „Á‡ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡»««¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆»≈«
Ìlk È„È109Ì‰Ó „Á‡ ·˙Bk - e·˙k ÌÎlk ; ¿≈À»À¿∆ƒ¿≈∆»≈∆
„ÓÚÓa110BÎÈÏBÓ - ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚ eÎÈÏB‰ .Ìlk ¿«¬«À»ƒ≈∆¿ƒ¿ƒƒ

ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚ eÎÈÏB‰ ÌÎlk ;Ìlk È„È ÏÚ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«¿≈À»À¿∆ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ
Ìlk „ÓÚÓa Ô‰Ó „Á‡ BÎÈÏBÓ -111. ƒ∆»≈∆¿«¬«À»

כולם.109) הקפיד 111)בנוכחות.110)בעבור שהרי
וראה  סז: (גיטין לביישה כדי שיוליכוהו כולם על והתנה

יח:). שם ברש"י

.ÊÎ- ÈzL‡Ï e˙e eÓ˙ÁÂ Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡»««¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓ˙BÁ Ô‰Ó ÌÈLe ,·˙Bk Ô‰Ó „Á‡112Ô‰Ó „Á‡Â , ∆»≈∆≈¿«ƒ≈∆¿ƒ¿∆»≈∆

ÌÈ„Ú‰ ÈMÓ „Á‡ ·˙Bk‰ ‰È‰ elÙ‡Â .dÏ B˙B¿»«¬ƒ»»«≈∆»ƒ¿≈»≈ƒ
Ba eÓ˙ÁL113‰Ê È¯‰ - dÏ B˙pL ÁÈÏM‰ ‡e‰Â , ∆»¿¿«»ƒ«∆¿»»¬≈∆

Ì‡Â .ÔÈÓ˙BÁ Ìlk - eÓ˙Á ÌÎlk :Ô‰Ï ¯Ó‡ .¯Lk»≈»«»∆À¿∆¬…À»¿ƒ¿ƒ
¯Ó‡Â ,Ô˙ˆ˜Ó ‰nL ÔÈa Ìlk ‰nL ÔÈa ,Ô‡Ó¿»»≈∆»»À»≈∆»»ƒ¿»»¿»«

eÓ˙Á ÌÎlk :Ô‰Ï ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - eÓ˙Á :Ô‰Ï114. »∆¬…¬≈∆¿≈»∆À¿∆¬…
¯‡M‰Â ,ÌÈ„Ú ÌeMÓ Ô‰ ‰lÁza ÔÈÓ˙BÁL ÌÈLe¿«ƒ∆¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ≈ƒ¿«¿»

È‡z ÌeMÓ115ÔÈÏeÒt ¯‡M‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .116B‡ , ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«¿»¿ƒ
¯ÁÓÏ ‰ÊÂ ÌBi‰ ‰Ê eÓ˙Á117- ‰a¯‰ ÌÈÓÈÏ elÙ‡ , »¿∆«¿∆¿»»¬ƒ¿»ƒ«¿≈

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰118- ‰ÓÈ˙Á Ì„˜ Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ¬≈∆≈»≈≈∆»≈∆…∆¬ƒ»
ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰119ÌÈBL‡¯‰ ÌÈMÓ „Á‡ ‰È‰ . ¬≈∆≈»≈»»∆»ƒ¿«ƒ»ƒƒ

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ÏeÒt120ÏeÒt „Ú e¯Ó‡È ‡nL , »¬≈∆≈»∆»…¿≈»
ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ˙Úa ˙B¯ËL ¯‡L ˙e„Úa ¯Lk»≈¿≈¿»¿»¿≈∆ƒ¿»≈ƒ

ÌÈa¯121e‰e¯ÈLÎ‰ ‡ÏÂ .122‡l‡ ÌÈa¯ ÂÈ„ÚL Ë‚a «ƒ¿…ƒ¿ƒ«≈∆≈»«ƒ∆»
¯wÚ‰ Ô‰ ‰¯ÈÒÓ È„ÚL ÈtÓ123. ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ»≈»ƒ»

ב.112) סו, כשר".113)שם ועד סופר "חתם א. פח, שם
אלא  הסופר, שיחתום הבעל ציוה לא שמא חוששים ואין
ופלוני  ולפלוני ויכתוב, פלוני לסופר אמרו לשנים אמר
שאין  הסופר, יתבייש שמא השליחים וחששו ויחתמו,
נמצא  הבעל, דעת בלא והחתימוהו בעד, אותו מקבלים
ה"ו, פ"ב לעיל רבינו פסק שכבר כדין, שלא חתם זה סופר
ואם  חתומו, ולעדים כתוב לסופר לומר צריך עצמו שהבעל
סז, בגיטין אמרו וכן פסול, גט זה הרי - אחרים ע"י אמר
ולא  חשש. כל אין וממילא בישראל" כן תיעשה "לא א:
אם  אלא לחתום, לסופר לכתחילה להכשיר רבינו נתכווין
(כסףֿמשנה). לה וינתן בדיעבד, הגט כשר - הסופר חתם

סז:).114) (גיטין חותמים המנויים אלה יח,115)וכל שם
יהיה  שלא - לביישה כדי - זה בגט תנאי הטיל כאילו ב.

כולם. שיחתמו עד כשר או 116)גט לזה, זה קרובים
ה"ו). אישות מהל' פ"ד לעיל (ראה לעדות פסולים

לעיל 117) (ראה כדין כתיבתו ביום חתמו הראשונים שנים
נתינתו  ולפני למחר, וזה היום זה חתמו והיתר הכ"ה) פ"א

כולם. חתמו עדים 118)לאשה בתורת חתמו לא כי שם.
הגט  היה עדים משום השאר היו ואילו תנאו, לקיים אלא
אחד  נמצא אם וכן הכ"ה). פ"א (לעיל 'מוקדם' משום פסול,
כל  כדין הי"ז) פ"א למעלה (ראה הגט נפסל פסול, מהם
במס' כמבואר כולה, בטלה - מקצתה בטלה שאם עדות

א. ו, תנאו.119)מכות נתקיים לא שהרי ב. סו, שם
שאז 121)מדבריהם.120) כעדים, לחתום כולם את וזימן

מהל' בפ"ה כמבואר כולה, בטלה - העדות מקצת בטלה אם
נמצא  הראשונים מהשנים אחד כשעד ודווקא ה"ו. עדות
בשאר  גם להכשיר יבואו שלא פסול, הגט אז - פסול
אם  אבל החתימה, כעיקר נראים הראשונים שהעדים שטרות
יאמרו  כי כשר, הגט - פסול נמצא העדים משאר אחד
ולא  בלבד, למילוי והשאר עיקר, הם הראשונים השנים
שם). עדות, הל' (כסףֿמשנה בשטרות להחליף יבואו

מדבריהם,122) פסול אלא בטל, הגט אין שהרי התורה, מן
(לחםֿמשנה). שטרות כבשאר ממש בטל יהיה לא ולמה

שנים 123) בפני נותנו עדים, בו שחתומים שאע"פ בגט,
ולפיכך  הט"ו), פ"א (לעיל מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר
בגט  החתומים הראשונים העדים מן אחד אם לחוש אין
אין  שטרות בשאר ואילו התורה, מן כשר והגט פסול, נמצא
עוד  אין חתימה עדי בהם יש אם כי  עיקר, המסירה עדי
חתימתם  מעדי אחד נמצא אם ולפיכך מסירה, בעדי צורך
ולוה  מלוה מהל' פי"א השווה התורה. מן הוא בטל - פסול

(מגידֿמשנה). ה"ו עדות מהל' ופ"ה ה"ב,

.ÁÎÌÈa¯Ï ¯ÓB‡‰L ,ÌÈÓÎÁ ewz124B‡ Ëb ·zÎÏ ƒ¿¬»ƒ∆»≈¿«ƒƒ¿…≈
ÌzÁÏ¯ÓB‡ - ‰·È˙ÎÏ Ì‡ :BzL‡Ï Ëb CÈÏB‰Ï B‡ «¿…¿ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈

:‰ÎÏB‰Ï ÔÎÂ ,ÈzL‡Ï Ëb ·zÎÈ ÌkÓ „Á‡ Ïk :Ô‰Ï»∆»∆»ƒ∆ƒ¿…≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
Ïk :Ô‰Ï ¯Ó‡È - ‰ÓÈ˙ÁÏ Ì‡Â ,CÈÏBÈ ÌkÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»…«»∆»

‰Ê Ë‚· eÓzÁÈ ÌkÓ ÌÈL125.ÈzL‡Ï ezÈÂ ¿«ƒƒ∆«¿¿¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ

רבים.124) יטעו 125)במעמד שמא כן, ידגיש לא שאם
נמצא  - כולם חתמו ולא והואיל התכוין, שלכולם לחשוב
אמר  שלא כל הדין, שלפי אףֿעלֿפי סז:). (גיטין בטל גט
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(כדלעיל  מוליך ואחד חותמים ושנים כותב אחד - "כולכם"
הכ"ז).

.ËÎÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰ÓÏÂ126ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ Ëb‰ È„Ú : ¿»»»¿¬»ƒ≈≈«≈≈¿ƒ
ÌÎlk :ÌÈa¯Ï ¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb ?‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿≈∆¿≈»∆»…«¿«ƒÀ¿∆
‡nL - ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê ÔÈÓ˙BÁ ¯Ó‡z Ì‡ .eÓ˙Á¬…ƒ…«¿ƒ∆∆…ƒ¿≈∆∆»
e„ÈÚ‰ ¯·kL ·LÁ˙Â ,d„Èa Ëb‰ Ïh˙Â ,ÌÈL e„ÈÚÈ»ƒ¿«ƒ¿ƒ…«≈¿»»¿«¿…∆¿»≈ƒ

È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba127. «¬«ƒ…ƒ¿«≈«¿«

הכ"ד.126) פ"א לעיל וראה ב. י, הוא 127)גיטין כי
גזרו  ולפיכך בטל, הגט ונמצא כולם חתימת על הקפיד
כמבואר  פסול, הגט שיהא "כולכם" אמר: כשלא אפילו

(שם). לעיל

.ÏÈzL‡Ï Ë‚ e·zÎÈ ÌkÓ ÌÈL :‰LÏLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
Ì˙ÁL ÔÈa - B·e ·‡ Ô‰a ‰È‰Â ,dÏ ezÈÂ eÓzÁÈÂ¿«¿¿¿ƒ¿»¿»»»∆»¿≈∆»«

„Á‡‰ ÌÚ ·‡‰ Ì˙ÁL ÔÈa „Á‡‰ ÌÚ Ôa‰128È¯‰ , «≈ƒ»∆»≈∆»«»»ƒ»∆»¬≈
ÌB˜Óa ÁÈÏL Ôa‰ ‰OBÚ Ì„‡‰L ;¯Lk Ëb ‰Ê∆≈»≈∆»»»∆«≈»ƒ«ƒ¿

·‡‰129. »»

האחר.128) (ר"מ): רומי א.129)בדפוס סו, גיטין

.‡ÏCÈÏBiL ÈBÏÙÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÌÈLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ
Ô‰Ó „Á‡ - dÏ CÈÏBiL ÁÈÏLÏ ez B‡ ,ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ«∆ƒ»∆»≈∆

ÔÈÓ˙BÁ Ì‰ÈLe ,·˙Bk130Ì‡Â .ÁÈÏLÏ ÔÈ˙BÂ ≈¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ
‰OÚ ‡lL ,Ë‚ BÈ‡ - dÏ e˙Â ÔÓˆÚa Ô‰ eÎÈÏB‰ƒ≈¿«¿»¿»¿»≈≈∆…»»

ÔÈLe¯‚Ï ÔÈÁeÏL Ô˙B‡131B˙B‡ eÏhÈ ?eOÚÈ „ˆÈk . »¿ƒ«≈ƒ≈««¬ƒ¿
B‡ Ô‰ÈÙa dÏ B˙BÂ ¯ÊBÁÂ ,ÁÈÏLÏ e‰ezÈÂ ‰pnÓƒ∆»¿ƒ¿¿»ƒ«¿≈¿¿»ƒ¿≈∆

ÌÈ¯Á‡ ÈÙa132È˙Ba¯Â .133BÈ‡L ¯·c ‰Ê Ë‚a e¯B‰ ƒ¿≈¬≈ƒ¿««¿≈∆»»∆≈
Ô‰lL ˙B‡ÁÒpa ‰È‰L LeaL ÈtÓ ,‰‡¯134. ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ∆»»«À¿»∆»∆

כז.130) הלכה לעיל לעיל 131)ראה וראה ב. כט, גיטין
לט. הלכה ולקמן ה"ט, הי"ז;132)פ"ב פ"ז, לעיל השווה

הי"ז. סג:),133)פ"ח, (לדף פ"ו גיטין לרי"ף הכוונה
עמוד  (שם ה'מאירי' כתב וכן מגורשת, ספק זו הרי שלדבריו

רבינו. דברי בכוונת שלפניהם,134)281), התלמוד בנוסח
מהו. לשליח ותנו "כתבו מביא: (שם) הרי"ף שם. בגיטין
סלקם  סילוק =) חייש לטרחייהו דילמא או סלקינהו סליקי
בגמרא. לפנינו הנוסחא וכן חשש)", לטרחתם שמא או
מהיות  סילקם אם כדלהלן: זו שבעיא שפיר, מדבריו ונראה
לשליח, למסרו אלא אינו ותפקידם הגט, להולכת שלוחים
(ורש"י  הגט בהולכת טרחה להם לחסוך התכוין שמא או
לה  ולהוליך לטרוח ירצו אם אבל אחר), באופן פירש שם
שם  עלתה שהבעיה ומתוך הם. רשאים בעצמם, גיטה
זו  הרי - לידה ונתנוהו הוליכוהו בעצמם הם אם ב'תיקו',
ומפרש  הנ"ל, כגירסא גורס אינו רבינו אבל מגורשת. ספק
אם  לשליח, שנמסר אחרי בדרך, הגט שאבד באופן הבעיא
אולי  או לגרש, לשליח ולמסרו שני גט לכתוב להם מותר
(וכפירש"י  שני גט לכתוב רשאים ואינם שליחותם עשו כבר
ב'תיקו' הגמרא נשארה בזה ורק הרי"ף), נוסחת לפי גם שם
ספק  כל אין שלפנינו בדין אבל מגורשת, ספק היא והרי
גט  אינו הוליכוהו ואם בעצמם, להוליכוהו יכולים שאינם
ובמגידֿמשנה  ה"ט, פ"ב לעיל וראה המשנה', ('מרכבת

שם).

.·ÏB˙e B·˙k ,ÈzL‡Ï Ëb ÈÏ ·˙k :¯ÙBqÏ ¯Ó‡»««≈¿…ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
ÌÈ„Ú ‡Ïa ÏÚaÏ135ÏËe ,ÁÈÏMÏ B˙e ÏÚa‰ B136 «««¿…≈ƒ¿»«««¿»«»ƒ«

ÌÈ„Ú ÈÙa ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb Ôz :BÏ ¯Ó‡Â137CÏ‰Â , ¿»«≈≈∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿»«
.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙e ÁÈÏM‰«»ƒ«¿»»ƒ¿≈≈ƒ¬≈»≈¿…∆∆
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰Â¯Ú‰ ¯Èz‰Ï ÔÓ‡ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡L∆≈«»ƒ«∆¡»¿«ƒ»∆¿»««ƒ∆
,Ëb‰ ÏÚ eÓ˙ÁL ÌÈ„Ú‰ ·˙k ÈtÓ ‡l‡ „Á‡ „Ú≈∆»∆»ƒ¿≈¿«»≈ƒ∆»¿««≈

Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ÈÓk Ô‰L138‰È‰iL „Ú ÔÈc ˙È·a ∆≈¿ƒ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ«∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,¯Ú¯ÚÓ ÌL139ÌL140ÌL eÈ‰ Ì‡Â . »¿«¿≈¿∆≈«¿»¿ƒ»»

ÁÈÏMÏ B˙ ÏÚa‰ ‰Ê ËbL e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ∆»ƒ∆≈∆«««¿»«»ƒ«
˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ba dL¯‚Ï141. ¿»¿»¬≈¿…∆∆

חתימה.135) הולכה 136)עדי שליח שהרי לבינו, בינו
ה"ד. פ"ו לעיל כמבואר עדים. צריך עדי 137)אינו

"שעיקר  כשר, זה הרי עליו חתום עד שאין ואע"פ מסירה.
הי"ח). פ"א (לעיל מסירה" בעדי ג,138)הגירושין גיטין

על 139)א. חתומים עדים ואין והואיל הכ"ד. פ"ז לעיל
ולא  הוא מזוייף זה גט שמא מגורשת, ספק היא הרי זה, גט

לגרשה. לשליח הבעל וקושטא,140)נתנו רומי בדפוס
זו. תיבה השליחות,141)חסירה מינוי על עדים שיש כיון

אע"פ  מסירה בעדי מגורשת והיא עצמו, כבעל השליח הרי
הי"ח). פ"א (כנ"ל בגט חתימה עדי שאין

.‚ÏÌB˜Óa ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb Ôz :ÁÈÏMÏ ¯ÓB‡‰»≈«»ƒ«≈≈∆¿ƒ¿ƒ¿»
Ë‚ BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ B˙e ,ÈBÏt142‡È‰ È¯‰ . ¿ƒ¿»»¿»«≈≈≈¬≈ƒ

ÈtÓ ,¯Lk - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ B˙e ,ÈBÏt ÌB˜Óa¿»¿ƒ¿»»¿»«≈»≈ƒ¿≈
BÏ ‡e‰ ÌB˜Ó ‰‡¯nL143‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ :¯Ó‡ . ∆«¿∆»»««ƒ¿≈»∆»

,ÔÈÓÈa ‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ ;‰iÏÚa dÏ B˙e ,˙Èa·««ƒ¿»»«¬ƒ»«ƒ¿≈»∆»¿»ƒ
Ï‡ÓOa dÏ B˙e144B˙e ,ÈBÏt ÌBÈa dÏ e‰z ; ¿»»«¿…¿≈»¿¿ƒ¿»

Ë‚ BÈ‡ - ÔÓf‰ CB˙a dÏ145‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ . »¿«¿«≈≈«ƒ¿≈»∆»
BÈ‡ - ÂÈ¯Á‡Ó B‡ ÂÈÙlÓ dÏ B˙e ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ¿»»ƒ¿»»≈«¬»≈
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌBÈ ÏL BÓˆÚ ÏÚ „Èt˜‰ È¯‰L ,Ë‚≈∆¬≈ƒ¿ƒ««¿∆¿≈…«≈

‰Êa146. »∆

ואין 142) הוא, מקפיד בוודאי פלוני, מקום לו שציין כיון
ההוא. במקום עליו שילעיזו תמצאנה,143)רצונו שם

אחר  במקום ולא דוקא זה במקום לגרשה מקפיד אינו אבל
סה.). אלא 144)(גיטין שליח עשאו שלא א. כט, שם

בדיוק. פקודתו מקדים 145)כשימלא אדם "שאין
לגרשה  רשות לשליח אין לכן יח.), (שם לנפשו" פורענות
הגאונים' ('תשובות רשאי - מכאן לאחר אבל הזמן, בתוך
האחרונים). גדולי בשם ומשנהֿלמלך יח, סי' צדק שערי

ושו"ת 146) (מגידֿמשנה, בתוספתא האלו הדברים מקור
תשלום  - שלפנינו בתוספתא ואינה קצא, סי' ח"א מבי"ט

.(53 עמוד ליברמן להגר"ש תוספתא

.„ÏÈh‚ ÈÏ Ïa˜˙‰ :dÁeÏLÏ ‰¯Ó‡L ‰M‡‰ ÔÎÂ147 ¿≈»ƒ»∆»¿»ƒ¿»ƒ¿«≈ƒƒƒ
Ë‚ BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ BÏa˜Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa148. ¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿»«≈≈≈

ÌB˜Óa dÏ B‡È·‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa Èh‚ ÈÏ ‡·‰»≈ƒƒƒ¿»¿ƒ∆¡ƒ»¿»
¯Á‡149¯Lk -150. «≈»≈

ולשון 147) קבל, כמו - "התקבל" ה"א. פ"ו לעיל מפורש
פ"ז  ושבועות מ"ז; פ"ח נדרים מ"א; פ"ו גיטין היא. משנה
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בקבלת 148)מ"א. מתגרשת והיא הואיל א. סה, גיטין
במקום  עליה ילעיזו שלא היא מקפדת בוודאי - השליח

למקום 149)ההוא. - פלוני "למקום התימנים: בכת"י
ממקום  - פלוני "ממקום שם) (גיטין המשנה ולשון אחר".

לידה 150)אחר". הגט שיבוא עד מתגרשת אינה שהרי
הקפידה, לא הרי שקיבלתו ומכיון ה"דֿה). פ"ו לעיל (ראה

בווד  מתחילה מקום,וגם לו להראות אלא נתכוונה לא אי
שם). (ר"ן ימצאנה איפה

.‰ÏÈzL‡Ï ‰Ê Ëb CÏB‰ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰151ÔÈa , »≈ƒ¿≈≈∆¿ƒ¿ƒ≈
‰ÏÁÂ ,'CÏB‰ z‡' BÏ ¯Ó‡L ÔÈa 'CÏB‰' BÏ ¯Ó‡L∆»«≈≈∆»««¿≈¿»»

¯Á‡ „Èa BÁlLÓ - Ò‡ B‡152ÏË :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ∆¡«¿«¿¿««≈¿ƒ»«…
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰Ê Ëb dÏ Ô˙Â ÈBÏt ıÙÁ ‰pnÓƒ∆»≈∆¿ƒ¿≈»≈∆¬≈∆…

¯Á‡ „Èa epÁlLÈ153˙‡ˆÈÂ ,¯Á‡ „Èa BÁÏL Ì‡Â . ¿«¿∆¿««≈¿ƒ¿»¿««≈¿»»
Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ıÙÁ‰ ‰˙Â ÁÈÏM‰ ˙‡¯˜Ï ‰M‡‰»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿»¿»«≈∆¿ƒ»¿««»

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ëb‰ dÏ Ô˙154. »«»«≈¬≈¿…∆∆

נכתב 151) בפני לומר צריך השליח שאין ישראל, בארץ
למעלה  וראה שם. וברש"י במשנה כט. (גיטין נחתם ובפני

ה"ד). וכ"ה 152)פ"ז שם, (גיטין גמליאל בן שמעון כרבן
שימסרנו  מקפיד הבעל אין שכשחלה שם). בפ"ז למעלה
אחר, ביד משלחו אינו חלה לא אם אבל אחר, שליח ע"י

שם). גיטין, (ר"ן זה על המקפידים אנשים אף153ֿ)שיש
פקדונו  שיהא בעל של רצונו שאין השליח, שחלה עלֿפי

שם). גיטין (משנה, אחר לשלחו 154)ביד שאין אע"פ
- אחר לידי יבוא שלא החפץ על שמקפיד מפני אחר, ביד
אינו  הגט ועל הואיל זה, ע"י מתבטלת הגט שליחות אין
הבעל  מדעת שינה לא והוא כנ"ל, השליח, כשחלה מקפיד
(גיטין  כדרישתו - הגט נתן ואחרֿכך תחילה החפץ וקיבל

שם).

.ÂÏelÙ‡ ,ıÙÁ‰ ‰˙ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz Ëb‰ dÏ Ô˙»«»«≈¿ƒ»¿««»»¿»«≈∆¬ƒ
È¯·c ÏÚ ¯·Ú È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÔBL‡¯ ÁÈÏL „iÓƒ«»ƒ«ƒ≈≈∆¬≈»««ƒ¿≈
È¯‰L ;ÂÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ Èa Ì˙qL ¯·„a ÏÚa‰«««¿»»∆¿»¿≈»»«¿ƒƒ»»∆¬≈

Ëb‰ dÏ Ô˙Â ‰lÁz ıÙÁ‰ ÏË :BÏ ¯Ó‡ ÏÚa‰155, «««»«…«≈∆¿ƒ»¿≈»«≈
.ÏË Ck ¯Á‡Â Ô˙ ‡e‰Â¿»«¿««»»«

יוחנן.155) כרבי - ב כא, שם

.ÊÏ- ÈBÏt ıÙÁ ‰pnÓ ÏËÂ Ëb‰ dÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡»«≈»«≈¿…ƒ∆»≈∆¿ƒ
‰È‰iL BBˆ¯ ÔÈ‡L ,¯Á‡ „Èa epÁlLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…¿«¿∆¿««≈∆≈¿∆ƒ¿∆
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ „Èa BÁÏL Ì‡Â .¯Á‡ „Èa BB„˜tƒ¿¿««≈¿ƒ¿»¿««≈¬≈∆
‡l‡ ‰˙ ‡lL ÔÈa ‰lÁz ıÙÁ‰ ‰˙pL ÔÈa ,Ëb≈≈∆»¿»«≈∆¿ƒ»≈∆…»¿»∆»

ÛBqa156. «

על 156) הקפיד לא והבעל הואיל כנ"ל. השליח, כשחלה
להקפיד. צריך אינו השליח גם - תחילה החפץ לקיחת
בין  שליח, ידי על למלוה מעות החזרת שלענין ואףֿעלֿפי
השטר  קח לו שאמר בין השטר, וקח המעות תן לו שאמר
המעות  לו לתת ואחרֿכך השטר לקחת חייב המעות, ותן
ולא  המעות יקח שמא חושש שם - ה"ו) שלוחין מהל' (פ"א
לו  שתתן עד מתגרשת שאינה כאן אבל השטר, לו יחזיר

(מגידֿמשנה). לו תתן לא שמא לחוש לו אין החפץ,

.ÁÏ‡l‡ dÏ e‰zz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â Ëb‰ ÁÈÏLÏ Ô˙»«¿»ƒ««≈¿»«…ƒ¿≈»∆»
Ë‚ BÈ‡ - dÏ B˙e ¯Á‡Ï B˙e ,‰z‡157Ì‡ ÔÎÂ . «»¿»¿«≈¿»»≈≈¿≈ƒ

‡e‰Â ÈBÏÙÏ e‰z ,‰z‡ dÏ e‰zz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡»««ƒ¿≈»«»¿≈ƒ¿ƒ¿
,Ë‚ BÈ‡ - ÔBL‡¯‰ ÁÈÏM‰ dÏ B˙e ,dÏ e‰zÈƒ¿≈»¿»»«»ƒ«»ƒ≈≈

ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL e‰OÚ ‡lL ÈÙÏ158. ¿ƒ∆…»»»ƒ««≈ƒ

לה 157) תתנהו "אל כאומר זה הרי השליח. חלה אפילו
הל"ג. לעיל כמבואר בשמאל", לה ונתנו בימין, אלא

הבאה.158) בהלכה הסמוך מדין נלמד

.ËÏ,ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡Â Ëb‰ BÏ Ô˙»««≈¿»«≈≈∆¿ƒ¿ƒ
e‰z :ÏÚa‰ BÏ ¯Ó‡ ,d¯ÈkÓ ÈÈ‡ :ÁÈÏM‰ BÏ ¯Ó‡»««»ƒ«≈ƒ«ƒ»»««««¿≈
Ôz ‡lL ÁÈÏL ‰Ê È¯‰ - d¯ÈkÓ ‡e‰ ,ÈBÏÙÏƒ¿ƒ«ƒ»¬≈∆»ƒ«∆…ƒ«

ÔÈLe¯‚Ï159¯Ó‡L ÈBÏÙÏ ‡l‡ Ëb‰ Ô˙B BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈≈«≈∆»ƒ¿ƒ∆»«
‡e‰ ,ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL ‡e‰ ÈBÏt‰ B˙B‡Â ;ÏÚa‰«««¿«¿ƒ»ƒ««≈ƒ
B‡ ‰ÏÁ Ì‡ ¯Á‡ „Èa BÁlLÓ B‡ dÏ BÎÈÏBnL∆ƒ»¿«¿¿««≈ƒ»»

.Ò‡∆¡«

שאם 159) הנ"ל, הדין את רבינו למד ומכאן ב. כט, שם
שאין  לפלוני", תנהו - אתה לה תתנהו "אל לו: אמר
לגרשה  נתמנה לא ומתחילה הואיל לגרשה, יכול הראשון
והוא  כלל, לגירושין שליח זה אין אחר, ביד לשלחו אלא

שלפנינו. שבהלכה מהשליח גרוע

.Ó„Ú dÏ e‰zz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏLÏ Ëb‰ Ô˙»««≈¿»ƒ«¿»«…ƒ¿≈»«
- ÌÈLÏM‰ CB˙a Ò‡ B‡ ‰ÏÁÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿»»∆¡«¿«¿ƒ

¯Á‡ „Èa BÁlLÓ160ÂÈLÎÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ¿«¿¿««≈∆««ƒ∆≈«¿»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL»ƒ«¿≈ƒƒ¿««¿ƒƒ¿∆
ÌÈLÏL CB˙a ¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ ,ÔÈLe¯b ÁÈÏL¿ƒ«≈ƒ∆»ƒ««≈¿¿ƒ

ÌBÈ161.

יום.160) שלשים לאחר לה ימסרנו גיטין,161)שהוא
אלא  שני לשליח מיד ימסור שלא שאומר, מי "ויש שם.
עד  שליח לשני יעשו לא והם לביתֿדין, שליחותו ימסור
לחוש, יש כי סל"ז). קמא, סי' (אהע"ז יום" שלשים אחר
וכן  יום, שלשים תוך לה ויתננו בשליחותו ידקדק לא שמא

שם. הגמרא בסוגיית משמע

Ó.‡?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na162dÏÚa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»«¿»
‰È„na dnÚ163ÔÓ ˙L¯b˙Ó ‰˙È‰L B‡ , ƒ»«¿ƒ»∆»¿»ƒ¿»∆∆ƒ

ÔÈÒe¯‡‰164dÏÚ·e ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯b˙Ó Ì‡ Ï·‡ ; »≈ƒ¬»ƒƒ¿»∆∆ƒ«ƒƒ«¿»
Òit ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ‰È„na dnÚ165BÈ‡Â , ƒ»«¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ≈¿≈

‰OBÚ166:¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈLÏM‰ CB˙a ÁÈÏL ∆»ƒ«¿«¿ƒ∆»ƒ≈»«
ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡167Ô˙B Ï·‡ .168dÏ Ëb‰ ∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ¬»≈«≈»

ÌÈLÏL ¯Á‡Ï169e¯‡aL BÓk dÏ ÔÈLLBÁÂ ,170„Ú ¿««¿ƒ¿¿ƒ»¿∆≈«¿«
ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡ :¯Ó‡iL171. ∆…«∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ

יום.162) שלשים אחר לגרשה שני שליח עכשיו שעושה
אדם 163) בני דרך שאין ופייס, בא שמא חוששין שאין

(מגידֿמשנה). יא הלכה למעלה בצנעא, שאין 164)לבוא
י). הלכה (למעלה בה גס הלכה 165)לבו למעלה ראה

שני.166)ט. שליח עושה אינו הראשון השליח
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יפייסנה,167) שמא לחוש יש עלי, נאמנת יאמר לא שאם
יעשה  ואיך כלל, לגירושין שליח אינו זה ששליח נמצא

יום. שלשים בתוך שני הראשון 168)שליח השליח
שפייס.169)בעצמו. שמענו ולא לעיל 170)הואיל

ואם  בו, תינשא לא לכתחילה פסול, יהיה והגט ט, הלכה
תצא. לא שני 171)נשאת שליח לעשות הוא יכול ואז

המשנה'). 'מרכבת וכפירוש כט: (גיטין יום שלשים בתוך



meil cg` wxt m"anx ixeriya`Îmgpn 'hÎ'b -a"tyz'd

á"ôùú'ä áà-íçðî 'â 'à íåé

zFklddca`e dlfB
-oiwifpxtqdciàedlifb'ld

¦§§¥¨©£¥¨
חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦

מן 1) הנהנה ודין הגזילה, מן ליהנות שאסור בו, נתבאר
מהגזלן, לוקח שהוא בין מהגזלן יורש שהוא בין הגזילה,
דין  בזה ונכלל לאחר. נותנה או גזילתו מפקיר שהנגזל בין
בזה. כיוצא וכל בארצו חוק או מס המשים שלטון או מלך

.‡ÏeÊb‰ ¯·c ˙B˜Ï ¯eÒ‡2ÔÏÊb‰ ÔÓ3¯eÒ‡Â . »ƒ¿»»«»ƒ««¿»¿»
BÈepL ÏÚ B„ÚÒÏ4e‰˜iL È„k5ÌÈ¯·„ ‰OBÚ‰ ÏkL . ¿«¬«ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»»∆¿»ƒ

el‡6‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜fÁÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ7¯·BÚÂ , ≈¿«≈»∆¿«≈¿≈¿≈¬≈»¿≈
'ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ' ÏÚ8. «¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

קיט.2) קיח: עבר 3)בבאֿקמא הגזול הדבר אם אבל
שנתייאשו  אחרי ממנו, לקנות מותר קונה, לידי בינתיים
רשות, ושינוי ביאוש אותו קנה הראשון הקונה כי הבעלים,

ג. הלכה ב, פרק למעלה לשנות 4)ראה לגזלן לעזור אסור
הגזילה. מעשה,5)את בשינוי אותו יקנה שהגזלן כדי

למכרו. אחרֿכך או 6)ויוכל הגזלן, מן בעצמו שקונה
לאחרים. למכור הגזילה, שינוי עלֿידי לו, על7ֿ)שעוזר

הגזילה. תמורת מקבלים שהם הכסף עזרה 8)ידי כל
בלאו  נכללת העבירה, עשיית עליו המקילה לעבריין הניתנת
גנב" חורא אלא גנב, עכברא "לאו אומר: הדיוט משל זה.
לעכבר  היה לא אילו כלומר החור), אלא גונב העכבר (=לא
משתמש  והתלמוד המזון. את גורר היה לא להטמין, מקום
ליהנות  הסיוע לולא לעבריין, סיוע לעניני זה עממי בפתגם

פורש. שהיה אפשר - העבירה מן

.·Le‡È ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,ÏeÊb‰ ¯·„a ˙B‰Ï ¯eÒ‡9. »≈»¿»»«»«¬ƒ¿««≈
È‡cÂa Ú„iL ,‡e‰Â10.dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ ‡e‰ ‰Ê ¯·cL ¿∆»«¿««∆»»∆«¿≈»«¿»

·k¯Ï ¯eÒ‡ - ‰ÏeÊb BÊ ‰Ó‰aL È‡cÂa Ú„È ?„ˆÈk≈«»«¿««∆¿≈»¿»»ƒ¿…
.da L¯ÁÏ B‡ ‰ÈÏÚ»∆»«¬»

ברשות 9) עדיין הגזול והדבר קונה, אינו בלבד יאוש כי
סוכה  וראה א, הלכה ב פרק למעלה ראה עומד. הוא בעלים

מותר 10)לא. גזול, זה שדבר בוודאי יודע אינו אם כי
הלכה  להלן השווה הוא, גזלן הדבר בעל אם אף ליהנות,

ח.

.‚‰„O B‡ ˙Èa ÏÊb11dÎB˙a ¯·ÚÏ ¯eÒ‡ -12B‡ »««ƒ»∆»«¬…¿»
ÒkÏÈtÓ ÌÈÓLb·e ‰nÁ‰ ÈtÓ ‰nÁa da ƒ»≈»««»ƒ¿≈««»«¿»ƒƒ¿≈

dÎB˙a ¯c Ì‡Â .ÌÈÓLb‰13¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï ·iÁ - «¿»ƒ¿ƒ»¿»«»¿«¬»»
BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ¯ˆÁa ¯c‰ ÔÈ„k ,ÌÈÏÚaÏ14ÏÊb . «¿»ƒ¿ƒ«»«¬«¬≈∆…ƒ«¿»«

¯Lb Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈÏ˜c15ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ ¯eÒ‡ -16ÔÎÂ . ¿»ƒ¿»»≈∆∆∆»«¬…»»¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk17. …«≈»∆

בבא11ֿ) עומדת, היא בעליה ובחזקת נגזלת אינה קרקע
קיז: דובר 12)קמא הקודמת בהלכה הדרך. את לקצר כדי

רבינו  מוסיף וכאן וחרישה, רכיבה כגון מוחשית, הנאה על
שהיא. הנאה אחר.13)כל אדם או שאם 14)הגזלן

צריך  לשכור, הדר דרך שאין אףֿעלֿפי לשכר, עשויה החצר
ובבאֿקמא  ט, הלכה ג, פרק למעלה ראה שכר, לו להעלות

קיג:15)כא. שם בגמרא מתירה 16)דוגמא הגמרא 
דינא  כי המלך, פקודת לפי נעשה זה אם רק לעבור
לאחר  אפילו עליו, לעבור אסור זה לולא דינא. דמלכותא
מדקלים  השינוי ועלֿידי קונה, אינו בלבד יאוש כי יאוש,
למעלה  ראה לברייתו, החוזר שינוי זהו כי קונה, אינו לגשר

י. הלכה ב, וגם 17)פרק רשות, ושינוי יאוש היו לא אם
הדבר  מן ליהנות אסור קנה, לא והגזלן מעשה, שינוי לא

הגזול.

.„¯·ÚL ÈÓ18¯eËt - Le‡È ¯Á‡ ‰ÏÊb‰ ÏÎ‡Â ƒ∆»«¿»««¿≈»««≈»
ÌlLlÓ19ÌÈÏÚa‰ eˆ¯Â ,Le‡È Ì„˜ ÏÎ‡ Ì‡Â . ƒ¿«≈¿ƒ»«…∆≈¿»«¿»ƒ

‡È‰ Ô˙eL¯a ÔÈ„ÚL ,ÔÈ·Bb - ÏÎB‡‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï20; ƒ¿ƒ»≈ƒ∆¬«ƒƒ¿»ƒ
ÔÏÊb‰ ÔÓ ÔÈ·Bb ,eˆ¯ Ì‡Â21. ¿ƒ»ƒƒ««¿»

לאחר 18) ואפילו הגזול, בדבר ליהנות "אסור הדין על
ב. הלכה למעלה ולפי 19)יאוש", קיא: בבאֿקמא משנה

מביאה  לנגזל, מלשלם שפטור הטעם שם. חסדא רב פירוש
מה  גזל, אשר הגזילה את "והשיב קיב. שם הגמרא
אמרו, מכאן שגזל. כעין יחזיר גזל? אשר תלמודֿלומר
הדברים: פירוש מלשלם". פטורין בניו את ומאכיל הגוזל
אבל  יחזירנה, בעין היא הגזילה אם - שגזל" כעין "יחזיר
עצמו, בגזלן זה דין להעמיד ואין פטור. - קיימת גזילה אין
את  כשאכל הגזלן את לפטור הדעת על מתקבל זה אין כי
באחרים  או בבנים רק נאמר שזה חכמים ופירשו הגזילה,
הגזלן  אבל לנגזל, מלשלם שפטורים הגזילה, את שאכלו
קיא: שם רש"י ראה שגזל, בשעה בתשלומין נתחייב עצמו
גזל. דיבורֿהמתחיל ו'תוספות' שגזל, כעין דיבורֿהמתחיל

הבעלים,20) ברשות עדיין הגזילה נמצאה שאכל, בשעה
הגמרא  מביאה זה טעם הנגזל. מן ישר האוכל גזל וכאילו

גובה,21)שם. מזה "רצה חסדא: רב של מימרא שם,
גובה". מזה רצה
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.‰¯Á‡ ÌÈaÏ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰L ÔÈa ,˙ÓÂ ÏÊBb‰«≈»≈≈∆∆¡ƒ∆«¿≈»«»ƒ««
Le‡È22‰„·‡ B‡ d¯ÎÓ ‡l‡ ÌÏÈÎ‡‰ ‡lL ÔÈa23: ≈≈∆…∆¡ƒ»∆»¿»»»¿»

ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - Ú˜¯˜ ÁÈp‰ Ì‡24ÔÓ Ï·‡ , ƒƒƒ««¿««»ƒ¿«≈¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰25‰ÏÊb‰ ÈÓcL ;ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -26 «ƒ«¿¿ƒ≈»«»ƒ¿«≈∆¿≈«¿≈»

ÔÈ„aÚzLÓ ÔÈÏËÏhn‰ ÔÈ‡Â ,ÔÏÊb‰ ÏÚ Ô‰ ·BÁ≈«««¿»¿≈«ƒ«¿¿ƒƒ¿«¿¿ƒ
·BÁ ÏÚ·Ï27. ¿««

מלשלם.22) שפטורים להם 23)אףֿעלֿפי היתה ולא
הגזילה. מן הנאה להם 24)שום שהניח הקרקע מן

לנגזל  שלו הקרקע נשתעבדה בחיים בעודו כי אביהם,
גמרא  שמכרה, או לבנים שהאכילה הגזילה, דמי לתשלום

רבא. דעת לפי אביהם.25)שם להם במקרה 26)שהניח
קיימת. אינה ההלואה,27)שהגזילה בשעת המלוה, כי

שהלוה  מטלטלין, על ולא בלבד ניידי דלא נכסי על סמך
חובו  לגבות יכול המלוה אין כך ומשום להעלימם, יכול
שדין  ומכיון היורש, או הקונה לרשות שעברו ממטלטלין,
שבידי  המטלטלין מן גובים אין חוב, כדין הגזילה דמי
גובים  שאין לדין אחר נימוק יד: שם ברש"י (ראה היורשים

יתומים). של המטלטלין מן

.ÂÌÈB‡b‰ ewz ¯·k28ÔÓ ·BÁ ÏÚa ˙Ba‚Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿««ƒ
ÔÈÏËÏhn‰29‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa elÙ‡Â30ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ . «ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»«∆¿ƒ»«»ƒ

ÌlLÏ31‡Ï ÔÈa eL‡È˙ ÔÈa ,eÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa eÏÎ‡ ÔÈa ¿«≈≈»¿≈…»¿≈ƒ¿»¬≈…
.ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈa ,eL‡È˙ƒ¿»¬≈ƒ««¿«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«

נזקי 28) והלכות ז.) וילנא (הוצאת בבאֿקמא רי"ף ראה
יב. הלכה ח פרק אביהם,29)ממון שהניח היתומים של

על  סומך חוב ובעל קרקע, להם אין אדם בני שהרבה מכיון
(מאירי). אלא 30)המטלטלין הדין לפי גובה שאינו

הלוה. ביד שנמצאים הנכסים מן כלומר חורין, בני מנכסים
הם.31) פה על כמלוה הגזילה שדמי אףֿעלֿפי

.ÊÔÈÏËÏhÓ Á˜Bl‰ ÔÈc32ÔÓ Á˜BÏk ÔÏÊb‰ ÔÓ ƒ«≈«ƒ«¿¿ƒƒ««¿»¿≈«ƒ
·pb‰33˙wz Ba eOÚ ‡Ï - ‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ÔÏÊb Ì‡ : ««»ƒ«¿»¿À¿»…»«»«
˜eM‰34ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡ Ì‡Â ;35˙wz Ba eOÚ - «¿ƒ≈¿À¿»»«»«
˜eM‰36ÌÈÓc ÏÊ‚p‰ Ô˙BÂ ,37Ô˙pL38B˙ÏÊb Á˜BÏÂ39, «¿≈«ƒ¿»»ƒ∆»«¿≈«¿≈»

ÔÏÊb‰ Ú·B˙Â ¯ÊBÁÂ40¯·k Ì‡Â .‰ÏÊb‰ ÈÓ„a ¿≈¿≈«««¿»ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿»
ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙41Á˜BÏ ‰˜ -42‰ÏÊb ÏL dÓˆÚ43 ƒ¿»¬«¿»ƒ»»≈««¿»∆¿≈»

d¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â44. ¿≈«¬ƒ»

בעליה 32) בחזקת ותמיד נגזלת, שאינה קרקע לקונה פרט
ג. הלכה למעלה ראה הגנב,33)עומדת, מן הלוקח דין

ואילך.מפור  ב הלכה ה פרק גניבה בהלכות היה 34)ט כי
את  יחזיר כן על גזול, שהחפץ דעתו על להעלות צריך
הגזלן. מן כספו את ויתבע דמים, בלי לנגזל הגזילה

מגזלן.35) קונה שהוא ידע שכל 36)ולא תיקנו, חכמינו
גנוב, היה שהחפץ אחרֿכך שנודע אףֿעלֿפי בשוק, הלוקח
הואיל  דמיו, את לו שילמו אלאֿאםֿכן לבעלים יחזירנו לא
גנוב. שהחפץ ידע שלא להניח יש קנה, ובפרהסיא

דמים.37) בלי אליו הגזילה חוזרת הדין שמן אףֿעלֿפי
לגזלן.38) את 39)הלוקח יקבל לא - ישלם לא אם אבל

עדיין  והגזילה התייאש, לא עדיין אם אפילו גזילתו,
עומדת. הגזלן.40)ברשותו  את  הנגזל בין 41)ותובע

שמכר  אחר שנתייאשו ובין הגזלן שמכר לפני שנתייאשו
ג. הלכה ה, פרק גניבה הלכות ראה ביאוש 42)הגזלן,

רשות. שיש 43)ושינוי הקודם למקרה בניגוד הגזילה, גוף
בלבד. הגזילה דמי של זכות מוכן 44)לו הנגזל אם אף

לגזלן. שנתן הדמים כל את לו לשלם

.ÁÔÏÊb‰ ÔÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡45BlL ËeÚÓ ‰È‰ Ì‡Â .46, »≈»ƒ««¿»¿ƒ»»ƒ∆
„Ú ,epnÓ ˙B‰Ï ¯zÓ - ÏeÊb BBÓÓ ·¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»À»≈»ƒ∆«

‰Ê ¯·cL È‡cÂa Ú„iL47.B„Èa ÏeÊb ∆≈«¿««∆»»∆»¿»

היא.45) גזילה הגזלן, את מקבל שהוא מה שכל חזקה, כי
הגזול, החפץ מן ליהנות האיסור על דובר ב, בהלכה למעלה

הגזלן. מן הנאה איסור על זה 46)וכאן שדבר תולים
קיט. בבאֿקמא יהודה, רב וכדעת שמואל כדעת הוא, משלו

לדין 47) דומה זה דין ואין הגזלן. מן מקבל שהוא
שאם  רבינו, שם שפסק א, הלכה ו פרק גניבה שבהלכות
עצמו  הדבר רוב בין הבדל יש כי לקנות, אסור גנוב הרוב

(מגידֿמשנה). הגזלן של ממונו רוב ובין קונה שהוא

.ËÔÈÏÊb Ô˙˜ÊÁL Ì„‡ Èa48ÔÓ ÔBÓÓ Ïk ˙˜ÊÁÂ ¿≈»»∆∆¿»»«¿»ƒ¿∆¿«»»»ƒ
ÏÊb‰49ÔÈÏÊb ˙Î‡ÏÓ ÔzÎ‡ÏnL ÈtÓ ,50ÔB‚k , «»≈ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆∆«¿»ƒ¿

ÔÈÒÎBn‰51ÌÈËÒl‰Â52˙˜ÊÁL ;Ô‰Ó ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - «¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»≈»≈∆∆∆¿«
ÏeÊ‚ ‡e‰L BÊ ‰Î‡ÏÓ53ÔÓ ÌÈ¯Èc ÌÈÙ¯ˆÓ ÔÈ‡Â . ¿»»∆»¿≈¿»¿ƒƒ»ƒƒ

Ô‰lL ‰·z‰54‰ÏÊb ˙˜ÊÁa Ïk‰L ,55. «≈»∆»∆∆«…¿∆¿«¿≈»

כגזלנים.48) שבהלכה 49)שידועים לדין בניגוד
גזול. ממונו שרוב ממלאכה 50)הקודמת, בא ממונם וכל

לקמן 51)זו. וראה קיג. בבאֿקמא מסחורות, הנוטלים
יא. אינו 53)שודד.52)הלכה נוטל, שהמוכס המכס כי

אין  אחרת שמלאכה ומכיון יא. הלכה לקמן ראה החוק, לפי
ממנו. ליהנות אסור כן ועל הוא, גזילה ממונו שכל יוצא לו,

המכס 54) את בה ששמים מיוחדת, תיבה יש למוכסים
דינר, לסך המצטרפות קטנות מעות בתיבה יש אם שנוטלים,
בבאֿקמא  משנה המעות. אותן על שלם דינר פורטים אין

גזילה 55)קיג. - למכס המיוחדת שבתיבה המעות כל
שאינו  אףֿעלֿפי אלה, מעות על יפרוט אל כן ועל הן, ממש
ראוי  אין דינר, תמורתו נותן הוא הרי כי ממשית, הנאה נהנה
המשניות  פירוש (ראה בזה יש הנאה קצת כי זאת, לעשות
מותר  בביתו למוכס שיש מעות על לפרוט אבל לרבינו).
[קשה  גזילה. בחזקת אינו שבביתו שהכסף שם), (משנה
יש  אלו מהלכות וט. ח בהלכה רבינו לדברי זה דין להתאים

הם]. גזילה בחזקת - מוכסים של ממונם שכל ללמוד,

.ÈB˙eÒk ÌÈÒÎBÓ eÏË56˙¯Á‡ BÏ e¯ÈÊÁ‰Â57eÏË) , »¿¿ƒ¿¿∆¡ƒ«∆∆»¿
;BlL el‡ È¯‰ - (¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ e¯ÈÊÁ‰Â B¯BÓÁ¬¿∆¡ƒ¬«≈¬≈≈∆

ÈtÓ‡È‰ ‰¯ÈÎÓk BfL58eL‡È˙pL d˙˜ÊÁÂ , ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿∆¿»»∆ƒ¿»¬
‰pnÓ ÌÈÏÚa‰59‰ÏÊ‚ BfL È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡Â ,60. «¿»ƒƒ∆»¿≈≈«¿««∆¿≈»
˜È˙Â ‰È‰ Ì‡Â61BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁÓe62Ô¯ÈÊÁÓ - ¿ƒ»»»ƒ«¿ƒ««¿«¬ƒ»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ63. «¿»ƒ»ƒƒ

קיד.56) בבאֿקמא עליו.57)משנה רחמנות מתוך
כסותו.58) תמורת לו נתנה מובא 59)שהרי זה טעם

אחרת  כסות לו שהחזירו הכסות בעל של דינו שם. במשנה
הבעלים  נתייאשו שאם הגזלן, מן מטלטלין הלוקח כדין -
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הלכה  למעלה מחזירה", ואינו גזילה של עצמה לוקח "קנה
וקנה 60)ו. באיסור, לידו שהגיעה לומר, אין כן ועל

אסור  גזילה, שזו בוודאי ידע לו רשות. ושינוי ביאוש אותה
לקחתה. לו שזו 62)חסיד.61)היה לו שנודע לאחר

דין  לפי שקנאה אףֿעלֿפי אחרים, בממון רוצה ואינו גזילה,
שם.63)המשנה. גמרא ממנו, שקיבלה למוכס ולא

.‡ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64ÔÓÊa ?ÌÈËÒÏk ÒÎBn‰L «∆¿»ƒ¬ƒ∆«≈¿ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÒÎBn‰L65ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰ ÒÎBÓ B‡ ,66, ∆«≈≈»ƒ≈»≈≈≈»

CÏn‰ ˙ÓÁÓ „ÓBÚ‰ ÒÎBÓ B‡67‰aˆ˜ BÏ ÔÈ‡Â68, ≈»≈≈¬««∆∆¿≈ƒ¿»
ÒÎÓ Ï·‡ ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÁÈpÓe ‰ˆ¯iM ‰Ó Á˜BÏ ‡l‡∆»≈««∆ƒ¿∆«ƒ««∆ƒ¿∆¬»∆∆

CÏn‰ B˜ÒtL69LÈÏL ÁwiL ¯Ó‡Â ,70B‡ ÚÈ·¯ B‡ ∆¿»«∆∆¿»«∆ƒ«¿ƒ¿ƒ«
·eˆ˜ ¯·„71Ï‡¯OÈ ÒÎBÓ „ÈÓÚ‰Â ,72‰Ê ˜ÏÁ ˙Ba‚Ï »»»¿∆¡ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈∆∆

ÏÚ ÌeÏk ÛÈÒBÓ BÈ‡Â ÔÓ‡ ‰Ê Ì„‡L Ú„BÂ ,CÏnÏ«∆∆¿»∆»»∆∆¡»¿≈ƒ¿«
Ïn‰ ¯ÊbM ‰ÓÔÏÊb ˙˜ÊÁa BÈ‡ - C73ÔÈcL ÈÙÏ , «∆»««∆∆≈¿∆¿««¿»¿ƒ∆ƒ
‡e‰ ÔÈc CÏn‰74„BÚ ‡ÏÂ .75¯·BÚ ‡e‰L ‡l‡ ,76 «∆∆ƒ¿…∆»∆≈

‰Ê ÒÎnÓ ÁÈ¯·n‰77,CÏn‰ ˙Ó ÏÊB‚ ‡e‰L ÈtÓ , ««¿ƒ«ƒ∆∆∆ƒ¿≈∆≈¿««∆∆
CÏn‰ ‰È‰L ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ CÏn‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«∆∆≈»ƒ≈∆»»«∆∆

.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

ט.64) הלכה מפני 65)למעלה גזלנים, מלאכת ומלאכתו
קיג. בבאֿקמא לו, שמגיע ממה יותר מכס נוטל שהוא

אפילו 66) גובה, שהוא המכס כל המלך. עלֿידי מונה ולא
שם. גמרא כגזילה. דינו ביותר, המלך 67)הפחות שמינהו

שקבע. מכס מראש 68)לגבות קבוע המכס שיעור אין
ולכמותה. הסחורה לסוג ובהתאם בשוה, אדם לכל

המלך.69) מהסחורה 70)שקבעו או הסחורה מערך
מדה.71)עצמה. או משקל יחידת מכל מסוים סכום כגון

המלך.72) שקצב הקצבה מן יותר לוקח גוי מוכס כי
הוא.73) גזילה המכס שעצם אומרים חוק 74)ואין כל

דעת  הוא, גמור דין - המדינה תושבי לכל המלך שחקקו
יד. הלכה לקמן וראה שם, שאין 75)שמואל רק לא

גזלן. בחזקת גזל.76)המוכס של המשתמט 77)עבירה
מן  להבריח שאסור זה דין הזה. הקצוב המכס את מלשלם
(שם). דינא" דמלכותא "דינא שמואל מדברי נובע המכס,

.·È¯ÈÚ‰ Èa ÏÚ ÒÓ ÌÈOnL CÏÓ ÔÎÂ78Ïk ÏÚ B‡ ¿≈∆∆∆≈ƒ««¿≈»ƒ«»
LÈ‡Â LÈ‡79‰„O ÏÚ B‡ ,‰LÏ ‰MÓ ·eˆ˜ ¯·c ƒ»ƒ»»»ƒ»»¿»»«»∆

‰„OÂ80¯·ÚiL ÈÓ ÏkL ,¯ÊbL B‡ ;·eˆ˜ ¯·c81ÏÚ ¿»∆»»»∆»«∆»ƒ∆«¬…«
ÈÓ Ïk B‡ ;CÏn‰ ˙È·Ï ÂÈÒÎ Ïk eÁ˜lÈ - ‰Ê ¯·c»»∆ƒ»¿»¿»»¿≈«∆∆»ƒ

Ô¯b‰ ˙ÚLa ‰„Oa ‡ˆniL82Òn‰ ÔzÈ ‡e‰ - ∆ƒ»≈«»∆ƒ¿««…∆ƒ≈««
ÏÚa BÈ‡L ÔÈa ‰„O‰ ÏÚa ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ,‰ÈÏÚL∆»∆»≈∆»»«««»∆≈∆≈««

‰„O‰83,ÏÊ‚ BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·cÓ ‡ˆBik ÏÎÂ ; «»∆¿…«≈ƒ¿»ƒ≈≈»≈
ÔÏÊb ˙˜ÊÁa BÈ‡ - CÏnÏ Ô˙B‡ ‰·bL Ï‡¯OÈÂ84, ¿ƒ¿»≈∆»»»«∆∆≈¿∆¿««¿»

¯Lk ‡e‰ È¯‰Â85‡e‰Â .86ÛÈÒBÈ ‡lL ,87‰pLÈ ‡ÏÂ88 «¬≈»≈¿∆…ƒ¿…¿«∆
.ÌeÏk BÓˆÚÏ ÁwÈ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿«¿¿

אישי.78) מס ולא העיר, בני לכל כולל דהיינו 79)סכום
קיג: בבאֿקמא גולגולת, הנזכר 80)מס קרקע מס דהיינו

שם. כן 81)בגמרא על כללי, אופי נושא זה שקנס מכיון
משום  הנכסים בהחרמת רואים ואין חוקי, תוקף לו יש

התבואה.82)גזילה. אסיפת להטריח 83)בשעת שלא

בגמרא  הדוגמא השדה. בעל אחרי לחפש המס גובה את
רק  חייב אז המלך חוק כי בשדה, שותף על מדברת (שם)
את  לא ואפילו בשדה, שנמצא זר אדם ולא השותף את
המלך, חוק של דוגמא מביא כאן רבינו אבל האריס.
שותף  שהוא בין לשלם, השדה בעל שאינו את גם המחייב
רב) - הרי"ף (גירסת רבא לדברי בהתאם שותף, שאינו ובין
למשכן  הקרקע מס את הגובה ליהודי שמותר שם, בגמרא

חבירו. עיר בן מס על העיר דמלכותא 84)בן "דינא כי
שם.85)דינא". גמרא זאת, לעשות לו מותר כי

המס.87)בתנאי.86) המשקל 88)על יחידות מספר את
השדה  יבול טונות עשר למשל ירשום שלא מס, הטעונות

שמונה. במקום

.‚ÈÈaÓ ÂÈLnLÂ ÂÈ„·ÚÓ „Á‡ ÏÚ ÒÚkL CÏÓ ÔÎÂ¿≈∆∆∆»««∆»≈¬»»¿«»»ƒ¿≈
ÏÊb dÈ‡ - B¯ˆÁ B‡ e‰„O Á˜ÏÂ ,‰È„n‰89¯zÓe , «¿ƒ»¿»«»≈¬≈≈»»≈À»

da ˙B‰Ï90,BlL ‡È‰ È¯‰ - CÏn‰ ÔÓ dÁ˜Bl‰Â , ≈»»¿«¿»ƒ«∆∆¬≈ƒ∆
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â91ÔÈ„ ‰fL ; ¿≈«¿»ƒƒƒ»ƒ»∆∆ƒ

Ìlk ÌÈÎÏn‰92ÔÈÒÚBkLk Ì‰ÈLnL ÔBÓÓ Ïk ÁwÏ , «¿»ƒÀ»ƒ«»»«»≈∆¿∆¬ƒ
Ô„eaÚL ÚÈ˜Ù‰ CÏn‰ È¯‰Â ,Ì‰ÈÏÚ93¯ˆÁ ˙OÚÂ , ¬≈∆«¬≈«∆∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿«¬»»≈

¯˜Ù‰k BÊ ‰„O B‡ BÊ94CÏn‰ ÔÓ d˙B‡ ‰Bw‰ ÏÎÂ , »∆¿∆¿≈¿»«∆»ƒ«∆∆
„Á‡ ÏL ‰„O B‡ ¯ˆÁ Á˜lL CÏÓ Ï·‡ .da ‰ÎÊ -»»»¬»∆∆∆»«»≈»∆∆∆»

ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - ˜˜ÁL ÔÈÈca ‡lL ‰È„n‰ ÈaÓ95; ƒ¿≈«¿ƒ»∆…«ƒƒ∆»«¬≈∆«¿»
B„iÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - epnÓ Á˜Bl‰Â96. ¿«≈«ƒ∆ƒƒ«¿»ƒƒ»

כתוצאה 89) בלבד אחד מאיש השדה את שלקח אףֿעלֿפי
לראות  אין לקח, לא עליהם שכעס אחרים ומנתינים מכעס,
הוא  ורשאי המלכים, משפטי כן כי לב, שרירות זה במעשה

כרצונו. ליהנות,90)לוותר איש לשום אסור גזולה בקרקע
ראה  עומדת, היא בעליה וברשות נגזלת אינה קרקע כי

ג. הלכה הגזלן,91)למעלה מן קרקע לקונה בניגוד
דמים, בלא לנגזל חוזרת זו הרי הבעלים, נתייאשו שאפילו

יד. הלכה ח פרק לקמן זו 92)ראה להחרמה יש כן ועל
חוקי. מידי 93)תוקף החצר את או השדה את הוציא

בעלים.94)הבעלים. ללא שעשה 95)כנכסים מכיון
החוק. לפי שלא וחוזרת 96)מעשהו נגזלת, אינה קרקע כי

הבעלים. ונתייאשו הגזלן מכרה אפילו לבעלים,

.„È¯·c ÏL BÏÏk97CÏn‰ B˙B‡ ˜˜ÁiL ÔÈc Ïk : ¿»∆»»»ƒ∆«¿…«∆∆
‡ÏÂ ÏkÏBÓˆÚ ÈÙa „Á‡ Ì„‡Ï ‰È‰È98;ÏÊ‚ BÈ‡ - «…¿…ƒ¿∆¿»»∆»ƒ¿≈«¿≈»≈

˙ck ‡lL „·Ïa ‰Ê LÈ‡Ó ÁwiL ÏÎÂ99‰Úe„È‰ ¿…∆ƒ«≈ƒ∆ƒ¿«∆…«»«¿»
È‡ab ,CÎÈÙÏ .ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ÒÓÁ ‡l‡ ,ÏkÏ«…∆»»«∆∆¬≈∆»≈¿ƒ»«»≈

ÂÈ¯ËBLÂ CÏn‰100ÏÚ ·eˆw‰ Òna ˙B„O‰ ÌÈ¯ÎBnL «∆∆¿¿»∆¿ƒ«»«««»«
˙B„O‰101¯kÓÓ Ô¯kÓÓ -102Ïk ÏÚL ÒÓ Ï·‡ ; «»ƒ¿»»ƒ¿»¬»«∆«»

LÈ‡Â LÈ‡103BÓˆÚ Ì„‡‰ ÔÓ ‡l‡ ‰·B‚ BÈ‡104, ƒ»ƒ≈∆∆»ƒ»»»«¿
BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - L‡¯‰ ÏÚL Òna ‰„O‰ e¯ÎÓ Ì‡Â¿ƒ»¿«»∆««∆«»…¬≈∆≈

¯kÓÓ105Ck CÏn‰ ÔÈ„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,106. ƒ¿»∆»ƒ≈»»ƒ«∆∆»

הקודמות.97) ההלכות שלוש של סיכום  אבל 98)זהו
מסים  שהטיל כגון המלך, נתיני בין הפליה בהם שיש חוקים
אומה  או מסוימת עדה מסוימת, קבוצה על מיוחדים
לחוקים  אין מיוחדות, גזירות עליהן גזר אם וכן מסוימת,
בספרות  מוגדר זה דין חוקי. תוקף אלו ולגזירות אלה
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דינא". לאו - דמלכותא "גזלנותא קצר: במשפט הפוסקים
כחוק.99) המלך.100)שלא גובי על בכוח המגינים

בבא101ֿ) הקרקע, מס את שילם לא השדה שבעל מפני
נה. השדות 102)בתרא את למכור המלך חוק זהו כי

שם). (גמרא המס את שילמו לא מס 103)שבעליהם
לשלם,104)הגולגולת. אותו ומכריחים אותו שתופסים

זה. למס משועבדים נכסיו לפי 105)ואין אינה המכירה כי
[הרמב"ן 106)החוק. כזה. חדש חוק לחוקק הוא רשאי

ואומרים  רבינו, על בזה חולקים האחרים הפוסקים וגדולי
המקובלים]. המלכים לחוקי מנוגד לחוק תוקף שאין

.ÂËÏÚL Òn‰ ÔzÈ ‡lL ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰L CÏÓ∆∆∆»ƒ»∆…∆…ƒ≈««∆«
Òn‰ Ô˙BÏ ‰„O‰ ‰È‰z - ‰„O‰107ÏÚa Á¯·e , «»∆ƒ¿∆«»∆¿≈««»«««

CÏnÏ ‰ÈÏÚL ÒÓ Ô˙Â ‰Ê ‡·e ,Òn‰ ÈtÓ ‰„O‰108 «»∆ƒ¿≈««»∆¿»««∆»∆»«∆∆
ÏÊb ‰Ê ÔÈ‡ - ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â109˙B¯t ÏÎB‡ ‡l‡ ,110 ¿»«≈∆»≈∆»≈∆»≈≈

ÌÈÏÚa‰ e¯ÊÁiL „Ú Òn‰ Ô˙BÂ111ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL ; ¿≈«««∆«¿¿«¿»ƒ∆ƒ«∆∆ƒ
e¯Ó‡L BÓk ,‡e‰112. ¿∆»«¿

השדה.107) פירות את לאכול זכאי המס, את שישלם מי כל
השדה.108) את המלך גבאי לו שמכרו "ארעא 109)בלי

דיהיב  מאן אמר: ומלכא משעבדא, הקרקע) (מס לטסקא
עג: בבאֿמציעא ארעא", ליכול מה 110)טסקא רק לא

מלכתחילה  לו מתירים אנו אלא גזל, אינו אכל שכבר
לרשותם,111)לאכול. תחזור והקרקע המס את וישלמו

המס  שנתן וזה הקרקע, את מכרו לא המלך שגבאי מכיון
טסקא  דיהיב "מאן הכללי: החוק בתוקף הפירות את אכל
לאכול  הזכות אלא עצמה הקרקע את קנה ולא ארעא" ליכול

יא.112)פירותיה. הלכה למעלה

.ÊË¯ÊbL CÏÓ ÔÎÂ113ÏÚ ·eˆw‰ ÒÓ ÔziL ÈÓ ÏkL , ¿≈∆∆∆»«∆»ƒ∆ƒ≈««»«
LÈ‡‰114Ô˙ ‡lL ‰Êa „aÚzLÈ115Â Ï‡¯OÈ ‡·e ,Ô˙ »ƒƒ¿«¿≈»∆∆…»«»ƒ¿»≈¿»«

¯˙BÈ Ba „·BÚ ‰Ê È¯‰ - ÈÚ‰ ‰Ê Ï‡¯OÈ ÏÚL Òn‰««∆«ƒ¿»≈∆∆»ƒ¬≈∆≈≈
ÈcÓ116Ba „·BÚ BÈ‡ Ï·‡ ;ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL , ƒ«∆ƒ«∆∆ƒ¬»≈≈

„·Úk117. ¿∆∆

עג:113) גולגולת.114)בבאֿמציעא יעביד 115)מס
עבורו. ששילם המס תמורת שהוא 116)אותו ממה יותר

שם). בגמרא הגר"א הגהות (ראה לעבוד כעבד 117)רגיל
שהם  בדברים להעבידו אסור עברי עבד כל כי כנעני,
או  המרחץ, לבית כליו אחריו שיוליך כגון לעבד, מיוחדים
ראה  עבד. עבודת בו תעבוד לא שנאמר: מנעליו, לו יחלוץ

ז. הלכה א, פרק עבדים הלכות

.ÊÈ˙BÏÈ‡ ˙¯kL CÏÓ118Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈza ÈÏÚa ÏL ∆∆∆»«ƒ»∆«¬≈»ƒ¿»»≈∆
ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ ¯zÓ - ¯Lb119ÌÈza Ò¯‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆À»«¬…»»¿≈ƒ»«»ƒ

Ïk ÔÎÂ .da ˙B‰Ï ¯zÓ - ‰ÓBÁ B‡ C¯c Ô‡OÚÂ«¬»»∆∆»À»≈»»¿≈…
ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL .‰Êa ‡ˆBik120. «≈»∆∆ƒ«∆∆ƒ

קיג:118) מהן 119)בבאֿקמא ועשה דקלים לגזל בניגוד
ג. הלכה למעלה עליו, לעבור שאסור ואףֿעל120ֿ)גשר,

בזה  לראות אין הבתים, בעלי מכל אילנות כרתו שלא פי
לא  שהמלך מכיוון המלך, מנתיני חלק על מיוחדת גזירה

אנ  של אילנותיהם לכרות בפירוש, ואין פרט מסויימים שים

מכל  בודדים אילנות ולאסוף לטרוח חייבים המלך שליחי
שם. גמרא ובעלֿהבית, בעלֿהבית

.ÁÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na121BÚaËnL CÏÓa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆«¿¿
‡ˆBÈ122˙Bˆ¯‡‰ Ô˙B‡a123Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰ È¯‰L ; ≈¿»»¬»∆¬≈ƒ¿ƒ»»¿≈

ÔzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ,ı¯‡‰ d˙B‡124Ì‰Â Ì‰ÈB„‡ ‡e‰L »»»∆¿»¿»«¿»∆¬≈∆¿≈
‡e‰ È¯‰ - ‡ˆBÈ BÚaËÓ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ„·Ú BÏ¬»ƒ¬»ƒ≈«¿¿≈¬≈

ÚB¯Ê ÏÚa ÔÏÊ‚k125ÔÈiÊÓ‰ ÌÈËÒÏ ˙¯e·Á BÓÎe ,126 ¿«¿»««¿«¿¬«ƒ¿ƒ«¿À»ƒ
ÂÈ„·Ú ÏÎÂ ‰Ê CÏÓ ÔÎÂ ,ÔÈc Ì‰ÈÈc ÔÈ‡L127ÔÈÏÊb ∆≈ƒ≈∆ƒ¿≈∆∆∆¿»¬»»«¿»ƒ

.¯·c ÏÎÏ¿»»»

דין.121) המלך לסוחר.122)שדין שעליהן 123)עובר
מולך. בו.124)הוא פיסי.125)בטחו בכוח המשתמש

הנשק.126) בכוח הגובים 127)הנוטלים רצונו עושי כגון
והשוטרים.

á"ôùú'ä áà-íçðî 'ã 'á íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שהיה 1) גזל, משום בהם שיש הדברים משפטי בו נתבארו

שאסרו  מה לזה ונמשך גזל, משום בהם שאין לומר באפשר
גזל. משום חכמים

.‡ÌÈ·‡Â ˙B¯B˜2ÌÙËML Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÚÂ «¬»ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆∆¿»»
ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡ :¯‰p‰3el‡ È¯‰ - Ô‰Ó «»»ƒƒ¿»¬«¿»ƒ≈∆¬≈≈

ÔÈ¯zÓ4Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÔÏÈvÓ ÏL Ô‰Â ,5eL‡È˙ Ì‡ À»ƒ¿≈∆«ƒ»¿ƒ≈≈«ƒƒ¿»¬
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - eL‡È˙ ‡Ï Ì‡6 ƒ…ƒ¿»¬«»¿«¬ƒ¿≈»ƒ«

Ì‰È¯Á‡ ÔÈÙc¯Ó ÌÈÏÚa‰ eÈ‰ Ì‡7. ƒ»«¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈∆

ח.2) פרק כתובות ותוספתא כב. ידוע 3)בבאֿמציעא אם
"אם  שם: בתוספתא הגירסא זוהי נתייאשו. כבר שהבעלים
בגמרא  רש"י כגירסת ולא שלו", אלו הרי הבעלים נתייאשו

הבעלים". שנתייאשו "מפני משום 4)שם בהם ואין
גזל. וידעו 5)איסור אחר, במקום הבעלים שהיו כגון

אם  יודע אינו המציל אבל הקורות, את נהר ששטף אמנם
שם. תוספתא ראה להחזיר.6)התייאשו. כדי 7)שחייב

מובאת  זו דוגמא נתייאשו. שלא מוכיח זה להצילם.
שם. בתוספתא

.·¯‰p‰ ÔÓ ÏÈvn‰ ,CÎÈÙÏ8ÌÈ ÏL BËBfÓe9 ¿ƒ»««ƒƒ«»»ƒ∆»
¯‰ ÏL B˙ÈÏeÏMÓe10ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓe11ÔÓe ƒ¿ƒ∆»»ƒ»≈»ƒƒ

ÔÓe ¯Óp‰ ÔÓe ·c‰ ÔÓe È¯‡‰ ÔÓe ‰˜Ïc‰«¿≈»ƒ»¬ƒƒ«…ƒ«»≈ƒ
ÒÏc¯a‰12ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL È‡cÂa Ú„È Ì‡ :13- ««¿¿»ƒ»«¿««∆ƒ¿»¬«¿»ƒ

¯ÈÊÁÈ - Ú„È ‡Ï Ì‡Â ,BlL el‡ È¯‰14. ¬≈≈∆¿ƒ…»««¬ƒ

קיד.8) בבאֿקמא במקומות 9)משנה הים מקרקעית
כד. בבאֿמציעא עולים, כשהם הים מי עלֿידי הנשטפים

על 10) עוברים הם מרובים, גשמים ע"י גואים כשהנהרות
שם. בדרכם, שמוצאים מה כל ושוללים גדותיהם

הגייס.11) מן למציל כד.12)מקביל בבאֿמציעא
להציל,13) אפשרות כל שאין או מפיהם, ששמע כגון

מגידֿמשנה). וראה (שם, הבעלים נתייאשו ובוודאי
יחזיר,14) הדחק. עלֿידי ואפילו להציל, אפשרות שיש כגון
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שזה  כשם להציל ומקווים נתייאשו לא שהבעלים יתכן כי
הציל.

.‚ÌÈËÒÏ „iÓ ÏÈvn‰15,BlL el‡ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ««ƒƒ«ƒ¿ƒƒ¿»≈¬≈≈∆
¯·c‰ Ì˙qL ÈtÓ16Ú„È Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL ƒ¿≈∆¿««»»∆ƒ¿»¬«¿»ƒ¿ƒ»«

„iÓ ÏÈvn‰ Ï·‡ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - eL‡È˙ ‡lL∆…ƒ¿»¬«»¿«¬ƒ¬»««ƒƒ«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÒÎBÓ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌÈËÒÏ17·iÁ - ƒ¿ƒ≈»ƒ≈≈»ƒ«»

Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡lL ¯·c‰ Ì˙qL ,¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ∆¿««»»∆…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿ƒ
‰Ó ÈtÓe .BlL el‡ È¯‰ - eL‡È˙pL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆ƒ¿»¬¬≈≈∆ƒ¿≈»
„·BÚ‰ Ì˙Òe ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ï‡¯OÈ ÌÈËÒÏ Ì˙Ò¿«ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ¿»¬«¿»ƒ¿«»≈
,ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏÚa‰L ÈtÓ ?eL‡È˙ ‡Ï ÌÈ·ÎBk»ƒ…ƒ¿»¬ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ÔÏÊb‰ „iÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰L∆»¿≈»ƒ«¬ƒƒƒ«««¿»««ƒ
˙BÚeÚ¯ ˙BÈ‡¯a ‡l‡ ,ÏÊbL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L18 ∆≈»≈ƒ∆»«∆»ƒ¿»¿

˙Úc‰ „Ó‡·e19. ¿…∆«««

קיד.15) לא.16)בבאֿקמא או נתייאשו אם ידוע לא אם
יא.17) הלכה ה, פרק למעלה ראה כליסטים, דינו
בעדות 18) אלא ממון מוציאים שאין ישראל לדייני בניגוד

שם. בגמרא מובא זה טעם ברורות, בהשערה.19)וראיות

.„ÌÈÏÁL20ÔËwÏÓ‰ ,ÔzLt‰ CB˙a ÌÈÁÓBv‰ «¬«ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿«¿»
ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÏÊb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ÔÈÁÏ Ô‰Lk¿∆≈«ƒ≈ƒ»≈ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ

ÔzLt‰21.‰„O‰ ÏÚa ÏLÔÈ¯eÒ‡ - eL·È Ì‡Â «ƒ¿»∆«««»∆¿ƒ»¿¬ƒ
e„ÈÒÙ‰M ‰Ó e„ÈÒÙ‰ ¯·kL ,ÏÊb ÌeMÓ22eÈ‰ Ì‡Â . ƒ»≈∆¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿ƒ»

Ïe·b‰ ÏÚ23ÔÈÁÏ Ô‰Lk elÙ‡ ÔÈ¯eÒ‡ -24. ««¿¬ƒ¬ƒ¿∆≈«ƒ

בבאֿמציעא 20) הפשתן, בין הגדל חריף, שטעמו ירק מין
השחלים.21)קז. מדמי מרובים ומכאן 22)שדמיו

רוצים  והבעלים יבשו, שכבר מכיון יותר, יפסידו לא ולהבא
הפשתן.23)בקיומם. בתוך ולא הפשתן ערוגת של

מפסידים.24) שאינם מפני

.‰ÔBÓÓ È˜Êa e¯‡a ¯·k25B·z ‡ÈˆBn‰L ,26 ¿»≈«¿¿ƒ¿≈»∆«ƒƒ¿
BM˜Â27ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï28ÏÊb ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ -29. ¿«ƒ¿»«ƒ≈»∆ƒ»≈

ÏÏb‰ ‡ÈˆBn‰ Ï·‡30˙ÚLa ÔÈa ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¬»«ƒ«»»ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿«
ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰31- ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ‡lL ÔÈa »«¿»ƒ≈∆…ƒ¿«»«¿»ƒ

Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ32ÏÊb ÌeMÓ33. «»ƒ¬≈∆ƒ»≈

יד.25) הלכה יג, הדישה.26)פרק אחר שנשאר זה
הקצירה.27) אחר בקרקע שנשאר שידושו 28)מה כדי

זבל. לו משום 29)ויעשו לעצמו, לקחתם אדם לכל מותר
מכיון  הרבים. לרשות וקשו תבנו להוציא לאדם שאסור
קנסוהו  הוציא ואם וניזוקים, בהם מתחלקים אדם שבני

זכה. בהם הקודם וכל כהפקר, שיהיו צואת 30)חכמים
שם  בהמה", ורגלי אדם ברגלי נשוף שיהיה "כדי הבקר,

טו. הגלל.31)הלכה את להוציא לו בא 32)שמותר אם
הגללים. את ונטל נדוש 33)אחר אם שבח בו שאין כיון

ונעשי  שמשביחים וקשו לתבנו בניגוד בו, קנסו זבל לא ם
שבחן". משום גופן ו"קנסו

.ÂBÏ eÙlÁ˙pL ÈÓ34ÂÈÏk35˙È·a ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎa ƒ∆ƒ¿«¿≈»¿≈ƒ¬≈ƒ¿≈
‰zLn‰ ˙È·a B‡ Ï·‡‰36Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - »≈∆¿≈«ƒ¿∆¬≈∆…ƒ¿«≈»∆

‰l‰ ‡B·iL „Ú37¯ÈÊÁÈÂ38eÙlÁ˙ .BlL ˙‡ ÏhÈÂ «∆»«»¿«¬ƒ¿ƒ…∆∆ƒ¿«¿

Ôn‡‰ ˙È·a BÏ39Ôn‡ ÏL ÂÈ·e BzL‡ Ì‡ :40e˙ ¿≈»À»ƒƒ¿»»∆À»»¿
EÈÏk ÏË :BÏ ¯Ó‡Â Ôn‡‰ BÏ Ô˙pL B‡ ,BÏ41È¯‰ - ∆»«»À»¿»«…≈∆¬≈

˙‡ ÏhÈÂ ¯ÈÊÁÈÂ ‰l‰ ‡B·iL „Ú Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿«≈»∆«∆»«»¿«¬ƒ¿ƒ…∆
LnzLÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÏk ÏË :Ôn‡‰ BÏ ¯Ó‡ .BlL∆»«»À»…¿ƒ∆¬≈∆ƒ¿«≈
ÂÈÏk ‡nL ;BlL ˙‡ ÏhÈÂ ¯ÈÊÁÈÂ ‰l‰ ‡B·iL „Ú Ba«∆»«»¿«¬ƒ¿ƒ…∆∆∆»≈»

‡e‰ Ôn‡ ÏL42B¯ÎÓÏ Ôn‡‰ ˙‡ ‰eˆ ÈÏk‰ ÏÚa B‡ , ∆À»«««¿ƒƒ»∆»À»¿»¿
BÏ43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¿≈…«≈»∆

מו.34) שם 36)בגדיו.35)בבאֿבתרא שמרובים
הבגדים. את בטעות ומחליפים שהחליף.37)האנשים, זה

בטעות.38) שנטל הבגד לתיקון 39)את בגד לו מסר
במקומו. אחר כן 40)וקיבל ועל נתנו, שבטעות יתכן

להשתמש. משמע 41)אסור שלו, איננו שהכלי ומכיון
ישתמש. אל כן על האומן, לו 42)שטעה מוסרם והוא

לאחר. בטעות שמסר כליו את בחזרה שיקבל עד מדעת
ביודעים 43) לו מוסר הוא כן ועל זה, של את מכר ובטעות

בטעות. שמכר הכלי את חזרה שיקבל עד הכלי את

.Ê‰a¯‰ ÌÈ¯·c44ÏÊb ÌeMÓ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡45, ¿»ƒ«¿≈»¿¬»ƒƒ»≈
Ì‰È¯·cÓ ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ‰Â46ÔB‚k .47 ¿»≈¬≈∆¬≈∆«¿»ƒƒ¿≈∆¿

‡È·˜a ÌÈ˜ÁOÓ‰Â ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ48ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ . «¿ƒ≈ƒ¿«¿«¬ƒ¿À¿»«¿ƒ≈ƒ
·eMi‰ CB˙a Ì„‡ ÁÈ¯ÙÈ ‡Ï ?„ˆÈk49Á˜BÏ È¯‰L , ≈«…«¿ƒ«»»¿«ƒ∆¬≈≈«

‡È·ÈÂ ¯ÎÊ ÁlLnL ÈtÓ ,ÔÈck ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÔBÓÓ»¬≈ƒ∆…«ƒƒ¿≈∆¿«≈«»»¿»ƒ
¯ÎÊ ‡È·˙Â ‰·˜ B‡ ¯Á‡ C·BMÓ ‰·˜50ÌÈBÈ ‡ÏÂ . ¿≈»ƒ»«≈¿≈»¿»ƒ»»¿…ƒ

‰iÁ B‡ ˙BÙBÚ ¯‡La ‰Êk ‰OBÚ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»»»∆»∆ƒ¿»«»
‰Ó‰·e51.Ì‰È¯·cÓ ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¬≈∆«¿»ƒƒ¿≈∆

הפרק.44) סוף עד זו מהלכה החל מדובר, אלה ועל
גזל 45) ואינם בחזקה, הממון את לוקחים שאינם אףֿעלֿפי

ג. הלכה א, פרק למעלה ראה בניגוד 46)ממש, מדרבנן,
מדאורייתא. גזלן שהוא בחזקה משנה,47)ללוקח

כד: י.48)סנהדרין הלכה לקמן יונים 49)ראה שסתם
בעלים. להן פירושים:50)יש שני ישנם כה. שם בגמרא

מקבל  - למטרה ראשונה מגיעה שיונתו וזה יונים, מירוץ א)
הפירוש  זו. בהלכה מביאו שרבינו זה ב) מחברו, כסף סכום
הרי  הראשון הפירוש שלפי מכיון יותר, לרבינו נראה השני
זה  פירוש שבעל אףֿעלֿפי בקוביא, משחק בדין נכלל זה
נתקבל  בקוביא, משחק ובין יונים מפריחי בין הבדל קובע
עמוד  לסנהדרין מאיר וראה השני. הפירוש רבינו דעת על

כה:51)86. שם ברייתא

.ÁÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ52ÌÈBÈ „eˆÏ53,·eMi‰ CB˙a ¿≈»¿¬»ƒ»ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÏL Ô‰L ÈtÓ54ÔÈaL ÔÈO¯Bt ÔÈ‡Â .55 ƒ¿≈∆≈∆¬≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ

‰Úa¯‡ ·eMi‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈBÈÏ¿ƒ∆»ƒ≈ƒ¿ƒƒ«ƒ«¿»»
ÔÈÏÈÓ56Â .ÌÈÓ¯k ·eMÈ ‰È‰ Ì‡57ÏÈÓ ‰‡Ó elÙ‡ - ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ

Ì‰ ÌÈÓ¯k ÈÏÚa ÏL ÌÈBi‰L ,O¯ÙÈ ‡Ï58‡Ï ÔÎÂ . …ƒ¿…∆«ƒ∆«¬≈¿»ƒ≈¿≈…
BlL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÎ·BM‰ CB˙a O¯ÙÈ59ÏL B‡ ƒ¿…¿«»ƒ««ƒ∆≈∆∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ60¯˜Ù‰ ÏL B‡61˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈»ƒ∆∆¿≈¿««ƒ∆ƒ¿ƒ
ÌÈBi‰L ÈtÓ ,ÏÈÓ ‰‡Ó ·eMi‰ ÔÓ62·eMÈÏ ˙B‡a ƒ«ƒ≈»ƒƒ¿≈∆«ƒ»¿ƒ

ÔÈÎ·BM‰63. «»ƒ

עט:52) בבאֿקמא מלכודות.53)משנה העמדת עלֿידי
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הפקר.54) של צפרים.55)ולא לצוד מלכודות
מילין 56) מארבעה פחות במרחק אמה. אלפים שמונת

השובכים. יוני לשם מגיעות כי יוסף,57)אסור, רב דברי
פג. גדול.58)שם למרחק לכרם מכרם הולכות והן

שהרי 59) ברשתות, ילכדו שלא שובכים ליוני לחשוש ואין
הן. חוששים 60)שלו אין - אסור עכו"ם שגזל ואףֿעלֿפי

ובישראל  הפקר, הן התורה שמן מכיון שבשובכיהם, ליונים
עכו"ם. בשל לא אבל שלום, דרכי מפני חכמים גזרו

שם.61) בגמרא הללו הדוגמאות היישוב.62)כל של
גדול.63) למרחק מגיעות הן השובכים ודרך

.ËÔÈ˜ÈÁ¯Ó64C·BM‰ ˙‡65¯ÈÚ‰ ÔÓ66ÌÈMÓÁ «¿ƒƒ∆«»ƒ»ƒ¬ƒƒ
‰n‡67e‰„O CB˙a C·BL Ì„‡ ‰OÚÈ ‡ÏÂ .68‡l‡ «»¿…«¬∆»»»¿»≈∆»

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÏ LÈ Ôk Ì‡69‡lL È„k , ƒ≈≈¬ƒƒ«»¿»«¿≈∆…
ÏMÓ eÏÎ‡ÈÂ ˙B„Oa e„ÈÒÙÈÂ ˙BÏÊBb‰ eÎLnÈƒ»¿«»¿«¿ƒ«»¿…¿ƒ∆

BÁ˜Ï Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡70ÔÈ·e BÈa ‰È‰ elÙ‡ ,¯Á‡Ó ¬≈ƒ¿ƒ¿»≈«≈¬ƒ»»≈≈
„·Ïa Ú·¯ ˙Èa B¯·Á ‰„O ˙lÁz71‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ«¿≈¬≈≈…«ƒ¿«¬≈

B˙˜ÊÁa72˜ÈÁ¯‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â ,73. ¿∆¿»¿≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ

כג.64) בבאֿבתרא יונים.65)משנה כדי 66)מגדל
העיר. גינות זרעוני יאכלו שהיונים 67)שלא אףֿעלֿפי

מסתפקים  ח), הלכה (ראה מילין ארבעה עד לעוף מרחיקות
בגרעינים  מתמלאות כריסיהן כי אמה, חמישים במרחק כאן
העיר  בגינות יאכלו ולא אמה, חמישים תוך שמוצאות
שם. גמרא ויותר, אמה חמישים מהן המרוחקות

העיר.68) מן רב במרחק מן 69)אפילו אמה חמישים אם
שדהו. בשטח עדיין הן רוח לכל השדה.70)השובך את

אמות 71) עשר והוא הקב, רובע בו לזרוע שאפשר שטח
רוח. לכל בקירוב האמה כבר 72)וחמישית הוחזק שהרי

המוכר. המוכר.73)ביד של משדהו

.È‡È·˜a ÔÈ˜ÁOÓ‰74ÌÈˆÚa ÌÈ˜ÁOnL el‡ ?„ˆÈk «¿«¬ƒ¿À¿»≈«≈∆¿«¬ƒ¿≈ƒ
˙B¯B¯ˆa B‡75Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚa B‡76ÌÈOBÚÂ , ƒ¿«¬»¿«≈»∆¿ƒ

˜BÁO B˙B‡a B¯·Á ˙‡ ÁˆBp‰ ÏkL ,Ì‰ÈÈa È‡z¿«≈≈∆∆»«≈«∆¬≈¿¿
Ì‰È¯·cÓ ÏÊb ‰Ê È¯‰ - CÎÂ Ck epnÓ ÁwÈ77ÏÚ Û‡ . ƒ«ƒ∆»¿»¬≈∆»≈ƒƒ¿≈∆««

Á˜Ï ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯aL Èt78B¯·Á ÔBÓÓ Á˜ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ¿»«»¬≈
ÌpÁa79Ïez‰Â ˜BÁO C¯c80ÔÎÂ .ÏÊBb ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»∆∆¿¿ƒ¬≈∆≈¿≈

˙BÙBÚa B‡ ‰iÁa B‡ ‰Ó‰·a ÌÈ˜ÁOÓ‰81ÌÈOBÚÂ , «¿«¬ƒƒ¿≈»¿«»¿¿ƒ
BzÓ‰a ÁvzL ÏkL ,È‡z82ÁwÈ ¯˙BÈ ıe¯z B‡ ¿«∆…∆¿«≈«¿∆¿»≈ƒ«

Ïk‰ .el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .CÎÂ Ck B¯·ÁÓ≈¬≈»¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈«…
¯eÒ‡83.‡e‰ Ì‰È¯·cÓ ÏÊ‚Â , »¿»≈ƒƒ¿≈∆

כה:74) וסנהדרין ז, הלכה קטנות.75)למעלה אבנים
שם.76) גמרא אגוזים", חכמים 77)"קליפי כדעת

כד: שם חמא, בר רמי של פירושו לפי וסתם 78)במשנה,
פרק  למעלה ראה בחזקה, אדם של ממונו הלוקח זה גוזל

ג. הלכה כנהוג 79)א, תמורתו, שהוא מה לו שנתן בלי
וממכר. גמירות 80)במקח ומתוך שלם בלב מתנה ולא

שם 81)הדעת. ובבלי ב, הלכה ה פרק סנהדרין תוספתא
חברו.82)כה: בהמת נגד נשוא 83)במאבק אם בין

התחרות  שזו בין חי, בעל שהוא ובין קוביות, הוא המשחק
גורל. או בזריזות התחרות שזו ובין בריצה, או בכוח

.‡ÈBa ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ‡È·˜a ˜ÁOÓ‰Â¿«¿«≈¿À¿»ƒ»≈»ƒ≈
ÏÊb ¯eq‡84ÌÈ¯·„a ˜ÒBÚ ¯eq‡ Ba LÈ Ï·‡ , ƒ»≈¬»≈ƒ≈ƒ¿»ƒ

‡l‡ ÂÈÓÈ Ïk ˜ÒÚiL Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ;ÌÈÏËa¿≈ƒ∆≈»¿»»∆«¬…»»»∆»
ÌÏBÚ ÏL B·eMÈ·e ‰ÓÎÁ È¯·„a85. ¿ƒ¿≈»¿»¿ƒ∆»

רק 84) אסרו וחכמים הגוי, ברצון ממון שלוקח מכיון
ישראל. של איסור 85)בממון האדמה. ובעבודת במלאכה

ממון. בלי בקוביא במשחק גם קיים זה

.·È˙BÙBÚÂ ‰iÁ ˙B„BˆÓ86‰iÁ‰ ÈÈÓ eÏÙpL ÌÈ‚„Â ¿«»¿¿»ƒ∆»¿ƒ≈««»
ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ÔÏËe ¯Á‡ ‡·e ,‰„Bˆn‰ CB˙Ï¿«¿»»«≈¿»»¬≈∆»≈

Ì‰È¯·cÓ87‰ÎBf‰ „ÈÏ eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓ ,88 ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ¿««∆
.Ô‰a»∆

נט:86) גיטין דרכי 87)משנה, מפני חכמים מתקנת
ריב. לידי יבוא שלא זכה,88)שלום, לא עדיין כן ועל

שמדובר  (שם) מפרשת הגמרא מדאורייתא. גזל זה ואין
שיגיעו  עד הבעלים זכו לא כן ועל תוך, בלי במצודות
כי  הבעלים, קנו תוך, להן כשיש אבל ממש. לידו החיות

מקום. בכל לו קונים אדם של כליו

.‚ÈCLBn‰ ¯‰89ÏL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚÓe »»«≈«¿»«¿ƒ¬≈≈∆
Ì„‡ Ïk90˙Èf‰ L‡¯a ÛwÓ‰ ÈÚ .91ÏL ÌÈ˙ÈÊ »»»»ƒ«¿«≈¿…««ƒ≈ƒ∆

‰ÁÎL92‰Ê È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚÓ ÔÏËe ¯Á‡ ÈÚ ‡·e , ƒ¿»»»ƒ«≈¿»»≈«»»∆¬≈∆
Ì‰È¯·cÓ ÏÊb93B„Èa ıa˜Ó ÈÚ‰ ‰È‰ Ì‡Â .94L‡¯a »≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»∆»ƒ¿«≈¿»¿…

¯eÓb ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï CÈÏLÓe ˙Èf‰95È¯‰L ; ««ƒ«¿ƒ»»∆¬≈∆»≈»∆¬≈
.Ô‰a ‰ÎBf‰ „ÈÏ eÚÈb‰ƒƒ¿««∆»∆

מו.89) בתוך 90)עירובין עובר שהנהר האדם של ולא
גזל. משום בהם אין ולפיכך עומד 91)רשותו, העני

על  למטה נופלים והם הזיתים, את וחובט הזית בראש
נט: גיטין משנה ושייכים 92)הארץ, הבעלים, ששכחום

עדיין 93)לעניים. כי התורה. מן ולא שלום, דרכי מפני
בהם. זכה ולא המנקף, ליד הזיתים הגיעו סא.94)לא שם

בדיינים.95) מידו להוציאו יכול והמנקף

.„ÈÌÈ¯B·c‰96Ì„‡ ÏL B˙eL¯a ÔÈ‡97BÓk «¿ƒ≈»ƒ¿∆»»¿
ÔÈ˜ Ô‰a LÈ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÊe‡Â ÌÈÏB‚¯z«¿¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ≈≈»∆ƒ¿»

Ì‰È¯·cÓ98ÌÈ¯B·c ÏÈÁ ÏÊBb‰Â .99BÚnL B‡ , ƒƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ¿ƒ∆¿»
ÂÈÏÚaÓ100‡a Ì‡101ÏÊb ‰Ê È¯‰ - B˙eL¯Ï ƒ¿»»ƒ»ƒ¿¬≈∆»≈

CÎÈÙÏ .Ì‰È¯·cÓ102ÌÈ¯B·c ÏL ÏÈÁ ‡ˆiL ÈÓ , ƒƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ∆»»¿ƒ∆¿ƒ
ÏÈÁp‰ ÏÚ·Ï LÈ - B¯·Á ˙eL¯a ÔÎLÂ B˙eL¯Ó103 ≈¿¿»«ƒ¿¬≈≈¿«««¿ƒ

B¯·Á ‰„O CB˙a Cl‰Ï104Ì‡Â .BÏÈÁ ˙‡ ÏhiL „Ú ¿«≈¿¿≈¬≈«∆ƒ…∆¿ƒ¿ƒ
‰ÎBO ˙‡ ı˜È ‡Ï Ï·‡ .˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ˜Èf‰105 ƒƒ¿«≈«∆ƒƒ¬»…»…∆…

ÌÈÓc ÔzÏ ˙Ó ÏÚ106. «¿»ƒ≈»ƒ

קיד.96) הן.97)בבאֿקמא דרכי 98)והפקר מפני
הוא". דרבנן "קנין אמרו קיד: שם קבוצת 99)שלום,

(המלכה). האם עם מלקחתה.100)דבורים
קיד.102)הנחיל.101) שם רשות.103)משנה,
הנטיעות.104) את או התבואה את שיזיק שיודע אףֿעלֿפי
וירא 106)ענף.105) חבירו, ענף על הדבורים נתיישבו

כדי  הענף את יקוץ לא תברחנה, שלא אחת אחת ליטלן
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שלא  מכיון דמים, ליתן עלֿמנת ואפילו ביחד, כולן להוליכן
לתיקון. ניתן שלא נזק זה הרי במקומו, אחר ענף יצמח

.ÂËÔË˜ B‡ ‰M‡ ˙Ó‡107ÏÈÁ ‡ˆÈ Ô‡kÓ :¯ÓBÏ ∆¡∆∆ƒ»»»«ƒ»»»¿ƒ
‰Ê108‡e‰Â .109Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ eÈ‰iL ,110eÈ‰ÈÂ , ∆¿∆ƒ¿¿ƒƒ¿ƒÀ»¿ƒ¿

ÔÈÙc¯Ó ÌÈÏÚa‰111ÔÎÈ‰ ÌÈÏ‡BLÂ ÏÈÁp‰ ¯Á‡ «¿»ƒ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿¬ƒ≈»
,˙e„Ú Èa ÔË˜ B‡ ‰M‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰BÁ∆¿««ƒ∆≈ƒ»»»¿≈≈

Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯B·c ÔÈ˜Â ÏÈ‡B‰112Ì˙B‡ eÈÓ‡‰ , ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈∆∆¡ƒ»
Ba113.

קיד.107) שם הנחיל,108)משנה, נכנס שלרשותו וזה
לבעליו. להחזירו אותם 110)בתנאי.109)חייב ושמענו

אם  אבל זה, נחיל יצא מכאן אומרים: - שנשאלו מבלי -
שבו  המקום ובעל כעדים, אותם מביא הנחיל את התובע

נאמנים. אינם - מכחישם הנחיל שרגלים 111)נמצא
קיד: שם שלו, שהנחיל נחיל 112)לדבר יטול אם ואפילו

דאורייתא. גזל משום בזה אין שלו, אם 113)שאינו אבל
משיחים  כשהם אפילו נאמנים, היו לא ממש, גזל היה זה

תומם. לפי

.ÊË‡ˆBÈ BÈ‡ - Ì‰È¯·c ÏL ÏÊ‚ B„Èa LiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈¿»»≈∆ƒ¿≈∆≈≈
ÔÈi„a B„iÓ114ÚaLÂ Ba ¯Ùk Ì‡ ÔÎÂ .115BÈ‡ - ƒ»¿«»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿«≈

¯eÓb‰ ÏÊb‰ ÏÚ ÛÈÒBnL BÓk LÓÁ ÛÈÒBÓ116. ƒ…∆¿∆ƒ««»≈«»

אם 114) אבל לקחתו, החכמים שאסרו משום גזל נקרא זה
הדיינים  ביד כוח אין בדין, תובעו ושכנגדו ולקח עבר
גיטין  התורה, מן בהם קנין לבעלים אין כי מידו, להוציאו

רוצה 116)לשקר.115)סא. אם ואפילו כד. ה, ויקרא
חומש. מוסיף אינו - שמים ידי לצאת

á"ôùú'ä áà-íçðî 'ä 'â íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חייב 1) שהוא ונשבע, וכפר ותבעוהו הגוזל דיני בו נתבארו

קיים  בשהגזל בין הדינים בו ונתבארו ואשם, וחומש בקרן
קיים. הגזל בשאין בין

.‡ÈÓ Ïk2Ï‡¯Oi‰ B¯·ÁÏ ÔBÓÓ ·iÁ˙pL3Ba ¯ÙÎÂ »ƒ∆ƒ¿«≈»«¬≈«ƒ¿»≈¿»«
¯˜L ÏÚ ÚaLÂ4Ô¯w‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿««∆∆¬≈∆«»¿«¬ƒ«∆∆

Ôa¯˜a ·iÁÂ .LÓÁ ˙ÙÒB˙Â Ba ¯ÙkL5‡¯˜p‰ ‡e‰Â . ∆»«¿∆∆…∆¿«»¿»¿»¿«ƒ¿»
˙BÏÊb ÌL‡6. ¬«¿≈

קג:2) קמא בבא ה,3)משנה (ויקרא בתורה כתוב כי
ז. הלכה להלן ועיין בעמיתו", "וכיחש שם,4)כא) ויקרא

השקר.5)כב. שבועת על אשמו 6)לכפר "ואת ככתוב
יחטא  כי "והיה שום על "אשם" ונקרא כה). (שם לה'" יביא

כג). (שם, ואשם"

.·ÏÊBb‰ „Á‡7B‡8˜LBÚ‰9·Bb‰ B‡10B‡ , ∆»«≈»≈«≈
LÁÎÂ ‰„·‡ ‡ˆÓ B‡ BÏˆ‡ „È˜Ù‰L B‡ e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»¬≈»¿ƒ≈

˙eÙzL Ô‰ÈÈa ‰˙È‰L B‡ ,da11BÏˆ‡ BÏ ¯‡LÂ »∆»¿»≈≈∆À»¿ƒ¿«∆¿
B¯ÎO BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓ BÏ ‰OÚL B‡ ,ÔBÓÓ12. »∆»»¿»»¿…»«¿»

ÌlLÏ ·iÁ ‰„B‰ el‡L Ïk :¯·c ÏL BÏÏk13ÔÈca14, ¿»∆»»…∆ƒ»«»¿«≈«ƒ

LÁÎÂ :¯Ó‡pL ;LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«¿«≈∆∆»…∆∆∆¡«¿ƒ≈
ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa15. «¬ƒ¿ƒ»

כא.7) ה, ויקרא בין 8)בחוזקה, פירושו: או, ... אחד
ברצון 9)ובין. לידו שהגיע חבירו ממון בידו המעכב

ד. הלכה א, פרק למעלה ראה (שם). הלוקח 10)הבעלים
גניבה, הלכות ראה רואים, הבעלים ואין בסתר, אדם ממון

ג. הלכה א יד"11)פרק בתשומת "או כא) (שם, ככתוב
עזרא. ואבן אונקלוס שם ראה שותפות, שפירושה

א,12) פרק למעלה ראה הוא, "עושק" בכלל זה מקרה
ד. פטור 13)הלכה הודה שאילו כפל, כגון קנס, למעט

לו: שבועות פטור", בקנס "מודה לכלל בהתאם מלשלם
בבא 14) וגמרא משנה השווה בלבד, שמים ידי לצאת ולא

לז. לשלם 15)מציעא חייב בו שהמודה ממון של דוגמא
בדין.

.‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na16ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«»¿«≈
BÓˆÚ ˙ÓÁÓ17˙ÓÁÓ ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ≈¬««¿¬»ƒ»»«»¿«≈≈¬«

LÓÁ ÌlLÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡18ÂÈ·‡ ÏÊbL ÔB‚k ?„ˆÈk . »ƒ≈¿«≈…∆≈«¿∆»«»ƒ
Ú„BÈ Ôa‰Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ·iÁ ‰È‰L B‡ ·‚ B‡19¯ÙÎÂ , »«∆»»«»«¬≈ƒ¿«≈≈«¿»«

„·Ïa Ô¯w‰ ÌlLÓ - ‰„B‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ Ôa‰20; «≈¿ƒ¿«¿««»»¿«≈«∆∆ƒ¿«
ÏÊb ¯L‡ :¯Ó‡pL21,LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰ BÏÊb ÏÚ - ∆∆¡«¬∆»»«¿≈ƒ…∆

.ÂÈ·‡ ÏÊb ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡Â¿≈ƒ…∆«∆∆»ƒ

חומש.16) לשלם או 17)שחייב גזל, עצמו שהוא כגון
קד:18)לווה. קמא בבא לשקר, נשבע שהבן פי על אף

אין 19) כי מחומש, פטור שהוא מאליו מובן יודע אינו אם
קה. שם ראה שקר, שבועת הוא 20)זו הקרן את אבל

הגזילה  דמי כי קיימת, הגזילה שאין פי על אף לשלם, חייב
לבניו  שהשאיר הנכסים מן אותם וגובים אביהם, על הם חוב

הֿו). הלכה ה פרק למעלה מיותרות,21)(ראה אלה מלים
כך  ומשום הגזילה", את "והשיב לכתוב היה מספיק כי
שהוא  גזילה על ורק אך בא חומש, שתשלום באו, להדגשה

קד: קמא בבא גזל, עצמו

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na22˙Ói˜ ‰ÏÊb‰ ÔÈ‡La ?23; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈«¿≈»«∆∆
˙Ói˜ ‰ÏÊb‰Â ,˙ÓÂ ÂÈ·‡ ÏÊb Ì‡ Ï·‡24¯ÙÎÂ , ¬»ƒ»«»ƒ»≈¿«¿≈»«∆∆¿»«

L¯Bi‰25Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰„B‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ «≈¿ƒ¿«¿««»»¿«≈∆∆
.LÓÁÂ»…∆

והודה.22) ונשבע כפר אפילו חומש, משלם אינו שהבן
לדמי 23) משועבדת והיא קרקע הניח כשהגזלן ואפילו

ה  בפרק למעלה שנתבאר כמו לשלם חייב והבן הגזילה,
אינו  הוא כי בחומש, לחייבו אין כן פי על אף ה, הלכה
אביו. אלא גזל לא הוא שהרי עצמו מחמת חייב

הגזילה.24) את להחזיר החובה היורש על ומוטלת
עצמו.25) מחמת בו חייב שהוא בממון כפר

.‰‰„B‰Â ·‡‰ ÚaLÂ ·‡‰ ÏÊb26- ˙Ó Ck ¯Á‡Â »«»»¿ƒ¿«»»¿»¿««»≈
.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ L¯Bi‰ È¯‰¬≈«≈¿«≈∆∆»…∆

בחייו.26) ובחומש בקרן ונתחייב

.Â˙ÓÂ ÚaLÂ ÏÊb27L¯Bi‰ ‰„B‰Â ,28Ô¯w‰ ÌlLÓ - »«¿ƒ¿«»≈¿»«≈¿«≈«∆∆
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .„·Ïa29ÌL‡‰ ÔÓ ¯eËt L¯Bi‰30. ƒ¿«≈»≈»«≈»ƒ»»»
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בחומש.27) נתחייב לא הודה, שלא ומכיוון 28)ומכיוון
כשהגזילה  אפילו בחומש נתחייב לא לשקר, נשבע שלא

ה),29)קיימת. (הלכה וחומש קרן משלם שהיורש בין
ו). (הלכה בלבד קרן משלם שהיורש "אין 30)ולבין כי

המתחיל  דיבור ד: קמא בבא רש"י (ראה למתים" כפרה
האשם). מן ופטורין

.ÊÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÚaLp‰31BÈ‡Â Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - «ƒ¿»¿≈»ƒ¿«≈∆«∆∆¿≈
B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL ;LÓÁa ·iÁ32ÏÊBb‰ ÔÎÂ . «»¿…∆∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿≈«≈

·iÁ BÈ‡ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt»ƒ»∆¿»¿»«¿ƒ¿«≈«»
ÔBÓÓ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ‡L ;LÓÁa33‰nk . ¿…∆∆≈»ƒ»∆¿»»«»

Ô¯wa ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ?LÓÁ‰ ‡e‰34‰ÂL ÏÊb Ì‡L . «…∆∆»≈«¿»»«∆∆∆ƒ»«»∆
‰ÏÊb‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰MÓÁ ÌlLÓ - ÚaLÂ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¿«¿«≈¬ƒ»¿ƒ»¿»«¿≈»

d˙B‡ ¯ÈÊÁÓ - ˙Ói˜35.dlL ÚÈ·¯ ÈÓc Ô˙BÂ «∆∆«¬ƒ»¿≈¿≈¿ƒ«∆»

שקר.31) על ונשבע בו וכפר לגוי ממון חייב היה
איתו".32) - "עם מלים: כשתי נדרשת "עמיתו" המלה

בתורה  שאיתך "עם כלומר, איתו", - "עם כלומר,
בבא  (וראה במצוות חייב שאינו גוי להוציא ובמצוות",

ל.). ושבועות נט. "הגוזל 33)מציעא קג. קמא בבא משנה
פרק  למעלה (ראה קה. שם וגמרא פרוטה" שווה חבירו את

ו). הלכה על 34)א, כלומר מלבר", "חומש נקרא זה
שהוא  הקרן, רבע מוסיף הוא הקרן של רבעים ארבעה
בקשר  הגמרא מסקנת זוהי ביחד. הרבעים מחמשת חומש
(ויקרא  עליו" יוסף "חמישיתו כתוב בו שגם שני, למעשר
כתוב  בו שגם גזל, חומש על רבינו לומד מכאן לא). כז,
נד.). מציעא בבא ראה כד. ה, (שם עליו" יוסף "חמישיתו

שכפר 35) לאחר הבעלים שנתייאשו פי על אף דמיה, ולא
אֿב). הלכה ב, פרק למעלה (ראה לשקר ונשבע הגזלן

.Á„Ú LÓÁ ÌlLÓ ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLp‰ ÔÈ‡≈«ƒ¿»«¿ƒ«»¿«≈…∆«
BÓˆÚÓ ‰„BiL36ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ ,37„ÓBÚ ‡e‰Â ∆∆≈«¿¬»ƒ»≈ƒ¿≈

BÈ‡Â ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ „·Ïa Ô¯w‰ ÌlLÓ - B˙¯ÈÙÎaƒ¿ƒ»¿«≈«∆∆ƒ¿««ƒ≈ƒ¿≈
Ì‰ ‰¯tÎÏ Ôa¯w‰ ÌÚ LÓÁ‰L ;LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ¿«≈∆«…∆∆«…∆ƒ«»¿»¿«»»≈

BÓˆÚ Èt ÏÚ ‡l‡ Ì‡È·Ó BÈ‡Â ,ÌÈ‡a38. »ƒ¿≈¿ƒ»∆»«ƒ«¿

וחומש 36) קרן משלם מעצמו "הודה קח: קמא בבא משנה
את  והתוודו ז): ה, (במדבר בכתוב מקורו זה דין ואשם".
המשניות  פירוש (ראה עליו יוסף וחמישיתו ... חטאתם
שלמדו  מדבריו משמע שלכאורה הנזכרת. למשנה לרבינו
וראה  כיצד, ביאר ולא ואשם יחטא כי והיה מהכתוב: זה דין

בתורה). הנ"ל לכתוב רש"י שגזל.37)פירוש
בתשובה.38) וחזר שהודה כלומר,

.ËBa ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰39ÏÈ‡B‰ , «≈∆¬≈««ƒ∆»«ƒ
ÚaL ‡ÏÂ40¯Á‡ Ûc¯Ï ·iÁ BÈ‡ - ‰„B‰Â ¯ÊÁ Ì‡ , ¿…ƒ¿«ƒ»«¿»≈«»ƒ¿…««
ÌÈÏÚa‰41‡‰È ‡l‡ ,B„ÈaL ÔBÓÓ Ì‰Ï ¯ÈÊÁiL „Ú «¿»ƒ«∆«¬ƒ»∆»∆¿»∆»¿≈

Ï·‡ .Ô‰lL eÏhÈÂ ÌÈÏÚa‰ e‡B·iL „Ú ÔÏÊb‰ „Èa¿«««¿»«∆»«¿»ƒ¿ƒ¿∆»∆¬»
‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ÚaL Ì‡42Ûc¯Ï ·iÁ - ‰ÏÚÓÂ ƒƒ¿««»∆¿»»«¿»«»ƒ¿…

Èi‡a Ì‰ elÙ‡ ,Ì‰Ï ¯ÈÊÁiL „Ú ÌÈÏÚa‰ ¯Á‡«««¿»ƒ«∆«¬ƒ»∆¬ƒ≈¿ƒ≈
Ìi‰43ÔÈ‡Â ,ÚaLpL ¯Á‡Ó eL‡È˙ ¯·kL ÈtÓ ; «»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»¬≈««∆ƒ¿«¿≈»

.BÚ·˙Ï „BÚ ÔÈ‡a»ƒ¿»¿

ממונו.39) את ממנו שתבע הנגזל,40)לאחר נתייאש לא
הגזילה. את ממנו לתבוע יבואו 41)וישוב הבעלים כי

השבת 42)אליו. חובת בה אין פרוטה משווה פחות שם.
ו. הלכה א פרק למעלה ראה בארץ 43)גזילה, לים, מעבר

למדי". ואפילו אחריו "יוליכנו המשנה: ובלשון רחוקה,

.È- ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ıeÁ dlk ‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰ elÙ‡¬ƒ∆¡ƒ«¿≈»À»ƒ»∆¿»
ÏÊ‚p‰ ¯Á‡ dÎÈÏB‰Ï ·iÁ44ÏL B·Ï ‡Ï ÔzÈ ‡ÏÂ . «»¿ƒ»«««ƒ¿»¿…ƒ≈…ƒ¿∆

ÏÊ‚45BÁeÏLÏ ‡ÏÂ46ÏÊ‚p‰ ‰OÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ¿»¿…ƒ¿∆»ƒ≈»»«ƒ¿»
ÌÈ„Úa ÁÈÏM‰47LÓÁ‰ ˙‡Â ‰ÏÊb‰ ˙‡ ‡È·‰ Ì‡Â . «»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ∆«¿≈»¿∆«…∆

¯tk˙Óe ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ∆¿ƒ¬≈∆≈ƒ»»ƒ¿«≈
BÏ48da ÔÈÏtËÓ ÔÈc ˙È·e ,49ÔÎÂ .dÏÚ·Ï ÚÈbzL „Ú ≈ƒ¿«¿ƒ»«∆«ƒ«¿«¿»¿≈

‡ˆBiÎÂ ‰ÏÊb‰ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ .ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLÏ ‡e‰ Ô˙B≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿»«≈«¿≈»¿«≈
.‡ˆÈ - ÔÈc ˙È·Ï Ba¿≈ƒ»»

לו 44) והחזיר פרוטה שווה חבירו את הגוזל כדין דינו כי
קג.). קמא בבא (משנה עצמו,45)חצייה לנגזל אלא

שם. משנה יתננו", לו הוא "לאשר כד): (שם, ככתוב
הדרך,46) מאחריות בזה שייפטר דעת על הנגזל של

ואחריות  עצמו הנגזל ליד הגזילה את להמציא חייב שהגזלן
עליו. לשליח,47)הדרך הנגזל אותו מינה עדים בנוכחות

לו  מותר זה במקרה הגזלן. מן הגזילה את לו ויביא שילך
השבת  מצוות וקיים לשליח, הגזילה את למסור לגזלן
בבא  חסדא רב דעת זוהי מאחריותו. נסתלק וגם הגזילה

קד. ליד 48)קמא הגזילה הגיעה לא שעדיין פי על אף
על 49)הנגזל. להקל כדי החכמים שתיקנו תקנה זוהי

שם. הדרך, הוצאות להם ולחסוך בתשובה החוזרים

.‡ÈÔ¯w‰ ˙‡ BÏ Ô˙50B‡ ,LÓÁ‰ ˙‡ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ »«∆«∆∆¿…»«∆«…∆
Ô¯w‰ ˙‡ BÏ ÏÁnL51B‡ ,LÓÁ‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ ‡ÏÂ ∆»«∆«∆∆¿…»«««…∆

‰Ëe¯t ‰ÂL ˙BÁtÓ ıeÁ ‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ BÏ ÏÁnL∆»««∆¿«∆ƒ»»∆¿»
ÂÈ¯Á‡ CÈÏB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ô¯wa52‡B·È ‡l‡ , «∆∆≈»ƒ¿ƒ«¬»∆»»

dÓˆÚ ‰ÏÊb‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯‡M‰ ˙‡ ÏhÈÂ ÏÊ‚p‰«ƒ¿»¿ƒ…∆«¿»¿««ƒ∆«¿≈»«¿»
¯wÈ˙z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ˙Ói˜53¯‡Lp‰ ‡ˆÓÂ «∆∆≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿»

Ô˙ ‡ÏÂ LÓÁ‰ ˙‡ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»¬»ƒ»«∆«…∆¿…»«
BÏ ÏÁÓ ‡ÏÂ LÓÁ‰ ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,Ô¯w‰ ˙‡ BÏ∆«∆∆∆»«««…∆¿…»«
‰ÂMÓ ıeÁ ‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,Ô¯w‰ ÏÚ««∆∆∆»««∆¿«∆ƒ»∆
˙È·Ï ˙˙Ï B‡ ÂÈ¯Á‡ BÎÈÏB‰Ï ·iÁ - Ô¯wa ‰Ëe¯t¿»«∆∆«»¿ƒ«¬»»≈¿≈

.e¯‡aL BÓk ,B¯ÈÚaL ÔÈcƒ∆¿ƒ¿∆≈«¿

בבא 50) משנה מעצמו, והודה שקר על ונשבע שכפר לאחר
קג. שהודה 51)קמא לאחר הקרן את לגזלן לו מחל הנגזל

כפירעון. הריהי ומחילה חייב 52)לו, הגזלן הכלל: זה
פרוטה  משווה הקרן בידו נשארה אם הנגזל, אחרי ללכת

קמא 53)ומעלה. בבא פפא, רב בשם אומרים היש כדעת
קה.

.·ÈÌÈÏÚaÏ Ô¯w‰ ˙‡ ¯ÈÊÁn‰54‰iL ÌÚt ¯ÙÎÂ , ««¬ƒ∆«∆∆«¿»ƒ¿»«««¿ƒ»
LÓÁa55ÏÎÏ Ô¯˜k LÓÁ‰ ‰OÚ - ÂÈÏÚ ÚaLÂ «…∆¿ƒ¿«»»«¬»«…∆¿∆∆¿»

¯·c56ÂÈ˙LÓÁÂ :¯Ó‡pL ;¯Á‡ LÓÁ ÂÈÏÚ ÌlLÓe57 »»¿«≈»»…∆«≈∆∆¡««¬ƒƒ»
,LÓÁ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ÂÈÏÚ ÛÒÈ…≈»»¿«≈∆ƒ…∆«…∆
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‰ÂMÓ ÂÈÏÚ ÚaLÂ Ba ¯tÎiL LÓÁ‰ ËÚÓ˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈«…∆∆ƒ¿…¿ƒ¿»»»ƒ»∆
‰Ëe¯t58. ¿»

שם.54) משנה וחומש, בקרן שנתחייב בפעם 55)לאחר
שילם. שכבר וטען בחומש, כפר וכעת בקרן כפר הראשונה

הקודמת.56) ההלכה השווה אחריו, שיוליך לדין בנוגע גם
רבים.57) ויודה,58)לשון לשקר ויישבע בו יכפור אם

פרוטה  משווה פחות שהגוזל כשם נוסף, בחומש יתחייב לא
ז. הלכה למעלה ראה בחומש, חייב אינו ונשבע וכפר

.‚È,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ,ÔB„wt BÏˆ‡ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿ƒ»¿»«∆»«¿ƒ¿«
,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,BÏˆ‡ ‡e‰L ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»∆∆¿¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«
ÏÎÏ LÓÁ ÌlLÓ - BÏˆ‡ ‡e‰L ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»∆∆¿¿«≈…∆¿»
:¯Ó‡pL ;„Á‡‰ Ô¯w‰ ÌÚ ‰Úe·Le ‰Úe·L¿»¿»ƒ«∆∆»∆»∆∆¡«
‰nk ÌlLÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ÂÈÏÚ ÛÒÈ ÂÈ˙LÓÁÂ«¬ƒƒ»…≈»»¿«≈∆¿«≈«»

„Á‡ Ô¯˜ ÏÚ ÔÈLÓÁ59. √»ƒ«∆∆∆»

חמ 59) ריבתה של "התורה מימרא אחת", לקרן הרבה ישיות
זה  גם ושבועה. שבועה כל על קרן חייב ואינו שם. רבא
וגם  אחת, קרן היינו "וחמישיתיו" הכתוב מאותו לומדים

"עליהם". ולא "עליו" נאמר

á"ôùú'ä áà-íçðî 'å 'ã íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הגזלן,1) ונשבע בו וכפר ותבעוהו הגוזל דיני בו נתבארו

יורשים, לו כשאין ובין הנגזל, של היורשים עם דינו מהו
השלמות. על הענין זה משפטי וכל הגר, גזל כגון

.‡ÏÊ‚p‰ ˙Óe B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰2‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁÈ - «≈∆¬≈≈«ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»
˙Èp˙L B‡ ‰„·‡ Ì‡Â .ÌÈL¯BiÏ3.‰ÈÓc Ì‰Ï Ô˙B - «¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«≈≈»∆»∆»

BÏ ÚaL Ì‡Â4˙Ó Ck ¯Á‡Â5Ô¯w‰ ÌÈL¯BiÏ Ô˙B - ¿ƒƒ¿«¿««»≈≈«¿ƒ«∆∆
LÓÁ‰Â6. ¿«…∆

שמת,2) גזלן על דובר הקודם בפרק קג. בבאֿקמא משנה
שמת. נגזל על - זה לברייתו,3)ובפרק חוזר שאינו שינוי

זה. בשינוי הגזלן אותה לנגזל.4)וקנה הנגזל.5)הגזלן
מיתת 6) אחרי ליורשים הודה ובין עצמו, לנגזל הודה בין

י. הלכה ז, פרק למעלה ראה שם. משנה אביהם,

.·ÂÈ·‡ ˙‡ ÏÊBb‰7ÔÈ‡ Ì‡ :·‡‰ ˙Óe ,BÏ ÚaLÂ «≈∆»ƒ¿ƒ¿«≈»»ƒ≈
˙Èp˙L B‡ ˙Ói˜ ‰ÏÊb‰8ÂÈÁ‡ ÌÚ ÔBaLÁ ‰OBÚ -9 «¿≈»«∆∆ƒ¿«≈∆∆¿ƒ∆»

·iÁ - ˙Ói˜ ‰ÏÊb‰ Ì‡Â ;LÓÁ‰ ÏÚÂ Ô¯w‰ ÏÚ««∆∆¿««…∆¿ƒ«¿≈»«∆∆«»
B„È ˙ÁzÓ dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ ‡ÈˆB‰Ï10˙‡ Ô˙B ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ«¿≈»«¿»ƒ««»¿ƒ»≈∆

ÂÈÁ‡Ï LÓÁ‰ ˙‡Â ‰ÏÊb‰11Â ,ÔBaLÁ Ô‰nÚ ‰OBÚ12. «¿≈»¿∆«…∆¿∆»¿∆ƒ»∆∆¿

קח:7) שם הגזילה 8)משנה, את להוציא חייב ואינו
ידו. מתחת והחומש 9)עצמה הקרן את לתת עליו

חלקו  את מנכה הוא יורש, הוא שגם ומכיון ליורשים,
(ראה  לאחיו נותן הוא היתר ואת וחומש, בקרן לו המגיע

הגזילה".10)כסףֿמשנה). את "והשיב ככתוב
יורש.11) הוא שגם אףֿעלֿפי מאומה, בידו מעכב ואינו
את 12) מפעיל הוא הגזילה, השבת מצוות שקיים לאחר רק

נכסים  משאר ומקבל אחיו עם חשבון ועושה כיורש. זכותו
וחומש. בקרן חלקו את

.‚ÔÈÁ‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡13‡e‰ Bc·Ï ÔÏÊb‰ ‰Ê ‡ˆÓpL , ƒ≈«ƒ∆ƒ¿»∆««¿»¿«
L¯Bi‰14ÂÈ·Ï B„È ˙ÁzÓ ‰ÏÊb‰ ‡ÈˆBÓ -15ÔÈ‡ Ì‡Â . «≈ƒ«¿≈»ƒ««»¿»»¿ƒ≈

B·BÁ ÏÚ·Ï d˙B - ÔÏÊb‰ Ôa‰ ‰ÊÏ ÌÈa16B‡ »ƒ¿∆«≈««¿»¿»¿««
‰˜„ˆÏ B‡ B˙‡ÂÏ‰a17dÓˆÚ ‰ÏÊ‚ ‰‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ . ¿«¿»»ƒ¿»»ƒ¿»¿»¿≈»«¿»
¯ËÙ - B„È ˙ÁzÓ18B‡ ‰zÓ d˙pL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ««»ƒ¿«««ƒ∆¿»»«»»

‡a‡ ÏÊb ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÌÚÈ„BiL ,‡e‰Â .B·BÁa dÚ¯t19. ¿»»¿¿∆ƒ≈¿…«∆∆∆«»

הגזילה.14)שם.13) את להשיב למי כדי 15)ואין
דברי  על מבוססת זו הלכה ידו. תחת תשאר לא שהגזילה
לאחיו". או לבניו וחומש קרן משלם זה "הרי שם: המשנה
אבל  הנגזל, אביו של לאחיו" או "לבניו מפרש שם רש"י
רבינו  וגירסת הגזלן, הבן של ואחיו בניו מפרש רבינו
שהם  קודמים, אחיו כי לבניו", או "לאחיו היא: במשנה
- היחידי היורש והוא אחים לו כשאין ורק הנגזל, יורשי
(ראה  רבינו על ה'טור' השגת מיושבת בזה לבניו. מוסר הוא

שם). למשנה הגר"א ולא 16)הגהות אחים לא לו אין אם
לו", "שאין (שם) המשנה דברי את רבינו מפרש כך בנים,

אחרת. מפרש הגזילה 17)ורש"י את ישאיר שלא ובלבד
קט. בבאֿקמא בידו, אפשרות 18)עצמה לו שאין מכיון

ליורשיו. או עצמו לנגזל הגזילה את ואני 19)להחזיר
שם). בגמרא פפא (רב ידי מתחת הגזילה את להוציא רוצה

.„¯b‰ ˙‡ ÏÊBb‰ ÔÎÂ20,BÏ ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ ,BÏ ÚaLÂ ¿≈«≈∆«≈¿ƒ¿«¿»«¿»
ÂÈÏÚ Û˜ÊÂ21‰ÂÏÓ Ïk‰22Û‡ - ¯b‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â , ¿»«»»«…ƒ¿»¿««»≈«≈«

‰ÏÊba ‰ÎfL Èt ÏÚ23B„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰Ï ·iÁ ,24. «ƒ∆»»«¿≈»«»¿ƒ»ƒ««»

זכה 20) בהם המחזיק וכל הפקר ונכסיו יורשים לו שאין
שם. קודמת, בהלכה לנידון קצת דומה זה ודין בהם,

גזילה.22)הגר.21) מתורת ויצא והחומש, הקרן את
בה.23) מוחזק הוא כי ההפקר, את 24)מן לגזל בדומה

רבי  דעת זוהי הקודמת. בהלכה שנזכרו בדרכים אביו,
(גמרא  ידו" מתחת גזילו שיוציא עד תקנה לו "אין עקיבא
מלוה, זקף לא שאם רבינו, מלשון משמע [לכאורה שם).
אבל  הגר. מיתת לפני הודה אם אפילו לכהנים הכל
ומה  הגזלן, בה זכה זקפה בלא שגם מפרש, המגידֿמשנה
חייב  מלוה, שזקפה שאףֿעלֿפי ללמדנו הוא "וזקף" שאמר

ידו]. מתחת להוציאה

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na25ÌÈ˙Èa ‰„B‰Lk26Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»≈¿«ƒ¬»
˙Óe ,BÏ ÚaLÂ ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯b‰ ˙‡ ÏÊb Ì‡ƒ»«∆«≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈

¯b‰27ÌÈ‰kÏ LÓÁÂ Ô¯w‰ ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -28 «≈¬≈∆«»¿«≈«∆∆»…∆«…¬ƒ
¯ÓLÓ B˙B‡ ÏL29BÓL‡ ‡È·Óe ,30¯tk˙È Ck ¯Á‡Â , ∆ƒ¿»≈ƒ¬»¿««»ƒ¿«≈

Ba31.

בגזילה.25) זכה ונתחייב 26)שהגזלן הגר, מות לפני
הגזלן  זכה יורשים, לגר שאין ומכיון וחומש, קרן לגר לשלם
מתחת  עצמה הגזילה את להוציא שחייב אלא ההפקר, מן

כנ"ל. הודה.27)ידו קי.28)ואחרֿכך בבאֿקמא משנה
שמכוון  גואל", לאיש אין "ואם ה) ה, (במדבר הכתוב לפי
שלא  איֿאפשר מישראל איש כי יורשים, לו שאין שמת לגר
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יורשֿגואל. לו עשרים 29)יהיה האשם. קרבן את שיקריב
אחד, משמר עבר שבוע ובכל היו, כהונה משמרות וארבעה

קט: ישלם 31)למזבח.30)בבאֿקמא קודם הסדר: זהו
אשמו  "הביא אבל אשם, קרבן יביא ואחרֿכך הכסף, את

קיא. וגמרא שם, משנה יצא". לא גזילו, הביא שלא עד

.Â‰ÚeÓM‰ ÈtÓ32e„ÓÏ33:‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»
ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â ˙nL ¯‚a - Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â34 ¿ƒ≈»ƒ…≈¿≈∆≈¿≈¿ƒ

¯a„Ó ·e˙k‰35‰Ê ÌL‡Â ,36‰ÏÊb‰ ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ «»¿«≈¿»»∆»»»«¿≈»
‰ÈÓ„ B‡37‡Ï - ‰ÏÈla ¯b‰ ÏÊb ¯ÈÊÁn‰ ,CÎÈÙÏ . »∆»¿ƒ»««¬ƒ∆∆«≈««¿»…

‡ˆÈ38ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,·e˙k‰ B‡¯˜ ÌL‡ È¯‰L ; »»∆¬≈»»¿»«»¿≈«¿ƒƒ
‰ÏÈla39ÏÊb „‚k ¯b‰ ÏÊb ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ««¿»¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆∆«≈¿∆∆∆∆

¯b‰40¯Oa „‚ ÌL‡ ¯Oa ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡L C¯„k , «≈¿∆∆∆≈¿ƒ¿«»»∆∆¿«
¯Á‡ ÌL‡41. »»«≈

רבו.32) מפי תלמיד שלא 34)חכמינו.33)שקיבל
שנתגייר. לאחר בנים לו בישראל 35)נולדו אדם יש "וכי

בבאֿקמא  מדבר", הכתוב הגר בגזל אלא גואלים, לו שאין
לכהן".36)קט. לה' המושב האשם אליו, האשם "להשיב
נאמר:37) מכן לאחר מיד כי אשם, לקרבן הכוונה ואין

קי. בבאֿקמא הכיפורים", איל של 38)"מלבד מימרא
שם. לח).39)רבא, ז, (ויקרא צוותו" "ביום בו כתוב כי

מימרא 40) הכהנים. כל בין מחלקים לחוד הגר גזל כל אלא
קי: שם רבא, אין 41)של אשם, קרבנות הרבה יש אם

יקח  חבירו והכהן אחד, אשם בשר אחד כהן יקח אומרים
כולם, בין מחלקים ואשם אשם כל אלא אחר, אשם בשר

עג.). (מנחות מאד מעט אחד לכל יגיע אם אפילו

.ÊÔ‰ÎÂ Ô‰k ÏÎÏ ‰Ëe¯t ‰ÂL Ba ÔÈ‡L ¯b‰ ÏÊb Ïk»∆∆«≈∆≈»∆¿»¿»…≈¿…≈
¯ÓLÓ ÈL‡Ó42‰·L‰ È„È B¯ÈÊÁn‰ ‡ˆÈ ‡Ï -43; ≈«¿≈ƒ¿»…»»««¬ƒ¿≈¬»»

‰·L‰ ‰È‰zL „Ú - Ô‰kÏ '‰Ï ·Len‰ :¯Ó‡pL44 ∆∆¡««»««…≈«∆ƒ¿∆¬»»
?'LÈ‡' ¯b‰ ÏÊ‚a ¯Ó‡ ‰nÏÂ .Ô‰k ÏÎÏ45LÈ‡‰L46 ¿»…≈¿»»∆¡«¿∆∆«≈ƒ∆»ƒ

¯˜ÁÏ CÈ¯ˆ ‰z‡47ÌÈL¯BÈ BÏ LÈ Ì‡ ÂÈÏÚ ¯fÁÏe48 «»»ƒ«¿…¿«≈»»ƒ≈¿ƒ
Ï·‡ ;BÏ ÔÈ‡ Ì‡ B‡ÔË˜ ¯b‰ ‰È‰ Ì‡49‰z‡ È‡ - ƒ≈¬»ƒ»»«≈»»ƒ«»

ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L B˙˜ÊÁ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯fÁÏ CÈ¯ˆ50. »ƒ¿«≈»»∆»∆¿»∆≈¿ƒ

הגר 42) גזל כל לחלק שחייבים נאמר, הקודמת בהלכה כי
כל  של שחלקו להיות, יכול כן על המשמר. כהני כל בין

פרוטה. משוה פחות יהיה המובאת 43)כהן רבא, מימרת
קי. בבבאֿקמא משוה 44)כלשונה בפחות השבה ואין

הלא 45)פרוטה. ח). ה, (במדבר גואל" לאיש אין "ואם
בקטן. וגם גיורת, באשה גם הוא דין הגדול.46)אותו

לכהן.47) הכסף את מוסר שאתה לו 48)לפני שנולדו
שחקרו  משמע גואל" לאיש אין "ואם שנתגייר. לאחר

גואל. לו שאין ויום 49)ונוכחו שנה משלושֿעשרה פחות
קט:50)אחד. בבאֿקמא מוליד, אינו קטן שהרי

.Á¯b‰ ÏÊ‚a ÌÈ‰k‰51˙BzÓ ÈÏa˜Ók52.Ô‰ «…¬ƒ¿∆∆«≈ƒ¿«¿≈«»≈
¯·ÚÂ ,ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯b‰ ÔÓ ıÓÁ ÏÊBb‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»≈ƒ«≈∆≈¿ƒ¿»«

ÁÒt‰ ÂÈÏÚ53˙ÚLk ÂÈÓc ˙‡ ÌÈ‰kÏ ÔzÏ ·iÁ - »»«∆««»ƒ≈«…¬ƒ∆»»ƒ¿«
‰ÏÊb‰54ÂLÎÚ Ô‰Ï e‰zÈ Ì‡L ;55,‰zÓ dÈ‡ - «¿≈»∆ƒƒ¿≈»∆«¿»≈»«»»

‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰L56‰È‰ ,Ìi˜ ¯b‰ ‰È‰ el‡Â . ∆¬≈»«¬»»¿ƒ»»«≈«»»»
EÈÙÏ ElL È¯‰ :BÏ ¯ÓB‡57e¯‡aL BÓk ,58. ≈¬≈∆¿¿»∆¿∆≈«¿

יורשים.51) לו ואין שמת הגר גזל המקבלים הכהנים
דינם 52) ואין כהונה, מתנות כיתר מהקדושֿברוךֿהוא,

קי: בבאֿקמא הגר, בהנאה.53)כיורשי ונאסר
שם.54) בגמרא שנפשטה הפסח.55)בעיא לאחר
מאומה.56) לו נותן גופו,57)ואינו החמץ את לו ומחזיר

כלום. שוה שאינו ד.58)אףֿעלֿפי הלכה ג, פרק למעלה
שנפשטה. בעיא

.Ë¯b ÏÊbL Ô‰k59˙Óe ,BÏ ÚaLÂ ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L …≈∆»«≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈
¯b‰60B„È ˙ÁzL BÏÊ‚a ‰Ê ‰ÎÊ ‡Ï -61‡ÈˆBÈ ‡l‡ , «≈…»»∆ƒ¿≈∆««»∆»ƒ

ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ B„È ˙ÁzÓ62.˙¯ÓLn‰ Èa ƒ««»¿»∆»«…¬ƒ¿≈«ƒ¿…∆

קט:59) ואפילו 60)בבאֿקמא הכהן, הודה ואחרֿכך
בקודש. לעבוד שלו המשמר של תורו כשהגיע הודה

ברשותו.61) שהיא שהודה,62)אףֿעלֿפי ברגע כי
כיתר  במתנה, אותם נתן והוא לה', והחומש הקרן שייכים

שם). (גמרא המשמר כהני לכל הכהונה, מתנות

.È¯b‰ ˙‡ ÏÊBb‰63LÈ¯Ù‰Â ,¯b‰ ˙Óe ,BÏ ÚaLÂ «≈∆«≈¿ƒ¿«≈«≈¿ƒ¿ƒ
ÌÈ‰kÏ Ô˙BÏÚ‰Ï B˙ÏÊ‚e BÓL‡64Ì„˜ ÔÏÊb‰ ˙Óe , ¬»¿≈»¿«¬»«…¬ƒ≈««¿»…∆

‰¯tk65‰ÏÊb‰ ÛÒk ˙‡ ÌÈL¯BÈ ÔÏÊb‰ Èa È¯‰ -66 «»»¬≈¿≈««¿»¿ƒ∆∆∆«¿≈»
dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ B‡67ÌL‡‰Â ,68Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯È «¿≈»«¿»¿»»»ƒ¿∆«∆ƒ…

ÌeÓ69BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,70. ¿∆≈«¿ƒ¿

קי.63) בבאֿקמא למעלה 64)משנה לנאמר בהתאם
ה. מן 65)בהלכה הגר בגזל הגזלן זכה הדין, מצד כי

למסור  אותו מחייבת התורה אבל הגר, מות לאחר ההפקר
לשם  באים ושניהם אשם, קרבן ולהביא לכהנים הכסף את
ו). הלכה למעלה (ראה לשקר ונשבע שכפר על כפרה,

למתים.66) כפרה אין רשאים 67)כי גזלו, שלא  הבנים
למעלה  ראה בדין. בה זכו אם עצמה הגזילה את להחזיק

גֿד. להקריבו.68)הלכה ואיֿאפשר בעליו, שמתו
נדבה 69) לעולות הולכים ודמיו אותו, למכור אפשר ואז

לחולין. יוצא קרבן אין מום, בו שנפל לפני אבל למזבח.
יד.70) הלכה ד, פרק המוקדשין פסולי הלכות

.‡ÈÔÏÊb‰ Ô˙71Ì„˜ ˙Óe ,¯ÓLÓ ÈL‡Ï ÛÒk‰ ˙‡ »«««¿»∆«∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈…∆
‰¯tk72‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÏÊb‰ ÈL¯BÈ ÔÈ‡ -73„iÓ «»»≈¿≈««¿»¿ƒ¿ƒƒ«

Ô‰kÏ ÔzÈ ¯L‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰k‰74.‰È‰È BÏ «…¬ƒ∆∆¡«ƒ¬∆ƒ≈«…≈ƒ¿∆
ÔÈ‡ - ‰zÓ B˙zÓ ÔÈ‡L ,ÔË˜ ÔÏÊb‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»««¿»»»∆≈«¿»«»»≈

.ÌÈ‰k‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈL¯BÈ¿ƒƒƒƒ««…¬ƒ

קי.71) בבאֿקמא קרבן 72)משנה את שהקריבו לפני
בקרבן 73)האשם. אביהם על כיפרו לא שהכהנים בטענה

הכהנים,74)אשם. בו זכו מחצה, מכפר שהכסף מפני
קי: שם גמרא

.·ÈÛÒk‰ ˙‡ Ô˙75˙B¯ÓLn‰ ÔÓ ˙Á‡Ï76˙‡Â , »«∆«∆∆¿««ƒ«ƒ¿»¿∆
zaL ‡È‰L BÊ ‰¯ÓLÓÏ ÌL‡‰d77ÛÒk‰ ¯ÈÊÁÈ - »»»¿ƒ¿»»∆ƒ««»«¬ƒ«∆∆

‰¯ÓLn‰L ;‰Úe·w‰ ‰¯ÓLn‰ ÈL‡Ï ÌL‡‰ Ïˆ‡≈∆»»»¿«¿≈«ƒ¿»»«¿»∆«ƒ¿»»
.d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰˙ÎÊ ‡Ï dzaL ‡Ïa ÛÒk ‰Á˜lL∆»¿»∆∆¿…««»…»¿»ƒƒƒ»»

קי.75) בקודש.76)שם לעבוד תורה היה שלא  בשבוע
הכסף 77) נתן אם אבל בקודש. לעבוד שתורה ימים שבוע
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שניה, למשמרה האשם את נתן ואחרֿכך העובדת למשמרה
שקיבלה. במה אחת כל זכתה תורה, כשהגיע

.‚ÈÌL‡‰ ˙‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡78ÔÏÊb‰ ¯ÈÊÁiL „Ú ≈«¿ƒƒ∆»»»«∆«¬ƒ««¿»
Ô¯w‰79ÔÈ‡L ¯b ÏÊ‚ ‰È‰ Ì‡ - ÌÈ‰kÏ B‡ ,ÌÈÏÚaÏ «∆∆«¿»ƒ«…¬ƒƒ»»∆∆≈∆≈

¯tk˙ - BÓL‡ ·È¯˜‰Â Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙ .ÌÈL¯BÈ BÏ¿ƒ»«∆«∆∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿«≈
‰¯tk‰ ·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â ,BÏ80˙‡ ÔzÏ ·iÁÂ . ¿≈«…∆¿«≈««»»¿«»ƒ≈∆

.‰¯tk ¯Á‡ LÓÁ‰«…∆«««»»

קי.78) שם הביא 79)משנה, שלא עד אשמו "הביא
"האשם  הפסוק מן לומדים זה דין (שם). יצא" לא גזילו,
בו" יכפר אשר הכיפורים איל מלבד לכהן לה' המושב
(גמרא  שאמרו כמו לכסף, כוונתו "האשם" ח). ה, (במדבר
"יכפר" אשר כתוב אשם ובקרבן קרן", זה "אשם שם)
את  השיב שכאשר משמע בעבר, "כיפר" אשר ולא בעתיד,
את  הביא ולא כיפר לא עדיין הכסף, קרבן דהיינו האשם,

וגמרא 80)הקרבן. שם, (משנה האשם קרבן את לפסול
קיא.). שם

.„ÈÌÈ„·Ú‰81˙BÚ˜¯w‰Â ˙B¯ËM‰Â82Ô‰a ÔÈ‡ - »¬»ƒ¿«¿»¿««¿»≈»∆
LÓÁ ˙ÙÒBz83Ïk .ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL . ∆∆…∆∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»»
ÔÈÚa ¯eÓ‡‰84e‡ˆÈ .ÔBÓÓ ÔÙe‚Â ‡e‰ ÔÈÏËÏhÓ »»»ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿»»»¿

˙BÚ˜¯˜Ï eLw‰L ÌÈ„·ÚÂ ˙BÚ˜¯˜85˙B¯ËL e‡ˆÈÂ , «¿»«¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿¿»
ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L86ÏÊ‚ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .87BÏ ÔÈ‡L ¯b ∆≈»»¿≈ƒ»∆∆≈∆≈

ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ - ÌÈL¯BÈ88dÈ‡ Ú˜¯w‰ ÔÎÂ . ¿ƒ≈»¿ƒ«…¬ƒ¿≈««¿«≈»
ÔÏÊbÏ ÌÏBÚÏ ˙È˜89˙„ÓBÚ ‰ÈÏÚa ˙eL¯a ‡l‡ ,90. ƒ¿≈¿»««¿»∆»ƒ¿¿»∆»∆∆

ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÛÏ‡Ï ‰¯kÓ elÙ‡Â91 «¬ƒƒ¿¿»¿∆∆∆««∆¿ƒ¿»¬«¿»ƒ
ÌÈÓ„ ‡Ïa ÏÊ‚pÏ ˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ -92‰‡ˆiL ÈÓ ÏÎÂ . ¬≈∆∆«ƒ¿»¿…»ƒ¿»ƒ∆»¿»

BÏ d¯ÎnL ‰Ê ÏÚ ¯ÊBÁ B„È ˙ÁzÓ93¯ÎBn‰ ¯ÊBÁÂ , ƒ««»≈«∆∆¿»»¿≈«≈
ÔÓ Á˜Bl‰ ¯ÊÁiL „Ú ,ÔBL‡¯‰ ¯ÎBn‰ ÏÚ ÈM‰«≈ƒ««≈»ƒ«∆«¬…«≈«ƒ

¯‡a˙iL BÓk ,epnÓ ÏhÈÂ ÔÏÊb‰ ÏÚ ÔÏÊb‰94. ««¿»«««¿»¿ƒ…ƒ∆¿∆ƒ¿»≈

עולם.81) עבדי שהם נשבעים 82)כנענים, שאין אלו כל
מב: שבועות כפירתם, עליהם.83)על נשבע אפילו

פקדון,84) כגון החומש, בענין שם המובאות הדוגמאות כל
אבידה. עושק, גזל, יד, בהם 85)תשומת כתוב כי

הכתוב  "הקישן מו), כה, (ויקרא לבניכם" אותם "והתנחלתם
כב:). (קידושין " אחוזה נייר 86)לשדה פיסת אלא

קה. בבאֿקמא וראה לממון, הוכחה המשמשת בעלמא,
והקרקעות.87) והשטרות הגר 88)העבדים בגזל כי

משלם  בישראל בה שכיוצא גזילה על מדובר לכהן, המושב
ב. פרק ומתנה זכיה הלכות וראה ואשם. וחומש קרן

מהֿשאין89ֿ) שינוי, עלֿידי לקנותן הגזלן יכול במטלטלין
א. הלכה ב, פרק למעלה ראה בקרקע, דעת 90)כן זוהי

קיז: בבאֿקמא בברייתא אלעזר רבי על החולקים החכמים,
ביאוש 91) אותם קונה הלוקח היה מטלטלין, היה זה לו

ג. הלכה שם למעלה ראה רשות, במטלטלין,92)ושינוי
הנגזל  חייב יאוש, לפני שקנה כגון להחזיר, חייב כשהלוקח
חוזרת  הקרקע אבל השוק, תקנת משום לקונה דמים לשלם

ז). הלכה ה, פרק למעלה (ראה דמים ליטול 93)בלא
ששילם. הקרקע דמי את הבא.94)ממנו בפרק

á"ôùú'ä áà-íçðî 'æ 'ä íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ר"ל 1) בזה. התלוי וכל הקרקעות גזילות דיני בו נתבארו

מבעליו  שדה שלקח הגזלן ודין הקרקע. הגזלן מכלה אם
באלימות.

.‡d„ÈÒÙ‰Â B¯·ÁÓ Ú˜¯˜ ÏÊBb‰2da ¯ÙÁL ÔB‚k ,3 «≈«¿«≈¬≈¿ƒ¿ƒ»¿∆»«»
˙B¯Ba4ÔÈÁÈL5˙B¯ÚÓe6˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ıˆwL B‡ , ƒƒ¿»∆»«∆»ƒ»

BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ÔÈa‰ Ò¯‰Â ˙BÈÚn‰ ˙‡ ˙ÁLÂ¿ƒ≈∆««¿»¿»««ƒ¿»«»¿«¬ƒ
ÈÓc ÌlLÈ B‡ ,‰ÏÊb‰ ˙ÚLa eÈ‰Lk ‰„O B‡ ˙Èa«ƒ»∆¿∆»ƒ¿««¿≈»¿«≈¿≈
ÔB‚k ,‰ÈÏ‡Ó ‰˙ÁL Ì‡ Ï·‡ .„ÈÒÙ‰M ‰Ó«∆ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿¬»≈≈∆»¿

¯‰ dÙËML7ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰„¯iL L‡a ‰Ù¯O B‡ ∆¿»»»»ƒ¿¿»¿≈∆»¿»ƒ«»«ƒ
BÏ ¯ÓB‡ -8EÈÙÏ ElL È¯‰ :9˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L . ≈¬≈∆¿¿»∆∆««¿«¿∆¿«

˙Ói˜ ÌÈÏÚa10„ÒÙ‰ ˙eÈ¯Á‡ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ d11‡l‡ ¿»ƒ«∆∆¿≈«¬»∆¿≈»»»∆»
ÔÈÏËÏhÓa Ôk ÔÈc‰ ÔÈ‡M ‰Ó .B„Èa „ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡12, ƒ≈ƒ¿ƒ¿»«∆≈«ƒ≈¿ƒ«¿¿ƒ

e¯‡aL BÓk13. ¿∆≈«¿

נזק.2) לה יד:3)גרם עגולים.4)בבאֿמציעא
משנה 7)מרובעות.6)מאורכים.5) בקרבתה, שהיה

קיז: לנגזל.8)בבאֿקמא שלי 9)הגזלן לא זו קרקע
הוא. שלך ההפסד גם כן ועל שלך, אלא ואינה 10)היא

יד. הלכה ח פרק למעלה ראה לגזלן, אלו 11)נקנית כי
הגזלן. את בהם להאשים ואין אונסין, שהם 12)הם

באונסין. וחייב הגזלן הלכה 13)ברשות ג פרק למעלה
היתה  והמגידֿמשנה הראב"ד בידי שהיו [בספרים יא.
רבינו. דברי על תמהו ולכן בעבדים, או במטלטלין הגירסא

שם]. ראה

.·‰„O ÏÊb14ÌÈ˜ÈˆÓ ‰eÏËe epnÓ ‰ÏÊ‚Â15ÁÎa »«»∆¿ƒ¿¿»ƒ∆¿»»¿ƒƒ¿…«
CÏn‰ Á˜lL ÔB‚k ,‡È‰ ‰È„Ó ˙kÓ Ì‡ :CÏn‰«∆∆ƒ««¿ƒ»ƒ¿∆»««∆∆
:BÏ ¯ÓB‡ - ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÏL ÌÈza B‡ ˙B„O»»ƒ∆»«¿≈«¿ƒ»≈

EÈÙÏ ElL È¯‰16‰Á˜Ï ÔÏÊb‰ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;17- ¬≈∆¿¿»∆¿ƒ≈¬«««¿»ƒ¿¿»
˙¯Á‡ ‰„O BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ18. «»¿«¬ƒ»∆«∆∆

קטז:14) בבאֿקמא גוים.15)משנה שהרי 16)אנסים
מן  שירדה באש נשרפה או נהר בשטפה כמו ודינו אונס, זה

הקודמת. שבהלכה כל 17)השמים, את שלקחו כגון
ביניהן. הגזולה זו וגם הגזלן, הגזלן 18)קרקעות ודין

הנגזל, ביד היתה לו כי הקודמת, בהלכה בידים, כהפסידה
אותה. לוקחים היו לא

.‚ÔÏÊb‰ ˙‡ CÏn‰ Ò‡19Ïk eÏ ‰‡¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â »««∆∆∆««¿»¿»««¿≈»»
,ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ÏÊbL BÊ ‰„O ‰‡¯‰Â ,EÏ LiM ‰Ó«∆≈¿¿∆¿»»∆∆»«ƒ¿«¿»

CÏn‰ dÏËe20˙¯Á‡ ‰„O BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ¿»»«∆∆«»¿«¬ƒ»∆«∆∆
d˙BÓk21.‰ÈÓc Ô˙B B‡ , ¿»≈»∆»

שם.19) שהיא 20)גמרא הנגזלת השדה על אמר לא ולו
בלבד. הגזלן לקרקעות התכוון כי לוקחה, היה לא שלו

הגזלן.21) מחמת נלקחה הקרקע כי

.„B„Èa d„ÈÒÙ‰Â ‰„O ÏÊb22‰·B‚ ‰„O‰ ÏÚaLk , »«»∆¿ƒ¿ƒ»¿»¿∆«««»∆∆
ÌÈÒÎpÓ Ô˙B‡ ‰·Bb - ÔÏÊb‰ „ÈÒÙ‰M ‰Ó ÈÓc ˙‡∆¿≈«∆ƒ¿ƒ««¿»∆»ƒ¿»ƒ
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ÔÈ¯BÁ Èa23‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ‡È‰L ÈtÓ ,24„ÓÚ Ì‡Â . ¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»«∆¿ƒ»«
ÔÈca ÔÏÊb‰25ÌlLÏ ·iÁ˙Â26‰·Bb - ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ««¿»«ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈¿««»»«∆

ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ27. ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

יד:22) בבאֿמציעא ראה א, בהלכה המובאת הדוגמה זוהי
הגזלן.23) ברשות והלוקח 24)הנמצאים פרסום, לו שאין

מן  גובים אין כן על חוב. הקרקע על שיש ידע לא הלוה מן
עולא  דעת בלבד, הלוה שביד הנכסים מן אלא הלקוחות

קעה: טו.25)בבבאֿבתרא לזה 26)בבאֿמציעא יש
בשטר. כמלוה ודינו הקרקע 27)קול, כי הלוקח, מן גובה

הפסיד, והקונה לנגזל, הגזלן שחייב לחוב משועבדת שקנה
הקרקע, על חוב אין אם הקניה קודם לחקור היה צריך כי
הלכה  יא, פרק ולוה מלוה הלכות וראה קעה : בבאֿבתרא

ד.

.‰‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ‰„O ÏÊb28˙B¯t‰ Ïk ÌlLÓ - »«»∆¿»«≈∆»¿«≈»«≈
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ÏÎ‡L29ÁÈaL‰Â ÏÊb .30ÔÈÓL - ∆»«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ«»ƒ

BÏ31‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ32ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡ : ¿»«««¿»ƒ«∆«»≈«
‰‡ˆB‰‰ ÏËB - ‰‡ˆB‰‰33ÏÊ‚p‰ ÔÓ „·Ïa34Ì‡Â ; «»»≈«»»ƒ¿«ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰35‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - «»»¿≈»««∆«≈ƒ«»»

Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡36. ∆»ƒ«∆«

לרבינו.28) המשנה בפירוש שם וראה מח: ואם 29)גיטין
בקרקע  כמו משועבדים, מנכסים גם גובה בדין, עמד
אבל  במגידֿמשנה, כתוב [כך הקודמת. בהלכה שהפסידה
בין  הבדל שיש משמע המשניות בפירוש רבינו של מלשונו

לקרקע]. עם 30)פירות הקרקע את ומוציא בא והנגזל
השבח.31)השבח. עולה כמה לגזלן לו מעריכים

יזקף 32) הפסד, יש אם אבל יהנה. לא רווח יש אם כלומר,
ברשות  שלא חבירו שדה לתוך היורד כדין חשבונו, על

יד: בבאֿמציעא שהשקיע 33)והשביחה, ההוצאות כגון,
הקרקע  בדמי והעליה ש"ח, 100 בסך עולות בשדה הגזלן

ש"ח. 150 בסך היא זו מהשקעה והרווח 34)כתוצאה
לשלם, הוא חייב ההוצאה את אבל הנגזל, ביד נשאר הנקי

ההוצאה. עלֿידי שבא השבח מן נהנה הוא כגון,35)כי
כלומר  בלבד, ש"ח 100 והשבח ש"ח, 150 היתה ההוצאה

הפסד. כאן ההוצאות 36)שיש כל את יקבל לא הגזלן
יפסיד. והשאר בלבד, ש"ח 100 אלא

.Âd¯ÎÓe ‰„O ÏÊb37˜Bl‰ dÁÈaL‰ÂÁ38Ì‡ , »«»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«≈«ƒ
‰‡ˆB‰‰ ÏËB - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰39ÏÚaÓ «∆«»≈««»»≈«»»ƒ««

Á·M‰ ¯‡L ÌÚ ÏËB Ô¯w‰Â ,‰„O‰40ÔÏÊb‰ ÔÓ41. «»∆¿«∆∆≈ƒ¿»«∆«ƒ««¿»

יד:37) גזולה,38)בבאֿמציעא שהקרקע ידע שלא ומכיון
בשלימותו. השבח כל את ויקבל שהשביח, מגזלן דינו שונה
ואףֿעלֿפי  שבח, לו ויש מעות לו יש הלכתא רבא, "אמר
מן  שלקח זה פירוש: טו:). (שם השבח" את לו פירש שלא
ואףֿעלֿפי  השבח, את וגם הקרן את גם בחזרה מקבל הגזלן
השבח. אחריות מקבל שהוא כתב לא המוכר שהגזלן

נהנה 39) הוא כי ההוצאות, את ללוקח להחזיר חייב הנגזל
הקודמת. בהלכה כמו ההוצאות, עלֿידי שבא השבח מן

בבאֿמציעא 40) רי"ף וראה ההוצאות, פחות השבח כלומר,
וילנא). (דפוס ולשבח.41)ח: לקרן אחראי שהוא

.ÊÔ¯w‰42ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ‰·Bb43Á·M‰ ¯‡Le , «∆∆∆ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿»«∆«
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ44da ¯Èk‰ Ì‡Â .45‰ÏeÊ‚ ‡È‰L46 ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒƒ»∆ƒ¿»

dÁ˜lLk47Ô¯w‰ ‡l‡ ÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËB BÈ‡ - ¿∆¿»»≈≈ƒ««¿»∆»«∆∆
„·Ïa48Á·M‰ ¯‡L „ÈÒÙÓe ,49.‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ ƒ¿««¿ƒ¿»«∆««»≈««»»

da ¯Èk‰L ÔÈa ,Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰»¿»«»»¿≈»««∆«≈∆ƒƒ»
‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa ‰ÏeÊ‚ ‡È‰L∆ƒ¿»≈∆…ƒƒ≈ƒ«»»

¯w‰Â ,‰„O‰ ÏÚaÓ ÏËB Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡ÏËB Ô ∆»ƒ«∆«≈ƒ«««»∆¿«∆∆≈
ÔÏÊb‰ ÔÓ50.ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ƒ««¿»ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

הגזלן.42) מן גובה שקנו 43)שהלוקח הלקוחות מן
הגזולה, הקרקע את קנה זה שלוקח לאחר הגזלן מן קרקע
"אחריות  הוא: הטעם הגזלן. ביד נכסים נשארו לא אם
מקח  בשטרי בין הלואה בשטרי בין היא, סופר" טעות
שקונה  שאדם ההנחה, מתוך יוצאים שם). (גמרא וממכר
לו  להחזיר אחראי שהמוכר ומתנה כספו, את מבטיח קרקע
תביעות  מכוח הקרקע את מידו שיוציאו במקרה כספו את
ששכח  בלבד, סופר טעות זו הרי כתוב, לא ואם המוכר. על

בשטר. .44)לכתוב . קרקעות ולשבח . . . מוציאין "אין
שבח  יד:). (שם העולם" תיקון מפני משועבדים מנכסים .
יודעים  הלקוחות ואין מראש, ידוע שאינו דבר הוא קרקעות
ימנעו  הלקוחות, מן השבח את ינכו ואם בכך, להזהר

צה: צה. בבאֿקמא וראה קרקעות. הלוקח 45)מקניית
זו. טו:46)בקרקע בה 47)בבאֿמציעא הכיר אם אבל

שבח. לו יש שלקחה, לאחר גזולה ואת 48)שהיא
הנגזל. מן מקבל הוא השבח בשיעור כך 49)ההוצאה

לו, יש מעות ולקחה, שלו שאינה בה "הכיר רבא: פסק
שם. גמרא לו", אין על 50)שבח ההוצאה עודף ואת

אינו  הוא כי הגזלן, מן גובה ואינו הלוקח מפסיד השבח,
דעת  על משקיע שהלוקח משתלמות בלתי להוצאות אחראי

ח: בבאֿמציעא רי"ף ראה עצמו.

.Á‰È˙B¯t Á˜Bl‰ ÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ‰„O ÏÊBb‰51- «≈»∆¿»»¿»««≈«≈∆»
ÏÚ·Ï ÌlLÓe ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ÂÈÏÚ ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ»»»«≈∆»«¿«≈¿««

‰„O‰52Èa ÌÈÒÎpÓ ÔÏÊb‰ ÔÓ Ô˙B‡ ‰·B‚Â ¯ÊBÁÂ , «»∆¿≈¿∆»ƒ««¿»ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ53da ¯Èk‰ Ì‡Â .54BÏ ÔÈ‡ - ‡È‰ ‰ÏeÊbL ƒ¿ƒƒƒ»∆¿»ƒ≈
˙B¯t55„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÔÏÊb‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â ,56. ≈¿≈∆ƒ««¿»∆»«∆∆ƒ¿«

שאכל 51) בגזלן דובר שם ה. להלכה מקבילה זו הלכה
פירותיה. שאכל בלוקח מדובר וכאן מכיון 52)פירותיה,

כן  על עומדת. בעליה ברשות ולעולם נגזלת, אינה שקרקע
מבעל  [וגובה לג: בבאֿבתרא פירי", והדרי ארעא "הדרא
(מגידֿמשנה)]. השבח כדי עד ההוצאות את השדה

בבאֿמציעא 53) וראה הקודמת, בהלכה השבח שאר כדין
היא.54)יד: שגזולה אותה שקנה בשעה הלוקח
בהלכה 55) ההוצאה) על (היתר שבח לו שאין כשם

שאכל,56)הקודמת. הפירות דמי כדי עד ההוצאה, ואת
השדה. לבעל משלם שהוא הפירות מדמי מנכה

.Ë,¯kÓÓ B¯kÓÓ ÔÈ‡ - BlL dÈ‡L ‰„O ¯ÎBn‰«≈»∆∆≈»∆≈ƒ¿»ƒ¿»
ÌeÏk Á˜BÏ ‰˜ ‡ÏÂ57e¯‡aL BÓk ,58ÔÏÊb‰ ¯ÊÁ . ¿…»»≈«¿¿∆≈«¿»«««¿»

„Èa ‰Ói˜˙ - ‰ÈÏÚaÓ dÁ˜Ïe d¯ÎnL ¯Á‡««∆¿»»¿»»ƒ¿»∆»ƒ¿«¿»¿«
Á˜Bl‰59‰zÓ ÔÏÊb‰ BÏ d˙ elÙ‡Â .ÔÏÊb‰ ÔÓ60 «≈«ƒ««¿»«¬ƒ¿»»««¿»«»»
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dÁ˜Ïe ¯ÊÁL ÔÂÈk - B„Èa ‰ÏeÊ‚ ‰˙È‰Lk61‰Ói˜˙ ¿∆»¿»¿»¿»≈»∆»«¿»»ƒ¿«¿»
„Ú ÔÏÊb‰ Á¯Ë ‰Ê ÈtnL ;‰zn‰ ÏawL ‰Ê „Èa¿«∆∆ƒ≈««»»∆ƒ¿≈∆»«««¿»«

B˙eÓ‡a „ÓÚÏ È„k ,d‡wL62. ∆¿»»¿≈«¬…¿∆¡»

הלוקח.57) מיד הנגזל אותה מוציא לעולם כך ומשום
יד.58) הלכה ח, פרק ללוקח 59)למעלה מכר הגזלן כי

אחרי  לידו שתבוא הזכות ואפילו בקרקע, זכויותיו כל
בנאמנותו, לעמוד - גזלן ואפילו - אדם רוצה כי המכירה,

טו: טז.60)בבאֿמציעא הנגזל.61)שם מן הגזלן
לו 62) שנתן הקרקע את ממנו להוציא הנגזל יבוא שלא

זכות  עוברת הקרקע, את הגזלן שקנה ברגע כן על במתנה,
"כדי  זה טעם המתנה. מקבל על או הלוקח על בעלותו
דברים  במה טו: שם אשי רב נתן בנאמנותו", לעמוד
אם  אבל שלו, אינה שהשדה הלוקח ידע כשלא אמורים?
וראה  חזר, ד"ה שם (תוספות בידו נתקיימה לא - ידע

כאן). מגידֿמשנה

.È¯ÎnL ÈtÓ ÔÏÊb‰ ˙‡ Á˜Bl‰ Ú·z Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««≈«∆««¿»ƒ¿≈∆»«
ÌlLÏ ·iÁ˙Â ,BlL dÈ‡L ‰„O BÏ63˙Èa ÏÈÁ˙‰Â , »∆∆≈»∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ¿ƒ≈

ÔÈc64ÔÏÊb‰ ÈÒÎ ÏÚ ÊÈ¯Î‰Ï65Ô‰Ó ˙Ba‚‰Ï È„k ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈««¿»¿≈¿«¿≈∆
ÔÓ ÔÏÊb‰ dÁ˜Ï ‰Ê¯Î‰‰ eÏÈÁ˙‰L ¯Á‡Â ,Á˜BlÏ«≈«¿««∆ƒ¿ƒ««¿»»¿»»««¿»ƒ
¯Á‡nL ;Á˜Bl‰ „Èa ‰Ói˜˙ ‡Ï - ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ…ƒ¿«¿»¿««≈«∆≈««

ÂÈÒÎ ÏÚ eÊÈ¯Î‰L66‰lb˙dÁ˜Ï ‡ÏÂ ,ÔÓ‡ BÈ‡L ∆ƒ¿ƒ«¿»»ƒ¿«»∆≈∆¡»¿…¿»»
Á˜Bl‰ „Èa d„ÈÓÚ‰Ï È„k ÌÈÏÚa‰ ÔÓ67. ƒ«¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ»¿««≈«

שילם.63) ולא פחות 64)בביתֿהדין לא שעברו לאחר
פסקֿהדין. ממתן יום למכירה 65)מתשעים עומדים שהם

דמתחלן  "עד טז. שם פפא רב כדעת היא זו הלכה פומבית.
הרי"ף. גם פסק כך אכרזתא", ולא 66)יומי במרדו ועמד

הנגזל,67)שילם. במקום הבא הגזלן, יוכל כן ועל
ומחזיר  קניה, אינה שקנייתו הלוקח, מן הקרקע את להוציא

מעותיו. את לו

.‡ÈÌÈÏÚa‰ ÔÓ ÔÏÊb‰ dÁ˜Ï68d¯ÎnL ¯Á‡ ¿»»««¿»ƒ«¿»ƒ««∆¿»»
¯Á‡Ï d¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,‰ÏeÊ‚ ‡È‰Lk69‰zÓa d˙ B‡ ¿∆ƒ¿»¿»«¿»»¿«≈¿»»¿«»»
BzÚ„ ‰l‚ È¯‰ - dLÈ¯B‰ B‡70‰ˆB¯ BÈ‡L ƒ»¬≈ƒ»«¿∆≈∆

d„ÈÓÚ‰Ï71.‰ÏeÊ‚ ‰˙È‰Lk epnÓ dÁ˜lL ‰Ê „Èa ¿«¬ƒ»¿«∆∆¿»»ƒ∆¿∆»¿»¿»
‰M¯Èa ÔÏÊbÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ72„Èa ‰Ói˜˙ ‡Ï - ¿≈ƒ»¿»««¿»ƒÀ»…ƒ¿«¿»¿«
Á˜Bl‰73. «≈«

טז.68) לפני 69)בבאֿמציעא לאחר, מכרה אם וכלֿשכן
הנגזל. מן אותה וכו'.70)שקנה המכירה מעשה עלֿידי

מן 71) הקרקע את שקנה שלנו, הדעת אומד כלומר,
לא  כן ועל נכונה, אינה בנאמנותו, לעמוד כדי הבעלים
סימן  חושןֿמשפט ב'טור' הלוקח. ביד הקרקע נתקיימה
אחרי  לאחר מכרה אם שאפילו רבינו, דעת מפרש שעד,
רש"י  אבל ראשון, לוקח ביד נתקיימה לא הנגזל, מן שקנאה

ז  שדין מפרש, זבנה ד"ה שהגזלן שם במקרה רק נאמר ה
קנה  אם אבל הבעלים, מן שלקח קודם השדה את מכר
נתקיימה  כשקנאה מיד שניה, מכירה לפני הבעלים מן אותה

למכרה  שוב יכול ואינו הלוקח, כסףֿמשנה ביד ראה לאחר.
ואחרֿכך 72)כאן. ממורישיו, מאחד אותה גזל שמתחילה

שם. גמרא הנגזל, מקום 73)מת יש הגזלן, אותה קנה אם

מאמץ  עשה שהרי בנאמנותו, לעמוד שמעוניין להנחה,
אין  בירושה לו נפלה אם אבל הקרקע, את לקנות וטרח
מצדו, טירחה כל בלי לידו בא השדה כי זו, להנחה הצדקה

דמיה. את לו ומשלם הלוקח, מיד להוציאה יכול והגזלן

.·ÈB·BÁa ÔÏÊb‰ d‡·b74Ú˜¯˜ ÏÊ‚pÏ LÈ Ì‡ : ¿»»««¿»¿ƒ≈«ƒ¿»«¿«
˙¯Á‡75È·BÁa ‰·B‚ È‡ BÊ :ÔÏÊb‰ BÏ ¯Ó‡Â ,76- «∆∆¿»«««¿»¬ƒ∆¿ƒ

ÔÈ‡ Ì‡Â ;Á˜Bl‰ „Èa d„ÈÓÚ‰Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ»¿««≈«¿ƒ≈
Ôek˙pL ‡e‰ B·BÁ ˙Ba‚Ï - BÊ ‡l‡ Ú˜¯˜ ÏÊ‚pÏ77. «ƒ¿»«¿«∆»ƒ¿∆ƒ¿«≈

ואמר 74) לנגזל בא ללוקח, ומכרה הקרקע את שגזל לאחר
לי, חייב שאתה החוב תמורת הגזולה הקרקע את לי תן לו:

טז. בבאֿמציעא הנגזל, ממנה 75)והסכים לגבות שאפשר
החוב. ביד 76)את הקרקע את לקיים שכוונתו דעתו גילה

היה  יכול הרי בלבד, חובו את לגבות בדעתו היה לו הלוקח.
הגזולה. מזו דוקא ולאו אחרת, מקרקע גם לגבות

הקרקע 77) את לקיים שרצונו דעת גילוי כל שאין מכיון
מידו. השדה את להוציא יוכל כן על הלוקח, ביד

.‚È‰zÓ ÔÏÊbÏ ÌÈÏÚa‰ ‰e˙78Á˜Bl‰ d‡˜ -79. ¿»»«¿»ƒ««¿»«»»¿»»«≈«
BÏ ÌÈ˙B eÈ‰ ‡Ï - ÌÈÏÚaÏ Á¯Ë ‡Ï el‡L∆ƒ…»««¿»ƒ…»¿ƒ

‰zÓa80È„a da ‰kÊiL È„k ,Á¯Ë ‰Ê ÈtÓe ;,Ô ¿«»»ƒ¿≈∆»«¿≈∆ƒ¿∆»¿ƒ
Á˜Bl‰ „Èa Ìi˜˙˙Â ,B˙eÓ‡a „ÓÚÈÂ81. ¿«¬…¿∆¡»¿ƒ¿«≈¿««≈«

שם.78) גמרא ללוקח, הגזלן שמכרה ואין 79)לאחר
(למעלה  כירושה ודינה מאליה באה שהמתנה אומרים,

הלוקח. קנאה שלא יא), באה 80)הלכה לא המתנה
כמכר. ודינה הגזלן, של מאמציו פרי היא אלא מאליה

אומר:81) אחד ורבינא. אחא רב בין מחלוקת שם בגמרא
פסק  ורבינו כמכר. מתנה אומר: ואחר כירושה, מתנה

כמכר. מתנה כמאןֿדאמר

.„È‰ÈÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰Â dÏÊbL ¯Á‡Â ,‰„O ÏÊBb‰82 «≈»∆¿««∆¿»»¿À¿««¿»»∆»
:¯Ó‡Â ÏÊ‚p‰ ÔÚËÂ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÓ dÁ˜Ïe ¯ÊÁ»«¿»»ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿»««ƒ¿»¿»«

È˙ÈÈ‰ Òe‡BÏ ‰Èz¯ÎnL ‰ÚMa83ÈzÚ„Ï ‡lLÂ »»ƒƒ«»»∆¿«¿ƒ»¿∆…¿«¿ƒ
B˙eÏÊb ˙ÓÁÓ Èz¯ÎÓ84ÏÚ Û‡ ,ÔÏÊb‰ ‰ÎÊ ‡Ï - »«¿ƒ≈¬««¿»…»»««¿»««

ÌÈ„Ú BÏ LiL Èt85‰„O‰ ¯ÊÁ˙Â .dÁ˜Ï Ì‰ÈÙaL ƒ∆≈≈ƒ∆ƒ¿≈∆¿»»¿«¬…«»∆
Ô˙pL ÌÈÓc‰ ÔÏÊbÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,ÌÈÏÚaÏ86. «¿»ƒ«¬ƒƒ««¿»«»ƒ∆»«

זו 82) שדה על שהוחזק "כגון שאמר יוחנן, רבי כדעת
מז.). (בבאֿבתרא אדם 83)בגזלנותא" שהגזלן מכיון

השלטון, בפני עלי מלשין היה לו, מכרתי ולולא הוא, אלם
שם. כהנא רב פחדתי 84)דעת אלא הטוב, מרצוני שלא

אלם. וגבר גזלן שהוא מפני ראיה 85)לסרב שהביא "גזלן
מז:). (שם בידו" שדה מעמידין ואין ראיה, ראייתו אין
מכיון  אבל המכירה, את שראו אמנם מעידים העדים
למכור  הסכים שלא טוען והנגזל גזלן, הוחזק שהלוקח

כלל. מכירה זו אין הרי על 86)לגזלן, אותו קונסים ואין
יש  מעות אבל לו, אין "קרקע דמיו, שיפסיד גזילה מעשה

שם. גמרא נחמן, רב בשם ביבי רב של מימרא לו",

.ÂË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87‰nL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ»≈ƒ∆»»
˙BÚn‰ ˙‡ Ì‰ÈÙa88Ú˜¯w‰ ÏÚaL e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿≈∆∆«»¬»ƒ≈ƒ∆««««¿«

ÌÈÓ„ BÏ Ô˙pL Ì‰ÈÙa BÏ ‰„B‰Â ÔÏÊbÏ ¯ÎÓ89Ck »«««¿»¿»ƒ¿≈∆∆»«»ƒ»
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‰‡¯È ˙ÓÁÓe ÌÈÓ„ BÏ Ô˙ ‡lL ÔÚBË ÏÊ‚p‰Â ,CÎÂ¿»¿«ƒ¿»≈∆…»«»ƒ≈¬«ƒ¿»
ÌeÏk ÔÏÊbÏ ÔÈ‡ - BÏ ‰„B‰90epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ , »≈««¿»¿∆»ƒƒƒ∆

ÈtÓ ‡l‡ BÏ ‰„B‰ ‡lL ÈtÓ ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ‰„O‰«»∆¿…»ƒƒ¿≈∆…»∆»ƒ¿≈
„Át‰91‰ÈÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÚhLk92. «««¿∆»«ƒ¿À¿««¿»»∆»

שם.87) שנתן, הדמים את לגזלן כן 88)שמחזירים ועל
לנגזל. שילם שהגזלן בטוחים בעיניהם 89)אנו הם אבל

זאת. ראו שם.90)לא דמים, ולא קרקע כדברי 91)לא
שם. לשלטון, אותו ימסור יודה לא שאם כהנא, רב

הוא 92) אין גזלן, הוחזק שעליה זו לקרקע בנוגע כן, על
לנגזל. ומאמינים נאמן,

.ÊË¯ÎÓ ÏÚ ‰Ú„BÓ ˙BOÚÏ CÈ¯ˆ ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡≈«««»∆»ƒ«¬»»«∆∆
‰Ê93B˙È‡¯ ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊ‚ ‰Ê ˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ . ∆ƒ¿À¿«∆«¿»«»∆¿≈¿»»

‰È‡¯ da94ÔÏÊb ÔÈc ÔÈ‡Â .‰Ú„BÓ ¯ÒÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »¿»»¿≈»ƒƒ¿…»»¿≈ƒ«¿»
B˙B‡ ‰Ï˙Â B¯·Á ˙‡ ÒB‡‰ ÔÈ„k95,BÏ ¯kÓiL „Ú ¿ƒ»≈∆¬≈¿»»«∆ƒ¿…
ÏÊ‚Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ ÒB‡‰ ‰fL96ÔÈ„Ú BÏÊ‚ ‡ÏÂ ∆∆»≈≈∆ƒ¿…¿…¿»¬«ƒ

ÌeÏk97‡Ú„BÓ Òe‡‰ ¯ÎBn‰ ¯ÒÓ ‡Ï Ì‡ CÎÈÙÏ , ¿¿ƒ»ƒ…»««≈»»»»
.Ìi˜ B¯kÓÓ -ƒ¿»«»

ואין 93) מאונס מוכר שהוא המכירה, לפני לעדים להודיע
זו. שדה על גזלן זה והוחזק הואיל ולמה? מכירה, המכירה

על 94) מראש להודיע צורך ואין כלל, מכירה זו אין כן על
שם.95)ביטולה. אחרים, יסורים לו גרם או עץ, על

כסף.96) בלי בכוח הקרקע את דינו 97)לקחת כן על
הקרקע  מתקיימת מכירה, עדי מביא שאם אדם, כל כדין
המכירה, לפני עדים בפני מודעה מסר אלאֿאםֿכן בידו,
מדעת  כאן נטה רבינו מבוטלת. והמכירה מאונס מוכר שהוא
זה. בדין לאנס גזלן בין הבדל שאין בהלכותיו שפסק הרי"ף

יד. בהלכה ומגידֿמשנה ראב"ד כאן ראה

á"ôùú'ä áà-íçðî 'ç 'å íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וכל 1) לישראל ומכרו קרקע הגוזל אנס גוי דיני בו נתבארו

או  לבנות חבירו קרקע לתוך היורד וכן לזה. הנמשך
זה. אחר הנמשך וכל ברשות, שלא בין ברשות בין להשביח,

.‡Ò‡L ÚB¯Ê ÏÚa ÌÈ·ÎBk „·BÚ2Ï‡¯OÈ ÈÒÎ ≈»ƒ««¿«∆»«ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÏÚa ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L ˙ÓÁÓ ,e‰„O CB˙Ï „¯ÈÂ¿»«¿»≈≈¬«∆»»«««
B‡ ,Ï‡¯Oi‰ ‰Ê „Èa ˜Ê BÏ LiL ˙ÓÁÓ B‡ ,‰„O‰«»∆≈¬«∆≈∆∆¿«∆«ƒ¿»≈

BBÓÓ „ÈÒÙ‰L ˙ÓÁÓ3Û˜zL ¯Á‡Â ,4‰„O‰ ˙‡ BÏ ≈¬«∆ƒ¿ƒ»¿««∆»«∆«»∆
‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ d¯ÎÓ¿»»¿ƒ¿»≈«≈≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

Á˜Bl‰ „iÓ5.
-oiwifpxtqdciàedlifbzekld

ƒ««≈«

הדין.2) בית ידי על ולא עצמו, דעת על בכוח שלקח
מפרש 3) כך לגוי. נזק גרם שורו, כגון היהודי, של ממונו

ומחמת  חוב מחמת "הבא שם הברייתא דברי את רבינו
לגיטין  הגאונים אוצר ראה גאון האי רב פירש וכך אנפרות",

כאן. משנה ומגיד ,117 בכוח.4)עמוד ומקור 5)שלקח
(דין  סיקריקין" משום בו "אין הנ"ל: בברייתא הדברים
דין  בו שאין מפרש, ורבינו ג) הלכה להלן ראה סיקריקין
קיים. מקחו חודש י"ב לפני אפילו ממנו והקונה סיקריקין,

גאון  האי רב פירש וכך לבעלים. רביע משלם אינו וגם
משום  בו אין אנפרות ומחמת חוב מחמת "הבא שאמר:
כאילו  בחובו גבאו דכי קיים, מקחו ממנו והלוקח סיקריקון,
.123 עמוד שם הגאונים אוצר אונס", זה ואן ממנו, קנאו

שם. עיין אחרת. מפרש כאן ורש"י

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6˙Ó‡L ÌÈÏÚa‰ e„B‰La ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆«¿»ƒ∆¡∆
ÔÚË7Ï‡¯OÈ È„Ú e„ÈÚÈ B‡ ,¯ÎBn‰] ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ »«»≈»ƒ«≈»ƒ≈≈ƒ¿»≈

‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .[¯ÎBn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÚË ˙Ó‡‰L∆»¡∆»«»≈»ƒ«≈¿≈ƒ»»
„·BÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎiL ÌB˜Ó B˙B‡a ¯O B‡ CÏÓ ÌL»∆∆«¿»∆»»…∆»≈

ÌÈÏÚa‰ eÚ·z ‡ÏÂ ,ÔÈ„Ï ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk8„·BÚ‰ ˙‡ »ƒ∆»«¿ƒ¿…»¿«¿»ƒ∆»≈
ÔÓ Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ««≈«ƒ
„·BÚÏ ÔÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ««ƒ∆≈»ƒ»≈
ÔÚË ˙Ó‡L ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ·ÎBk»ƒ¿««ƒ∆≈»≈ƒ∆¡∆»«

ÓB‡ È¯‰L ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Ì‡ :ÌÈÏÚaÏ Á˜Bl‰ ¯ »≈»ƒ¬≈≈«≈««¿»ƒƒ
‡e‰ ÔÏÊb9B˙B‡ ÌzÚ·z ‡Ï ‰nÏ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ «¿»»≈»ƒ»»…¿«¿∆

Ì‰ÈÈ„a10? ¿ƒ≈∆

הלוקח.6) מיד להוציא יכולים הבעלים כן 7)שאין ועל
גזלן. דין זה לגוי השר.8)אין או המלך לפני לדין

בעל 9) על חוב כל לו ואין בחזקה, השדה את שלקח
לכוף 10)השדה. שבכוחם השר, או המלך של הדין בבתי

אוצר  (ראה נכונה הגוי טענת וודאי אלא הגוי. על דינם
גאון  האי רב דברי את המביא ,124 עמוד שם הגאונים

ל). שער והממכר המקח בספר

.‚Ï‡¯OÈÏ ÌÈ˜Èˆn‰ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰11ÌÈL˜·Óe »¿≈»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ BÓˆÚ ‰cÙiL „Ú ,Ì‚¯‰Ï¿»¿»«∆ƒ¿∆«¿ƒ«»≈»ƒ
,epÁÈpÈ Ck ¯Á‡Â ˜ÈˆnÏ ‰pzÈÂ B˙È·a B‡ e‰„Oa¿»≈¿≈¿ƒ¿∆»«≈ƒ¿««»«ƒ∆
„Èa LÈ Ì‡ :Ú˜¯w‰ d˙B‡ ¯kÓÏ ˜Èˆn‰ ‰ˆ¯iLk¿∆ƒ¿∆«≈ƒƒ¿…»««¿«ƒ≈¿«
;Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÓ„B˜ Ô‰ - ˜Èˆn‰ ÔÓ ÁwÏ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒ«ƒ«≈ƒ≈¿ƒ¿»»»
„Èa Ú˜¯w‰ ‰‰ML B‡ ,ÁwÏ ÌÈÏÚa‰ „Èa ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈¿««¿»ƒƒ«∆ƒ»««¿«¿«
ÔÓ Á˜ÏÂ Ì„Bw‰ Ïk - L„Á ¯OÚ ÌÈL ˜Èˆn‰«≈ƒ¿≈»»…∆»«≈¿»«ƒ

‰ÎÊ ˜Èˆn‰12ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÔziL „·Ï·e . «≈ƒ»»ƒ¿«∆ƒ≈«¿»ƒ»ƒƒ
˜Èˆn‰ ‰fL ÈtÓ .˙BÚn‰ LÈÏL B‡ Ú˜¯w‰ ÚÈ·¿̄ƒ«««¿«¿ƒ«»ƒ¿≈∆∆«≈ƒ
- ¯ÎBÓ ‡e‰ BlL dÈ‡L Ú˜¯˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÏBÊa ¯ÎBÓ≈¿ƒ¿«¿«∆≈»∆≈

ÚÈ·¯ ˙BÁÙa ¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰13ÚÈ·¯ ‰ÊÂ ,BÏ ·B¯˜ B‡ ¬≈∆≈¿»¿ƒ«»¿∆¿ƒ«
.ÏBÊa ¯ÎBÓ Ô‰lL ‡È‰L ˙ÓÁÓ È¯‰L ,ÌÈÏÚa ÏL∆¿»ƒ∆¬≈≈¬«∆ƒ∆»∆≈¿
ÌÈÏÚaÏ Ô˙B - ÌÈLÏLa ˜Èˆn‰ ÔÓ Á˜Bl‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈«ƒ«≈ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒ

‰¯OÚ14Ú˜¯w‰ ÚÈ·¯ Ì‰Ï Ô˙B B‡15‰˜È Ck ¯Á‡Â ¬»»≈»∆¿ƒ«««¿«¿««»ƒ¿∆
.B„Èa ÏÊ‚k Ú˜¯w‰ ÚÈ·¯ È¯‰ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .Ïk‰«…¿ƒ…»«¬≈¿ƒ«««¿«¿»≈¿»

שהיו 11) נה:), (גיטין במשנה הנזכרים הסיקריקין הם אלו
לתקופת  עד ביהודה, הרומאים מלחמת בתקופת קיימים

אבל 12)המשנה. מידו. להוציאה יכולים הבעלים ואין
זכה  לא - ליקח כסף הבעלים ביד ויש חודש י"ב לפני
ולהחזיר  מידו להוציאו הבעלים ביד והזכות בשדה הלוקח
.117 עמוד שם הגאונים אוצר ראה ששילם. הכסף את לו

בשלושים.13) מוכרה הוא דינר, ארבעים שווה הקרקע אם
המעות  שליש שהם דינר, עשרה לבעלים הקונה ייתן כן על
דינר, עשרה בשווי הקרקע מן חלק או למציק, ששילם
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ארבעים. השווה הקרקע מן רבע מחיר 14)שהוא שוודאי
ארבעים. - רצו 15)הקרקע העליונה, על הבעלים "ויד

שם). (ברייתא נוטלין" במעות רצו נוטלין; בקרקע

.„B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯Bi‰16dÚËe ˙eL¯a ‡lL17: «≈¿¿≈¬≈∆…ƒ¿¿»»
ÚhÏ ‰ÈeOÚ‰ ‰„O ‰˙È‰ Ì‡18Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ - ƒ»¿»»∆»¬»ƒ«¿ƒ«»»»

;‰„O‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ ,dÚhÏ BÊ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB¯∆ƒ≈¿»∆ƒ¿»¿≈ƒ«««»∆
ÔÈÓL - ÚhÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡ Ì‡Â19ÏÚ B„ÈÂ BÏ ¿ƒ≈»¬»ƒ«»ƒ¿»«

‰BzÁz‰20. ««¿»

גבוהים 16) במקומות בתיהם בנו אבותינו קא. מציעא בבא
הביטוי  מכאן בבקעה. היו והשדות ביטחון) (מטעמי

השדה. לתוך לאילן 18)אילנות.17)"היורד" שיפה
מלזרעים. לו.19)יותר שיכולים 20)מעריכים לפי

על  בזרעים, אלא בנטיעות מעוניינים שאינם לטעון, הבעלים
עולה  השבח אם כלומר, התחתונה, על הנוטע של ידו כן
על  עולה ההוצאה ואם ההוצאה, דמי יקבל ההוצאה, על
פרק  כלמעלה השבח בשיעור ההוצאה מן חלק יקבל השבח,

משנה). (מגיד ה הלכה ט,

.‰‰„O‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡21CÏÂ EÏÈ‡ ¯˜Ú :22- »««««»∆¬…ƒ»¿»≈
BÏ ÌÈÚÓBL23ÈÏÈ‡ ¯˜BÚ ÈÈ¯‰ :ÚËBp‰ ¯Ó‡ .24- ¿ƒ»««≈«¬≈ƒ≈ƒ»ƒ

Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈÁÎnL ÈtÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡25. ≈¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ∆««¿«

הקודמת 21) ההלכה בסוף מדובר שעליו ליטע, עשוי שאינו
משנה). לבן 22)(מגיד בשדה אלא אילן בשדה חפץ איני

מלאילנות.23)(זרעים). לזרעים יותר מתאימה השדה כי
משום  בזה חוששים ואין ישראל, בארץ גם נאמר זה [ודין
מוכח  זה משנה)]. ומגיד ראב"ד (ראה ישראל ארץ יישוב
בשדה  נאמר וזה שם). מציעא (בבא רב לפני שבא מהמעשה
ליטע. בעשוייה לא אבל בלבד, ליטע עשוייה שאינה

התחתונה.24) על תהיה שידי מסכים שהאילנות 25)ואיני
אין  זה טעם ולפי האחרון). כלשון קא: (שם השדה מן ינקו

לארץ. חוצה לבין ישראל ארץ בין הבדל

.ÂÔ‰a ÛÈÒB‰Ïe ÔÈ·Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰ - ˙B¯ˆÁ‰«¬≈¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»∆
˙BiÏÚÂ ÌÈza26ÌÈB‡b‰ e¯B‰ CÎÈÙÏ .27‰Ba‰L , »ƒ«¬ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆«∆

‰„O ÚËBk ‰Ê È¯‰ - BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ¯ˆÁa«¬«¬≈∆…ƒ«¿¬≈∆¿≈«»∆
ÔÈ·a ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk BÏ ÔÈÓLÂ ,ÚhÏ ‰ÈeOÚ‰»¬»ƒ«¿»ƒ«»»»∆ƒ≈¿ƒ¿»

‡e‰Â .B˙B·Ï ‰Ê28ÏÈÚBn‰ ÔÈa ‰·iL ,29Èe‡¯‰ , ∆ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ»»
ÌB˜Ó B˙B‡ ‚‰Ók ¯ˆÁ d˙B‡Ï30. ¿»»≈¿ƒ¿«»

בבית.26) עליונה אחרי 27)קומה בבבל הישיבות ראשי
סבוראי. לבעל 29)בתנאי.28)רבנן תועלת המביא

וטיב 30)החצר. והחיצוניים הפנימיים הבניין סידורי
מקום. באותו למקובל בהתאם יהיו הבניין

.Ê‰„O ÚË elÙ‡ ,˙eL¯a B¯·Á ‰„OÏ „¯Bi‰«≈ƒ¿≈¬≈ƒ¿¬ƒ»«»∆
:‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ ÔÈÓL - ÚhÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡L∆≈»¬»ƒ«»ƒ¿»«»∆¿»
ÏËB - Á·M‰ ÏÚ ¯˙È ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»«»»»≈««∆«≈

‰‡ˆB‰‰31ÏËB - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡Â , «»»¿ƒ«∆«»≈««»»≈
Á·M‰32BzL‡ ÈÒÎa ÏÚ·e .33ÛzM‰Â34LiL ‰„Oa «∆«««¿ƒ¿≈ƒ¿¿«À»«»∆∆≈

Ì„ÈÂ Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,Ô‰ ˙eL¯a „¯BÈk - da ˜ÏÁ BÏ≈∆»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ»∆¿»»
.‰BÈÏÚ‰ ÏÚ«»∆¿»

הבעלים.31) על שנהוג 32)וההפסד השבח חלק [כלומר,
משנה]. מגיד ראה לאריסים. לתת לומר:33)היה צריך

כתב  וכן הרשב"א בשם משנה (כסף הקטנה" אשתו "בנכסי
ואחיה  אמה שהשיאוה קטנה יתומה פירוש: משנה). המגיד
הואיל  כשתגדל, הנישואין ולבטל בבעלה למאן היא ויכולה
כתב  וכן הקטנה. בתו את להשיא הזכות ניתנה לאב ורק
הדברים  ומקור י. הלכה אישות מהלכות כג בפרק רבינו
התחתונה  על ידו הגדולה שבאשתו פי על ואף פ. בכתובות
- ט) (הלכה שם רבינו שפסק וכמו שם בגמרא שאמרו כמו
מפני  העליונה, על ידו שתהא חכמים תקנו קטנה באשתו
מופרז  ניצול ידי על השדה, את הבעל יפסיד פן שחששו
בו  תמאן שמא תמיד חושש שהוא מאחר השבחה, כל ללא

יב. הלכה להלן וראה שם). מב:34)(גמרא בתרא בבא
דמי". ברשות כיורד "שותף

.Á„OÏ „¯Bi‰,‰a B‡ ÚËÂ ˙eL¯a ‡lL B¯·Á ‰ «≈ƒ¿≈¬≈∆…ƒ¿¿»«»»
¯ÓML B‡ ÔÈa‰ ÌÈÏL‰Â ‰„O‰ ÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»«««»∆¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»«

˙BÚÈËp‰35BzÚcL ÔÈ‡¯nL ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBiÎÂ , «¿ƒ¿«≈¿≈«¿»ƒ∆«¿ƒ∆«¿
‰ËB36ÔÈÓL - ¯·c‰ ‡a BBˆ¯·e ‰Ê ‰OÚM ‰ÓÏ »¿«∆»»∆ƒ¿»«»»»ƒ

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ37. ¿»«»∆¿»

קא.35) מציעא בבא סביבן, גדר שעשה שהוא 36)כגון,
מבדילים 37)מסכים. ואין ז. בהלכה הדברים כמשמעות

ליטע. עשוייה שאינה שדה לבין ליטע העשוייה שדה בין

.Ë‡lL d‡·e B¯·Á ÏL B˙a¯Á CB˙Ï „¯Bi‰«≈¿»¿»∆¬≈¿»»∆…
‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ ÔÈÓL - ˙eL¯a38¯Ó‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿»«««¿»¿ƒ»«

ÏËB È‡ È·‡Â ÈˆÚ :ÔÈa‰ ÏÚa39ÔÈÚÓBL - ˙È·a : «««ƒ¿»≈««¬»«¬ƒ≈¿«ƒ¿ƒ
BÏ40‰„Oa ,41BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -42LÈÁÎnL ÈtÓ , ¿»∆≈¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ

˙ÈaM ‰Ó ÏË :Ú˜¯w‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ .Ú˜¯w‰ ˙‡43 ∆««¿«»«««««¿«…«∆»ƒ»
BÏ ÔÈÚÓBL -44. ¿ƒ

כן 38) על לבנותה, רצו ולא חורבה השאירו הבעלים כי
התחתונה, על הנוטע שיד ליטע, עשוייה שאינה כשדה דינה

ד. הלכה למעלה דין 39)ראה לפי בתשלום רוצה ואיני
עוקר  "הריני הנוטע לטענת מקביל זה התחתונה". על "ידו

ה. הלכה למעלה הריסת 40)אילני" ידי שעל משום
קא:). שם (גמרא הקרקע לבעל נזק גורם אינו הבניין

בשדה.41) בנה הקרקע 42)אם להכחשת גורם הבניין כי
אבל  בנטיעות, כלומר בשדה, פירש: ורש"י נבנה. שעליו
מפורש  לשדה בית בין זה הבדל אחרת, פירש שרבינו נראה

ה. הלכה למעלה וראה שם. רוצה 43)בגמרא אינני כי
ולך" אילנך "עקור השדה בעל לטענת מקביל זה בבניין.

ה. הלכה חורבתו 44)למעלה לתוך ירד שהלה מכיוון
בשניהם  בשדה. ובין בבית בין הבדל אין בזה ברשות. שלא
מציעא  לבבא רי"ף וראה שבנית", מה "טול לומר: יכול

שם.

.ÈBÏ ÔÈÓML ÈÓ Ïk45ÏÚ B„È ‰˙È‰L ÔÈa , »ƒ∆»ƒ≈∆»¿»»«
‰BÈÏÚ‰46‰BzÁz‰ ÏÚ B„È ‰˙È‰L ÔÈa47BÈ‡ - »∆¿»≈∆»¿»»«««¿»≈

ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MiL „Ú ÌeÏk ÏËB48.‡ÈˆB‰ ‰nk ≈¿«∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ
,‰‡ˆB‰‰ ˙ÓeL eOÚÈÂ ÌÈic‰ e‡B·È :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»««»ƒ¿«¬««»»

Ì‰ÈÈÚÏ ‰ÈeÏ‚ ‡È‰ È¯‰Â49ÌÈˆÚ‰ e¯ÚLÈÂ , «¬≈ƒ¿»¿≈≈∆ƒ«¬»≈ƒ
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ÌÈ¯ÚMaL ˙BÁta ÔÈn‡‰ ¯ÎOe „Èq‰Â ÌÈ·‡‰Â50 ¿»¬»ƒ¿«ƒ¿«»À»ƒ«»∆«¿»ƒ
‰Úe·L ‡Ïa ÏËBÂ BÏ ÔÈÚÓBL -51ÏËBpL ‰Ê ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈¿…¿»¿≈∆∆≈

„·Ïa Á·M‰52CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È ‰˙È‰Â «∆«ƒ¿«¿»¿»»«»∆¿»≈»ƒ
‰Úe·L53. ¿»

השבח.45) לעומת ההוצאה לתוך 46)את היורד כגון
ז. הלכה למעלה ונטעה, ברשות חבירו כגון 47)שדה

עשוייה  אינה והשדה ברשות, שלא חבירו שדה לתוך היורד
ד. הלכה למעלה או 48)ליטע, תורה ספר אוחז כשהוא

התורה, מן בשבועה כמו תפילין, כגון אחר, קדושה דבר
נשבע  שבועת כל במקצת. מודה או השומרים שבועת כגון
זו, ושבועה חפץ, בנקיטת היא במשנה, המפורשת ונוטל
שהוציא  בבעל במשנה מפורשת הוציא, כמה שישבע
כמה  יישבע אכל, ולא "הוציא אשתו: נכסי על הוצאות

עט:) (כתובות ויטול" שהרי 49)הוציא גלוייה, ההוצאה
לעינ  הבניין ובלבד 50)יהם.חמרי ביותר, הפחות במחיר

יישבע. שיש 51)שלא במקום רק דרושה השבועה כי
כאן. כן שאין מה בעלֿהדין, בטענת כגון 52)ספק

ז). הלכה (למעלה ההוצאה על יתר כי 53)שהשבח
לעין. גלוי השבח

.‡È:¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚhL ,ÏËBÂ BÏ ÔÈÓML Ïk…∆»ƒ¿≈∆»««««»∆¿»«
,ÔÓ‡ „¯Bi‰ - ÈzÏË ‡Ï :¯ÓB‡ ‰„OÏ „¯Bi‰Â ,Èz˙»«ƒ¿«≈«»∆≈…»«¿ƒ«≈∆¡»
ÏÚ·Ï ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÏËBÂ ÌeÏk BÏ Ô˙ ‡lL ÚaLÂ¿ƒ¿»∆…»«¿¿≈∆¬≈¿ƒ¿««
·iÁ ‰z‡ ‰nk zÚ„È ‡ÏÂ ,EÏ eÓL ‡Ï ÔÈ„Ú :‰„O‰«»∆¬«ƒ…»¿¿…»«¿»«»«»«»

z˙ C‡È‰ ,ÔzÏ54ÏÚ·Ï e¯Ó‡Â BÏ eÓL Ì‡ Ï·‡ ? ƒ≈≈«»«»¬»ƒ»¿»¿¿««
BÏ Ôz :‰„O‰55‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Èz˙ :¯Ó‡Â , «»∆≈¿»«»«ƒ««ƒ∆¬«ƒ…
„¯Bi‰ ÚaL56˙Úe·L Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰„O‰ ÏÚa È¯‰ - ƒ¿««≈¬≈«««»∆∆¡»¿ƒ»«¿«

˙q‰57‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L ;¯ËtÈÂ Ô˙pL58. ∆≈∆»«¿ƒ»≈∆««¿«¿∆¿«¿»∆»

עליו 54) שנתן, טען ואם נתן. שלא בחזקת הוא כן ועל
מאמינים  אנו ראייה, הביא שלא עוד וכל ראייה, להביא

נטל. שלא שישבע ובלבד נקבע 55)ליורד, כבר והסכום
דווקא  לאו - לו" "תן רבינו שכתב (מה ביתֿהדין ידי על
שבין  ה, הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק כתב שהרי הוא,
הוא  נאמן - תן" "צא אמרו ובין ליתן" אתה "חייב אמרו

נתתי). כך אחר שאינו 56)לומר דינו והרי הוציא, כמה
הקודמת). הלכה (ראה שישבע עד כלום בלי 57)נוטל

חכמי  שתיקנו שבועה שחייב בכל, כופר כדין חפץ, נקיטת
להביא 58)התלמוד. ועליו מחבירו המוציא הוא והיורד

ראייה.

.·ÈÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ÏÚa59BzL‡ ÈÒÎa60Ck ¯Á‡Â ««∆ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿««»
dL¯b61ÒÈ¯‡ BÓˆÚ ÏÚa‰ Ì‡ :62ÏÚa ˜lzÒ - ≈¿»ƒ««««¿»ƒƒ¿«≈««

˙Úc ÏÚ ‡l‡ dÏ e„¯È ‡lL ,ÂÈÒÈ¯‡ e˜lzÒƒ¿«¿¬ƒ»∆…»¿»∆»«««
ÏÚa‰63‰BzÁz‰ ÏÚ Ì„ÈÂ Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,64ÔÈ‡ Ì‡Â ; «««¿»ƒ»∆¿»»«««¿»¿ƒ≈

e„¯È Ú˜¯w‰ ˙Úc ÏÚ - ÒÈ¯‡ ÏÚa‰65Ì‰Ï ÔÈÓLÂ , «««»ƒ«««««¿«»¿¿»ƒ»∆
.ÒÈ¯‡k¿»ƒ

כשכר 59) ומקבלים הבעלים אדמת את המעבדים פועלים
המקום. למנהג בהתאם רבע או שליש חצי, היבול, מן חלק

משנה).60) (מגיד פירותיהם אוכל שהבעל מלוג, נכסי
הנכסים.61) בעלת האשה מן שכרם תובעים והאריסים

הקרקע.62) את לעבד ויודע אריסות בטיב ולא 63)בקיא
האשה. דעת אשתו 64)על בנכסי עצמו הבעל כדין
כי  שדינו ז).הגדולה הלכה למעלה (ראה ברשות שלא ורד

שדה  כדין דנין אין לאריסות, זקוקה השדה אם ואפילו
עצמו  הבעל היה הם לולא כי ד). (הלכה ליטע העשוייה

השדה. את כאילו 65)מעבד ודינם להם, זקוקה הקרקע כי
בקיא  הבעל שאם משמע, שם [ובגמרא אותם הורידה האשה
השבח  בשיעור הוצאה אפילו נוטלים אינם הקרקע, בעיבוד
ומה  הוציא - שהוציא "מה אלא ברשות, שלא יורד כדין
למקרה  מתכוון שרבינו ונראה עצמו. כבעל אכל" - שאכל
(משנה  ברשות שלא יורד ככל שדינו כלום, אכל שלא
וראה  רבינו. דברי את נסים רבינו פירש כך עט.). כתובות

שם]. הב"ח הגהות

á"ôùú'ä áà-íçðî 'è ÷"ù íåé

א  עּׂשר ּפרק 1חד ¤¤©©¨¨
להחזירה 1) חייב למי אבידה השבת מצות כללי בו נתבארו

הוא  ומי תמצא. מקום זה ובאי מלהחזירה, פטור שהוא ולמי
ונסתיים  שתהיה, סיבה זו אי מחמת אבידה להחזיר חייב

קרקע. אבידת בדין הפרק

.‡Ï‡¯OÈÏ ‰„·‡ ˙·L‰2:¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¬»«¬≈»¿ƒ¿»≈ƒ¿«¬≈∆∆¡«
‰pnÓ ÌlÚ˙Â Ï‡¯OÈ ˙„·‡ ‰‡B¯‰Â .Ì·ÈLz ·L‰»≈¿ƒ≈¿»∆¬≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ∆»
˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - dÁÈp‰Â¿ƒƒ»≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆

‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ;Ì‰Ó zÓlÚ˙‰Â EÈÁ‡ ¯BL3Ì‡Â . »ƒ¿ƒ¿««¿»≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈¿ƒ
.‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜ - d·ÈL‰¡ƒ»ƒ≈ƒ¿«¬≈

ג.2) הלכה לקמן תשיבם.3)ראה השב

.·‰„·‡‰ ˙‡ Á˜Ï4˙ÂˆÓ Ïha - d·ÈL‰ ‡ÏÂ »«∆»¬≈»¿…¡ƒ»ƒ≈ƒ¿«
'ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï' ÏÚ :ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ¬≈¿»««¿≈»ƒ«…«¿ƒ¿«≈

'ÏÊ‚˙ ‡Ï' ÏÚÂ5ÚL¯ ‰„·‡‰ ÏÚa ‰È‰ elÙ‡ .6 ¿«…ƒ¿…¬ƒ»»««»¬≈»»»
‰Ï· ÏÎB‡Â7ÔB·‡˙Ï8·ÈL‰Ï ‰ÂˆÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ9 ¿≈¿≈»¿≈»¿«≈ƒ¿»¿»ƒ

ÒÈÚÎ‰Ï ‰Ï· ÏÎB‡ Ï·‡ .B˙„·‡ BÏ10‡e‰ È¯‰ - ¬≈»¬»≈¿≈»¿«¿ƒ¬≈
ÒB¯B˜Èt‡11ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚÂ ÌÈÒB¯B˜Èt‡‰Â ; ∆ƒ¿»∆ƒƒ¿¿≈¬«»ƒ

,‰„·‡ Ô‰Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÈÏlÁÓe¿«¿≈«»¿«¿∆¿»»¿«¬ƒ»∆¬≈»
.ÌÈ·ÎBk „·BÚk¿≈»ƒ

בלבד.4) שנתעלם הקודמת בהלכה מהֿשאיןֿכן
כו:5) בבאֿמציעא רבא של מימרא לעצמו, שנטלה בשעה
עבירה.6) נשחטו 7)עובר שלא ועוף חיה בהמה, בשר

תאותו.8)כדין. שאמר:9)למלא יוחנן רבי דעת זוהי
מפרש  והתלמוד המומר. את לרבות אחיך", אבידת "לכל
עובר  כלומר לתיאבון, נבילות אוכל למומר שכוונתו
היצר  תאות מתוך נבילה אכילת של זו עבירה על בקביעות

כו:). זרה ה'.10)(עבודה כתוב:11)את (שם) בגמרא
כתוב: ר"מ רומי ובדפוס הוא. מין להכעיס, נבילות אוכל
הכניסה  הביניים בימי הנוצרית הצנזורה מין. הוא הרי
"אפיקורוס", "מין", במונחים מושגים ועירוב בלבול

מכונם. על הדברים להעמיד מאוד וקשה "מומר".

.‚˙„·‡ :¯Ó‡pL ,˙¯zÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙„·‡¬≈«≈»ƒÀ∆∆∆∆¡«¬≈«
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dcia`eקצב dlifb zekld - oiwifp xtq - a`Îmgpn 'h w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

EÈÁ‡12‰¯·Ú ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - d¯ÈÊÁn‰Â .13ÈtÓ , »ƒ¿««¬ƒ»¬≈∆≈¬≈»ƒ¿≈
Lc˜Ï d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â .ÌÏBÚ ÈÚL¯ „È ˜ÈÊÁÓ ‡e‰L∆«¬ƒ«ƒ¿≈»¿ƒ∆¡ƒ»¿«≈
ÈÏÚa Ì‰L eÚ„ÈÂ Ï‡¯OÈ ˙‡ e¯‡ÙiL È„k ,ÌM‰ ˙‡∆«≈¿≈∆¿»¬∆ƒ¿»≈¿≈¿∆≈«¬≈

‰eÓ‡14ÏelÁ LiL ÌB˜Ó·e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ¡»¬≈∆¿À»ƒ¿∆≈ƒ
ÌM‰15d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ ,‰¯eÒ‡ B˙„·‡ -16ÏÎ·e . «≈¬≈»¬»¿«»¿«¬ƒ»¿»
ÌB˜Ó17ÔÈÒÈÎÓ18ÈÏÎk ÌÈ·pb‰ ÈtÓ Ì‰ÈÏk »«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈««»ƒƒ¿≈

.ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»

אתה 12) "לאחיך אחיך". אבידת לכל . . . תעשה "וכן
בבאֿ רב, בשם מימרא לכנעני". מחזיר אתה ואי מחזיר,

קיג: עו:13)קמא סנהדרין רב, בשם כגון 14)מימרא
מישמעאלי, חמור תלמידיו לו שקנו שטח, בן שמעון רבי
משום  לישמעאלי, והחזירה בו, תלויה טובה אבן ומצאו
בבאֿמציעא  (ירושלמי עלֿידו שמים שם שיתקדש שרצה

ה). הלכה ב, ישראל,15)פרק רוב במקום שמצאה כגון
(כסףֿמשנה). ממנו גנב שיהודי יחשוב בדין 16)והגוי

אמר  לא ישראל, את שיפארו כדי כשמחזיר, שלמעלה,
זה  הרי זו כוונה מתוך החזיר שאם אלא להחזיר שחייב
להחזיר. חייב - השם חילול של חשש כשיש אבל משובח,
(בבאֿקמא  יאיר בן פנחס ר' בשם בברייתא מובא זה דין
בכלל  אבידה השבת במצוות כמדקדק המפורסם קיג:)

ג). הלכה א פרק דמאי חילול 17)(ירושלמי שאין אף
החוץ 18)השם. הלכה מן ה פרק גיטין בירושלמי הביתה.

פרק  זרה בעבודה אבל גויים", כלי "ומכבסין הגירסא: ט,
"ומכניסין". הגירסא: ג הלכה א

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eÚË19˙¯zÓe ,B˙„·‡k -20. »»≈»ƒ«¬≈»À∆∆
BÓˆÚÓ ‰ÚhL ,‡e‰Â21¯eÒ‡ - B˙BÚË‰Ï Ï·‡ ;22. ¿∆»»≈«¿¬»¿«¿»

בחשבון.19) וטעה ישראל עם עסק לו כשאין 20)היה
קיג:). (בבאֿקמא בטעותו הרגיש שלא כגון השם, חילול

היהודי.21) של תחבולה הלכות 22)ללא למעלה ראה
ח. הלכה ז פרק גניבה

.‰?„ˆÈk23ÔBaLÁ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰OÚL ÔB‚k ≈«¿∆»»»≈»ƒ∆¿
‰ÚËÂ24ÏÚL ‰‡¯ :Ï‡¯OÈ BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆÂ . ¿»»¿»ƒ∆…«ƒ¿»≈¿≈∆«

CÓBÒ È‡ EBaLÁ25‰z‡M ‰Ó ‡l‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡Â , ∆¿¿¬ƒ≈¿≈ƒ≈«∆»«∆«»
¯zÓ ‰Ê ÔB‚k .EÏ Ô˙B È‡ ¯ÓB‡26‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈¬ƒ≈¿¿∆À»¬»ƒ…

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ôek˙È ‡nL ;¯eÒ‡ - Ôk BÏ ¯Ó‡»«≈»∆»ƒ¿«≈»≈»ƒ
B˜„·Ï27.ÏlÁ˙Ó ÌÈÓL ÌL ‡ˆÓÂ , ¿»¿¿ƒ¿»≈»«ƒƒ¿«≈

מותרת.23) גוי חשבון 24)טעות ישראל שעשה ולא
של 25)והטעה. הראשון (כפירוש שם כהנא רב דברי
לידי 26)רש"י). יבוא לא שטעה, הגוי יגלה אפילו כי

השם. ישר.27)חילול הוא אם הישראל את

.Â‰ˆÁÓe ,da ÔÈ¯c ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ ÌÈÏ‡¯OiL ¯ÈÚƒ∆ƒ¿¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ»∆¡»
- ‰„·‡ da ‡ˆÓe ,Ï‡¯OÈ ‰ˆÁÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ∆¡»ƒ¿»≈»»»¬≈»

ÊÈ¯ÎÓe ÏËB28‰ÈÓÈÒ Ô˙Â Ï‡¯OÈ ‡a Ì‡Â .29·iÁ - ≈«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈¿»«ƒ»∆»«»
¯ÈÊÁ‰Ï30. ¿«¬ƒ

ח).28) משנה ב פרק (מכשירין היא ישראל של שמא
ג.29) הלכה יג, פרק לקמן וראה מובהקים, סימנים
התייאש.30) שהישראל אומרים ואין

.ÊÌB˜Óa ‡ˆÓ Ì‡ :ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ ‰È‰»»…»ƒ¿≈»ƒƒ»»¿»
Ï‡¯OÈ ÌL ÌÈÈeˆn‰ ·¯L ¯ÈÚ‰ ÔÓ31·iÁ - ƒ»ƒ∆…«¿ƒ»ƒ¿»≈«»

ÊÈ¯Î‰Ï32‡ÈË¯Òa ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;33‡ÈËÏÙe34 ¿«¿ƒ¬»ƒ»»ƒ¿«¿»¿«¿»
˙BiÒÎ Èz·a ,‰ÏB„‚35˙BL¯„Ó Èz··e36È„·BÚ‰L ¿»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆»¿≈

„ÈÓz ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ·ÎBk37ÌÈa¯‰L ÌB˜Ó ÏÎ·e , »ƒ¿ƒ»»ƒ¿»»∆»«ƒ
BlL ‰‡Èˆn‰ È¯‰ - ÌL ÔÈÈeˆÓ38Ï‡¯OÈ ‡a elÙ‡Â , ¿ƒ»¬≈«¿ƒ»∆«¬ƒ»ƒ¿»≈

‰ÏÙpLk ‰pnÓ L‡È˙ È¯‰L ;‰ÈÓÈÒ Ô˙Â39ÈtÓ , ¿»«ƒ»∆»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ∆»¿∆»¿»ƒ¿≈
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .d‡ˆÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ :¯ÓB‡ ‡e‰L∆≈≈»ƒ¿»»««ƒ∆ƒ

BlL40CÏÈÏ ‰ˆB¯‰ ,41¯Li‰Â ·Bh‰ C¯„a42‰OBÚÂ ∆»∆≈≈¿∆∆«¿«»»¿∆
‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ43Ï‡¯OÈÏ ƒ¿ƒƒ««ƒ«¬ƒ∆»¬≈»¿ƒ¿»≈

.‰ÈÓÈÒ ˙‡ ÔziLk¿∆ƒ≈∆ƒ»∆»

ישראל.31) של מדרשות ובתי כנסיות בתי כי 32)כגון
כד.). (בבאֿמציעא ישראל שרובו כמקום דרך 33)דינו

שם. מצויים שרבים תפילה.35)שוק.34)המלך, מקום
תורה.36) בו ללמוד מיוחד בבתי 37)מקום כלומר,

בהם  ומושיבים לעיר, מחוץ הנמצאים מדרשות ובתי כנסיות
כנענים". בהו "דיתבי הגמרא ובלשון שמירה. לצרכי גוים

שם). נמוקיֿיוסף וראה (שם קבע ישיבת כי 38)כלומר,
גוים. העיר יאוש.39)רוב לאחר המוצא ליד והגיעה

הדין.40) חננאל 41)עלֿפי רבינו ראה אותו. כופים אבל
כאן. מיימוניות והגהות כד: אףֿעלֿפי 42)לבבאֿמציעא

והטוב  הישר "ועשית הכתוב פי על הדין, מן מצווה שאינו
על  המדבר הכתוב אחר מיד שבא יח), ו, (דברים ה'" בעיני
שם, לתורה רמב"ן וראה צוך", "אשר וחוקים עדות מצוות,

לה. ל: בבאֿמציעא שם 43)וגמרא שמואל, מר כמעשה
כד:

.ÁÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da¯L BÊ ¯ÈÚa ‡ˆÓ»»¿ƒ∆À»¿≈»ƒ»ƒ∆«ƒ
‰‡‰a ¯eÒ‡ dÈÈ -44¯zÓ dp˜˜Â ,45.‰„·‡ ÌeMÓ ≈»»«¬»»¿«¿«»À»ƒ¬≈»

‰i˙La ¯zÓ - ‰ÈÓÈÒ Ô˙Â Ï‡¯OÈ ‡a Ì‡Â46‰ÊÏ ¿ƒ»ƒ¿»≈¿»«ƒ»∆»À»ƒ¿ƒ»¿∆
d‡ˆnL Ï‡¯OÈ47. ƒ¿»≈∆¿»»

נסך.44) יין ספק שרובו 45)משום במקום מציאה כדין
(שם). דוקא 46)גוים [וזה נסך. יין ספק מכלל יצא כי

שמא  בשתיה, אסורה פתוחה, מצא אבל סתומה, כשמצא
כאן) במגידֿמשנה (מובא הרשב"א וכתב גוי. אותה ניסך
חותם  בתוך חותם כאן הצריכו ולא מספיקה, אחת שסתימה
שאם  והטעם, ה"ח), פי"ג אסורות מאכלות הלכות (ראה

סותמה]. היה לא החבית את גוי מחוייב 47)פתח ואינו
הבעלים  נתייאשו גוים, שרוב מכיון לבעליה, להחזירה

(שם).

.Ë¯Oa ÛËÁL ÛBÚ48Û‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa BÎÈÏL‰Â ∆»«»»¿ƒ¿ƒ¿»≈«∆∆«
ÌeMÓ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ ¯ÈÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ«ƒ∆…»ƒƒ¿»≈¬≈∆À»ƒ

‰„·‡49.epnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ È¯‰L , ¬≈»∆¬≈ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆

שם.48) בגמרא ומסופר שהיה, אסור 49)מעשה  אבל
(שם). העין מן שנתעלם בשר כדין נבילה, ספק משום

.ÈÌÈ ÏL BËBÊa ‰„·‡ ‡ˆBn‰50ÏL B˙ÈÏeÏL·e «≈¬≈»¿∆»ƒ¿ƒ∆
¯‰51˜ÒBt BÈ‡L52- ÔÓÈÒ da LiL Èt ÏÚ Û‡ , »»∆≈≈««ƒ∆≈»ƒ»

epnÓ „·‡z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;d‡ˆBÓ ÏL BÊ È¯‰¬≈∆¿»∆∆¡«¬∆…«ƒ∆
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epnÓ ‰„e·‡L ÈÓ - d˙‡ˆÓe53Ïk Ïˆ‡ ‡È‰ ‰ÈeˆÓe ¿»»ƒ∆¬»ƒ∆¿»ƒ≈∆»
Ì„‡54BÊ ˙‡ˆÈ ,55‰fL ,Ì„‡ ÏkÓe epnÓ ‰„e·‡L »»»»∆¬»ƒ∆ƒ»»»∆∆

.‰pnÓ L‡È˙ È‡cÂ««ƒ¿»≈ƒ∆»

שטח 50) ומכסים ליבשה נכנסים הם גואים, הים כשמי
מה  כל אתם גורפים הם השפל לנקודת וכשחוזרים מסויים,

שנשטף. בשטח עוברים 51)שנמצא הגשמים, בימות
אתם  שוללים הם חוזרים וכשהמים גדותיהם, על הנהרות
שם. רש"י פירוש כא: בבאֿמציעא בדרכם, שעומד מה כל

מתייאשים.52) והבעלים הזרם, עם נשטף והחפץ זרימתו,
באה.53) ולהדגשה מיותרת, "ממנו" פרה 54)המלה כגון

ליטלה. יכול אותה הרואה שכל בשדה, זו 55)ורועה
הזאת  ההלכה כל אלה. אבידות מכלל יצאה לים, שנפלה

כב: בבאֿמציעא בברייתא מקורה

.‡ÈBÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙Ú„Ï BBÓÓ „a‡Ó‰56?„ˆÈk . «¿«≈»¿««≈ƒ¿»ƒ≈«
CÏ‰Â d¯L˜ ‡ÏÂ ˙Ïc dÏ ÔÈ‡L ˙Ù¯a B˙¯t ÁÈp‰ƒƒ«»»¿∆∆∆≈»∆∆¿…¿»»¿»«

BÒÈk CÈÏL‰ ,BÏ57ÏÎÂ ,BÏ CÏ‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿»«¿…
ÏÚ Û‡Â .BzÚ„Ï BBÓÓ „a‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆ƒ≈»¿«¿¿««

BÓˆÚÏ ÏhÏ ‰Ê ¯·„ ‰‡B¯Ï ¯eÒ‡L Èt58˜e˜Ê BÈ‡ - ƒ∆»»∆»»∆ƒ…¿«¿≈»
„·‡z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï59„a‡ÓÏ Ë¯t - ¿«¬ƒ∆∆¡«¬∆…«¿»ƒ¿«≈

BzÚ„Ï60. ¿«¿

לו.56) שם 57)להחזירו הקודמת. מן חזקה זו דוגמה
ממונו, על שמר שלא עלֿידיֿזה לדעת, ממונו מאבד הוא

מעשה. עלֿידי לדעת ממונו מאבד בעלים 58)וכאן יש כי
דעתו.59)לממון. כה:60)בלי בבאֿמציעא ראה

.·È‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰„·‡61·iÁ BÈ‡ - ¬≈»∆≈»»∆¿»≈«»
Ïth‰Ï62d¯ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ63. ¿ƒ«≈¿…¿«¬ƒ»

שוה 61) בה שאין לאבידה פרט ממנו, תאבד "אשר
ובבאֿ תצא, (ספרי אבידה קרויה שאינה משום פרוטה",

כז.). טו.).62)מציעא (בבאֿמציעא כאן הרי"ף לשון זה
מוותרים 63) והבעלים ממון, שאינה משום לקחה, אם

צוקרמנדל  הוצאת ב פרק בבאֿמציעא תוספתא ראה עליה.
.374 עמוד

.‚È˜O ‡ˆÓ64‰t˜ B‡65Ô˜Ê B‡ ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡ , »»«À»ƒ»»»»»≈
„aÎÓ66B„Èa el‡ ÌÈÏk ÏhÏ Bk¯c ÔÈ‡L67BÈ‡ - ¿À»∆≈«¿ƒ…≈ƒ≈¿»≈
·iÁ68BlL eÈ‰ el‡ BzÚc ˙‡ „ÓB‡Â .Ô‰a Ïth‰Ï69: «»¿ƒ«≈»∆¿≈∆«¿ƒ»∆

ÏL ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Ck - BÓˆÚÏ Ô¯ÈÊÁÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«¬ƒ»¿«¿»«»¿«¬ƒ∆
‰È‰ elÙ‡ B„B·k ÏÚ ÏÁBÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;B¯·Á¬≈¿ƒ…»»≈«¿¬ƒ»»

BlL70Bk¯„ ‰È‰ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ B¯·Á ÏLa Ck - ∆»¿∆¬≈≈«»¿«¬ƒ»»«¿
‰„Oa el‡k ÌÈÏk ¯ÈÊÁ‰Ï71Ô¯ÈÊÁ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡Â , ¿«¬ƒ≈ƒ»≈«»∆¿≈«¿¿«¬ƒ»

¯ÈÚa72¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ¯ÈÚa Ô‡ˆÓe ,73Ô‡ˆÓ ; »ƒ¿»»»ƒ≈«»¿«¬ƒ¿»»
‰„Oa74Ô¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -75˙eL¯Ï eÚÈbiL „Ú «»∆«»¿«¬ƒ»«∆«ƒƒ¿

ÔÈ‡Â ¯ÈÚÏ Ô‰a ÒÎ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿««ƒ∆¬≈ƒ¿«»∆»ƒ¿≈
CÎa Bk¯c76. «¿¿»

כט:64) בבאֿמציעא גדול.65)משנה אףֿעל66ֿ)סל
דבר  "וכל (שם): המשנה לשון כמשמעות חכם, שאינו פי
כבודו" לפי ואינה "זקן שאמרו ומה ליטול", דרכו שאין

כאן. לבבאֿמציעא מקובצת' 'שיטה ראה נאמר. לדוגמה
בזיון.67) משום בהם פעמים 68)שיש "והתעלמת,

לפי  ואינה זקן שהיה או . . . כיצד הא . . . מתעלם שאתה
"אינו  אומר רבינו ל.). ובבאֿמציעא שם, (ספרי כבודו"
כמו  בהם, יטפל הדין משורת לפנים ירצה אם אבל חייב",
רבינו  וראה שם), (בבאֿמציעא יוסי ברבי ישמעאל רבי
אות  ב פרק בבאֿמציעא ורא"ש יז, הלכה ולקמן שם, חננאל

נמי 69)כא. חבירו בשל מחזיר, שבשלו כל רבא, "אמר
שם). (בבאֿמציעא המשנה 70)מחזיר" דברי מובן זהו

כט:). (שם ליטול" דרכו שאין דבר רואים 71)"וכל שאין
בוש. ואינו ל:).שהוא 72)אותו (שם מכריו מפני בוש

דרכו 73) "אין בכלל שאינו אףֿעלֿפי כבודו, לפי זה אין כי
ההלכה. בתחילת שנזכר בידו", אלו כלים זוהי 74)ליטול

בתיקו. שעלתה שם, בגמרא לא 75)בעיא שהבעיא מכיוון
לחומרא. רבינו פסק דרכו 76)נפתרה, שבשדה מכיוון

ומאחר  בהשבתו, ולהתחיל הכלי את לקחת נתחייב בכך,
בעיר, אפילו אותה לגמור אותו מחייבים במצוה, שהתחיל
רבה: של לכלל בהתאם כבודו, לפי זה שאין אףֿעלֿפי
דלא  בעיא כותב: [הרי"ף שם). (גמרא בה" חייב "הכישה
ויכניס  יטול שבשדה ומשמע, בעיר. יחזיר ולא - איפשטא
גירסא  היתה שלרי"ף כ, אות ב פרק רא"ש וראה לעיר.
באיסור  להחמיר שיש סובר עצמו והרא"ש בגמרא. אחרת
ב"זקן  רק שזה ומובן יחזיר. לא ולכן התורה, בכבוד זלזול
ליטול" דרכו "אין אבל כבודו", לפי ואינה - חכם היינו -
ו'בית  שם, נמוקיֿיוסף וראה לחומרא. להחזיר, מחוייב

רסג]. סימן חושןֿמשפט יוסף'

.„ÈdLÈk‰Â ‰Ó‰a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ77Ïth‰Ï ·iÁ˙ - ¿≈ƒ»»¿≈»¿ƒƒ»ƒ¿«≈¿ƒ«≈
Û‡ d¯ÈÊÁ‰Ïe daÈ¯‰L ;B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡L Èt ÏÚ »¿«¬ƒ»««ƒ∆≈»¿ƒ¿∆¬≈

‰Âˆna ÏÈÁ˙‰78‰Á¯·e d¯ÈÊÁ‰ .79‰‡Ó elÙ‡ , ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆¡ƒ»»¿»¬ƒ≈»
ÌÈÓÚt80.Ì·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ¿»ƒ«»¿«¬ƒ∆∆¡«»≈¿ƒ≈

BÚÓLÓ ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ '·L‰'81‡e‰ ÌÏBÚÏ . »≈¬ƒ≈»¿»ƒ«¿»¿»
‰ÈÏÚa ˙eL¯Ï ‰p¯ÈÊÁiL „Ú ,da Ïth‰Ï ·iÁ82 «»¿ƒ«≈»«∆«¬ƒ∆»ƒ¿¿»∆»

¯nzLn‰ ÌB˜ÓÏ83ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ d¯ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»«ƒ¿«≈¬»ƒ∆¡ƒ»¿»∆≈
·iÁ - ÌMÓ ‰„·‡Â ,‰a¯ÁÂ ‰pb ÔB‚k ,¯nzLÓƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿»¿»¿»ƒ»«»

.d˙eÈ¯Á‡a¿«¬»»

(שם).77) רבה של לגומרה.78)מימרא ועליו
ל:79) בבאֿמציעא ומשנה תצא, לא.80)'ספרי' שם גמרא
"זכור"81) דוגמת מתמדת, פעולה על המראה מקור, זהו כי

לרבינו. המשנה פירוש וראה בשבת. שנאמר ו"שמור"
תצא,82) (ספרי לאחיך" תשיבם "השב כתוב שהרי

ב). פרק בבאֿמציעא לא.83)ותוספתא בבאֿמציעא
נז. ובבאֿקמא

.ÂË˙È¯ÁLa ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰84ÌÈÏÚa‰L ÌB˜ÓÏ ∆¡ƒ∆»¬≈»¿«¬ƒ¿»∆«¿»ƒ
,da Ïth‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙È¯ÁLa ÌL ÔÈ‡ˆBÈÂ ÔÈÒÎƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿«¬ƒ≈«»¿ƒ«≈»
ÌB˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈÏÚa‰ È¯‰L∆¬≈«¿»ƒƒ»««ƒ∆»

¯nzLÓ BÈ‡L85ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈ƒ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
ÌÈiÁ ÈÏÚ·a Ï·‡ ;ÌÈiÁ Áe¯ Ba86·iÁ ÌÏBÚÏ - ««ƒ¬»¿«¬≈«ƒ¿»«»

ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ï dÒÈÎiL „Ú ,da Ïth‰Ï¿ƒ«≈»«∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ
˙¯nzLn‰87ÌÈÏÚa ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡Â .88. «ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ««¿»ƒ
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בבית.84) מצויים הבעלים בשחרית שם, בבאֿקמא
הבעלים.85) על האחריות מכיוון 87)שם.86)כי

שם. גמרא יתירה, שמירה צריכה לצאת, היא שמלומדת
זוהי 88) האבידה. את שהחזיר לבעלים, להודיע צריך אינו

מדי, יותר אותו להטריח שלא אבידה, למשיב הניתנת הקלה
שצריכים  ובגזלן, ובגנב השומרים בארבעת מהֿשאיןֿכן

(שם). בעלים דעת

.ÊËdÓB˜ÓÏ d¯ÈÊÁ‰Â ¯Èc‰ ÔÓ ‰Á¯aL ‰Ó‰a ‰‡»̄»¿≈»∆»¿»ƒ«ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¿»
ÌÈÏÚa‰ ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰Âˆn‰ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -89. ¬≈∆ƒ≈«ƒ¿»¿≈»ƒ«««¿»ƒ

הב 89) מבית רחוק שהדיר הבעלים אףֿעלֿפי שהרי עלים,
שם. הכניסוה עצמם

.ÊÈ¯Li‰Â ·Bh‰ C¯„a CÏB‰‰90ÌÈÙÏ ‰OBÚÂ «≈¿∆∆«¿«»»¿∆ƒ¿ƒ
Û‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈc‰ ˙¯eMÓƒ««ƒ«¬ƒ∆»¬≈»¿»»«

B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡L Èt ÏÚ91. «ƒ∆≈»¿ƒ¿

ז.90) הלכה סוף למעלה רבי 91)ראה שעשה כמו
ל:). (בבאֿמציעא יוסי ברבי ישמעאל

.ÁÈ‰‡¯L Ô‰k92BÈ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ‰„·‡‰ …≈∆»»»¬≈»¿≈«¿»≈
ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜nL ˙ÚaL .d¯ÈÊÁ‰Ï ‡nhÓƒ«»¿«¬ƒ»∆»≈∆¿«≈ƒ¿«¬≈∆
¯·BÚÂ 'eÈ‰È ÌÈL„˜' ÏL ‰OÚ Ïh·Ó ,‰„·‡ ·L‰»≈¬≈»¿«≈¬≈∆¿ƒƒ¿¿≈

ÔÈ‡Â ,'ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ ‡Ï' ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ«…«¬∆∆…ƒ«»««¿«»¿≈
‰ÁB„ ‰OÚ93‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡94. ¬≈∆∆…«¬∆«¬≈

לב.92) שם ומשנה ל. אףֿעלֿפי 93)שם ל. שם
להתעלם), תוכל (לא תעשה' 'לא גם יש אבידה שבהשבת
ורי"ף). שם רש"י (ראה בלבד ב'עשה' יש לדחות הכוח אבל

בלבד.94) תעשה' 'לא אלא

.ËÈ‰„·‡‰ ˙‡ ‰‡¯95‰p¯ÈÊÁz Ï‡ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡Â , »»∆»¬≈»¿»«»ƒ««¬ƒ∆»
epnÓ Ïa˜È ‡ÏÂ ,¯ÈÊÁÈ -96‡ˆÓ ,ÂÈ·‡Ó Ïa˜ Ì‡L . «¬ƒ¿…¿«≈ƒ∆∆ƒƒ≈≈»ƒƒ¿»

Ïha ,'EÈ·‡ ˙‡ „ak' ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÌiwL ˙Úa¿≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈∆«≈∆»ƒƒ≈
ÏÎe˙ ‡Ï' ÏÚ ¯·ÚÂ 'Ì·ÈLz ·L‰' ÏL ‰OÚ¬≈∆»≈¿ƒ≈¿»««…«

.'ÌlÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈

לב.95) מזה 96)שם אחר נימוק אמרו לב: שם בגמרא
ואביו  אמו איש יט) (ויקרא "שנאמר כאן: רבינו שאמר

בכבודי". חייבים כולכם - ה' אני וכו' תיראו

.ÎÌÈÓ ‰‡B¯‰97B¯·Á ÔÈa ˙ÈÁL‰Ï ÔÈ‡·e ÔÈÙËBL »∆«ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¬≈
¯c‚Ï ·iÁ - e‰„O B‡98ÌÚÓÏe Ì‰ÈÙa99:¯Ó‡pL ; »≈«»ƒ¿…ƒ¿≈∆¿»¿»∆∆¡«

BÚ˜¯˜ ˙„·‡ ˙Ba¯Ï - EÈÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ100. ¿»¬≈«»ƒ¿«¬≈««¿»

לא.97) אלא 98)שם יתמוטט, לא שהבנין אףֿעלֿפי
בלבד. מטלטלין 99)יתקלקל מנה שהכתוב אףֿעלֿפי

שם.100)בלבד. רבא, של מימרא



zeevnd xtq m"anx ixeriya`Îmgpn 'hÎ'b -a"tyz'd
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― הרס"ב אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ
לּה. להציק ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה מּלהציק ְְְְְְִִִִִִִִַָָָָָָָָָָעברּיה
מּמּנה ימנע אֹו ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה יצמצם ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולצערּה, לּה להציק ּבכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָעֹונתּה

יגרע" לא וענתּה ּכסּותּה i)"ׁשארּה ,`k zeny)זה ולאו . ְְְְְִֵֶָָָָָָֹֹ
ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ּכלֿהּנֹוׂשא ּכֹולל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבעצמֹו,
אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה הּדברים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשלׁשת
ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיתעּלה

יעׂשהֿלּה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, h)ּכסּותּה ,my)מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹלמדנּו

ּבּמכלּתא אמרם mihtyn)והּוא zyxt)מהּֿלמדנּו "וכי : ְְְְְְִִַַַָָָָ
למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? הּבנֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלמׁשּפט
― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― "ׁשארּה אמרּו: ְְְְְֵֵֶָָָָָוׁשם

ארץ" ּדר זֹו ― עֹונתּה .(`zeyi)ּכמׁשמעֹו; ְְֶֶֶֶַָָָ

á"ôùú'ä áà-íçðî 'ã éðù íåé
.áñø äùòú àì úåöî

áà-íçðî'ã-'âéðù-ïåùàøíåé
― הרס"ב אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ

לּה. להציק ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה מּלהציק ְְְְְְִִִִִִִִַָָָָָָָָָָעברּיה
מּמּנה ימנע אֹו ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה יצמצם ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולצערּה, לּה להציק ּבכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָעֹונתּה

יגרע" לא וענתּה ּכסּותּה i)"ׁשארּה ,`k zeny)זה ולאו . ְְְְְִֵֶָָָָָָֹֹ
ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ּכלֿהּנֹוׂשא ּכֹולל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבעצמֹו,
אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה הּדברים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשלׁשת
ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיתעּלה

יעׂשהֿלּה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, h)ּכסּותּה ,my)מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹלמדנּו

ּבּמכלּתא אמרם mihtyn)והּוא zyxt)מהּֿלמדנּו "וכי : ְְְְְְִִַַַָָָָ
למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? הּבנֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלמׁשּפט
― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― "ׁשארּה אמרּו: ְְְְְֵֵֶָָָָָוׁשם

ארץ" ּדר זֹו ― עֹונתּה .(`zeyi)ּכמׁשמעֹו; ְְֶֶֶֶַָָָ
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á"ôùú'ä áà-íçðî 'ä éùéìù íåé
.áéø äùò úåöî
― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: f)אמרֹו ,h ziy`xa)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶַַָָ

fh.)ּבארּו zekxa)נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ׁשהחתן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ונתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבתּולה,

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה ּדיני (q`:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים :(dq:)ואין ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש

á"ôùú'ä áà-íçðî 'å éòéáø íåé
.áéø äùò úåöî
― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: f)אמרֹו ,h ziy`xa)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶַַָָ

fh.)ּבארּו zekxa)נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ׁשהחתן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ונתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבתּולה,

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה ּדיני ואין(q`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות :(dq:)הּנׁשים ְְְְִִֵַַָָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש

á"ôùú'ä áà-íçðî 'æ éùéîç íåé
.áëø äùò úåöî
― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(xhya):יתעּלה אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּדוקא
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה `)"וכתב ,ck mixac)ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֻ

ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ּדין ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָנתּבארּו
ּגּטין. מּסכת ּכלֹומר ,לכ המיחדת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבמּסכּתא

á"ôùú'ä áà-íçðî 'ç éùéù íåé
.áëø äùò úåöî
― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(xhya):יתעּלה אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּדוקא
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה `)"וכתב ,ck mixac)ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֻ

ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ּדין ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָנתּבארּו
ּגּטין. מּסכת ּכלֹומר ,לכ המיחדת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבמּסכּתא

á"ôùú'ä áà-íçðî 'è ÷"ù íåé
.åðù äùòú àì úåöî

áà-íçðî'è-'äùãå÷-úáù-éùéìùíåé
― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ

"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו
לקחּתּה" לׁשּוב אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה (mixacיּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(c ,ckּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

וכן הקודם לו ואף שאינו כותב פרטים במכתבו השני אבל  בנועם קבלתי מכתבו מד' מנ"א 
כיון שתוכנו הוא שמכאן ולהבא השלום שורה בינו ובין כל אנ"ש שיחיו הרי נהניתי מזה במאד מאד 
ויה"ר שיהי' לאריכות ימים ושנים טובות הן בגשמיות והן ברוחניות. וכבר אמרתי שכאשר בחדש זה 
הרי הקלקול הי' ע"י שנאת חנם הרי התיקון צ"ל מדה כנגד מדה אהבת חנם אלא שמדה טובה מרובה 
ובמילא צריך שתהי' האהבה כמה פעמים ככה, ואם לעמא דבר כך הרי עאכו"כ בתוככי אנ"ש שנתחנכו 
והולכים בדרכי נשיאי חב"ד ונשיאי חסידות הכללית ובראשם הבעש"ט, הרי ידוע פתגמם שאהבת 

ישראל ואהבת השם חד הוא.

בברכה לבריאות הנכונה ולהסתדרות כראוי בגשמיות וברוחניות.
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âë-÷øô ìà÷æçébkÎfi

æé:íäî dLôð ò÷zå íá-àîèzå íúeðæúa dúBà eànèéå íéãc ákLîì ìáá-éðá äéìà eàáiåçéìâzå ©¨¸Ÿ¥¤³¨§¥«¨¤Æ§¦§©´Ÿ¦½©§©§¬−̈§©§¨®©¦̧§¨½̈©¥¬©©§−̈¥¤«©§©Æ
:dúBçà ìòî éLôð äò÷ð øLàk äéìòî éLôð ò÷zå dúåøò-úà ìâzå äéúeðæzèéäaøzå ©§¤½¨©§©−¤¤§¨¨®©¥³©©§¦Æ¥«¨¤½¨©£¤²¨§¨¬©§¦−¥©¬£¨«©©§¤−

:íéøöî õøàa äúðæ øLà äéøeòð éîé-úà økæì äéúeðæz-úàëøLà íäéLâìt ìò äábòzå ¤©§¤®¨¦§ŸÆ¤§¥´§¤½¨£¤¬¨§−̈§¤¬¤¦§¨«¦©«©§§½̈©−¦«©§¥¤®£¤³
:íúîøæ íéñeñ úîøæå íøNa íéøBîç-øNaàëéøeòð únæ úà éã÷ôzåécc íéøönî úBNòa Cïòîì C §©£¦Æ§¨½̈§¦§©¬¦−¦§¨¨«©«¦§§¦½¥−¦©´§¨®¦©§³¦¦§©Æ¦Æ©©½¦§©−©

éøeòð éãL(ñ) :Cáëé éðãà øîà-äk äáéìäà ïëìéáäàî-úà øéòî éððä ýåýéìò Cäò÷ð-øLà úà C §¥¬§¨«¦¨¥´¨¢¦À̈«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡¦¼¦§¦̧¥¦³¤§©£©Æ¦Æ¨©½¦¥²£¤¨§¨¬
éìò íéúàáäå íäî CLôð:áéáqî CâëíúBà øeMà éða-ìk òB÷å òBLå ãB÷t íécNk-ìëå ìáá éða ©§¥−¥¤®©£¥¦¬¨©−¦¦¨¦«§¥¯¨¤´§¨©§¦À§³§Æ©Æ§½©¨§¥¬©−¨®

ìL ílk íéðâñe úBçt ãîç éøeça:ílk íéñeñ éáëø íéàeø÷e íéL ©¸¥¤¹¤©³§¨¦Æª½̈¨«¦¦Æ§¦½Ÿ§¥¬¦−ª¨«
i"yx

(ÊÈ).íéãåã áëùîì ìáá éðá äéìà åàáéå יחד כרתו
על  ששמח חזקיה על נאמר שזה אני ואומר ברית

בלאדן מרודך לט )מלאכי שלחנו (ישעיה על והאכילן
אנשי  הנביא שאמר ודוגמא נכותה בית כל את והראם
בני  היו ולא באו רחוקה שמארץ לפי הקיר על מחוקה
רחוקה  מארץ שם שנאמר כמו אצלם רגילים כשדים
עליו  נתחבבו אחת פעם פניהם ראות ובשביל אלי באו
באים  ימים הנה שנאמר כמה הדבר על הקב"ה והקפיד

וגו' בביתך אשר כל את לב)(שם)ונשא ב הימים  (ובדברי

עליו  ויהי לבו גבה כי חזקיהו השיב עלי כגמול ולא
וגומר: גדול íäî.קצף äùôð ò÷úå בהם שמרד

כמו  ותקע בלע"ז, אשלוקי"ר ותקע וצדקיהו, יהויקים
לב) יעקב.(בראשית ירך כף חבור äò÷åä.ותקע לשון

יפול  הארץ מן בהשתלפו וכן הוא בארץ עץ ותקיעת
שרשיה ותשרש תאמר כאשר קעייה ל' פ)בו (תהלים 

וכן  עקור לשון תשרש תבואתי ובכל קליטה לשון

פוריה יז)בסעיפיה פארה(ישעיה ומסעף ענפים (שםל'

ופארותיו:י) העץ ענפי קוצץ éîé(ËÈ)לשון úà øåëæì
.äéøåòð ששלח מצרים בני תאות לבה על עלתה

שנאמר אליה יז)צדקיהו לשלוח (לעיל  בו וימרד
מצרים: íäéùâìô.(Î)מלאכיו ìò äáâòúå על

לפלגש: להם להיות íéøåîçפלגשות' øùá øùà
.íøùá:תשמיש íéñåñ.אבר úîøæå תשמיש רבוי לשון

שבבהמה: הזכרים כל משאר יותר תשמיש שמרבים
.úîøæעבר מים זרם כמו הזרע ג)קלוח :(חבקוק 
(‡Î).éã÷ôúå:ותזכרי.úåùòá:כבישה לשון
(·Î).êéáäàî úà:חזקיהו על ערבו אשר כשדים את

.íäî êùôð äò÷ð øùà úà ושנאם צדקיהו חזר אשר
בהם: òå÷å.(Î‚)ומרד òåùå ãå÷ô מדינות שם ת"י

מסייעו נ)ומקרא ירמיה עלה (בספר מרתים הארץ על
פקודים  ל' אומרים והפותרים פקוד, יושבי ועל עליה

ושלטונים: בלע"ז:íéàåø÷å.ושרים שמונ"ץ

cec zcevn
(ÊÈ).ÌÈ„Â„ ·Î˘ÓÏוטמאו וחיבה אהבה בדרך  עמה לשכוב 

הזנות: במשכב ·Ì.אותה ‡ÓË˙Âנמשכה בם  נטמאה וכאשר
רצה להם האהבה  מסבת ורצונה  מעצמה וסרתה אחריהם
כפי עשתה הכל  כי רצון בה נשאר לא  האהבה  מגודל  לומר

˙È˙ÂÊ‰.(ÁÈ)רצונם: Ï‚˙Âלעשות זנותה  גלתה וכאשר 
מנאפיה: חשק  להלהיב  ערותה בשר  את  וגלתה בפרסום

.Ú˜˙Âכמו בעיני שנואה והיתה מעליה  ורצוני נפשי סרה אז
כששמעה ור "ל  ושנאתיה אהלה אחותה מעל נפשי שסרתה
לקבל  מלאכים אליהם  שלחה טובתם  ומרבית הכשדים  הצלחת
נפשי סרה  זה  ובעבור  אחריהם נמשכה ומאוד  לאלוה  פסיליהם

מאהלה : שסרה כמו  עוד Â˙¯·‰.(ËÈ)ממנה הרבתה והיא
בארץ זנתה  אשר נעוריה בימי הנעשה  את לזכור תזנותיה

להםÚ˙Â‚·‰.(Î)מצרים : להיות  פלגשותם  אל חשקה
המשגל: למשכב  המוכנת Â‚Â'.לפלגש  כזרם‡˘¯ מרובה  שלהם  הזרע  וזרמת חמור כשל  גדול שלהם התשמיש אבר  אשר על 

באלה: להתאוות  ההפקר בתכלית מופלגת זונה ודרך  הסוסים  זרע  בעתÈ„˜Ù˙Â.(Î‡)שפיכת בנעוריך  שעשית הזמה את  זכרת 
מצרים: מבני היד  במשמוש וכתושים מעוכים דדיך  ÍÈ¯ÂÚ.שהיו È„˘ ÔÚÓÏ נעוריך בימי בידם מעוכים שהיו השדיים למען

מאז: בהם  שהורגלה מה  וזכרה  מצרים  אלהי גם שעבדה ור "ל  במ "ש  הדבר וכפל  מהם  עוד  חשקת Â‚Â'.(Î·)לכן ¯ÈÚÓ È‰
הכל  כי  רצון בך  נשאר ולא  להם האהבה מסבת מעצמך  רצונך וסרתה אחריהם  נמשכת אשר את מאהביך לבות עליך  אעיר

רצונם: כפי  סביבך :ÌÈ˙‡·‰Â.עשית  בכל בך להלחם  עליך  אביא  Â‚Â'.(Î‚)אותם Ï·· È·:הבאים הם מי  יפרש ‡Ì˙Â.עכשיו 
עמהם: יבואו 

oeiv zcevn
(ÊÈ).ÌÈ„Â„: וחבה אהבה ותקעÚ˜˙Â.ענין כמו הסרה  ענין 

יעקב  ירך לב)כף אתÙ˘‰.:(בראשית יש אם  כמו רצון ענין 
כג)נפשכם גלוי:Ï‚˙Â.(ÁÈ):(שם Ì‰È˘‚ÏÙ.(Î)מל ' ÏÚכמו

פלגשיהם : זב·˘¯.אל יהיה כי וכן התאוה אבר  נקרא  כן
טו)מבשרו כזרםÓ¯ÊÂ˙.:(ויקרא כמו זרם  יקרא  המים מרוצת 

כח)מים  רביםÈ„˜Ù˙Â.(Î‡):(ישעיה מימים כמו  זכרון ענין 
לח)תפקד  היד :·Â˘Ú˙.:(לקמן במשמוש  וכתישה מעיכה  ענין 
(·Î).¯ÈÚÓ: התעוררות רצונך :Í˘Ù.סרתה :Ú˜‰.מלשון
(‚Î).'Â‚Â „Â˜Ù:בבבל עיירות ÂÁÙ˙עמהם :‡Ì˙Â.שמות

.ÌÈ‚ÒÂ:שררה ומושלים:˘ÌÈ˘ÈÏ.מין ר"ל ÌÈ‡Â¯˜Â.שרים 
מועד  קריאי  עדה נשיאי וכן  חשיבות דבר  לכל  נקראים גדולים 

טו) :(במדבר

gÎf wxt minid ixac - miaezk

æ-÷øô à íéîéä éøáãnÎbk

âë:Búéáa äúéä äòøá ék äòéøa BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå BzLà-ìà àáiåãëäøàL Bzáe ©¨ŸÆ¤¦§½©©−©©¥´¤¥®©¦§¨³¤§Æ§¦½̈¦¬§¨−̈¨§¨¬§¥«¦´¤¡½̈
:äøàL ïfà úàå ïBéìòä-úàå ïBzçzä ïBøBç-úéa-úà ïázåäë:Bða ïçúå Bða çìúå óLøå Bða çôøå ©¦¯¤¤¥²©©§−§¤¨¤§®§¥−ª¥¬¤¡¨«§¤´©§À§¤¯¤§¤²©§−§©¬©§«

åë:Bða òîLéìà Bða ãeäénò Bða ïcòìæë:Bða òLBäé Bða ïBðçëäéúðáe ìà-úéa íúBáLîe íúfçàå ©§¨¬§²©¦¬§−¡¦¨¨¬§«¬§−§ª¬©§«©£ª¨¨Æ´Ÿ§½̈¥«¥−§Ÿ¤®¨
:äéúðáe äiò-ãò äéúðáe íëLe äéúðáe øæb áøònìå ïøòð çøænìåèëïàL-úéa äMðî-éðá éãé-ìòå §©¦§¨´©£½̈§©«©£À̈¤³¤§Ÿ¤Æ¨Æ§¤´§Ÿ¤½¨©©−̈§Ÿ¤«¨§©§¥´§¥§©¤À¥§¨³

ðòz äéúðáe(ô) :ìàøNé-ïa óñBé éða eáLé älàa äéúBðáe øBc äéúBðáe Bcâî äéúðáe CìøLà éða §Ÿ¤Æ¨Æ©§©´§Ÿ¤½¨§¦¬§¤−¨´§¤®¨§¥Æ¤Æ¨§½§¥¬¥−¤¦§¨¥«§¥´¨¥À
:íúBçà çøNå äòéøáe éåLéå äåLéå äðîéàì:úéæøá (úåæøá) éáà àeä ìàékìîe øáç äòéøá éðáe ¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤¬©£¨«§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥®−£¦¬¦§¨«¦

áì:íúBçà àòeL úàå íúBç-úàå øîBL-úàå èìôé-úà ãéìBä øáçåâììäîáe Cñt èìôé éðáe §¤Æ¤Æ¦´¤©§¥½§¤¥−§¤¨®§¥−¨¬£¨«§¥´©§¥½¨©¬¦§−̈
:èìôé éða älà úåLòåãì:íøàå äaçå (äáçé) äbäøå (äâäåøå) éçà øîL éðáeäìåéçà íìä-ïáe §©§¨®¥−¤§¥¬©§¥«§¥−¨®¤£¦¬§¨§−̈§ª¨¬©£¨«¤¥−¤¨¦®

ìLå òðîéå çôBö:ìîòå Låì:äøîéå éøáe ìòeLå øôðøçå çeñ çôBö éðaæììLå ànLå ãBäå øöaäL ©¬§¦§−̈§¥¬¤§¨¨«§¥−¨®¯©§©§¤²¤§−̈¥¦¬§¦§¨«¤´¤¨À§©¨¯§¦§¨²
:àøàáe ïøúéåçì:àøàå ätñôe äpôé øúé éðáeèì:àéöøå ìàépçå çøà àlò éðáeîälà-ìk §¦§−̈§¥¨«§¥−¤®¤§ª¤¬¦§−̈©§¨«§¥−ª¨®¨©¬§©¦¥−§¦§¨«¨¥´¤

íøtñî äîçìna àáva íNçéúäå íéàéNpä éLàø íéìéç éøBab íéøeøa úBáàä-úéá éLàø øLà-éðá§¥Â̈¥¨¥̧¥¨¨³§¦Æ¦¥´£¨¦½¨¥−©§¦¦®§¦§©§¨³©¨¨Æ©¦§¨½̈¦§¨¨´
(ñ) :óìà äMLå íéøNò íéLðà£¨¦½¤§¦¬§¦−̈¨«¤

ç-÷øô à íéîéä éøáãdÎ`

à:éLéìMä çøçàå éðMä ìaLà Bøëa òìa-úà ãéìBä ïîéðáeá:éLéîçä àôøå éòéáøä äçBðâeéäiå ¦̧§¨¦½¦−¤¤´©§Ÿ®©§¥Æ©¥¦½§©§©−©§¦¦«¨Æ¨«§¦¦½§¨−̈©£¦¦«©¦§¬
:ãeäéáàå àøâå øcà òìáì íéðáã:çBçàå ïîòðå òeLéáàåä:íøeçå ïôeôLe àøâå ¨¦−§¨®©©¨¬§¥−̈©£¦«©£¦¬©§©£−̈©£«©§¥¨¬§−̈§¨«

i"yx
(„Î).ïåøåç úéá úà ïáúå äøàù åúáå:בנאתו שארה

.äøàù ïæà úàå:העיר שם קראה שמה çôøå(Î‰)על
.åðá:בריעה çìúå.של óùøå כן כמו רפח של בנים

דורות: ïàù.(ËÎ)חשב úéá äùðî éðá éãé ìòå פתרון
(במדבר  לדגליהם ידו על איש כמו מנשה לבני סמוך

úéæøá.(Ï‡)ב'): éáà àåä'ר ובב"ר העיר אותה שר
ונשואות  נאות בנותיו שהיו אומר לוי ר' סימון ור' לוי
שהיו  אומר סימון ר' זית בשמן שנמשחו לכהנים
המשחה  בשמן שנמשחו למלכים ונשואות נאות בנותיו

היו  לכך בו מושחין היו הרבה שמן להם שהיו ולפי
ל"ג) (דברים רגלו בשמן וטובל כתיב באשר דהא נאות
החזירוני  אמי שסכתני ושמן חמין חנניה ר' ואמר

לנערותי:
(‡).åøåëá òìá úà ãéìåä ïéîéðáå('ז (לעיל יחסו כבר
ליחס ולפי מתחיל המלך שאול עד ליחס שרצה

למפרע  היחס וכל כאן קוראם אחרים ושמות מבנימין
האמורים  ומגרשיהם הלוים ערי רוב לדקדק והרוצה

מצא: ספרים עזרא כי ביהושע הן למפרע כאן

cec zcevn
(‚Î).‰Ú¯· ÈÎ: מתאבל עודו  בביתו  היתה רעה  בעת  נולד  כי ˘‡¯‰.(Î„)ר "ל  Â˙·Â:שארה בתו ושם ˘‡¯‰.ר"ל  ÔÊ‡אולי

שמה: על שארה  אזן נקראה ולזה אזן  ושמה  אחרת עיר בנו:·ÁÙ¯Â.Â(Î‰)היה היה שרפח לומר בריעה  על Û˘¯Âחוזר
.Â· ÁÏ˙Â:רפח של  בנו היה  ·Â.כ "א ÔÁ˙Â:הסמוך תלח על  חוזר  ·Â.(ÊÎ)הוא Ú˘Â‰È:הידוע נון בן יהושע הוא

(ÁÎ).Ì˙Â·˘ÂÓÂ Ì˙ÊÂÁ‡Â:(יב (דניאל  עפר  אדמת  וכן נרדפים בשמות כפל  והוא אחד  ÚÓÏÂ¯·.ענינם Ô¯Ú Á¯ÊÓÏÂמעבר
וכו': גזר  והמערבי  המזרחי È„È.(ËÎ)נערן ÏÚÂמנשה מנחלת  שהיו  וכו' שאן בית שהם מנשה  נחלת  למקומות סמוך ישבו גם

ביהושע: ÂÎÂ'.כמ "ש ‰Ï‡·:'וכו שאן בבית מנשה  ובני וכו' אל  בבית ישבו אפרים  שמו:‡ÈÁ.(Ï„)בני ‰ÌÏ.(Ï‰)כן Ô·Â
הלם : ובני שלמעלה :‡ÂÈÁ.כמו במקרא  הנזכרים מן  כ"א  של  אחיו היה  זה È˙¯.(ÁÏ)הלם È·Â: יתרן ÏÚ‡.(ËÏ)הוא È·Â

השמות: בשתי נקרא והיה  מהנזכרים  הוא השבט :·¯ÌÈ¯Â.(Ó)אולי בני  מכל  ‰ÌÈ‡È˘.נבחרים È˘‡¯ על לראשים  היו הם
השבט : חשובים:Ì˘ÁÈ˙‰Â.נשיאי  אנשים אלף כ"ו מספרם היה מלחמה בצבא היוצאים אשר  מבני  ביחוסם הידועים

(‡).ÔÈÓÈ·Â: המלך שאול  אחריו  לייחס בנימין  את להזכיר לזה‡˘·Ï.חזר  זה  בין שינוים הרבה  יש וכן אחרים חשב למעלה
להדרש: אלא ד "ה ספר ניתן לא רז"ל  כמ "ש  זה בכל דרש  יש ואולם  אחר במקום גלה כאן שחיסר מה הספר  דרך  וכן



קצז bk wxt l`wfgi - mi`iap

âë-÷øô ìà÷æçébkÎfi

æé:íäî dLôð ò÷zå íá-àîèzå íúeðæúa dúBà eànèéå íéãc ákLîì ìáá-éðá äéìà eàáiåçéìâzå ©¨¸Ÿ¥¤³¨§¥«¨¤Æ§¦§©´Ÿ¦½©§©§¬−̈§©§¨®©¦̧§¨½̈©¥¬©©§−̈¥¤«©§©Æ
:dúBçà ìòî éLôð äò÷ð øLàk äéìòî éLôð ò÷zå dúåøò-úà ìâzå äéúeðæzèéäaøzå ©§¤½¨©§©−¤¤§¨¨®©¥³©©§¦Æ¥«¨¤½¨©£¤²¨§¨¬©§¦−¥©¬£¨«©©§¤−

:íéøöî õøàa äúðæ øLà äéøeòð éîé-úà økæì äéúeðæz-úàëøLà íäéLâìt ìò äábòzå ¤©§¤®¨¦§ŸÆ¤§¥´§¤½¨£¤¬¨§−̈§¤¬¤¦§¨«¦©«©§§½̈©−¦«©§¥¤®£¤³
:íúîøæ íéñeñ úîøæå íøNa íéøBîç-øNaàëéøeòð únæ úà éã÷ôzåécc íéøönî úBNòa Cïòîì C §©£¦Æ§¨½̈§¦§©¬¦−¦§¨¨«©«¦§§¦½¥−¦©´§¨®¦©§³¦¦§©Æ¦Æ©©½¦§©−©

éøeòð éãL(ñ) :Cáëé éðãà øîà-äk äáéìäà ïëìéáäàî-úà øéòî éððä ýåýéìò Cäò÷ð-øLà úà C §¥¬§¨«¦¨¥´¨¢¦À̈«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡¦¼¦§¦̧¥¦³¤§©£©Æ¦Æ¨©½¦¥²£¤¨§¨¬
éìò íéúàáäå íäî CLôð:áéáqî CâëíúBà øeMà éða-ìk òB÷å òBLå ãB÷t íécNk-ìëå ìáá éða ©§¥−¥¤®©£¥¦¬¨©−¦¦¨¦«§¥¯¨¤´§¨©§¦À§³§Æ©Æ§½©¨§¥¬©−¨®

ìL ílk íéðâñe úBçt ãîç éøeça:ílk íéñeñ éáëø íéàeø÷e íéL ©¸¥¤¹¤©³§¨¦Æª½̈¨«¦¦Æ§¦½Ÿ§¥¬¦−ª¨«
i"yx

(ÊÈ).íéãåã áëùîì ìáá éðá äéìà åàáéå יחד כרתו
על  ששמח חזקיה על נאמר שזה אני ואומר ברית

בלאדן מרודך לט )מלאכי שלחנו (ישעיה על והאכילן
אנשי  הנביא שאמר ודוגמא נכותה בית כל את והראם
בני  היו ולא באו רחוקה שמארץ לפי הקיר על מחוקה
רחוקה  מארץ שם שנאמר כמו אצלם רגילים כשדים
עליו  נתחבבו אחת פעם פניהם ראות ובשביל אלי באו
באים  ימים הנה שנאמר כמה הדבר על הקב"ה והקפיד

וגו' בביתך אשר כל את לב)(שם)ונשא ב הימים  (ובדברי

עליו  ויהי לבו גבה כי חזקיהו השיב עלי כגמול ולא
וגומר: גדול íäî.קצף äùôð ò÷úå בהם שמרד

כמו  ותקע בלע"ז, אשלוקי"ר ותקע וצדקיהו, יהויקים
לב) יעקב.(בראשית ירך כף חבור äò÷åä.ותקע לשון

יפול  הארץ מן בהשתלפו וכן הוא בארץ עץ ותקיעת
שרשיה ותשרש תאמר כאשר קעייה ל' פ)בו (תהלים 

וכן  עקור לשון תשרש תבואתי ובכל קליטה לשון

פוריה יז)בסעיפיה פארה(ישעיה ומסעף ענפים (שםל'

ופארותיו:י) העץ ענפי קוצץ éîé(ËÈ)לשון úà øåëæì
.äéøåòð ששלח מצרים בני תאות לבה על עלתה

שנאמר אליה יז)צדקיהו לשלוח (לעיל  בו וימרד
מצרים: íäéùâìô.(Î)מלאכיו ìò äáâòúå על

לפלגש: להם להיות íéøåîçפלגשות' øùá øùà
.íøùá:תשמיש íéñåñ.אבר úîøæå תשמיש רבוי לשון

שבבהמה: הזכרים כל משאר יותר תשמיש שמרבים
.úîøæעבר מים זרם כמו הזרע ג)קלוח :(חבקוק 
(‡Î).éã÷ôúå:ותזכרי.úåùòá:כבישה לשון
(·Î).êéáäàî úà:חזקיהו על ערבו אשר כשדים את

.íäî êùôð äò÷ð øùà úà ושנאם צדקיהו חזר אשר
בהם: òå÷å.(Î‚)ומרד òåùå ãå÷ô מדינות שם ת"י

מסייעו נ)ומקרא ירמיה עלה (בספר מרתים הארץ על
פקודים  ל' אומרים והפותרים פקוד, יושבי ועל עליה

ושלטונים: בלע"ז:íéàåø÷å.ושרים שמונ"ץ

cec zcevn
(ÊÈ).ÌÈ„Â„ ·Î˘ÓÏוטמאו וחיבה אהבה בדרך  עמה לשכוב 

הזנות: במשכב ·Ì.אותה ‡ÓË˙Âנמשכה בם  נטמאה וכאשר
רצה להם האהבה  מסבת ורצונה  מעצמה וסרתה אחריהם
כפי עשתה הכל  כי רצון בה נשאר לא  האהבה  מגודל  לומר

˙È˙ÂÊ‰.(ÁÈ)רצונם: Ï‚˙Âלעשות זנותה  גלתה וכאשר 
מנאפיה: חשק  להלהיב  ערותה בשר  את  וגלתה בפרסום

.Ú˜˙Âכמו בעיני שנואה והיתה מעליה  ורצוני נפשי סרה אז
כששמעה ור "ל  ושנאתיה אהלה אחותה מעל נפשי שסרתה
לקבל  מלאכים אליהם  שלחה טובתם  ומרבית הכשדים  הצלחת
נפשי סרה  זה  ובעבור  אחריהם נמשכה ומאוד  לאלוה  פסיליהם

מאהלה : שסרה כמו  עוד Â˙¯·‰.(ËÈ)ממנה הרבתה והיא
בארץ זנתה  אשר נעוריה בימי הנעשה  את לזכור תזנותיה

להםÚ˙Â‚·‰.(Î)מצרים : להיות  פלגשותם  אל חשקה
המשגל: למשכב  המוכנת Â‚Â'.לפלגש  כזרם‡˘¯ מרובה  שלהם  הזרע  וזרמת חמור כשל  גדול שלהם התשמיש אבר  אשר על 

באלה: להתאוות  ההפקר בתכלית מופלגת זונה ודרך  הסוסים  זרע  בעתÈ„˜Ù˙Â.(Î‡)שפיכת בנעוריך  שעשית הזמה את  זכרת 
מצרים: מבני היד  במשמוש וכתושים מעוכים דדיך  ÍÈ¯ÂÚ.שהיו È„˘ ÔÚÓÏ נעוריך בימי בידם מעוכים שהיו השדיים למען

מאז: בהם  שהורגלה מה  וזכרה  מצרים  אלהי גם שעבדה ור "ל  במ "ש  הדבר וכפל  מהם  עוד  חשקת Â‚Â'.(Î·)לכן ¯ÈÚÓ È‰
הכל  כי  רצון בך  נשאר ולא  להם האהבה מסבת מעצמך  רצונך וסרתה אחריהם  נמשכת אשר את מאהביך לבות עליך  אעיר

רצונם: כפי  סביבך :ÌÈ˙‡·‰Â.עשית  בכל בך להלחם  עליך  אביא  Â‚Â'.(Î‚)אותם Ï·· È·:הבאים הם מי  יפרש ‡Ì˙Â.עכשיו 
עמהם: יבואו 

oeiv zcevn
(ÊÈ).ÌÈ„Â„: וחבה אהבה ותקעÚ˜˙Â.ענין כמו הסרה  ענין 

יעקב  ירך לב)כף אתÙ˘‰.:(בראשית יש אם  כמו רצון ענין 
כג)נפשכם גלוי:Ï‚˙Â.(ÁÈ):(שם Ì‰È˘‚ÏÙ.(Î)מל ' ÏÚכמו

פלגשיהם : זב·˘¯.אל יהיה כי וכן התאוה אבר  נקרא  כן
טו)מבשרו כזרםÓ¯ÊÂ˙.:(ויקרא כמו זרם  יקרא  המים מרוצת 

כח)מים  רביםÈ„˜Ù˙Â.(Î‡):(ישעיה מימים כמו  זכרון ענין 
לח)תפקד  היד :·Â˘Ú˙.:(לקמן במשמוש  וכתישה מעיכה  ענין 
(·Î).¯ÈÚÓ: התעוררות רצונך :Í˘Ù.סרתה :Ú˜‰.מלשון
(‚Î).'Â‚Â „Â˜Ù:בבבל עיירות ÂÁÙ˙עמהם :‡Ì˙Â.שמות

.ÌÈ‚ÒÂ:שררה ומושלים:˘ÌÈ˘ÈÏ.מין ר"ל ÌÈ‡Â¯˜Â.שרים 
מועד  קריאי  עדה נשיאי וכן  חשיבות דבר  לכל  נקראים גדולים 

טו) :(במדבר

gÎf wxt minid ixac - miaezk

æ-÷øô à íéîéä éøáãnÎbk

âë:Búéáa äúéä äòøá ék äòéøa BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå BzLà-ìà àáiåãëäøàL Bzáe ©¨ŸÆ¤¦§½©©−©©¥´¤¥®©¦§¨³¤§Æ§¦½̈¦¬§¨−̈¨§¨¬§¥«¦´¤¡½̈
:äøàL ïfà úàå ïBéìòä-úàå ïBzçzä ïBøBç-úéa-úà ïázåäë:Bða ïçúå Bða çìúå óLøå Bða çôøå ©¦¯¤¤¥²©©§−§¤¨¤§®§¥−ª¥¬¤¡¨«§¤´©§À§¤¯¤§¤²©§−§©¬©§«

åë:Bða òîLéìà Bða ãeäénò Bða ïcòìæë:Bða òLBäé Bða ïBðçëäéúðáe ìà-úéa íúBáLîe íúfçàå ©§¨¬§²©¦¬§−¡¦¨¨¬§«¬§−§ª¬©§«©£ª¨¨Æ´Ÿ§½̈¥«¥−§Ÿ¤®¨
:äéúðáe äiò-ãò äéúðáe íëLe äéúðáe øæb áøònìå ïøòð çøænìåèëïàL-úéa äMðî-éðá éãé-ìòå §©¦§¨´©£½̈§©«©£À̈¤³¤§Ÿ¤Æ¨Æ§¤´§Ÿ¤½¨©©−̈§Ÿ¤«¨§©§¥´§¥§©¤À¥§¨³

ðòz äéúðáe(ô) :ìàøNé-ïa óñBé éða eáLé älàa äéúBðáe øBc äéúBðáe Bcâî äéúðáe CìøLà éða §Ÿ¤Æ¨Æ©§©´§Ÿ¤½¨§¦¬§¤−¨´§¤®¨§¥Æ¤Æ¨§½§¥¬¥−¤¦§¨¥«§¥´¨¥À
:íúBçà çøNå äòéøáe éåLéå äåLéå äðîéàì:úéæøá (úåæøá) éáà àeä ìàékìîe øáç äòéøá éðáe ¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤¬©£¨«§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥®−£¦¬¦§¨«¦

áì:íúBçà àòeL úàå íúBç-úàå øîBL-úàå èìôé-úà ãéìBä øáçåâììäîáe Cñt èìôé éðáe §¤Æ¤Æ¦´¤©§¥½§¤¥−§¤¨®§¥−¨¬£¨«§¥´©§¥½¨©¬¦§−̈
:èìôé éða älà úåLòåãì:íøàå äaçå (äáçé) äbäøå (äâäåøå) éçà øîL éðáeäìåéçà íìä-ïáe §©§¨®¥−¤§¥¬©§¥«§¥−¨®¤£¦¬§¨§−̈§ª¨¬©£¨«¤¥−¤¨¦®

ìLå òðîéå çôBö:ìîòå Låì:äøîéå éøáe ìòeLå øôðøçå çeñ çôBö éðaæììLå ànLå ãBäå øöaäL ©¬§¦§−̈§¥¬¤§¨¨«§¥−¨®¯©§©§¤²¤§−̈¥¦¬§¦§¨«¤´¤¨À§©¨¯§¦§¨²
:àøàáe ïøúéåçì:àøàå ätñôe äpôé øúé éðáeèì:àéöøå ìàépçå çøà àlò éðáeîälà-ìk §¦§−̈§¥¨«§¥−¤®¤§ª¤¬¦§−̈©§¨«§¥−ª¨®¨©¬§©¦¥−§¦§¨«¨¥´¤

íøtñî äîçìna àáva íNçéúäå íéàéNpä éLàø íéìéç éøBab íéøeøa úBáàä-úéá éLàø øLà-éðá§¥Â̈¥¨¥̧¥¨¨³§¦Æ¦¥´£¨¦½¨¥−©§¦¦®§¦§©§¨³©¨¨Æ©¦§¨½̈¦§¨¨´
(ñ) :óìà äMLå íéøNò íéLðà£¨¦½¤§¦¬§¦−̈¨«¤

ç-÷øô à íéîéä éøáãdÎ`

à:éLéìMä çøçàå éðMä ìaLà Bøëa òìa-úà ãéìBä ïîéðáeá:éLéîçä àôøå éòéáøä äçBðâeéäiå ¦̧§¨¦½¦−¤¤´©§Ÿ®©§¥Æ©¥¦½§©§©−©§¦¦«¨Æ¨«§¦¦½§¨−̈©£¦¦«©¦§¬
:ãeäéáàå àøâå øcà òìáì íéðáã:çBçàå ïîòðå òeLéáàåä:íøeçå ïôeôLe àøâå ¨¦−§¨®©©¨¬§¥−̈©£¦«©£¦¬©§©£−̈©£«©§¥¨¬§−̈§¨«

i"yx
(„Î).ïåøåç úéá úà ïáúå äøàù åúáå:בנאתו שארה

.äøàù ïæà úàå:העיר שם קראה שמה çôøå(Î‰)על
.åðá:בריעה çìúå.של óùøå כן כמו רפח של בנים

דורות: ïàù.(ËÎ)חשב úéá äùðî éðá éãé ìòå פתרון
(במדבר  לדגליהם ידו על איש כמו מנשה לבני סמוך

úéæøá.(Ï‡)ב'): éáà àåä'ר ובב"ר העיר אותה שר
ונשואות  נאות בנותיו שהיו אומר לוי ר' סימון ור' לוי
שהיו  אומר סימון ר' זית בשמן שנמשחו לכהנים
המשחה  בשמן שנמשחו למלכים ונשואות נאות בנותיו

היו  לכך בו מושחין היו הרבה שמן להם שהיו ולפי
ל"ג) (דברים רגלו בשמן וטובל כתיב באשר דהא נאות
החזירוני  אמי שסכתני ושמן חמין חנניה ר' ואמר

לנערותי:
(‡).åøåëá òìá úà ãéìåä ïéîéðáå('ז (לעיל יחסו כבר
ליחס ולפי מתחיל המלך שאול עד ליחס שרצה

למפרע  היחס וכל כאן קוראם אחרים ושמות מבנימין
האמורים  ומגרשיהם הלוים ערי רוב לדקדק והרוצה

מצא: ספרים עזרא כי ביהושע הן למפרע כאן

cec zcevn
(‚Î).‰Ú¯· ÈÎ: מתאבל עודו  בביתו  היתה רעה  בעת  נולד  כי ˘‡¯‰.(Î„)ר "ל  Â˙·Â:שארה בתו ושם ˘‡¯‰.ר"ל  ÔÊ‡אולי

שמה: על שארה  אזן נקראה ולזה אזן  ושמה  אחרת עיר בנו:·ÁÙ¯Â.Â(Î‰)היה היה שרפח לומר בריעה  על Û˘¯Âחוזר
.Â· ÁÏ˙Â:רפח של  בנו היה  ·Â.כ "א ÔÁ˙Â:הסמוך תלח על  חוזר  ·Â.(ÊÎ)הוא Ú˘Â‰È:הידוע נון בן יהושע הוא

(ÁÎ).Ì˙Â·˘ÂÓÂ Ì˙ÊÂÁ‡Â:(יב (דניאל  עפר  אדמת  וכן נרדפים בשמות כפל  והוא אחד  ÚÓÏÂ¯·.ענינם Ô¯Ú Á¯ÊÓÏÂמעבר
וכו': גזר  והמערבי  המזרחי È„È.(ËÎ)נערן ÏÚÂמנשה מנחלת  שהיו  וכו' שאן בית שהם מנשה  נחלת  למקומות סמוך ישבו גם

ביהושע: ÂÎÂ'.כמ "ש ‰Ï‡·:'וכו שאן בבית מנשה  ובני וכו' אל  בבית ישבו אפרים  שמו:‡ÈÁ.(Ï„)בני ‰ÌÏ.(Ï‰)כן Ô·Â
הלם : ובני שלמעלה :‡ÂÈÁ.כמו במקרא  הנזכרים מן  כ"א  של  אחיו היה  זה È˙¯.(ÁÏ)הלם È·Â: יתרן ÏÚ‡.(ËÏ)הוא È·Â

השמות: בשתי נקרא והיה  מהנזכרים  הוא השבט :·¯ÌÈ¯Â.(Ó)אולי בני  מכל  ‰ÌÈ‡È˘.נבחרים È˘‡¯ על לראשים  היו הם
השבט : חשובים:Ì˘ÁÈ˙‰Â.נשיאי  אנשים אלף כ"ו מספרם היה מלחמה בצבא היוצאים אשר  מבני  ביחוסם הידועים

(‡).ÔÈÓÈ·Â: המלך שאול  אחריו  לייחס בנימין  את להזכיר לזה‡˘·Ï.חזר  זה  בין שינוים הרבה  יש וכן אחרים חשב למעלה
להדרש: אלא ד "ה ספר ניתן לא רז"ל  כמ "ש  זה בכל דרש  יש ואולם  אחר במקום גלה כאן שחיסר מה הספר  דרך  וכן



aקצח dpyn xyr cg` wxt zenexz zkqn

¯ ˘ Ú „ Á ‡ ˜ ¯ Ù
‡ñéøenä CBúì úBøâBøâe äìác íéðúBð ïéà,ïãaàî àeäL éðtî;ñéøenì ïéiä úà ïéðúBð ìáà.úà ïéîhôî ïéàå ¥§¦§¥¨§§§©§¨¦§¥¤§©§¨£¨§¦¤©©¦©§¨§¥§©§¦¤

ïîMä,ïéìîBðéé ïéiä úà íéNBò ìáà.äîeøz ìL ïéé íéìMáî ïéà,Bèéòîî àeäL éðtî.äãeäé éaøøézî,éðtî ©¤¤£¨¦¤©©¦¥§¦¥§©§¦©¦¤§¨¦§¥¤©§¦©¦§¨©¦¦§¥
BçéaLî àeäL. ¤©§¦

·úBiðåúñ õîçå íéçetz ïééå íéøîz Lác,äîeøz ìL úBøô éî ìk øàLe–øæòéìà éaøLîçå ïø÷ áiçî; §©§¨¦§¥©¦§Ÿ¤¦§¨¦§¨¨¥¥¤§¨©¦¡¦¤¤§©¥¤¤¨Ÿ¤
òLBäé éaøåøèBt.øæòéìà éaøåànèî,ä÷Lî íeMî.øîàòLBäé éaø:eðî àGíéîëçéðBîk íé÷Lî äòáL §©¦§ª©¥§©¦¡¦¤¤§©¥¦©§¤¨©©¦§ª©¨£¨¦¦§¨©§¦§¥

íéîhô,eøîà àlà:íéàîè ïé÷Lî äòáL,ïéøBäè ïé÷Lnä ìk øàLe. ©¨¦¤¨¨§¦§¨©§¦§¥¦§¨¨©©§¦§¦

`i`.zexbexbe dlac oipzep oi`:äîåøú ìù.qiixend jezl:íéâã ìù ïîåù.oca`n `edy iptnïèçñì ñééøåîá íéðåúðä úåøâåøâå äìáã êøã ïëù
:ïëéìùî êë øçàå ïäéîéî úà àéöåäìå.qiixenl oiid z` mipzep la`åá úúìå ï÷úîì éãë êë ìë úéðåðîù åá äéä àìù ñééøåîì ïéé úúì åéä íéìéâø

:åãáàîë éåäå ïééä úà ïúåð àåä ãáìá àîäåæ éøåáòì ïðéøîà àìå ,åëåúì äîåøú ìù ïéé ïúéì øúåî êëìä .íòè.onyd z` oinhtn oi`éø÷òá äîåøú ìù
:íèåôî àåäùë äìéëàì ïîùä éæç àìã éîð éà .ãåáàì ìéæàå ïîùä úà íéòìåáù íéîùá.milnepii:ïéìôìôå ùáã ïééä êåúì íéðúåð.ehirnnøñçúîù

:éç åîë ìùåáî ïéé úåúùì ïéìéâø íãà éðá ïéàù ,åéúåùî åèéòîîù éùøôîã úéàå .ìåùáä éãé ìò èòîúîå.egiayn `edy iptnïéàå .øúåé íéé÷úîå
:äãåäé éáøë äëìä

a.zeipezq:õîåç ïäî úåùòì íéìéâøå ,åéúñä úåîé ãò íéìùáúî íðéàù íéáðò.zexit in lk x`ye:ïîùå ïééî õåç.ynege oxw aiignïìëåàä øæì
:ùîî äîåøú ä÷ùî åäì áéùçã ââåùáxhet ryedi iaxe:íéøæì íéøåñà äìçúëìå ,áééç ïø÷ ìáà .ùîåçî.dwyn meyn `nhn,íéàîèîå ,íéàîè

áéúëã ,íé÷ùî øàùë äàîåè ìá÷ì íéòøæ íéøéùëîå(àé àø÷éå):äúùé øùà ä÷ùî ìëå àîèé íéî åéìò àáé øùà.oinht ipenkúåøåøö äðåîù äæä íèôë
éñåîå øæåçå ÷åã÷ãá àìù åìù íéîùá,äàîåè ìá÷ì íéòøæä íéøéùëîå íéàîèîå íéàîè ãáìá åìàù ,íé÷ùî äòáù åðî ÷åã÷ãá íéîëç ìáà ,íäéìò ó

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב
את  מפסיד  הוא ידם שעל  דברים בתרומה יעשה שלא בכהן, ללמד  באה משנתנו

התרומה.

úBøâBøâe äìác íéðúBð ïéà) תרומה של  –dlac תאנים היינו ÅÀÄÀÅÈÀÀ
ודבוקות, יבשות),zexbexbeדרוסות תאנים ñéøenäהיינו  CBúì– ÀÇÀÈ

כבושים, דגים של ïãaàîהרוטב àeäL éðtîלתוך הנותנן  – ÄÀÅÆÀÇÀÈ
וזה  התרומה את מפסיד ונמצא לזרקן , כך  ואחר לסחטן דרכו  המורייס

ïéiäאסור , úà ïéðúBð ìáà,תרומה של  –ñéøenì למתקו כדי – ÂÈÀÄÆÇÇÄÇÀÈ
המורייס. עם הוא נאכל אלא היין , את מאבד שאינו  טעם, בו  ולתת

ïîMä úà ïéîhôî ïéàå בבשמים תרומה של  שמן רוקחים אין – ÀÅÀÇÀÄÆÇÆÆ
שאין  משום או לאיבוד , הולך בבשמים הנבלע שהשמן  לפי  חולין , של

התרומה, את מפסיד  ונמצא מפוטם, כשהוא לאכילה ראוי  ìáàÂÈהשמן
ïéiä úà íéNBò,תרומה של –ïéìîBðéé:גורסים ויש –,oilnep` ÄÆÇÇÄÅÀÄ

ופלפלים. דבש היין לתוך  äîeøz,שנותנים ìL ïéé íéìMáî ïéàÅÀÇÀÄÇÄÆÀÈ
Bèéòîî àeäL éðtî,מפרשים ויש  הבישול; ידי  על מחסרו – ÄÀÅÆÇÀÄ

,eizeyn ehirnny. חי אלא מבושל  יין שותים אינם אדם בני éaøÇÄשרוב
øézî äãeäé,תרומה של  יין  לבשל –éðtîBçéaLî àeäL– ÀÈÇÄÄÀÅÆÇÀÄ

יותר. מתקיים מבושל dcedi.שיין  iaxk dkld oi`e

תורמים  שאין ו ), ב, (לעיל שנינו והלוא יהודה, רבי  דברי  על  שאלו בירושלמי 
שם  ותירצו: היפה? על הרע מן  שזה משום מבושל , שאינו  על  מבושל מיין 
שהוא  מפני תרומה, של יין לבשל התירו שלכהן בכהן , וכאן  בבעלים שנינו
מבושל שאינו  ויין  היפה, מן לתרום צריכים בעלים אבל לו. שיתקיים משביחו,

מתקיים. שיהא שתורמים ליין חוששים ואין  לשתיה, יפה
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וחומש. קרן לכהן לשלם חייב בשוגג, תרומה האוכל שזר א), ו , (לעיל למדנו כבר 
מהפירות, שיצא מיץ או תרומה של  מפירות שנעשה משקה השותה בזר דנה משנתנו
העשו ושמן מענבים העשוי יין  אמנם לא. או עצמם הפירות כאוכל  חייב הוא יאם

יב): יח, (במדבר  שנאמר בתרומה, שחייבים בתורה הם מפורשים הרי  מזיתים,
חלב חלבxdvi"כל  הלכךyexizוכל  בהם; נוהגים תרומה דיני שכל  ומכאן  ,"

עומדים  אלו פירות שעיקר תרומה, מזיתי  ושמן תרומה מענבי  יין  לעשות מותר 
וחייב  עצמם, הפירות כאוכל  שדינו מודים הכל  אלו משקים השותה וזר לכך ,
לאכילה  אלא למשקים עומדים ואינם הואיל  אחרים, פירות אבל  וחומש. קרן  לשלם
משקים  לעשות שאסור הבאה) במשנה להלן  (כמבואר  הוא דינם שהם, כמות
משקים  ועשה אדם עבר  ואם מחשיבותם. בזה שגורעים לפי  התרומה, מפירות

אלו. משקים השותה זר  לענין במשנתנו תנאים נחלקו  תרומה, של  מפירות

íéøîz Lác,תרומה של  מתמרים דבש ועשה שעבר  מי –ïééå ÀÇÀÈÄÀÅ
íéçetz,תרומה של מתפוחים יין  שעשה או –úBiðåúñ õîçå– ÇÄÀÙÆÄÀÈÄ

בישולם  שנגמר מענבים היינו  תרומה, של  מסתווניות חומץ שעשה או

חומץ, מהם לעשות ורגילים ìLבסתיו, úBøô éî ìk øàLeÀÈÈÅÅÆ
äîeøz,תרומה של  מפירות היוצא מיץ –áiçî øæòéìà éaø ÀÈÇÄÁÄÆÆÀÇÅ

Lîçå ïø÷ כדין וחומש קרן  לשלם חייב בשוגג אותם השותה זר  – ÆÆÈÙÆ
הם; תרומה של  שמשקים תרומה, של  עצמם הפירות את éaøåÀÇÄהאוכל

øèBt òLBäé,בשוגג אלו משקים השותה הזר את החומש  מן  – ÀËÇÅ
הפירות  כדין תרומה של  מפירות הנעשים המשקים של דינם שאין

חשיבות  להם ויש  בתורה הם שמפורשים והשמן , היין  מן  חוץ עצמם,
ברם, למשנתנו). (בהקדמה לעיל שבארנו כמו משקה, בתור  מיוחדת

לזרים הם אסורים ולכתחילה לשלם; הוא חייב éaøåÀÇÄ(רא "ש).קרן
ä÷Lî íeMî ,ànèî øæòéìàדבש אליעזר : רבי  אומר וכן  – ÁÄÆÆÀÇÅÄÇÀÆ

תרומה  של פירות מי  כל ושאר  סתווניות וחומץ תפוחים ויין  תמרים
משקים, כשאר טומאה לקבל  האוכלים את ומכשירים טומאה מקבלים

תורה שאמרה במה הם שכלולים לד):כלומר  יא, האוכל(ויקרא  "מכל 
יאכל dzyiאשר xy` dwyn lke `nhi min eilr `eai xy`."øîàÈÇ

íéîhô éðBîk íé÷Lî äòáL íéîëç eðî àG :òLBäé éaøÇÄÀËÇÈÂÈÄÄÀÈÇÀÄÀÅÇÈÄ
שנו : ד) (ו , מכשירין  במסכת –od oiwyn dray" את (המכשירים

טומאה): מקבלים בעצמם הם וכן  טומאה, לקבל  minde,האוכלים ,lhd
,"mixeac yace ,algde ,mcde ,onyde ,oiid מנו שלא יהושע, רבי  ואמר

אלו  משקים minht,חכמים ipenk הרוקחים היינו כפטמים, כלומר

שפעמים  בדקדוק, שלא שלהם הבשמים צרורות את שמונים בשמים,
בשו"א) (הפ"א פטמים מפרשים: ויש  גורעים; ופעמים עליהם ְמוסיפים

בשמים, כמוני כלומר בשמים, eøîàהיינו àlà מנו בדקדוק – ÆÈÈÀ
ואמרו: íéàîèחכמים ïé÷Lî äòáL שהבאנו אלו, שבעה דווקא – ÄÀÈÇÀÄÀÅÄ

טומאה, לקבל  האוכלים את ומכשירים טומאה מקבלים øàLeÀÈלעיל ,
ïéøBäè ïé÷Lnä ìk מכשירים ואינם טומאה מקבלים אינם – ÈÇÇÀÄÀÄ

בלבד. כזיעה אלא משקה חשובים שאינם טומאה, iaxkלקבל dklde
.ryedi

ועיין למשנתנו; פירושו  (עיין  הרמב"ם פי על משנתנו  של  הסיפא  את בארנו 
אליעזר רבי של כוונתם שאין לפרש, רוצים יש אבל ד ). א, אוכלין טומאת הל '

ק  לענין  אבל  טומאה, לקבל אוכלים הכשרת לענין אלא יהושע בלת ורבי
מקבלים  הם הרי  פירות, מיני מכל  שנסחטו משקים שאף מודים, הכל  טומאה

שם). הראב"ד השגת (עיין  טומאה

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn xyr cg` wxt zenexz zkqn

‚Lác íéøîz ïéNBò ïéà,ïéé íéçetz àGå,õîç úBiðåúñ àGå.úBøtä ìk øàLe,ïúéøaî íúBà ïépLî ïéà ¥¦§¨¦§©§©¦©¦§¦§¨¦Ÿ¤§¨¨©¥¥§©¦¨¦¦§¨¨
éðL øNòîáe äîeøza,ãáìa íéáðòå íéúéæ àlà.äìøò íeMî íéòaøà ïéâôBñ ïéà,íéúéfä ïî àöBiä ìò àlà ©§¨§©£¥¥¦¤¨¥¦©£¨¦¦§©¥§¦©§¨¦¦¨§¨¤¨©©¥¦©¥¦

íéáðòä ïîe.ïé÷Lî íéøeka ïéàéáî ïéàå,íéáðòä ïîe íéúéfä ïî àöBiä àlà.ä÷Lî íeMî ànhî Bðéàå,àlà ¦¨£¨¦§¥§¦¦¦¦©§¦¤¨©¥¦©¥¦¦¨£¨¦§¥¦©¥¦©§¤¤¨
íéáðòä ïîe íéúéfä ïî àöBiä.çaænä éab ìò ïéáéø÷î ïéàå,íéáðòä ïîe íéúéfä ïî àöBiä àlà. ©¥¦©¥¦¦¨£¨¦§¥©§¦¦©©¥©¦§¥©¤¨©¥¦©¥¦¦¨£¨¦

„íéðàú éö÷ò,úBøâBøâe,ìkäåíéñé,äîeøz ìL ïéáeøçäå–íéøfì íéøeñà. ª§¥§¥¦§§§©§¦¦§¤¨¦¤§¨£¦©¨¦
‰äîeøú éðéòøb,ïñpëî àeäL ïîæa–úBøeñà;ïëéìLä íàå–úBøzî.íéLãwä úBîöò ïëå,ïñpëî àeäL ïîæa ©§¦¥§¨¦§©¤§©§¨£§¦¦§¦¨ª¨§¥©§©¢¨¦¦§©¤§©§¨

éñåäì ïéàå:òùåäé éáøë äëìäå .íã ,áìç ,íéøåáã ùáã ,ïîù ,ïéé ,ìè ,íéî íä íéîëç åðîù ïé÷ùî äòáùå .íäéìò ó
b.yac mixnz oiyer oi`:ä÷ùî ìëåàä íéøéæçî ïéàå ,ä÷ùî ùáãäå ìëåà íéøîúäù .éðù øùòî ìù åà äîåøú ìù íä íàmiapre mizifa `l`

.calaíäá äøåú äøîà ùåøéôáã(çé øáãîá):ùåøéú áìç ìëå øäöé áìç ìë.dlxr meyn mirax`d z` mibteq oi`àéöåäå ïèçñù äìøò ìù úåøéô
:ãáìá íéáðòå íéúéæá àìà ä÷ùî åúåà äúåùä äøåúä ïî ä÷åì ïéà ,ä÷ùî ïäî.oiwyn mixeka mi`ian oi`eáéúëã(åë íéøáã).äîãàä éøô úéùàø úà

:ä÷ùî àéáî äúà éàå àéáî äúà éøô.miaprd one mizifd on `veid `l`:äîåøúî íéøåëá øîâã.gafnd iab lr miaixwn oi`eúåçðîì ïîù àìà
:íéëñðì ïééå

c.mip`z ivwer:ïìéàì íéøáåçî íéðàú íäáù.oiqilkd:íéðàúä éðéîî ïéî íäù ùøéô í"áîø
d.dnexz ipirxb:íìëåà ïäëäùë äîåøú ìù úåøéô êåúá åàöîðù íéðéòøâ.oqipkn odkdy onfaïéëø ïäù ïåâëå .íéøåñà ïøé÷ôä àìå íäéìò åúòãå

íðéà ìáà .íäá àöåéëå íéøîúä éðéòøâ ïåâë ,ïúåà íéööåî íãà éðáù úéçåìçì íäá øàùðù åà ,íéñâàäå ïéùåáçäå íéçåôúä éðéòøâ ïåâë äìéëàì ïéåàøå
:íéøúåî åìà éøä ïñéðëî ïäëä åìéôà ììë íééåàø.miycwd zenvr:ïéñåçñäå íéôðë éùàø ïåâë éøééî äìéëàì úö÷ ïééåàøä úåîöòá.oqxend,äîåøú ìù

`xephxa yexit
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ולסיכה, ולשתיה לאכילה ניתנו שני ומעשר שתרומה ב), ח, (שביעית למדנו  כבר 
לסוך. שדרכו דבר ולסוך לשתות, שדרכו  דבר  ולשתות לאכול, שדרכו  דבר  לאכול
כגון מברייתם, שני ומעשר  התרומה פירות לשנות שאסור  ללמד , באה משנתנו
מהם  העושה נמצא לאכילה, עומדים הללו והפירות שהואיל  משקה, מהם לעשות
(עיין השני והמעשר  התרומה מפסיד  משום בזה ויש מחשיבותם, גורע משקה
היינו עומדים, למשקה עיקרם כל  הרי  וענבים זיתים ברם, למסכתנו ). בפתיחה
ובמעשרות  בתרומה חיובם לענין בתורה הם ומפורשים חשיבותם, שרבה וליין, לשמן 

;(xdvie yexiz)כמו תרומה, של  וענבים מזיתים ויין שמן לעשות מותר  הלכך
אגב, דרך ללמדנו, המשנה מוסיפה כן – הקודמת. למשנה בהקדמה כבר שהזכרנו

פירות. משאר וענבים זיתים בהם ששונים דינים עוד 

Lác íéøîz ïéNBò ïéà, דבש מתמרים לעשות אסור –àGå ÅÄÀÈÄÀÇÀ
ïéé íéçetz, יין מהם לעשות אסור  תפוחים וכן  –úBiðåúñ àGå ÇÄÇÄÀÄÀÈÄ

õîç מפרטת משנתנו חומץ; מהם לעשות אסור  סתיו  ענבי  וכן  – ÙÆ
מפירות  מאשר  יותר  משקאות מהם לעשות שרגילים לפי  אלו , שלושה

úBøtä(הרא "ש).אחרים ìk øàLe,פירות מיני שאר  וכן  –ïéà ÀÈÈÇÅÅ
ïúéøaî íúBà ïépLî עיקרם וכל הואיל  משקה, מהם לעשות – ÀÇÄÈÄÄÀÈÈ

הם, éðLלאכילה øNòîáe äîeøza הת אם התפוחים – או  מרים ÇÀÈÀÇÂÅÅÄ
שני, מעשר של או  תרומה של הם הפירות כל שאר או הסתווניות או
תרומה  להפסיד  ואסור מחשיבותם, גורע נמצא משקה מהם שהעושה

שני, מעשר  ãáìaאו íéáðòå íéúéæ àlà ויין שמן שעושים – ÆÈÅÄÇÂÈÄÄÀÇ
מפורשים  ויין ששמן  לפי שני, ומעשר  תרומה של וענבים מזיתים

שנאמר  ובמעשרות, בתרומה שחייבים יב):בתורה, יח, "כל(במדבר 
חלבxdviחלב והענבים yexizוכל  הזיתים של עיקרם כל והרי ;"

מחשיבותם. גורע השינוי ואין  עומדים, הם ויין ïéâôBñלשמן  ïéàÅÀÄ
ïîe íéúéfä ïî àöBiä ìò àlà ,äìøò íeMî íéòaøàÇÀÈÄÄÈÀÈÆÈÇÇÅÄÇÅÄÄ

íéáðòäבתורה כתוב כג):– יט , ונטעתם (ויקרא  הארץ אל  תבואו "וכי  ÈÂÈÄ
פריו , את ערלתו וערלתם מאכל  עץ l`כל  milxr mkl didi mipy yly

lk`i"תעשה "לא מצוות על  עובר ערלה פירות שהאוכל  מכאן, ;"

לוקים  שאין  ללמד באה משנתנו אחת. חסר ארבעים מלקות, וחייב
כן  אם אלא ערלה, של  מפירות שנסחטו  משקים שתיית על מלקות

לוקה  שהוא ערלה, של  מענבים יין או  ערלה, של מזיתים שמן שתה
והענבים. הזיתים אכילת על  שלוקה כשם ïéàéáîעליהם ïéàåÀÅÀÄÄ

ïé÷Lî íéøekaשנאמר ב):– כו, ixt(דברים lk ziy`xn zgwle" ÄÄÇÀÄ
,"dnc`d,משקים מביא אתה ואין מביא, אתה פרי  àlàÆÈודרשו :

íéáðòä ïîe íéúéfä ïî àöBiä מתרומה ביכורים שלמדים – ÇÅÄÇÅÄÄÈÂÈÄ
שווה  בגזירה מביכורים למדים וערלה ויין; שמן  ביכורי להביא שמותר 

פרי" ב)."פרי , קכ, חולין àlà(בבלי ,ä÷Lî íeMî ànhî BðéàåÀÅÄÇÅÄÇÀÆÆÈ
ïî àöBiäíéáðòä ïîe íéúéfä אינו הפרי מן  היוצא משקה – ÇÅÄÇÅÄÄÈÂÈÄ

במשנה  יהושע רבי כדעת טומאה, לקבל מכשיר ואינו  טומאה מקבל 

טומאה  המקבלים המשקים שבעת בין שנימנו ויין, משמן חוץ הקודמת,
טומאה. לקבל  האוכלים את éabומכשירים ìò ïéáéø÷î ïéàåÀÅÇÀÄÄÇÇÅ

çaænä,הפירות מן  היוצאים משקים –íéúéfä ïî àöBiä àlà ÇÄÀÅÇÆÈÇÅÄÇÅÄ
למנחות, שמן  –íéáðòä ïîe.לנסכים יין – ÄÈÂÈÄ
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íéðàú éö÷ò, לאילן התאנים בהם שמחוברות –úBøâBøâe– ËÀÅÀÅÄÀÀ
יבשות, תאנים היינו גרוגרות, הכליסים,íéñéìkäåועוקצי  עוקצי – ÀÇÀÄÄ

תאנה, מין של  פירות שהם מפרש , והרמב"ם מתוק; פרי ïéáeøçäåÀÆÈÄמין
החרובין , ועוקצי  –äîeøz ìL והכליסים והגרוגרות שהתאנים – ÆÀÈ

הם, תרומה של íéøfìוהחרובין  íéøeñàפי (על מפרשים יש  – ÂÄÇÈÄ
באוכל מובלעים כשהם אלא אסורים העוקצים שאין הירושלמי),

והכליסים (הר "ש). וגרוגרות תאנים "עוקצי  פוסק: הרמב"ם אבל
לזרים" אסורים אלו  הרי  אוכל... בהם שאין  פי  על  אף והחרובין...

י). יא, תרומות  שאפילו (הל' "נראה כותב: ראשונה" "משנה בעל –
העוקץ, וכשתולש באוכל, ומובלעים הואיל עליהן, גזרו  אוכל , בהן אין 

ק  עמו  שנתלש  האוכל ".פעמים מן צת
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äîeøú éðéòøb רכים הם אם תרומה, של פירות שבתוך  הגרעינים – ÇÀÄÅÀÈ
בהם  שיש או והאגסים, התפוחים גרעיני כגון לאכילה, וראויים
וכיוצא  התמרים גרעיני כגון  אותם, מוצצים אדם שבני  הפרי מלחלוחית

ïñpëîבהם, àeäL ïîæa עליהן שמקפיד  לאכלן , מכנסן  שהכהן  – ÄÀÇÆÀÇÀÈ
מפקירן, המשנה úBøeñàואינו בלשון  ("גרעין " לזרים הגרעינים – Â
נקבה); מין –ïëéìLä íàå שלא הגרעינים, את זרק הכהן אם – ÀÄÄÀÄÈ

לאכלן , לזרים.úBøzîרצה –íéLãwä úBîöò ïëå עצמות – ËÈÀÅÇÀÇÃÈÄ
לאכילה, קצת ראויות שהעצמות וכגון  לכהנים, הנאכלים קרבנות של

ïñpëî àeäL ïîæa,לאכלן מכנסן שהכהן –ïéøeñà;לזרים – ÄÀÇÆÀÇÀÈÂÄ
ïëéìLä íàå, הכהן –ïéøzî השליכן והכהן  שהואיל  לזרים, – ÀÄÄÀÄÈËÈÄ
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‡ñéøenä CBúì úBøâBøâe äìác íéðúBð ïéà,ïãaàî àeäL éðtî;ñéøenì ïéiä úà ïéðúBð ìáà.úà ïéîhôî ïéàå ¥§¦§¥¨§§§©§¨¦§¥¤§©§¨£¨§¦¤©©¦©§¨§¥§©§¦¤

ïîMä,ïéìîBðéé ïéiä úà íéNBò ìáà.äîeøz ìL ïéé íéìMáî ïéà,Bèéòîî àeäL éðtî.äãeäé éaøøézî,éðtî ©¤¤£¨¦¤©©¦¥§¦¥§©§¦©¦¤§¨¦§¥¤©§¦©¦§¨©¦¦§¥
BçéaLî àeäL. ¤©§¦

·úBiðåúñ õîçå íéçetz ïééå íéøîz Lác,äîeøz ìL úBøô éî ìk øàLe–øæòéìà éaøLîçå ïø÷ áiçî; §©§¨¦§¥©¦§Ÿ¤¦§¨¦§¨¨¥¥¤§¨©¦¡¦¤¤§©¥¤¤¨Ÿ¤
òLBäé éaøåøèBt.øæòéìà éaøåànèî,ä÷Lî íeMî.øîàòLBäé éaø:eðî àGíéîëçéðBîk íé÷Lî äòáL §©¦§ª©¥§©¦¡¦¤¤§©¥¦©§¤¨©©¦§ª©¨£¨¦¦§¨©§¦§¥

íéîhô,eøîà àlà:íéàîè ïé÷Lî äòáL,ïéøBäè ïé÷Lnä ìk øàLe. ©¨¦¤¨¨§¦§¨©§¦§¥¦§¨¨©©§¦§¦

`i`.zexbexbe dlac oipzep oi`:äîåøú ìù.qiixend jezl:íéâã ìù ïîåù.oca`n `edy iptnïèçñì ñééøåîá íéðåúðä úåøâåøâå äìáã êøã ïëù
:ïëéìùî êë øçàå ïäéîéî úà àéöåäìå.qiixenl oiid z` mipzep la`åá úúìå ï÷úîì éãë êë ìë úéðåðîù åá äéä àìù ñééøåîì ïéé úúì åéä íéìéâø

:åãáàîë éåäå ïééä úà ïúåð àåä ãáìá àîäåæ éøåáòì ïðéøîà àìå ,åëåúì äîåøú ìù ïéé ïúéì øúåî êëìä .íòè.onyd z` oinhtn oi`éø÷òá äîåøú ìù
:íèåôî àåäùë äìéëàì ïîùä éæç àìã éîð éà .ãåáàì ìéæàå ïîùä úà íéòìåáù íéîùá.milnepii:ïéìôìôå ùáã ïééä êåúì íéðúåð.ehirnnøñçúîù

:éç åîë ìùåáî ïéé úåúùì ïéìéâø íãà éðá ïéàù ,åéúåùî åèéòîîù éùøôîã úéàå .ìåùáä éãé ìò èòîúîå.egiayn `edy iptnïéàå .øúåé íéé÷úîå
:äãåäé éáøë äëìä

a.zeipezq:õîåç ïäî úåùòì íéìéâøå ,åéúñä úåîé ãò íéìùáúî íðéàù íéáðò.zexit in lk x`ye:ïîùå ïééî õåç.ynege oxw aiignïìëåàä øæì
:ùîî äîåøú ä÷ùî åäì áéùçã ââåùáxhet ryedi iaxe:íéøæì íéøåñà äìçúëìå ,áééç ïø÷ ìáà .ùîåçî.dwyn meyn `nhn,íéàîèîå ,íéàîè

áéúëã ,íé÷ùî øàùë äàîåè ìá÷ì íéòøæ íéøéùëîå(àé àø÷éå):äúùé øùà ä÷ùî ìëå àîèé íéî åéìò àáé øùà.oinht ipenkúåøåøö äðåîù äæä íèôë
éñåîå øæåçå ÷åã÷ãá àìù åìù íéîùá,äàîåè ìá÷ì íéòøæä íéøéùëîå íéàîèîå íéàîè ãáìá åìàù ,íé÷ùî äòáù åðî ÷åã÷ãá íéîëç ìáà ,íäéìò ó

`xephxa yexit
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א ה נ ש מ ר ו א ב
את  מפסיד  הוא ידם שעל  דברים בתרומה יעשה שלא בכהן, ללמד  באה משנתנו

התרומה.

úBøâBøâe äìác íéðúBð ïéà) תרומה של  –dlac תאנים היינו ÅÀÄÀÅÈÀÀ
ודבוקות, יבשות),zexbexbeדרוסות תאנים ñéøenäהיינו  CBúì– ÀÇÀÈ

כבושים, דגים של ïãaàîהרוטב àeäL éðtîלתוך הנותנן  – ÄÀÅÆÀÇÀÈ
וזה  התרומה את מפסיד ונמצא לזרקן , כך  ואחר לסחטן דרכו  המורייס

ïéiäאסור , úà ïéðúBð ìáà,תרומה של  –ñéøenì למתקו כדי – ÂÈÀÄÆÇÇÄÇÀÈ
המורייס. עם הוא נאכל אלא היין , את מאבד שאינו  טעם, בו  ולתת

ïîMä úà ïéîhôî ïéàå בבשמים תרומה של  שמן רוקחים אין – ÀÅÀÇÀÄÆÇÆÆ
שאין  משום או לאיבוד , הולך בבשמים הנבלע שהשמן  לפי  חולין , של

התרומה, את מפסיד  ונמצא מפוטם, כשהוא לאכילה ראוי  ìáàÂÈהשמן
ïéiä úà íéNBò,תרומה של –ïéìîBðéé:גורסים ויש –,oilnep` ÄÆÇÇÄÅÀÄ

ופלפלים. דבש היין לתוך  äîeøz,שנותנים ìL ïéé íéìMáî ïéàÅÀÇÀÄÇÄÆÀÈ
Bèéòîî àeäL éðtî,מפרשים ויש  הבישול; ידי  על מחסרו – ÄÀÅÆÇÀÄ

,eizeyn ehirnny. חי אלא מבושל  יין שותים אינם אדם בני éaøÇÄשרוב
øézî äãeäé,תרומה של  יין  לבשל –éðtîBçéaLî àeäL– ÀÈÇÄÄÀÅÆÇÀÄ

יותר. מתקיים מבושל dcedi.שיין  iaxk dkld oi`e

תורמים  שאין ו ), ב, (לעיל שנינו והלוא יהודה, רבי  דברי  על  שאלו בירושלמי 
שם  ותירצו: היפה? על הרע מן  שזה משום מבושל , שאינו  על  מבושל מיין 
שהוא  מפני תרומה, של יין לבשל התירו שלכהן בכהן , וכאן  בבעלים שנינו
מבושל שאינו  ויין  היפה, מן לתרום צריכים בעלים אבל לו. שיתקיים משביחו,

מתקיים. שיהא שתורמים ליין חוששים ואין  לשתיה, יפה

ב ה נ ש מ ר ו א ב

וחומש. קרן לכהן לשלם חייב בשוגג, תרומה האוכל שזר א), ו , (לעיל למדנו כבר 
מהפירות, שיצא מיץ או תרומה של  מפירות שנעשה משקה השותה בזר דנה משנתנו
העשו ושמן מענבים העשוי יין  אמנם לא. או עצמם הפירות כאוכל  חייב הוא יאם

יב): יח, (במדבר  שנאמר בתרומה, שחייבים בתורה הם מפורשים הרי  מזיתים,
חלב חלבxdvi"כל  הלכךyexizוכל  בהם; נוהגים תרומה דיני שכל  ומכאן  ,"

עומדים  אלו פירות שעיקר תרומה, מזיתי  ושמן תרומה מענבי  יין  לעשות מותר 
וחייב  עצמם, הפירות כאוכל  שדינו מודים הכל  אלו משקים השותה וזר לכך ,
לאכילה  אלא למשקים עומדים ואינם הואיל  אחרים, פירות אבל  וחומש. קרן  לשלם
משקים  לעשות שאסור הבאה) במשנה להלן  (כמבואר  הוא דינם שהם, כמות
משקים  ועשה אדם עבר  ואם מחשיבותם. בזה שגורעים לפי  התרומה, מפירות

אלו. משקים השותה זר  לענין במשנתנו תנאים נחלקו  תרומה, של  מפירות

íéøîz Lác,תרומה של  מתמרים דבש ועשה שעבר  מי –ïééå ÀÇÀÈÄÀÅ
íéçetz,תרומה של מתפוחים יין  שעשה או –úBiðåúñ õîçå– ÇÄÀÙÆÄÀÈÄ

בישולם  שנגמר מענבים היינו  תרומה, של  מסתווניות חומץ שעשה או

חומץ, מהם לעשות ורגילים ìLבסתיו, úBøô éî ìk øàLeÀÈÈÅÅÆ
äîeøz,תרומה של  מפירות היוצא מיץ –áiçî øæòéìà éaø ÀÈÇÄÁÄÆÆÀÇÅ

Lîçå ïø÷ כדין וחומש קרן  לשלם חייב בשוגג אותם השותה זר  – ÆÆÈÙÆ
הם; תרומה של  שמשקים תרומה, של  עצמם הפירות את éaøåÀÇÄהאוכל

øèBt òLBäé,בשוגג אלו משקים השותה הזר את החומש  מן  – ÀËÇÅ
הפירות  כדין תרומה של  מפירות הנעשים המשקים של דינם שאין

חשיבות  להם ויש  בתורה הם שמפורשים והשמן , היין  מן  חוץ עצמם,
ברם, למשנתנו). (בהקדמה לעיל שבארנו כמו משקה, בתור  מיוחדת

לזרים הם אסורים ולכתחילה לשלם; הוא חייב éaøåÀÇÄ(רא "ש).קרן
ä÷Lî íeMî ,ànèî øæòéìàדבש אליעזר : רבי  אומר וכן  – ÁÄÆÆÀÇÅÄÇÀÆ

תרומה  של פירות מי  כל ושאר  סתווניות וחומץ תפוחים ויין  תמרים
משקים, כשאר טומאה לקבל  האוכלים את ומכשירים טומאה מקבלים

תורה שאמרה במה הם שכלולים לד):כלומר  יא, האוכל(ויקרא  "מכל 
יאכל dzyiאשר xy` dwyn lke `nhi min eilr `eai xy`."øîàÈÇ

íéîhô éðBîk íé÷Lî äòáL íéîëç eðî àG :òLBäé éaøÇÄÀËÇÈÂÈÄÄÀÈÇÀÄÀÅÇÈÄ
שנו : ד) (ו , מכשירין  במסכת –od oiwyn dray" את (המכשירים

טומאה): מקבלים בעצמם הם וכן  טומאה, לקבל  minde,האוכלים ,lhd
,"mixeac yace ,algde ,mcde ,onyde ,oiid מנו שלא יהושע, רבי  ואמר

אלו  משקים minht,חכמים ipenk הרוקחים היינו כפטמים, כלומר

שפעמים  בדקדוק, שלא שלהם הבשמים צרורות את שמונים בשמים,
בשו"א) (הפ"א פטמים מפרשים: ויש  גורעים; ופעמים עליהם ְמוסיפים

בשמים, כמוני כלומר בשמים, eøîàהיינו àlà מנו בדקדוק – ÆÈÈÀ
ואמרו: íéàîèחכמים ïé÷Lî äòáL שהבאנו אלו, שבעה דווקא – ÄÀÈÇÀÄÀÅÄ

טומאה, לקבל  האוכלים את ומכשירים טומאה מקבלים øàLeÀÈלעיל ,
ïéøBäè ïé÷Lnä ìk מכשירים ואינם טומאה מקבלים אינם – ÈÇÇÀÄÀÄ

בלבד. כזיעה אלא משקה חשובים שאינם טומאה, iaxkלקבל dklde
.ryedi

ועיין למשנתנו; פירושו  (עיין  הרמב"ם פי על משנתנו  של  הסיפא  את בארנו 
אליעזר רבי של כוונתם שאין לפרש, רוצים יש אבל ד ). א, אוכלין טומאת הל '

ק  לענין  אבל  טומאה, לקבל אוכלים הכשרת לענין אלא יהושע בלת ורבי
מקבלים  הם הרי  פירות, מיני מכל  שנסחטו משקים שאף מודים, הכל  טומאה

שם). הראב"ד השגת (עיין  טומאה
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‚Lác íéøîz ïéNBò ïéà,ïéé íéçetz àGå,õîç úBiðåúñ àGå.úBøtä ìk øàLe,ïúéøaî íúBà ïépLî ïéà ¥¦§¨¦§©§©¦©¦§¦§¨¦Ÿ¤§¨¨©¥¥§©¦¨¦¦§¨¨
éðL øNòîáe äîeøza,ãáìa íéáðòå íéúéæ àlà.äìøò íeMî íéòaøà ïéâôBñ ïéà,íéúéfä ïî àöBiä ìò àlà ©§¨§©£¥¥¦¤¨¥¦©£¨¦¦§©¥§¦©§¨¦¦¨§¨¤¨©©¥¦©¥¦

íéáðòä ïîe.ïé÷Lî íéøeka ïéàéáî ïéàå,íéáðòä ïîe íéúéfä ïî àöBiä àlà.ä÷Lî íeMî ànhî Bðéàå,àlà ¦¨£¨¦§¥§¦¦¦¦©§¦¤¨©¥¦©¥¦¦¨£¨¦§¥¦©¥¦©§¤¤¨
íéáðòä ïîe íéúéfä ïî àöBiä.çaænä éab ìò ïéáéø÷î ïéàå,íéáðòä ïîe íéúéfä ïî àöBiä àlà. ©¥¦©¥¦¦¨£¨¦§¥©§¦¦©©¥©¦§¥©¤¨©¥¦©¥¦¦¨£¨¦

„íéðàú éö÷ò,úBøâBøâe,ìkäåíéñé,äîeøz ìL ïéáeøçäå–íéøfì íéøeñà. ª§¥§¥¦§§§©§¦¦§¤¨¦¤§¨£¦©¨¦
‰äîeøú éðéòøb,ïñpëî àeäL ïîæa–úBøeñà;ïëéìLä íàå–úBøzî.íéLãwä úBîöò ïëå,ïñpëî àeäL ïîæa ©§¦¥§¨¦§©¤§©§¨£§¦¦§¦¨ª¨§¥©§©¢¨¦¦§©¤§©§¨

éñåäì ïéàå:òùåäé éáøë äëìäå .íã ,áìç ,íéøåáã ùáã ,ïîù ,ïéé ,ìè ,íéî íä íéîëç åðîù ïé÷ùî äòáùå .íäéìò ó
b.yac mixnz oiyer oi`:ä÷ùî ìëåàä íéøéæçî ïéàå ,ä÷ùî ùáãäå ìëåà íéøîúäù .éðù øùòî ìù åà äîåøú ìù íä íàmiapre mizifa `l`

.calaíäá äøåú äøîà ùåøéôáã(çé øáãîá):ùåøéú áìç ìëå øäöé áìç ìë.dlxr meyn mirax`d z` mibteq oi`àéöåäå ïèçñù äìøò ìù úåøéô
:ãáìá íéáðòå íéúéæá àìà ä÷ùî åúåà äúåùä äøåúä ïî ä÷åì ïéà ,ä÷ùî ïäî.oiwyn mixeka mi`ian oi`eáéúëã(åë íéøáã).äîãàä éøô úéùàø úà

:ä÷ùî àéáî äúà éàå àéáî äúà éøô.miaprd one mizifd on `veid `l`:äîåøúî íéøåëá øîâã.gafnd iab lr miaixwn oi`eúåçðîì ïîù àìà
:íéëñðì ïééå

c.mip`z ivwer:ïìéàì íéøáåçî íéðàú íäáù.oiqilkd:íéðàúä éðéîî ïéî íäù ùøéô í"áîø
d.dnexz ipirxb:íìëåà ïäëäùë äîåøú ìù úåøéô êåúá åàöîðù íéðéòøâ.oqipkn odkdy onfaïéëø ïäù ïåâëå .íéøåñà ïøé÷ôä àìå íäéìò åúòãå

íðéà ìáà .íäá àöåéëå íéøîúä éðéòøâ ïåâë ,ïúåà íéööåî íãà éðáù úéçåìçì íäá øàùðù åà ,íéñâàäå ïéùåáçäå íéçåôúä éðéòøâ ïåâë äìéëàì ïéåàøå
:íéøúåî åìà éøä ïñéðëî ïäëä åìéôà ììë íééåàø.miycwd zenvr:ïéñåçñäå íéôðë éùàø ïåâë éøééî äìéëàì úö÷ ïééåàøä úåîöòá.oqxend,äîåøú ìù
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ולסיכה, ולשתיה לאכילה ניתנו שני ומעשר שתרומה ב), ח, (שביעית למדנו  כבר 
לסוך. שדרכו דבר ולסוך לשתות, שדרכו  דבר  ולשתות לאכול, שדרכו  דבר  לאכול
כגון מברייתם, שני ומעשר  התרומה פירות לשנות שאסור  ללמד , באה משנתנו
מהם  העושה נמצא לאכילה, עומדים הללו והפירות שהואיל  משקה, מהם לעשות
(עיין השני והמעשר  התרומה מפסיד  משום בזה ויש מחשיבותם, גורע משקה
היינו עומדים, למשקה עיקרם כל  הרי  וענבים זיתים ברם, למסכתנו ). בפתיחה
ובמעשרות  בתרומה חיובם לענין בתורה הם ומפורשים חשיבותם, שרבה וליין, לשמן 

;(xdvie yexiz)כמו תרומה, של  וענבים מזיתים ויין שמן לעשות מותר  הלכך
אגב, דרך ללמדנו, המשנה מוסיפה כן – הקודמת. למשנה בהקדמה כבר שהזכרנו

פירות. משאר וענבים זיתים בהם ששונים דינים עוד 

Lác íéøîz ïéNBò ïéà, דבש מתמרים לעשות אסור –àGå ÅÄÀÈÄÀÇÀ
ïéé íéçetz, יין מהם לעשות אסור  תפוחים וכן  –úBiðåúñ àGå ÇÄÇÄÀÄÀÈÄ

õîç מפרטת משנתנו חומץ; מהם לעשות אסור  סתיו  ענבי  וכן  – ÙÆ
מפירות  מאשר  יותר  משקאות מהם לעשות שרגילים לפי  אלו , שלושה

úBøtä(הרא "ש).אחרים ìk øàLe,פירות מיני שאר  וכן  –ïéà ÀÈÈÇÅÅ
ïúéøaî íúBà ïépLî עיקרם וכל הואיל  משקה, מהם לעשות – ÀÇÄÈÄÄÀÈÈ

הם, éðLלאכילה øNòîáe äîeøza הת אם התפוחים – או  מרים ÇÀÈÀÇÂÅÅÄ
שני, מעשר של או  תרומה של הם הפירות כל שאר או הסתווניות או
תרומה  להפסיד  ואסור מחשיבותם, גורע נמצא משקה מהם שהעושה

שני, מעשר  ãáìaאו íéáðòå íéúéæ àlà ויין שמן שעושים – ÆÈÅÄÇÂÈÄÄÀÇ
מפורשים  ויין ששמן  לפי שני, ומעשר  תרומה של וענבים מזיתים

שנאמר  ובמעשרות, בתרומה שחייבים יב):בתורה, יח, "כל(במדבר 
חלבxdviחלב והענבים yexizוכל  הזיתים של עיקרם כל והרי ;"

מחשיבותם. גורע השינוי ואין  עומדים, הם ויין ïéâôBñלשמן  ïéàÅÀÄ
ïîe íéúéfä ïî àöBiä ìò àlà ,äìøò íeMî íéòaøàÇÀÈÄÄÈÀÈÆÈÇÇÅÄÇÅÄÄ

íéáðòäבתורה כתוב כג):– יט , ונטעתם (ויקרא  הארץ אל  תבואו "וכי  ÈÂÈÄ
פריו , את ערלתו וערלתם מאכל  עץ l`כל  milxr mkl didi mipy yly

lk`i"תעשה "לא מצוות על  עובר ערלה פירות שהאוכל  מכאן, ;"

לוקים  שאין  ללמד באה משנתנו אחת. חסר ארבעים מלקות, וחייב
כן  אם אלא ערלה, של  מפירות שנסחטו  משקים שתיית על מלקות

לוקה  שהוא ערלה, של  מענבים יין או  ערלה, של מזיתים שמן שתה
והענבים. הזיתים אכילת על  שלוקה כשם ïéàéáîעליהם ïéàåÀÅÀÄÄ

ïé÷Lî íéøekaשנאמר ב):– כו, ixt(דברים lk ziy`xn zgwle" ÄÄÇÀÄ
,"dnc`d,משקים מביא אתה ואין מביא, אתה פרי  àlàÆÈודרשו :

íéáðòä ïîe íéúéfä ïî àöBiä מתרומה ביכורים שלמדים – ÇÅÄÇÅÄÄÈÂÈÄ
שווה  בגזירה מביכורים למדים וערלה ויין; שמן  ביכורי להביא שמותר 

פרי" ב)."פרי , קכ, חולין àlà(בבלי ,ä÷Lî íeMî ànhî BðéàåÀÅÄÇÅÄÇÀÆÆÈ
ïî àöBiäíéáðòä ïîe íéúéfä אינו הפרי מן  היוצא משקה – ÇÅÄÇÅÄÄÈÂÈÄ

במשנה  יהושע רבי כדעת טומאה, לקבל מכשיר ואינו  טומאה מקבל 

טומאה  המקבלים המשקים שבעת בין שנימנו ויין, משמן חוץ הקודמת,
טומאה. לקבל  האוכלים את éabומכשירים ìò ïéáéø÷î ïéàåÀÅÇÀÄÄÇÇÅ

çaænä,הפירות מן  היוצאים משקים –íéúéfä ïî àöBiä àlà ÇÄÀÅÇÆÈÇÅÄÇÅÄ
למנחות, שמן  –íéáðòä ïîe.לנסכים יין – ÄÈÂÈÄ
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íéðàú éö÷ò, לאילן התאנים בהם שמחוברות –úBøâBøâe– ËÀÅÀÅÄÀÀ
יבשות, תאנים היינו גרוגרות, הכליסים,íéñéìkäåועוקצי  עוקצי – ÀÇÀÄÄ

תאנה, מין של  פירות שהם מפרש , והרמב"ם מתוק; פרי ïéáeøçäåÀÆÈÄמין
החרובין , ועוקצי  –äîeøz ìL והכליסים והגרוגרות שהתאנים – ÆÀÈ

הם, תרומה של íéøfìוהחרובין  íéøeñàפי (על מפרשים יש  – ÂÄÇÈÄ
באוכל מובלעים כשהם אלא אסורים העוקצים שאין הירושלמי),

והכליסים (הר "ש). וגרוגרות תאנים "עוקצי  פוסק: הרמב"ם אבל
לזרים" אסורים אלו  הרי  אוכל... בהם שאין  פי  על  אף והחרובין...

י). יא, תרומות  שאפילו (הל' "נראה כותב: ראשונה" "משנה בעל –
העוקץ, וכשתולש באוכל, ומובלעים הואיל עליהן, גזרו  אוכל , בהן אין 

ק  עמו  שנתלש  האוכל ".פעמים מן צת

i y i l y m e i
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äîeøú éðéòøb רכים הם אם תרומה, של פירות שבתוך  הגרעינים – ÇÀÄÅÀÈ
בהם  שיש או והאגסים, התפוחים גרעיני כגון לאכילה, וראויים
וכיוצא  התמרים גרעיני כגון  אותם, מוצצים אדם שבני  הפרי מלחלוחית

ïñpëîבהם, àeäL ïîæa עליהן שמקפיד  לאכלן , מכנסן  שהכהן  – ÄÀÇÆÀÇÀÈ
מפקירן, המשנה úBøeñàואינו בלשון  ("גרעין " לזרים הגרעינים – Â
נקבה); מין –ïëéìLä íàå שלא הגרעינים, את זרק הכהן אם – ÀÄÄÀÄÈ

לאכלן , לזרים.úBøzîרצה –íéLãwä úBîöò ïëå עצמות – ËÈÀÅÇÀÇÃÈÄ
לאכילה, קצת ראויות שהעצמות וכגון  לכהנים, הנאכלים קרבנות של

ïñpëî àeäL ïîæa,לאכלן מכנסן שהכהן –ïéøeñà;לזרים – ÄÀÇÆÀÇÀÈÂÄ
ïëéìLä íàå, הכהן –ïéøzî השליכן והכהן  שהואיל  לזרים, – ÀÄÄÀÄÈËÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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–ïéøeñà;ïëéìLä íàå–ïéøzî.øzî ïñønä.úBLãç ìL ïéañ–úBøeñà.úBðLé ìLå–úBøzî.âäBðå £¦§¦¦§¦¨ª¨¦©ª§¨ª¨ª¦¤£¨£§¤§¨ª¨§¥
ïélça âäBð àeäL Cøãk äîeøza.äàñì íéa÷ Bà á÷ úlñîä,øàMä úà ãaàé àG,òðönä íB÷îa epçépé àlà. ©§¨§¤¤¤¥©ª¦©§©¥©©©¦¦§¨§©¥¤©§¨¤¨©¦¤§¨©ª§¨

Âäîeøú éhç äpnî äptL äøeâî–úçà úçà èwìîe áLBé úBéäì BúBà ïéáiçî ïéà,ïúBðå Bkøãk ãaëî àlà §¨¤¦¨¦¤¨¦¥§¨¥§©§¦¦§¥§©¥©©©©¤¨§©¥§©§§¥
ïélç dëBúì. §¨ª¦

ÊäëtLpL ïîL ìL úéáç ïëå–çtèîe áLBé úBéäì BúBà ïéáiçî ïéà,ïélça âäBð àeäL Cøãk da âäBð àlà. §¥¨¦¤¤¤¤¦§§¨¥§©§¦¦§¥§©¥©¤¨¥¨§¤¤¤¥©ª¦
ÁGL óèBðå ãëì ãkî äøòîäíétè L–ïélç dëBúì ïúBð.ävîe dðékøä–äîeøz Bæ éøä.úîeøúa àäz änëå ©§¨¤¦©§©§¥¨¦¦¥§¨ª¦¦§¦¨¦¨£¥§¨§©¨§¥¦§©

ïäkì äpëéìBéå éàîc ìL øNòî?úéðéîMì äðBîMî ãçà. ©£¥¤§©§¦¤¨©Ÿ¥¤¨¦§¨©§¦¦

:íéøæì øúåî ïéñâä ïéáåñ ïäå.oiaeqáøåòî äáøä çî÷ øàùðå ,áèéä íéðçèð íðéàå úåçì ïä úåùãçäù éôì .íéøæì íéøåñà äîåøú ìù úåùãç ïéèç ìù
:ïéáåñá.zepyi lye:úåùãç íéàø÷ð íåé 'ì ãòå .ììë ïäá áøåòî çî÷ ïéàù .úåøúåî áèéä úåðçèðå úåùáé ïäù .úåðùé ïéèç ìù.dnexza bdepeúàöåäá

:äìéëàì éåàø åðéàù äî êéìùîùë äîåøú ãáàî íåùî ïàë ïéàå ,ïéìåçá âäåðù êøãë ïñøåîäå ïéáåñä.zlqndäé÷ð úô úåùòì éãë úìåñä úà èìå÷ù
:íéá÷ åà á÷ àìà ïéá÷ äùù àéäù úçà äàñî øøéá àìå ,øúåéá.x`yd z` jilyi `l:äîåøúä úà ãáàî àöîðå ,äìéëàì éåàø àåä éøäù

e.dxebn:åëåúì äàåáú íéøâåàù øöåà.ekxck cakn:ïúåà íéðôîù úòá úåøöåàä ãáëì íéìéâøù êøãë
f.gthn:åéúåòáöàá åçð÷î øîåìë ,åìù çôèá ïîùä úà óñàî
g.dxrndäî ìë äøéòù øçàì íéìëä êøãë ,äôè øçà äôè ,ïéôè ùìù åðîî åôèð åëåúáù äî ìë äøéòù øçàå ,ãëì ãëî äîåøú ìù ïîù åà ïéé

:ïëåúáù.oileg dkezl ozep:äëåúì ïéìåçä ïúéù íãå÷ äôé äçð÷ì ö"àå.dpikxdãö ìò äúåà äèääî ìë äøéòù øçà äîåøú äá äéäù úéáçì ,ä
:äëåúá ñåðë äàøðå äá äéäù ïîùä åà ïééä äöéîå äëåúáù.dnexz ef ixd:ïéôè ùìù åðîî åôèðå äëåúáù äî ìë äøéòå ìéàåä ïä ïéìåç ïðéøîà àìå

.i`nc ly xyrn znexzaéðäå .àì úåçô ìáà ,ïäëì äëéìåäì êéøö âåìä úéðéîùáù äðîùî 'à åãéá ùé íàå ,ïäëì øùòî úîåøú ïúåðå ,åìù øùòîäù
:ïäë øçà øæçì êéøö èòî ïéá áø ïéá øåäè ïéá àîè ïéá éàãåá ìáà ,éàîãá øæçì êéøö àåäù ìë åìéôà øåäèá ìáà ,àîèá éìéî
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קדשים. לענין בין תרומה לענין בין אוכל, שם מהם –ïñønäבטל  ÇËÀÈ
לאכילה, ראויים שאינם הגסים סובין והיינו  תרומה, –øzîשל  ËÈ

המורסן,ïéañלזרים. מן דקים שהם תרומה, של  –úBLãç ìL– ËÄÆÂÈ
חדשות, חיטים לחות úBøeñàשל  החדשות שהחיטים לפי  לזרים, – Â

בסובין. מעורב הרבה וקמח לטחינה, וקשות úBðLéהן  ìLå– ÀÆÀÈ
ישנות, חיטים של  יבשות úBøzîוסובין שהחיטים לפי  לזרים, – ËÈ

מבואר, בירושלמי  כלל . בסובין מעורב קמח ואין היטב, ונטחנות

"zeycg"yויש הגרנות. בין לחבוט רגילים אדם שבני זמן  כל  היינו
הקצירה. משעת יום שלושים עד (שם): äîeøzaאומרים âäBðåÀÅÇÀÈ

ïélça âäBð àeäL Cøãk הסובין ואת המורסן  את הכהן  שמוציא – ÀÆÆÆÅÇËÄ
בזה  אין לאכילה ראויין ואינן שהואיל  אותן ומשליך התרומה מן

תרומה. מאבד  äàñìמשום íéa÷ Bà á÷ úlñîä היא הסאה – ÇÀÇÅÇÇÇÄÄÀÈ
קב  ממנה והוציא תרומה של  קמח סאה הכהן  ניפה ואם קבים, ששה

ביותר, נקייה פת ממנה לעשות כדי  סולת, קבים שני  ãaàéאו àGÀÇÅ
øàMä úà,לאכילה הוא ראוי  שעדיין לפי השאר  את ישליך לא – ÆÇÀÈ

התרומה, את לאבד epçépéואסור  àlà, השאר את יניח –íB÷îa ÆÈÇÄÆÀÈ
òðönä.יאבד שלא שמור  במקום – ÇËÀÈ
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äøeâî,תבואה של  מחסן  –äîeøú éhç äpnî äptLכדי – ÀÈÆÄÈÄÆÈÄÅÀÈ
חולין , תבואת שם èwìîeלהכניס áLBé úBéäì BúBà ïéáiçî ïéàÅÀÇÀÄÄÀÅÀÇÅ

úçà úçàשילקט החיטים – כל את משם שיפנה עד  חיטה חיטה ÇÇÇÇ
תרומה, Bkøãkשל ãaëî àlà שהוא כדרך  המגורה את מטאטא – ÆÈÀÇÅÀÇÀ

אותם, שמפנה בשעה בחולין  לעשות ïélçנוהג dëBúì ïúBðå– ÀÅÀÈËÄ
משום  בהם חושש  אינו  תרומה, של  גרגרים קצת שם נשארו  ואם

תרומה. מאבד 

i r i a x m e i
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בחולין. נוהג שהוא כדרך בתרומה נוהג שהכהן  ללמד , מוסיפה משנתנו

ïîL ìL úéáç ïëå,תרומה –äëtLpL,לארץ –ïéáiçî ïéà ÀÅÈÄÆÆÆÆÄÀÀÈÅÀÇÀÄ
çtèîe áLBé úBéäì BúBà כף מגע ידי על  השמן  את שיספוג – ÄÀÅÀÇÅÇ

מהארץ, כליל  שיקנחו  עד  לפעם מפעם בו daידו âäBð àlà– ÆÈÅÈ
זו , שמן ïélçaבחבית âäBð àeäL Cøãk השמן מן שאוסף – ÀÆÆÆÅÇËÄ

במה  ואין חולין שמן של חבית לו  נשברה אילו עושה שהיה כמו 
– תרומה. איבוד  משום היד,"gth",מלשון "gthn"שנשאר כף רוחב

לעיל. שבארנו  כמו  השמן, את ידו בכף מקנח שיהא כלומר
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לאחר  במגורה שנשארו תרומה של המעטים לגרגרים לחשוש  שאין  לעיל, למדנו
וכן בחולין, שנוהג כדרך  המגורה את מכבד אלא התרומה, חיטי  את ממנה שפינה
אלא  שבארץ, השמן  ללחלוחית חושש  אין תרומה, שמן של  חבית נשפכה אם
חוששים  שאין ללמד, מוסיפה משנתנו בחולין . נוהג שהוא כדרך השמן  את אוסף
של יין או  שמן ממנו שמערים לאחר  בכלי , הנשארות תרומה של  מועטות לטיפות

אג  – להשמיענו  המשנה באה כן שני . לכלי מעשר תרומה שתרומת – אלו הלכות ב
בה  לטפל  צריך אינו  במשנה, שיבואר כפי  קורטוב, כשיעור בה אין  אם דמאי , של

כהן. של לידו להמציאה כדי

ãëì ãkî äøòîä,תרומה של שמן  או יין –GL óèBðåíétè L ÇÀÈÆÄÇÀÇÀÅÈÄÄ
הכד גבי  על אותה השהה הכד, שבתוך מה כל  שעירה ולאחר –
הכלים  כדרך טיפה, אחר  טיפה טיפות, שלש ממנה וטפטפו השנייה

העירוי, לאחר  עדיין  ïélçשמטפטפים dëBúì ïúBð לו מותר  – ÅÀÈËÄ
צריך ואינו  ממנה, שעירה הכד לתוך חולין  שמן  או  יין  ליתן כך אחר 

בכד. שנשארו המועטות לטיפות חוששים שאין תחילה, יפה לקנחה
dðékøä,טיפות שלש ממנה שהטיף לאחר צידה על  הכד את הטה – ÄÀÄÈ
ävîe צידה על  הכד  את שהניח כלומר השמן, או  היין  שיירי  את – ÄÈ

הכד, לשולי  שבדפנות השיירים שכונסו  äîeøzעד Bæ éøä אף – ÂÅÀÈ
טיפות  שלש  ממנה והטיף שבתוכה, מה כל שעירה שלאחר פי  על 

בה  נתן  שלא זמן כל מקום מכל חולין , לתוכה ליתן  לו  היה מותר
תרומה. הם הרי  בה המתמצים השיירים úîeøúaחולין , àäz änëåÀÇÈÀÅÄÀÇ

ïäkì äpëéìBéå éàîc ìL øNòî,( דמאי (במסכת למדנו כבר  – ÇÂÅÆÀÇÀÄÆÈÇÙÅ
מעושרים  ספק היינו "דמאי ", נקראים הארץ מעם הנלקחים שהפירות

מעשר תרומת מספק מהם להפריש  חייבים ולכן  מעושרים, אינם ספק
למעשר שם קורא הארץ מעם פירות שהלוקח (כלומר לכהן  וליתנה

כמבואר מעשר , תרומת את ממנו ומפריש  הללו הפירות של ראשון 
תרומת  של ביותר הקטן  השיעור  הוא כמה משנתנו: ושואלת שם),

כהן? לידי  להמציאה כדי  בה לטרוח חייב שיהא דמאי  של  מעשר
úéðéîMì äðBîMî ãçà וארבע משישים אחד היינו הלוג, של – ÆÈÄÀÈÇÀÄÄ

כזה  שיעור לפחות לו  יש אם "קורטוב"; הנקרא והוא (1/64) בלוג
כהן , ליד  שתינתן עד  להצניעה הוא חייב דמאי של  מעשר  תרומת של

izdw - zex`ean zeipyn
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Ëäîeøú éðéLøk–äîäaì íúBà ïéìéëàî,äiçìå,íéìBâðøzìå.Néïäkî äøt øëOL ìàø,éðéLøk dìéëàî ©§¦¥§¨©£¦¦¨©§¥¨§©©¨§©©§§¦¦§¨¥¤¨©¨¨¦Ÿ¥©£¦¨©§¦¥
äîeøú;ìàøNiî äøt øëOL ïäëå,åéìò äéúBðBænL ét ìò óà–äîeøú éðéLøk äpìéëàé àG.íML ìàøNé §¨§Ÿ¥¤¨©¨¨¦¦§¨¥©©¦¤§¤¨¨¨©£¦¤¨©§¦¥§¨¦§¨¥¤¨

ïäkî äøt,äîeøú éðéLøk äpìéëàé àG;ìàøNiî äøt íML ïäëå,äîeøú éðéLøk dìéëàî. ¨¨¦Ÿ¥©£¦¤¨©§¦¥§¨§Ÿ¥¤¨¨¨¦¦§¨¥©£¦¨©§¦¥§¨
ÈúBiñðë ézáa äôøN ïîL ïé÷éìãî,úBLøãî ézááe,ïéìôàä úBàBáîáe,ìòåïéìBçä éab–ïäk úeLøa.úa ©§¦¦¤¤§¥¨§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨¦§¨£¥¦§©©¥©¦¦§Ÿ¥©

ïäkì úàOpL ìàøNé,äéáà ìöà äãeîì àéäå–dúeLøa ÷éìãî äéáà.äzLnä úéáa ïé÷éìãî,úéáa àG ìáà ¦§¨¥¤¦¥©Ÿ¥§¦§¨¥¤¨¦¨¨¦¨©§¦¦§¨©§¦¦§¥©¦§¤£¨§¥

h.dnexz ipiyxkììë åæç ååä àì éàã ,íãà ìëàîì úö÷ åæç íå÷î ìëîå .äîäáì ïìéëàäì øåñà äéä íãà ìëàîì íø÷éò éàã ,äîäá ìëàîì íø÷éò
:úåøùòîå úåîåøú åéìò ïéùéøôî ïéà íãàì éæç àìã éãéîã ,úåøùòîå úåîåøú íäéìò íéùéøôî åéä àì ,íãàì.oze` oilik`n:ïúîäáì íéðäëdlik`n

.dnexz ipiyxkéãäñ ïðàå äøôä ìòáì äîåøúä ïúåð äéä äöåø äéä íàù ,ìæâ íåùî ïàë ïéàå .ìàøùé ìò äéúåðåæîù ô"òà ïäëì äîäáä óåâå ìéàåä
:åúîäáì ïìéëàî àåäå ïäë ïäá äëæ åìéàë éåäå ,çåéøá äðìéëàéù éãë äîåøú éðéùøë äì ïúéù äøôä ìòáì äéì àçéðã.dnexz ipiyxk dplik`i `lïåéë

áéúëã ,ìàøùéì äøôä óåâù(áë àø÷éå)ïéð÷ ,äîåøúá ìåëéì ïäëã åôñë ïéð÷ àðîçø øîàå .òîùîá äîäá ùôð åìéôà ùôðå ,åôñë ïéð÷ ùôð äð÷é éë ïäëå
:äîåøúá ìåëéì àì ìàøùé ìù åôñë.odkn dxt myy l`xyiìàøùé äá ìôèéå ,íéîã êëå êë åéùëò äåù àéäù äî éôë àîåùá ïäëî äøô ìá÷ù

:íäéðéá çåéøä å÷ìçé àîåùä ìò çéáùéù äîå ,äîèôì.dnexz ipiyxk dplik`i `låúøô úéùòð ,äåù àéäù äî éôë äúîåùá ìàøùéä äìá÷ù ïåéëù
:äîåøúá úìëåà äðéàå ìàøùé ìùlawy odke.l`xyi ly ezxt:åæ êøãá àîåùá.dnexz ipiyxk dlik`näòùî ïäë ìù åúøô úéùòð àéäù éðôî

:àîåùá åéìò äìá÷ù
i.dtixy ony:ãîåò äôéøùìå ìéàåä äôéøù ïîù äéì éø÷ éàîàå .úàîèðù äîåøú ïîù.odk zeyxa:äàîì øð ãçàì øðã ,ïäë íù ùéùë åðééäwilcn

.dzeyxa:íù àéäùë.dzynd ziaa oiwilcnêëìä ,íäéãâá úà åôðèé àîù ïîå÷îî ïîù ìù úåøð ìèìèì ïéìéâø ïéà íéé÷ð íéãâáá íéãîåòù êåúî

`xephxa yexit

שדווקא  מבואר, בירושלמי  בידים. לאבדה לו מותר מכן  פחות אבל 
בתרומת  ואילו זה, שיעור  נוהג טמאה שהיא דמאי  של  מעשר  בתרומת

של מעשר  בתרומת ברם, לכהן. נותן שהוא כל אפילו טהורה מעשר
לכהן ליתן  חייב משהו  אפילו טהורה בין טמאה בין (הר"ש ;ודאי

ברטנורא ).

טז): ג , תרומות (הל' לשונו  והרי  אחרת, היא הרמב"ם דעת "znexzברם,
,dkiledl lthn epi` ,okn zegt .odkl dkilen ,zipinya dpenyn cg` da didy xyrn
`dzy calae ,odkl dkilen `edy lk elit` onyae oiiae .dtxeye xe`a dkilyn `l`
da oi` m` ,i`nc ly dzidy e` d`nh dzid m` la` ,dxedhe zi`ce xyrn znexz

."dtxey `l` da lthn epi` ,xeriyk
אלא  בירושלמי  מצאתי "לא כותב: והוא הרמב"ם על  משיג הראב"ד אמנם
– באוכל אבל הלח, מידת שהיא בשמינית משמונה באחד  שיעורו  במשקה

עצמוi`ncae;בכביצה. ובדמאי להחזיר . חייב שהוא כל  אפילו בודאי אבל
,`nha `weecכליו בנושאי  (עיין  להחזיר " חייב שהוא כל אפילו  בטהור  אבל 

הרמב"ם). דברי ליישב שם שמתחבטים הרמב"ם של

i y i n g m e i
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äîeøú éðéLøk,(בלע"ז (וויק"י  מספוא צמח מין הכרשינים – ÇÀÄÅÀÈ
גם  הכרשינים ראויים הדחק שבשעת אלא בהמה, מאכל  שעיקרו 

להשמיענו , המשנה ובאה בתרומה, הם חייבים ולכן  אדם, למאכל 
בהמה, מאכל עיקרם והכרשינים äîäaì,שהואיל íúBà ïéìéëàîÇÂÄÄÈÇÀÅÈ

íéìBâðøzìå ,äiçìå, לבהמתו להאכילם לכהן שמותר כלומר  – ÀÇÇÈÀÇÇÀÀÄ
אסור לאדם, שעיקרו  תרומה של  מאכל ברם, ולתרנגוליו . לחייתו 

לבהמה. ïäkîלהאכילו  äøt øëOL ìàøNéלצורך כגון – ÄÀÈÅÆÈÇÈÈÄÙÅ
äîeøúמלאכתו , éðéLøk dìéëàî ואין כהן, של שהפרה לפי – ÇÂÄÈÇÀÄÅÀÈ

התרומה  כרשיני  את נותן  היה רוצה היה שאם הכהנים, גזל משום בזה

כרשיני את לה שיתן  הפרה לבעל לו ניחא ובודאי הפרה, לבעל
והוא  הכהן  בהם זכה כאילו  זה והרי בריווח, להאכילה כדי התרומה,

לפרתו. étמאכילם ìò óà ,ìàøNiî äøt øëOL ïäëåÀÙÅÆÈÇÈÈÄÄÀÈÅÇÇÄ
åéìò äéúBðBænL,במזונותיה חייב שהכהן –éðéLøk äpìéëàé àG ÆÀÆÈÈÈÇÂÄÆÈÇÀÄÅ

äîeøú שנאמר יא):– כב, כספו (ויקרא קניין נפש יקנה כי  "וכהן ÀÈ
שבהמה  ומכאן במשמע, בהמה נפש אפילו ו "נפש " בו ", יאכל הוא

פרה  אבל תרומה, בכרשיני לאכול מותרת כהן של  כספו קניין שהיא
להאכילה  לכהן אסור  כספו, קניין  ואינה הואיל מישראל ששכר  זו 

תרומה. ïäkîכרשיני äøt íML ìàøNé פרה ממנו  שקיבל – ÄÀÈÅÆÈÈÈÄÙÅ
בה  יטפל  והישראל עכשיו , שווה היא כמה אותה ששמו בשומא,

את  ביניהם יחלקו תשביח שהפרה ומה עליו , ואחריותה לפטמה,
äîeøúהריווח, éðéLøk äpìéëàé àGהישראל וקיבלה שהואיל  – ÇÂÄÆÈÇÀÄÅÀÈ

של פרתו נעשתה היא הרי באחריותו, כולה והיא שוויה, כפי  בשומא
כרשיני להאכילה אסור  בשבחה, חלק לכהן  שיש פי על ואף ישראל,

ìàøNiîתרומה. äøt íML ïäëå פרה שקיבל כהן אבל  – ÀÙÅÆÈÈÈÄÄÀÈÅ
בשומא, äîeøúמישראל  éðéLøk dìéëàî פרתו נעשתה שהרי – ÇÂÄÈÇÀÄÅÀÈ

לעיל. שבארנו  מהטעם כהן, של 

י ה נ ש מ ר ו א ב

שכ להישרף, עומד שהוא לפי  שריפה", "שמן  נקרא שנטמא תרומה תרומה שמן  ן
שמשתמשים  והיינו  בשריפתה, ליהנות לכהנים מותר אבל באכילה, אסורה טמאה
אלא  מותרת שאינה תרומה כאכילת דינה שריפה" "שמן  הדלקת להדלקה. בשמן
לזרים, בהנאה היא ומותרת הנאה, מאיסורי  אינה שתרומה פי  על ואף לכהנים.

מקום ielik,מכל  ly d`pd אסור התרומה, משריפת באה שההנאה בענייננו  כגון

מדרבנן אלא אינו  זה שאיסור דעה יש ברם, לזרים. lrהיא "jlnl dpyn" oiir)
(ci ,a zenexz 'ld m"anxd מצוה לשם או  הרבים שלצורך ללמד , באה משנתנו .

שריפה. שמן  להדליק מותר שיבואר , כפי

äôøN ïîL ïé÷éìãî,שנטמא תרומה שמן  –,úBiñðë ézáa ÇÀÄÄÆÆÀÅÈÀÈÅÀÅÄ
ïéìôàä úBàBáîáe ,úBLøãî ézááe,חשוכות בסמטאות –ìòå ÀÈÅÄÀÈÄÀÈÂÅÄÀÇ

ïéìBçä éab,חולים אנשים אצל –ïäk úeLøa מרשה שהכהן  – ÇÅÇÄÄÀÙÅ
מפרשים:(רמב"ם ),להדליקו odkויש zeyxaשנר כהן, שם כשיש –

שהפיסקה מבואר , בירושלמי למאה. נר odk"לאחד  zeyxa" אינה

שריפה  שמן מדליקים אין היחיד שלצורך  החולים, על אלא מוסבה
ובמבואות  מדרשות ובבתי  כנסיות בבתי  אבל כהן , ברשות אלא
ברשות  שלא אפילו  להדליקו  מותר  הרבים, לצורך שהוא האפלים,

הרמב"ם פוסק וכן  יח ).כהן. יא, תרומות  בתוספות(הל' (פסחים ברם

א ) ובבתילד , כנסיות בבתי שמדליקין  אמרו , תרומות "ובמסכת כתבו :

שנטמא תרומה של בשמן odkמדרשות zeyxa מוסבה שלדעתם הרי ,"
הרישא. כל  על  כהן " "ברשות ïäkì,הפיסקה úàOpL ìàøNé úaÇÄÀÈÅÆÄÅÇÙÅ

äéáà ìöà äãeîì àéäå,אביה אל לבוא היא רגילה –äéáà ÀÄÀÈÅÆÈÄÈÈÄÈ
÷éìãî,שריפה שמן –dúeLøa רגילה והיא שהואיל בהסכמתה, – ÇÀÄÄÀÈ

מפרשים: ויש לצורכה. גם מדליק הוא הרי  אצלו –dzeyxaלהיות
שם נמצאת שריפה,ïé÷éìãî(ברטנורא).כשהיא שמן –úéáa ÇÀÄÄÀÅ

äzLnä,שם יושבים שכהנים ישראל  של  –ìáàä úéáa àG ìáà ÇÄÀÆÂÈÀÅÈÅÆ
שריפה, שמן  שם להדליק אסור  כהנים בו שנמצאים אף –éaø éøácÄÀÅÇÄ

äãeäé שלא נזהרים המשתה שבבית טעמו, מבואר בירושלמי – ÀÈ
אין  וכולן הנקיים, בגדיהם את ילכלכו  שמא שמן , של בנר  לנגוע

izdw - zex`ean zeipyn
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–ïéøeñà;ïëéìLä íàå–ïéøzî.øzî ïñønä.úBLãç ìL ïéañ–úBøeñà.úBðLé ìLå–úBøzî.âäBðå £¦§¦¦§¦¨ª¨¦©ª§¨ª¨ª¦¤£¨£§¤§¨ª¨§¥
ïélça âäBð àeäL Cøãk äîeøza.äàñì íéa÷ Bà á÷ úlñîä,øàMä úà ãaàé àG,òðönä íB÷îa epçépé àlà. ©§¨§¤¤¤¥©ª¦©§©¥©©©¦¦§¨§©¥¤©§¨¤¨©¦¤§¨©ª§¨

Âäîeøú éhç äpnî äptL äøeâî–úçà úçà èwìîe áLBé úBéäì BúBà ïéáiçî ïéà,ïúBðå Bkøãk ãaëî àlà §¨¤¦¨¦¤¨¦¥§¨¥§©§¦¦§¥§©¥©©©©¤¨§©¥§©§§¥
ïélç dëBúì. §¨ª¦

ÊäëtLpL ïîL ìL úéáç ïëå–çtèîe áLBé úBéäì BúBà ïéáiçî ïéà,ïélça âäBð àeäL Cøãk da âäBð àlà. §¥¨¦¤¤¤¤¦§§¨¥§©§¦¦§¥§©¥©¤¨¥¨§¤¤¤¥©ª¦
ÁGL óèBðå ãëì ãkî äøòîäíétè L–ïélç dëBúì ïúBð.ävîe dðékøä–äîeøz Bæ éøä.úîeøúa àäz änëå ©§¨¤¦©§©§¥¨¦¦¥§¨ª¦¦§¦¨¦¨£¥§¨§©¨§¥¦§©

ïäkì äpëéìBéå éàîc ìL øNòî?úéðéîMì äðBîMî ãçà. ©£¥¤§©§¦¤¨©Ÿ¥¤¨¦§¨©§¦¦

:íéøæì øúåî ïéñâä ïéáåñ ïäå.oiaeqáøåòî äáøä çî÷ øàùðå ,áèéä íéðçèð íðéàå úåçì ïä úåùãçäù éôì .íéøæì íéøåñà äîåøú ìù úåùãç ïéèç ìù
:ïéáåñá.zepyi lye:úåùãç íéàø÷ð íåé 'ì ãòå .ììë ïäá áøåòî çî÷ ïéàù .úåøúåî áèéä úåðçèðå úåùáé ïäù .úåðùé ïéèç ìù.dnexza bdepeúàöåäá

:äìéëàì éåàø åðéàù äî êéìùîùë äîåøú ãáàî íåùî ïàë ïéàå ,ïéìåçá âäåðù êøãë ïñøåîäå ïéáåñä.zlqndäé÷ð úô úåùòì éãë úìåñä úà èìå÷ù
:íéá÷ åà á÷ àìà ïéá÷ äùù àéäù úçà äàñî øøéá àìå ,øúåéá.x`yd z` jilyi `l:äîåøúä úà ãáàî àöîðå ,äìéëàì éåàø àåä éøäù

e.dxebn:åëåúì äàåáú íéøâåàù øöåà.ekxck cakn:ïúåà íéðôîù úòá úåøöåàä ãáëì íéìéâøù êøãë
f.gthn:åéúåòáöàá åçð÷î øîåìë ,åìù çôèá ïîùä úà óñàî
g.dxrndäî ìë äøéòù øçàì íéìëä êøãë ,äôè øçà äôè ,ïéôè ùìù åðîî åôèð åëåúáù äî ìë äøéòù øçàå ,ãëì ãëî äîåøú ìù ïîù åà ïéé

:ïëåúáù.oileg dkezl ozep:äëåúì ïéìåçä ïúéù íãå÷ äôé äçð÷ì ö"àå.dpikxdãö ìò äúåà äèääî ìë äøéòù øçà äîåøú äá äéäù úéáçì ,ä
:äëåúá ñåðë äàøðå äá äéäù ïîùä åà ïééä äöéîå äëåúáù.dnexz ef ixd:ïéôè ùìù åðîî åôèðå äëåúáù äî ìë äøéòå ìéàåä ïä ïéìåç ïðéøîà àìå

.i`nc ly xyrn znexzaéðäå .àì úåçô ìáà ,ïäëì äëéìåäì êéøö âåìä úéðéîùáù äðîùî 'à åãéá ùé íàå ,ïäëì øùòî úîåøú ïúåðå ,åìù øùòîäù
:ïäë øçà øæçì êéøö èòî ïéá áø ïéá øåäè ïéá àîè ïéá éàãåá ìáà ,éàîãá øæçì êéøö àåäù ìë åìéôà øåäèá ìáà ,àîèá éìéî

`xephxa yexit

קדשים. לענין בין תרומה לענין בין אוכל, שם מהם –ïñønäבטל  ÇËÀÈ
לאכילה, ראויים שאינם הגסים סובין והיינו  תרומה, –øzîשל  ËÈ

המורסן,ïéañלזרים. מן דקים שהם תרומה, של  –úBLãç ìL– ËÄÆÂÈ
חדשות, חיטים לחות úBøeñàשל  החדשות שהחיטים לפי  לזרים, – Â

בסובין. מעורב הרבה וקמח לטחינה, וקשות úBðLéהן  ìLå– ÀÆÀÈ
ישנות, חיטים של  יבשות úBøzîוסובין שהחיטים לפי  לזרים, – ËÈ

מבואר, בירושלמי  כלל . בסובין מעורב קמח ואין היטב, ונטחנות

"zeycg"yויש הגרנות. בין לחבוט רגילים אדם שבני זמן  כל  היינו
הקצירה. משעת יום שלושים עד (שם): äîeøzaאומרים âäBðåÀÅÇÀÈ

ïélça âäBð àeäL Cøãk הסובין ואת המורסן  את הכהן  שמוציא – ÀÆÆÆÅÇËÄ
בזה  אין לאכילה ראויין ואינן שהואיל  אותן ומשליך התרומה מן

תרומה. מאבד  äàñìמשום íéa÷ Bà á÷ úlñîä היא הסאה – ÇÀÇÅÇÇÇÄÄÀÈ
קב  ממנה והוציא תרומה של  קמח סאה הכהן  ניפה ואם קבים, ששה

ביותר, נקייה פת ממנה לעשות כדי  סולת, קבים שני  ãaàéאו àGÀÇÅ
øàMä úà,לאכילה הוא ראוי  שעדיין לפי השאר  את ישליך לא – ÆÇÀÈ

התרומה, את לאבד epçépéואסור  àlà, השאר את יניח –íB÷îa ÆÈÇÄÆÀÈ
òðönä.יאבד שלא שמור  במקום – ÇËÀÈ
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äøeâî,תבואה של  מחסן  –äîeøú éhç äpnî äptLכדי – ÀÈÆÄÈÄÆÈÄÅÀÈ
חולין , תבואת שם èwìîeלהכניס áLBé úBéäì BúBà ïéáiçî ïéàÅÀÇÀÄÄÀÅÀÇÅ

úçà úçàשילקט החיטים – כל את משם שיפנה עד  חיטה חיטה ÇÇÇÇ
תרומה, Bkøãkשל ãaëî àlà שהוא כדרך  המגורה את מטאטא – ÆÈÀÇÅÀÇÀ

אותם, שמפנה בשעה בחולין  לעשות ïélçנוהג dëBúì ïúBðå– ÀÅÀÈËÄ
משום  בהם חושש  אינו  תרומה, של  גרגרים קצת שם נשארו  ואם

תרומה. מאבד 
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בחולין. נוהג שהוא כדרך בתרומה נוהג שהכהן  ללמד , מוסיפה משנתנו

ïîL ìL úéáç ïëå,תרומה –äëtLpL,לארץ –ïéáiçî ïéà ÀÅÈÄÆÆÆÆÄÀÀÈÅÀÇÀÄ
çtèîe áLBé úBéäì BúBà כף מגע ידי על  השמן  את שיספוג – ÄÀÅÀÇÅÇ

מהארץ, כליל  שיקנחו  עד  לפעם מפעם בו daידו âäBð àlà– ÆÈÅÈ
זו , שמן ïélçaבחבית âäBð àeäL Cøãk השמן מן שאוסף – ÀÆÆÆÅÇËÄ

במה  ואין חולין שמן של חבית לו  נשברה אילו עושה שהיה כמו 
– תרומה. איבוד  משום היד,"gth",מלשון "gthn"שנשאר כף רוחב

לעיל. שבארנו  כמו  השמן, את ידו בכף מקנח שיהא כלומר
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לאחר  במגורה שנשארו תרומה של המעטים לגרגרים לחשוש  שאין  לעיל, למדנו
וכן בחולין, שנוהג כדרך  המגורה את מכבד אלא התרומה, חיטי  את ממנה שפינה
אלא  שבארץ, השמן  ללחלוחית חושש  אין תרומה, שמן של  חבית נשפכה אם
חוששים  שאין ללמד, מוסיפה משנתנו בחולין . נוהג שהוא כדרך השמן  את אוסף
של יין או  שמן ממנו שמערים לאחר  בכלי , הנשארות תרומה של  מועטות לטיפות

אג  – להשמיענו  המשנה באה כן שני . לכלי מעשר תרומה שתרומת – אלו הלכות ב
בה  לטפל  צריך אינו  במשנה, שיבואר כפי  קורטוב, כשיעור בה אין  אם דמאי , של

כהן. של לידו להמציאה כדי

ãëì ãkî äøòîä,תרומה של שמן  או יין –GL óèBðåíétè L ÇÀÈÆÄÇÀÇÀÅÈÄÄ
הכד גבי  על אותה השהה הכד, שבתוך מה כל  שעירה ולאחר –
הכלים  כדרך טיפה, אחר  טיפה טיפות, שלש ממנה וטפטפו השנייה

העירוי, לאחר  עדיין  ïélçשמטפטפים dëBúì ïúBð לו מותר  – ÅÀÈËÄ
צריך ואינו  ממנה, שעירה הכד לתוך חולין  שמן  או  יין  ליתן כך אחר 

בכד. שנשארו המועטות לטיפות חוששים שאין תחילה, יפה לקנחה
dðékøä,טיפות שלש ממנה שהטיף לאחר צידה על  הכד את הטה – ÄÀÄÈ
ävîe צידה על  הכד  את שהניח כלומר השמן, או  היין  שיירי  את – ÄÈ

הכד, לשולי  שבדפנות השיירים שכונסו  äîeøzעד Bæ éøä אף – ÂÅÀÈ
טיפות  שלש  ממנה והטיף שבתוכה, מה כל שעירה שלאחר פי  על 

בה  נתן  שלא זמן כל מקום מכל חולין , לתוכה ליתן  לו  היה מותר
תרומה. הם הרי  בה המתמצים השיירים úîeøúaחולין , àäz änëåÀÇÈÀÅÄÀÇ

ïäkì äpëéìBéå éàîc ìL øNòî,( דמאי (במסכת למדנו כבר  – ÇÂÅÆÀÇÀÄÆÈÇÙÅ
מעושרים  ספק היינו "דמאי ", נקראים הארץ מעם הנלקחים שהפירות

מעשר תרומת מספק מהם להפריש  חייבים ולכן  מעושרים, אינם ספק
למעשר שם קורא הארץ מעם פירות שהלוקח (כלומר לכהן  וליתנה

כמבואר מעשר , תרומת את ממנו ומפריש  הללו הפירות של ראשון 
תרומת  של ביותר הקטן  השיעור  הוא כמה משנתנו: ושואלת שם),

כהן? לידי  להמציאה כדי  בה לטרוח חייב שיהא דמאי  של  מעשר
úéðéîMì äðBîMî ãçà וארבע משישים אחד היינו הלוג, של – ÆÈÄÀÈÇÀÄÄ

כזה  שיעור לפחות לו  יש אם "קורטוב"; הנקרא והוא (1/64) בלוג
כהן , ליד  שתינתן עד  להצניעה הוא חייב דמאי של  מעשר  תרומת של

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn xyr cg` wxt zenexz zkqn

Ëäîeøú éðéLøk–äîäaì íúBà ïéìéëàî,äiçìå,íéìBâðøzìå.Néïäkî äøt øëOL ìàø,éðéLøk dìéëàî ©§¦¥§¨©£¦¦¨©§¥¨§©©¨§©©§§¦¦§¨¥¤¨©¨¨¦Ÿ¥©£¦¨©§¦¥
äîeøú;ìàøNiî äøt øëOL ïäëå,åéìò äéúBðBænL ét ìò óà–äîeøú éðéLøk äpìéëàé àG.íML ìàøNé §¨§Ÿ¥¤¨©¨¨¦¦§¨¥©©¦¤§¤¨¨¨©£¦¤¨©§¦¥§¨¦§¨¥¤¨

ïäkî äøt,äîeøú éðéLøk äpìéëàé àG;ìàøNiî äøt íML ïäëå,äîeøú éðéLøk dìéëàî. ¨¨¦Ÿ¥©£¦¤¨©§¦¥§¨§Ÿ¥¤¨¨¨¦¦§¨¥©£¦¨©§¦¥§¨
ÈúBiñðë ézáa äôøN ïîL ïé÷éìãî,úBLøãî ézááe,ïéìôàä úBàBáîáe,ìòåïéìBçä éab–ïäk úeLøa.úa ©§¦¦¤¤§¥¨§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨¦§¨£¥¦§©©¥©¦¦§Ÿ¥©

ïäkì úàOpL ìàøNé,äéáà ìöà äãeîì àéäå–dúeLøa ÷éìãî äéáà.äzLnä úéáa ïé÷éìãî,úéáa àG ìáà ¦§¨¥¤¦¥©Ÿ¥§¦§¨¥¤¨¦¨¨¦¨©§¦¦§¨©§¦¦§¥©¦§¤£¨§¥

h.dnexz ipiyxkììë åæç ååä àì éàã ,íãà ìëàîì úö÷ åæç íå÷î ìëîå .äîäáì ïìéëàäì øåñà äéä íãà ìëàîì íø÷éò éàã ,äîäá ìëàîì íø÷éò
:úåøùòîå úåîåøú åéìò ïéùéøôî ïéà íãàì éæç àìã éãéîã ,úåøùòîå úåîåøú íäéìò íéùéøôî åéä àì ,íãàì.oze` oilik`n:ïúîäáì íéðäëdlik`n

.dnexz ipiyxkéãäñ ïðàå äøôä ìòáì äîåøúä ïúåð äéä äöåø äéä íàù ,ìæâ íåùî ïàë ïéàå .ìàøùé ìò äéúåðåæîù ô"òà ïäëì äîäáä óåâå ìéàåä
:åúîäáì ïìéëàî àåäå ïäë ïäá äëæ åìéàë éåäå ,çåéøá äðìéëàéù éãë äîåøú éðéùøë äì ïúéù äøôä ìòáì äéì àçéðã.dnexz ipiyxk dplik`i `lïåéë

áéúëã ,ìàøùéì äøôä óåâù(áë àø÷éå)ïéð÷ ,äîåøúá ìåëéì ïäëã åôñë ïéð÷ àðîçø øîàå .òîùîá äîäá ùôð åìéôà ùôðå ,åôñë ïéð÷ ùôð äð÷é éë ïäëå
:äîåøúá ìåëéì àì ìàøùé ìù åôñë.odkn dxt myy l`xyiìàøùé äá ìôèéå ,íéîã êëå êë åéùëò äåù àéäù äî éôë àîåùá ïäëî äøô ìá÷ù

:íäéðéá çåéøä å÷ìçé àîåùä ìò çéáùéù äîå ,äîèôì.dnexz ipiyxk dplik`i `låúøô úéùòð ,äåù àéäù äî éôë äúîåùá ìàøùéä äìá÷ù ïåéëù
:äîåøúá úìëåà äðéàå ìàøùé ìùlawy odke.l`xyi ly ezxt:åæ êøãá àîåùá.dnexz ipiyxk dlik`näòùî ïäë ìù åúøô úéùòð àéäù éðôî

:àîåùá åéìò äìá÷ù
i.dtixy ony:ãîåò äôéøùìå ìéàåä äôéøù ïîù äéì éø÷ éàîàå .úàîèðù äîåøú ïîù.odk zeyxa:äàîì øð ãçàì øðã ,ïäë íù ùéùë åðééäwilcn

.dzeyxa:íù àéäùë.dzynd ziaa oiwilcnêëìä ,íäéãâá úà åôðèé àîù ïîå÷îî ïîù ìù úåøð ìèìèì ïéìéâø ïéà íéé÷ð íéãâáá íéãîåòù êåúî

`xephxa yexit

שדווקא  מבואר, בירושלמי  בידים. לאבדה לו מותר מכן  פחות אבל 
בתרומת  ואילו זה, שיעור  נוהג טמאה שהיא דמאי  של  מעשר  בתרומת

של מעשר  בתרומת ברם, לכהן. נותן שהוא כל אפילו טהורה מעשר
לכהן ליתן  חייב משהו  אפילו טהורה בין טמאה בין (הר"ש ;ודאי

ברטנורא ).

טז): ג , תרומות (הל' לשונו  והרי  אחרת, היא הרמב"ם דעת "znexzברם,
,dkiledl lthn epi` ,okn zegt .odkl dkilen ,zipinya dpenyn cg` da didy xyrn
`dzy calae ,odkl dkilen `edy lk elit` onyae oiiae .dtxeye xe`a dkilyn `l`
da oi` m` ,i`nc ly dzidy e` d`nh dzid m` la` ,dxedhe zi`ce xyrn znexz

."dtxey `l` da lthn epi` ,xeriyk
אלא  בירושלמי  מצאתי "לא כותב: והוא הרמב"ם על  משיג הראב"ד אמנם
– באוכל אבל הלח, מידת שהיא בשמינית משמונה באחד  שיעורו  במשקה

עצמוi`ncae;בכביצה. ובדמאי להחזיר . חייב שהוא כל  אפילו בודאי אבל
,`nha `weecכליו בנושאי  (עיין  להחזיר " חייב שהוא כל אפילו  בטהור  אבל 

הרמב"ם). דברי ליישב שם שמתחבטים הרמב"ם של
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äîeøú éðéLøk,(בלע"ז (וויק"י  מספוא צמח מין הכרשינים – ÇÀÄÅÀÈ
גם  הכרשינים ראויים הדחק שבשעת אלא בהמה, מאכל  שעיקרו 

להשמיענו , המשנה ובאה בתרומה, הם חייבים ולכן  אדם, למאכל 
בהמה, מאכל עיקרם והכרשינים äîäaì,שהואיל íúBà ïéìéëàîÇÂÄÄÈÇÀÅÈ

íéìBâðøzìå ,äiçìå, לבהמתו להאכילם לכהן שמותר כלומר  – ÀÇÇÈÀÇÇÀÀÄ
אסור לאדם, שעיקרו  תרומה של  מאכל ברם, ולתרנגוליו . לחייתו 

לבהמה. ïäkîלהאכילו  äøt øëOL ìàøNéלצורך כגון – ÄÀÈÅÆÈÇÈÈÄÙÅ
äîeøúמלאכתו , éðéLøk dìéëàî ואין כהן, של שהפרה לפי – ÇÂÄÈÇÀÄÅÀÈ

התרומה  כרשיני  את נותן  היה רוצה היה שאם הכהנים, גזל משום בזה

כרשיני את לה שיתן  הפרה לבעל לו ניחא ובודאי הפרה, לבעל
והוא  הכהן  בהם זכה כאילו  זה והרי בריווח, להאכילה כדי התרומה,

לפרתו. étמאכילם ìò óà ,ìàøNiî äøt øëOL ïäëåÀÙÅÆÈÇÈÈÄÄÀÈÅÇÇÄ
åéìò äéúBðBænL,במזונותיה חייב שהכהן –éðéLøk äpìéëàé àG ÆÀÆÈÈÈÇÂÄÆÈÇÀÄÅ

äîeøú שנאמר יא):– כב, כספו (ויקרא קניין נפש יקנה כי  "וכהן ÀÈ
שבהמה  ומכאן במשמע, בהמה נפש אפילו ו "נפש " בו ", יאכל הוא

פרה  אבל תרומה, בכרשיני לאכול מותרת כהן של  כספו קניין שהיא
להאכילה  לכהן אסור  כספו, קניין  ואינה הואיל מישראל ששכר  זו 

תרומה. ïäkîכרשיני äøt íML ìàøNé פרה ממנו  שקיבל – ÄÀÈÅÆÈÈÈÄÙÅ
בה  יטפל  והישראל עכשיו , שווה היא כמה אותה ששמו בשומא,

את  ביניהם יחלקו תשביח שהפרה ומה עליו , ואחריותה לפטמה,
äîeøúהריווח, éðéLøk äpìéëàé àGהישראל וקיבלה שהואיל  – ÇÂÄÆÈÇÀÄÅÀÈ

של פרתו נעשתה היא הרי באחריותו, כולה והיא שוויה, כפי  בשומא
כרשיני להאכילה אסור  בשבחה, חלק לכהן  שיש פי על ואף ישראל,

ìàøNiîתרומה. äøt íML ïäëå פרה שקיבל כהן אבל  – ÀÙÅÆÈÈÈÄÄÀÈÅ
בשומא, äîeøúמישראל  éðéLøk dìéëàî פרתו נעשתה שהרי – ÇÂÄÈÇÀÄÅÀÈ

לעיל. שבארנו  מהטעם כהן, של 
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שכ להישרף, עומד שהוא לפי  שריפה", "שמן  נקרא שנטמא תרומה תרומה שמן  ן
שמשתמשים  והיינו  בשריפתה, ליהנות לכהנים מותר אבל באכילה, אסורה טמאה
אלא  מותרת שאינה תרומה כאכילת דינה שריפה" "שמן  הדלקת להדלקה. בשמן
לזרים, בהנאה היא ומותרת הנאה, מאיסורי  אינה שתרומה פי  על ואף לכהנים.

מקום ielik,מכל  ly d`pd אסור התרומה, משריפת באה שההנאה בענייננו  כגון

מדרבנן אלא אינו  זה שאיסור דעה יש ברם, לזרים. lrהיא "jlnl dpyn" oiir)
(ci ,a zenexz 'ld m"anxd מצוה לשם או  הרבים שלצורך ללמד , באה משנתנו .

שריפה. שמן  להדליק מותר שיבואר , כפי

äôøN ïîL ïé÷éìãî,שנטמא תרומה שמן  –,úBiñðë ézáa ÇÀÄÄÆÆÀÅÈÀÈÅÀÅÄ
ïéìôàä úBàBáîáe ,úBLøãî ézááe,חשוכות בסמטאות –ìòå ÀÈÅÄÀÈÄÀÈÂÅÄÀÇ

ïéìBçä éab,חולים אנשים אצל –ïäk úeLøa מרשה שהכהן  – ÇÅÇÄÄÀÙÅ
מפרשים:(רמב"ם ),להדליקו odkויש zeyxaשנר כהן, שם כשיש –

שהפיסקה מבואר , בירושלמי למאה. נר odk"לאחד  zeyxa" אינה

שריפה  שמן מדליקים אין היחיד שלצורך  החולים, על אלא מוסבה
ובמבואות  מדרשות ובבתי  כנסיות בבתי  אבל כהן , ברשות אלא
ברשות  שלא אפילו  להדליקו  מותר  הרבים, לצורך שהוא האפלים,

הרמב"ם פוסק וכן  יח ).כהן. יא, תרומות  בתוספות(הל' (פסחים ברם

א ) ובבתילד , כנסיות בבתי שמדליקין  אמרו , תרומות "ובמסכת כתבו :

שנטמא תרומה של בשמן odkמדרשות zeyxa מוסבה שלדעתם הרי ,"
הרישא. כל  על  כהן " "ברשות ïäkì,הפיסקה úàOpL ìàøNé úaÇÄÀÈÅÆÄÅÇÙÅ

äéáà ìöà äãeîì àéäå,אביה אל לבוא היא רגילה –äéáà ÀÄÀÈÅÆÈÄÈÈÄÈ
÷éìãî,שריפה שמן –dúeLøa רגילה והיא שהואיל בהסכמתה, – ÇÀÄÄÀÈ

מפרשים: ויש לצורכה. גם מדליק הוא הרי  אצלו –dzeyxaלהיות
שם נמצאת שריפה,ïé÷éìãî(ברטנורא).כשהיא שמן –úéáa ÇÀÄÄÀÅ

äzLnä,שם יושבים שכהנים ישראל  של  –ìáàä úéáa àG ìáà ÇÄÀÆÂÈÀÅÈÅÆ
שריפה, שמן  שם להדליק אסור  כהנים בו שנמצאים אף –éaø éøácÄÀÅÇÄ

äãeäé שלא נזהרים המשתה שבבית טעמו, מבואר בירושלמי – ÀÈ
אין  וכולן הנקיים, בגדיהם את ילכלכו  שמא שמן , של בנר  לנגוע

izdw - zex`ean zeipyn
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‡úBøNòna eøîà ììk:ìëà àeäL ìk,øîLðå,õøàä ïî åéìecâå–úBøNòna áiç.eøîà øçà ììk ãBòå:ìk §¨¨§©©©§¨¤Ÿ¤§¦§¨§¦¨¦¨¨¤©¨©©©§§§¨©¥¨§¨
ìëà BôBñå ìëà BúlçzL,éñBäì BøîBL àeäL ét ìò óàìëà ó–ìBãâå ïè÷ áiç;ìëà Búlçz ïéàL ìëå,ìáà ¤§¦¨Ÿ¤§Ÿ¤©©¦¤§§¦Ÿ¤©¨¨¨§¨§¨¤¥§¦¨Ÿ¤£¨

ìëà BôBñ–ìëà äNòiL ãò áiç Bðéà. Ÿ¤¥©¨©¤¥¨¤Ÿ¤

:ïðéùééç íéàåö íéãâá ïéùáåìù ìáàä úéáá ìáà ,ïäë íù ïéàù íå÷îì íù ïäëäù íå÷îî øðä åìèìèé àîù ùçéîì àëéìziaa `l la` la`d ziaa
.dzyndíéìéâø ïúçîù êåúîå íéçîù ïäù äúùîä úéáá ìáà ,ïäë íù ïéàù íå÷îì øðä åàéöåé àîù ïðéùééç àì òðëðå øáùð ïáìù êåúî ìáàä úéáá

:ïðéùééç íå÷îì íå÷îî úåøðä ìèìèìå ÷ñòúäì.o`ke o`k xqe`:àøîåçì ïäéðù úøáñ ñôåúã.o`ke o`k xizn y"xe.àìå÷ì íäéðù úøáñ ñôåúã
:ù"øë äëìäå

˙Â¯˘ÚÓ ˙ÎÒÓ

``.lke` `edy lk zexyrna exn` llkíéìëàð ïäù ô"òà ,ìëåà ïðéà åìàù ,ø"åôöòìà éáøòá ïéøå÷ù äöå÷å ,ì"éð éáøòá ïéøå÷ù ñéèñ éèåòîì
:úåøùòîá íéáééç íðéàå .÷çãä é"ò.xnype:åäåøîùéù íéìòá åì ïéàù ø÷ôä éèåòîì.ux`d on eilecbe,àø÷î ïðéôìé éðä ìëå .úåéøèôå ïéäîë éèåòîì

áéúëã(ãé íéøáã)íéìòá åì ïéàù ø÷ôäì èøô êì ãçåéîä ,êòøæ .ìëåà àåäù äàåáúã àéîåã ,úàåáú ìë úà .'åëå êòøæ úàåáú ìë úà øùòú øùò
:úåòøæð ïðéàù úåéøèôå ïéäîëì èøô ,çéîöîå åúåà íéòøåæù øáã êòøæ .íéãçåéî.lke` eteqe lke` ezlgzy lkïéåàø íéìãâ ïäùë ãéîù ,úå÷øé ïåâë

éñåéå ìãâéù ãò åúåà ïéøîùîå ,äìéëàì:ìëåà ó.lecbe ohw aiig:íéðè÷ ïéá íéìåãâ ïéá äìéëàì ïéåàø éøäù.lke` ezlgz oi`y lke:úåøéô éðéî ïåâë
.lke` dyriy cr aiig epi`áéúëã(æë àø÷éå):éøô äùòéå ìãâéù ãò ,õòä éøôî õøàä òøæî

`xephxa yexit

כהן שם שאין  למקום הנר  את יטלטלו  שמא שמא (ר"ש ),חוששים או 
אחר לצורך  בשמן ואין (רמב"ם ),ישתמשו הואיל  האבל , בבית אבל 

לכך . חוששים נקיים, ìáàä,בגדיהם úéáa :øîBà éñBé éaøåÀÇÄÅÅÀÅÈÅÆ
äzLnä úéáa àG ìáàאבל האבל  בבית שריפה שמן  מדליקין – ÂÈÀÅÇÄÀÆ

לפי בירושלמי , כמבואר יוסי , רבי  של וטעמו המשתה. בבית לא
בבית  אבל  שמן , של בנר  לטפל  יבואו  ולא נשבר לבם האבל  שבבית

לטלטלו  שמן  של  בנר ולהתעסק לשכוח שמחתם מתוך  עלולים המשתה
למקום הר "ש),ממקום לצרכים (לפי בשמן  וישתמשו שישכחו או

ïàëå(רמב"ם ).אחרים ïàk øñBà øéàî éaø המשתה בבית – ÇÄÅÄÅÈÀÈ
לחומרא. שניהם סברות שתופס האבל , øézîובבית ïBòîL éaøÇÄÄÀÇÄ

ïàëå ïàk להדליק מותר האבל בבית וגם המשתה בבית שגם – ÈÀÈ
יתעסקו  לא האבל  שבבית לקולא, שניהם סברות שתופס שריפה, שמן 

ייזהרו  המשתה ובבית נפשם, ודאגת אבלותם מפני  שמן של  בנר
אותם. ילכלכו  שלא הנקיים בגדיהם מפני  בו iaxkמלנגוע dkldd

oerny.( יט יא, תרומות  הל' (רמב "ם

i y y m e i
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ראשון, מעשר  תרומה, היינו : ה"מעשרות", בכל הנוהגות בהלכות עוסקת זו מסכת
כולל שם לרוב שהוא "מעשרות", המסכת: שם מכאן  עני . ומעשר שני מעשר 
ענין אחרים) ובמקומות דמאי  למסכת (בהקדמה בארנו  וכבר ולמעשרות. לתרומה

הפרשתם. וסדר  המעשרות
דלקמן: העניינים בפרטי  בעיקרה דנה החייבים `.מסכתנו  הגידולים הם מה

במעשרות.a.במעשרות. הגידולים מתחייבים באכילת b.מאימתי מותרים מתי עד 
המעשרות. מהם שהופרשו  קודם למעשר ,c.עראי  הקובע מלאכתם גמר  איזהו

המעשרות. הפרשת לפני עראי אכילת אפילו בהם הקובעים d.ואוסר  השונים הדברים
למעשר .

החייבים  הגידולים על  חכמים שאמרו  כללים בשני  המסכת את פותחת משנתנו
ובמעשרות. בתרומה

eøîà ììk,חכמים –úBøNòna התרומה בענין כלומר – ÀÈÈÀÇÇÇÀ
ìëàוהמעשרות: àeäL ìk,לאדם –øîLðå בעלים לו  שיש – ÈÆÙÆÀÄÀÈ

הפקר , שאינו  כלומר  עליו , õøàäהשומרים ïî åéìecâå פרט – ÀÄÈÄÈÈÆ
בקרקע, שרשים להם שאין ופטריות úBøNònaלכמהין  áiç– ÇÈÇÇÇÀ

הכתוב על זה כלל סמכו בירושלמי ובמעשרות. יד,בתרומה (דברים 

ודרשו:כב): זרעך ", תבואת כל את תעשר  jrxf""עשר z`eaz"–

אוכל ; שהוא בה כיוצא כל  אף אוכל, שהיא התבואה –"jrxf"מה
הארץ; מן  גדל והוא הנזרע הפקר."jrxf"דבר  של לא לך, המיוחד –

שנאמר  ממה הפקר דין למדים כט):ויש  שם , אין (שם  כי  הלוי "ובא
וליתן  לעשר אתה חייב לו, ואין  לך  שיש ממה – עמך" ונחלה חלק לו 

הפקר בתבואת שהזוכה כלומר  בו , שווין  וידו שידך הפקר יצא לו ,
בתרומה  חייבים אין  התורה שמן סוברים, יש – ממעשרות. פטור

אלא xdvieובמעשרות yexiz obcשאר כל אבל  בכתוב, המפורשים
מן  אותם שלמדו ומה מדרבנן, אלא חייבים אינם הגידולים מיני 

בלבד אסמכתא אלא זה אין  ברם ,המקראות, ר"ש ). רש"י ; (הראב"ד;

א ) ב, תרומות  (הל' הרמב "ם הנשמרמלשון אדם אוכל שכל  משמע,

פי על  ואף התורה; מן ובמעשרות בתרומה חייב הארץ מן  שגידוליו
אלא בתורה מפורשים xdvie,שאין  yexiz obc אלא הוא, דווקא לאו

ובמעשרות. בתרומות חייב בהם כיוצא eøîàכל øçà ììk ãBòåÀÀÈÇÅÈÀ
ìëàחכמים: BúlçzL ìk,לאכילה ראוי  הוא גידולו שבתחילת – ÈÆÀÄÈÙÆ

לאכילה, הם ראויים גדלים כשהם שמיד ירקות, ìëàכגון BôBñå– ÀÙÆ
גידולו , BøîBLבגמר àeäL ét ìò óà,לקרקע במחובר מניחו – ÇÇÄÆÀ

ìëà óéñBäì,אוכל ויוסיף עוד  שיגדיל כדי  –ìBãâå ïè÷ áiç ÀÄÙÆÇÈÈÈÀÈ
כשהוא  תולשו  אם ובין  קטן כשהוא תולשו אם בין  לעשרו חייב –

גדול. בין  קטן  בין  לאכילה הוא ראוי  שהרי Búlçzגדול , ïéàL ìëåÀÈÆÅÀÄÈ
ìëà BôBñ ìáà ,ìëà לאכילה ראויים שאינם האילן, פירות כגון  – ÙÆÂÈÙÆ

ויבשילו , שיגדלו  áiçעד  Bðéà, לעשרו –ìëà äNòiL ãò– ÅÇÈÇÆÅÈÆÙÆ
שנאמר  ב-ג), (משניות להלן ל):כמבואר  כז , הארץ (ויקרא  מעשר "וכל 

urd ixtn ux`d rxfnפרי ויעשה שיגדל  עד  – ברטנורא )." (רמב "ם;
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·úBøNòna ïéáiç úBøtä éúîéàî?eìéçáiMî íéðàzä,eLéàáäMî íéLáàäå íéáðòä,eîécàiMî íéúezäå âBàä, ¥¥¨©©¥©¨¦©©©§©§¥¦¦¤©§¦¨£¨¦§¨¢¨¦¦¤¦§¦¨§©¦¦¤©§¦
eîécàiMî íénãàä ìëå.eqniMî íéðBnøä,øBàN eìéèiMî íéøîzä,íéãéb eìéèiMî íé÷ñøôàä,eNòiMî íéæBâàä §¨¨£ª¦¦¤©§¦¨¦¦¦¤¦©©§¨¦¦¤¨¦§¨£©§§¦¦¤¨¦¦¦¨¡¦¦¤©£

äøeâî.äãeäé éaøøîBà:ätì÷ eNòiMî íéã÷Mäå íéæBâàä. §¨©¦§¨¥¨¡¦§©§¥¦¦¤©£§¦¨
‚eã÷piMî ïéáeøçä,eã÷piMî íéøBçMä ìëå.íéãøæòäå íéLéøtäå ïéìîeèñøwäå íéñâàä–eçøwiMî,ìëå ¤¨¦¦¤¦¨§§¨©§¦¦¤¦¨§¨£¨¦§©§ª§¥¦§©¨¦¦§¨ª§¨¦¦¤¦¨§§¨

eçøwiMî íéðálä.çnözMî ïzìzä,íéúéfäå äàeázä–LéìL eñéðëiMî. ©§¨¦¦¤¦¨§©¦§¨¦¤§©¥©©§¨§©¥¦¦¤©§¦§¦
„iáe÷ø:íéàeMwä,íéòeìcäå,íéçéháàäå,úBðBôôìnäå;íéçetzä,ïéâBøúàäå–íépè÷e íéìBãb íéáiç.éaø ©¨¨©¦¦§©§¦§¨£©¦¦§©§¨§©©¦§¨¤§¦©¨¦§¦§©¦©¦

a.zexyrna miaiig zexitd izni`n:äìéëàì éåàø úåéäì åðîæ òéâé éúîéàî éøôå éøô ìëì øåòéù ïúéì êéøöå ìëåà åðéà ïúìçúã.eligaiynúìéçú
îâá ùøôîå .ìçåá éåø÷ äùàá íéøåòðä éîé úìéçú åæì àîâåãå ,ìçåá éåø÷ íìåùá:íìåùá úìçúä åäæ íäéùàø ïéáìéùî àø.miya`díéáðòä éðéîî ïéî

íéùåàá ùòéå åîë íéòøä(ä äéòùé):.eyi`adynòéâäù 'à øéâøâ åá ùéù ìåëùàå .äôéì÷ä êåúî õåçáî íéàøð íéðôáù íéðöøçäù ãò êë ìë åìùáúðù
:úåøùòîì øåáç åìåë éåä äæ øåòéùì.be`deæ"òìá åì ïéøå÷å ,íéîåãà åéúåøéôù ïìéà(à):é"ìåàéðøå÷.mizezdeæ"òìáå ú"åú éáøòá(á):ù"àøåî.eqniyn

:úåøùòîá áééç ïåîøä ìë äæ øåòéùì ïåîø ìù úçà äãéøô åìéôà äòéâä íàå .åãé úçúî ìëåàä êòîúéùî.xe`y elihiynåá ùéù øåàùë åçúôéùî
:íé÷ãñ.micib elihiyn:íéîåãà íéãéâ ïéîë íäá íéàøð ìùáúäì íéìéçúîùë.dxebn eyriynåìéàë ìëåàä äéäéå äðåöéçä äôéì÷ä ïî ìëåàä ìãáéùî

:øöåà åðééäã äøåâîá çðåî.dtilw eyriyn:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .éøôä ìåùá øîâ øçà àìà úéùòð äðéàå ìëåàì äëåîñä äðåúçúä äôéì÷ä
b.ecwpiyn:øéçùäì íéìéçúî íä íìåùá øîâá éë .úåøåçù úåãå÷ð íäá äéäéùî.mixegyd lke:äðñ éáðòå ñãä éáðò ïåâë.miqb`,ñ"âà éáøòá

æ"òìáå(â):ù"àøéô.oilnhqexw:ïéìéî ïéøå÷ù íéöôòì íéîåãä íéðè÷ íéçåôúixtoiyù"ééðåãðå÷(à):ì"âøôñ éáøòáå ,æ"òìá.oicxfer,ã"åøòæ éáøòá
æ"òìáå(á):ù"áøåñ.egixwiyn:ìëä ìôåð íìåùá øîâáå ,èòî èòî íéçø÷ð ìùáúäì åìéçúéùëå ,äöåð ïéîë úå÷ã úåøòù íéñåëî ïðè÷á åììä úåøéô

.gnviyn ozlzdúò÷åùù äãéøô ìëå íéîä êåúì åúåà ïúåð ,äæ øåòéùì òéâä éúî òãéì ïîéñå .çîåö äéä åúåà íéòøåæ åéä íàù ãò åìåùáá øîâð äéäùî
áéúëãî äì ïðéùøãå .çéîöú äðòøæé íàù òåãéá íéîá äáåø(ãé íéøáã):çéîöîå òøæð àåäù øáã ,êòøæ úàåáú ìë úà øùòú øùò.yily eqipkiyn

:äôé åìùáúðùë àéöåîù äîî ùéìù åéùëò ïäî àéöåî ïèçåñìå ïøöòì àáùë éîð éà .ìãâúäì ïéãéúòù äîî ùéìù åìãâúðù
c.migiha`de mi`eywd wxiae,íéâåøúàäå íéçåôúä ïìéàä úåøéôáå ,úåðåôôìîäå ïéòåìãäå íéçéèáàäå ïéàåù÷ä ïäù ,÷øéá åììä íéðéî 'ã øîà÷ éëä
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אינו אוכל , סופו  אבל אוכל תחילתו שאין ש "כל הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
נעשים  הם אימתי  שונים, בפירות ללמד  משנתנו באה אוכל", שייעשה עד חייב

לאכילה. ראויים היינו אוכל ,

úBøtä éúîéàî במשנה שלמדנו כפי אוכל , תחילתם שאין – ÅÅÈÇÇÅ
úBøNònaהקודמת, ïéáiç,לאכילה הם ראויים מאימתי  כלומר  – ÇÈÄÇÇÇÀ

ובמעשרות? בתרומה החיוב עליהם חל  eìéçáiMîשיהא íéðàzäÇÀÅÄÄÆÇÀÄ
מ  עשרים – אותן ומניחים התאנים את מלקטים ואז להבשיל , שהתחילו 

לאכילה הן ראויות כך  ואחר שעות, íéáðòäÈÂÈÄ(רמב"ם );וארבע
íéLáàäå:גורסים ויש –,miye`ade, הבר ענבי  eLéàáäMîוהם ÀÈÃÈÄÄÆÄÀÄ

ואשכול הזג. מתוך  מבחוץ נראים שהחרצנים עד  כך כל  משהבשילו –

ב  חייב כולו הוא הרי  זה, לשיעור שהגיע אחד גרגיר  בו מעשרות שיש

בלע"ז ),âBàä(הרא "ש). (סומא"ק אדומים שפירותיו  אילן  –íéúezäå ÈÀÇÄ
eîécàiMî,אדומים משייעשו  –eîécàiMî íénãàä ìëå– ÄÆÇÀÄÀÈÈÂËÄÄÆÇÀÄ

וחל אוכל נעשים הם הרי  משיאדימו  להאדים, שדרכם הפירות וכל 

במעשרות. החיוב eqniMîעליהם íéðBnøäהאוכל משייעשה – ÈÄÄÄÆÄÇ
לשיעור (גרגר ) אחת פרידה הגיעה ואם ביד. מתמעך  שהוא עד רך

במעשרות חייב הרימון כל  øBàN(הרא "ש);זה, eìéèiMî íéøîzäÇÀÈÄÄÆÈÄÀ
כשאור; לתפוח משיתחילו –íéãéb eìéèiMî íé÷ñøôàä– ÈÂÇÀÀÄÄÆÈÄÄÄ

אדומים; גידים כעין בקליפתם äøeâîמשייראו eNòiMî íéæBâàäÈÁÄÄÆÇÂÀÈ
במגורה  מונח כאילו ויהיה העליונה הקליפה מן  האוכל משייבדל  –

eNòiMî(במחסן ). íéã÷Mäå íéæBâàä :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÁÄÀÇÀÅÄÄÆÇÂ
ätì÷.לאוכל הדבוקה הפנימית הדקה הקליפה היא –dkld oi`e ÀÄÈ

.dcedi iaxk
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חייבים  הפירות "מאימתי  ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
במעשרות".

eã÷piMî ïéáeøçä,שחורות נקודות בהם משייעשו –ìëå ÆÈÄÄÆÄÈÀÀÈ
eã÷piMî íéøBçMä במעשרות חייבים השחורים הפירות כל וכן  – ÇÀÄÄÆÄÈÀ

שחורות; נקודות בהם ïéìîeèñøwäåמשיתהוו  íéñâàä מין – ÈÂÈÄÀÇÀËÀÅÄ

קטנים, בר  אספרגלים,íéLéøtäåאגסי  חבושים, –íéãøæòäå– ÀÇÈÄÄÀÈËÀÈÄ
קטנים, תפוחים שעליהם;eçøwiMîכעין  השערות משנקרחו –ìëå ÄÆÄÈÀÀÈ
eçøwiMî íéðálä במעשרות חייבים הלבנים הפירות כל וכן  – ÇÀÈÄÄÆÄÈÀ

çnözMîמשייקרחו ; ïzìzä שאם עד  כך כל  משהבשילה – ÇÄÀÈÄÆÀÇÅÇ
זה, לשיעור סימן נתנו  בירושלמי  ותצמח; תחזור  ויזרענה יתלשנה

הגרגרים  שוקעים אם מים, ספל לתוך ונותן תלתן קומצו  מלא שנוטל
במעשרות. הם חייבים במים, גרגר כל של  רובו  ששוקע או  במים

LéìL eñéðëiMî íéúéfäå äàeázä;גידולם שליש  משהביאו – ÇÀÈÀÇÅÄÄÆÇÀÄÀÄ
הזיתים, את לסחוט או התבואה את לטחון  יבוא שאם מפרשים, ויש 

שהם  ממה שמן  שליש  מהזיתים או  קמח שליש  מהתבואה  יוציא
בישולם בגמר מן (ברטנורא ).מוציאים זה שיעור דרשו  בירושלמי 

כב):הכתוב יד , דבר(דברים  – זרעך " תבואת כל את תעשר "עשר
ואמנם  ומצמיח. נזרע שאינו  משליש  פחות יצא ומצמיח, נזרע שהוא
ההם  שבמינים אלא לעיל , שנימנו  הפירות בכל היסודי השיעור  זהו 

מהם אחד בכל  כמפורט לכך סימנים הרא"ש).יש (הר "ש;

ד ה נ ש מ ר ו א ב

iáe÷ø:דלקמן המינים ארבעת –,íéòeìcäå ,íéàeMwä ÇÈÈÇÄÄÀÇÀÄ
úBðBôôìnäå ,íéçéháàäå:האילן בפירות וכן  –çetzä,íé ÀÈÂÇÄÄÀÇÀÈÀÇÇÄ

ïéâBøúàäå ולכן אוכל , וסופם אוכל תחילתם אלו  כל –íéáiç– ÀÈÆÀÄÇÈÄ
ובמעשרות, íépè÷eבתרומה íéìBãb בשעה גדולים כשהם בין – ÀÄÀÇÄ

שכן  גידולם, בתחילת כשתולשם היינו קטנים, כשהם ובין  שתולשם,
קטנים. ובין  גדולים בין לאכילה הם úàראויים øèBt ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÆ

ïðè÷a ïéâBøúàä נאכלים האתרוגים שאין שמעון, רבי  שסובר  – ÈÆÀÄÀÈÀÈ
אוכל. תחילתו  אין והרי קטנים, oerny.כשהם iaxk dkld oi`eáiçäÇÇÈ

íé÷eúna øeèt ,íéønä íéã÷Ma ראויים המרים השקדים – ÇÀÅÄÇÈÄÈÇÀÄ
ראויים  אינם המתוקים השקדים ואילו קטנים, בעודם רק לאכילה

שמה  ללמד, משנתנו  באה ומכאן  גדולים. כבר כשהם אלא לאכילה
ממעשרות  פטור קטנים, כשהם היינו המרים, בשקדים במעשרות שחייב

לאכילה; בקוטנם ראויים אינם המתוקים שהשקדים המתוקים, בשקדים
íé÷eúna áiçä היינו המתוקים, בשקדים במעשרות שחייב מה – ÇÇÈÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn



רג

ìáàä;éøácäãeäé éaø.éñBé éaøåøîBà:ìáàä úéáa,äzLnä úéáa àG ìáà.øéàî éaøïàëå ïàk øñBà. ¨¥¤¦§¥©¦§¨§©¦¥¥§¥¨¥¤£¨§¥©¦§¤©¦¥¦¥¨§¨
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‡úBøNòna eøîà ììk:ìëà àeäL ìk,øîLðå,õøàä ïî åéìecâå–úBøNòna áiç.eøîà øçà ììk ãBòå:ìk §¨¨§©©©§¨¤Ÿ¤§¦§¨§¦¨¦¨¨¤©¨©©©§§§¨©¥¨§¨
ìëà BôBñå ìëà BúlçzL,éñBäì BøîBL àeäL ét ìò óàìëà ó–ìBãâå ïè÷ áiç;ìëà Búlçz ïéàL ìëå,ìáà ¤§¦¨Ÿ¤§Ÿ¤©©¦¤§§¦Ÿ¤©¨¨¨§¨§¨¤¥§¦¨Ÿ¤£¨

ìëà BôBñ–ìëà äNòiL ãò áiç Bðéà. Ÿ¤¥©¨©¤¥¨¤Ÿ¤

:ïðéùééç íéàåö íéãâá ïéùáåìù ìáàä úéáá ìáà ,ïäë íù ïéàù íå÷îì íù ïäëäù íå÷îî øðä åìèìèé àîù ùçéîì àëéìziaa `l la` la`d ziaa
.dzyndíéìéâø ïúçîù êåúîå íéçîù ïäù äúùîä úéáá ìáà ,ïäë íù ïéàù íå÷îì øðä åàéöåé àîù ïðéùééç àì òðëðå øáùð ïáìù êåúî ìáàä úéáá

:ïðéùééç íå÷îì íå÷îî úåøðä ìèìèìå ÷ñòúäì.o`ke o`k xqe`:àøîåçì ïäéðù úøáñ ñôåúã.o`ke o`k xizn y"xe.àìå÷ì íäéðù úøáñ ñôåúã
:ù"øë äëìäå

˙Â¯˘ÚÓ ˙ÎÒÓ

``.lke` `edy lk zexyrna exn` llkíéìëàð ïäù ô"òà ,ìëåà ïðéà åìàù ,ø"åôöòìà éáøòá ïéøå÷ù äöå÷å ,ì"éð éáøòá ïéøå÷ù ñéèñ éèåòîì
:úåøùòîá íéáééç íðéàå .÷çãä é"ò.xnype:åäåøîùéù íéìòá åì ïéàù ø÷ôä éèåòîì.ux`d on eilecbe,àø÷î ïðéôìé éðä ìëå .úåéøèôå ïéäîë éèåòîì

áéúëã(ãé íéøáã)íéìòá åì ïéàù ø÷ôäì èøô êì ãçåéîä ,êòøæ .ìëåà àåäù äàåáúã àéîåã ,úàåáú ìë úà .'åëå êòøæ úàåáú ìë úà øùòú øùò
:úåòøæð ïðéàù úåéøèôå ïéäîëì èøô ,çéîöîå åúåà íéòøåæù øáã êòøæ .íéãçåéî.lke` eteqe lke` ezlgzy lkïéåàø íéìãâ ïäùë ãéîù ,úå÷øé ïåâë

éñåéå ìãâéù ãò åúåà ïéøîùîå ,äìéëàì:ìëåà ó.lecbe ohw aiig:íéðè÷ ïéá íéìåãâ ïéá äìéëàì ïéåàø éøäù.lke` ezlgz oi`y lke:úåøéô éðéî ïåâë
.lke` dyriy cr aiig epi`áéúëã(æë àø÷éå):éøô äùòéå ìãâéù ãò ,õòä éøôî õøàä òøæî

`xephxa yexit

כהן שם שאין  למקום הנר  את יטלטלו  שמא שמא (ר"ש ),חוששים או 
אחר לצורך  בשמן ואין (רמב"ם ),ישתמשו הואיל  האבל , בבית אבל 

לכך . חוששים נקיים, ìáàä,בגדיהם úéáa :øîBà éñBé éaøåÀÇÄÅÅÀÅÈÅÆ
äzLnä úéáa àG ìáàאבל האבל  בבית שריפה שמן  מדליקין – ÂÈÀÅÇÄÀÆ

לפי בירושלמי , כמבואר יוסי , רבי  של וטעמו המשתה. בבית לא
בבית  אבל  שמן , של בנר  לטפל  יבואו  ולא נשבר לבם האבל  שבבית

לטלטלו  שמן  של  בנר ולהתעסק לשכוח שמחתם מתוך  עלולים המשתה
למקום הר "ש),ממקום לצרכים (לפי בשמן  וישתמשו שישכחו או

ïàëå(רמב"ם ).אחרים ïàk øñBà øéàî éaø המשתה בבית – ÇÄÅÄÅÈÀÈ
לחומרא. שניהם סברות שתופס האבל , øézîובבית ïBòîL éaøÇÄÄÀÇÄ

ïàëå ïàk להדליק מותר האבל בבית וגם המשתה בבית שגם – ÈÀÈ
יתעסקו  לא האבל  שבבית לקולא, שניהם סברות שתופס שריפה, שמן 

ייזהרו  המשתה ובבית נפשם, ודאגת אבלותם מפני  שמן של  בנר
אותם. ילכלכו  שלא הנקיים בגדיהם מפני  בו iaxkמלנגוע dkldd

oerny.( יט יא, תרומות  הל' (רמב "ם
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ראשון, מעשר  תרומה, היינו : ה"מעשרות", בכל הנוהגות בהלכות עוסקת זו מסכת
כולל שם לרוב שהוא "מעשרות", המסכת: שם מכאן  עני . ומעשר שני מעשר 
ענין אחרים) ובמקומות דמאי  למסכת (בהקדמה בארנו  וכבר ולמעשרות. לתרומה

הפרשתם. וסדר  המעשרות
דלקמן: העניינים בפרטי  בעיקרה דנה החייבים `.מסכתנו  הגידולים הם מה

במעשרות.a.במעשרות. הגידולים מתחייבים באכילת b.מאימתי מותרים מתי עד 
המעשרות. מהם שהופרשו  קודם למעשר ,c.עראי  הקובע מלאכתם גמר  איזהו

המעשרות. הפרשת לפני עראי אכילת אפילו בהם הקובעים d.ואוסר  השונים הדברים
למעשר .

החייבים  הגידולים על  חכמים שאמרו  כללים בשני  המסכת את פותחת משנתנו
ובמעשרות. בתרומה

eøîà ììk,חכמים –úBøNòna התרומה בענין כלומר – ÀÈÈÀÇÇÇÀ
ìëàוהמעשרות: àeäL ìk,לאדם –øîLðå בעלים לו  שיש – ÈÆÙÆÀÄÀÈ

הפקר , שאינו  כלומר  עליו , õøàäהשומרים ïî åéìecâå פרט – ÀÄÈÄÈÈÆ
בקרקע, שרשים להם שאין ופטריות úBøNònaלכמהין  áiç– ÇÈÇÇÇÀ

הכתוב על זה כלל סמכו בירושלמי ובמעשרות. יד,בתרומה (דברים 

ודרשו:כב): זרעך ", תבואת כל את תעשר  jrxf""עשר z`eaz"–

אוכל ; שהוא בה כיוצא כל  אף אוכל, שהיא התבואה –"jrxf"מה
הארץ; מן  גדל והוא הנזרע הפקר."jrxf"דבר  של לא לך, המיוחד –

שנאמר  ממה הפקר דין למדים כט):ויש  שם , אין (שם  כי  הלוי "ובא
וליתן  לעשר אתה חייב לו, ואין  לך  שיש ממה – עמך" ונחלה חלק לו 

הפקר בתבואת שהזוכה כלומר  בו , שווין  וידו שידך הפקר יצא לו ,
בתרומה  חייבים אין  התורה שמן סוברים, יש – ממעשרות. פטור

אלא xdvieובמעשרות yexiz obcשאר כל אבל  בכתוב, המפורשים
מן  אותם שלמדו ומה מדרבנן, אלא חייבים אינם הגידולים מיני 

בלבד אסמכתא אלא זה אין  ברם ,המקראות, ר"ש ). רש"י ; (הראב"ד;

א ) ב, תרומות  (הל' הרמב "ם הנשמרמלשון אדם אוכל שכל  משמע,

פי על  ואף התורה; מן ובמעשרות בתרומה חייב הארץ מן  שגידוליו
אלא בתורה מפורשים xdvie,שאין  yexiz obc אלא הוא, דווקא לאו

ובמעשרות. בתרומות חייב בהם כיוצא eøîàכל øçà ììk ãBòåÀÀÈÇÅÈÀ
ìëàחכמים: BúlçzL ìk,לאכילה ראוי  הוא גידולו שבתחילת – ÈÆÀÄÈÙÆ

לאכילה, הם ראויים גדלים כשהם שמיד ירקות, ìëàכגון BôBñå– ÀÙÆ
גידולו , BøîBLבגמר àeäL ét ìò óà,לקרקע במחובר מניחו – ÇÇÄÆÀ

ìëà óéñBäì,אוכל ויוסיף עוד  שיגדיל כדי  –ìBãâå ïè÷ áiç ÀÄÙÆÇÈÈÈÀÈ
כשהוא  תולשו  אם ובין  קטן כשהוא תולשו אם בין  לעשרו חייב –

גדול. בין  קטן  בין  לאכילה הוא ראוי  שהרי Búlçzגדול , ïéàL ìëåÀÈÆÅÀÄÈ
ìëà BôBñ ìáà ,ìëà לאכילה ראויים שאינם האילן, פירות כגון  – ÙÆÂÈÙÆ

ויבשילו , שיגדלו  áiçעד  Bðéà, לעשרו –ìëà äNòiL ãò– ÅÇÈÇÆÅÈÆÙÆ
שנאמר  ב-ג), (משניות להלן ל):כמבואר  כז , הארץ (ויקרא  מעשר "וכל 

urd ixtn ux`d rxfnפרי ויעשה שיגדל  עד  – ברטנורא )." (רמב "ם;
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·úBøNòna ïéáiç úBøtä éúîéàî?eìéçáiMî íéðàzä,eLéàáäMî íéLáàäå íéáðòä,eîécàiMî íéúezäå âBàä, ¥¥¨©©¥©¨¦©©©§©§¥¦¦¤©§¦¨£¨¦§¨¢¨¦¦¤¦§¦¨§©¦¦¤©§¦
eîécàiMî íénãàä ìëå.eqniMî íéðBnøä,øBàN eìéèiMî íéøîzä,íéãéb eìéèiMî íé÷ñøôàä,eNòiMî íéæBâàä §¨¨£ª¦¦¤©§¦¨¦¦¦¤¦©©§¨¦¦¤¨¦§¨£©§§¦¦¤¨¦¦¦¨¡¦¦¤©£

äøeâî.äãeäé éaøøîBà:ätì÷ eNòiMî íéã÷Mäå íéæBâàä. §¨©¦§¨¥¨¡¦§©§¥¦¦¤©£§¦¨
‚eã÷piMî ïéáeøçä,eã÷piMî íéøBçMä ìëå.íéãøæòäå íéLéøtäå ïéìîeèñøwäå íéñâàä–eçøwiMî,ìëå ¤¨¦¦¤¦¨§§¨©§¦¦¤¦¨§¨£¨¦§©§ª§¥¦§©¨¦¦§¨ª§¨¦¦¤¦¨§§¨

eçøwiMî íéðálä.çnözMî ïzìzä,íéúéfäå äàeázä–LéìL eñéðëiMî. ©§¨¦¦¤¦¨§©¦§¨¦¤§©¥©©§¨§©¥¦¦¤©§¦§¦
„iáe÷ø:íéàeMwä,íéòeìcäå,íéçéháàäå,úBðBôôìnäå;íéçetzä,ïéâBøúàäå–íépè÷e íéìBãb íéáiç.éaø ©¨¨©¦¦§©§¦§¨£©¦¦§©§¨§©©¦§¨¤§¦©¨¦§¦§©¦©¦

a.zexyrna miaiig zexitd izni`n:äìéëàì éåàø úåéäì åðîæ òéâé éúîéàî éøôå éøô ìëì øåòéù ïúéì êéøöå ìëåà åðéà ïúìçúã.eligaiynúìéçú
îâá ùøôîå .ìçåá éåø÷ äùàá íéøåòðä éîé úìéçú åæì àîâåãå ,ìçåá éåø÷ íìåùá:íìåùá úìçúä åäæ íäéùàø ïéáìéùî àø.miya`díéáðòä éðéîî ïéî

íéùåàá ùòéå åîë íéòøä(ä äéòùé):.eyi`adynòéâäù 'à øéâøâ åá ùéù ìåëùàå .äôéì÷ä êåúî õåçáî íéàøð íéðôáù íéðöøçäù ãò êë ìë åìùáúðù
:úåøùòîì øåáç åìåë éåä äæ øåòéùì.be`deæ"òìá åì ïéøå÷å ,íéîåãà åéúåøéôù ïìéà(à):é"ìåàéðøå÷.mizezdeæ"òìáå ú"åú éáøòá(á):ù"àøåî.eqniyn

:úåøùòîá áééç ïåîøä ìë äæ øåòéùì ïåîø ìù úçà äãéøô åìéôà äòéâä íàå .åãé úçúî ìëåàä êòîúéùî.xe`y elihiynåá ùéù øåàùë åçúôéùî
:íé÷ãñ.micib elihiyn:íéîåãà íéãéâ ïéîë íäá íéàøð ìùáúäì íéìéçúîùë.dxebn eyriynåìéàë ìëåàä äéäéå äðåöéçä äôéì÷ä ïî ìëåàä ìãáéùî

:øöåà åðééäã äøåâîá çðåî.dtilw eyriyn:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .éøôä ìåùá øîâ øçà àìà úéùòð äðéàå ìëåàì äëåîñä äðåúçúä äôéì÷ä
b.ecwpiyn:øéçùäì íéìéçúî íä íìåùá øîâá éë .úåøåçù úåãå÷ð íäá äéäéùî.mixegyd lke:äðñ éáðòå ñãä éáðò ïåâë.miqb`,ñ"âà éáøòá

æ"òìáå(â):ù"àøéô.oilnhqexw:ïéìéî ïéøå÷ù íéöôòì íéîåãä íéðè÷ íéçåôúixtoiyù"ééðåãðå÷(à):ì"âøôñ éáøòáå ,æ"òìá.oicxfer,ã"åøòæ éáøòá
æ"òìáå(á):ù"áøåñ.egixwiyn:ìëä ìôåð íìåùá øîâáå ,èòî èòî íéçø÷ð ìùáúäì åìéçúéùëå ,äöåð ïéîë úå÷ã úåøòù íéñåëî ïðè÷á åììä úåøéô

.gnviyn ozlzdúò÷åùù äãéøô ìëå íéîä êåúì åúåà ïúåð ,äæ øåòéùì òéâä éúî òãéì ïîéñå .çîåö äéä åúåà íéòøåæ åéä íàù ãò åìåùáá øîâð äéäùî
áéúëãî äì ïðéùøãå .çéîöú äðòøæé íàù òåãéá íéîá äáåø(ãé íéøáã):çéîöîå òøæð àåäù øáã ,êòøæ úàåáú ìë úà øùòú øùò.yily eqipkiyn

:äôé åìùáúðùë àéöåîù äîî ùéìù åéùëò ïäî àéöåî ïèçåñìå ïøöòì àáùë éîð éà .ìãâúäì ïéãéúòù äîî ùéìù åìãâúðù
c.migiha`de mi`eywd wxiae,íéâåøúàäå íéçåôúä ïìéàä úåøéôáå ,úåðåôôìîäå ïéòåìãäå íéçéèáàäå ïéàåù÷ä ïäù ,÷øéá åììä íéðéî 'ã øîà÷ éëä

`xephxa yexit
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אינו אוכל , סופו  אבל אוכל תחילתו שאין ש "כל הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
נעשים  הם אימתי  שונים, בפירות ללמד  משנתנו באה אוכל", שייעשה עד חייב

לאכילה. ראויים היינו אוכל ,

úBøtä éúîéàî במשנה שלמדנו כפי אוכל , תחילתם שאין – ÅÅÈÇÇÅ
úBøNònaהקודמת, ïéáiç,לאכילה הם ראויים מאימתי  כלומר  – ÇÈÄÇÇÇÀ

ובמעשרות? בתרומה החיוב עליהם חל  eìéçáiMîשיהא íéðàzäÇÀÅÄÄÆÇÀÄ
מ  עשרים – אותן ומניחים התאנים את מלקטים ואז להבשיל , שהתחילו 

לאכילה הן ראויות כך  ואחר שעות, íéáðòäÈÂÈÄ(רמב"ם );וארבע
íéLáàäå:גורסים ויש –,miye`ade, הבר ענבי  eLéàáäMîוהם ÀÈÃÈÄÄÆÄÀÄ

ואשכול הזג. מתוך  מבחוץ נראים שהחרצנים עד  כך כל  משהבשילו –

ב  חייב כולו הוא הרי  זה, לשיעור שהגיע אחד גרגיר  בו מעשרות שיש

בלע"ז ),âBàä(הרא "ש). (סומא"ק אדומים שפירותיו  אילן  –íéúezäå ÈÀÇÄ
eîécàiMî,אדומים משייעשו  –eîécàiMî íénãàä ìëå– ÄÆÇÀÄÀÈÈÂËÄÄÆÇÀÄ

וחל אוכל נעשים הם הרי  משיאדימו  להאדים, שדרכם הפירות וכל 

במעשרות. החיוב eqniMîעליהם íéðBnøäהאוכל משייעשה – ÈÄÄÄÆÄÇ
לשיעור (גרגר ) אחת פרידה הגיעה ואם ביד. מתמעך  שהוא עד רך

במעשרות חייב הרימון כל  øBàN(הרא "ש);זה, eìéèiMî íéøîzäÇÀÈÄÄÆÈÄÀ
כשאור; לתפוח משיתחילו –íéãéb eìéèiMî íé÷ñøôàä– ÈÂÇÀÀÄÄÆÈÄÄÄ

אדומים; גידים כעין בקליפתם äøeâîמשייראו eNòiMî íéæBâàäÈÁÄÄÆÇÂÀÈ
במגורה  מונח כאילו ויהיה העליונה הקליפה מן  האוכל משייבדל  –

eNòiMî(במחסן ). íéã÷Mäå íéæBâàä :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÁÄÀÇÀÅÄÄÆÇÂ
ätì÷.לאוכל הדבוקה הפנימית הדקה הקליפה היא –dkld oi`e ÀÄÈ

.dcedi iaxk

y c e w z a y
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חייבים  הפירות "מאימתי  ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
במעשרות".

eã÷piMî ïéáeøçä,שחורות נקודות בהם משייעשו –ìëå ÆÈÄÄÆÄÈÀÀÈ
eã÷piMî íéøBçMä במעשרות חייבים השחורים הפירות כל וכן  – ÇÀÄÄÆÄÈÀ

שחורות; נקודות בהם ïéìîeèñøwäåמשיתהוו  íéñâàä מין – ÈÂÈÄÀÇÀËÀÅÄ

קטנים, בר  אספרגלים,íéLéøtäåאגסי  חבושים, –íéãøæòäå– ÀÇÈÄÄÀÈËÀÈÄ
קטנים, תפוחים שעליהם;eçøwiMîכעין  השערות משנקרחו –ìëå ÄÆÄÈÀÀÈ
eçøwiMî íéðálä במעשרות חייבים הלבנים הפירות כל וכן  – ÇÀÈÄÄÆÄÈÀ

çnözMîמשייקרחו ; ïzìzä שאם עד  כך כל  משהבשילה – ÇÄÀÈÄÆÀÇÅÇ
זה, לשיעור סימן נתנו  בירושלמי  ותצמח; תחזור  ויזרענה יתלשנה

הגרגרים  שוקעים אם מים, ספל לתוך ונותן תלתן קומצו  מלא שנוטל
במעשרות. הם חייבים במים, גרגר כל של  רובו  ששוקע או  במים

LéìL eñéðëiMî íéúéfäå äàeázä;גידולם שליש  משהביאו – ÇÀÈÀÇÅÄÄÆÇÀÄÀÄ
הזיתים, את לסחוט או התבואה את לטחון  יבוא שאם מפרשים, ויש 

שהם  ממה שמן  שליש  מהזיתים או  קמח שליש  מהתבואה  יוציא
בישולם בגמר מן (ברטנורא ).מוציאים זה שיעור דרשו  בירושלמי 

כב):הכתוב יד , דבר(דברים  – זרעך " תבואת כל את תעשר "עשר
ואמנם  ומצמיח. נזרע שאינו  משליש  פחות יצא ומצמיח, נזרע שהוא
ההם  שבמינים אלא לעיל , שנימנו  הפירות בכל היסודי השיעור  זהו 

מהם אחד בכל  כמפורט לכך סימנים הרא"ש).יש (הר "ש;

ד ה נ ש מ ר ו א ב

iáe÷ø:דלקמן המינים ארבעת –,íéòeìcäå ,íéàeMwä ÇÈÈÇÄÄÀÇÀÄ
úBðBôôìnäå ,íéçéháàäå:האילן בפירות וכן  –çetzä,íé ÀÈÂÇÄÄÀÇÀÈÀÇÇÄ

ïéâBøúàäå ולכן אוכל , וסופם אוכל תחילתם אלו  כל –íéáiç– ÀÈÆÀÄÇÈÄ
ובמעשרות, íépè÷eבתרומה íéìBãb בשעה גדולים כשהם בין – ÀÄÀÇÄ

שכן  גידולם, בתחילת כשתולשם היינו קטנים, כשהם ובין  שתולשם,
קטנים. ובין  גדולים בין לאכילה הם úàראויים øèBt ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÆ

ïðè÷a ïéâBøúàä נאכלים האתרוגים שאין שמעון, רבי  שסובר  – ÈÆÀÄÀÈÀÈ
אוכל. תחילתו  אין והרי קטנים, oerny.כשהם iaxk dkld oi`eáiçäÇÇÈ

íé÷eúna øeèt ,íéønä íéã÷Ma ראויים המרים השקדים – ÇÀÅÄÇÈÄÈÇÀÄ
ראויים  אינם המתוקים השקדים ואילו קטנים, בעודם רק לאכילה

שמה  ללמד, משנתנו  באה ומכאן  גדולים. כבר כשהם אלא לאכילה
ממעשרות  פטור קטנים, כשהם היינו המרים, בשקדים במעשרות שחייב

לאכילה; בקוטנם ראויים אינם המתוקים שהשקדים המתוקים, בשקדים
íé÷eúna áiçä היינו המתוקים, בשקדים במעשרות שחייב מה – ÇÇÈÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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:íéðè÷ ïéá íéìåãâ ïéá íéìëàð ïäå ìëåà ïôåñå ìëåà ïúìçúù éôì ,íéðè÷ ïéá íéìåãâ ïéá íéáééç.ophwa oibexz`d z` xhet oerny iaxäéì àøéáñã
:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .ìëåà ïúìçú éåä àìå ,íéðè÷ íéìëàð ïéàù.mixnd micwy:àëôéà íé÷åúî íéã÷ùå .ïìãâá íéìëàð ïéàå ïðè÷á íéìëàð
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פריים, ונגמר  גדולים íéønaכשהם øeèt המרים שהשקדים – ÈÇÈÄ.ממעשרות הם פטורים ולכן לאכילה, ראויים אינם גדולים כבר  כשהם
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו בו מבקש ברכה עבור אביו שיש לו סכסוך בענין ירושה, וכשאהי' על 
הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל אזכיר את אביו שי' לפרנסה 
בהרחבה. ולפלא שאינו כותב שם אביו בצירוף שם אמו - של אביו - אשר בטח ימלא בהזדמנות הבאה. 
ועוד פלא שאינו כותב דבר אודות לימודו הוא הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות אשר ע"פ מרז"ל 
ברא מזכה אבוה מובן אשר כשמשתדל בהצלחת אביו בהנ"ל ובשאר ענינים ע"י כתיבת מכתב אלי 
הרי עאכו"כ שצריך הוא לעשות בזה ככל יכולתו וזהו ע"י שיעלה בעבודתו בשלשת העמודים שעליהם 
העולם )קטן זהו האדם( עומד, תורה, עבודה )תפלה( וגמילות חסדים )מדות טובות( ובפרטיות כיון 
יפה  "מה  בתפלה  יום  בכל  אומרים  אנו  שעליהם  בהענינים  להשתדל  צריך  לירושה,  נוגע  שהדבר 
ירושתינו" שבטח ידוע לו שבעיקר זהו ענין האמונה והאהבה המוסתרת אשר גם דחילו נכלל בה שזה 
באהבת  אומץ  ויוסיף  יתחזק  אשר  יצליחו  והשי"ת  באריכות.  בתניא  כמבואר  מאבותינו  ירושה  לנו 

ישראל אהבת התורה ואהבת השם יתברך ויתעלה בעבודתו בכל יום ויום.

בברכה.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
המזכיר

 ב"ה,  י"ב מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

הוראת  שישמור  אף  ובטח  בו  מטפל  והרופא  מרגלו  הנהו  סובל  שוב  אשר  להוודע  נצטערתי 
הרופא הנה לא ישים לבו לזה וואס ער מאכט עם שווער אויפן הארצען, וכידוע פתגם כ"ק אדמו"ר 
הצמח צדק בפירוש מרז"ל התורה נתנה רשות לרופא לרפאות שזה נתינת רשות וכח לרפאות אבער ניט 

שווער צו מאכן אויפן הארצען ואחכה לבשו"ט ממנו ות"ח מראש.

קמצא  ובר  אקמצא  ע"י  בא  שהקלקול  זה  שבחדש  כתבתי  וכבר  שהו"ל,  הקונטרס  מוסג"פ 
שנאת חנם הנה התיקון לזה הוא לאחוז בקצה השני )ע"פ מ"ש הרמב"ם בהלכות דיעות פ"ב( היינו 
באהבת ישראל אהבת חנם )חנם ע"פ שכל האנושי כי ע"פ תורה צריך לאהוב את כל אחד מישראל 
ע"פ המבואר בתניא פל"ב ובספר המצות להצ"צ מצות אהבת ישראל וכו'( ואזי יחננו השי"ת ויוציאנו 

מהגלות אשר חנם נמכרתם ובמילא ולא בכסף תגאלו.

בברכה לרפ' קר'.
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פריים, ונגמר  גדולים íéønaכשהם øeèt המרים שהשקדים – ÈÇÈÄ.ממעשרות הם פטורים ולכן לאכילה, ראויים אינם גדולים כבר  כשהם
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ע"ב: עו להקשות:דף הגמרא י)áéúkäåמוסיפה ג 'LBøéúå(משלי §©§¦§¦
éá÷é'eöøôé E מתרצת יין. פירושו שתירוש הרי יתרבו, שביקביך היין - §¨¤¦§Ÿ

שהואהגמרא: שהיין הפסוק, àaäכוונת øácLBøézä ïî שבéá÷é,E ¨¨©¨¦©¦§¨¤
,eöBøôé:עוד הגמרא מקשה תירוש. נקרא שיין להוכיח אין àäåאבל ¦§§¨

áéúk(יא ד áì'(הושע çwé LBøéúå ïééå úeðæ' האדם לב את לוקחים - §¦§§©¦§¦¦©¥
שהרי  יין, הוא בפסוק כאן האמור תירוש ובודאי הישרה. הדרך את מראות

הגמרא: מסיקה לכן משכרים. אינם מתיקה àîìòמיני  éleëc àlà בכל ¤¨§¥¨§¨
בתורה שנאמר íéøãðáeבלבדàøîçאכןLBøéz,מקום ,àeä- ¦©§¨¦§¨¦

ש  לפי הוא מתיקה, מיני בכל אסור התירוש מן שהנודר בהם Cläוהסיבה ©¥
ì øçà,íãà éða ïBL ואילו 'תירוש', מתיקה למיני לקרוא רגילים והם ©©§§¥¨¨

ביין. ולא בפירות אלא אסור אינו ולפיכך תירוש, קוראים אינם ליין
השמות: בשני היין נקרא מדוע מבארת ïéé,הגמרא déì éø÷ éànàå§©©¨¥¥©¦

.LBøéz déì éø÷ éànàåנקראïééלפי ויללה, תאניה àéánLמלשון §©©¨¥¥¦©¦¤¥¦
íìBòì,לפעמים äììé באה ופורענות הניאוף מתרבה השכרות ידי שעל §¨¨¨¨

ו  BaכיוןLBøéz,נקראלעולם. äøbúnä ìkL,לשתותו שמרבה - ¦¤¨©¦§¨¤
Lø äNòð.עני - ©£¤¨

éîø àðäk áø,זה בענין סתירה הקשה -áéúk(כח כז 'Løéz'(בראשית ©©£¨¨¥§¦¦Ÿ
עניות, לשון והוא וא"ו, 'LBøéz'חסר ïðéø÷å:ומתרץ חשיבות. אם לשון §¨¦©¦

äëæ ו בחכמה ליבו את פותח הראויה, במידה יין לשתות ונזהר äNòðאדם ¨¨©£¤
.Làøאם äëæ,אבל àì,מדאי יותר Løששותה äNòð.בדעת עני - ŸŸ¨¨©£¤¨

éîø àáø(c ,àáøc eðééäå),סתירה הקשה -áéúk(טו קד 'ויין (תהלים §©§§¨¨§¨¨¨¥§¦ְִַ
,'çnLé,שממה לשון שמשמעו ימנית, בשי"ן זו תיבה לקרוא יתכן כלומר §©©
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ded odkc e`l i`Ð.diytp sivgn `làì
äîåøúìlke` e` ,laaa eitk `yep ed`exd Ð

l`xyi ux`a eilr cirde ,`ixeqa `weec dlgÐ

`l la` ,dnexz elik`dl ezecr oilawn

.oiqgeiläìç úìéëà äî.dzwfg zecr Ðïéñçåéì
dnexzl i`c ÐÐ,`id dnexz dteb `id !`hiyt

da wfged xake.'åë ïðáøã äìçî ïðé÷ñîåi`c Ð

meyn dxifb ,dlg dil etq eed `l ,`ed odk e`l

.dnexzêéôàãëå.yxtn onwl Ðíéôë úåàéùð
úåðøâ ÷åìéçå.dnexzc Ðìàøùé õøàái`yep Ð

.iwcae oireaw oic zia `ki`c ,mitkzepxb welige

dfd onfa dnexzc `zyd jzrc `wlq i`w

oerc oeike ,`ziixe`c`ki` dzinÐdpin opiwqn

.oiqgeilàéøåñáìàøùé õøà éçåìùù íå÷î ìëå
ïéòéâîeyciwy mei dlebl ricedl Ðz` oic zia

jeza miayeid epiidc ,epnfa gqt zeyrl ycgd

.mei xyr dyng jldnäéàø íéôë úåàéùðitl Ð

ly ycgd zegily lawny ,my reaw oic ziay

.lecbd oic ziaúåðøâ ÷åìéç àì ìáàdnexzc Ð

`ziixe`c e`l edcicÐ`zbelte .yeaik diny `l cigi yeaik :xaq `pz i`d ,inp `ixeqae

.(`,`k dxf dcear) `zlin jda `id i`pzcáø éáá.ax ia ixw yxcnd zia Ðäìçá åáééçúð
lkn ef d`ia aezkd dpiy :xne` l`rnyi iax :ixtqa `ipze ,"ux`d l` mk`eaa" aizkc Ð

ik" "e`az ik" xn`p olekay ,dxezay ze`ia,"j`iai"mk`eaa" o`keÐoeiky jcnll

eqpkpy.eaiigzp dlúåøùòîå úåîåøúá åáééçúð àìå"jrxf z`eaz" "jpbc" aizkc ÐÐ

dpya" aizkc ,dhnyd zepy oipna xyrnd aezkd dlz ixdy ,cere .jl zcgeind

zehnye ,"xyrnd zpy ziyilyd,ewlige eyakyn `l` epn `lmler xcqa opixn`ck

:opiqxb ikd .(a,ai) oikxr zkqnaeãåîìú íéìâøî äùìùå íéðù äì åñðëðùî ìåëé íëàåáá éà
'åë íëìåë úàéáá íëàåáá øîåìda aezkl ef d`ia aezkd dpiyc oeik :eyexit ikde Ð

.'ek xnel cenlz ,milbxn dl eqpkpyn leki ,"e`az ik" azk `le "mk`eaa"
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àìàåab lr s` ,dwfg dlecbc `d `gip Ð oilrn oi` i` `nlya Ð dwfg dlecb i`n

lr s`e] .miycw iycwl mitk ze`iyp on elriy oireh oic zial yginl `ki`c

elri `ny oireh oic zial opiyiig `le cg` cr it lr dnexzl oilrn ,dwfg `lac ab

la` .[miycw iycwl enk ,irhinl ez` `le ,`xing oiqgeic oywnd xaq `zyd Ð oiqgeil

opiyiig `le ,ediiwfg rixc `nrh zxn`c `zyd

i`n Ð irhnl iz` `lc oeik ,iweq`l iz` `nlc

[lirl] ?dwfg dlecbåào`nl elit` `nlc

`lk`znc dnexz ilin ipd oilrn oi` xn`c

`de ?dlik`a dlez dn :dniz Ð 'ek drpiva

dnexz zlik`n oilrn oi` `nlr ileklc `hiyt

`ed ,odk car `nlc yginl `ki` `dc ,oiqgeil

m` ibiltc `ed oxeba dnexz zwelga `l`

dnexzn oilrnae ,e`l m` oiqgeil milrn

`l` ,`icda i`pz da ebilti` `l oiqgeil

dnexz oiwleg m` `zbelta `zbelt `d `ilzc

Ð oiwleg xn`c o`nl .e`l m` eax `la carl

dil irai` ikde .`ed car `nlcc ,oilrn oi`

ipd Ð oilrn oi` xn`c o`nl elit` :`kd xninl

`ki`e eax `la carl oiwlegc ,dnexz ilin

Ð mitk ze`iyp la` ,`ed car `nlc yginl

!eitk `yep car oi`c ,oilrnc jl `ni` mlerl

,`rpiva `lk`znc hwp xityc xnel d`xp]

inp dnexz zlik`n Ð oilrn xn`c o`nlc

`viy ,car `edy yginl `kilc oiprae ,oilrn

Ð `ed dzin oerc oeik ,`nrhe .xtqd zian

ipy jixhvi` jkle oiqgeil edelri `ny opiyiig

oiwleg oi` inp jkle .dnexza elik`dl micr

oi` xn`c o`ne .enr eax ok m` `l` carl

yiig `l Ð `ed dzin oerc ab lr s` ,oilrn

zlik` `ied `rpvac oeik ,edelri `ny ikdl

,mqxti`c mitk ze`iyp la` .dwelg oke dnexz

i`c meyn .edelri `ny opiyiig i` dil `irai`

`le .i`d ilek sivg ded `l Ð `ed odkc e`l

elit` zetqezd eazky enk hwpnl ivn ied

xn`c o`nlyginl `ki`c meyn ,oilrn oi`

`kid elit`c ,ikda `ilz `lc .`ed car `nlc

enk ,oilrn oi` `ed car `nlc yginl `kilc

.car epi`y eilr oicirny e` ,xtqd zian `veia

meyn epiid Ð eax `la el oiwlegc `d ,daxc`e

meyn ediizbeltc `nrh xwire .oilrn oi`c

dfi`a dyw Ð ikd e`l i`c ,oilrn oi`e oilrn

.(mipyi zetqez) [lirl eywdy enk ,ibilt `xaq

éëåilin ipd oiqgeil dnexzn opiwqn

epiax oa wgvi epiax Ð 'ek `ziixe`ca

ongp ax `ni` zirai` `dc ,dl qixb `l xi`n

xzeq did ok m` Ð dl opiqxb i`e ,dl xn`w

o`nl ikd `niz `l i`c :`iady di`x envra

!iweq`l iz` `d oiqgeil dnexzn oilrn xn`c

ziibeq ef oi`e .ediiwfg rixc meyn `nrh `l`

`id `zlin e`le" xn`i `l m` ,cenlzd

(a,hq oiyecw) "oiqgei dxyr" wxtae ."ixn`c

dazekl eyaiy mzdc `thiy ab`e ,dl opiqxb

.o`kàì:xn`z m`e Ð ycw ixwi`c icina

ynyd `ae" aizkc ,miycw ixwi` inp dnexz

!dnexza lke` eyny aixrdc ,dnexza ixii` `xw `edde ,"miycwd on lk`i xg`e xdhe

ogky` `lc ,xn`w xf zlik`` `kd la` ,miycw ixwin dnexz ,`nh iab i`cec :xnel yie

.xf zlik` iab miycwúåàéùðs`e .dlg zlik` `le ,mitk ze`iyp `wec Ð laaa mitk

yeaik `pz i`d xaqc .`ixeqa enk laaa oiwcwcn oi` Ð opaxcn ied inp `ixeqac ab lr

.onwl gkenck ,mitk ze`iyp oicd `ed `ixeqa dlg zlik`e .yeaik diny cigiàìwelig

`ped axc `zbelta zeziixa jpd ibiltc xnel jixve Ð 'ek dnexz xaqwe dlgl dteb zepxb

oilrnc wcinl `ki` jytp dnn zeziixa jpdn cga ,ikd e`l i`c .opaxe ryedi axc dixa

,dnexzl dwfg `ixeqa dlg zlik` `ziinw `ziixalc ,inp ibilte .oiqgeil mitk ze`iypn

ipzw dipy `ziixaae .opaxc dlg zlik`l dwfg `iedc `ziixe`c dnexz zlik`c oky lke

.dlgl dwfg `ied `l ,`ixeqa dnexz epiidc ,zepxb weligc
zecr
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רח
oiglbn el`ea cenr dk sc ± iyily wxtzeaezk

÷åìñ åäìåë åàìrax` cg`k ldwd lk" aizkc ,laaa ex`yp oaex Ð.(a `xfr) "`eax

úåãòå.en` z`e eia` z` oixikny odk `edy micr e`a m` Ðàéä ä÷æç úåãòåÐ

dil ixw dwfg zecr ike ,dinza?ä÷æçë ä÷æç çëî äàáä úåãò,lawp zecrd Ð

elik`pe.cird dfy dwfg dze`l op` depi`x eli`k dnexzaìåãâ àåäù ú÷æçá åàÐ

oihib) `nlra opixn`ck,ipdka ixw ax :(a,hp

.ded odk e`lc ab lr s`eéåì åéøçà àø÷ùÐ

opixn`c ,eixg` `xew iel oi` ,`ed odk e`l i`e

odk my oi` m` :(my) oihib zkqnaÐdcxtzp

oi`y mewna `xew iel oi`c :opiyxtne .dliag

mewnay ,dliagd dcxtzp :miyxtn yie .odk

iel iptl zexwl l`xyi dvex m` ,odk oi`yÐ

`ki`c `kid la` ,odk my oi`c `wece .`xew

odkÐl`xyi `xwi `le ,dliagd dcxtzp `l

jkld ,mzd ded xg` odk `kde .iel iptl lecb

ded odk i`dc e`l i`Ðixw iel ded `l

.dixza`ïäë åéðôì àø÷ùiel i`dc e`l i`e Ð

`edÐmipy ,iyily `l` ipy `xew did `l

ikdc ,iyily `ede eiptl oixew eid mipdk

iel my oi` m` :oihib zkqna opixn`Ð`xew

.enewna odkäéåìì.oey`x xyrn el zzl Ð

ïøåâ íù ïéà íàåmy oi` m` Ðirxefd`eaz

.enewnaïéðîéæ.zxg` mrt Ðøãäyix Ð

.yiwlúåùéá øæòìà éáøì äééæç,eipt xifgd Ð

oiady .drx oira xfrl` iaxa lkzqpeitny

xn`yke ,df oeyl rny opgei iax`l df oeyl

.epnid dlaiw `l jkitl ,opgei iax mya dxn`

äùà åàéùäì`ed oizp e` xfnn `ny Ð.ùéù
äîåøú åìéëàäì åãéálkde ,odk `ed ixdy Ð

.dnexz el oiwleg
éðåìéáèäå
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úåãòwfgeny ,eixg` `xewd zngn odk `edy oircei ep`y :yexit Ð dwfg gkn d`ad

.iel `edy olàø÷ù:(a,hp) oihiba yxity ield wgvi iax yexitl Ð iel eixg`

`xwy `kd yxtl yi ,iel iptl lecb l`xyi `xwiy Ð dliag dcxtzp odk my oi` m`

.eixg` `xwy l`xyin ohw ,iel eixg`

àø÷ù.zg` mrt :yexit Ð odk eiptl

éøäÐ `ed odke df ipa xn`y

epl reci epi`y rnyn "`ed odke df ipa" hwpcn

`edye epa `edy cirdl `a `ede ,epa `ed m`

Ð epa `edy epl reci i`c .dyexb oa epi`y odk

m` :dnize .e"ie `la ,odk df ipa hwpinl dil ded

ebna oiqgeile dnexzl `nlr ilekl on`p `di ok

ab lr s`c :xnel yie !epa epi` xn` ira i`c

,`ed aexw eixaclc ,onidn `l ebn `ki`c

Ð jixacl :(`,fn zenai) "ulegd"a opixn`ck

on`p mc` oi`e .izekl zecr oi`e dz` izek

ip` :jenqa xn`w iaxc ab lr s`e .epa z` leqtl

elik`dl ecia ixdy dnexza elik`dl epin`n

eixacl `ed aexwc ab lr s` `nl` ,dnexza

meyn ,dil opipnidn i`ce mzd Ð ebna on`p

i`d la` .epa `edy opirci elit` ebn dil zi`c

.ebn `kil Ð epa `edy opirci ded i` ,ebn

ïîàðab lr s` :yexit Ð dnexza elik`dl

xaqwc .aexw `edy ,`ed `l` `kilc

on`p oi`e .oiqgeil dnexzn oilrn oi` :iax

xg` mr sxhvdl :yexit Ð dy` e`iydl

iz` `zyde .aexw `edy oeik ,dy` e`iydl

icigi epin`n dz` m` :`iig iax xn`c `d xity

Ð aexw `edy it lr s` ,dnexza elik`dl

yxtl oi` la` .dy` e`iydl xg` mr edpin`d

epi`c `hiytc ,dy` e`iydl icigi on`p oi`c

edpin`d `iig iax xn` ded `l `dae .on`p

cg` crc xninl `pz mey hinzyin `lc ,`yil

xg` mr on`pc yxtl oi` inp `dae .oiqgeil xyk

micr ipy jixv ded i`c ,dnexza elik`dl

dnexzn oilrnc xaq ded ok m` Ð dnexza

epi`c oeik ,aexw xiykn ikid ok m`e ,oiqgeil

dil `xiaqc oeik :xn`z m`e .dy` e`iydl on`p

opinwen ikid ok m` ,oiqgeil dnexzn oilrn oi`c

(a,ciw `nw `aa) "`xza lfebd"aiaxc `idd :

,opaxc dnexza on`pe ,enez itl giqna onwlc

,iaxl `de ,onidn `l `ziixe`c dnexza la`

Ð oiqgeil dnexzn oilrn oi`c dil `xiaqc oeik

opaxc dnexzn oilrnc dil `xiaq ok m`

`kid lkc ,lirl rnynck ,`ziixe`c dnexzl

oilrn oi` c"nl iywz `lc meyn epiid Ð `kti` e` `ziixe`c dlgl opaxc dnexzn oilrnc lirlc xninl opikxvnc i`dc :xnel yie !`ziixe`c dnexza inp lik` opaxc dnexza lik`c

Ð oilrn oi` xn`c o`nl oia oiqgeil dnexzn oilrn xn`c o`nl oia ,`nlr ileklc :d`xp cere .oilrn xn`c o`nk dil `xiaqc xyt` "lfebd"a iy` ax la` .oiqgeil mitk ze`iypn

ilekl oilrn oi` Ð ux`l dveg znexz e` zexit znexz la` .`ziixe`c `ied ycwnd onfay oeik ,`ziixe`c dlgl ,opaxc `id elit`e ,l`xyi ux` ly xdvie yexiz obc znexzn oilrn

lfebd"c `idde ,laaa `l la` ,`ziixe`cl opaxcn oilrn xn` `ixeqa `ziixe`c dlg e` l`xyi ux` znexza `wecc .opaxc l`xyi ux` ly xdvie yexiz obc znexzl elit` ,`nlr

xn`c o`nle .ux`l dveg e` zexit znexza epiid Ð opaxc dnexza dl iwene ,ophewa e`xy dn olceba cirdl mipn`pc onwlc oizipzn oke .ux`l dveg e` zexit znexza ixii` "`xza

`wece ,opaxc dfd onfa dnexz :(a,en dcp) "otec `vei" wxta dil `xiaq iqei iax `dc .oilrn ,opaxc `id elit` ,l`xyi ux`c xdvie yexiz obc znexzn elit` oiqgeil dnexzn oilrn

lek` seqale opaxc dnexza lek` `xwirn lirl xn`c `de .oilrnc dcen ded Ð oiwleg oi`c xaq ded i` `d ,oilrn oi`c dil zi`c `ed eax `la carl dnexz oiwleg xaqwc meyn

ab lr s` .`ziixe`c dnexzl mitk ze`iypn oilrny ,dleba mitk mi`yep eidy meyn `l` ,`ziixe`c dnexza oilke` leabd iycw dleba oilke` eidy gkn `l Ð `ziixe`c dnexza

mlrd `ly dn ,lek` `l `ziixe`ca ,lek` opaxc dnexza xn`wc `pyil `eddle .jka yegl oi` Ð exizn did dlik` gkny rnyn 'ek dleba oilke` mziid dna mkzwfga mz` ixdc

.ediiwfg rixc meyn epiid Ð `ziixe`c dnexzl mitk ze`iypnïîàðezy`e `ed `viy in :(a,hr oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta opzc :xi`n oa wgvi epiax dywd Ð dnexza elik`dl

jixv oi` Ð milecbd lr di`x `iad :mzd `ipzc ,`xnba mzd gkenck ,dnexza mlik`dl on`p epi`e ,eipa lr di`x `iadl jixv ,ezy` dzne ,mipa enr `iad xfgyke ,mid zpicnl

`l` epy `l :dlr yiwl oa oerny iax xn`e .miphwd lr di`xepiaxe .bilte `ed `pz iaxc :uxize ?dnexza elik`dl on`p a`c `kd iax xn`w ikide .`l Ð oiqgeil la` ,leabd iycwa

mzd xn`wc `de .oiqgeie mitk ze`iype dnexz oebk ,dyecw xac lkl epiid mzdc leabd iycwe .cg` cr it lr dpedkl oilrn oi` xn`c ,dcedi iaxk `iz` oiyecwc `iddc :xne` mz

ezy`a `kd ,inp i`] .zewfgd lr oilweq xn`c :dinrhl opgei iax `cf`e ,oiqgeil s` :xn` opgei iax ,mzd wiqnck .eci lr sexyle lewql oebk ,daxewl oiqgei epiid Ð `l oiqgeil la`

.[mzd xn`ck ,di`x `iadl jixv oi`c ,enråãéáùepivny enk !ebn df oi` ok m`e ,dzin xg` elik`dl ecia oi` `d ?ebn i`da dnexz lr eze` oin`p ji` :dniz Ð dnexza elik`dl

el zzl i` ?`zkld i`nl .'ek xeka ipa df xnel mc` on`p dcedi iax xn` o`kn ,mixg`l epxiki "xiki" :`ipzc (a,gr) oiyecwc `xza wxtae ,xeka iab (a,fkw `xza `aa) ,"oilgep yi"a

on`pc oeik `kdc ,inc `lc :xnel yie !ecia oi`y itl ,on`p ded `l `xw e`l i` ,`nl` .qqeb `edyk el eltpy miqkpa ,`kixv `l ?dil aidi `l in dpzn dil azinl ira eli` Ð mipy it

.dzin xg`l elit` on`pc `ed `xaq Ð eciac meyn eiiga elik`dl
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zeaezk(oey`x meil)

ixd÷eìñ eälek åàìmirax` m` ik ,enr elr l`xyi lk `l - ¨§©
z`ia' ef oi`y oeike ,ux`l uega x`yp mrd aexe ,yi` sl`

.`ziixe`cn dlg aeig oi` ,'mklek
mitk ze`iypn oilrny ztqep `ziixan gikedl dqpn `xnbd

:oiqgeil,òîL àz`id dn ,`ziixaa epipyúeàéNð ,äpeäëì ä÷æç ¨§©£¨¨¦§¨§¦
å ,íétkok÷eléça dnexz.úeãòå ,úBðøbike ,denzl yie,úeãò ©©¦§¦§¨§¥¥

,àéä 'ä÷æç'milrnd dwfgd ipiipr z` dpen `pzdy oeike £¨¨¦
.'dwfg' oicn dpi` ixde ,dlrn 'zecr'y mb azk recn ,dpedkl

åàì àlàc yxtl yi i`ce -øîà÷ éëä,`ziixaa `pzdúeàéNð ¤¨¨¨¦¨¨©§¦
ék íétk[enk-]úeãòjk xenb xexia `id zecry enke ,`id ©©¦¦¥

,dfa `ed mdipia oeincde ,i`cee xenb xexia `id mitk ze`iypäî̈
úeãòeze` dlrníétk úeàéNð óà ,ïéñçeéìeze` dlrn.ïéñçeéì ¥§£¦©§¦©©¦§£¦

:`xnbd dgecàì`pzd xn`y dn `l` ,ok yxtl gxkd oi` - Ÿ
epiid 'zecr',ä÷æç çkî äàaä úeãòbdep `edy eilr ecirdy ¥©¨¨¦Ÿ©£¨¨

`id ixdy ,dpedk ibdpna.ä÷æçk©£¨¨
:jkl `nbec `xnbd d`ianeénà éaøc dén÷ì àúàc àeää ék- ¦©©£¨§©¥§©¦©¦

e in` iax iptl `ay mc`a didy dyrnd enkdéì øîà,in` iaxl ¨©¥
äæa ép÷æçeîipelt mc`a -déì øîà .ïäk àeäL,in` iaxúéàø äî §§©¦§¤¤Ÿ¥¨©¥¨¨¦¨

.odk `edy cirn dz` ok zngny ,ea,déì øîàizi`xàøwL ¨©¥¤¨¨
dxeza.úñðkä úéáa ïBLàøoey`x `xw m`d ,el`ye in` iax xfg ¦§¥©§¤¤

,ïäk àeäL ú÷æçaminkg epwizy enke(.hp oihib)`xew odky §¤§©¤Ÿ¥
,oey`xBàoey`x `xwyìBãb àeäL ú÷æçamy did `ly ,dxeza §¤§©¤¨

mkg cinlz l`xyiy `ed oicde ux`d mr odkd didy e` ,odk
izi`x ,mc` eze` el aiyd .odk `edy di`x ef oi`e ,el mcew

,éåì åéøçà àøwLoi`y ote`a ixdy ,odk zwfga `xwy di`x efe ¤¨¨©£¨¥¦
.llk `xew iel oi` ,odk oey`xd dlerdäpeäëì énà éaø eäìòäå§¤¡¨©¦©¦¦§¨

,åét ìò.'dwfg gkn d`ad zecr' ef ixde ©¦
:'dwfg gkn d`ad zecr'l ztqep `nbecéaøc dén÷ì àúàc àeää©©£¨§©¥§©¦

,éåì ïa òLBäéea ép÷æçeî ,déì øîàmc`,éåì àeäL äæxyt`e §ª©¤¥¦¨©¥§§©¦§¤¤¥¦
.oey`x xyrn elik`dldéì øîàe ,iel oa ryedi iaxúéàø äî,ea ¨©¥¨¨¦¨

àøwL ,déì øîàdxeza.úñðkä úéáa éðLryedi iax eze` l`y ¨©¥¤¨¨¥¦§¥©§¤¤
ipy `xw m`d ,iel oaBà ,éåì àeäL ú÷æçaziaa odk did `l `ny §¤§©¤¥¦

df mc` `xw eixg`e ,oey`x dxeagay lecbd `xwe ,zqpkd
ìBãb àeäL ú÷æçaizi`x ,mc` eze` el aiyd .eixg` `xwy inn §¤§©¤¨

,ïäk åéðôì àøwLoi` m` `l` ,odk xg` `xew l`xyi oi` mlerle ¤¨¨§¨¨Ÿ¥
,aey `xewe odkd xfeg iel myìò äiåìì éåì ïa òLBäé éaø eäìòäå§¤¡¨©¦§ª©¤¥¦¦§¦¨©

,åét.'dwfg gkn d`ad zecr' ef ixde ¦
:'dwfg gkn d`ad zecr'l ztqep `nbecLéøc dén÷ì àúàc àeää©©£¨§©¥§¥

Lé÷ìedéì øîà .ïäk àeäL äæa ép÷æçeî ,déì øîà,yiwl yixäî ¨¦¨©¥§§©¦¨¤¤Ÿ¥¨©¥¨
,[déì øîà] .úéàøizi`xdéì øîà .úñðkä úéáa ïBLàø àøwLyix ¨¦¨¨©¥¤¨¨¦§¥©§¤¤¨©¥

mb ike ,yiwlåéúéàøeze` zi`x -úBðøbä ìò ÷léçLlhpy - §¦¦¤¦¥©©§¨
.mipdkd jxck dcya dnexzøæòìà éaø Bì øîà,yiwl yixlåik ¨©©¦¤§¨¨§

ïøBb íL ïéà íàlhep epi`e enewna d`eaz irxef my oi`y - ¦¥¨¤
m`d ,dnexzäìèazwfg.äpeäk ¨§¨§¨

:mixacd zelylzyd z` zxtqne dkiynn `xnbdïéðîéæmrt - ¦§¦
zxg`ïðçBé éaøc dén÷ éáúé eåäiax iptl miayei micinlzd eid - £¨§¦©¥§©¦¨¨
,opgeidén÷ì äNòî àä ék àúàdyrn eze` oirk mdiptl `ae - £¨¦¨©£¤§©¥

e ,lirlc,Lé÷ì Léø déì øîà,mcewd dyrna xn`y itkåéúéàø ¨©¥¥¨¦§¦¦

zi`x m`d -ïøBbä ìò ÷léçL.mipdkd jxck,ïðçBé éaø déì øîà ¤¦¥©©¤¨©¥©¦¨¨
åikäìèa ïøBb íL ïéà íàzwfg.äpeäkyiwl yix oiad jk jezne §¦¥¨¤¨§¨§¨

xn` `l mcewd dyrna dprh dze` z` el xn`y xfrl` iaxy
,ezrc efy opgei iaxn rnyy `l` ,ezrcn okøãäyix xifgd - £©

e ,eipt z` yiwlúeLéa øæòìà éaøì dééæçxfrl` iaxa lkzqd - ©§¥§©¦¤§¨¨¦
e zetref miptaøîà,el'àçôð øá'c éléî zòîLdf xac zrny - ¨©¨©§§¦¥§©©§¨

ilk dyerd gtp did eia`y itl '`gtp xa' dpeknd] opgei iaxn
,[lfxadéîMî ïì zøîà àìåm` ixde ,enya z`f il zxn` `le - §Ÿ¨©§§¨¦§¥

dyrna eixack dkld wqet iziid ezrc `id oky il xne` ziid
.iptl `ay mcewd

* * *
dpyna epipy(:bk),cg` cr it lr dpedkl milrn minkg zrcly

:aexw `ed cr eze`y ote`a oicd z` zxxan `xnbdéaøiax - ©¦
,`iypd dcediãç ,àéiç éaøåmdn cg` -åéáà ét ìò ïa äìòä §©¦¦¨©¤¡¨¥©¦¨¦

äpeäëìepa `edy weyd on cg` lr cirde ,eiptl xyk odk `a - ¦§¨
.dpedk zwfga eze` wifgde ,dxiyk `idy ezy`n el clepyãçå§©

mdnäiåìì åéçà ét ìò çà äìòälr cirde eiptl xyk iel `a - ¤¡¨¨©¦¨¦¦§¦¨
eze` wifgde ,xyk iel `ed mb ixde ,`ed eig`y weyd on cg`

.diel zwfga
iax iptl dfi`e iax iptl `a dxwn dfi` gikedl dqpn `xnbd

:`xnbd dgiken .`iigíéizñzgikedl yi -éaøcy `edïa äìòä ¦§©¥§©¦¤¡¨¥
àéðúc .äpeäëì åéáà ét ìò,`ziixaaàaL éøäwfgend mc` ©¦¨¦¦§¨§©§¨£¥¤¨

dpedkaøîàå,epl reci epi`y mc` lréða`edàeä ïäëå ,äæ- §¨©§¦¤§Ÿ¥
,dxiyk en` mby itl ,llg epi`e `ed xyk odkïîàð`ed ¤¡¨

äMà BàéOäì ïîàð Bðéàå ,äîeøúa Bìéëàäìyygn ,dxiyk §©£¦¦§¨§¥¤¡¨§©¦¦¨
`edy micr `iaiy cr ,ldwa `eal leqtd `ed oizp e` xfnny

,epa,àéiç éaø Bì øîà .éaø éøácixde ,mixacd oia weligd dn ¦§¥©¦¨©©¦¦¨
,jytp dnnBðéîàz ,äîeøúa Bìéëàäì Bðéîàî äzà íàok mb ¦©¨©£¦§©£¦¦§¨©£¦

,äMà BàéOäì Bðéîàî äzà éà íàå ,äMà BàéOäìok enkàì §©¦¦¨§¦¦©¨©£¦§©¦¦¨Ÿ
Bì øîà .äîeøúa ìBëàì Bðéîàz,iaxBìéëàäì Bðéîàî éðà ©£¦¤¡¦§¨¨©£¦©£¦§©£¦

,äîeøúameynBãéaLa`d ly,äîeøúa Bìéëàäì`eaiy `la mb ¦§¨¤§¨§©£¦¦§¨
mipzep lkde dpedka wfgen a`d ixdy ,oic ziaa jk lr cirdl

.ezeyrl eciay xac lr on`p mc`e ,dnexz elBðéîàî éðéàå§¥¦©£¦
äMà BàéOäìmeyn ,dxiyk,äMà BàéOäì Bãéa ïéàLjixv ixdy §©¦¦¨¤¥§¨§©¦¦¨

oin`n iaxy `ziixaa x`ean mipt lk lre .dy`d znkqdl `ed
:`xnbd zniiqn .odk `edy epa lr cirdl a`líéizñzok` - ¦§©¥

.eiptl `ay dyrna ok xn`y `ed iaxy `id dgked
:`xnbd dtiqenîeepgkedy jkéaøcy `edåéáà ét ìò ïa äìòä ¦§©¦¤¡¨¥©¦¨¦

,äpeäëìy gikedl yiàéiç éaøy df `edét ìò çà äìòäzecr ¦§¨©¦¦¨¤¡¨¨©¦
,äiåìì åéçàcirnd a` oia wlgn `iig iaxy `xnbd dzr dxaqe ¨¦¦§¦¨

.eig` lr cirnd g` oial epa lr
:`xnbd dywnezrclàðL éàî ,àéiç éaødpey dna -ïax`yn ©¦¦¨©§¨¥

,mc`àìc`ziixaa gkeny enke ,dpedkl ezelrdl eia` on`p §Ÿ
meyn edf ixd ,iax lr wlgy,åéáà ìöà àeä áBø÷caexw oi`e §¨¥¤¨¦

ok m` ,cirdl on`pénð çà`ed ji`d ,iel `edy eig` lr cirny ¨©¦
ixde ,on`p,åéçà ìöà àeä áBø÷.`iig iax epin`d recne ¨¥¤¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zeaezk(iying meil)

oie`l iaiign miclepd,ïéøæîî àáé÷ò éaø äNBòxaeq `edy oeik ¤©¦£¦¨©§¥¦
,mda miqtez oiyeciw oi`yìBãb ïäëì äðîìàî õeçdyexb e` ¥©§¨¨§Ÿ¥¨

,xfnn cled oi`y ,heicd odkläøBz äøîà éøäL(eh-ci `k `xwie) ¤£¥¨§¨¨
dN` z` dpf dllge dWExbE dpnl`'çwé àìrn dlEzA m` iMeiO ©§¨¨§¨©£¨¨Ÿ¨¤¥¤Ÿ¦¨¦¦§¨¥©¨

,dX` gTiìlçé àìåodky df weqtn yexcl yie ,'eiOrA Frxf ¦©¦¨§Ÿ§©¥©§§©¨
,dpnl` gweld lecbäNBò àeä 'ïéìeléç',millg miyrp eipa - ¦¦¤

,dpedk oicn millgznyïéøæîî äNBò ïéàåxfnn cled oi` - §¥¤©§¥¦
oic ixdy ,ea miqtez oiyeciwy xaeq `edy di`x efe ,jk meyn
`vnp ,eixeda oiyeciw eqtz `lyk `ed cled lr zexfnn
,died da yiy dy` lka `ed qpw aeig ipnizd oerny zrcly

zrcle .da miqtez oiyeciw ixdy ,lecb odkl dpnl` df llkae
hrine ,qpw yi dniiwl die`xd dy`a wx `iqpn oa oerny iax

.qpw dl oi` ,eilr dxeq` `idy oeikc ,lecb odkl dpnl` dfa
:zl`eye `xnbd dkiynn,ááLé éaøìeiax xaeq m` ,xnelk §©¦§¥¨

ixac zpada i`niq iax lr wlegy aayi iaxk `iqpn oa oerny
`aiwr iaxóñBé ïa àáé÷ò ìò çåöðå eàBa ,øîàcmixfnn daxny §¨©§¦§©©£¦¨¤¥

,l`xyiaäéäL`aiwr iaxøîBàyìàøNéa äàéa Bì ïéàL ìk- ¤¨¨¥¨¤¥¦¨§¦§¨¥
,lecb odkl dpnl` elit`e ,dxeq` ez`iay,øæîî ãìeäok m` ©¨¨©§¥

.eäééðéa éàî©¥©§
:`xnbd daiyn,eäééðéa àkéà¦¨¥©§
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zeaezk(ipy meil)

lr cirdy g`l `iig iax oin`dy dyrn eze`a :`xnbd zvxzn
df did ,iel `edy eig`Bnez éôì çéñîaenvr lr xtiqy - §¥¦©§¦

did eixac jezne ,cirdl zcgein dpeek `la ,enr rxi`y dyrn
aexw oi`y ,cirdl ezpeeky mewna ok oi`y dn ,iel eig`y oaen

e .on`pàä ékenke -íãàa äNòî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ¦¨§¨©©§¨¨©§¥©£¤§¨¨
÷Bðéz éðàLk épøeëæ ,øîàå Bnez éôì çéñî äéäL ,ãçàiziidyk - ¤¨¤¨¨¥¦©§¦§¨©§©¦§¤£¦¦

ohwàaà ìL Bôéúk ìò ákøeîe,miphwd jxckúéaî éðeàéöBäå §¨©§¥¤©¨§¦¦¦¥
øôqä,ea izcnlyéðeìéaèäå ézðzek úà éðeèéLôäåipxdhl ick ©¥¤§¦§¦¦¤¨§¦§¦§¦¦

ie`x did`yáøòì äîeøúa ìBëàìdtiqen .meid aixriy xg` - ¤¡¦§¨¨¤¤
:`xnbdàéiç éaøådidda íéiñî,exetiq z` mc` eze` miiq jky §©¦¦¨§©¥¨

ïéìéãa éøéáçå[miyxet-]épnî,ip`nhl `lyïðçBé' éúBà ïéøB÷ eéäå ©£¥©§¥¦¦¤¦§¨¦¦¨¨
,åét ìò äpeäëì éaø eäìòäå .'úBlç ìëBàitl giqn didy oeik ¥©§¤¡¨©¦¦§¨©¦

g`d z` dlrd okle ,on`p `edy dcen `iig iax s` dfae ,enez
.enez itl giqdy eig` it lr diell

* * *
:dpedkl dwfg oiprn ,ztqep `ziixa d`ian `xnbdéaø ,àéðz©§¨©¦

L íLk ,øîBà øæòìà ïa ïBòîLzlihpäîeøz`id oxebd ziaaä÷æç ¦§¤¤§¨¨¥§¥¤§¨£¨¨
dgkedeCk ,äpeäëìzlihpïBLàø øNòî`id.äpeäëì ä÷æç ¦§¨¨©£¥¦£¨¨¦§¨

ä÷æç dðéà ïéc úéáa ÷ìBçäå.oldl x`eai df oice ,dpedkl §©¥§¥¦¥¨£¨¨
xyrn jk' :`ziixaa epipy .`ziixad ixac z` zxxan `xnbd

ixd :`xnbd ddnz .'dpedkl dwfg oey`x,àeä éåìc ïBLàø øNòî©£¥¦§¥¦
:`xnbd zvxzn .odk `edy dgiken ezlihp cvike ,odk ly `le

zxaeq ef `ziixaäîeøz ,àéðúc ,äéøæò ïa øæòìà éaøkwx zpzip §©¦¤§¨¨¤£©§¨§©§¨§¨
,ïäëìeïBLàø øNòîwx ozipì,éåìxn`py(ek gi xacna)mIeld l`e' §Ÿ¥©£¥¦§¥¦§¤©§¦¦

,'xUrOd z` l`xUi ipA z`n Egwz iM mdl` Yxn`e xAcYéøác §©¥§¨©§¨£¥¤¦¦§¥¥§¥¦§¨¥¤©©£¥¦§¥
ïBLàø øNòî ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø .àáé÷ò éaøozip,ïäëì óà ©¦£¦¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¥©£¥¦©§Ÿ¥

.dpedkl di`x `id oey`x xyrn zlihp eixacle
:`xnbd dywnøîàc øeîéàxn` `l o`k cr -ïa øæòìà éaø ¥§¨©©¦¤§¨¨¤

äéøæòozip oey`x xyrny `l`,ïäëì óàwx ozipy j`àìå ïäëì £©§¨©§Ÿ¥§Ÿ¥§Ÿ
øîà éî éåììoey`x xyrny dxeza yxetn ixde ,ok xn` ike - §¥¦¦¨©

`ny ,dpedkl dgkedk zaygp ezlihp cvik ok m`e ,iell ozip
.iel `ed df mc`
:`xnbd zvxznïéàxyrny xaeq dixfr oa xfrl` iax ,ok` - ¦

ozip `ed dxezd ony s`e ,iell `le odkl wx ozip oey`x
mewn lkn ,mdipylàøæò eäðéñð÷ã øúaz` `xfr qpwy xg`l - ¨©§©§¦§¤§¨

ux`l laan enr elr `ly oeik ,oey`x xyrn elhi `ly miield
l`xyi(:et zenai)lhepde ,xyrn llk milhep miield oi` aey ,

.odk `edy di`x ef oey`x xyrn
nbd dywn:`xdéì eáäéå eøwéà àîìãåiell epzpy dxw `nye - §¦§¨¦§§¨£¥

.odk `edy di`x ef recne ,`xfr mqpwy ixg` s` oey`x xyrn
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,àcñç áø øîàote` dfi`a - ¨©©¦§¨¨¨§©¨§¦¨

,oey`x xyrn zlihp ici lr dpedkl miwifgny ,`ziixaa xaecn
àeä ïäëc éàäc deáàa ïì ÷æçeîc ïBâkly eia`y mircei ep` - §§§¨¨©£©§©§Ÿ¥

,odk `ed mc` eze`àì÷ déìò ÷ôðålew `vi df mc` lre -ïác §¨©£¥¨¨§¤
,àeä äöeìç ïáe äLeøbzyecwn llgzpy 'llg' `ed ixde §¨¤£¨

,dpedkdúBðøbä úéáa øNòî déãéãì déì e÷ìçåel epzpy e`xe - §¨§¥§¦¥©£¥§¥©§¨
xnel oi`c ,jkl mrhde ,odk `edy giken dfe ,dcya xyrn

xeza wlgy,éåìxexay oeik,àeä éåì åàìceia`y epl reci ixdy ¥¦§¨¥¦
`l` .odkøîéîì àkéà éàîxyrn el epzpy mrha xnel yi dn - ©¦¨§¥©
c ,oey`x,àeä äöeìç ïa Bà äLeøb ïa,ok xnel oi` ,l`xyik epice ¤§¨¤£¨

ixdyøeñà ïBLàø øNòî øîàc ïàîì àéòaéî àìdlik`a,íéøæì Ÿ¦©§¨§©§¨©©£¥¦¨§¨¦
i`ce ok m`déì éáäé eåä àìc,oey`x xyrn el mipzep eid `ly - §Ÿ£¨£¦¥

,ezlik`a xeq`d xfk epic ixdyøNòî øîàc ïàîì eléôà àlà¤¨£¦§©§¨©©£¥
øzeî ïBLàødlik`aeäì ÷tñéîì éléî éðä ,íéøæìwx edf ixd - ¦¨§¨¦¨¥¦¥§¦§©§

,lek`l xyrn mdl zzl iell xzeny df oiprlúøBúa ìáà£¨§©
déì éáäé àì ä÷eìçmiiwl ick mdl epzil leki ziad lra oi` - £¨Ÿ¨£¦¥

el mipzep eid `l i`ce llg did m`e ,xyrnd zpizp oic z`
odk `edy di`x ef ixd el mipzepy e`xy oeike ,oxeba xyrn

.xyk

:`ziixad ly `tiqd z` zx`an `xnbddðéà ïéc úéáa ÷ìBçäå§©¥§¥¦¥¨
.ä÷æçznkqda dnexza wlegl dpeekdy `xnbd dzr dpiade £¨¨

:`xnbd ddnz .oic ziaàéåä àëéä ,ä÷æç àéåä àì ïéc úéáa éà¦§¥¦Ÿ©§¨£¨¨¥¨©§¨
ä÷æçok izni` ,oic zia it lr wlgyk dpedka ewifgp `l m` - £¨¨

zia it lr wleg `edy efn dlecb dgked yi ike ,dpedkl ewifgp
.oic

:`xnbd zvxzn,úLL áø øîàdnexz lhpy `ziixad zpeek oi` ¨©©¥¤
`l` ,oic zia it lr zepxbd ziaaéñëða äîeøz ÷ìBçä ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©©¥§¨§¦§¥

,ä÷æç dðéà ,ïéc úéáa åéçà íò åéáà,miyp izy `ypy odk ,xnelk ¨¦¦¤¨§¥¦¥¨£¨¨
zne ,llg dpae dvelg e` dyexb `idy odn zg` lr lewd `vie
miqkpd jezae ,miypd izyn mipad iptl eiqkp eltpe ,a`d
lhp llg wtq `edy oa eze` m` s` .dnexz zexit mb mi`vnp
`iadl eilr `l` ,ezexykl di`x ef oi` ,dnexzd zyexia ewlg
`ziixad dxn`y edfe ,lewd z` lhal ick en` zexyk lr micr

.'dwfg dpi` oic ziaa wlegd'
:`xnbd dywnàèéLtlhepy jka ,xyk odk `edy di`x ef oi`y §¦¨

:`xnbd zvxzn .dyexia ewlgàîéúc eäî,xnel xyt` did - ©§¥¨
ðäcîäìéëàì énð éàä äìéëàì Cdy`dn mig`d x`yy jkn - ¦§¨¨©£¦¨©©¦©£¦¨

oad s`y di`x ef ,dlke`l ick dnexzd z` milhep dxiykd
m`y ,dlke`l ick dnexzd z` lhep llg `edy lew eilr `viy

zd z` mipzep oic zia eid ok `lmiwfgend mig`l wx dnex
oileg zexit mipzep eid lew eilr `viy oa eze`le ,zexyka

.dlke`l leki epi`y inl dpzil dnexza lflfl `l ick ,ecbpkà÷̈
ïì òîLî,miax dnexzd zexit eidy okzi `l` ,ok xnel oi`y ©§©¨

,deya mda ewlg okle ,df oal zzl oileg zexit mcbpk did `le
eðääìéëàì Czexit z` milhep mzexyka wtq oi`y mipad - ¨¨©£¦¨

e ,dlik`l dnexzdéðeaæì éàäz` lhep lew eilr `viy oad - ©§©¥
odk `edy di`x el oi`e ,mixyk mipdkl dxkenl ick dnexzd

.xyk

* * *
dpyna epipy(:bk):ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî ïéà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥©£¦¦§¨©¦¥

.'eëå ãçàla` ,oixxer yiy mewna izni` ,xfrl` iax xn` ¤¨§
oa oerny oax .cg` cr it lr dpedkl oilrn oixxer oi`y mewna
cr it lr dpedkl oilrn ,obqd oa oerny iax meyn xne` l`ilnb

.cg`
,dywe ,zwelgn o`k yiy d`xp dpynd oeyln :`xnbd dywn

ixac ixdyeðééä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøixac,øæòìà éaøixdy ©¨¦§¤©§¦¥©§©¦¤§¨¨
mewna on`p cg` cry xn` `l l`ilnb oa oerny oax s` i`ce
oi`y mewna on`p cg` cr mdipy ixacly `vnpe ,oixxer yiy

.ewlgp dnae ,oixxer
:`xnbd zxxanàîéz éëåy xnel dvxz m`e -àkéà ãç øòøò §¦¥¨©§¨©¦¨

eäééðéa,ezpedk lr xrxrl cg` cr wx `ay ote`a ewlgpy - ¥©§
ãç øòøò ,øáñ øæòìà éaøclr s` `ed odkd z` lqetd xerxr - §©¦¤§¨¨¨©©§¨©

z` xiykdl ick eyigknd cg` cr lirei `l dfae ,cg` cr ici
,exiykdl micr ipy jixv `l` ,odkd,øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå§©¨¦§¤©§¦¥¨©

éøz øòøòf`e ,micr ipy ici lr wx `ed odkd z` lqetd xerxr - ©§¨§¥
on`p cg` cr oi`,cg` cr ly xerxr did m` la` ,exiykdl

c ,ok xnel oi` .exiykdl xg` cr on`pïðçBé éaø øîàälr ¨¨©©¦¨¨
epizpyn,íéðMî úBçt øòøò ïéà ìkä éøácepi` cg` cr eli`e ¦§¥©Ÿ¥©§¨¨¦§©¦

.dpedkd zwfg lr xrxrl on`p
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,àlàiax ewlgp ote` dfi`a - ¤¨¨¨§©¨§¦¨

lr xrxrl micr e`ayk `l ,l`ilnb oa oerny oaxe xfrl`
ote`a `l` ,ezexykàeä ïäëc éàäc deáàa ïì ÷æçeîcwfgen - §§¨¨©£©§©§Ÿ¥

,oa el clepe ,odk `edy df ly eia`a epleclepyk cindéìò ÷ôð̈©£¥
àì÷,dxexa zecr `ll ,lew eilr `vi -äöeìç ïa Bà äLeøb ïác ¨¨§¤§¨¤£¨

déðéúçàå ,àeädlrny ,xacd xxaziy cr ezpedkn edecixede - §©£¦¥
did `l m` ,elqetl odk lr `veiy lew lk xxal dpedka eyr

.clepyk cin dpedka wfgeneedecixedy xg`làúà[`a-]ãò £¨¥
ïäëc déa àðòãé ,øîàå ãçàxyk,àeä,dxiyk en` dzidy ¤¨§¨©¨©§¨¥§Ÿ¥
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oiglbn el`e` cenr ek sc ± iyily wxtzeaezk
éðåìéáèäå,zety`a gthn wepiz mzqy iptn Ð.my oiievn mivxyeáøòìjixvc Ð

.yny axrdïéã úéáá ÷ìåçäåeid xira reawd oic zia it lry jzrc `wlq `w Ð

dwfg ied `l oic ziaa i` :jixt dinwle .zepxbd ziaa dnexz el oiwlegÐ`ied `kid

dwfg?àøæò åäðéñð÷ã øúáyi" wxta zenaia opixn`ck ,edl eazil `lc ,miell Ð

.(a,et) "zexzenàåä éåì åàìã éåì,xnelk Ð

iwetql `kil ielaÐ.odk eia` `dcïàîì
'åë øîàã.(my) zenaia `id `zbelt Ðéñëðá

ä÷æç äðéà 'åë åéáàlew eilrn ziaydl Ð

.llg `ede ,dyexb `idy en` lr `veid

àèéùô.eia` z` yxei llg `ed elit` `dc Ð

øæòéìà éáø åðééä ïåòîù ïáøi`ce `dc Ð

iedilc oerny oax xn` `l oixxer yiy mewna

oixxer oi`y mewna oilrn xn` ike on`p cg

.xn`wãç øòøò øáñ øæòéìà éáøãied Ð

.exiykdl eilr on`p cg` oi`e ,xrxr÷ôðå
àì÷ äéìò.zecr `le ,`nlra lew Ðäéðéúçàå

dlrny ,xacd z` ewcaiy cr dpedkd on Ð

.dpedkl `ed
äéðé÷ñàå
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18

çéñîáeia` it lr oa dlrd `iig iax `nlc ?`ed ikdc ol `pne ,xn`z m`e Ð enez itl

:wgvi epiax xne`e !giqn `la elit` eig` it lr g` dlrd iaxe ,enez itl giqna

iaxc xyt` i`c :cere .dyrn iax dyr ,iaxc `zlin `ziixaa ipzwc i`nac `nzqnc

elik`dl eciay xnel jiiy oi` mzdc Ð giqn `la elit` diell eig` it lr g` dlrd

.mixfl xzen oey`x xyrn xn`c o`nl ,xyrn

úéáî,car `edy xnel `ly hwp Ð xtqd

.(`,gk zeaezk) oiwxit seqa xn`ckïéàxza

le Ð `xfr edpiqpwcied `qpw mcewc `aiwr iax

iaxl la` ,mipdkl s` Ð `qpw xza ,iell `wec

Ð odkl s` ied `qpw inwnc ,dixfr oa xfrl`

oey`x xyrnc `de .`wec odkl ied `qpw xza

,dixfr oa xfrl` iaxk `iz` Ð dpedkl dwfg

:miyxtne ,oi` oiwgeny yie .`aiwr iaxk `le

elit` ied Ð `xfr edpiqpwc xza xn`wc `dc

odkl `nlr ilekl ied `qpw xzac ,`aiwr iaxl

`dc ,mcia `ed yeaiye ."`l`" enk iede ,`wec

s` iell oey`x xyrnc giken zenewn dnka

:(`,l oihib) "hbd lk" wxta opzck ,`qpw xza

yixtn zeidl ield z`e odkd z` zern delnd

oal xn`y l`xyi :`xnba mzd oke .'ek odilr

oileg) "rexfd" wxtae ,icia jia`l xyrn xek iel

dnka oke !`ed ielc oey`x xyrn :jixt (a,`lw

xn`c o`nlc :cere .`aiwr iaxk epiide ,zenewn

`ail`c ?dpedkl dwfg ied ikid Ð miiprl `qpw

zenai) "zexzen yi" wxt seqa ibilt `aiwr iaxc

`ki`e ,mipdkl `qpw xn`c o`nl `ki`c (a,et

ied dixfr oa xfrl` iaxlc ,miiprl xn`c o`nl

.`qpw mcew enk ,mixiyrl elit`e ,odkl `wec

`qpw xn`c o`nle .elr ixdy ,`xfr mqpw `lc

mipdkl `le ,miiprl `wec mzd rnyn Ð miiprl

iniac dil zilc ,d`neh inia elit` mixiyr

iipr yxtl oi` mzdc miipre ,eed miipr d`neh

ok m`c Ð mipdke l`xyi iipr `le `wec miiel

rnync :cere .elr `ly dna miiel iipr exkzyp

Ð miipr mz`neh inia mipdk eed eli` mzd

zwelg oiprlc ab lr s` ,ilwy eed `nlr ilekl

`l` .xn`w odkl `le iellc ,l`xyik eed xyrn

o`nle ,miiel iipr oia mipdk iipr oia Ð miiprl

elit` ilwy Ð mixfl xzen oey`x xyrn xn`c

:jenqa xn`ck] .dilkinl iz` `nlc yginl `ki`c ,opax epiwz` `l dlwz icil iz`c `zlinc ,exkenl ick l`xyi iiprl ozpiy d`xp oi` Ð mixfl xeq` xn`c o`nl la` .l`xyi iipr

`l` ,zeipr zxeza miiel iipr `l` miiel mixiyr elhi `ly mipdke l`xyil ozeeydl lke lkn miield z` `xfr riwtd `l `aiwr iaxle .['ek mixfl xeq` xn`c xi`n iaxl `irain `l

xyrn) `ippg oa ryedi iaxl oey`x xyrn ozpy dpitqa l`ilnb oaxc :cere .zeiel zxeza oilhep eidy ,iz`ady edpd lka gkenck ,mlerl miwleg eid mixiyr oia miipr oia Ð miiell

el ozp `ly dne ,el ozp zeipr zxeza mlerlc :zegcl yi ,edine ?`aiwr iaxl ozp ipr xyrn ixdy ?ipr xyrn inp dil adi `l i`n` Ð dil aidi zeipr zxeza i` (h dpyn d wxt ipy
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.äéøæò ïa øæòìà éaøk !àeä éåìc ïBLàø øNòî .ä÷æç£¨¨©£¥¦§¥¦§©¦¤§¨¨¤£©§¨
éaø éøác ,éåìì ïBLàø øNòî ,ïäëì äîeøz :àéðúc§©§¨§¨§Ÿ¥©£¥¦§¥¦¦§¥©¦
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ïðé÷ñò éàîa àëä :àcñç áø øîà !déì eáäéå eø÷éà àîìãå .àøæò eäðéñð÷c¯÷æçeîc ïBâk §¨§¦§¤§¨§¦§¨¦§§¨£¥¨©©¦§¨¨¨§©¨§¦©§§§¨
déãéãì déì e÷ìçå ,àeä äöeìç ïáe äLeøb ïác àì÷ déìò ÷ôðe ,àeä ïäëc éàäc deáàa ïì̈©£§©§Ÿ¥§©£¥¨¨§¤§¨¤£¨§¨§¥§¦¥

éåì .úBðøbä úéáa øNòî¯øîéîì àkéà éàî ,àeä éåì åàìc¯,àeä äöeìç ïa Bà äLeøb ïa ©£¥§¥©§¨¥¦§¨¥¦©¦¨§¥©¤§¨¤£¨
ïàîì eléôà àlà ,déì éáäé eåä àìc ,íéøæì øeñà ïBLàø øNòî :øîàc ïàîì àéòaéî àì̈¦¨£¨§©§¨©©£¥¦¨§¨¦§¨¨¨£¥¥¤¨£¦§©
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ריב
miwxt dyelyaa cenr ek sc ± iriax wxtzeaezk

äéðé÷ñàå.onidn cg ied lew mewnac Ðàîìò éìåëãåiaxl oia xfrl` iaxl oia Ð

.oernyïéôøèöîmicr ipy Ðmicirnd.zeicr x`ya df ipta `ly dfàúåìéæì ïðéùééçã
àðéã éáãedecixedy Ð,edelri eiykre ,minrt ipyelhaieiax xn`wc epiide .mdixac

edepcxedy xg`nc :xfrl`it lroixxerdÐit lr s` ,ipyd df cr it lr oilrn oi`

.xg`d mr etxvl yiyäéì ïðé÷ñî ïðàåi`e Ð

,ixz icdal ixz iwe` !edpip ixze ixz :`iyw

opinwe`edipiwq`c ,`ziinw diwfg`cr it lr

.oixxer oi` izk` `dc ,on`p `edy ,oey`xd

.`ed oixxer e`l lewcéøú åìéôàicda ez` Ð

opiwqn `l xfrl` iaxl ,dipy mrta inp iccd

.dilãçàë íäéðù åàøéù ãò.zecrd z` Ð

:xne` cg`e ,edeeld ipta :xne` cg` iwet`l

.eilr el dced iptaúîéé÷úî ïúåãò ïéàåÐ

.cg`k odipy e`x elit`e ,oic ziaa lawzdl

e`le ,`id izixg` `zbelteoa ryedi iax

oerny oaxe xfrl` iaxe .dl xn`w dgxw

.ibilt opaxe ozp iaxc `zbeltaäðùîéãé ìò
äìòáì úøúåî ïåîîizzxnc Ð,openn ciqtdl

opi`eoixiwtn.dze`úåùôð éãé ìòdzidy Ð

zpecip.zenläìòáì äøåñàoibdepe li`edc Ð

xwtd daÐ`ny oiyyegdzvxzp.odn cg`a

àøîâåðù àìzxzen oenn ici lrc Ð

.dlralúåîåà ìò äôé÷ú ìàøùé ãéù àìà
íìåòämi`xie Ð`ny ,oick `ly zeyrl

.mpenn eciqtiäðäøåäù.dpkynzp ÐäéãòåÐ

.dpdxedy ecirdy oze`ïåì÷ùà àäåux`c Ð

.l`xyi elb xak :cere ,`id mizylt
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äéðé÷ñàådipizg`c oeik ,edewq` ikid `pic iac `zelifl yiigc o`nle :xn`z m`e Ð

edecixedy `kid `l` `pic iac `zelif `kilc xninl `kile ?lewd zngn

iac `zelif `kilc :xnel yie !(`,al `xza `aa) "mizad zwfg"a gkenck ,minrt izy

`zelif `kil Ð lewd ici lry dcxeda la` ,zecr ici lr edecixedy `kid `l` `pic

iab (`,`t oihib) opixn`c ab lr s`e .oic ziac

meyn epiid Ð `lw milhan `lc odkl dyexb

dil opiwqn `l i`c ,`kd la` ,`zpwz dil zi`c

opaxc dnexza :inp i` .oilhan Ð leqt mlerl

.eliwdïðàÐ dil opiwqn op` dil opizg`

Ð edpip ixze ixzc ab lr s` :qxhpewa yxit

dywe .dizwfg` `xab iwe`e ,ixz icdl ixz iwe`

(`,eq) oiyecwa "xne`d" wxtac :wgvi epiaxl

ixn` ixzc `nili` ?inc ikid :i`pi iab xn`w

zifg i`n Ð i`azy` `l ixn` ixze ,i`azy`

,i`azy` `l exn`c ipd` :yexit .ipd` zknqc

`le xacd yweaie xn`w i`n`e .ipd` jenq

iwe` opixn` `lc qxhpewa yxit mzde ?`vnp

e`a `l `dc ,diwfg` `xab iwe`e ixz icda ixz

zwfg did `l ele ,i`pi lr `l` en` lr cirdl

p oi`e .zexykm`d zwfgc :wgvi epiaxl d`x

inp opixn`e !`kd rnynck ,i`pil mb `ipdn

Ð da xiyknd ixacl ?(`,bi) `nw wxta lirl

epiid Ð dzaa lqtc o`n elit`e .dzaa xiykn

enk xnel oi` mbe .zepf iab eyr dlrnc meyn

opinwe` mzd xninl `kilc ,mz epiax uxizy

Ð zeieay zwfga eid miypd lky itl dwfg`

dzpify ezy` lr di`x dpin iziin ikid ok m`c

zwfga miypd lkc ,mzd ip`yc ?cg` cra

!xzid zwfga `id Ð dzpif ezy` la` ,zeieay

opaxc `witq ixze ixzc :wgvi epiaxl d`xpe

.dwfg` dl opinwen `lc exingd opaxcne ,`ed

lka" wxtae eliwd Ð opaxc dnexza `kde

,'ek d`nhpe dnexz iab (`,dl oiaexir) "oiaxrn

iwene .xi`n iax ixac ,lnb xng df ixd Ð wtq

`lc `d .micr izk izya sqei axe dax dl

ab lr s` ,z`nhp `lc dzwfg` dl opinwen

dewn iabc ab lr s` ,inhi`c `ed `zyd opixn` `le ,jiptl z`nhp ixdc `zerix `ki`c mzd ip`y :inp i` .xi`n iaxl `ziixe`c oinegz iaexrc meyn epiid Ð opaxc dfd onfa dnexzc

`le ,`vz `l :(a,ak) lirl opixn`c ,zn `l mixne` mipye zn mixne` mipyae .inhi`c `ed `zyd opixn` `l Ð micr izk izy `ki`c `kd ,(a,a dcp) i`z`e xqgc `ed `zyd opixn`

xefgl zxzenc (a,ft zenai) "dax dy`d"a opixn` zn mixne` mipyac ab lr s` .yi` zy` zwfgl dl drxn `aqpne `wiic dy`c dwfgc meyn epiid Ð yi` zy` zwfg` dl opinwen

ab lr s` ,`vz `l inp opixn`c ,dyxbzp `l mixne` mipye dyxbzp mixne` mipyae .`xneg `ki` df z` df oiyigknc oeik `kd ,mewn lkn ,`wiic `l Ð seqa `xneg `kilc oeike ,el

mze` elqti e` dicr enfeiy d`xiy itl ,`wiic mewn lknc :xnel yie !micr dl oiriiqnc `kid oky lke ,dfirn dlra ipta `lyc ,dipt dfirn dy`d oi`c dwfg inp `kile ,`wiic `lc

mixacd selig dl exn` jk xg`ee ,dnaiizpe jilra zn jk xg`e jpa zn dl exn` ,dezipz :edl xn` 'ek edn dnaia cg` cr zyy axn dipin era iab (a,bv my) "dax dy`d"ae .`zeplfba

` jenq Ð mail ixq`c ipd` zknqc zifg i`n Ð ixze ixz `nili` ?inc ikid .xfnn oexg`de oey`x clede ,`vz Ðdxeq`c dwfg` inwe`l ol zi` `de ?jixt i`nc :dywe .dl exyc ipd

mzde .i`pi iab opixn`ck dxqe`l yi Ð `ed opaxc `witq ixze ixzc oeik :cere !'ek eig` za lre eilr ziad ltp iab (`,`l my) "oig` drax`" wxta opixn`ck dlgz dlra zny mail

.`ed xfnn wtq Ð xfnn :cere 'ek mzd inp jixtc `de .mail xeqi` zwfgl dil drxnc oiprl dcic `weic ipdn mewn lknc :xnel yie !mail dil `ngxc oipnif :mzd opixn`ck ,`wiic `l

.zxfnna exizdle dzwfg lr dcinrdl epl oi` Ð opaxc `witq ixze ixzc oeik :cere .opiyxtck dcic `weic ipdnc ,i`ce xfnn ied `l mewn lkn Ð `id mail xeqi` zwfgac ab lr s`

`l eze ,ozecr ici lr ezwfgn `vi ecirdyk cine ,dlgz micirn md Ð xzid ly ezwfgn eze` mi`iveny mipydy itl ,dwfg` `nwe` ipd lka opixn` `lc :yxit jexa xa wgvi epiaxe

mewn lkn Ð dlgz ecird mdy it lr s` ,dyxbzp mixne` mipyae .dlgz ecird dycwzp mixne`y mipyc ?`tiq `py i`ne `yix `py i`n :lirl jixt ikdle .dwfg` `nwe` opixn`

xakc ab lr s` dwfg` dil opinwen oizrnya `kd `dc ;wgvi epiaxl d`xp oi`e .dlgz e`a ezwfgn eze` oi`ivend mipy Ð i`pice "dax dy`d"c `idd oke .yi` zy` zwfga dzid

.dil opiwqnc ,seqal mdipy ez` elit`c xninl irac rnyn iy` axc :cere .mcew cird xiyknd cg` cry dn lireiy `xaq oi`e .ezwfgn ede`ivede mipyd edelqtìòzxzen oenn ici

lr dtiwz l`xyi ciy `l` epy `l :xn`wc ,`xnba gken oke ,dieayl inc `le ,mpenn ciqtdl izzxnc meyn ,`qpe`l elit` opiyiig `lc ,odk dlral elit` zxzenc d`xp Ð dlral

`l `de .dzgtyn ipa dewgixc `iddn ,`pipz inp op` s` :ixn`wcn ,dpedkl epiid ogxk lre .dlral dxeq` oenn ici lr elit` onvr lr dtiwz mlerd zene` ci la` ,mlerd zene`

ly ze`wcpeta dnda oicinrn oi` :(`,ak) dxf dcear zkqnc ipy wxta opzc ,di`x cere .dlral `l` dxeq` dpi`c Ð dzgtyn ipa .dewgixe jiiy `l l`xyiac ,dpedkl `l` jiiy

miceygy iptn ,mdnr dy` cgiizz `l :opzc .'ek dlgzkl oia ipyc `xniz `pne ,caric `de dlgzkl `d `iyw `l !oaxwl dnda odn oigwel edpinxe .driaxd lr miceygy iptn mixkp

dlral zxzen i`c ,dlrapy llk yegl oi`c rnyn .caricl dlgzkl oia ol ipy dpin rny `l` .dlral zxzen Ð oenn ici lr mixkp ici lr dyagpy dy`d :edpinxe .zeixrd lr

dlral la` ,zvxzp `ny opiyiig `lc ,xn`w l`xyi.icin iziin ded `l ok m` Ð dqp`p `ny opiyiigc .dxeq` odkìòå,l`xyi dlral elit` epiid Ð dlral dxeq` zeytp ici

:xn`z m`e .dxeq` l`xyi dlral elit` i`ce `l` .dpedkl dxeq` xninl dil ded ok m` ,dqp`p `ny dxeq`e ,xn`w odk dlral i`c .dpbxdi `ly og `vnl ick zvxzp `ny opiyiigc

elit`e ,drepv dpi` `ny zg` lk lr opiyiig `kdc :xnel jixve !dlgz xydl lraiz iriaxa z`ypd lk iab (a,b) oizlikn yixa rnynck .ediiytp oxqn okl mcewc ,exzyil zerepv

.dpi` `ny Ð drepv zi`xp
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äöeìç ïáe äLeøb ïa :éøîàå éøz éa eúàå .déðé÷qàå§©§¦¥©£¥§¥§¨§¦¤§¨¤£¨
déa àðòãé :øîàå ãçà ãò àúàå .déðézçàå ,àeä§©§¦¥©£¨¥¤¨©£©¨©§¨¥
àëäå ,úeãòì ïéôøèöî àîìò éleëãe .àeä ïäëc§Ÿ¥§¥¨§¨¦§¨§¦§¥§¨¨

¯àn÷ àpz .éâìtéî÷ àðéã éác àúeìéæì Lçéîa§¥©§¦¨§¥¦¨¨¦©§¦©¨©¨
déðézçàc ïåék :øáñ¯ïðéLééç ,déì ïðé÷qî àì ¨©¥¨§©§¦¥¨©§¦©¥¨§¦©

ïðà :øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå .àðéã éác àúeìéæì§¦¨§¥¦¨§©¨¦§¤©§¦¥¨©£©
àì àðéã éác àúeìéæìe ,déì ïðé÷qî ïðàå ,déì ïðézçà©§¦©¥©£©©§¦©¥§¦¨§¥¦¨¨

é÷úî .ïðéLééçéøúe éøz eléôà éëä éà :éLà áø dì ó ¨§¦©©§¦¨©©¦¦¨¦£¦§¥§¥
,éâìtéî÷ úeãòì ïéôøèöîa :éLà áø øîà àlà !éîð©¦¤¨¨©©©¦§¦§¨§¦§¥¨¦©§¦
úôøèöî ïúeãò ïéà :àéðúc .éàpz éðäc àzâeìôáe¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨¥¥¨¦§¨¤¤
:øîà äçø÷ ïa òLBäé éaø ,ãçàk íäéðL eàøiL ãò©¤¦§§¥¤§¤¨©¦§ª©¤¨§¨¨©
ïéc úéáa úîéi÷úî ïúeãò ïéàå .äæ øçà äæa eléôà£¦¨¤©©¤§¥¥¨¦§©¤¤§¥¦
ïéòîBL :øîBà ïúð éaø ,ãçàk íäéðL eãéòiL ãò©¤¨¦§¥¤§¤¨©¦¨¨¥§¦

øçîì Bøéáç àáiLëe ,íBiä äæ ìL åéøác¯ïéòîBL §¨¨¤¤©§¤¨Ÿ£¥§¨¨§¦
.åéøácäðùîéãé ìò ,íéøëð éãéa äLaçpL äMàä §¨¨¨¦¨¤¤§§¨¦¥¨§¦¦©§¥
ïBîî¯úBLôð éãé ìò ,dìòáì úøzeî¯äøeñà ¨¤¤§©§¨©§¥§¨£¨

.dìòáìàøîâøîà ÷çöé áø øa ìàeîL áø øîà §©§¨¨©©§¥©©¦§¨¨©
úBneà ìò äôéwz ìàøNé ãiL àlà eðL àì :áø©Ÿ¨¤¨¤©¦§¨¥©¦¨©
ïîöò ìò äôéwz íìBòä úBneà ãé ìáà íìBòä̈¨£¨©¨¨©¦¨©©§¨

¯äéøëæ éaøå ïäkä éñBé éaø ãéòä :àáø áéúî .dìòáì äøeñà ïBîî éãé ìò eléôà£¦©§¥¨£¨§©§¨§¦¨¨¥¦©¦¥©Ÿ¥§©¦§©§¨
íéãéòî äéãòå ,dzçtLî éða äe÷çéøå ,ïBì÷Làa äðäøeäL ìàøNé úa ìò ávwä ïa¤©©¨©©¦§¨¥¤§£¨§©§§§¦£¨§¥¦§©§¨§¥¤¨§¦¦

äðäøeäL íéðéîàî ízà íà :íéîëç íäì eøîàå .äàîèð àlLå äøzñð àlL dúBà¯ ¨¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨§¨§¨¤£¨¦¦©¤©£¦¦¤§£¨
äàîèð àlLå äøzñð àlL íéðéîàî ízà éà íàå ,äàîèð àlLå äøzñð àlL eðéîàä©£¦¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨§¦¦©¤©£¦¦¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨

¯:éðú÷å ,ïîöò ìò äôéwz íìBòä úBneà ãéc ,ïBì÷Là àäå .äðäøeäL eðéîàz ìà©©£¦¤§£¨§¨©§§§©¨¨©¦¨©©§¨§¨¨¥
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zeaezk(ipy meil)

àådéðé÷qcg` cr ixdy ,crd it lr dpedkl oic zia edelrde - §©§¦¥
,ezexyk lr xrxrnd lew `viy mewna ,dpedka ewifgdl on`p

,elqetl micr ipy oi`y oeikeokn xg`léøîàå éøz éa eúàe`a - ¨¥§¥§¨§¦
exn`e micr ipydéðéúçàå ,àeä äöeìç ïáe äLeøb ïaedecixede - ¤§¨¤£¨§©£¦¥

,micrd ixac it lr ezpedkn oic ziaåaeyàúà[`a-]ãçà ãò §¨¨¥¤¨
ïäëc déa àðòãé ,øîàåxyk,àeämicr ipy o`k yi dzry `vnpe §¨©¨©§¨¥§Ÿ¥

,eze` milqetd mipye eze` mixiykndàîìò éleëãeixacle - §¥¨§¨
lkdúeãòì ïéôøèöîoey`xd crd z` sxvl ozip oicd xwirn - ¦§¨§¦§¥

yiy oeike ,df ipta `ly df ecirdy s`e ,oexg`d crl exiykdy
zwfga ecinrdl ie`x did ef z` ef zeyigknd micr zezk izy

,zexykéâìôéî÷ àðéc éác àúeìéæì Lçéîa ,àëäåo`k mzwelgn - §¨¨§¥©§¦¨§¥¦¨¨¦§§¦
exiykdl `eaz m`y ,oic ziaa zeixad leflfl miyyeg m`d `id
mi`ay oic zia lr eblbliy yyg yi ,micrd ipy it lr dzr

,miinrt edecixed xaky ixg` dpedkl ezelrdlàn÷ àpziax - ©¨©¨
xfrl`déì ïðé÷qî àì déðéúçàc ïåék ,øáñxaky xg`n - ¨©¥¨§©£¦¥Ÿ©§¦¨¥

,ezelrdl mixfeg oi` aey ,miinrt ezpedkn oic zia edecixed
c oeikå .àðéc éác àúeìéæì ïðéLééçeli`,øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©§¦¨§¦¨§¥¦¨§©¨¦§¤©§¦¥¨©

déì ïðé÷qî ïðàå ,déì ïðéúçà ïðàjk dpedkdn edepcxedy myk - £¨©£¦¨¥©£¨©§¦¨¥
,dpedkl ezelrdl epl yiïðéLééç àì àðéc éác àúeìéæìeoi` - §¦¨§¥¦¨Ÿ©§¦¨

mzriyt zngn `ly oeik ,oic ziaa elflfi mc` ipay miyyeg
ipiicd lyxacd xxazd `ly zngn `l` ,oicd wqt z` epiy m

.dligza
:`xnbd dywné÷úîéëä éà ,éMà áø dì óm`d ewlgpy jk m` - ©§¦¨©©¦¦¨¦

,`pic iac `zelifl miyyegénð éøúe éøz eléôàe`eai m` s` - £¦§¥§¥©¦
yeygl yi edelqty mipyd z` yigkdl cgi micr ipy zrk
lk e`a mixiykndy dxwna welgl ekxved dnle ,'`zelif'l

.envr ipta cg`
,éMà áø øîà àlàiac `zelifl miyyeg oi` lkd ixacl zn`a ¤¨¨©©©¦

lr dpedkl edelri mixiyknd micr ipy cgi e`eai m` okle ,`pic
e ,mditéâìôéî÷ úeãòì ïéôøèöîamicr ipya `id mzwelgn - §¦§¨§¦§¥¨¦§§¦

,zg` zecrl mzcbd z` mitxvn m`d ,df ipta `ly df micirnd
`edy cirde cg` cr `ae ,dyexb oa `edy lew `viy xaecne
`a aeye ,leqt `edy eilr ecirde micr ipy e`a jk xg`e ,xyk
oey`xd crdy oeiky xaeq xfrl` iax .exiykdl sqep cr
mipyd z` yigkdl mitxhvn mpi` cgi ecird `l oexg`de
yiy oeike ,mitxhvn mdy xaeq l`ilnb oa oerny oaxe .milqetd
zwfga eze` micinrn ,milqetd mipyd cbp mixiyknd mipy o`k

.xyk `ede ,zexyk
oitxhvn' m`d mi`pz da ewlgpy `ziixa `xnbd d`ian

:'zecrlåewlgpéàpz éðäc àzâeìôa,ef mi`pz zwelgna -àéðúc §¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨
,`ziixaaïúeãò ïéàmicr ipy lyúôøèöîm` s` ,zg` zecrl ¥¥¨¦§¨¤¤

,cg` aeig lr micirn mdipyíäéðL eàøiL ãòdyrn eze` ©¤¦§§¥¤
,ãçàkjka ic `le ,oernyn del oae`xy mdipy e`xiy oebk §¤¨

.oernyl dpn aiig oae`xy mdn cg` lk ciriyïa òLBäé éaø©¦§ª©¤
eléôà ,øîBà äçø÷ipeltl aiig ipelty e`x,äæ øçà äæadfy oebk ¨§¨¥£¦¨¤©©¤

dely eipta dced deldy cirn exiage ,dnvr d`eldd z` d`x
lr micirn mdipyy oeik ,deld z` aiigl mitxhvn ,delndn
:ztqep zwelgn `ziixad d`ian .ipeltl aiig ipelty dpnd aeig

åcgi zecrd z` e`x m` elit`ãò ,ïéc úéáa úîéi÷úî ïúeãò ïéà ©¥¥¨¦§©¤¤§¥¦©

,ãçàk íäéðL eãéòiLcird cg` lk m` la` ,df ipta df xnelk ¤¨¦§¥¤§¤¨
.zg` zecrk zeidl ztxhvn ozcbd oi` ,envr iptaïúð éaø©¦¨¨

,øîBà`l` ,df ipta df eciriy jixv oi`,íBiä äæ ìL åéøác ïéòîBL ¥§¦§¨¨¤¤©
ïéòîBL øçîì Bøéáç àáiLëez`åéøácizy zetxhvne ,ipyd ly §¤¨Ÿ£¥§¨¨§¦§¨¨

zrck epizpyna xfrl` iax zrce .zg` zecrk aygdl zeiecrd
,cg`k mdipy cirdl mikixvy ,`ziixad ly `tiqa minkg
mitxhvn micrd ipyy ,ozp iaxk l`ilnb oa oerny oax zrce

.df ipta `ly df ecirdyk mb zg` zecrl

äðùî
`id m`d ,miebd oial ziaypy dy`d oic x`azd lirl zeipyna
mipte` el`a zx`an epizpyn .dxedh `idy xnel zpn`p

:jkl miyyeg oi` mipte` el`ae ,miebl dlrapy miyyegäMàä̈¦¨
äLaçpLiaya dgwlp -,íéáëBk éãáBò éãéadzid dn welig yi ¤¤§§¨¦¥§¥¨¦

ziayp m` ,dziiay zaiqéãé ìòmdl zaiig dzidyúøzeî ,ïBîî ©§¥¨¤¤
,dìòáìmdl zaiig `idy oennd z` eciqtiy mi`xi mdy oeikc §©£¨

dzid diayd zaiq m` j` .xwtd bdpn da mibdep mpi`éãé ìò©§¥
úBLôð,dzinl dze` epcy -,dìòáì äøeñà,l`xyi `ed m` s` §¨£¨§©£¨

iebl dlrap `ny yeygl yie xwtd bdpn da mibdepy oeik
.oevxn

* * *

àøîâ
oenn ici lr miakek icaer icia dyagpy dy`d :dpyna epipy

:df oic xn`p ote` dfi`a `xnbd zx`an .dlral zxzenáø øîà̈©©
eðL àì ,áø øîà ,÷çöé áø øa ìàeîLoenn zngn ziayp m`y §¥©©¦§¨¨©©Ÿ¨

,dlral zxzenàlàonfaäôéwz ìàøNé ãiLzhleyeìòdéãáBò ¤¨¤©¦§¨¥©¦¨©§¥
,íéáëBk,mpenn z` eciqti dze` eqp`i m`y miebd miyyeg okle ¨¦

ìáày onfaäôéwz íéáëBk éãáBò ãézhleyeïîöò ìòlr - £¨©§¥¨¦©¦¨©©§¨
,mlv` xwtdk mdizeype l`xyi ly mpenne ,l`xyieléôà£¦

ziayp,dìòáì äøeñà ,ïBîî éãé ìòdxwn lkay mircei mdy oeik ©§¥¨£¨§©£¨
.mpenn z` eciqti `l

:dpynn ax ixac lr dywn `ax,àáø áéúîdpyna epipyzeicr) ¥¦¨¨
(a"n g"t,å ,ïäkä éñBé éaø ãéòäcird okúa ìò ,ávwä ïa äéøëæ éaø ¥¦©¦¥©Ÿ¥§©¦§©§¨¤©©¨©©
ìàøNéodkl d`eypdäðäøeäLicia d`eld lr oekynk dpzip - ¦§¨¥¤§£¨

mieb,ïBì÷Làa,dziiay lr cirdl micr e`aeeok zngnäe÷çéø §©§§¦£¨
dzçtLî éðazy`e ,mdl dlrap `ny eyygy ,odkd dlran §¥¦§©§¨

.dlra lr zxq`p qpe`a elit` iebl dlrapy odkåmpn`,äéãò §¥¤¨
eid ,dpdxedy ecirdyäøzñð àlL dúBà íéãéòîmiebd mràlLå §¦¦¨¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ

äàîèð.mdl dlrap `ly -íéîëç íäì eøîàå,dzgtyn ipal ¦§§¨§¨§¨¤£¨¦
ixdy ,dlral dxizdl mkl yi jytp dnníéðéîàî ízà íà¦©¤©£¦¦

micrd ixacl,äðäøeäLok m`eðéîàäecirdy dnl mbàlL ¤§£¨©£¦¤Ÿ
íéðéîàî ízà éà íàå ,äàîèð àlLå äøzñðmicrd ixacl ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨§¦¦©¤©£¦¦

micirny,äàîèð àlLå äøzñð àlLok m`eðéîàz ìàmb ¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨©©£¦
dilr micirny mdixacl,äðäøeäL.dlral zxzen `id `linne ¤§£¨

x miiqn:eziiyew z` `aïBì÷Là àäåxir `idíéáëBk éãáBò ãéc §¨©§§§©§¥¨¦
ïîöò ìò äôéwz,l`xyi lr -eote` lkaéðz÷dpyna ©¦¨©©§¨¨¨¥
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צריך לעשות כמה שנחוץ, אך חייבים לזכור ש . . העיקר הוא ברכת ה' יתברך.
היום יום ד' מנחם אב

כאשר יהודים מחליטים החלטות טובות – הנה עוד לפני קיום החלטות אלו בפועל ממש, נותן הקדוש-ברוך-הוא את ה"שכר" שמגיע 
עבור עניינים אלו.

משיחת שבת פרשת דברים ה'תשד"מ



xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zeaezk(iyily meil)

ïéà äðäøeäaeg zngn oevxn mdl dxqnpy ,df ote`a `wec - §£¨¦
,d`nhp `le dxzqp `ly micr eidy ilel zxq`p dzid ,oenn
xg` miebd ipicae ,aegd lr oekynk zrcn mdl dxqnpy oeik
yeygl yi okle ,mdl diepw `id ixd aegd rxtp `le onfd xary

m` la` .mdl dlrap `nyäLaçðoebk ,oenn zngn dgxk lra ¤§§¨
,daeg z` mlyzy cr diyep dze` eaye daeg z` dnliy `ly
,dlreal miyyeg md ,mdl diepw dpi` miebd ipic it lr mby oeik

,mpenn z` eciqti `lyàìelit`e ,d`neha dze` miwifgn oi` - Ÿ
mewna s`y dpynd ixacn gkene .dlrap `ly micr oi` m`
zngn dzaypyk zxq`p dpi` l`xyi lr dtiwz miebd ciy

.oenn
:`xnbd zvxznïécä àeädlrapy miyyegyeléôàykäLaçð ©¦£¦¤§§¨

,l`xyi lr dtiwz miebd ciy oeik ,qpe`aedpynd dhwpy dn
,'dpdxed'y oeik oeikn `ed,äéä Ck äéäL äNòîzwepiz dze`y ©£¤¤¨¨¨¨¨

`ny miyyeg epiid qpe`a zyagp dzid m` mb j` ,dpdxed
.dlral zxzen `idy micr mikixv epiide ,dlrap

:df oicl dpyndn riiqn `ax ditly ,zxg` oeyl d`ian `xnbd
éøîàc àkéàjky ,mixne` yi -àðéðz énð ïðà óà ,àáø øîàmb - ¦¨§¨§¦¨©¨¨©£¨©¦¨¦¨

miebd ci m`y ,wgvi ax xa l`eny ax ixack epipy dpyna
ici lr dyagp m` elit` dlrapy yeygl yi ,l`xyi lr dtiwz

,epipy jky ,oennå ,ïäkä éñBé éaø ãéòäenr cird okïa äéøëæ éaø ¥¦©¦¥©Ÿ¥§©¦§©§¨¤
ìàøNé úa ìò ,ávwäodkl d`eypdïBì÷Làa äðäøeäLicia ©©¨©©¦§¨¥¤§£¨§©§§

,miebdäéãòå ,dzçtLî éða äe÷çéøådpdxedy ecirdyíéãéòî §¦£¨§¥¦§©§¨§¥¤¨§¦¦
íéîëç eøîàå ,äàîèð àlLå äøzñð àlL äéìòoi` ,dzgtyn ipal ¨¤¨¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨§¨§£¨¦

ixdy ,dwgxl mklíéðéîàî ízà íàmicrleðéîàä ,äðäøeäL ¦©¤©£¦¦¤§£¨©£¦
mdlíéðéîàî ízà ïéà íàå ,äàîèð àlLå äøzñð àlLixacl ¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨§¦¥©¤©£¦¦

micrd.äðäøeäL eðéîàz ìà ,äàîèð àlLå äøzñð àlLmiiqn ¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨©©£¦¤§£¨
:ezgked z` `axàäåc df dyrn,äåä ïBîî éãé ìòc ,ïBì÷Làcie §¨©§§§©§¥¨£¨

,l`xyi lr dtiwz miebddúBà ïéãéòî íéãòc àîòèåzngn wxe - §©£¨§¥¦§¦¦¨
,dxedh `id micr dilr ecirdyàäm` la` -ïéãéòî íéãò ïéà ¨¥¥¦§¦¦

àì ,dúBà.diaeyl dlrapy miyyeg `l` ,dxedh zwfga dpi` - ¨Ÿ
åàì éàîc ,dpeekd oi` m`d -äLaçð àðL àìå äðäøeä àðL àì- ©¨Ÿ§¨§£¨§Ÿ§¨¤§§¨

gxk lra dyagp oial zrcn dpdxed oia welig oi`yixdy ,d
'dpdxed' dpynd dhwpy dne ,oenn zngn mcia zwfgen mdipya
l`eny ax ixack gkene ,did jk didy dyrny oeik oeikn `ed
mb ,l`xyi lr dtiwz miakek icaer ciy mewnay ,wgvi ax xa

.dlrap `ny yeygl yi oenn ici lr ziaypa
:`xnbd dgecàìc xnel xyt` ixdy ,di`x ef oi` -äðäøeä Ÿ§£¨

zrcnéðàL,mdipic it lr mdl diepw `idy oeikc ,dpey dpic - ©¦
diepw dpi`y dgxk lra dyagpyk la` ,delraiy yyg yi

.zxq`p dpi`e ,dze` leral miyyeg md ,mdl
ax xa l`eny ax ixac xwira zxg` oeyl dzr d`ian `xnbd

:wgviàîøéî dì éîøc àkéà`iyew jxca ef `xnin e`iady yi - ¦¨§¨¥¨¦§¨
,uexizeïðzziayp m`y epizpyna,dìòáì úøzeî ,ïBîî éãé ìò §©©§¥¨¤¤§©£¨
eäðéîøey epipy my ,zeicra dpyndn epizpyn lr dywe -ãéòä §¦§¥¦

'eë éñBé éaø,oelwy`a dpdxedy zwepiz lràäådf dyrn ©¦¥§¨
a rxi`yïBîî éãé ìòc ,ïBì÷Là,didemewn lknàîòè éðz÷- ©§§§©§¥¨¨¨¥©£¨

oeik wx `ed zxzen `idy mrhdy da epipyc`ki`íéãò §¥¦
ddúBà íéãéòî,diaeyl dlrap `lyàäm`íéãò ïéàyïéãéòî §¦¦¨¨¥¥¦§¦¦

dúBà`ly,dlrapàì,dxedh zwfga dze` micinrn oi` - ¨Ÿ
ziayp m`y x`ean epizpyna eli`e ,dlra lr dze` mixqe`e

.zxzen `id oenn zngnépLîeef `iyew uxzl icke -áø øîà §©¥¨©©
àéL÷ àì ,÷çöé áø øa ìàeîL`l` ,zeipynd oia `iyew oi` - §¥©©¦§¨Ÿ©§¨

ïàkmewna xaecn epizpyna -éãáBò ìò äôéwz ìàøNé ãiL ¨¤©¦§¨¥©¦¨©§¥
íéáëBke ,dlral zxzen `ide ,dilr `eal mi`xi md okleïàk- ¨¦¨

xaecn zeicra dpynaïîöò ìò äôéwz íéáëBk éãáBò ãiLlr - ¤©§¥¨¦©¦¨©©§¨
ef oeyl itle .dlral dxeq`e dilr e`ay yyg yi okle ,l`xyi

.dzrcn 'dpdxed' m` oial ,qpe`n 'dyagp' oia lcad oi`

* * *

'eke dyagpy dy`d :dpyna epipy'eëå äøeñà ,úBLôð éãé ìò©§¥§¨£¨§
yie ,xwtd bdpn da mibdepy ,dzinl depcy ote`a epiide .dlral
`xnbd .dlra lr dxq`pe ,mdn cg`l lradl dzvxzdy yegl
dze` epc `ly s` ,zxq`p dy`dy mitqep mipte` d`ian

:dzinl dnvraéápb éLð ïBâk ,áø øîàdzidy ,miapbd zeyp - ¨©©§§¥©¨¥
,ezy`e ezia z` dxiwtne ,dilza apbd z` dzinn zeklnd
oeikc ,dlrapy zwfga `id ixd ,daipba dlra qtzpy dy`e

.dlreal miyyeg mc` ipa oi` dze` dxiwtn zeklndy
:ax zrc lr wleg iel,éàðec ïa ìL BzLà ïBâk ,øîà éåìådidy §¥¦¨©§¦§¤¤©

ezy` s`e ,dgivx oera zeklnd ici lr qtzpy oeike ,reci gvex
,ok zngn mcia dyagpoi`e ,zeklnd ici lr zxwten ezy` ixd

mixingn oi` daipba qtzpy mc`a la` .dlreal miyyeg
.dlrapy zwfga dpi` okle ,ezy` z` xiwtdl eypera

z` zeklnd dxiwtn onf dfi`n ,ztqep zwelgn d`ian `xnbd
:dlral dxeq` `ide ,bxdil `veid zy`,äi÷æç øîàexn`y dn ¨©¦§¦¨

,dlra lr dxeq` dzinl oecipd zy`y ,iele axàeäåedf - §
i`pza,äâéøäì ïðéc øîâpL,dzinl lrad oic xnbpy mcew j` ¤¦§©¦¨©£¦¨

.dlral zxzen `ide dilr `eal miyyegìò óà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©©©
L étoiicräâéøäì ïðéc øîâð àlmcew xaky oeik ,ezy` zxq`p ¦¤Ÿ¦§©¦¨©£¦¨

.dlreal mi`xi oi` mdizeyp z` zeklnd dxiwtn okl

äðùî
:dieayd oica zetqep zekld d`ian epiptly dpyndøéò¦

äeLákLici lr miebíBkøk,dizeaiaq eyry xevn -ìkdúBðäk ¤§¨¨©§¨Ÿ£
mipdkd zeyp -dëBúa eàöîpL,dyeaik zraúBìeñtxeq` -ze ¤¦§§§¨§

.qpe`a dxeq` odk zy`e ,eqp`py yygn ,odilralïäì Lé íàå§¦¥¨¤
íéãò,elrap `ly e`xe onfd eze` lk onir eidy,ãáò eléôà ¥¦£¦¤¤

eäçôL eléôà,zeiecr x`yl mileqt mdy s` ,jk lr micirnd £¦¦§¨
,ïéðîàð elà éøäs` oin`dl dieay xeqi`a eliwd minkgy itl £¥¥¤¡¨¦

.mileqtlå,dfa eliwdy s` ,mpn`Bîöò éãé ìò íãà ïîàð ïéà- §¥¤¡¨¨¨©§¥©§
.dxedh `idy dilr cirdl mipn`p dlra e` dnvr dy`d oi`

* * *

àøîâ
:zxg` dpynl epizpynn dxizq dywn `xnbdúùla ,eäðéîøe- §¦§©¤¤

,lly miytgne 'miylea'd mieb ly ligíBìL úòLa ,øéòì äàaL ©¦¤¨¨¨¦¦§©¨
,i`pt mdl yie ,zxg` zekln oial mdipia dngln oi`y -úBiáç̈¦

d oiidúBøeñà ,úBçeút.miebd mda erbpy yygn ,d`pda elit` §£
d zeiag la`úBîeúñ,hiha weacd dqknaúBøzeîelit` §¨

migzet eid m`y ,llk mda erbp `ly dgiken oznizqy ,dizya
la` .mdilr mc` zni` oi`y ,mxbeql migxeh eid `l i`ce mze`

xirl e`a m`elàå elà ,äîçìî úòLazenezqde zegeztd - ¦§©¦§¨¨¥¨¥
ïéàL éôì ,úBøzeîmdl.Cqðì éàðt,epizpyna x`eandn dywe ¨§¦¤¥§©§©¥

i`pt miliigl yi xevn ici lr dnglna dyakpy xira s`y
.leral

:`xnbd zvxzn,éøî áø øîàmewn lkn ,`id dngln zryy s` ¨©©¨¦
Lé ìBòáìmdl,éàðtj` ,mtwez mxviy itlïéà Cqðìmdl.éàðt ¦§¥§©§©¥¥§©

miyyeg oi` mlerl dngln zryay df calny zx`an `xnbd
:dliral s` miyyeg oi`y minrt yi ,jeqipløæòìà øa ÷çöé éaø©¦¦§¨©¤§¨¨

,øîà äi÷æçc déîMîcinz `l ,dngln zryay dlira iabl mb ¦§¥§¦§¦¨¨©
`l` ,miypd zexq`pïàk`ed ,zexq`p miypd oi` eay ote`d - ¨

úeëìî dúBà ìL íBkøëajlnd iliig e`ae ,xird zeaiaqay §©§¤¨©§
mpi`e ,miqin el enlyie mzeklnl dtxvl ick xird z` yeakl
z` elrai `ly mdiliig lr mixneye ,xird z` zigydl mivex
eli`e .dpynd dxaic `l df ote`ae ,zexzen od ixde ,xird zeyp

ïàkxaecn ,zexeq` mipdkd zeyp lky ,epizpyna -ìL íBkøëa ¨§©§¤
úøçà úeëìîxira mgldl e`ayzgz dyaekl mivex mpi`e ,ef ©§©¤¤

z` elray yyg yie xird ipa lr miqg mpi` jky oeike ,mzekln
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,edexdhe envr lr l`yy ixiin `l` .zg`

dil incn xnc ,exiag lr l`yil `a jk xg`ee

,cg` cnrna mdipy lr l`yy oeik ,zg` zal
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ø÷ùì éì äîdxn` `ira i` Ð.iziagpíéãò íå÷îá`ki` `zry lkc icdq op`c Ð

.`inéîèéà éàãå.dinza Ðåîò ãçééúú àìazky rxn aiky :`id oihib zkqna Ð

dvilgl wwfiz `le rxtnl hb `di zn m`y zpn lr ezy`l hb xqneÐcgiizz `l

hb edfi`e .oyi hba xehtl oixqe` lld zia :opze ,oyi hb dil dede dilr `ai `ny ,enr

oyiÐcgiizpy lk.dl eazky xg`n dnr

`nrheÐ.dpal mcew dhib exn`i :`ny dxifb

ãáò éô ìò åìéôàå.dnr didy cara diic Ð

äúçôùá ñâ äáìùynyze Ð.diptaéùà áø
äãéã äçôùá àäå àä øîà`nrh epiide Ð

dgtyc ,`pnidn `l mzde `pnidn oizipznac

.dwzye dzxiab lewliwa `ifg `fgin dcic

íúä.hb iab Ðäúå÷éúùãäúøéúîdpi`y Ð

cirzy dkixv:xn`zy `l` ,dyny `l xnel

.dnr iziid ip`àðîéäî àìzxzen ef zeidl Ð

`ifg inp i`c .dci lrÐ`cdqn `l.àëäÐ

.dieay iabäúå÷éúùã.dgtyc ÐäúøñåàÐ

,dzxiablxnel dcirn dpi`y dnk lkc

`id dxedhÐ`cdqn ik .d`nha dl opiwfgn

`id dxedh dxn`eÐixewylc ,`pnidne`l

`l` ,`gxe`.wzynléîð àúùäoeik Ð

dpin dlgcc e` ,dzxiabl dl `ngxcÐ`iz`

.`id dxedh :dxn`e ,`xwyneàãáò àì éúøú
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úà åäðéúééà,eze` oixiknd icdq edpdl Ð

jecirie.jia` oa epi`yéîð àúùäoeik Ð

ilgcc.ixwyne ez` dipinéãáò àì éúøúÐ

icdqnc `cge ,zn` cirdln iwzyc `cg

.`xwiyéàðúë àîéìi` `pnidn i` dzgty Ð

.`lúåãò åæmixyk lkd dieay ly ef zecr Ð
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.dpnidn `l :xn`càéä éàðú àîéì éîÐ
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inp `ziixza `zipzn uxzl lkei e` .`ziinw

`id ixde ,inc dnvrk dzgty :xninl ,dizeek

`vexiz e` .da ipzwc dpnidn ueg llka

.`pixg`àéää àéðú éë àôô áø êì øîàÐ

dcic dgty elit`e mipn`p lkd ipzwcÐ
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ïë éô ìò óàå.did odky itl ,eilr exq`y Ð

äàöåé àéäùë.xvga `ede Ðùàøá äàöåé
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àìyxitc ,dinrhl yxit `le .oyi hb meyn :qxhpewa yexit Ð micra `l` enr cgizz

meyn enr cgizz `le ,dpizp zryn rxtnl zyxebn izn m` meidnac :(`,br) oihiba

hb epnid dkixv :mixne` lld zia ,iwcpeta enr dple ezy` yxbnd enk .oiyeciw yyg

epiaxl la` .`xnba mzd rnyn oke .[mzdc yexitl llk oyi hb jiiy `le] (`,`t my) ipy

meidn"` i`w minid oze`a `id dn yxtnc mz

,"mlera ip`y zrn" xne`k dyrpe ,"izn m`

,"meidn" xne`y it lr s` ,dyxbl ezrc oi`y

meyn `nrh ied Ð ezzin iptl zg` dry `l`

.mz epiax yexitk rnyn `ztqezae ,oyi hb

øéôù`ay df Ð sqei xkie aizkc jl xn`w

eia` mr jlde ,o`k clepdzre ,mid zpicnl

ik ,`xwiyk ifgin Ð jl `prci `l xn`e xfgyk

exikny oeik ,e`l m` eig` `ed m` rcil el did

dil xn`w xityc `cqg ax xn`w ikdl ,mcew

.sqeia ogky`ck ,exikn epi`yøîàzi` dil

Ð `ed `nl` yipi`c dipin epitzqne icdq il

,micr `iady ixiinc wgvi epiaxl d`xp

jl xn`p `l l`ey dz`y zecr eze` :mixne`e

dil xn` .ml` `edy xacl milbxc ,eilr melk

mnvr micr mze` `ad jl :yexit ,'ek lif

e` ,jig` epi`y eciriy ,jilr cirdl mi`xiy

.e`l m` jig` `ed m` mircei mpi`y exn`iy

exwyi Ð epnn mi`xiy oeik inp `zyd :xn`we

.eig` `ed m` oircei opi`y e` ,eig` epi` xnel

`diy llk d`xp oi` Ð xacl milbx oi` m` la`

lk ok `l m`c ,`ed `nl` `xabc xnel on`p

`iaie ,`nl` `xab `edy exiag lr xn`i mc`

xn`wc :cere .ciqti Ð `iai `l m`e ,micr `ed

etzqnc meyn eh` ,icdqne ez` inp `zyd

?`nlr ilek dipin etzqn ,icdq ipd dipin

éúøú,zn`d eciri `le ewzyiy Ð icar `l

.dgty iab oke .xwy exn`iy cere

äçéñîá`id ikd elit`e Ð dnez itl

ab lr s` .oipn`p opi` dlrae

lr on`p did (`,ek zeaezk) zelg lke` opgeic
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dzøñBà dú÷éúLc àëä ,àðîéäî àì¯.àðîéäî ¨§¥§¨¨¨¦§¦¨¨©§¨§¥§¨
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déì àúà ,÷ñéà øa àðç dì éøîàå ,÷ñéà øa éøîc§¨¦©¦©§¨§¦¨¨¨©¦©£¨¥
.àaàc éñëða éì âBìt :déì øîà .äàæBç éaî àçà©¨¦¥¨¨£©¥§¦§¦§¥§©¨
,àcñç áøc dén÷ì àúà .Cì àðòãé àì :déì øîà£©¥¨¨©§¨¨£¨§©¥§©¦§¨

:áéúëc ,Cì øîà÷ øétL :déì øîà"úà óñBé økiå £©¥©¦¨¨©¨¦§¦©©¥¥¤
ï÷æ úîéúç àìa àöiL ãnìî "eäøékä àì íäå åéçà¤¨§¥Ÿ¦¦ª§©¥¤¨¨§Ÿ£¦©¨¨
deçàc éãäñ éúééà ìéæ :déì øîà .ï÷æ úîéúça àáe¨©£¦©¨¨£©¥¦©§¥¨£¥©£

úéà :déì øîà .zà.àeä àîlà àøáâc ,dépéî eðéôzñîe éãäñ éìdéì øîàìéæ :déãéãì ©§£©¥¦¦¨£¥¦§§¦¦¥§©§¨©¨¨£©¥§¦¥¦
.àeä Ceçà åàìc zà eäðéúééàdéì øîà!äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä !?éëä àðéc :øîà ©§¦§©§§¨££©¥¦¨¨¦©¦¥£¥¨¨¨§¨¨£©

déìàîéì .éãáò àì ézøz !éøwLîe eúà éîð àzLä .Cøáç éîlà eäleëìe Cì àððéàc éëä : ¥¨¦¨¥§¨¨§§©¨¥©§¨¨§¨©¦¨§©§¥©§¥¨¨§¥¥¨
dða àì ìáà ,dúBçàå äéçàå dnàå äéáà ,ú÷Bðéúå ÷Bðéz ,äMàå Léà úeãò Bæ :éàpúk§©¨¥¥¦§¦¨¦§¦¤¨¦¨§¦¨§¨¦¨©£¨£¨Ÿ§¨
áøc .dìòáe äpîéäî õeç ,ãéòäì ïéðîàð ìkä :Cãéà àéðúå .dúçôLå dcáò àì ,dzáe¦¨Ÿ©§¨§¦§¨¨§©§¨¦¨©Ÿ¤¡¨¦§¨¦¥¥¤¨©§¨§©

à áøãe éttéL¯àéðz ék :àtt áø Cì øîà ?àéä éàpz àîéì éî àtt áøc .àéä éàpz ©¦§©©¦©¨¥¦§©©¨¦¥¨©¨¥¦¨©¨©©¨¦©§¨
àéää¯:éòzLî äàðâéèø÷ ïðç áø ,øîà éîéc áø àúà éëc àä ék .dneú éôì äçéñîa ©¦¦§¦¨§¦¨¦¨§¦£¨©¦¦£©©¨¨©§¦§¨¨¦§¨¥

àa äNòî :éòzLéî éåì ïa òLBäé éaø dì éøîàå ,éåì ïa òLBäé éaø éðôì àa äNòî©£¤¨¦§¥©¦§ª©¤¥¦§¨§¦¨©¦§ª©¤¥¦¦§¨¥©£¤¨
éúàöé ,íéøëðä ïéáì eðéaLð énàå éðà :øîàå ,Bîez éôì çéñî äéäL ãçà íãàa éaø éðôì¦§¥©¦§¨¨¤¨¤¨¨¥¦©§¦§¨©£¦§¦¦¦§¥§¥©¨§¦¦¨¨¦

ìíéî áBàL¯íéöò èwìì ,énà ìò ézòc¯.åét ìò äpeäëì éaø dàéOäå .énà ìò ézòc ¦§©¦©§¦©¦¦§©¥¥¦©§¦©¦¦§¦¦¨©¦¦§¨©¦
äðùîeñðëpL äòMî éãé CBzî dãé äææ àì !äfä ïBònä :ávwä ïa äéøëæ éaø øîàå§¨©©¦§©§¨¤©©¨©¨©¤Ÿ¨¨¨¨¦¨¦¦¨¨¤¦§§

.Bîöò ìò ãéòî íãà ïéà :Bì eøîà .eàöiL ãòå íéìLeøéì íéøëðàøîâét ìò óàå :àðz ¨§¦¦¨©¦§©¤¨§¨§¥¨¨¥¦©©§¨¨§©©¦
äàöBé àéäLëe ,Bøöça úéa dì ãçéé ïë¯úñðëð àéäLëe ,äéða Làøa äàöBé¯úñðëð ¥¦¥¨©¦©£¥§¤¦§¨§¨§Ÿ¨¤¨§¤¦¦§¤¤¦§¤¤

àeä íúä ?ïk äLeøâa úBNòì eäî :ééaà éòa .äéða óBña¯àëä ìáà ,eìé÷ä äéeáLác §¨¤¨¨¥©©¥©©£¦§¨¥¨¨§¦§¨¥¥£¨¨¨
¯BzLà úà Løâîä :àéðúc ,òîL àz ?àðL àì àîìc Bà ,àì¯,BúðeëLa àNpz àì ¨¦§¨¨§¨¨§©§©§¨©§¨¥¤¦§Ÿ¦¨¥¦§¨
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zeaezk(iyily meil)

ì él äî''øwL,zn` zxne` `idy gikend 'ebin' ef dy`l yi - ©¦§©¥
`le iz`agp `l' zxne` `id recn ,zxwyn `id m` ixdy
jkne ,zpn`p didz i`ce f`e ,d`agzdy xnel dl did ,'iz`nhp

.d`nhp `ly jka zn` zxne` `idy gken ok zpreh dpi`yBà
ïðéøîà àì ,àîìcdpi` dzprhy oeik ,'xwyl il dn' o`k ¦§¨Ÿ¨§¦¨

.diaey icia z`nhp dieay llk jxcay ,zxazqn
n `xnbdzl`ey .zpn`p dpi`y heyt df oi` recn zxxa

:`xnbdäNòî àeääî àðL éàîeeze`n df oecip dpey dna - ©§¨¥©©£¤
,didy dyrndéøáçì àøîç déì øâàã àøáb àeääccg` mc`y - §©©§¨©£©¥£¨¨§©§¥

e ,exiagl xeng xikyddéì øîà,xkeyløäðc àçøBàa ìéæéz àì ¨©¥Ÿ¥¦§§¨¦§©
àiî àkéàc ãB÷tyiy oeik 'cewt xdp' jxc xengd mr jlz l` - §§¦¨©¨

`l` ,mci lr zenl leki xengde ,min myLøðc àçøBàa ìéæ¦§§¨§¤¤
àiî àkéìc,min my oi`y ,'yxp' enyy mewnd jxc jl -ìæàå §¥¨©¨©£©

àøîç úéîe ãB÷t øäðc àçøBàa eäéà,eixack dyr `l xkeyde - ¦§§¨¦§©§¦£¨¨
.xengd zn ok`e ,'cewt xdp' jxc xengd mr jld `l`àúà£¨

àáøc dén÷ì,xkeyd z` reazl `ax iptl xikynd `a -øîà §©¥§¨¨¨©
déì,xkeydéìæà ãB÷t øäðc àçøBàa ,ïéàxengd mr izkld ok` - ¥¦§§¨¦§©§£©¦

,xikynd ieeiv cbp ,'cewt xdp' jxcàiî eåä àì eäéî`l la` - ¦Ÿ£©¨
xeht xkeyy ote`a zn xengde ,dry dze`a min ea eid

.mlyln,àáø øîàzxaq o`k yiy oeik ,on`p xkeydél äî' ¨©¨¨©¦
ìéìæà Løðc àçøBàa déì øîà éòa éà ,'øwLdvex did m` - §©¥¦¨¥¨©¥§§¨§¤¤£©¦

,'yxp' jxc xengd mr jldy xnel leki did xwy zeprha xhtdl
ok`e ,miizin` eixacy di`x ef ok xne` epi`y jkne ,xhtp dide

.ekxck xengd zne cewt xdpa min eid `léiaà déì øîàå,`axl §¨©¥©©¥
y oeik ,on`p xkeyd oi`ì él äî'íB÷îa 'øwLyiyíéãòeixac cbp ©¦§©¥¦§¥¦

,ïðéøîà àìeixac z` miyigknd micr yi eli`k df ixd o`k s`e Ÿ¨§¦¨
cei epleky oeik ,min my eidy mixne`e'zecr' ly dricik mir

ly ewitql mewn oi` ok m`e .on`p epi`e ,min my miievn cinzy
z` zxzeq 'iz`nhp `le iz`agp `l' dzprh ixdy ,iy` ax
dliren `l dfk ote`ae ,z`nhp dieay dy` lky ,epl recid

.ebin ly zepn`p
:`xnbd dgecàzLä éëämixwndy ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

c ,mdipia welig yi ixde ,minec,íúä,`ax ly dyrnaéàcå ¨¨©©
àiî àkéàc íéãò àkéàzecrk `id min my yiy epzrici - ¦¨¥¦§¦¨©¨

la` ,ebina elit` z`f yigkdl on`p epi`e ,dxexa,àëä̈¨
ike ,'iz`nhp `le iz`agp `l' zxne`ykénhéà éàcå,[d`nhp-] ©©¦©¥

'dieay' xeqi` lk ixdeàeä àLLçexfbe d`nehl minkg eyygy £¨¨
,d`nhpy dxexa drici ef oi` j` ,wtqn dxqe`làLLç íB÷îáe¦§£¨¨

ïðéøîàyi ,miizin` dixacy di`x dl yiy oeike ,'xwyl il dn' ¨§¦¨
.dpin`dl `xaq

* * *
:dpyna epipy .dpynd ixac jynd z` x`al zxaer `xnbdíà¦

íéãò Lé,[d`nhp `ly].ïéðîàð ,äçôL eléôàå ãáò eléôà ¥¥¦£¦¤¤©£¦¦§¨¤¡¨¦
:`xnbd zwiicn .zxg` dpynl epizpynn dxizq dywn `xnbd

îéäî dãéc äçôL eléôàåàðdzgty dzid m` elit`y rnyn - ©£¦¦§¨¦¨§¥§¨
`id `ny miyyeg oi`e ,zpn`p ,dxedh `idy dilr dcirn

:`xnbd dywn .dzxiab z` xizdl ick zxwyn,éäðéîøeepipy §¦§¦
oihiba dpyna(.br)legi zeni m`y dl xne`e ezy`l hb ozepd ,

,meaiin dxhetl dvexy oebke ,rxtnl hbdãçééúz àìezy`Bnò Ÿ¦§©¥¦
yygn ,leqtd 'oyi hb' df `di ecgiizi m`y ,hbd zpizp xg`l

,dilr `ayíéãò ét ìò àlà`l jk jezne ,mdnr migkep eidiy ¤¨©¦¥¦
,dilr `eaiäçôL ét ìòå ãáò ét ìò eléôàå,cgiizdl md mileki ©£¦©¦¤¤§©¦¦§¨

,dúçôLa ñb dalL éðtî ,dúçôMî õeçlraidl zyiiazn dpi`e ¦¦§¨¨¦§¥¤¦¨©§¦§¨¨
dn z` znqxtn dpi` dzgtyy x`ean mipt lk lre .dipta
ok `l m`y ,z`f xn`z `l del`yi m` elit`e ,d`ex `idy
lr mikneq ep` o`k recne ,dipta ok bedpl zyyeg dy`d dzid
ixde ,dpedkl dxizdl miebl dlrapy zxtqn dzgty oi`y jk
zxne` `l` xacd z` znqxtn dzgty oi`e iebl dlrapy okzi

.dlrap `ly

:`xnbd zvxznelé÷ä äéeáLa ,étt áø øîàepin`de ,minkg ¨©©©¦¦§¨¥¥
.cala yyg `ed dieay xeqi` xwiry oeik ,dzgtyl elit`

:sqep uexizàä ,øîà àtt áødpi` dzgtyy oihiba epipyy dn - ©¨¨¨©¨
epiid dzxiab iyrn z` znqxtndãéc äçôLa,dy`d ly - §¦§¨¦¨

e ,z`nhp `ly xnel zpn`p dpi` zn`a dzgtyeàädn - ¨
epiid ,z`nhp `ly xnel zpn`p dgty mby epizpyna epipyy

déãéc äçôLaoi`y ,xg` mc` ly dgtyk `id ixde ,dlra ly - §¦§¨¦¥
.xwyzy yyg
`xnbd dywn:ipyd uexizd lråikàðîéäî àì dãéc äçôL §¦§¨¦¨Ÿ§¥§¨

e ,z`nhp `ly cirdléðz÷ àä,`tiqa,'Bîöò ìò ãéòî íãà ïéà' ¨¨¨¥¥¨¨¥¦©©§
,on`p epi` envr lr `ed wxy rnyneàäla` -,dãéc äçôL ¨¦§¨¦¨

.àðîéäî:`xnbd zvxznéîc dîöòk énð dúçôLzgty s` - §¥§¨¦§¨¨©¦§©§¨¨¦
xdhl dvex `idy jezny ,'envr lr on`p mc` oi`' llka dy`d

.dnvr lr dcirnk `id ixd dzxiab z`
:zeipynd zxizq lr sqep uexiz d`ian `xnbdàä ,øîà éMà áø©©¦¨©¨

dãéc äçôLa àäå,dzgtya zewqer zeipynd izy zn`a - §¨§¦§¨¦¨
åy `ed zenewnd ipya llkdäçôLdy`d lyàéæç àæçéî §¦§¨¦§¨©§¨

ä÷úLå,`linne ,mixg`l zxtqn dpi`e mixacd z` d`ex -íúä §¨§¨¨¨
dúøézî dú÷éúLczwizy lr jenql dvex dz`y ,oyi hb iabl - ¦§¦¨¨©¦¨¨

,dlrap `l dy`dy xnel ick dgtydàðîéäî àìleki jpi` - Ÿ§¥§¨
zxne` dgtyd dzid dilr `a did m`y dpin`dle dilr jenql
xtqz `le wezyz dlrapy dz`xy s`y miyyeg ep` `l` ,z`f

la` .dzgty ipta cgiizdl dy`l xeq` okle ,melk,àëä̈¨
dzøñBà dú÷éúLc`ly cirz `le wezyz m`y ,epizpyna - ¦§¦¨¨©§¨

,ziaypy epl reci ixdy ,dze` xeq`p ,d`nhpàðîéäîzpn`p - §¥§¨
.dlrap `ly yexita dcirn `id m` dgtyd

:`xnbd dywnàøwLîe àéúà énð àzLäyeygl yi dieaya mb - ©§¨©¦¨§¨§©§¨
:`xnbd zvxzn .dxdhl ick ,dzxiab zaehl xwyze `eaz `ny

äãáò àì ézøzwezyl mb ,zeleer izy dyer dzgty oi` - ©§¥Ÿ¨§¨
xnele xwyle siqedl cere ,d`nhpy yexita xneln rpndle

.d`nhp `ly
wezyl ieyrd mc` s`y ,df llkl `nbec d`ian `xnbd

:xwyl ieyr epi` ,zn`d z` xneln rpndle÷ñéà øa éøîc àä ék¦¨§¨¦©¦©
,wqi` ly epa ixn mr didy dyrnd enk -øa àðç dì éøîàå§¨§¦¨¨¨©

÷ñéàzny ,wqi` ly epa `pg mr did dyrndy mixne` yie - ¦©
onf xg`le ,eiqkp z` el yixede eia`äàæBç éaî àçà déì àúà- £¨¥©¨¦¥¨¨

e 'd`feg ia' enyy mewnn eig` `adéì øîà,ixnléñëða éì âBìt ¨©¥§¦§¦§¥
àaàc.epia` zyexia wlg il oz -déì øîà,ixnCì àðòãé àì- §©¨¨©¥Ÿ¨©§¨¨

g` eze` mr 'd`feg ia'l jld mdia`y itl ,jze` xikn ipi`
edf ok` m` rci `le inx exikd `l dzre ,my elcibe ,ohw didyk

.eig`àcñç áøc dén÷ì àúà`cqg ax iptl g` eze` `a - £¨§©¥§©¦§¨
,ixn z` reazldéì øîà,g` eze`l `cqg axCì øîà÷ øétL- ¨©¥©¦¨¨©¨

ke ,ixn jl xn` daeh dprháéúëcdxeza(g an ziy`xa)óñBé økiå' ¦§¦©©¥¥
,'eäøkä àì íäå åéçà úàdf weqteàöiL ãnìîmlv`n sqeiàìa ¤¤¨§¥Ÿ¦¦ª§©¥¤¨¨§Ÿ

àáe ,ï÷æ úîéúçdzr,ï÷æ úîéúçaeli`e ,eig` edexikd `l okle £¦©¨¨¨©£¦©¨¨
mc`y gkene ,owf znizg mr eid mdn `viyky oeik mxikd `ed
okle .epwf lcbe ed`xn dpzyd m` eig` z` xikdl `ly ieyr

déì øîà,g` eze`l `cqg axzà äeçàc éãäñ ézééà ìéæjilr - ¨©¥¦©§¥©£¥©£¨©§
.dyexia wlg lehil lkeze ,eig` dz`y micr `iadldéì øîà̈©¥

,`cqg axl g` eze`àîlà àøáâc dépéî eðéôzñîe ,éãäñ éì úéà¦¦©£¥¦§©¦¦¥§©§¨©¨¨
àeäezrxl cirdl mi`xi mdy `l` ,eig` ip`y micr il yi -

.mil` mc` `edy itl ,ixn ly
e ,eixac z` `cqg ax laiwdéì øîà`cqg axdéãéãìixnl - ¨©¥§¦¥

,envràeä Ceçà åàìc zà eäðézééà ìéæz` dz` `ade dz` jl - ¦©§¦§©§§¨£
`edy mircei mpi`y e` ,jig` `ed oi`y exn`ie ,micr mze`
dnz .jzenk dyexia wlg lehi ,jk lr micr `iaz `l m`e ,jig`

e df wqt lr ixndéì øîà,`cqg axléëä àðéc,oicd `ed jk ike - ¨©¥¦¨¨¦
y `ed llkd ixde,äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnäiqkpa wfgen ip`e ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

.ig` `edy di`x `iadl eilre ,ipnn m`ivedl dvex `ede ,ia`
déì øîàxwirn ok` ,ixnl `cqg axj` ,dpekp jzprh oicdéëä ¨©¥¨¦
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xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zeaezk(iriax meil)

äéä íàådlraïäkmcew elit` dxezd on eilr dxeq`y ,dyxibe §¦¨¨Ÿ¥
xzei eyyg ,yi` zy` xeqi`n lw dxeqi`y oeik ,xg`l `ypizy

y exn`e exingd okle ,dxiar icil e`eaiya Bnò øeãz àìeze` Ÿ¨¦§
éBáîe .dpekyn dlecb `idy ,miza ztwend dagx -äéä íàdf ¨¦¨¨

,ïè÷ øôk,da yebtiy ievn xzeie my mievn mc` ipa oi`yäéä äæ §¨¨¨¤¨¨
eøîàå ,äNòî,minkgäðeëLk ïBcéð ïè÷ øôkmdl xeq`e ,zg` ©£¤§¨§§¨¨¨¦¦§¨

.my xecl
lke ,mewn eze`a xecl mdl xeq`y dfk ote`a :`xnbd zxxan

,enewna x`yidl dvex cg`éî éðtî äçãð éîaefrl aiig in - ¦¦§¤¦§¥¦
:`ziixan `xnbd zhyet .enewna x`yidl lkei ipydy ickàz̈

äúéä íàå .äéðtî äçãð àeä ïéàå åéðtî úéçãð àéä ,àéðúc ,òîL§©§©§¨¦¦§¥¦¨¨§¥¦§¤¦¨¤¨§¦¨§¨
ddlL øöçlrale ,dly did xvgay ziady -,zia my did `l d ¨¥¤¨

e ,dziaa `id zx`ypäéðtî äçãð àeäleki epi`e ,xg` mewnl ¦§¤¦¨¤¨
.my xxebzdl

:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàm`íäéðL ìL øöç äúéäyiy - ¦©§¨§¨§¨¨¥¤§¥¤
,xvg dze`a zia mdipyleäî.in iptn dgcp in - ©

:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz`ziixaa epipy ¨§©
,lirl d`aedy.åéðtî úéçãð àéä,xxal yieïðé÷ñò éàîadfi`a - ¦¦§¥¦¨¨§©©§¦¨

,`ziixad zwqer ote`BlL øöça àîéìéàzia yi lral wxy - ¦¥¨§¨¥¤
,xvg dze`aàèéLt.ezia z` aefrl aiig epi`ydlL øöça àlàå §¦¨§¤¨§¨¥¤¨

,lral `le ,xvga zia yi dl wxy -àéðúäå,`ziixad seqaíà §¨©§¨¦
,äéðtî äçãð àeä ,dlL øöç äúéä.eiptn zigcp `id `leåàì àlà ¨§¨¨¥¤¨¦§¤¦¨¤¨¤¨¨

a ,'eiptn zigcp `id'y `yixd zpeek i`ce -àðååb éàä éëote`a - ¦©©§¨
.mdipy ly xvg dzidy ,ea epwtzqdy

:`xnbd dgecàîìca wx zwqer `ziixad `ny -øâéî øéâàc- ¦§¨©£¦¥¨
`ziixad dxn` dfae ,xvg dze`a zia exky mdipyy oebk`idy

zia epw mdipyy ote`a wtzqdl yi oiicr j` ,eiptn zigcp
.dgcp in ,xvg dze`a

:`xnbd zxxandìò éåä éàî,df wtqa dkldl x`yp dn - ©¨¥£¨
.'mdipy ly xvg' dzidyk,òîL àzdiryi z`eapa xn`p(fi ak) ¨§©

,aixgpq mr milydl dvxe dcedi jln ediwfga cxny `paW lr¤§¨
'øáb äìèìè Eìèìèî 'ä äpä'lr x`yizy jnvra ghaz l` - ¦¥§©§¤§©§¥¨¨¤

,xab ly elehlhk dyw lehlh jlhlhi 'd ik ,delya jnewn
,jnewnn jze` xewrie,áø øîàådlhlh' oeyldn yexcl yi §¨©©

y ,'xabàúzéàcî ïéL÷ àøáâc éìeèìè[xab-] yi`l `ed dywy - ¦§¥§©§¨¨¦¦§¦§¨
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miwxt dyelya` cenr gk sc ± iriax wxtzeaezk
ïäë äéä íàå.zqip `l elit` Ðéåáîá åîò øåãú àìxeq` odke ,dilr `ai `ny Ð

zqip `ly onf lk ,l`xyi la` .dyexbaÐ`xw i`dne ,qxb ax xn`e :ezpekya xecz

.dl opirnyäðîéä äåì.eizgz dzeida Ðäéáà éñëðáodkae ,beln iqkp dcia eidy Ð

.ixiin `w ezy` z` yxibyúòøôð äðéà.mixaca eaxwi `ly ,dnvr ici lr epnid Ð

éúáø ìáàádze` oixewe ,`id `zkqn Ð

:dly dpey`x dpyn `id efe ,zegnyqqebd

.eixac lkl igk `ed ixdåúñåøàå ñåøàodk Ð

.didéúáø ìáàá àðú ïîçð áø øîàäåonc Ð

.dnvr ici lr zrxtp oiqexi`déããäá éñééâãÐ

zefinxa df z` df oixikn.zevixwef"rla

.u"ieeixtäðùîàáà ìù åãé áúë äæÐ

eia` zny it lr s` ,eit lr xhyd oiniiwne

.ohw df ceraàîåðéäá úàöéùoniq `ede Ð

opixn`ck ,miz`n dzaezke dleza zqipy

.oiwxit yixaøôñä úéáî àöåéepiidyk Ð

yxtn edlekae .oax ziaa zewepiz oicinl

.`xnba `nrh'åë ïéðîàð ïéà ìáàiwet`c Ð

daezke .`ziilrn zecr opirae ,`ed `penn

`nrh epiidÐ.ze`yip zeleza miyp aexc

ãôñîå ãîòîo`k el did mewn Ðcitqdl

eiznokilenykmy zeyrle ,ely zexaw zial

iax :znl dray oiyer eidy zeayene zecnrn

dil opiqxb `l .mipn`p xne` `wexa oa opgei

`le ,`ziixaa `l` ,oizipznacnrn jxc`

.i`w ctqneàøîâäéáâ çéëùãeipir ozpe Ð

ezephwa.eia` ci azkaïðáøãî úåøèù íåé÷Ð

yiwl yix xn`c ,meiw opira `l `ziixe`cnc

dyrp xhyd lr minezgd micr :(a,gi zeaezk)

.oic ziaa ozecr dxwgpy inkïðáø åäåðîéä
ïðáøãáoi`e ,epin`d mdixacn `edy xaca Ð

.exn` mde exn` md ,dxezd on xac xwer df

z` ea exiykd mde ,zecrd meiw ekixvd md

.el`àåä àîìòá àúìî éåìâoi` ,xnelk Ð

`l` ,zecr jixv xacdmqxtloicd `viy

xe`l.mebnb `la
ñåôåøèåôà
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íàåÐ z`yip m` la` .dil liw Ð `id dieptc oeikc Ð ieana enr xecz `l odk did

`nw wxt seqa opixn`ck .miza dyly epiidc ,dpeky ick `l` wigxdl jixv oi`

.odkl elit` ,dil `xing z`yipc oeikc ,(`,`k) dxf dcearcôëøÐ dpekyk oecip ohw

xtk la` ,ohw xtk `weece .dlv` `al xzei libxe ,my oievn mc` ipa oi`y itl `nrhe

.`l ipepiaáøÐ edl opicbpn icebp xn` `ped

mbe opiznyn inp `ped axlc mz epiaxl d`xp

xne` `ed m`e .exiagn xingn cg` lky ,oicbpn

,ith lwin ded Ð `zny `la dil opicbpc

"ebdpy mewn" wxtae (`,fi) ohw crena opixn`ck

opaxn `axev aiign ik ,`axrna :(`,ap migqt)

.`zny` epnin `le `cibp` epnin Ð

åìàÐ ophewa e`xy dn olceba cirdl oipn`p

`dc ,opaxca elit` ,onidn `l ophewac rnyn

epiaxl dywe ,opaxc dnexza `xnba dl iwen

(a,c) migqtc `nw wxta xn`c ,xy` oa wgvi

micare miyp elit` ung zwica lr mipn`pc

:ipyne ?eda zi` `yyn icin :jixte .miphwe

opax edepnid Ð opaxc ung zwicae li`ed

meyn `nrh epiid mzdc :xnel yie !opaxca

ohw elit` on`p okl ,ecia `ed ung zwicac

elit` ,eciac `kidc :dyw la` .opaxca

"xicnd" wxtac .`pnidn dy` ,`ziixe`ca

xewipae ,dlg dl dvewe :opz (`,ar zeaezk)

xnel yie !odilr oikneq ep`y mei lka miyrn

,gxeh `ed ung zwicac yxtn inlyexiac

ung zwicac e`l i` ikdle ,od zeiplvr miype

.ipnidn eed `l Ð opaxc

àåäå,dnexz` i`w `l Ð enr lecb yiy

oilrn oi`c oeik .cg`a ibq dnexzac

dnexza dl iwen ikdlc .oiqgeil opaxc dnexzn

ocic `pz xaqc oeik ,`ziixe`c dnexzac .opaxc

epi` ,onwl opixn`ck oiqgeil dpnn oilrnc

ibq dnexza ,jkld .enr lecb yi elit` ,on`p

Ð opaxcn ixz opirac `kid lke .dicegl edi`a

.xg`e `eda ibqíåé÷:dniz Ð opaxc zexhy

znizg exikiy micr oi` elit` `ziixe`cnc oeik

,siifi dvxiy mc` lk ok m` ,xyk xhyd micrd

`kde !epnn dabie ,dvxiy dn mezgie aezkie

dcen dely oebk xninl `ki`c :wgvi epiax xne`

:`pz i`d xaqwe .rext `edy orehe ,eazky

azky xhya dcencmeiw i`de ,eniiwl jixv Ð e

dcyn miiwzpy oebk :inp i` .opaxcn i`ce ied

,envr ici zgzn `veie ,zecy izyn e` zg`

,edine .siif `ny opiyiigc (`,k) lirl xn`c

oixikn oi`c `kid elit`c gken (`,b) oihib yixa

dxwgpy ink `ziixe`cn ied Ð llk dnizgd

.oic ziaa ozecr

àîìãåeiykre :yexit Ð `ed odk car

dywe .oick `ly lhepe ,xxgzyp

zenai) "dqep`d lr oi`yep" wxtac :wgvi epiaxl

dnexz oiwleg oi`c `d cenlzd yxtn (a,hv

dn .oiqgeil diweq`l iz` `nlc meyn Ð carl

oiwleg oi`c xninl dil ded ?`nrh i`dl jixv

,xxgzyiy xg` mb l`yi `ny ,oilrn oi` elit`

cenlzd mzd yxtn oke !cenlzd `kd jixtck

.dyexb meyn dlra `la dy`l oiwleg oi`c

:xnel yie ?oiwleg xn`c o`nc inp `nrh i`ne

eax epxkni ot inp opiyiig `le .zecar lew eilr e`iveie ,car `edy xxazie edewcai ot `xi ik ,odk zxeza `le car zxeza `l ,xxgzyiy xg` dnexz l`yiy i`d ilek `giky `lc

.jizepefna jici dyrn i`v :l`xyi eax el xn`i `ny opiyiig `l i`d ileke .el `le `heg mc` oi`e ,eax lr eizepefn ixdy Ð dnexz l`yie l`xyil
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ïäë äéä íàå.zqip `l elit` Ðéåáîá åîò øåãú àìxeq` odke ,dilr `ai `ny Ð

zqip `ly onf lk ,l`xyi la` .dyexbaÐ`xw i`dne ,qxb ax xn`e :ezpekya xecz

.dl opirnyäðîéä äåì.eizgz dzeida Ðäéáà éñëðáodkae ,beln iqkp dcia eidy Ð

.ixiin `w ezy` z` yxibyúòøôð äðéà.mixaca eaxwi `ly ,dnvr ici lr epnid Ð

éúáø ìáàádze` oixewe ,`id `zkqn Ð

:dly dpey`x dpyn `id efe ,zegnyqqebd

.eixac lkl igk `ed ixdåúñåøàå ñåøàodk Ð

.didéúáø ìáàá àðú ïîçð áø øîàäåonc Ð

.dnvr ici lr zrxtp oiqexi`déããäá éñééâãÐ

zefinxa df z` df oixikn.zevixwef"rla

.u"ieeixtäðùîàáà ìù åãé áúë äæÐ

eia` zny it lr s` ,eit lr xhyd oiniiwne

.ohw df ceraàîåðéäá úàöéùoniq `ede Ð

opixn`ck ,miz`n dzaezke dleza zqipy

.oiwxit yixaøôñä úéáî àöåéepiidyk Ð

yxtn edlekae .oax ziaa zewepiz oicinl

.`xnba `nrh'åë ïéðîàð ïéà ìáàiwet`c Ð

daezke .`ziilrn zecr opirae ,`ed `penn

`nrh epiidÐ.ze`yip zeleza miyp aexc

ãôñîå ãîòîo`k el did mewn Ðcitqdl

eiznokilenykmy zeyrle ,ely zexaw zial

iax :znl dray oiyer eidy zeayene zecnrn

dil opiqxb `l .mipn`p xne` `wexa oa opgei

`le ,`ziixaa `l` ,oizipznacnrn jxc`

.i`w ctqneàøîâäéáâ çéëùãeipir ozpe Ð

ezephwa.eia` ci azkaïðáøãî úåøèù íåé÷Ð

yiwl yix xn`c ,meiw opira `l `ziixe`cnc

dyrp xhyd lr minezgd micr :(a,gi zeaezk)

.oic ziaa ozecr dxwgpy inkïðáø åäåðîéä
ïðáøãáoi`e ,epin`d mdixacn `edy xaca Ð

.exn` mde exn` md ,dxezd on xac xwer df

z` ea exiykd mde ,zecrd meiw ekixvd md

.el`àåä àîìòá àúìî éåìâoi` ,xnelk Ð

`l` ,zecr jixv xacdmqxtloicd `viy

xe`l.mebnb `la
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.odkl elit` ,dil `xing z`yipc oeikc ,(`,`k) dxf dcearcôëøÐ dpekyk oecip ohw

xtk la` ,ohw xtk `weece .dlv` `al xzei libxe ,my oievn mc` ipa oi`y itl `nrhe

.`l ipepiaáøÐ edl opicbpn icebp xn` `ped

mbe opiznyn inp `ped axlc mz epiaxl d`xp

xne` `ed m`e .exiagn xingn cg` lky ,oicbpn

,ith lwin ded Ð `zny `la dil opicbpc

"ebdpy mewn" wxtae (`,fi) ohw crena opixn`ck

opaxn `axev aiign ik ,`axrna :(`,ap migqt)

.`zny` epnin `le `cibp` epnin Ð

åìàÐ ophewa e`xy dn olceba cirdl oipn`p

`dc ,opaxca elit` ,onidn `l ophewac rnyn

epiaxl dywe ,opaxc dnexza `xnba dl iwen

(a,c) migqtc `nw wxta xn`c ,xy` oa wgvi

micare miyp elit` ung zwica lr mipn`pc

:ipyne ?eda zi` `yyn icin :jixte .miphwe

opax edepnid Ð opaxc ung zwicae li`ed

meyn `nrh epiid mzdc :xnel yie !opaxca

ohw elit` on`p okl ,ecia `ed ung zwicac

elit` ,eciac `kidc :dyw la` .opaxca

"xicnd" wxtac .`pnidn dy` ,`ziixe`ca

xewipae ,dlg dl dvewe :opz (`,ar zeaezk)

xnel yie !odilr oikneq ep`y mei lka miyrn

,gxeh `ed ung zwicac yxtn inlyexiac

ung zwicac e`l i` ikdle ,od zeiplvr miype

.ipnidn eed `l Ð opaxc

àåäå,dnexz` i`w `l Ð enr lecb yiy

oilrn oi`c oeik .cg`a ibq dnexzac

dnexza dl iwen ikdlc .oiqgeil opaxc dnexzn

ocic `pz xaqc oeik ,`ziixe`c dnexzac .opaxc

epi` ,onwl opixn`ck oiqgeil dpnn oilrnc

ibq dnexza ,jkld .enr lecb yi elit` ,on`p

Ð opaxcn ixz opirac `kid lke .dicegl edi`a

.xg`e `eda ibqíåé÷:dniz Ð opaxc zexhy

znizg exikiy micr oi` elit` `ziixe`cnc oeik

,siifi dvxiy mc` lk ok m` ,xyk xhyd micrd

`kde !epnn dabie ,dvxiy dn mezgie aezkie

dcen dely oebk xninl `ki`c :wgvi epiax xne`

:`pz i`d xaqwe .rext `edy orehe ,eazky

azky xhya dcencmeiw i`de ,eniiwl jixv Ð e

dcyn miiwzpy oebk :inp i` .opaxcn i`ce ied

,envr ici zgzn `veie ,zecy izyn e` zg`

,edine .siif `ny opiyiigc (`,k) lirl xn`c

oixikn oi`c `kid elit`c gken (`,b) oihib yixa

dxwgpy ink `ziixe`cn ied Ð llk dnizgd

.oic ziaa ozecr

àîìãåeiykre :yexit Ð `ed odk car

dywe .oick `ly lhepe ,xxgzyp

zenai) "dqep`d lr oi`yep" wxtac :wgvi epiaxl

dnexz oiwleg oi`c `d cenlzd yxtn (a,hv

dn .oiqgeil diweq`l iz` `nlc meyn Ð carl

oiwleg oi`c xninl dil ded ?`nrh i`dl jixv

,xxgzyiy xg` mb l`yi `ny ,oilrn oi` elit`

cenlzd mzd yxtn oke !cenlzd `kd jixtck

.dyexb meyn dlra `la dy`l oiwleg oi`c

:xnel yie ?oiwleg xn`c o`nc inp `nrh i`ne

eax epxkni ot inp opiyiig `le .zecar lew eilr e`iveie ,car `edy xxazie edewcai ot `xi ik ,odk zxeza `le car zxeza `l ,xxgzyiy xg` dnexz l`yiy i`d ilek `giky `lc

.jizepefna jici dyrn i`v :l`xyi eax el xn`i `ny opiyiig `l i`d ileke .el `le `heg mc` oi`e ,eax lr eizepefn ixdy Ð dnexz l`yie l`xyil
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,dixxgyc e`l i` :opixn` `leoa bdpn bedpl dil wiay ded `le ,dipin sifi ded `l

cnely car yic dpin opirnye .oixeg.dxezïðáøã äîåøúá,ux`l dveg znexz oebk Ð

zexit e`Ðedpipnd:opiqxb ikd .mdit lr elik`dl ipdläîåøú ïé÷ìåç ïéàù àéðúã
'åë ãáòìaxrzpy zpdk :`ziixac `yixe Ð

dzgty cleea dcleeÐoi`vei odipyoxebl

carl dnexz oiwleg oi`y ,cg` wlg oilhepe

,dil opiblt `l ediipin cg lif` i` ,jkld .'ek

edip i`d `nlce ,odka iwefg`l iz` `nlc

.cardäãåäé éáø ìù åîå÷îáikd meyn Ð

.oiwleg oi` :xn`íé÷éãö ìù ïúîäáexeng Ð

oileg) "oihgey lkd"a ,xi`i oa qgpt iax ly

.(`,féñåé éáøã äéøúàá àæçel ewlgy Ð

.oxeba dnexzäãåäé éáøã äéøúàá ãéäñàåÐ

.mipdk icarl dnexz oiwleg eid `l myeúéá
ñøôäxawd z` yxegd ÐÐzia dyer df ixd

dyixgndy exriy jky ,dn` d`n qxtd

zklenhiqd e` rbp `nlce ,znd zenvr z`

rbna `nhny ,dxeryk mvr z` ea jldnd

.`ynaeñøôä úéá íãà çôðî,jk lr jneqe Ð

mvr yi m`yÐlid`nc ab lr s`e .ed`exÐ

ld`a `nhn dxeryk mvr oi`c ,opiyiig `l

aex e` ,dnly zlebleb e` dxcy `ki`c cr

.oipn aex e` ,oipaùãéðùmilbxa ,dax dyic Ð

.daxdøåäèlk :opixn`e ,`lewl opilzc Ð

zenvrd,`nl` .xeriykn zegtl ezzkp

.`ed `nlra opaxc `yyg÷åðéúä ïîàðÐ

.ephewa d`xy dn elceba cirdläàîè
êúòã à÷ìñ äøåäèådxdhe d`neh dn Ðyi

zegtyna xnel?äöö÷á.dl yxtn onwl Ð

éðåìôì éðåìô úá ìù`ypyk Ðza z` ipelt

.ipeltåîöò éãé ìò 'åë ïéëéìåî åðééäùåm` Ð

el gley `a` did ici lr :wepizd cird jk

.zepzne dlgøééâúðå éåâ äéä íàcirde Ð

ezeieba dl` z` d`xy xiibzpynÐ.on`p epi`

àîâåã.mi`ad zexecl oexkf ,oniqe ze` Ð
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epi` dzry oeik ,dpin `wtp i`ne .xaw da ca`y
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zeyxa d`neh wtq iedc meyn ,opaxc ied ikdl
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ïé÷ìBç ïéà :àéðúc .Bnò Baø ïk íà àlà ãáòì§¤¤¤¨¦¥©¦§©§¨¥§¦
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.øçà éãé ìò àì ìáà ,Bîöò éãé ìò ."ïäk éðBìôì úBðzîe älç íéëéìBî eðééäL"å ."éðBìôì¦§¦§¤¨¦¦¦©¨©¨¦§¦Ÿ¥©§¥©§£¨Ÿ©§¥©¥

øøçzLðå ãáò ,øéibúðå éøëð äéä íà ,ïleëå¯äéä ãtñîe ãîòî" ,"äfä íB÷na éðBìôì äéä Cøc" øîBì ïîàð ïéàå .íéðîàð ïéà §¨¦¨¨¨§¦§¦§©¥¤¤§¦§©§¥¥¤¡¨¦§¥¤¡¨©¤¤¨¨¦§¦©¨©¤©£¨¦§¥¨¨
àôéqà àîéìéà ?àéiäà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø .íéðîàð :øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø ."äfä íB÷na éðBìôì¯àlà !àeä àðBîî é÷età ¦§¦©¨©¤©¦¨¨¤§¨¥¤¡¨¦©¦¨¨¤§¨©©¨¦¥¨©¥¨©¥¨¨¤¨
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כתובות. פרק שני - האשה שנתארמלה דף כח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

עניין זה )הפיכת הצומות לימים טובים( נעשה על-ידי העבודה ד"האמת והשלום אהבו".
משיחת שבת פרשת דברים ה'תשד"מ

הוראה לרבים: מתחילין להניח תפילין שני חודשים קודם הבר מצווה. בתחילה בלא ברכה, וכעבור איזה שבועות בברכה.
היום יום ב מנחם אב



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

ñBtBøèBtà.qetexhet`k car zepnl jxc oi`e ,eiwqr lrBà ©§
,Baø éðôa ïéléôz çéðäL`ed ixdy ,ea libx car oi`y xac edfe ¤¥¦©§¦¦¦§¥©

,oilitzn xehtìL àøwL Bààì äæ éøä ,úñðkä úéáa íé÷eñt äL ¤¨¨§Ÿ¨§¦§¥©§¤¤£¥¤Ÿ
,úeøéçì àöégkene .exxgy eaxy migiken el` mixac oi` ,xnelk ¨¨§¥

oa `edy di`x ef oi`e ,miweqt `xewe dxez cnely car yiy
leahl xtqd zian ede`ivedy zecr dliren recn ok m`e ,oixeg

.dxez cnly car `edy okzi ixde ,dnexza lek`l
:`xnbd zvxzn,íúäxaecn ,miweqt dyly `xwy ,`ziixaa ¨¨

Bzòcî ãáò éøwéàcef oi` okle ,envr zrc lr `xw cardy - §¦§¥¤¤¦©§
,oixeg oa `edy di`xïðéøîà÷ ékdxez cenily epxn`y dne - ¦¨¨§¦¨

ote`a epiid ,car epi`y gikendéa âéäð à÷cea bdpy -âäðî §¨¨¦¥¦§©
,íéða,cara bedpl xeq` df xace ,xtqd ziaa cenll eqipkdl ¨¦

.l`xyi za e`iydl e`eaie oixeg oak edewifgi `ly

* * *
lr ,odk `edy ipelt yi` lr cirdl on`p mc`y dpyna epipy

xtqd zian `vei didy ezephwa d`xy dn itìBëàì ìBaèì¦§¤¡
.äîeøúalek`l exizdl wx dliren ef zepn`p :`xnbd zx`an ¦§¨

,ïðaøc äîeøúazexitd lk znexz e` ,ux`l ueg znexz oebk ¦§¨§©¨¨
edepin`d `l la` ,minkg eliwd dfay ,xdvie yexiz obc caln

.`ziixe`c dnexza elik`dl

* * *
:dpyna epipy,'ïøBbä ìò eðnò ÷ìBç äéäLå'fe.odk `edy di`x e §¤¨¨¥¦¨©©¤

:`xnbd dywnàeä ïäk ãáò àîìãåok zngne ,dnexza xzend §¦§¨¤¤Ÿ¥
:`xnbd zvxzn .dnexza xeq`e xxgzyd xaky okzie ,el ewlg

ïðz,diepy ef dpyn -àlà ãáòì äîeøz ïé÷ìBç ïéà øîàc ïàîk §©§©§¨©¥§¦§¨§¤¤¤¨
,Bnò Baø ïk íàgken ,ecal wleg didy eilr micirny oeike ¦¥©¦

:df oipra zwelgnd z` `xnbd d`ian .odk envr `edyàéðúc§©§¨
card in reci oi`e ,dzgty clea dcle axrzpy zpdk ,`ziixaa
m` mewn lkn ,dnexza lek`l mixzen mdipyy s` ,odkd ine
wlg lehile cgi z`vl mdilr oxeba dnexz lawl mivex md

y itl ,cg`,Bnò Baø ïk íà àlà ãáòì äîeøz ïé÷ìBç ïéàoeike ¥§¦§¨§¤¤¤¨¦¥©¦
`edyk mdn cg`l miwleg oi` ,card ine oec`d in reci oi`y

,ecal,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøácwelgl leki mdn cg` lk ¦§¥©¦§¨©¦¥¥
e ,eax `la carl dnexz oiwlegy oeik ,ecalàeä ìBëécg` lk-] ¨

[mdnéðà ïäk ãáò íàå ,éîöò ìéáLa éì eðz éðà ïäk íà ,øîàiL¤Ÿ©¦Ÿ¥£¦§¦¦§¦©§¦§¦¤¤Ÿ¥£¦
.éaø ìéáLa éì eðz:zwelgnd mrheeéä äãeäé éaø ìL BîB÷îa §¦¦§¦©¦¦§¤©¦§¨¨

ïéñçeéì äîeøzî ïéìòî,dnexz el miwlegy wfgen didy mc` - ©£¦¦§¨§£¦
s` xyk odkl df it lr eze` miwifgn eidjkitle ,oiqgei oiprl

mze` elriy yygn ,dnexz mcal lehil micarl egipd `l
eli`e .dxiyk dy` mdl e`iyie oiqgeilàì éñBé éaø ìL BîB÷îa¦§¤©¦¥Ÿ

,ïéñçeéì äîeøzî ïéìòî eéäcarl dnexz welgln erpnp `l okle ¨©£¦¦§¨§£¦
.ecal

zecra zyxcpd zexidfd lr zcnlnd `ziixa d`ian `xnbd
:ef oirn,ézãòä àì éîiî ,éñBé éaøa øæòìà éaø øîà ,àéðzwxeíòt ©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¥¦¨©Ÿ¥©§¦©©

.ét ìò äpeäëì ãáò eìòäå ,ézãòä úçà:`xnbd ddnz'eìòä' ©©¥©§¦§¤¡¤¤¦§¨©¦¤¡
Czòc à÷ìñ,ezngn dlwz dnxbp ok`y jzrc lr dlrz ike - ¨§¨©§¨

äìwz àéáî àeä Ceøa LBãwä ïéà íé÷écö ìL ïzîäa äîe ,àzLä©§¨©§¤§¨¤©¦¦¥©¨¨¥¦©¨¨
ïkL ìk àì íîöò íé÷écö ,íãé ìò.mci lr dlwz `eaz `ly ©¨¨©¦¦©§¨Ÿ¨¤¥

:`xnbd zvxznàlà,izcrd zg` mrt ,`ziixaa epipy jk ¤¨
e,ét ìò äpeäëì ãáò úBìòäì eLwa`edy xxazd seqay `l` ¦§§©£¤¤¦§¨©¦

.jkn erpnpe odk car,dyrnd did jkeàæçxfrl` iax d`x - £¨
oxeba dnexz wleg mc` eze` z`déøúàaenewna -,éñBé éaøc §©§¥§©¦¥

milrn eid `ly oeik ,eax `ll carl dnexz welgl ebdp myy
,oiqgeil dnexznãéäñàå ìæàåxacd lr cirde jlde -déøúàa ©£©§©§¦§©§¥

,äãeäé éaøchrnk jk ici lre ,oiqgeil dnexzn oilrn eid myy §©¦§¨
.eci lr dlwz d`vi

* * *

:dpyna epipy,'àeä ñøtä úéa äfä íB÷näLå'dcy xnelk §¤©¨©¤¥©§¨
ne ,xaw da eyxgyzx`an .dcyd x`y z` ezecr it lr mixdh

:`xnbdàîòè éàîz`nehy oeik ,df xaca edepin`dñøtä úéa ©©£¨¥©§¨
n `id,ïðaøczeyxa d`neh wtq dfy oeik xedh lkd dxezd one §©¨¨

d`xy cirnd crl minkg epin`d okle ,xedh `edy ,miaxd
.qxtd zia did okid cr ezephwa

:opaxc qxtd zia z`nehy `xnbd dgikenøîà ,äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©
çtðî ,ìàeîL[eita gixtn-]íãàa eilbx iptly xtrd z`úéa §¥§©¥©¨¨¥

CìBäå ,ñøtäd`ex `ed dgitpd ici lry itl ,gqt oaxw aixwdl ©§¨§¥
jexcln xdfpe eilbx zqixc mewna dxery xeriyk mvr yi m`

.dilråokñøtä úéa ,øîà äãeäé áøc déîMî énà øa äãeäé áø §©§¨©©¦¦§¥§©§¨¨©¥©§¨
LcépL,miax mc` ipa ilbxa qxcp -,àîòè éàî .øBäèy itléà ¤¦©¨©©£¨¦

,ìâøa Lcéð àlL äøBòNk íöòì øLôàlk ewgyp xak mzqd one ¤§¨§¤¤¦§¨¤Ÿ¦©¨¤¤
zephwde ,dxeryk zelecbd el` zegtd lkl ,my eidy zenvrd
.opaxc ez`nehy zngn df lka eliwde ,ze`nhn opi` xak xzei

:dpyna epipy cera ïéàa eðééä ïàk ãòå','úaLeilr jenql ozipe §©¨¨¦¨¦§©¨
:`xnbd zx`an .zay megz jeza `ed df mewnyøáñ÷`pzd ¨¨©

xeqi`y,ïðaøc ïéîeçz.mdixacn `edy xaca minkg edepin`de §¦§©¨¨
:dpyna epipy cer,äfä íB÷na éðBìôì äéä Cøc øîBì ïîàð ïéàå'§¥¤¡¨©¤¤¨¨¦§¦©¨©¤

.'äfä íB÷na éðBìôì äéä ãtñîe ãîòî:`xnbd zx`anàîòè éàî ©£¨¦§¥¨¨¦§¦©¨©¤©©£¨
y iptn ,on`p epi`ïðé÷tî àì àðBîî é÷etàoenn mi`iven oi` - ©¥¨¨Ÿ©§¦¨

.licbdy ohw ly ,efk zecr it lr

* * *
mda on`p mc`y mitqep mixac da epnpy `ziixa d`ian `xnbd

:ezephwa d`xy dn it lrøîBì ÷Bðézä ïîàð ,ïðaø eðz,licbdyk ¨©¨¨¤¡¨©¦©
.äàîè Bæ äçtLî ,äøBäè Bæ äçtLî ,àaà éì øîà Ckddnz ¨¨©¦©¨¦§¨¨§¨¦§¨¨§¥¨

:`xnbdCzòc à÷ìñ 'äàîè'e 'äøBäè'ipiipr zegtyna jiiy ike - §¨§¥¨¨§¨©§¨
:`xnbd zvxzn .dxdhe d`nehàlà,`ziixaa epipy jkäçtLî ¤¨¦§¨¨

,äìeñt Bæ äçtLîe äøLk Bæepl reciy zegtyn izy ,xnelk §¥¨¦§¨¨§¨
xnel `ed on`p ,mdn efi`a reci oi`e mdn cg`a leqt axrzdy

.dleqtd `id mdn efi`e dxiykd `id mdn efi` eia` mya
:`ziixad jyndl zxfeg `xnbdåcirdl licbdy ohw on`p ok §

,éðBìôì éðBìt úa ìL äöö÷a eðìëàL`id dn x`eai oldle ¤¨©§¦§¨¨¤©§¦¦§¦
.'dvvw'åxnel on`p okìBî eðééäLúBðzîe älç íéëédpedkéðBìôì §¤¨¦¦¦©¨©¨¦§¦

,Bîöò éãé ìò ,ïäkeil` jiledl envra eze` eglyy cirn xnelk Ÿ¥©§¥©§
,odk `edy di`x efe ,dpedk zepznàì ìáàcirdl on`p epi` - £¨Ÿ

zepzne dlg el mikilen eidy d`xyéãé ìòmc`.øçàzxne` ©§¥©¥
:`ziixadïleëåohwa `weec edf ,el epn`dy zeiecrd lk - §¨

la` ,licbdyíàzecrd zii`x zrya,øéibúðå ,íéáëBk ãáBò äéä ¦¨¨¥¨¦§¦§©¥
didy e`.íéðîàð ïéà ,øøçzLðå ãáò:sqep oic `ziixad d`ian ¤¤§¦§©§¥¥¤¡¨¦

ïéàålicbdy ohwdãîòî ,äfä íB÷na éðBìôì äéä Cøc øîBì ïîàð §¥¤¡¨©¤¤¨¨¦§¦©¨©¤©£¨
,äfä íB÷na éðBìôì äéä ãtñîe.oenn z`ved lr on`p epi`y oeik ¦§¥¨¨¦§¦©¨©¤

.íéðîàð ,øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤§¨¥¤¡¨¦
:`xnbd zxxanà÷Bøa ïa ïðçBé éaø,'mipn`p' xn`yàééäàlr - ©¦¨¨¤§¨©¥¨

,ok xn` oic dfi`,àôéqà àîéìéàohwd on`py xaeq `ede ¦¥¨©¥¨
,mieqn mewna 'ctqne cnrn' e` 'jxc' ipeltl yiy xnel licbdy

ixdàeä àðBîî é÷etàlkd ixacle ,oenn `ivedl d`a ef zecr - ©¥¨¨
:`xnbd zx`an .oenn `ivedl dliren efk zecr oi`,àLéøà àlà¤¨©¥¨

`nw `pz xn`yãáò ,øéibúðå íéáëBk ãáBò äéä íà íleëå§¨¦¨¨¥¨¦§¦§©¥¤¤
,ïéðîàð ïéà ,øøçzLðåe.ïéðîàð ,øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø §¦§©§¥¥¤¡¨¦©¦¨¨¤§¨¥¤¡¨¦

:mzwelgn z` `xnbd zx`anéâìôéî÷ éàîazexaq dn - §©¨¦§§¦
,mzwelgnàeä íéáëBk ãáBòc ïåék ,øáñ àn÷ àpzzii`x zrya ©¨©¨¨©¥¨§¥¨¦

,cirdl leqte ,zecrd÷ééc äåä àì.ezii`xa wcwc `l -éaøå Ÿ£¨¨¥§©¦
éøBibéàì dézòcc ïåék ,øáñ à÷Bøa ïa ïðçBé,xiibzdl ezrcay - ¨¨¤§¨¨©¥¨§©§¥§¦©¥

÷ééc äåä ÷ãéîxg`l cirdl lkeiy ick ,ezii`xa wcwc - ¥¨£¨¨¥
.xiibziy

* * *
zx`an .'ipeltl ipelt za ly dvvwa eplk`ye' :`ziixaa epipy
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc zeaezk(iying meil)

úåøòð åìà ¯ éùéìù ÷øô

,dze` dztn e` dleza dxrp qpe`d ly epica wqer df wxt
xeht mixwn el`ae ,mlyn inl ,mlyl eilry mipeyd minelyza
dz`yl aiige ,jk lr zewln aeig el yiy x`eai ok enk .mlyln

dleza dxrp dztnd mc` iabl dxeza xn`p .dy`lak zeny)

(fh-ehxdn ,DOr akWe dUx` `l xW` dlEzA Wi` dYti ike' ,§¦§©¤¦§¨£¤ŸŸ¨¨§¨©¦¨¨Ÿ
lwWi sqM ,Fl DYzl dia` o`ni o`n m` .dX`l FN dPxdni¦§¨¤¨§¦¨¦¨¥§¨¥¨¦¨§¦¨¤¤¦§Ÿ

xn`p dleza dxrp qpe`d iable .'zlEzAd xdnM(hk-gk ak mixac), §Ÿ©©§Ÿ
DOr akWe DUtzE dUx` `l xW` dlEza xrp Wi` `vni iM'¦¦§¨¦©£¨§¨£¤ŸŸ¨¨§¨¨§¨©¦¨
Fle ,sqM miXng xrPd ia`l DOr akXd Wi`d ozpe .E`vnpe§¦§¨§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤§

.'eini lM DgNW lkEi `l ,DPr xW` zgY dX`l didz¦§¤§¦¨©©£¤¦¨Ÿ©©§¨¨¨¨

äðùî
aeigd `ed dztnd lre qpe`d lr dxezd dlihdy miaeigd cg`
`ed m` s`e ,zeleqt zexrpa s`y x`az epizpyne .qpw mlyl
melyz aeig oda yi mewn lkn ,oz`ia lr zxk e` zewln aiig

:qpwúBøòð elàzeleqtñð÷ ïäì LiLodn zg` qp`y mc`y - ¥§¨¤¥¨¤§¨
.dxeza miaevwd sqk ilwy miying qpw dia`l zzl aiig
`l xeqi` oz`iaa yiy zexrp oze` z` dpynd dpen dligze

,dyrzúøæînä ìò àaäefl df mixeq`d mixedl dclepy dxrp - ©¨©©©§¤¤
e` xfnnn dclepy dxrp oke ,oic zia zzin e` zxk xeqi`a

.l`xyil `ypidl dxeq`e zxfnn `id ixd ,zxfnnnå`adìò §©
äðéúpäux`a eayiy iegd ipan mde ,oerab iayei zepan dxrp - ©§¦¨

mebxdi `ny mz`xine ,ryedi ici lr ux`d yeaik onfa l`xyi
erayp okle ,dwegx ux` ipa mpidy mdilr enixrd ,l`xyi ipa
ik l`xyi ipal rcepyk okn xg`l ,mezini `ly l`xyi ipa mdl
dreayd iptn mekd `l mpn` ,iegd ipan md ike mci lr enex
mivr iahege min ia`ey eidiy ryedi mpzp j` ,mdl eraypy
zexecl ldwa `eal xeqi` cec mdilr xfb okn xg`le ,'d zial

.mlerå`ad okúéúekä ìòmiextqe `zek iayei zepan dxrp - §©©¦§©§©¦
,l`xyi ux`ay oexneyl laan xey` jln ici lr elbedy laae
dzid `l mzexiby oeike ,mda elk`y zeix`d cgtn exiibzde
mixeq`d mixkpk md ixd `l` ,mixb miaygp mpi` zizin`

.l`xyil `ypidl
mewn didy `l` ,leqt oda oi`y zexrp dpynd dpen dzr
qpe` zyxt oda zkiiy `l `linne ,zeleza opi`y yeygl

:qpw odl yi mewn lkn j` ,dztneúøBibä ìò àaäå ,`ad okìò ©¨©©¦¤§©
äéeáMä,miieb cia dzaypy l`xyi za -äçôMä ìòå,ziprpkd ©§¨§©©¦§¨

ote`aecôpL[zeieayd-]eøéibúpLå[zexeibd-]eøøçzLpLå ¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§
eidy drya [zegtyd-]ìL úBðaî úBúeçt,ãçà íBéå íéðL L §¦§¨Ÿ¨¦§¤¨

ozeida elrapy xazqne zeixra mivext micarde miiebdy s`y
dzegtd dphwe ,ozephwa df didy oeik mewn lkn ,mci zgz
lkk opic ixd ,mixfeg dileza dlrapy cg` meie mipy ylyn

.qpw dl yiy dleza dxrp
ok it lr s`e ,zxk xeqi` oz`iaa yiy zexrp dpynd dpen dzr

:qpw mlyl `ed aiigå ,BúBçà ìò àaä`ad okìòå ,åéáà úBçà ìò ©¨©£§©£¨¦§©
åéçà úLà ìòå ,BzLà úBçà ìòå ,Bnà úBçà,el dycwzdy - £¦§©£¦§§©¥¤¨¦

,dyxibeåéáà éçà úLà ìòå,dyxibe ,el dycwzdy -,äcpä ìòå §©¥¤£¦¨¦§©©¦¨
.ñð÷ íäì Lé:dpynd zx`anúøkäa ïäL ét ìò óàodilr `ad - ¥¨¤§¨©©¦¤¥§¦¨¥

dil mw' oic oda jiiy oi` mewn lkn ,zxk aiig cifnadaxca
`linne cala xengd ypera mc`d z` miyiprny xnelk ,'dipin
meyn ,xzei lwd yperd `edy ,qpw melyzn exhetl `xaq dzid

y,ïéc úéa úúéî ïäa ïéàwx xn`p 'dipin daxca dil mw' oice ¥¨¤¦©¥¦
.miny icia yper `edy ,zxk aeiga `le ,mc` icia dzin aeiga

* * *

àøîâ
.'eke 'zxfnnd lr `ad ,qpw odl yiy zexrp el`' :dpyna epipy
.qpw aeig yi dpyna zeiepyd zexrpl wxy rnyn 'el`' oeylne

:`xnbd ddnzñð÷ eäì úéà úBìeñt úBøòð éðäel`l wx ike - ¨¥§¨§¦§§¨
zexrp qpe`d eli`e ,qpw yi zeleqtd zexrpdàì ,úBøéLkepi` - §¥Ÿ

.ok xnel okzi `l ixde ,qpw aiig
yiy odn yi ,zeleqta s`y ycgl d`a epizpyn :`xnbd daiyn

e ,qpw odlìò àaä ,ñð÷ íäì LiL úBìeñt úBøòð elà ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¥§¨§¤¥¨¤§¨©¨©
.úéúekä ìòå äðéúpä ìòå úøæînä©©§¤¤§©©§¦¨§©©¦

* * *
dpynd dhwpy jkn :dpynd oeyl z` wiicl dkiynn `xnbd

y xaeq epizpyn ly `pzdy rnyn ,'zexrp'ïéà ,äøòðyi ok` - ©£¨¦
izy d`iady cg` meie dpy dxyr mizy zan epiide ,qpw dl

la` ,miyceg dyy exariy cr ,zexry,äpè÷,df libn dzegtd §©¨
àì.qpw dl oi` - Ÿ

:`xnbd zxxanàpz ïàî.dphwl qpw oi`y xaeqd `pzd edin - ©©¨
:`xnbd zx`an,àéðúc .àéä øéàî éaø ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©©¦¥¦¦§©§¨

úBøòN ézL àéázL ãòå ãçà íBé úaî äpè÷mizy za `idyk §©¨¦©¤¨§©¤¨¦§¥§¨
,cg` meie dpy dxyrøëî dì Lé,dn`l dxkenl leki dia` - ¥¨¤¤¨¨

ñð÷ dì ïéàå.qpwd z` mlyl aiig lread oi` dqp`p m` - §¥¨§¨
úBøòN ézL àéázLîe,dxrp didzeøâaézL ãòåza didzy cr - ¦¤¨¦§¥§¨§©¤¦¨¥

z`xwp `id d`lde o`kny] miycg dyye dpy dxyr mizy
,[zxbeañð÷ dì Lé,dzztzp e` dqp`p m`øëî dì ïéàåoi` - ¥¨§¨§¥¨¤¤

,dxkenl leki dia`øîBà øéàî éaø äéäL .øéàî éaø éøácllk ¦§¥©¦¥¦¤¨¨©¦¥¦¥
`l` ,df mr df mi`a qpwe xkn ipic oi` mlerly ,xacaíB÷î ìk̈¨

LiLzekf a`løëî,dphw `idyk epiidc ,ezaaìëå .ñð÷ ïéà ¤¥¤¤¥§¨§¨
,ñð÷ LiL íB÷î,dxrp `idyk epiideïéàzekf da dia`l.øëî ¨¤¥§¨¥¤¤

íéîëçåe miwlegìL úaî äpè÷ ,íéøîBà,ãçà íBéå íéðL Lf`y ©£¨¦§¦§©¨¦©¨Ÿ¨¦§¤¨
d`ial die`x `idøâaézL ãòådpy dxyr mizy za didzy - §©¤¦¨¥

,miyceg dyye.ñð÷ dì Léyi zexrpl wxy zxne`d epizpyne ¥¨§¨
dphwl oi`y ,xi`n iaxk zxaeq ,qpw oi` zephwly rnyne ,qpw

.qpw

* * *
zwiicn .`ziixaa d`aedy minkg zhiya oecl zxaer `xnbd

y rnyn qpw dphwl yiy exn`y minkg ixacn :`xnbdïéà ,ñð÷§¨¦
la` ,dphwl yi -àì ,øëî`l ixde ,dxkenl leki dia` oi` - ¤¤Ÿ

eza z` xeknl i`kf a`d lkd ixacl ixdy ,ok xnel okzi
:`xnbd daiyn .dphwdàîéàminkg ixac z` yxtze xen` - ¥¨

`id mzpeeky ,'qpw dl yi' exn`y
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miwxt dyelya` cenr hk sc ± iriax wxtzeaezk
äðùîúåøòð åìàdyy mde ,xbazy cr zexry izy d`iadyn ,dxrp `wec Ð

zxbeae dphw la` .zexbal zexrp oiay miycgÐ.qpw mdl oi`ñð÷ ïäì ùéùm` Ð

mc` dqp`Ðmixac) 'ebe "akeyd yi`d ozpe" aizkck ,sqk miyng dia`l ozep.(ak

úøæîîä ìò àáä`l zexiyk la` :jixt `xnba Ð?dil `kixhvi` zeleqt :ipyne

.opireny`läðéúð`ide ,miperabd on Ð

opixn`ck ,mdilr xfb cecc ,ldwl dxeq`

iaheg ryedi mpzie" my lre .(a,gr) zenaia

mivria`eyeedl ixw (h ryedi) 'ebe "min

.mipizpúéúåëopyie ,od zeix` ixib :xaqw Ð

mixac) "ma ozgzz `l" e`la.(fäéåáùä ìòå
zictpy zil`xyi Ð,mipy yly zan dzegt

zwfgacdiaya dlrap elit`y .`id dlezaÐ

.mixfeg dilezaåéçà úùà ìòådycwzpy Ð

.zxk `l` dzin da oi`y ,dyxibe ,eig`l el

åéáà éçà úùà ìòå.dyxibe el dycwzpy Ð

úéá úúéî íäá ïéà éøä úøëäá ïäù éô ìò óà
ïéã`l zxke Ð.oinelyzd on dil xht

àøîâàéä øéàî éáøiziinck Ð`ziixa

.dinwløëî äì ùédiikf da dia`l yi Ð

dxknl.zegtylñð÷ äì ïéàådilr `ady Ð

.qpw aiig epi`øëî äì ïéàåoikxr) `ipzck Ð

dxrp `idyk eza z` mc` xekni leki :(a,hk?

zxn`dxekn :xnege lwÐ;eiykr d`vei xak

dxekn dpi`yÐxknz `ly oic epi`?úáî
ãçà íåéå íéðù ùìù.d`ial die`x `idy Ð

àì øëî.dinza Ð
óà
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åìàepiide ,ldwa `al `ly mdilr xfb cecc :qxhpewa yxit .dpizpd lr `ad Ð zexrp

rnyn `dc ,mz epiaxl d`xp oi`e .(a,gr zenai) "lxrd"a opixn`ck ,zecar meyn

xn`c o`nl ,ediipia `ki` dpizpe zxfnn :xn`wc ,`ziixe`c `ied dpizpc (a cenr) `xnba

"zexzen yi" yixae .ibilt i`xwa `dc ,`ziixe`c `iedc rnyn Ð 'ek dniiwl die`x

`ki` dpizpe zxfnn :opixn` (adt zenai)

inp `d Ð `ziixe`c xn`c o`n ,ediipia

od el` :(`,bi zekn) opzc :cere !`ziixe`c

iwlc rnyn .l`xyil dpizpe zxfnn ,oiweld

!mzd aiygc jpd lkc `inec ,`ziixe`cn dlr

ab` dpizp hwp edpd lkac xninl `ki` ,edine

i`nl ,`axl jgxk lr xnel jixv oke .zxfnn

ozexibac (`,er zenai) "lxrd"a jzrc `wlqc

d`xp oi` mewn lkne .zepzg xeqi` edl zil

"lxrd"a `ax wiqn `dc ,eyexit mz epiaxl

`kid lke ,zepzg xeqi` edl zi` ozexibac (my)

enk ,zexiba ixii` Ð zxfnn icda dpizp aiygc

lirl opixn`ck ,qpw dl zil dzeixkpac .`kd

dlk`e dlf`e qpw dl opiadi :(`,`i) `nw wxta

wa oke !?dzeixkpa:(a,eq) "xne`d" wxta ,oiyec

oebk Ð dxiar yie oiyecw yiy mewn lk :opz

oeik ,qxhpewd yexitl :cere .'ek dpizpe zxfnn

`eal exq`p jk jezny ,ediilr xfb ynn zecarc

yi i`n` ok m` Ð "ycw didi `l" meyn ldwa

dl oi` dgtyc oizipzna `icda opz `d ?qpw dl

`d dytp Ð `xhpn dpizpc meyn i`e !qpw

dl oi` zxneyn elit` dgtyc inlyexia opixn`

(`,hq my) "oiqgei dxyr" wxta opzc :cere .qpw

`de ,i`n`e ,dfa df `al mixzen ipizpe ixexgc

`yil :(`,`n oihib) opzck ,dgtya ixiq` ixexg

ynn e`lc :xnel yi `d ,edine !leki epi` dgty

."ycw didi `l"a xeq`l zecar ediilr xfb

iniiwe ixiq` `dc Ð l`xyi zepaa oxqe`l e`le ,ceariy `l` ediilr xfb `l cece .(`,er zenai) "lxrd"a `ax wiqnck ,"ozgzz `l" meyn `ziixe`c dxeq` dpizpc :mz epiaxl d`xpe

wacil ie`x Ð elld mipniq dyly ea yiy in lk :mzd xn`wc `de .dnily dne` eedc meyn Ð ldw ileqt x`yan ith eda xfbc `de .l`xyi ernhi `ly ick `l` ,"ozgzz `l"c e`ln

ldwa `al mxizdl mivex eidy `l ?xizi in gafn wlg Ð xizp epwlg m` :iax xn` ,mipizp xizdl eywa iax inia :mzd xn`wc `d oke .ozenk oixeg oa zeidl `l` ,odn `yil `l ,oda

,jxevl epiid Ð xwtd did oic zia xwtdc ol `niiwc ab lr s`e .gafn wlg riwtdl oileki oi`c iax edl xn`e .oixeg ipa zeidl ,zecarn oxhtl eywa `l` ,ixiq` `ziixe`cn `dc Ð

meyn xn`z m`c ,dgtyn leqt meyn `l` mwgix melk .mwgix ryedi mipizp :mzd xn`wc "oiqgei dxyr" wxta ,qxhpewd yexitk rnyn inlyexia ,edine .jk lk jxev epi` df la`

.(`,hr my) "lxrd"a gkenck ,`id zg` dxifb lkd cece ryedi zxfbe ,ldwa `aln elqtp mdilr xfb ryedic meyn rnyn ?qpw dl didi `l dpizpd lr `ad dzrn `l` Ð zecar leqt

"xne`d"a opixn`c `de .oda ernhi `ly epiid owgixc :xnel yi cere .zepzg xeqi` edl zil ozexibac ,"lxrd"a `xwirn `axc jzrc `wlq didy enk xaqc xninl `ki` inlyexia ,edine

mz epiax xne` ,"ma ozgzz `l" aizkc Ð oiyecw da iqtz `lc ol `pn dixkp :(a,gq) oiyecwadf oiprke .zexiba ixiin Ð `xwc diyix la` ."jpal gwz `l ezae" jinq `xwc ditiq`c :

miaexw leqtl dil opinwen `xwc `yixc ,"eznei e`hga yi`" `xwc `tiqn `l` jixt `l jgxk lre ,"mipa lr zea` eznei `l" aizkde :le`y ipa iab jixtc (`,hr zenai) "lxrd"a epivn

.(a,fk oixcdpq) "xxea df" wxtae (`,gt `nw `aa) "laegd" wxta zecrlìòå,ezhiy itl edfe Ð "ozgzz `l"c e`la opyie ,od zeix` ixib mizek xaqwc :qxhpewa yxit Ð zizekd

,`id dixkp ok m`c ,xi`n epiax oa wgvi epiaxl d`xp `l Ð od zeix` ixib mizek xaqwc yxity dne .zepzg xeqi` edl zi` ozeixkpac (`,er zenai) "lxrd"a `xwirn oizrc `wlqck

ab lr s`e ,od zn` ixibc dil zi` xi`n iaxe ,xi`n iaxk oizipzn iwen `xnbac :cere ?dzeixkpa dlk`e dlf`e qpw dl opiadi :(`,`i zeaezk) `nw wxta jixtck ,qpw dl oi` dixkpe

(a,gl `nw `aa) "dyinge drax` gbpy xey"a `dc ,dizeek `iz` od zn` ixibc xaqc `da mewn lkn Ð dizeek `iz` `lc `xnba xn` eza `dc ,xi`n iaxk `iz` `l oizipzn dlekc

`wlq i`e .qpw dl yi zizekc ,`kdc oizipznn jixte ,md zn` ixibc ,aiig oicd onc ab lr s` ,mpenna xi`n iax qipwc `ed qpwc meyn ,xeht izek ly xey gbpy l`xyi xeyc opiwqn

dxenb zil`xyic ,qpw dl yic `hiyt ?ol rnyn `w i`n ok m` :xn`z m`e !od zn` ixibc dxaq `kdc oizipznc `nl` ,'ek qepwl inp ikd Ð mpenna xi`n iax qpwy `ed qpwc jzrc

yi i`n` oda Ð ernhp dgtye carc meyn mizek leqtc (`,er oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta xn`c o`nl :xn`z m`e .oda ernhi `ly ,qpw dl opiadi `lc jzrc `wlqc :xnel yie !`id

dvgnk reaw lke ,reaw dil ded dab edi` lif`c i` ,axl elit`e .aexd xg` oenna oikled oi` (a,en `nw `aa) xn`c l`enyl .iliwye ,z` dgty e`lc di`x izii` :dl `nip ?qpw dl

:xn`z m`e .xkyp `heg `di `ly ,edl opinwen Ð qpw oiprl ,dzwfg` dl opinwen `l leqt oiprlc ab lr s` .mizek eidy `zda` zwfg` dl opinwen zg` lkc :xnel yie !inc dvgn lr

iaiig `l` aiyg `l inp i`] xzid mdl yiy meyn Ð inec`e ixvn ipz `lc `de .ixiinw `l dpedk leqtac :xnel yie ?heicd odkl dvelge dyexb ,lecb odkl dpnl` inp aiyg `l i`n`e

ab lr s`e ,dkxck `ly dlrape zqipyn ezyexb xifgn ipzilc :dyw la` .[oie`lmewn lkn Ð dwel epi`y yciw `le lra m`y micen lkd (`,gr oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta opixn`c

.xiiye `pzc :xnel yie ![mipyi zetqez .qpw dl yie xfnn cled zizekd lr `ad care] !weyl dnai ipzinl ivn ded cere !ipzil Ð ezyexb xifgna oiqtez oiyecw oi` xn`c ,`aiwr iaxl

migaf) "ycwn gafnd" wxta ogky`ck ,ikd wcinl jiiy `l Ð qpw mdl oi`y el`e `tiqa ipzc `kd !?xiiye `pz zxn` z`e ,"el`" ipz `pz :wiic (a,fh) oiyecwc `nw wxtac ab lr s`e

.ldw ileqt `l` aiyg `l `kdc :xnel yi cere .`tiqae `yixa xiiyne ,ycwa oleqt oi`y el`e ycwa oleqt el`e :ipzwc ,(`,ctàáäå,ediicegl oie`l iaiig zepyl ,owlig Ð zxeibd lr

lr cg` `ad `l` ipz `l (`,bi zekn) "oiweld od el`"a la` ."'ek zxkda mdy it lr s`" :`tiq ipzinl irac meyn ,ediicegl zezixk iaiige ,ediicegl od zexiykc zxxgeyne zxeibe

.mlekìòåon zna ixii`e ,zxg` dy`n mipa el yiya :ipyne ?da jiiy zxke qpw dne ,el dwewfe ,el `id dnai `le !?eig` zy` :inlyexia jixtc :l`ppg epiax yxit Ð eig` zy`

inewe`l ivn ikidc :iywz (`,cr oixcdpq) "xxeq oa" wxta ,dzetna oizipzn jd iwenc `tt axl :mdxa` epiax oa wgvi epiaxl dywe .dyxibyk dnwe`l ivn dedc oicd `ede .oiqexi`d

xaqwc :`niz ike !dcar dzrcnc meyn "dxrp" yixae (`,n zeaezk) `xnba opixn`ck ,qpw dl oi` dzetn Ð dnvrlc oeike ,(`,gl zeaezk) dnvrl dqpw dyxbzpe dqx`zp `d ?ikd

dia`l dqpwc dil wetiz ,dipin daxca dil mwc meyn .xeht Ð eza lr `ad :(a,el my) ipzwc ,`tiq dil iywiz izk` ok m` Ð ied dia`l dqpwc ,`ziixac `aiwr iaxk oizipznc `pz

dzetnc inlyexia xn`c i`nle .dxbae ,dxba `ly cr oicd `ede ,zne ,zn `ly cr dilr `ayk dl iwen inlyexia ,edine !`tiq iywz jytp dnne ,dlgnc dil iywiz Ð dnvrl i`c ,ied

(`,al) `xnba onwl "oiweld od el`"c `d iwenc ,qpw elit` dl oi`c rnyn ocic cenlza ,edine .xity iz` Ð legnl dleki dpi` qpw la` ,mbte zyean `l` xeht epi`dzetne dnezia

.qpw dl oi`yäøòð`dzy cr `l` aiig epi` opzc `d iab (a,eq oixcdpq) "zezin rax`" wxt seqa rnyn `dc ,zxbea `l` ihernl iz` `l `nlc !dil `pn :dniz Ð `l dphw oi`

,jinq oizipznc `tiq`c :mdxa` oa wgvi epiax uxize !zxbea `l` dphw ihernl iz` ded `le opaxk elit` dl opinwen ded 'ek dleza dxrp lr `l` ipz ded i`c ,dqxe`n dleza dxrp
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"לא תלין פעולת שכיר", "ביומו תיתן שכרו", ומכיוון ש"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל", הרי בוודאי שאין הקדוש-ברוך-
הוא מעכב את שכרו של היהודי.

משיחת שבת פרשת דברים ה'תשד"מ

"סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו" . . בכל דבר גשמי מהדברים המותרים נמצאים טוב ורע: הגשמי הוא רע, והחיות האלוקי 
המחייה את הגשמי הוא טוב.

היום יום ה מנחם אב



רכג miwxt dyelya` cenr hk sc ± iriax wxtzeaezk
äðùîúåøòð åìàdyy mde ,xbazy cr zexry izy d`iadyn ,dxrp `wec Ð

zxbeae dphw la` .zexbal zexrp oiay miycgÐ.qpw mdl oi`ñð÷ ïäì ùéùm` Ð

mc` dqp`Ðmixac) 'ebe "akeyd yi`d ozpe" aizkck ,sqk miyng dia`l ozep.(ak

úøæîîä ìò àáä`l zexiyk la` :jixt `xnba Ð?dil `kixhvi` zeleqt :ipyne

.opireny`läðéúð`ide ,miperabd on Ð

opixn`ck ,mdilr xfb cecc ,ldwl dxeq`

iaheg ryedi mpzie" my lre .(a,gr) zenaia

mivria`eyeedl ixw (h ryedi) 'ebe "min

.mipizpúéúåëopyie ,od zeix` ixib :xaqw Ð

mixac) "ma ozgzz `l" e`la.(fäéåáùä ìòå
zictpy zil`xyi Ð,mipy yly zan dzegt

zwfgacdiaya dlrap elit`y .`id dlezaÐ

.mixfeg dilezaåéçà úùà ìòådycwzpy Ð

.zxk `l` dzin da oi`y ,dyxibe ,eig`l el

åéáà éçà úùà ìòå.dyxibe el dycwzpy Ð

úéá úúéî íäá ïéà éøä úøëäá ïäù éô ìò óà
ïéã`l zxke Ð.oinelyzd on dil xht

àøîâàéä øéàî éáøiziinck Ð`ziixa

.dinwløëî äì ùédiikf da dia`l yi Ð

dxknl.zegtylñð÷ äì ïéàådilr `ady Ð

.qpw aiig epi`øëî äì ïéàåoikxr) `ipzck Ð

dxrp `idyk eza z` mc` xekni leki :(a,hk?

zxn`dxekn :xnege lwÐ;eiykr d`vei xak

dxekn dpi`yÐxknz `ly oic epi`?úáî
ãçà íåéå íéðù ùìù.d`ial die`x `idy Ð

àì øëî.dinza Ð
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åìàepiide ,ldwa `al `ly mdilr xfb cecc :qxhpewa yxit .dpizpd lr `ad Ð zexrp

rnyn `dc ,mz epiaxl d`xp oi`e .(a,gr zenai) "lxrd"a opixn`ck ,zecar meyn

xn`c o`nl ,ediipia `ki` dpizpe zxfnn :xn`wc ,`ziixe`c `ied dpizpc (a cenr) `xnba

"zexzen yi" yixae .ibilt i`xwa `dc ,`ziixe`c `iedc rnyn Ð 'ek dniiwl die`x

`ki` dpizpe zxfnn :opixn` (adt zenai)

inp `d Ð `ziixe`c xn`c o`n ,ediipia

od el` :(`,bi zekn) opzc :cere !`ziixe`c

iwlc rnyn .l`xyil dpizpe zxfnn ,oiweld

!mzd aiygc jpd lkc `inec ,`ziixe`cn dlr

ab` dpizp hwp edpd lkac xninl `ki` ,edine

i`nl ,`axl jgxk lr xnel jixv oke .zxfnn

ozexibac (`,er zenai) "lxrd"a jzrc `wlqc

d`xp oi` mewn lkne .zepzg xeqi` edl zil

"lxrd"a `ax wiqn `dc ,eyexit mz epiaxl

`kid lke ,zepzg xeqi` edl zi` ozexibac (my)

enk ,zexiba ixii` Ð zxfnn icda dpizp aiygc

lirl opixn`ck ,qpw dl zil dzeixkpac .`kd

dlk`e dlf`e qpw dl opiadi :(`,`i) `nw wxta

wa oke !?dzeixkpa:(a,eq) "xne`d" wxta ,oiyec

oebk Ð dxiar yie oiyecw yiy mewn lk :opz

oeik ,qxhpewd yexitl :cere .'ek dpizpe zxfnn

`eal exq`p jk jezny ,ediilr xfb ynn zecarc

yi i`n` ok m` Ð "ycw didi `l" meyn ldwa

dl oi` dgtyc oizipzna `icda opz `d ?qpw dl

`d dytp Ð `xhpn dpizpc meyn i`e !qpw

dl oi` zxneyn elit` dgtyc inlyexia opixn`

(`,hq my) "oiqgei dxyr" wxta opzc :cere .qpw

`de ,i`n`e ,dfa df `al mixzen ipizpe ixexgc

`yil :(`,`n oihib) opzck ,dgtya ixiq` ixexg

ynn e`lc :xnel yi `d ,edine !leki epi` dgty

."ycw didi `l"a xeq`l zecar ediilr xfb

iniiwe ixiq` `dc Ð l`xyi zepaa oxqe`l e`le ,ceariy `l` ediilr xfb `l cece .(`,er zenai) "lxrd"a `ax wiqnck ,"ozgzz `l" meyn `ziixe`c dxeq` dpizpc :mz epiaxl d`xpe

wacil ie`x Ð elld mipniq dyly ea yiy in lk :mzd xn`wc `de .dnily dne` eedc meyn Ð ldw ileqt x`yan ith eda xfbc `de .l`xyi ernhi `ly ick `l` ,"ozgzz `l"c e`ln

ldwa `al mxizdl mivex eidy `l ?xizi in gafn wlg Ð xizp epwlg m` :iax xn` ,mipizp xizdl eywa iax inia :mzd xn`wc `d oke .ozenk oixeg oa zeidl `l` ,odn `yil `l ,oda

,jxevl epiid Ð xwtd did oic zia xwtdc ol `niiwc ab lr s`e .gafn wlg riwtdl oileki oi`c iax edl xn`e .oixeg ipa zeidl ,zecarn oxhtl eywa `l` ,ixiq` `ziixe`cn `dc Ð

meyn xn`z m`c ,dgtyn leqt meyn `l` mwgix melk .mwgix ryedi mipizp :mzd xn`wc "oiqgei dxyr" wxta ,qxhpewd yexitk rnyn inlyexia ,edine .jk lk jxev epi` df la`

.(`,hr my) "lxrd"a gkenck ,`id zg` dxifb lkd cece ryedi zxfbe ,ldwa `aln elqtp mdilr xfb ryedic meyn rnyn ?qpw dl didi `l dpizpd lr `ad dzrn `l` Ð zecar leqt

"xne`d"a opixn`c `de .oda ernhi `ly epiid owgixc :xnel yi cere .zepzg xeqi` edl zil ozexibac ,"lxrd"a `xwirn `axc jzrc `wlq didy enk xaqc xninl `ki` inlyexia ,edine

mz epiax xne` ,"ma ozgzz `l" aizkc Ð oiyecw da iqtz `lc ol `pn dixkp :(a,gq) oiyecwadf oiprke .zexiba ixiin Ð `xwc diyix la` ."jpal gwz `l ezae" jinq `xwc ditiq`c :

miaexw leqtl dil opinwen `xwc `yixc ,"eznei e`hga yi`" `xwc `tiqn `l` jixt `l jgxk lre ,"mipa lr zea` eznei `l" aizkde :le`y ipa iab jixtc (`,hr zenai) "lxrd"a epivn

.(a,fk oixcdpq) "xxea df" wxtae (`,gt `nw `aa) "laegd" wxta zecrlìòå,ezhiy itl edfe Ð "ozgzz `l"c e`la opyie ,od zeix` ixib mizek xaqwc :qxhpewa yxit Ð zizekd

,`id dixkp ok m`c ,xi`n epiax oa wgvi epiaxl d`xp `l Ð od zeix` ixib mizek xaqwc yxity dne .zepzg xeqi` edl zi` ozeixkpac (`,er zenai) "lxrd"a `xwirn oizrc `wlqck

ab lr s`e ,od zn` ixibc dil zi` xi`n iaxe ,xi`n iaxk oizipzn iwen `xnbac :cere ?dzeixkpa dlk`e dlf`e qpw dl opiadi :(`,`i zeaezk) `nw wxta jixtck ,qpw dl oi` dixkpe

(a,gl `nw `aa) "dyinge drax` gbpy xey"a `dc ,dizeek `iz` od zn` ixibc xaqc `da mewn lkn Ð dizeek `iz` `lc `xnba xn` eza `dc ,xi`n iaxk `iz` `l oizipzn dlekc

`wlq i`e .qpw dl yi zizekc ,`kdc oizipznn jixte ,md zn` ixibc ,aiig oicd onc ab lr s` ,mpenna xi`n iax qipwc `ed qpwc meyn ,xeht izek ly xey gbpy l`xyi xeyc opiwqn

dxenb zil`xyic ,qpw dl yic `hiyt ?ol rnyn `w i`n ok m` :xn`z m`e !od zn` ixibc dxaq `kdc oizipznc `nl` ,'ek qepwl inp ikd Ð mpenna xi`n iax qpwy `ed qpwc jzrc

yi i`n` oda Ð ernhp dgtye carc meyn mizek leqtc (`,er oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta xn`c o`nl :xn`z m`e .oda ernhi `ly ,qpw dl opiadi `lc jzrc `wlqc :xnel yie !`id

dvgnk reaw lke ,reaw dil ded dab edi` lif`c i` ,axl elit`e .aexd xg` oenna oikled oi` (a,en `nw `aa) xn`c l`enyl .iliwye ,z` dgty e`lc di`x izii` :dl `nip ?qpw dl

:xn`z m`e .xkyp `heg `di `ly ,edl opinwen Ð qpw oiprl ,dzwfg` dl opinwen `l leqt oiprlc ab lr s` .mizek eidy `zda` zwfg` dl opinwen zg` lkc :xnel yie !inc dvgn lr

iaiig `l` aiyg `l inp i`] xzid mdl yiy meyn Ð inec`e ixvn ipz `lc `de .ixiinw `l dpedk leqtac :xnel yie ?heicd odkl dvelge dyexb ,lecb odkl dpnl` inp aiyg `l i`n`e

ab lr s`e ,dkxck `ly dlrape zqipyn ezyexb xifgn ipzilc :dyw la` .[oie`lmewn lkn Ð dwel epi`y yciw `le lra m`y micen lkd (`,gr oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta opixn`c

.xiiye `pzc :xnel yie ![mipyi zetqez .qpw dl yie xfnn cled zizekd lr `ad care] !weyl dnai ipzinl ivn ded cere !ipzil Ð ezyexb xifgna oiqtez oiyecw oi` xn`c ,`aiwr iaxl
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(`,al) `xnba onwl "oiweld od el`"c `d iwenc ,qpw elit` dl oi`c rnyn ocic cenlza ,edine .xity iz` Ð legnl dleki dpi` qpw la` ,mbte zyean `l` xeht epi`dzetne dnezia

.qpw dl oi`yäøòð`dzy cr `l` aiig epi` opzc `d iab (a,eq oixcdpq) "zezin rax`" wxt seqa rnyn `dc ,zxbea `l` ihernl iz` `l `nlc !dil `pn :dniz Ð `l dphw oi`
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רכד
miwxt dyelyaa cenr hk sc ± iriax wxtzeaezk

øëî íå÷îá ñð÷ óàxknl la` .yly za hwp qpw meyne ÐÐcre cg` mei zan

.zexry izy `iazyéàîàåqpw odl yi Ðzeleqt zexrpl?'åë ïàë éø÷éàoizipzn` Ð

:opiqxb ikd .iywnäøòðä äøòð äøòð,'ebe "dleza dxrp yi` `vni ik" aizk qpe`a Ð

,dxizi "dxrp" opiyxce ,"dxrpd ia`l dnr akeyd yi`d ozpe" dixza aizke"de`

."dia`l ozpe" azkinl ivnc ,"dxrpd"c dxizi

äéôåâì ãç.dxykl Ðúåìåúáä úåìåúá äìåúá
`xwe ,"dleza yi` dzti ike" aizk dztna Ð

."zelezad xdenk lewyi sqk" dixza `pixg`

,zlz `d ,"zeleza xdenk" azkinl ivne

azkinl ivnc ,"zeleza"e dxizi 'd opiyxcc

.wezyle "xdenk"äéì éòáéî àåää`edd Ð

irain ,"dia`l ozpe" aizk `lc `d ,"dxrpd"

ecinrdl a`d witqd `l m`y ,iia`ckl dil

dzny cr oicaÐ.xehtäøòðä éáàìrnyn Ð

.zniiw `idyäéì éòáéîäåù äøéæâìÐ

dztn iab aizkc "dleza"Ðdil irain

,dey dxifbl"dleza" "dleza":dey dxiybl

miyng qpe`a xen`d sqk dnÐdztn s`

dia aizkc ,milwy dztn dne .miyng

"lewyi"Ðqpe` ly miyng s`Ðmilwy

.xn`wúåìåúáä øäåîësqk miyng Ð

miyxetndqp`na.dlezad z`äæ àäéùÐ

.zelezad xdenk miyngúåìåúáä øäåîåÐ

.dfk milwy eidiäåù äøéæâì ãçåidze Ð

micinle ,cg` cvn dpten.dpnidé÷åôàìå
àðú éàäîqpw yi ipzwc oizipzn Ðzxfnnl

ezeg`leÐ.`pz i`dn iwet`läéåä äá ùéù
lkle ezeg`l hxt ,da el oiqtez oiyecwy Ð

oiyecw oi`y oiyecwa opitlic ,zezixk iaiig

dil rnyne .(a,fq) iyily wxta ,oda oiqtez

oeyl "didz"zieedoa oerny iaxe .oiyecw

"didz" dil rnyn `iqpnÐiw oeyl.meàä
äéåä äá úéà éîðiaiiga oiqtez oiyecwc Ð

.dl sili mzde ,oie`lïéà øîàã àáé÷ò éáøìå
ïéåàì éáééçá ïéñôåú ïéùåã÷zenaia Ð

,ezyexb xifgnd :`ziixaa (a,cn) "ulegd"a

.oiyecw da el oi` :xne` `aiwr iaxåäééðéá éàî
meyn Ð.dl jixt `w `iqpn oa oerny iax

zenaia dil opirny ipnizd oerny eli`c

:opzc ,`da `aiwr iaxc dilr biltc (`,hn)

xfnn edfi`Ð,"`ai `l"a `edy xya x`y lk

ixac.`aiwr iaxlk :xne` ipnizd oerny

iaxl `l` .miny icia zxk eilr oiaiigy

i` ,dl opira `w `iqpn oa oernydil `xiaq

`aiwr iaxkÐ`zernyn oia `ki` i`n

"didz"c,meiw oeylzernynloernyc

ipnizd?oa oerny iaxl dil rnyn ,inp i`

died oeyl `iqpn`hirni`oia dne ,xfnn dl

died da yil dniiwl die`x?ìåãâ ïäëì äðîìàda dcenc Ðoiyecwy `aiwr iax

.heicdl dyexb oicd `ede .i`niq iaxke ,e`la `idy it lr s`e ,da el oiqtezìëä ïî
.oie`l iaiign miclepd lk Ðç÷é àì"erxf llgi `le" dil jinqe ÐÐ`ed dpedk oicn

,ellgn.mdilr mixfnn my `leóñåé ïá àáé÷ò ìò çåöðå åàåámixfnn daxny Ð

.mpg l`xyiaìàøùéá äàéá åì ïéàù ìë øîåà àåäùda el oi`y dy` lr `ad Ð

d`ia xzidÐ.inp lecb odkl dpnl` elit` ,xfnn cled
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äøòð"dxrp" "xrp" ,`zln dlek yixc "dxrp" cgnc :l`ppg epiax yxit Ð dxrpd dxrp

`ivenc `edd `l` `"da `ln "dxrp" aizk `lc ,mz epiaxl d`xp oi`e ."dxrpd"

`ki` `d ?dtebl cg jixv dn :wgvi epiax dywd cere .oiwxt seqa gkenck ,dicegl rx my

.xwir qxhpewd yexit `l` !dyxta `pixg` "dxrp"

äìåúáyxit inp o`k Ð zelezad zeleza

.edlek iwtp `xw cgnc l`ppg epiax

dlezac ,ditebl cg jixv `lc ,d`xp oi`e

.aizk `pixg`

ãçåwgvi epiax dywd Ð oie`l iaiig iiezi`l

iiez`l Ð cg :`nip izk` ,xi`n epiax oa

izk`e ,oie`l iaiig iiez`l Ð cge ,dyr iaiig

oie`l iaiiglc :uxize ?ol `pn zezixk iaiig

e`l i` `dc ,`xw cg `l` jixv `l dyre

died da yiy rnync ,"dy`l didz ele" aizkc

,edpiieaxl `xw jixv ded `l ,dniiwl die`xe

,dniiwl die`x oi` opiaxn `ieaix cgn jkld

eda zi`c oeik ,oie`l iaiige dyr iaiig epiidc

xn`c o`nle .zezixk iaiigl `ieaix jci`e ,died

`ieaix cg ied Ð oie`l iaiiga oiqtez oiyecw oi`

.zezixk iaiige oie`l iaiigl jci`e ,dyr iaiigl

`le "dy`l didz el"n wezyle :xn`z m`e

jixhvi`c :xnel yie ?iieaix jpdl jxhvi

.dzrcn Ð "dy`l didz ele" yxcinl

åøúééàqpe`a azk `ieaix cge Ð 'ek ixz edl

cgc ol `pne :xn`z m`e .dztna cge

ez` ediiexzc `ni` ?zezixk iaiig iiez`l

ge ,oie`l iaiig iieaxlyie ?dztnl cge qpe`l c

qpe` opitli dey dxfbnc ,jixv `l `dlc :xnel

.iccdn dztne

é÷åôàìå]`pz :yexit Ð `pz i`dn

ediiexzn witn la` ,`ziixac

.[`ziixaa mixkfeny i`pz

éáøìåiaxc ab lr s`e Ð 'ek xn`c `aiwr

iax` `icda bilt ipnizd oerny

`kd Ð (`,hn .`,cn zenai) "ulegd"a `aiwr

`aiwr iaxk xaq i`c ,jixt `iqpn oa oerny iaxl

?ipnizd oerny iaxl epia :yexit ,ediipia i`n Ð

Ð died da yiy hwp `le dniiwl die`x hwpcnc

.died da yie dniiwl die`x oi`y yic rnyn

ïéìåìéçÐ mixfnn dyer epi`e dyer `ed

`lc oeikc ,`ilz `da `dc rnyn

wxta rnyn oke .oiqtez oiyecw Ð xfnn ied

iqtz `lc a` zy` dn :(a,dn zenai) "ulegd"

,inp `aiwr iaxe] ,'ek xfnn cleede oiyecw da

oie`l iaiign xfnn yic "ulegd"a silic meyn

:dnize .[oie`l iaiiga oiqtez oiyecw oi`c xn`w

iaiign xfnn oi`c ab lr s` ,ryedi iaxlc

(`,hn my) "ulegd" idliya silick ,zezixk

:(`,bp) zenaia ,"l`ilnb oax" wxt seq jixtck ,zezixk iaiiga oiqtez oiyecw oi`c dcen

xn`w (a,cn my) "ulegd" wxtae ?zezixk iaiiga oiqtez oiyecw oi`c opirny`l jixhvi`

`l` `ied `l dpefe ,dpef d`yrc meyn ,zezixk iaiign ied `din mebt ryedi iaxlc

zenai) "ulegd"a inp opixn`we .(a,hk) dxenza gkenck ,oiyecw da iqtz `lc edpdn

oerny Ð micen lkd o`n .xfnn cleed l`xyi za lr `ad care izeka micen lkd :(a,cn

eda iqtzc oie`l iaiig ilin ipd Ð oie`l iaiign xfnn oi` xn`c ab lr s`c ,ipnizd
oi` xn`c ab lr s`c ,ryedi iax micen lkd o`n xn`w `le .'ek care izek la` ,oiyecw

ryedi iaxlc `nl` .'ek oiyecw eda iqtzc zezixk iaiig ilin ipd zezixk iaiign xfnn
`lc icin `kilc ,`ilz `da `d i`ce `aiwr iaxle ipnizd oerny iaxlc :xnel yie !care izeka dcenc xninl ivn `l ikdle ,xfnn ied `l ikd elit`e ,zezixk iaiiga oiqtez oiyecw oi`

nec `edy wx ,xyk cleede oiyecw da iqtziaiign `l` xfnn ied `l (`,gq oiyecw) "xne`d" seqa opitlick ,zezixk iaiiga oiqtez oiyecw oi`c ab lr s` ,ryedi iaxl la` .a` zy`l d
xn`c lk :(a,c) dxenzc `nw wxta xn`c ,`axl lecb odkl dpnl`a oiqtez oiyecw oi` ryedi iaxl ok m`c :dyw la` .(`,hn zenai) "ulegd" seqa ryedi iax silick ,oic zia zezin
xn` :ipyne ?'ek lecb odkl dpnl` oebk dxiar yie oiyecw yiy mewn lk :opze "gwi `l" `pngx xn`wc lecb odkl dpnl` ixde :dil jixt mzdc .ipdn `l Ð ciar i` ,ciarz `l `pngx
oiyecw iqtz `lc gkyn ik (a,fq) "xne`d" seqa oiyecwa :xn`z m`e .ikd iiepyl `kil ryedi iaxle .mixfnn dyer epi`e ,dyer `ed oilelg Ð "llgi `l" w"`c ,mzd ip`y :`ax jl
:xnel yie !epyxitck ,`ilz `da `dc oeik ,oiyecw da iqtz `l xfnn iedc `kid lkc dpin sili `l i`n` ?caric `d dlgzkl `d a` zy`a ediiexz `ni`e mzd jixt i`n ,a` zy`a
zexfnn dpin opirny `l eia` ly mai zxneyae a` zy`a ixii`c "dlbi `l"e "gwi `l"nc ,dpei iaxc `yiwid mzd iziin `lc dnk lk zezixk iaiig x`ya zexfnn opirny `l izk`c
o`n `kilc "zezin rax`" wxta rnyn oke] :epyxitck `nlra slinl `ki` Ð mzd dpei iaxc `yiwid iziinc seqal la` .ediizeekc lke ,oxeqi`l xzid yic dy` zeg`ae yi` zy`a
wxta mzd xn`ck ,oie`l iaiig enk dvilgl oiler eid ok m` zezixk iaiiga oiqtez oiyeciw i`e ,dvilgd on odizexv zexhetc miyp dxyr ynge .oiyeciw iqtz `l zezixk iaiigac biltc
`ki` xn`w `l i`n` :dniz .ediipia i`n :ixiin `w `l `zbeltac dlr xn`w `dc ,`nlr ilekk `iz` oizipzn `idde .dvilgl oiler jkle ,oiyeciw eda iqtz oie`l iaiig `xazqn :ipy

.(ci azk) .[xfnn cleed oi`y dheqd lr `aa micen lkd :"ulegd" seqa opixn`ck ,`nlr ilekl died da zi`c ,dyxibe ,dkxck `ly eizgz dzpife dqxi`y dheq ediipia
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,"úBìeúa" ,"äìeúa" :øîà àtt áø .úBúéøë̈¥©©¨¨©§¨§
ãç "úBìeúaä"¯ãçå ,déôeâì¯,ïéåàì éáéiç ééezàì ©§©§¥§©§©¥©¨¥¨¦

ãçå¯àì àîòè éàî àtt áøå .úBúéøë éáéiç ééezàì §©§©¥©¨¥¨¥§©©¨©©£¨Ÿ
øîàc .ééaàãëì déì éòaéî àeää ?Lé÷ì Léøk øîà̈©§¥¨¦©¦¨¥¥§¦§©©¥§¨©

äúîe äéìò àa :ééaà¯éáàì ïúðå" :øîàpL ,øeèt ©©¥¨¨¤¨¥¨¨¤¤¡©§¨©©£¦
äøòpä"¯Lé÷ì Léøå .äúî éáàì àìå äøòð éáàì ©©£¨©£¦©£¨§Ÿ©£¦¥¨§¥¨¦

déì éòaéî àeää ?àtt áøk øîà àì àîòè éàî©©£¨Ÿ¨©§©©¨©¦¨¥¥
úBìeúaä øäBîk ìB÷Lé óñk" :àéðúc .äåL äøéæâì" ¦§¥¨¨¨§©§¨¤¤¦§§©©§

¯.äæk úBìeúaä øäBîe ,úBìeúaä øäBîk äæ àäiL¤§¥¤§©©§©©§¨¤
éîð àtt áøå ,ééaàãëì déì éòaéî ,éîð Lé÷ì Léøå§¥¨¦©¦¦¨¥¥§¦§©©¥§©©¨©¦
:éáéúk éàø÷ àzéL àlà !äåL äøéæâì déì éòaéî¦¨¥¥¦§¥¨¨¨¤¨¦¨§¨¥§¦¦
"úBìeúa" "äìeúa" "äøòpä" "äøòð" "äøòð"©£¨©£¨©©£¨§¨§
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ãçå ,ïéåàì¯éàäî é÷etàìe .úBúéøë éáéiç ééezàì ¨¦§©§©¥©¨¥¨¥§©¥¥©
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äéåä da¯äéeàø øîàc ïàîì ,äéåä da Lé éîð àä ¨£¨¨¨©¦¥¨£¨¨§©§¨©§¨
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éaøk ,ìBãb ïäëì äðîìà eäééðéa àkéà ?eäééðéa¥©§¦¨¥©§©§¨¨§Ÿ¥¨§©¦
éaø äNBò ìkä ïî :øîBà éàîéñ éaø ,àéðúc .éàîéñ¦©§©§¨©¦¦©¥¦©Ÿ¤©¦
äøîà éøäL ,ìBãb ïäëì äðîìàî õeç ,ïéøæîî àáé÷ò£¦¨©§¥¦¥©§¨¨§Ÿ¥¨¤£¥¨§¨

ìlçé àìå" "çwé àì" :äøBz"¯,äNBò àeä ïéìeléç ¨Ÿ¦¨§Ÿ§©¥¦¦¤
ïéøæîî äNBò ïéàå¯çåöðå eàBa :øîàc ,ááLé éaøìe §¥¤©§¥¦§©¦§¥¨§¨©§¦§©

äàéa Bì ïéàL ìk :øîBà äéäL ,óñBé ïa àáé÷ò ìò©£¦¨¤¥¤¨¨¥¨¤¥¦¨
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zeaezk(iying meil)

dl yiy,øëî íB÷îa ñð÷ óàmeie mipy yely zan dphwl xnelk ©§¨¦§¤¤
wlga xkn mb dl yiy dn caln ,qpw mb yi ,xbaizy cre cg`

.dxrp didzy cr epiide ,dfd onfdn

* * *
qpw yiy ,dpyna epipyy oicd xwira oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd dywn .zeleqtleäðéð àñð÷ éða éðäåzeleqt zexrp ike - §¨¥§¥§¨¨¦§
.qpw zepa od el`éànàå,recn -ïàk éøwéà`exwl epl yi - §©©¦§¥¨

qpe` zyxta xn`py sqepd aeigd z` odilr(hk ak mixac)Bìå'§
,'äMàì äéäúminkg eyxce(.hl oldl)a wx xn`p df aeigyäMà ¦§¤§¦¨¦¨

,Bì äéeàøä,dze` `yil el xeq` el dleqtd dy` qp` m` la` ¨§¨
ele' dilr xnel ie`xy dxiyk dxrpa zwqer ef dyxty oeike
qpw yi zeleqt zexrpl s`y dpynd dxn` cvik ,'dy`l didz.

:`xnbd zvxzn,Lé÷ì Léø øîàdxezd dazky jkn cnlp df oic ¨©¥¨¦
xn`py ,qpe` zyxtay 'dxrp' oeyla miieaix dylyak mixac)

(hk-gkakWe DUtzE dUx` `l xW` dlEza dxrp Wi` `vni iM'¦¦§¨¦©£¨§¨£¤ŸŸ¨¨§¨¨§¨©
sqM miXng dxrPd ia`l DOr akXd Wi`d ozpe .E`vnpe DOr¦¨§¦§¨§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤
o`k yie .'eini lM DgNW lkEi `l DPr xW` zgY dX`l didz Fle§¦§¤§¦¨©©£¤¦¨Ÿ©©§¨¨¨¨

.` :miieaix dyly'äøòð'.a .oey`xd weqta xn`py'äøòð' ©£¨©£¨
dxezd dleki dzid ixdy ,xzein `ede ,ipyd weqta xkfeny

.b .'dia`l ozpe' aezkl,äøòpädtqepy `"d ze`d ,xnelk ©©£¨
.` :jkn miyxece .dlind zligzadéôeâì ãçdazk zg` mrt - ©§¥

.a .dqp`py dxiyk dxrp oic xwir z` cnll dxezd z`fãçå§©
ïéåàì éáéiç ééezàìdxrp qpe`d mby micnl ipyd ieaixdne - §©¥©¨¥¨¦

.b .qpw aiig e`l xeqi`a eilr dxeq`yúBúéøk éáéiç ééezàì ãçå§©§©¥©¨¥§¥
eilr dxeq`y dxrp qpe`d mby micnl iyilyd ieaixdne -

.qpw mlyl aiig zxk xeqi`a
:sqep uexiz `xnbd d`ian,øîà àtt áømewnn cnlp df oic ©¨¨¨©

'dleza' oeyla miieaix dyly dxezd dazky jkn ,xg`
xn`py ,dztn zyxtay(fh-eh ak zeny)dlEzA Wi` dYti ike'§¦§©¤¦§¨

dX`l FN dPxdni xdn DOr akWe dUx` `l xW`o`ni o`n m` . £¤ŸŸ¨¨§¨©¦¨¨Ÿ¦§¨¤¨§¦¨¦¨¥§¨¥
dyly yi o`k s`e ,'zlEzAd xdnM lwWi sqM Fl DYzl dia`̈¦¨§¦¨¤¤¦§Ÿ§Ÿ©©§Ÿ

zaiz .` :miieaix'äìeúa'zaiz .a .oey`xd weqtay'úBìeúa' §¨§
.cala 'xdenk' aezkl dxezd dlki ixdy ,zxzein ipyd weqtay

.b,'úBìeúaä'.zxzein daizd zligzay `"d ze`d xnelk ©§
.` :jkn miyxecedéôeâì ãçdztnd oic xwir z` rinydl - ©§¥

.a .dxiyk dxrp,ïéåàì éáéiç ééezàì ãçåaiig oze` dztnd s`y §©§©¥©¨¥¨¦
.b .qpw,úBúéøk éáéiç ééezàì ãçå.qpw dxezd daiig oda mby §©§©¥©¨¥§¥

:`xnbd zl`ey,àtt áøåoeyl iieaixn el` mipic yxecd §©¨¨
,dztn zyxtay 'dleza',Lé÷ì Léøk øîà àì àîòè éàîyxcy ©©§¨Ÿ¨©§¥¨¦

:`xnbd daiyn .qpe` zyxtay 'dxrp' oeyl ieaixn z`fàeää- ©
'dxrpd' ieaixdéì éòaéî`tt axl jxved -éiaàãëìz` cenll - ¦¨¥¥§¦§©©¥
,iia` ly epic,éiaà øîàcm`äéìò àaqpe`däúîewitqdy iptl §¨©©©¥¨¨¤¨¥¨

,oica ecinrdl dia`øeèt,qpwn qpe`déáàì ïúðå' øîàpL ¨¤¤¡©§¨©©£¦
,'äøòpäqpwd z` oziy weqtd zernyneéáàì àìå ,äøòð éáàì ©©£¨©£¦©£¨§Ÿ©£¦

,äúî.zeleqta qpw aeig cnll xzein weqtd oi`e ¥¨
:zl`eye `xnbd dkiynn,Lé÷ì Léøåzeleqta qpw yxecd §¥¨¦

,qpe` zyxtay 'dxrpd' ieaixnàtt áøk øîà àì àîòè éàî©©§¨Ÿ¨©§©¨¨
daiyn .dztn zyxtay 'zelezad' oeyl ieaixn z`f yxcy

:`xnbdàeää'zelezad' ieaix -déì éòaéîyiwl yixl jxved - ©¦¨¥¥
äåL äøéæâìqpe`a ixdy ,dfn df dztne qpe` ipic z` cenll - ¦§¥¨¨¨

m` xaecn sqk dfi`a yxtzd `le ,'sqk miying' wx xn`p
'lewyi sqk' aezky s` dztna jci`ne ,zerna e` milwya
df cenll yie ,zzl jixv dnk xn`p `l ,milwya xaecny epiide

,dfnàéðúcdztn iabl xn`p ,`ziixaaøäîk ì÷Lé óñk' §©§¨¤¤¦§Ÿ§Ÿ©
,'úìeúaäcnlläæ àäiLdidi dztna qpwd xeriy xnelk - ©§Ÿ¤§¥¤

'úBìeúaä øäBî'k,sqk miying mdy ,qpe` zyxta xen`dåok §©©§§
`diy jkn micnlúBìeúaä øäBîly sqk miying xnelk - ©©§

,qpe`äæk.milwya epiide ,'lewyi' ea xn`py dztnk - ¨¤
:df xe`ia lr `xnbd ddnzénð Lé÷ì Léøå,ezrcl mb ixd - §¥¨¦©¦

éiaàãëì déì éòaéîly ezyxc z` cnll 'dxrp' oeyl jxvp - ¦¨¥¥§¦§©©¥
aeig cnll xzein weqtd oi`e ,xeht dzne dilr `a m`y ,iia`

.zeleqta qpwål ,dyw okäåL äøéæâì déì éòaéî ,énð àtt áø- §©¨¨©¦¦¨¥¥¦§¥¨¨¨
x`eank ,dztnl qpe` zeeydl 'zeleza' ly ieaixd jxvp
`ed ji`e ,milwy miying `ed qpwd xeriy mdipyay `ziixaa

.zeleqta qpw aiigl 'zelezad'n cnel
:`xnbd zvxzn .llk zwelgn o`k oi` zn`ay zx`an `xnbd

àlàmdixace ,llk ewlgp `l `tt axe yiwl yix mlerl ¤¨
,mixacd xe`ia `ed jke ,df z` df minilynéáéúk éàø÷ àzéL¦¨§¨¥§¦¥

,miieaix dyy lkd jqa yi zeiyxtd izya -.äøòpä ,äøòð ,äøòð©£¨©£¨©©£¨
,úBìeúaä ,úBìeúa ,äìeúamdne .x`azdy enkeeäééôeâì éøz- §¨§©§§¥§©§

'dleza'e qpe` zyxta 'dxrp' ,oicd sebl ekxved miieaix ipy
.dxiyk dxrpa qpw aiigl ,dztn zyxtaãçly sqep weqt - ©

,'dxrp',éiaàãëì.dzn ia`l qpw minlyn oi`yãçåcg` weqt - §¦§©©¥§©
,'zeleza' ly,äåL äøéæâìqpe`n dztne dztnn qpe` cenll ¦§¥¨¨¨

.milwy miying mdipy eidiyéøz déì eøúéiàepicia ex`yp - ¦©§¥§¥
,'zelezad' zaizn cg`e 'dxrpd' zaizn cg` ,miieaix izyãç©

ééezàìa qpw zeaxl -ééezàì ãçå ,ïéåàì éáéiça qpw.úBúéøk éáéiç §©¥©¨¥¨¦§©§©¥©¨¥§¥

* * *
:epizpyn lr miwlegd mi`pz zrc `xnbd d`ianeepizpyn

d`a ,zezixke oie`l iaeig oda yiy zexrpl qpw zaiignd
é÷etàìhrnle `ivedl -îc ezrcäàpz éà,`ziixaay,àéðúc §©¥¦©©¨§©§¨

qpe` zyxta xn`p(hk ak mixac)éðîézä ïBòîL ,'äMàì äéäú Bìå'§¦§¤§¦¨¦§©¦§¦
,øîBàl weqtd zpeeky 'didz' oeyldn yexcl yiLiL äMàelda ¥¦¨¤¥¨

äéåäeilr dxeq` `id m` s`e ,oiyeciwd elegi dpycwi m`y - £¨¨
zxk xeqi`a eilr dxeq`y dy` hrnle ,dyr e` e`l xeqi`a

.qpw aeig xn`p `l day ,oiyeciwd eqtzi `l dpycwi m`yéaø©¦
àéñðî ïa ïBòîLe wleg,øîBàoeyln 'didz' oeyld z` yexcl yi ¦§¤§©§¨¥

l `id weqtd zpeeke ,meiwdîéi÷ì äéeàøä äMà,el zxzeny - ¦¨¨§¨§©§¨
jk lk xeng xeqi`d oi` m` s` ,eilr dxeq`y dy` la`
epizpyn ok m`e .qpw aeig da oi` ,oiyecwd elegi `l ezngny
zezixk iaiig lr mbe oie`l iaiig lr mb qpw aeig yiy zxne`d

.mdipy lr zwleg
:`xnbd zxxan .dixaca `xnbd dpc ,`ziixad d`aedy oeik

eäééðéa éàîxeq`y ,`id dxrp efi` xnelk ,mdipia lcadd dn - ©¥©§
ipnizd oernyl `linne ,oiyeciw da miqtez j` ,dze` `yil
zx`an .xeht `ed `iqpn oa oerny iaxle qpwa aiig dqpe`d

:`xnbd,eäééðéa àkéà äðéúðe úøæîî ,àøéæ éaø øîà`ed oxeqi`y ¨©©¦¥¨©§¤¤§¦¨¦¨¥©§
,mda miqtez oiyeciw j` ,dyrz `laøîàc ïàîìwx qpw yiy §©§¨©

y dy`a,äéåä da Lé,ipnizd oerny edfeénð àäe` zxfnn - ¥¨£¨¨¨©¦
ok mb dpizpda Lé,äéåäe .oda miqtez oiyeciw ixdyøîàc ïàîì ¥¨£¨¨§©§¨©

d dy`a wx qpw yiy,dîéi÷ì äéeàø,`iqpn oa oerny iax dfeàä §¨§©§¨¨
dpizp e` zxfnn -dîéi÷ì äéeàø dðéà`yil el xeq` ixdy - ¥¨§¨§©§¨

.oze`
:zl`eye `xnbd dkiynn,àáé÷ò éaøìeoa oerny iax m` xnelk §©¦£¦¨
,`aiwr iaxk xaeq `iqpn,ïéåàì éáéiça ïéñôBz ïéLecé÷ ïéà øîàc§¨©¥¦¦§¦§©¨¥¨¦

eäééðéa éàî,'dniiwl die`x' oial 'died da yi' oia lcadd dn - ©¥©§
jk mniiwl miie`x mpi`y myk oie`l iaiig x`ye zxfnn ixde
epeyln dpiy `iqpn oa oerny iaxy jkn eli`e ,died mda oi`
,qpw dl yi dniiwl die`xd dy` wxy xn`e ipnizd oerny ly
oiyeciwy s` lr ,eilr dxeq` dy`d eay ote` yiy rnyn

.da miqtez
:`xnbd daiyn,ìBãb ïäëì äðîìà eäééðéa àkéàeilr dxeq`d ¦¨¥©§©§¨¨§Ÿ¥¨

e ,dyrz `la,éàîéñ éaøk`aiwr iax s` df e`l aeigay xne`d §©¦¦©
.oiyeciw miqtezy dcenìkä ïî ,øîBà éàîéñ éaø ,àéðúclkn - §©§¨©¦¦©¥¦©Ÿ
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc zeaezk(iyiy meil)

äNò éáéiçoebk ,'dyr' xeqi`a qpe`d lr zexeq`y miyp -éøöî ©¨¥£¥¦§¦
,éîBãàåe` ixvn xb ly za e` ,zinec` e` zixvn zxeib xnelk ©£¦

,dyr xeqi`a zexec dyly cr l`xyil `ypil mixeq`y inec`
xfnn cled oi` `aiwr iax zrcly dcen aayi iax mb dfay
,da miqtez oiyecwy oeik ,'died da yi'y zaygp ef dxrpe ,mdn

.dyr xeqi`a dxeq` `id ixdy ,'dniiwl die`x dpi`' jci`ne
:`xnbd zl`eyéàîéñ éaøc àîòhî é÷etàì éà ,ááLé éaøì àçéðä̈¦¨§©¦§¥¨¦§©¥¦©§¨§©¦¦©

,øétL ,éúà÷iax xn`y dny xn`p m` oaen df uexiz ,xnelk ¨¨¥©¦
'xfnn cled l`xyia d`ia el oi`y lk' `aiwr iax zrcly aayi
ezpeek `l` ,xfnn cled dxeq` d`ia lkny ,dheytk ezpeek oi`
ixeqi` yiy xn` i`niq iaxy ,i`niq iax ly ezhiyn hrnl wx
,dpedk ixeqi`a epiide ,xfnn mdn `ad cled oi`y 'dyrz `l'
dpedk ixeqi`e ,e`l ixeqi` lkay xn`e aayi iax wlg df lre
iax dcen dyr iaeigay xnel xyt` f`e ,xfnn cled ,mllka

.epvxizy enke ,xfnn cled oi` `aiwr iaxly aayiéà àlà¤¨¦
,i`niq iax ixacl qgia eixac z` xn` `l aayi iaxy xn`p

`l`øîà÷ déLôðc àîòè,`aiwr iax zrca xn` envr zxaq - ©§¨§©§¥¨¨©
y `ed llkdyå ,øæîî ãìeä ìàøNéa äàéa Bì ïéàL ìkoky oeik ¨¤¥¦¨§¦§¨¥©¨¨©§¥§

äNò éáéiç eléôàoiyecw oi` dyr iaiiga s` ok m` ,df llka £¦©¨¥£¥
dl`yd xefgze ,miqtez,eäééðéa éàîyiy dy` oi` eixacl ixde ©¥©§

.da miqtez oiyecwe xeqi` da
:`xnbd daiynìBãb ïäëì äìeòa eäééðéa àkéàlecb odk xnelk - ¦¨¥©§§¨§Ÿ¥¨

,dyexb e` dpnl` dpi`e ,diept `idyk dlrapy dxrp qp`y
eiOrn dlEzA m` iM' ly dyr xeqi`a lecbd odkd lr dxeq`y¦¦§¨¥©¨

'dX` gTi(ci `k `xwie)cen df dyrae ,cled oi`y `aiwr iax d ¦©¦¨
iaxe ipnizd oerny ewlgp dfae ,oldl x`eaiy mrhke xfnn
da yi ixdy ,qpw aeig da yi ipnizd oernyly ,`iqpn oa oerny
dpi` ixdy qpwn xeht `ed `iqpn oa oerny iaxl eli`e ,died

.dniiwl die`x
:`xnbd zxxane,df cv itlàðL éàîdf dyr dpey recn - ©§¨

daiyn .xfnn cledy `aiwr iax xaeq mday oiyrd x`yn
meyn :`xnbdìka äåL BðéàL äNò déì äåäcxeqi` oi` ixdy - ©£¨¥£¥¤¥¨¤©Ÿ

ok oi`y dn ,xzei lw xeqi` `ed okl ,lecb odka `l` bdep df
.l`xyi lka exeqi` bdep inec`e ixvn ly dyr aeig

oa oerny iaxe ipnizd oerny miey eay oic dzr d`ian `xnbd
:`iqpnìkä ,àcñç áø øîàoerny iax mbe ipnizd oerny mb - ¨©©¦§¨©Ÿ

`iqpn oaL äcpä ìò àáa ,íéãBî,zxk aiig `edy it lr s`ílLn ¦§¨©©¦¨¤§©¥
,ñð÷ixdyøîàc ïàîìyi qpw aeigy xaeqy ipnizd oernyl - §¨§©§¨©

y dy`a wx,äéåä da Lé énð àä ,äéåä da Lédcpa s` ixdy ¥¨£¨¨¨©¦¥¨£¨¨
oke .oiyecw miqtezøîàc ïàîìxaeqy `iqpn oa oerny iaxl - §©§¨©

y dy`a wx yi qpw aeigyénð àä ,dîéi÷ì äéeàødcp s` -äéeàø §¨§©§¨¨©¦§¨
,dîéi÷ì.el zxzen zeidle xdhdl dcizr `id ixdy §©§¨

* * *
:epizpyn lr wlegd sqep `pz d`ian `xnbdezaiignd epizpyn

d`a ,zezixk iaiiga s` qpwé÷etàìhrnle `ivedl -îezhiy §©¥¦
,äðwä ïa àéðeçð éaøcedyrn lr zxk aiigznd mc`y xaeqd §©¦§§¨¤©¨¨

ic ,xnelk ,'dipin daxca dil mw' oicn ,oenn eilr aiigzn epi`
.eilr lhend xzei xengd ypera eläðwä ïa àéðeçð éaø ,àéðúc§©§¨©¦§§¨¤©¨¨

äNBò äéädncn -úàoick íéøetkä íBéoicì úaLoipr,ïéîeìLz ¨¨¤¤©¦¦§©¨§©§¦
z` llgne exiagl wifnd mc`d z` minelyzn xhet ,xnelk

,exiag ly yicb sxeyd oebk ,meid zyecwäîa ok dyerdúaL ©©¨
BLôða áiçúî,zaya dxrad lr oic zia zzina -e`ed ok zngn ¦§©¥§©§

ïéîeìLzä ïî øeèt,yicbd lróàa exiag yicb wilcndíBé ¨¦©©§¦©

íéøetkä`ed ixdBLôða áéiçúî,zxk ypera -å`ed okløeèt ©¦¦¦§©¥§©§§¨
.ïéîeìLzä ïîdxrp qpe`d dpwd oa dipegp iax ixacl `linne ¦©©§¦

aeig da yiywxy zxaeq epizpyn mpn` .qpwn xeht ,zxk
eilr milihn oi`e 'dipin daxca dil mw' mixne` oic zia zzina
mc` icia dzin aeig da yiy dxrp lr `ad okle ,sqep yper

oldl x`eank ,qpwn xeht(:el)zxaeq zxk yper iabl j` .
.minelyza eze` miaiign `l` ,ok mixne` oi`y dpynd

* * *
zl`ey .dpwd oa `ipegp iax ly enrha oecl zxaer `xnbd

:`xnbd,äðwä ïa àéðeçð éaøc àîòè éàîxhet zxk yper mby ©©§¨§©¦§§¨¤©¨¨
:`xnbd daiyn .dipin daxca dil mw oicn minelyzn,éiaà øîà̈©©©¥

ixdy ,dey dxifba z`f cnl `ipegp iaxøîàðoeyl'ïBñà'iabl ¤¡©¨
dbixd,íãà éãéadcle dlitde zxaern dy` dkdy mc` oipra ¦¥¨¨

weqta xn`p(ak `k zeny)aiigzd `ly xnelk ,'oFq` didi `le'§Ÿ¦§¤¨
,dy`d zbixd zngn dzin dkndøîàðåoeyl'ïBñà'dzin iabl §¤¡©¨

,íéîL éãéayygn mixvnl oinipa z` gelyl awri axiqyk ¦¥¨©¦
FCal `Ede zn eig` iM mkOr ipA cxi `l' xn`e ,jxca zeniyŸ¥¥§¦¦¨¤¦¨¦¥§§©

'KxCA oFq` Ed`xwE x`Wpan ziy`xa)(gl,éãéa øeîàä ïBñà äî ¦§¨§¨¨¨©¤¤¨¨¨¨¦¥
,íãàdy`d z` bxdy zngn dzin dknd aiigzd m`ïî øeèt ¨¨¨¦

ïéîeìLzä,dipin daxca dil mw meyn ,cled lrøeîàä ïBñà óà ©©§¦©¨¨¨
,íéîL éãéa,miny icia `idy zxk zzin oebk.ïéîeìLzä ïî øeèt ¦¥¨©¦¨¦©©§¦

:iia` ly exe`ia lr dywn `xnbdé÷úî,äáäà øa àcà áø dì ó ©§¦¨©©¨©©£¨
déðáì á÷òé eäì øäæî à÷ éëc éànîawri xidfdyky jl oipn - ¦©§¦¨©§©§©£Ÿ§¨¥

dzid ezpeek ,jxca oeq` oinipal dxwi `ny eipa z`ìòoeq` ©
zngnyíéçôe íépéödpiv zngn zeni `ny ,xnelk ,mege xew - ¦¦©¦

,dngd zngn e`eäðéð íéîL éãéáczxifba `ay zeen edfy - §¦¥¨©¦¦§
,minyéápâå àéøà ìò àîìcoeq` el rx`i `ny did eyyg `ny - ¦§¨©©§¨§©¨¥

,miapb e` dix` ici lr,eäðéð íãà éãéác'oeq`' mby `vnpe §¦¥¨¨¦§
dey dxifb yexcl jl oipne ,mc` icia dzina xacn my xn`py

.miny icia dzinl mc` icia dzinn
:`iyewd z` `xnbd dgeceèàike -øäæà àäà ,á÷òéeàì àäà ¨©£Ÿ©¨©§©©¨Ÿ

øäæà`l mege xew zpkq lre ,mxidfd miapbe dix` zpkq lr - ©§©
`lde ,mxidfdøäæà éléî ìk ìò á÷òé,mxidfd dpkq xac lk lr - ©£Ÿ©¨¦¥©§©

iciay zepkq lr oia dzid ezpeek 'oeq` ed`xwe' xn`yk ok m`e
mb zqgizn 'oeq`' zaizy oeike ,miny iciay zepkq lr oiae mc`
dzina mby dey dxifba dpnn cenll ozip ,miny icia dzinl

.dipin daxca dil mw meyn minelyzn xeht yi miny icia
icia migte mipivy xn`y `c` ax ixac z` zxxan `xnbd

:`xnbd ddnz .md mc` icia miapbe dix` eli`e ,md minyåik §
zngny oeq`íéçt íépéö,mege xew -àéðúäå ,eäðéð íéîL éãéa ¦¦©¦¦¥¨©¦¦§§¨©§¨
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ziipd inc aiigzn ezrilaa `l` ,oinelyza

dzin aeig `zry `iddae .dlek inc `le ,eirn

.`ki` inpäøåãäàì äéì éòáéà`l ike Ð

dxcd`Ð.dl wifn edi` `zry `iddn

.melk odkl aiigzp `le ,car icin e`l oey`xc

áééç éàîà äøåãäàì éöî àìã éàådzin Ð?

!`ed qep`÷çãä éãé ìòdxcd` inp i`c ÐÐ

`l lfbn ,jkld .milral `ifg `le ,dq`nn

oinelyza dil zaiign `w i`n` .dlfbÐ

eirne epexb z`pd`?dzin aeig `zry `idd

!`ki`äîåøú ìù ïé÷ùîdwgcz `le Ð

dagzy oeikn `l` ,drilad ziaa diepyl

iaeigi`l zivn `le ,dl `q`ni` eit jezl

dlifb meynÐ`l` ,icinl `ifg `l `dc

oinelyze dzine ,aiigin eirne epexb ziipd`
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ïéã`rivn `aa) "milretd z` xkeyd"a xn` `de :xn`z m`e Ð elha `l zezin rax`

!dqxe`nd dxrp epae `ed elray ,dliwq aiig didy it lr s` ,edetwfc `edda (a,bt

opifgc :dyw la` .wpga `ed ixde ,dlera iedc ,`ed jk xg`ee dlgz epa lraya :xnel yie

yecwd daeyz ici lrc xnel yie ?mzehn lr mizny dxf dcear icaere mipiixar dnk

zekf e` ,ixnbl lgen minrtle ,lwin `ed jexa

ipic cg`" wxtae .eiiga epnn rxtp epi`e el dlez

!`ed ygp xa `de :jixtc (a,fl oixcdpq) "zepenn

.xzei eilr xingdy itl

øædnexz lke`e Ð xeht iia`l dnexz lk`y

dzina xn`c iaxl ,dlirna cifde bbeya

m`e .`ed aezkd zxifb Ð aiigc (`,bl migqt)

i` ,miny icia zezin iaiig xhtc iia`l :xn`z

dlirna cifd xn`c iaxk dil `xiaq `ipegp iax

migqt) "dry lk" wxta `ipz i`n` Ð dzina

yi Ð crena ycwd ly ung lke`d :(`,hk

`ipegp iax Ð `"i o`n :opixn`e .lrn `l mixne`

`lc ,ycwd iab `pngx ilbc oeik `de .dpwd oa

lreny mc` jl oi` ok `l m`c ,dil miw jiiy

Ð zxk `ki`c ,inp gqta ok m` Ð ycwda

daxca dil miwc xninl ol ded `le ,aiigil

ilb `wec ycwdc dzina :`niz ike !dipin

la` ,dipin daxca dil miwc opixn` `lc `pngx

m` Ð `xw ilb `l zxk `ki`c gqta iedc mzd

ung znexz lke`d :(a,`l my) mzd opzc `d ok

Ð cifna ,ynege oxw mlyn Ð bbeya ,gqta

xeht cifna :`xnba yxtne ,oinelyzd on xeht

`zyde .`ipegp iaxk ,dipin daxca dil miwc

elit`c ,gqtc zxk meyn xhtil inp bbeya

opixn`ck ,dipin daxca dil miwc opixn` bbeya

ilbc meyn jgxk lr `l` !(`,dl) oiwxita onwl

miw opixn` `lc ,bbeya dnexzc dzina `pngx

`le .zxk `ki` ik oicd `ede ,dipin daxca dil

zxk `ki` ik la` ,ilb ilbc dzina `wec opixn`

meyn ,dnexzc bbey ip`yc :xnel yie .`l

opixn`ck ,`penn `le dxtk dicic oinelyzc

odk dvx m`c (` dpyn e wxt) zenexz zkqna

oenn ied `lc meyn ,legnl leki epi` Ð legnl

lfb `lc ,envr znexz lke` elit`e .dxtk `l`

`l jkle .odkl ynege envrl dxtk mlyn ,icin

enn mlyn `l` ,dxtk meyn epi` ycwd ly ynege oxw la` .dxtkn exhetl dipin daxca dil miw jiiy,ilb ilbc oeik meyn `le ,`ed dxtkc meyn aiig dnexzac ,rcze .ycwd lfby o

zenai) "oi`yep" wxta opzc `de :xn`z m`e .`ed dxtk meyn i`ce `l` ?gqta ung znexz lke` xhtin `l `nrh i`n Ð dipin daxca dil miwc mrhn dzina xht `lc `axl `dc

dxtkc oeik ?i`n`e ,ynege oxw oinlyn oi` Ð dnexza elk` m` opixn`c ,oexg`l dray oa e` oey`xl dryz oa wtq oke .df z` df exxgye ,dzgty clea dcle axrzpy zpdk :(a,hv

jixv didi `ly oiprl epiid Ð legnl leki odkd oi`c `de ,dyxtda dielz dxtkdy xnel jixv df itle .odkl oipzep oi` la` yixtdl oikixv i`cec :xnel yie !wtqn eaiigil Ð `ed

.ely `diy el legnl leki Ð yixtdy xg`l la` ,yixtdlééáàìåon xeht :ipzwc (a,`l migqt) "dry lk"c oizipzn` iieyw`l ivn ded inp ikd Ð 'ek `cqg ax xn`de xeht

.dpwd oa `ipegp iaxk dl opinwenc dn itl ,oinelyzdéà.ixnbl rlac cr `iz` `lc ,dil dxht `l dzinc ,aiig Ð xcdin `l ike Ð dxcdip dxecd`l ivncéàådxecd`l ivn `lc

oeik ,aiigin `l inp oenne ,dxecd`l ivn `lc ab lr s` ,dzin aiig i`ce `zydc ,aegzl el gipn epevxny oebk iwelc :wgvi epiaxl dywe .dzin aiig i`n` qxhpewa yxit Ð aiig i`n`

lr s`c ,aiigin `l ez`pd`e ,elfb `l `ed ixde ?oenn aiig i`n` :eyexit ikdc wgvi epiaxl d`xpe !dipin daxca dil miw `zry `idde ,eirne epexb z`pd lr `l` ,dxecd`l ivn `lc

dfy dryac ,`kd la` ,elfeb ipy dfy drya mlera epyi lefbd xacdy itl `wec epiid .'ek daeb dfn dvx Ð elk`e xg` `ae ,milrad ey`iizp `le lfb :(a,`iw `nw `aa) opixn`c ab

agezyk ixii`c cenlzdl dil `hiyte .i"yx zhiyk yxtn mdxa` oa wgvi epiaxe .melk ipyd lr el oi` Ð dixecd`l xyt` `lc mewna `edy ,mlerd on cea` `ed xak epnn dpdp

,cg`k oi`a oi`e ,oiqpe`a aiigzdl cin d`pw Ð dxcd` `le eita miynyk cin Ð epevxn el agezykc ,egxk lra elivnz m`e .yeka e` erav`a el agez jk xg` ,eita dgipn `nzqnc

lekic `kid opixn` hbd oiprl `wecc .elv` e`iadle ewzpl lekic ab lr s` ,miqpe`a aiigzdl eita eze` dpew mewn lkn Ð drilad zia xnb cre ezlgzn yekd y`xa `edy xnel

iab lry divg diabde ,cenrd iab lr divge rwxw iab lr divg ,zilh (`,h) `rivn `aac `nw wxta ogky` dikf oiprl la` .dia `cib` `de ,zezixk opirac meyn hb ied `lc ewzpl

zegtd lklc :cere .df mrhn ,eit jeza e` eci jeza gpen `edy ,xg`d ziikf rxbn epi`c oicd `ed Ð df mrhn dkef epi`y oeike .elv` d`iadle dwzpl lekiy mrhn ,ipw `lc Ð rwxw

.xeqi` zlik`a dil `gip `lc icdq op`c ,oenne dzinn xehte `ed qep` :eyexit ikde ,ixiin qpe`ac cenlzdl dil `hiyt jkle .d`ivn ediabdy mipy enk ,dvgn dpewàì`kixv

exiagy ab lr s`e .cg`k oi`a f`e eirn z`pd ici lr `l` oenn aeig `kil jkld .eq`np xakc ,jka milra oigiexn oi`c ,dxcdipc xninl `kil `zyde Ð wgcd ici lr dxecd`l ivnc

`lc meyn `l d`nhn `lc] drela d`neh iab (`,`r oileg) "dywnd dnda" wxta opixn` `de :xn`z m`e .da dpdpe drlea `ed ixde ,oira `idy enk `ied dxifgdl lekie li`ed ,dlfb

dpi` ,zvw dlwlwzpy ,dzre ,xzei hrn e` ,dhext dey m` ik da ied `l `xwirnc oebk :xnel yie !`ifg `ied dl xcdn ded i` ok m` ,`ifg `fgin eipta `ly [`ifg `l eipta idpc ,`ifg

aiigin `zxizi `twid il znxb z` dil xn`c meyn :(a,k `nw `aa) mzd opixn`ck ,lka aiigin f` `edy lk oieyc oeik mewn lkn Ð xeht xqg `l dfe dpdp df i` elit`e .dhext dey

aeyg Ð cin dpdpe rlae drilad ziaa el agzc oeike ,iqi`n `lc oilke`a elit` ixiinc yxit mdxa` oa wgvi epiaxe .lka `nlr ilekl aiigin `ziy`c `zixexgy meyn e` ,d`pd lka

lr s` ,d`nh oikqa erav` jzgy oebk ,iccd icda ez`c d`neha ynyy men lra :yxtnc (`,bl zenai) "oig` drax`" wxt seqa ogky`ck .ynn cg`k oi`y it lr s` zg`k oi`a

.jezgiy mcew oikqa rbi `ly xyt` i`y itáøbilte ,xeht dfl oinelyze dfl dzinc iy` axl dil `xiaqc qxhpewd yxit Ð 'ek mi`xiy rxwe elyn dnexz lk`y xfa xn` iy`

c`xne`y dfl zeytpe ,dzaezk dl ciqtdl evxy zal oenn :yexit .dfl zeytpe dfl oenn Ð oinlyne oibxdp Ð enfede ipelt za lr `a ipelt :(`,i sc) oixcdpqc `nw wxta xn`c `ax

.(a,cl `nw `aa) "ckd z` gipnd"a opzc `d `axl dil iywz ok m` Ð dfl zeytpe dfl oenn oi`xiy zrixwe dnexz zlik` aiyg i`c ,d`xp oi`e .dilr `ay
`ede
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äìé÷ñ áéiçúpL éî :eìèa àì úBúéî òaøà ïéc¯Bà ¦©§©¦Ÿ¨§¦¤¦§©¥§¦¨
äôéøN áéiçúpL éîe .BzñøBc äiç Bà ,âbä ïî ìôBð¥¦©©©¨©§¦¤¦§©¥§¥¨

¯áéiçúpL éîe .BLékî Lçð Bà ,ä÷éìãa ìôBð Bà¥¦§¥¨¨¨©¦¦¤¦§©¥
äâéøä¯éîe .åéìò ïéàa íéèñéì Bà ,úeëìnì øñîð Bà £¦¨¦§¨©©§¦§¦¨¦¨¨¦

÷ðç áéiçúpL¯?ékðeøña úî Bà ,øäða òáBè Bà ¤¦§©¥¤¤¥©§¨¨¥¦§§¦
éápâå àéøà :Cetéà àlà¯íéçôe íéðéö ,íéîL éãéa ¤¨¥©§¨§©¨¥¦¥¨©¦¦¦©¦

¯àáø .íãà éãéaäðwä ïa àéðeçð éaøc àîòè :øîà ¦¥¨¨¨¨¨©©£¨§©¦§§¨¤©¨¨
ïî íäéðéò úà õøàä íò eîéìòé íìòä íàå" :àëäî¥¨¨§¦©§¥©§¦©¨¨¤¤¥¥¤¦
éðt úà éðà ézîNå CìBnì Bòøfî Bzúa àeää Léàä̈¦©§¦¦©§©¤§©§¦£¦¤¨©
:äøBz äøîà "BúBà ézøëäå BzçtLîáe àeää Léàä¦©§¦§©§§¦§©¦¨§¨¨

íëlL äúén äî ,íëlL äúéîk élL úøk¯ïî øeèt ¨¥¤¦§¦¨¤¨¤©¦¨¤¨¤¨¦
élL úøk óà ,ïéîeìLzä¯éàî .ïéîeìLzä ïî øeèt ©©§¦©¨¥¤¦¨¦©©§¦©

.äîeøz ìëàL øæ eäééðéa àkéà ?ééaàì àáø ïéa àkéà¦¨¥¨¨§©©¥¦¨¥©§¨¤¨©§¨
áø øîàäå !?øeèt ééaàìe .áéiç àáøìe ,øeèt ééaàì§©©¥¨§¨¨©¨§©©¥¨§¨¨©©
ìL Baìç áðBâa äðwä ïa àéðeçð éaø äãBî :àcñç¦§¨¤©¦§§¨¤©¨¨§¥¤§¤

Bìëàå Bøéáç¯äáéðâa áéiçúð øákL ,áéiç àeäL £¥©£¨¤©¨¤§¨¦§©¥¦§¥¨
àðcéòîc ,àîìà .áìç øeqéà éãéì àaL íãB÷¤¤¨¦¥¦¥¤©§¨§¥¦¨¨
ìéëàc ãò äåä àì BLôða áéiçúî ,dééð÷ déaâàc§©§¥©§¥¦§©¥§©§¨£¨©§¨¥
BLôða áéiçúî ,dééð÷ déaâàc àðcéòa ,éîð àëä .déì¥¨¨©¦§¦¨¨§©§¥©§¥¦§©¥§©§

ïðé÷ñò éàîa àëä !déì ìéëàc ãò éåä àì¯ïBâk ¨¨¥©§¨¥¥¨¨§©¨§¦©§
déñòìc ïåék ,óBñ óBñ .åét CBúì Bøéáç Bì áçzL¯ ¤¨©£¥§¦¥¨¦§¨¥

áçzL ïBâk !dòìác ãò éåä àì BLôða áéiçúî ,dééð÷©§¥¦§©¥§©§¨¨¥©§¨§¨§¤¨©
døeãäàì éöîc éà ?éîc éëéä .äòéìaä úéa CBúì Bì§¥©§¦¨¥¦¨¥¦§¨¥§©£¨

¯døeãäàì éöî àì éà ,øãäéð¯àì ?áéiç éànà ¦£©¦¨¨¥§©£¨©©©¨¨
:øîà àtt áø .÷çcä éãé ìò døeãäàì éöîc ,àëéøö§¦¨§¨¥§©£¨©§¥©§¨©©¨¨©

,BlMî äîeøz ìëàL øæa :øîà éLà áø .åét CBúì äîeøz ìL ïé÷Lî Bøéáç Bì áçzL ïBâk§¤¨©£¥©§¦¤§¨§¦©©¦¨©§¨¤¨©§¨¦¤
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc zeaezk(iyiy meil)

ïécoirk `edy miny,eìèa àì ,úBúéî òaøàdxiar xaerde ¦©§©¦Ÿ¨§
minydn eyper lawn oic zia zezinn zg` dilr miaiigy

,okle ,ea aiigzpy yper eze` znbecáéiçúpL éîa,äìé÷ñepicy ¦¤¦§©¥§¦¨
,ux`l zenew izy deabd dliwqd zian eze` mitgecy `ed

,jkl dneca `ed dfd onfa eyperBzñøBc äiç Bà ,âbä ïî ìôBð Bà¥¦©©©¨©§
.dliwq yper oirk `edy ,zne eqxece ux`l elitn dix` -éîe¦

,äôéøN áéiçúpLxa` ly dlizt eitl miqipkny `ed epicy ¤¦§©¥§¥¨
,eirn ipa z` ztxeye ,zxreaBLékî Lçð Bà ,ä÷éìãa ìôBð Bà¥¦§¥¨¨¨©¦

.etxey qx`deáéiçúpL éîea dzin,äâéøäz` oifizny `ed epicy ¦¤¦§©¥£¦¨
,siiqa ey`xúeëìnì øñîð Bà,siiqa eze` mibxed mdeíéèñéì Bà ¦§¨©©§¦§¦

,åéìò ïéàa.siiqa bexdl okxcyáéiçúpL éîea dzin,÷ðçepicy ¨¦¨¨¦¤¦§©¥¤¤
xceqa eze` miwpegy `ed,ex`evaøäpa òáBè Bà,zne wpgpeBà ¥©©¨¨

ékðeøña úîok m` x`ean .oexba `idy `xkq` zzin `id - ¥¦§§¦
.`id miny iciay yper ,mihqil e` dix` ici lry dziny

:`xnbd daiynCetéà ,àlàax oeyla jk xen`e mixacd jetd - ¤¨¥
ici lr `ay oeq` ,dad` xa `c`íéîL éãéa éápâå àéøà,`ed ©§¨§©¨¥¦¥¨©¦

ici lr `ad oeq` eli`eíãà éãéa íéçôe íépéö.`ed ¦¦©¦¦¥¨¨
zxk aeigy ,dpwd oa `ipegp iax ixacl sqep mrh d`ian `xnbd

:minelyzn xhetàëäî äðwä ïa àéðeçð éaøc àîòè ,øîà àáø̈¨¨©©§¨§©¦§§¨¤©¨¨¥¨¨
jlenl erxfn ozepd iabl xn`py dnn(d-c k `xwie),íìòä íàå'§¦©§¥

Cìnì Bòøfî Bzúa àeää Léàä ïî íäéðéò úà õøàä íò eîéìòé©§¦©¨¨¤¤¥¥¤¦¨¦©§¦¦©§©Ÿ¤
,Fz` zind iYlalBzçtLîáe àeää Léàa éðt úà éðà ézîNå §¦§¦¨¦Ÿ§©§¦£¦¤¨©¨¦©§¦§©§

,'Búà ézøëäåoic zia zzina edeyipri `l m`y aezka x`eane §¦§©¦Ÿ
e ,zxka ypri ,el die`xdäøîàd jkaäúéîk élL úøk ,äøBz ¨§¨¨¨¥¤¦§¦¨

íëlL äúén äî ,íëlLaiignd dyrn dyr m` ,oic zia zzin - ¤¨¤©¦¨¤¨¤
,minelyze dzinïéîeìLzä ïî øeèt,dipin daxca dil mw meyn ¨¦©©§¦

élL úøk óà,zxkd aeig mr cgia minelyza aiigzp m` -øeèt ©¨¥¤¦¨
.ïéîeìLzä ïî¦©©§¦

zl`ey .iia` ly enrhl `ax ly enrh oiay lcada dpc `xnbd
:`xnbdàkéà éàî,oicd oiprl lcadd edn -àáø ïéaxn`y ©¦¨¥¨¨

dzink ily zxk' dxez dxn`y dnn `ed `ipegp iax ly enrhy
,'mklyéiaàìdey dxifbn `ed `ipegp iax ly enrhy xn`y §©©¥

.'oeq`' 'oeq`'
:`xnbd daiyneäééðéa àkéàoica lcad mdipia yi -ìëàL øæ ¦¨¥©§¨¤¨©

äîeøzxn`py ,miny icia dzin aiigy ,cifna(h ak `xwie)EznE' §¨¥
,zxk aiig epi`e ,'EdlNgi iM Faìzrc,éiaàdxifbn `ed cenildy ¦§©§ª§©©¥

,miny iciay oeq` lk lr deyøeètoi` ixdy ,minelyzd on ¨
'oeq`' llka `id s`e ,miny icia dzin oial zxk oia welig

.minelyzn xhetd,àáøìeily zxk'y jkn aeigd z` cneld §¨¨
,'mkly dzinkáéiçzxka wx xn`p df cenil ixdy ,minelyza ©¨

dil mw da mixne` oi`y ,miny icia dzina `le ,jlena xn`py
.minelyzn zxhet dpi`e ,dipin daxca

'dipin daxca dil mw' oic xnel ozip cvik zxxan `xnbd
:`xnbd dywn .xeqi` zlik`a,éiaàìeicia dzin s`y xne`d §©©¥

dnexz lk`y xf ike ,minelyzn zxhet minyøeèt,minelyzn ¨
Bâa äðwä ïa àéðeçð éaø äãBî ,àcñç áø øîàäåBøéáç ìL Baìç áð §¨¨©©¦§¨¤©¦§§¨¤©¨¨§¥¤§¤£¥

,Bìëàå,zxk xeqi` lre lfb xeqi` lr jka xaryáéiç àeäL ©£¨¤©¨
aeige dzind aeigy oeik ,algd inc z` exiagl mlyl¥¤

,dry dze`a eid `l minelyzdLixda áéiçúð øákinelyz ¤§¨¦§©¥§
ddééaâàc àðcéòîc àîìà ,áìç øeqéà éãéì àaL íãB÷ äáéðâixd - §¥¨¤¤¨¦¥¦¥¤©§¨§¥¦§¨§©§§¥

eapebl zpn lr algd z` diabdy drynydééð÷aiigzde e`pw - ©§¥
eli`e ,einelyzaBLôða áéiçúîxeqi` zngny zxk aeig - ¦§©¥§©§

alg zlik`déì ìéëàc ãò äåä àì,elk`y cr eilr lg `l - Ÿ£¨©§¨¦¥
eénð àëäxeht recn ,dnexz lk`y xf iabl ,o`k mb - ¨¨©¦

`lde ,minelyzndééaâàc àðcéòadnexzd z` diabdy drya - §¦§¨§©§§¥
,dapebldééð÷eli`e ,dinelyza aiigzde d`pw -BLôða áéiçúî ©§¥¦§©¥§©§

,déì ìéëàc ãò éåä àìminelyzd aeige dzind aeig oi`y oeike Ÿ¨¥©§¨¦¥
.minelyzdn xhtp epi` ,cgi mi`a

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäitly epxn` ote` dfi`a - ¨¨§©¨§¦¨
,minelyzn xeht dnexz lk`y xf iia`L ïBâkz` diabd `l §¤

`l` ,llk dnexzdBøéáç Bì áçzdnexzd z`,åét CBúìaeige ¨©£¥§¦
lg dry dze`ay oeike ,eirn z`pd zngn wx `ed minelyzd

.minelyzn xeht `ed ,miny icia dzin aeig mb eilr
aeige dzind aeig oi` oiicr ixd :dywne `xnbd dkiynn

c ,cg`k mi`a minelyzddéñòìc ïåék ,óBñ óBñqrly drya - ¥¨§©£¥
dnexzd z`dééð÷eli`e ,dinelyza aiigzde d`pw -áéiçúî ©§¥¦§©¥

,dòìác ãò éåä àì BLôðarecn ,cgi miaeigd ipy eid `ly oeike §©§Ÿ¨¥©§¨§¨
xaecn :`xnbd zvxzn .minelyzdn xhtpBì áçzL ïBâkexiag §¤¨©

dnexzd z`,äòéìaä úéa CBúìzryy `vnpe ,llk dqrl `le §¥©§¦¨
.dzind aeig did da dry dze`a dzid minelyzd aeig

:`xnbd dywnéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -éàel agz exiagy ¥¦¨¥¦
ote`a dnexzd z`døeãäàì éöîcd`ivedle xefgl `ed lekiy - §¨¥§©£¨

,eitnøãäéðaiigzn d`ived `l m`e ,d`ivedl eilr - ¦£©
zexyt`d z` el yiy oeik ixdy ,dry dze`a dinelyza
wifn `ed zrky `vnp ,ok dyr `le eitn dnexzd z` `ivedl

e .okn xg`l wx lg `ed ixdy ,exhet dzind aeig oi`e ,dze`éà¦
c wnera dnexzd z` el agz exiagy xaecndøeãäàì éöî àì- Ÿ¨¥§©£¨

dyw ,eitn d`ivedle dxifgdl leki epi`y,áéiç éànàyi recn - ©©©¨
.`ed qep` `lde ,llk dzin aeig eilr

:`xnbd zvxznàëéøö àìdaxca dil mw oicl epkxved `l - Ÿ§¦¨
ote`a `l` ,minelyzn iia` itl exhetl ick dipinéöîc§¨¥

døeãäàìdrilad zian dxifgdl lekiy -,÷çcä éãé ìò,xnelk §©£¨©§¥©§¨
,myn d`ivedl dywy jk lk wenr mewna el agz exiagy
mewna `idy oeiky `l` ,myn d`ivedl lkei un`zi m` mpn`
xzei die`x dpi`e q`nz eitn d`ivei m` mb ,jk lk wenr
ixdy ,dlifbd zngn minelyz aeig eilr oi`y `vnp ,dilral
,eitn d`iveiy ici lr dlivdl leki did `l s`e ,dlfb `ed `l
,eirne epexb z`pd meyn `ed ely minelyzd aeig lk `l`
aiigzd day drya d`a ef d`pdy oeike ,dnexz oennn dpdpy

.dipin daxca dil mw oicn minelyzn xeht `ed ixd dzin
:sqep uexiz,øîà àtt áøel agzy cinrdle wegcl jxev oi` ©¨¨¨©

xaecn `l` ,drilad ziaa exiagìL ïé÷Lî Bøéáç Bì áçzL ïBâk§¤¨©£¥©§¦¤
,åét CBúì äîeøzcin miq`np md ixd ,oiwyna xaecny oeike §¨§¦

wx `l` ,lfbd zngn aeig eilr oi` okle ,eit jezl miqpkpyk
e`a dzinde minelyzd aeigy `vnpe ,eirne epexb z`pd zngn

.zg` drya
:sqep uexiz,øîà éMà áøelit` xaecnBlMî äîeøz ìëàL øæa ©©¦¨©§¨¤¨©§¨¦¤

zkiiyd dnexz xnelk -ia`n dyxiy oebke ,ipennd dpica el
,miny icia dzin aeig wx `l` lfb meyn jka oi`y ,odk en`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

...ומה שמתחיל מכתבו שהפסיד רחיצה אחת, הנה בטח לא הפסיד אלא נשתכר, וכמ"ש לו 
במכתבי, כמדומה, במרז"ל שבת היא מלזעוק - ואעפ"כ ודוקא עי"ז - רפואה קרובה לבוא. ועוד גדולה 

כ"פ מרפואה הבאה ע"י הרחיצה, כמובן...



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc zeaezk(ycew zay meil)

edrlay dry dze`aïéàøéL òø÷[iyn lirn-],Bøéáç ìL`vnpe ¨©¦¨¦¤£¥
aeig mr zg` drya lg dnexzd zlik` zngn dzind aeigy
xehty iia` xaeq dfae ,exiag ly oi`xiyd wfid lr minelyzd

.dipin daxca dil mw meyn minelyzd on

* * *
:elk`e exiag ly ealg apeb oica oecl day `xnbdáø øîà ,àôeb¨¨©©

,Bìëàå Bøéáç ìL Baìç áðBâa äðwä ïa àéðeçð éaø äãBî ,àcñç¦§¨¤©¦§§¨¤©¨¨§¥¤§¤£¥©£¨
áéiç àeäLdpwd oa `ipegp iaxy s`e ,ealg inc exiagl mlyl ¤©¨

inelyzn xeht zg` zaa oenne zxk aiigzpy mc`y xaeq
aiigzdy zxkd oi` o`k ,dipin daxca dil mw meyn oennd
minelyzd aeigy meyn ,minelyzn exhet algd zlik`a

,zg` zaa e`a `l zxkdeLixdäáðâa áéiçúð øákzdabd zrya ¤§¨¦§©¥¦§¥¨
,algdøeqéà éãéì àáiL íãB÷zlik`.áìç ¤¤¨Ÿ¦¥¦¥¤

:`xnbd zl`eyïéáà éaøc àâéìt àîéì`cqg axy xn`p m`d - ¥¨§¦¨§©¦¨¦
,oia` iax ixac lr wlegõç ÷øBfä ,ïéáà éaø øîàczeyxa zaya §¨©©¦¨¦©¥¥

,miaxdòaøà úléçzîzen`òaøà óBñì,zen`òø÷åugdïéàøéL ¦§¦©©§©§©§©§¨©¦¨¦
[iyn lirn-]Búëéìäa,rax` seql rax` zligznøeètmlyln ©£¦¨¨

exiardy ,ugd zwixfa dzin aiigzdy meyn ,oi`xiyd inc z`
wx `ed dzind aeigy s`e .miaxd zeyxa zen` rax` zaya
xak lg minelyzd aeig eli`e ,zen` rax` seqa gp utgdyk
aeig ipnf ipyk aygp df oi` ,oi`xiyd erxwpy drya rvn`a

itl ,mipey,àéä äçpä CøBö äøé÷òLzxiwra ezpeek xwir ,xnelk ¤£¦¨¤©¨¨¦
zryny `vnp ,zen` rax` seqay enewna egipdl ick `id ugd
oeike ,dzina aiigzp dzngny dk`lnd dligzd ugd zxiwr
`ed ixd dzin zaiignd dk`lnd rvn`a lg minelyzd aeigy

e ,minelyzn xehténð àëäapebdy oia` iax xeaqi o`k mb - ¨¨©¦
y oeik ,minelyzn xhti elk`e exiag ly ealgCøBö ääaâä©§¨¨¤

àéä äìéëàzryny `vnp ,elke`l ick algd z` diabd ixdy - £¦¨¦
jixv df aeige ,alg zlik` lr zxkd aeig ligzd algd zdabd

.algd zdabday minelyzd aeign exhetl
:mipecipd oia zwlgne dgec `xnbdàzLä éëäd`xp jk ike - ¨¦©§¨

ixde ,mixacd z` zencl yiy ,dzr jipira,íúärxwe ug wxefa ¨¨
,oi`xiyäçpäì øLôà éàzeyridl,äøé÷ò àìa`ed aeigd ixdy ¦¤§¨§©¨¨§Ÿ£¦¨

dligzdy aygp dxiwrd zryn okle ,gipde xwryk wx
la` .dk`lnd,àëä,elk`e exiag ly ealg apebaäìéëàì øLôà ¨¨¤§¨©£¦¨
zxk zaiigndìéëàå ïéçb ,éòa éàc ,ääaâä àìa,dvxi m`y - §Ÿ©§¨¨§¦¨¥¨¦§¨¦

ddabdy ,ddabd `la lk`ie migth dylyn dhnl stekzi
jxev oi`y oeike ,ddabd dny oi` migth dylyn dzegt

xk aiigzdl ick ddabdaxak lgd zxkd aeigy xnel oi` ,z
aeign exhetl leki epi`e ,drilaa wx lg `ed `l` ,ddabda

.ddabdd zra lgy minelyzd
:sqep ote`a zwlgn `xnbd,íúä ,énð éà,oi`xiy rxwe ug wxfa ¦©¦¨¨

døeãäàì éòa éà,ewxfy xg`l ugd z` xifgdl dvxi m` -àì ¦¨¥§©£¨Ÿ
dì øcäî éöîaeig ligzdy aygp okl ,exifgdl leki epi` - ¨¥©§©¨

gepl eteq ugd zxiwr zryn ixdy ,ugd zwixf zra dzind
j` ,oenn aiigle oi`xiyd z` rexwl eteq oke ,dzin aiigle,àëä̈¨

,elk`e exiag ly ealg apebadì øcäî éöîxifgdl `ed leki - ¨¥©§©¨
oi` okle ,zxk `le oenn wx aiigzie ,elk`y mcew algd z`
.zxk zaiignd dlik`d dligzd algd zdabd zryny mixne`
zl`ey .zeigcd izy oia oicd oiprl lcadd edn dpc `xnbd

:`xnbdàkéà éàîy oica lcadd dn -àðMéì éàäì àðMéì éàä ïéa ©¦¨¥©¦§¨§©¦§¨
dgpdl xyt` i` ug wxefay zwlgnd ,dpey`xd oeyld oia -
oial ,ddabd `la dlik`l xyt` alg apeba eli`e ,dxiwr `la
ugd z` xifgdl leki epi` ug wxefay zwlgnd ,dipyd oeyld

.elk`y mcew algd z` xifgdl leki alg apeba eli`e
:`xnbd zxne`ïékñ øéáònä ,eäééðéa àkéà`edyk ,zaya ecia ¦¨¥©§©©£¦©¦

zen` rax` jldnCäì ,Búëéìäa ïéàøéL òø÷å ,íéaøä úeLøa¦§¨©¦§¨©¦¨¦©£¦¨§©
zøîàc àðMéìug wxefdy mrhdy zxne`d dpey`xd oeyll - ¦§¨§¨§©§

y meyn `ed minelyzn xehtàëä ,äøé÷ò àìa äçpäì øLôà éà¦¤§¨§©¨¨§Ÿ£¦¨¨¨
énð,miaxd zeyxa oikq xiarna o`k mb -àìa äçpäì øLôà éà ©¦¦¤§¨§©¨¨§Ÿ

,äøé÷òeli`e .minelyzd on xehtezøîàc àðMéì Cäìoeyll - £¦¨§©¦§¨§¨§©§
c meyn `ed xeht ug wxefdy mrhdy zxne`d dipydéöî àìŸ¨¥

,dì øcäî,exifgdl leki epi`y ,wxefa wx zkiiy ef `xaq ok m` ©§©¨
la`,àëä,ecia oikqd z` xiardydì øcäî éöî`ed leki - ¨¨¨¥©§©¨

`l o`ky `vnp ,aiigzie zen` rax` xeariy mcew dxifgdl
.minelyza aiigzie ,`id dgpd jxev dxiwry xn`p

* * *
:oia` iax ly epica oecl zxaer `xnbd,ïéáà éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦¨¦

õç ÷øBfämiaxd zeyxa zayaòaøà úlçzîzen`òaøà óBñì ©¥¥¦§¦©©§©§©§©
,zen`òø÷åugdøeèt ,Búëéìäa ïéàøéLoeik ,minelyzd on §¨©¦¨¦©£¦¨¨

lr s`e ,miaxd zeyxa zen` rax` zxard lr dzin aiigzpy
aiigzp xaky xg`l ,dgpdd zrya wx `ed dzind aeigy ab

meyn xeht mewn lkn ,minelyzaàéä äçpä CøBö äøé÷òL¤£¦¨¤©¨¨¦
.utgd z` xwry dryn xak dligzd dk`lndy `vnpe

:`xnbd dywn,éiaà øa éáéa áø áéúî,`ziixaa epipyñék áðBbä ¨¦©¦¦©©©¥©¥¦
[wpx`-],úaLazeyxl e`ivede milrad zeyxa ediabdy ote`a §©¨
,miaxdáéiçlr s`e ,qikd lr minelyzawpx`d z`vedy ab ©¨

,dzin dilr miaiigy dk`ln `id miaxd zeyxl cigid zeyxn
oeik,äìé÷ñ øeqéà éãéì àáiL íãB÷ äáéðâa áéiçúð øákLixdy ¤§¨¦§©¥¦§¥¨¤¤¨Ÿ¦¥¦§¦¨

aeig eli`e ,milrad zeyxa ediabdy drya lg minelyzd aeig
m` mpn` .miaxd zeyxl e`ivedy drya wx `a dzindäéä̈¨

apbdøøâîqikd z`àöBéå øøâî ,àöBéå`le ,miaxd zeyxl §¨¥§¥§¨¥§¥
,milrad zeyxa ediabdøeèt,minelyznúaL øeqéà éøäL ¨¤£¥¦©¨

åxeqi`,ãçàk ïéàa äáéðâiaeiga aiigzdl qikd z` dpwy §§¥¨¨¦§¤¨
zay llig mb f`e ,miaxd zeyxl e`ivedy drya wx daipbd

:eziiyew z` iaia ax miiqn .dzin aiigzdeéànàå`yixa recn - §©©
,minelyza aiig milrad zeyxa qikd z` diabdykénð àëä̈¨©¦

àîéìy xn`p o`k mb -,àéä äàöBä CøBö ääaâä`la ixdy ¥¨©§¨¨¤¨¨¦
lr aiigzi `l ,cigid zeyxn 'dxiwr'd `idy ,ddabd dyriy
dryny `vnp oky oeike ,cal dgpda zeyxl zeyxn d`ved
zay xeqi`e ,d`vedd zk`ln dligzd utgd z` diabdy

:`xnbd zvxzn .minelyzd on xhtie cgia e`a daipbeàëä̈¨
L ïBâk ,ïðé÷ñò éàîadligznBäéaâäapbdBòéðöäì úðî ìòjeza §©©§¦¨§¤¦§¦©§¨§©§¦

onf eze`ae ,miaxd zeyxl e`ivedl ayg `le ,milrad zeyx
,einelyza aiigzde e`pweecia utgd cera okn xg`låéìò Cìîð¦§©¨¨

,BàéöBäåzaygp ddabdd oi`e ,dzin aiigzd e`ivedyke §¦
`l ediabdyk ixdy ,zeyxl zeyxn d`ved zk`ln zlgzdk
minelyzde dzind aeigy `vnp oky oeike ,llk e`ivedl oiekzd
daxca dil mw oicn minelyzdn xhtp epi` okle ,cg`k e`a `l

.dipin
:df uexiz lr dywn `xnbdáéiç éî àðååb éàä éëåote`a ike - §¦©©§¨¦©¨

,zeyxl zeyxn d`ved xeqi` meyn dzin aiig dfkáø øîàäå§¨¨©©
íéöôç äpôîä ,ïðçBé éaø øîà ,énà éaø øîà ,ïBîéñzayaúéåfî ¦¨©©¦©¦¨©©¦¨¨©§©¤£¨¦¦¨¦

úéåæì,zeyx dze`a dpitl dpitn -eecia mivtgd eidykCìîð §¨¦¦§©
ïàéöBäå íäéìòmiaxd zeyxl cigid zeyxn oebk] zxg` zeyxl £¥¤§¦¨

,[jtidl e`,øeètmeynäúéä àlLa ezpeekäðBLàø äòMî äøé÷ò ¨¤Ÿ¨§¨£¦¨¦¨¨¦¨
Cëìdk`ln lr miaiigzn oi` zayae ,zxg` zeyxl e`ivedl - §¨

z` diabd apbdy xaecn m` ,oky oeike ,dzeyrl epeekzp `ly
,my eripvdl `l` milrad zeyxn e`ivedl `ly zpn lr qikd
gqepa `xnbd zvxzn .exhetl yi ,e`ivede jlnp okn xg`le

:xg`àîéz àìediabdy xaecny xn`z l` -Bòéðöäì úðî ìò Ÿ¥¨©§¨§©§¦
,milrad zeyxaàîéà àlàediabdy xaecny xen` -úðî ìò ¤¨¥¨©§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

המשך בעמול הב

miwxt dyelya` cenr `l sc ± iriax wxtzeaezk
íéàøéù òø÷ådil `iz` wfipc `penn meyn e`l dzinc ab lr s`e .drleay drya Ð

Ðdfl oinelyze dfl dzin iy` axl dil `xiaqe .xhtinÐ.xehtäçðä êøåö äøé÷òù
àéädil `iz` dgpd inwn oenn aeigc ab lr s` ,jkld ÐÐdxiwr oiae li`ed ,xeht

dzin ,dil `iz` dgpde`iddne ,`id dgpd jxev dxiwry ,cg`k oi`a oinelyze

.dk`ln dl dlgz` `zryïéçâ éòá éàãÐ

dylyn xivae .lik`e migth dylyn dhnl

.`id ddabd e`läøåãäàì éöî àìwxfyn Ð

el rexwl eteq dxiwr zryn jkld .ugd z`

.oi`xiyäéì øãäî éöî àëä`l jkld Ð

.dlik` dl dlgz` ddabd zryn opixn`

ïéëñ øéáòîä.dkilda ecia Ðúáùá ñéë áðåâä
zeyxl e`ivede ,milrad zeyxa ediabd Ð

.miaxdáééç.bxdpy it lr s` ,oinelyza Ð

äáéðâá áééçúð øáëùdpew ddabdc ,mlyl Ð

aiigzdl s` dizeyxa dl dnwe mewn lka

.miqpe`aàöåéå øøâî äéäediabd `ly Ð

d`veda `l` e`pw `le .milrad zeyxa

milrad zeyxnÐ.'ek zay xeqi`y ,xeht

éàîàåe`pwe milrad zeyxa ediabd ik Ð

aiig i`n`?dl dlgz` ddabd zryn `nip

.d`vedáééç éî àðååâ éàä éëå.zay meyn Ð

êëì.e`ivedl Ðúðî ìò åäéáâäá àîéú àì
åàéöåäì úðî ìò åäéáâä àìà åòéðöäìÐ

.`id d`ved jxev ddabd `nip jl `iywce

ãîòùë ïðé÷ñò éàîá àëä`id ezcinre Ð

el d`a zay aeig oi`e ,dpey`x dxiwrl dgpd

ici lr `l` ,dpey`xd utg zxiwr ici lr

zpn lr dcinrd xg` envr xwery eteb zxiwr

.utg zxiwrk eteb zxiwre ,`ivedläéçøåà
àåädxiwr lhal dgpd ezcinr oi`e Ð

.zay zk`lnn dpey`x
øåèô
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,zay meyn dfl dzin epiide ,eytpa oecipy iptn xeht zaya yicbd z` wilcdy `ede

aiigzn `le li`ed ,cg`l oinelyze dzin aiyg jgxk lr `l` .yicb meyn dfl oinelyze

dzin ied Ð oi`xiy zrixwe dnexz zlik` inp `kde .minyl `l` mc` liaya dzin

oinelyze dfl dzin `kd aiygc qxhpewd yexit ayiil dvx wgvi epiaxe .cg`l oinelyze

zrixwe dnexz zlik` ,miyrn ipy ody itl dfl

izy md ,ipelt ly eza lr `a ipelt oke .oi`xiy

lre ,zad `la eilr cirdl oileki eidy .zeicr

,dqxe`nd dxrp lr `a ipelt :eilr `la zad

lr `a lkd Ð yicb wilcn la` .dzpif zipelt

.cg`l oinelyze dzin aiyg jkle ,cg` dyrn

xn` `dc ,mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp oi`e

lrad `iad :(a,h) oixcdpqc `nw wxta sqei ax

icirl menifde micr a`d `iade ,dzpify micr

xfg .oenn oinlyn oi`e mibxdp lrad icir ,lrad

a`d icr ,a`d icirl menifde micr lrad `iade

,lral :yexit ,dfl oenn .oenn oinlyne oibxdp

lr mzde .micrl ,zeytpe .daezk eciqtdl evxy

:mz epiaxl d`xpe !lkd mdl `a zg` dnfd

dfl oennc dil zi` minnef micr iab `wec `axc

dnfd miiwzzy opirac meyn ,aiig dfl zeytpe

Ð `xab cga zeytpe oenn ,edine .cg` lk itlk

`nlra la` .dnfd zvw ea miiwznc oeik ,xeht

icb `dc ,xeht dfl zeytpe dfl oennc `ax dcen

opinwene ,xeht opzc ,el zetk care el jenq

cgc icba (a,ak `nw `aa) "lbxd cvik" wxta

oa" wxta dil zi` diteb `axc :cere .cgc `care

,milk xayy scexc (`,cr oixcdpq) "dxene xxeq

ab lr s` ,xeht ,mc` lk ly oia scxp ly oia

,edine .milkd lral oinelyze scxpl dzin iedc

"`xza lfebd"a gkenck ,qxb dax scex iab mzd

(a,fiw `nw `aa)ied (`,i) oixcdpqc `nw wxtae

ilekl jgxk lrc :mz epiax xne` cere .`ax

miw `dc ,xeht dfl oinelyze dfl dzin `nlr

didi `l"n ol `wtp Ð xehtc dipin daxca dil

'ebe oeq`lral oinelyze dy`l dzin ied mzde "

,di`x dpi`c wgvi epiax xne`e .ely zecledy

aiyg Ð dy`d seba od zecledy oeik mzdc

xxeq oa" wxtac ,rcz .cg`l oinelyze dzin

dy`a oeq` oi`yk aiigl ira (`,cr my) "dxene

dzinay zevnac ,eytpa elivdl ozipc ab lr s`

dvxy dfl dzin iedc meyn ,xacn aezkd

dfl dzin mewn lkac :xne` xy` oa wgvi epiaxe .ziyixtck ,dy`d seba ody itl ,cg`l oinelyze dzin aiygc meyn epiide ,xeht Ð oeq` yiyk ikd elit`e .lral oinelyze ,ebxedl

`xwirnc ab lr s`e .cg`l oinelyze dzin aiyg ikdle ,[milkd lrale card lral s`] ,mlerd lkl dzin aiige ,mc` lkl livdl ozipc ,ip`y scexe el zetk care ,aiig dfl oinelyze

cg`l oinelyze dzin iedc meyn `py `l `l` :eyexit ikde .`xaq dze`n ea xfg Ð `py `l `l` :xn`wc `pwqnd itl ,dfl oinelyze dfl dzin scex aiyg (my) "xxeq oa" wxta

.[yicb wilcna enk .cg`l oinelyze dzin aiyg `kde]äøé÷òùjizeaipb wexf dil xn`c oebk ,xehtc zaya xkne apb iab (a,r `nw `aa) "daexn"a opixn`c :dyw Ð `id dgpd jxev

epiax yexitle !`kd xn`ck ,`id dgpd jxev dxiwr `de ?jixt i`ne !gepzy cr ied `l zay meyn eytpa aiigzne ,dpw exivg xie`l ihn ikn :jixte .jizeaipb ixivg il ipwize ixvgl

ddabd zrync ,dinxi iaxck ,dipin daxca dil miwc meyn xhtn `w `le .(a,ap oihib) "oiwfipd"a ynn jqpn ax xn`w ikd elit`e ,ddabd `la jeqipl xyt` i`c yxitc .xity iz` mz

`ll ixecd`l ivn oia biltn ded `le ,`id dgpd jxev dxiwrc dil zilc oicd `ede ,`id jeqip jxev ddabdc dil zil dinxi iax `zyde .jeqip zry cr ied `l eytpa aiigzne ,dpew

iaxc `ail`e .wxef` inp bilt Ð xiarn` biltc o`ne .edpip iccd ik i`ce `l` !xiarn hewpil ?ug wxf oia` iax hwp i`n` dxiwr `la dgpdl xyt` i`c `pyill ,rcz .ixecd`l ivn

iab ,oia` iaxc` bilt dinxi iaxc zvw rnyn (`,fiw my) "`xza lfebd"ae ,oia` iaxc` dinxi iax bilt `l Ð ddabd `la jeqipl xyt` m` la` .(a,r `nw `aa) "daexn"a jixt dinxi

xeaq `xwirn :mzd xn`wc .jqpnd s` xnel exfg.[dinxi iaxcl `incc xeaq seqale ,oia` iaxcl `incc xeaq `xwirnc :zegcl yi edine] .dinxi iaxck xeaq seqale ,oia` iaxck

éàãoihiba opixn`e ,`pngx xn` "dcia ozpe"c ?eita e` ecia qtez `edy xaca ddabd jiiy dnc :wgvi epiaxl dywe .ddabd `ied `lc dylyn dhnl :qxhpewa yxit Ð lik`e oigb ira

epiaxl d`xp `l` !dyly deab `dzy jixvn epi` Ð dielz mzd irac o`n elit`e .lrad zeyxa ixiinc ab lr s` ,dielz dpi`y it lr s` dxeyw ,zyxebn Ð dzlw jezl wxf (`,gr)

mewn lkn ,dlik` jxevl ef ddabd `iede ok dyer epi` dlik` jdac ab lr s` ,ezrila zia cr dagezle zegyl `ed leki dpw y`xa `ed m` ,lik`e oigb ira i`c :eyexit ikdc wgvi

.exiag el dagz m` oebk ,ddabd `la dlik`l xyt`c xninl ivn iedc oicd `ede .`id dlik` jxev e`l Ð ddabd `la aiigzdl lekie li`edàëä`id d`ved jxev ddabd `nip inp

il jk ,dxixba xyt`c ab lr s` .ddabd `la dgpdl xyt` i` inp `kdc ,jixt dxiwr `la dgpdl xyt` i`c `pyill la` ,icin jixt `l xcdin ivn `l ixecd`l ira i`c `pyill Ð

.aeigd jyen dgpd zry cre ,aeigd znxeb dxiwr `vnp ,dgpda aiigzn did `l Ð dxiwr dyer xg` did m`c .ddabd zryn ligzn xeqi`d mewn lknc ,zxg` dxiwr enk ef dxiwr

àîéðdiabiy cr `ied `l dxiwrc ,dxiwrd zlgzd mcew d`pwc oeik `de ?jixt i`n Ð migth dylyn zegt dpew ddabdc mz epiax yexitl :dniz Ð `id d`ved jxev ddabd

itl aiigc ,inc cnerk jldn :xn`c ,i`fr oal enk ,aiigziy `ed oic ok m`e .aiig Ð dilr jxc zxbexb ivg xiard :(`,t zay) "`ivend"a opixn`ck ,cealk ied dylyn dhnlc ,dyly

.zg` zaa dxiwrde oipwd `ay ,migth dyly deab `edy lwn iab lr gpen elit` qik apeb oipr lka dil rnync :mdxa` oa oeyny epiax xne`e !dxiwrd ligzdy mcew d`pwy

åäéáâäùÐ e`ivedl jlnpe eripvdl zpn lroizrc `wlqc :xnel yie !`id d`ved jxevc ,oizkecl `iyew `xcd ok m` ,d`ved jd` aiiginc `zyd dizrc `wlqc oeike :xn`z m`e

.dipy dxiwr ied e`ivede jlnpc `dìáà.llk cnr `ll cnr oia ,dicica beltilc jxtinl ivn ied ,aiig szkl ied elit` Ð 'ek xeht i`n szkl
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רלי miwxt dyelya` cenr `l sc ± iriax wxtzeaezk
íéàøéù òø÷ådil `iz` wfipc `penn meyn e`l dzinc ab lr s`e .drleay drya Ð

Ðdfl oinelyze dfl dzin iy` axl dil `xiaqe .xhtinÐ.xehtäçðä êøåö äøé÷òù
àéädil `iz` dgpd inwn oenn aeigc ab lr s` ,jkld ÐÐdxiwr oiae li`ed ,xeht

dzin ,dil `iz` dgpde`iddne ,`id dgpd jxev dxiwry ,cg`k oi`a oinelyze

.dk`ln dl dlgz` `zryïéçâ éòá éàãÐ

dylyn xivae .lik`e migth dylyn dhnl

.`id ddabd e`läøåãäàì éöî àìwxfyn Ð

el rexwl eteq dxiwr zryn jkld .ugd z`

.oi`xiyäéì øãäî éöî àëä`l jkld Ð

.dlik` dl dlgz` ddabd zryn opixn`

ïéëñ øéáòîä.dkilda ecia Ðúáùá ñéë áðåâä
zeyxl e`ivede ,milrad zeyxa ediabd Ð

.miaxdáééç.bxdpy it lr s` ,oinelyza Ð

äáéðâá áééçúð øáëùdpew ddabdc ,mlyl Ð

aiigzdl s` dizeyxa dl dnwe mewn lka

.miqpe`aàöåéå øøâî äéäediabd `ly Ð

d`veda `l` e`pw `le .milrad zeyxa

milrad zeyxnÐ.'ek zay xeqi`y ,xeht

éàîàåe`pwe milrad zeyxa ediabd ik Ð

aiig i`n`?dl dlgz` ddabd zryn `nip

.d`vedáééç éî àðååâ éàä éëå.zay meyn Ð

êëì.e`ivedl Ðúðî ìò åäéáâäá àîéú àì
åàéöåäì úðî ìò åäéáâä àìà åòéðöäìÐ

.`id d`ved jxev ddabd `nip jl `iywce

ãîòùë ïðé÷ñò éàîá àëä`id ezcinre Ð

el d`a zay aeig oi`e ,dpey`x dxiwrl dgpd

ici lr `l` ,dpey`xd utg zxiwr ici lr

zpn lr dcinrd xg` envr xwery eteb zxiwr

.utg zxiwrk eteb zxiwre ,`ivedläéçøåà
àåädxiwr lhal dgpd ezcinr oi`e Ð

.zay zk`lnn dpey`x
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,zay meyn dfl dzin epiide ,eytpa oecipy iptn xeht zaya yicbd z` wilcdy `ede

aiigzn `le li`ed ,cg`l oinelyze dzin aiyg jgxk lr `l` .yicb meyn dfl oinelyze

dzin ied Ð oi`xiy zrixwe dnexz zlik` inp `kde .minyl `l` mc` liaya dzin

oinelyze dfl dzin `kd aiygc qxhpewd yexit ayiil dvx wgvi epiaxe .cg`l oinelyze

zrixwe dnexz zlik` ,miyrn ipy ody itl dfl

izy md ,ipelt ly eza lr `a ipelt oke .oi`xiy

lre ,zad `la eilr cirdl oileki eidy .zeicr

,dqxe`nd dxrp lr `a ipelt :eilr `la zad

lr `a lkd Ð yicb wilcn la` .dzpif zipelt

.cg`l oinelyze dzin aiyg jkle ,cg` dyrn

xn` `dc ,mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp oi`e

lrad `iad :(a,h) oixcdpqc `nw wxta sqei ax

icirl menifde micr a`d `iade ,dzpify micr

xfg .oenn oinlyn oi`e mibxdp lrad icir ,lrad

a`d icr ,a`d icirl menifde micr lrad `iade

,lral :yexit ,dfl oenn .oenn oinlyne oibxdp

lr mzde .micrl ,zeytpe .daezk eciqtdl evxy

:mz epiaxl d`xpe !lkd mdl `a zg` dnfd

dfl oennc dil zi` minnef micr iab `wec `axc

dnfd miiwzzy opirac meyn ,aiig dfl zeytpe

Ð `xab cga zeytpe oenn ,edine .cg` lk itlk

`nlra la` .dnfd zvw ea miiwznc oeik ,xeht

icb `dc ,xeht dfl zeytpe dfl oennc `ax dcen

opinwene ,xeht opzc ,el zetk care el jenq

cgc icba (a,ak `nw `aa) "lbxd cvik" wxta

oa" wxta dil zi` diteb `axc :cere .cgc `care

,milk xayy scexc (`,cr oixcdpq) "dxene xxeq

ab lr s` ,xeht ,mc` lk ly oia scxp ly oia

,edine .milkd lral oinelyze scxpl dzin iedc

"`xza lfebd"a gkenck ,qxb dax scex iab mzd

(a,fiw `nw `aa)ied (`,i) oixcdpqc `nw wxtae

ilekl jgxk lrc :mz epiax xne` cere .`ax

miw `dc ,xeht dfl oinelyze dfl dzin `nlr

didi `l"n ol `wtp Ð xehtc dipin daxca dil

'ebe oeq`lral oinelyze dy`l dzin ied mzde "

,di`x dpi`c wgvi epiax xne`e .ely zecledy

aiyg Ð dy`d seba od zecledy oeik mzdc

xxeq oa" wxtac ,rcz .cg`l oinelyze dzin

dy`a oeq` oi`yk aiigl ira (`,cr my) "dxene

dzinay zevnac ,eytpa elivdl ozipc ab lr s`

dvxy dfl dzin iedc meyn ,xacn aezkd

dfl dzin mewn lkac :xne` xy` oa wgvi epiaxe .ziyixtck ,dy`d seba ody itl ,cg`l oinelyze dzin aiygc meyn epiide ,xeht Ð oeq` yiyk ikd elit`e .lral oinelyze ,ebxedl

`xwirnc ab lr s`e .cg`l oinelyze dzin aiyg ikdle ,[milkd lrale card lral s`] ,mlerd lkl dzin aiige ,mc` lkl livdl ozipc ,ip`y scexe el zetk care ,aiig dfl oinelyze

cg`l oinelyze dzin iedc meyn `py `l `l` :eyexit ikde .`xaq dze`n ea xfg Ð `py `l `l` :xn`wc `pwqnd itl ,dfl oinelyze dfl dzin scex aiyg (my) "xxeq oa" wxta

.[yicb wilcna enk .cg`l oinelyze dzin aiyg `kde]äøé÷òùjizeaipb wexf dil xn`c oebk ,xehtc zaya xkne apb iab (a,r `nw `aa) "daexn"a opixn`c :dyw Ð `id dgpd jxev

epiax yexitle !`kd xn`ck ,`id dgpd jxev dxiwr `de ?jixt i`ne !gepzy cr ied `l zay meyn eytpa aiigzne ,dpw exivg xie`l ihn ikn :jixte .jizeaipb ixivg il ipwize ixvgl

ddabd zrync ,dinxi iaxck ,dipin daxca dil miwc meyn xhtn `w `le .(a,ap oihib) "oiwfipd"a ynn jqpn ax xn`w ikd elit`e ,ddabd `la jeqipl xyt` i`c yxitc .xity iz` mz

`ll ixecd`l ivn oia biltn ded `le ,`id dgpd jxev dxiwrc dil zilc oicd `ede ,`id jeqip jxev ddabdc dil zil dinxi iax `zyde .jeqip zry cr ied `l eytpa aiigzne ,dpew

iaxc `ail`e .wxef` inp bilt Ð xiarn` biltc o`ne .edpip iccd ik i`ce `l` !xiarn hewpil ?ug wxf oia` iax hwp i`n` dxiwr `la dgpdl xyt` i`c `pyill ,rcz .ixecd`l ivn

iab ,oia` iaxc` bilt dinxi iaxc zvw rnyn (`,fiw my) "`xza lfebd"ae ,oia` iaxc` dinxi iax bilt `l Ð ddabd `la jeqipl xyt` m` la` .(a,r `nw `aa) "daexn"a jixt dinxi

xeaq `xwirn :mzd xn`wc .jqpnd s` xnel exfg.[dinxi iaxcl `incc xeaq seqale ,oia` iaxcl `incc xeaq `xwirnc :zegcl yi edine] .dinxi iaxck xeaq seqale ,oia` iaxck

éàãoihiba opixn`e ,`pngx xn` "dcia ozpe"c ?eita e` ecia qtez `edy xaca ddabd jiiy dnc :wgvi epiaxl dywe .ddabd `ied `lc dylyn dhnl :qxhpewa yxit Ð lik`e oigb ira

epiaxl d`xp `l` !dyly deab `dzy jixvn epi` Ð dielz mzd irac o`n elit`e .lrad zeyxa ixiinc ab lr s` ,dielz dpi`y it lr s` dxeyw ,zyxebn Ð dzlw jezl wxf (`,gr)

mewn lkn ,dlik` jxevl ef ddabd `iede ok dyer epi` dlik` jdac ab lr s` ,ezrila zia cr dagezle zegyl `ed leki dpw y`xa `ed m` ,lik`e oigb ira i`c :eyexit ikdc wgvi

.exiag el dagz m` oebk ,ddabd `la dlik`l xyt`c xninl ivn iedc oicd `ede .`id dlik` jxev e`l Ð ddabd `la aiigzdl lekie li`edàëä`id d`ved jxev ddabd `nip inp

il jk ,dxixba xyt`c ab lr s` .ddabd `la dgpdl xyt` i` inp `kdc ,jixt dxiwr `la dgpdl xyt` i`c `pyill la` ,icin jixt `l xcdin ivn `l ixecd`l ira i`c `pyill Ð

.aeigd jyen dgpd zry cre ,aeigd znxeb dxiwr `vnp ,dgpda aiigzn did `l Ð dxiwr dyer xg` did m`c .ddabd zryn ligzn xeqi`d mewn lknc ,zxg` dxiwr enk ef dxiwr

àîéðdiabiy cr `ied `l dxiwrc ,dxiwrd zlgzd mcew d`pwc oeik `de ?jixt i`n Ð migth dylyn zegt dpew ddabdc mz epiax yexitl :dniz Ð `id d`ved jxev ddabd

itl aiigc ,inc cnerk jldn :xn`c ,i`fr oal enk ,aiigziy `ed oic ok m`e .aiig Ð dilr jxc zxbexb ivg xiard :(`,t zay) "`ivend"a opixn`ck ,cealk ied dylyn dhnlc ,dyly

.zg` zaa dxiwrde oipwd `ay ,migth dyly deab `edy lwn iab lr gpen elit` qik apeb oipr lka dil rnync :mdxa` oa oeyny epiax xne`e !dxiwrd ligzdy mcew d`pwy

åäéáâäùÐ e`ivedl jlnpe eripvdl zpn lroizrc `wlqc :xnel yie !`id d`ved jxevc ,oizkecl `iyew `xcd ok m` ,d`ved jd` aiiginc `zyd dizrc `wlqc oeike :xn`z m`e

.dipy dxiwr ied e`ivede jlnpc `dìáà.llk cnr `ll cnr oia ,dicica beltilc jxtinl ivn ied ,aiig szkl ied elit` Ð 'ek xeht i`n szkl
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miwxtרלב dyelyaa cenr `l sc ± iriax wxtzeaezk
øåèô,qikd el dpwp day dpey`x ddabd zngn zay aeig dilr iz`c ,oinelyzn Ð

.cg`k oi`a oinelyze dzineäãéãá âåìôéð.xehte aeig ea zepyl leki envr diabna Ð

àìàdpey`x dxiwr zngn e`l dxiwrc zay aeig ikd elit`e ,cnryk dnwez `l Ð

i`fr oae ,ziad on `veiyk dpexg` driqt ly eteb zxiwra `l` ,dil `iz` ddabdc

.`idøîàã.zayc `nw wxta Ðãîåòë êìäî
éîãzgpde ,dxiwr `ied driqt lk zxiwre Ð

,ddabd zryn dipw jkld ,dgpd `id lbxd

.dil `iz` `w `ziixza driqta dzin aeige

éàî ÷øåæ ìáà.ewxfe ediabd ÐøåèôÐ

aeig ici lr zay aeig dil `iz`c ,oinelyzn

.izixg` dxiwr `zil ezc ,ddabdêøã ïéà
êëá äàöåä.zay aeig o`k oi`e ÐéàîáåÐ

.jka d`ved jxcc opireny`l jixhvi`éà
éáøáøá.ediabdl ieyn ea yiy lecb qik Ð

àåä äéçøåà.`id d`vedc `hiyte ,exxbl Ð

àåä äéçøåà åàìzay meyn aiig i`n`e Ð?

àëéì äáéðâ øåñéà,ddabd `la dkiync Ð

.miaxd zeyxa `ipw `lc jzrc `wlqwúåùøì
ãéçéäxvgl dkenq exivg dzidy ,ezeyxl Ð

.milradíéáøä úåùø éãéö,mizal jenq Ð

oileykne mipa` mizad on oldl oipzepy

miptle itetig oze`ne .zelbrd jekig wigxdl

xfril` iaxc `zbelt :miaxd zeyx iciv ixw

."zebb lk" wxta oiaexira opaxeéçéëù àì àäã
íéáø.dkiyn da oewizc ,`hniqk dil iede Ð

øîà éùà áøxeht xn`wc `veie xxbn ÐÐ

daipb xeqi` jl `iywce ,miaxd zeyxa mlerl

.`kilåãé óøéöù ïåâëzegtl dipyd Ð

,dxxib zg` eciae ,rwxwl jenq dylyn

ecie ,dzxag jezl dltpe.dil `ipwàáøãë
äáåùç íãà ìù åãé àáø øîàãzgpd oiprl Ð

ikid ike .drax` lr drax` mewnk ,zay

mewn aeyg zay oiprlcÐinp `pwin oiprl

dlrnl ddiabd eli`k ,ipwinl mewn aeyg

ddab` `l cigid zeyxa ,edine .dylyn

,dilr zay aeig izilc inwn dil ipwizc

.cg`k oi`a dziipwe miaxd zeyxl dz`iae

ddabd iediz `lc ,sxivyk ipyn ikdle

."`veie xxbn" ipzwck ,cigid zeyxaàçà áø
éëä éðúîmiaxd zeyxa dkiync ,oxn`ck Ð

.dkezl dlaiwe eci sxivyk dl miwene ,ipw `l

åëùåî äéä,i`w milra zeyxa dnda apeba Ð

."daexn" wxtaúîå.xeyd Ðíéìòáä úåùøá
øåèôaiigzdl ipw `lc ,melk mlyln apbd Ð

.oiqpe`aåäéáâä.milrad zeyxa elit` Ðàä
åàéöåäzeyxl elit`e ,diwt`c `kid lk Ð

.miaxdïé÷åìä ïä åìà.oda exzd m` Ðàîéé÷å
íìùîå ä÷åì ïéàã ïìick"n onwl ol `wtpc Ð

"ezryxÐi`e ,eaiign dz` zg` dryx meyn

.zeiryx izy meyn eaiign dz`
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êìäî,dl ixinb `zkld Ð miaxd zeyxa aiigc zen` rax` xiarne Ð inc cnerk

la` .`ed `aeig mewn mzdc ,dpin opitli `le (a,ev zay) "wxefd"a opixn`ck

oal :jixt inlyexiae .xeht mewn `edy eihq jxc `ihltl zepgn jldna ixiin i`fr oa

.utewa :ipyne ?aiiginc miaxd zeyxa zen` rax` xiarn zgkyn ikid i`frìáàwxef

ikd meyn Ð dcica ipzile beltil xeht i`n

`ivenac meyn ,xxbnn ith dcica wxef aiyg

`aiy mcew ,oipwd ddabda `a mdipya wxefae

oipwde d`vedd Ð xxbna la` .d`ved aeig

.cg`k oi`a

øøâî:jixtc lirl Ð dil jixhvi` `veie

ira `l ,szkl oiae yetl oia beltilc

yecig el d`xp xeht szklc meyn ,ikd iiepyl

ixnbl ied `l `kdc ,cere] .xxbnc yecign ith

jiiy `l Ð dcica ynn iedc ,lirl la` ,dcica

.[ikd iiepyl

éà`kil daipb xeqi` miaxd zeyxl diwt`c

wxta xn`c o`nl `ki`c ab lr s` Ð

zepew zen` rax`c (`,i) `rivn `aac `nw

iab ilin ipd Ð miaxd zeyxa elit` mc`l el

.`pebir meyn hbae ,iievp`l ezil `lc ,d`ivn

.zen` rax` el epwiy epiwz `l Ð apbl la`

àìàwxtac :wgvi epiaxl dniz Ð irvina

okxcy mixac iab (`,et `xza `aa) "dpitqd"

jixte ,ddabda `l` dkiyna oipwp oi` odiabdl

irac icina :ipyne ,`ed ddabd xac ,qik apebdn

inp ddabd xac xn` ded i`c rnyn .`pzin

elit` xity dil iz` ded Ð dkiyna dpwp

ixii` ivn `l jgxk lr `d ?i`n`e ,ixhefa

?dxixba zay oiprl aiigin ikid ok m`c ,ixhefa

xyt`c :xnel yie ?jka d`ved jxc oi`c`diy

e`iveny oebk ,ixhefa elit` jka d`ved jxc

`l` dpwp epi`e ,dxixba ekxcc ,zxzgn jxc

,jinrhle xninl ivn ded :inp i` .ddabda

.zenewn dnka cenlzd jxc oke .jixt `le

áødylyn dhnl eci sxivy oebk xn` iy`

i`n` i`wc ,qxhpewa yxit .`axcke ,dlaiwe

ipyn `zyde ,`kil daipb xeqi` lirl jixtc

epiaxl dywe .`axck ,daipb xeqi` inp `ki`c

drax` mewn zeaiyg oipr dnc ,`cg :wgvi

di`x mey jixv oi`c :cere ?oipwl zay oiprlc

"dcia ozpe"c `hiytc ,eci dil `ipwc `iadl

`l i`n`c :cere .lirl ziyixtck ,`pngx xn`

oebk ,dylyn dlrnl eci sxivyk elit` iwen

zeyxa ddabd `kilc dyly ddeab dtewq`dy

d`xpe !zay`e oipw` `axcn iziin dede ,cigid

xi`n epiax oa wgvi epiax `vny xtqd zqxibk

`zlin dleke .`axck inp i` :qxbc fpky` ixtqa

lr s`c ,dylyn dhnl eci sxivyk ,i`w zay`

iab lr `l` dgpd zay oiprl `aiyg `lc ab

eci sxivyk zay aeig `kd `ki` ,drax` mewn

mewn opira `l dylyn dhnlc ,dylyn dhnl

i` .`inc `rx`` zgpenke ,inc cealkc ,drax`

,`axcke ,dylyn dlrnl eci sxiv elit` ,inp

`l mz epiaxe .drax` lr drax`k daeyg ecic

eze ,`axcke `l` ,mc` ly eci `ax xn`c qxb

dil jixhvi` `veie xxbnc iiepyl `z`e .`l

iziin `d`e ,cb` diny `l ci cb`c ,opireny`l

diny dylyn dlrnlc ,dylyn dhnl sxiv `wece .dkezl xxbn zxg`ae ,zg` eci `ivede mipta x`yp `edyk ixiine .cb` diny `l ci cb`c (`,av zay) "ripvnd"a xn`c `axck

.[`axk ez` (`,d zay) opgei iax oke zayc `ziipzn edleke ,`axc dil zil `nw `iepylc :dyw `nw yexitle] .`xixb eteb xzac ,cb`úåùøáåxn`c `de Ð dpw inp miaxd

oiprl epiid Ð ipwc xn`wc `dc ,`kdc `piaxc` ibilt `lc :wgvi epiax xne` ,miaxd zeyxa `ipw `l dkiync ediiexz ixn`c `axe iia`c (a,ct `xza `aa) "dpitqd z` xkend"a

`nw `aa) "daexn"a `dc ,biltc el d`xp mdxa` oa wgvi epiaxe .ixnbl ely `diy dpew epi` la` ,oiqpe`a aiigzdlenk wcinl inp `ki` ,`tiq ipzwc epa zexekal dpzp iab (`,hr

.oipwl die`xd dkiyna `l` aiigzdl apbl oi`y (`,dq) `xnba mzd gken `d ipy oeyll elit`e ,qxhpewa my yxity oey`x oeyll ,ixii` oipwc dkiyn oiprl mzde .o`k wcwcny

éäðéîøå"ezeg` lr `ad" cr `kd xhp `l` ,dlr iwlc ipzw mzde ,qpw dl yi zxfnnd lr `ad :ipzwc ,jxtinl ivn ded oizipznc `yix` Ð ezeg` lr `ad oiweld od el`

."zxfnnd lr `ad" cr dpynd lk `iadl jixv dide zezixk iaiig xza my oiiepy oie`l iaiigc ,mzdc oizipznc `yixn jxtinl
`niiwe
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc zeaezk(ycew zay meil)

øeètzra ixdy ,cgi e`a dzinde oennd aeigy oeik ,minelyzn ¨
ok m`e ,d`vedd zk`ln dlgd mb f`e ,oenn aiigzd ddabdd
on xhtp apbd ea ote` aezkl `ziixad dzvxyk ,dyw

,dipin daxca dil mw meyn minelyzdéðúcàdzpyy cr - ©§¨¥
,`yixa llk xkfed `ly ycegn ote` dpyndàöBéå øøâî äéä'¨¨§¨¥§¥

ðúéðå âBìôð ,'øeèt àöBéå øøâîdãéãa éwlgl `ziixad dlki - §¨¥§¥¨¦§§¦§¥§¦¨
,milrad zeyxa qikd z` diabdy ,`yixd ly ote` eze`a

,jk xneleíéøeîà íéøác äna,minelyza aiigy,Leôì ãîBòa ©¤§¨¦£¦§¥¨
,dzind aeig mcew daipba aiigzpy meynìáàcnrøeèt ,ózëì £¨§©¥¨

dxiwrd lehiak zaygp ezcinr oi`y meyn ,minelyzn
.xeht ,oennae dzina ezaiig dxiwr dze`y oeike ,dpey`xd
`ziixaay ,oia` iax lr `iyewd zxfeg ,uexizd dgcpy oeike
miaxd zeyxl e`ivedl zpn lr qikd z` diabdyky x`ean
aeigy `vnp `id dgpd jxev dxiwr m` ixde ,minelyza aiig
,zeyxl zeyxn d`ved lr dzind aeig mr cgia lg minelyzd

.dipin daxca dil mw meyn minelyzn xhtidl jixve
:xg` ote`a `ziixad z` `xnbd zayiin,àlàxaecn mlerl ¤¨

zeyxl enr `vie milrad zeyxa qikd z` diabdy `ziixaa
,minelyzn xhtp epi` ok it lr s`e ,llk cenrl `la miaxd

cépî àäzrck ef `ziixay itl -Cläî ,øîàc ,àéä éàfò ïa ¨©¦¤©©¦§¨©§©¥
,éîc ãîBòkdgpde dxiwrk zaygp mc`d ly driqt lk ,xnelk §¥¨¥

dxiwrd z` zlhane zniiqn driqt lky oeike ,dnvr ipta
`id dzin aeig eilr lg dzngny dxiwrdy `vnp diptly
eli`e ,miaxd zeyxl cigid zeyxn dyry dpexg`d driqta
zeyxa utgd z` diabdy dryn ,okl mcew `a minelyzd aeig
zg` zaa dzind aeige minelyzd aeig e`a `ly oeike ,milrad

daxca dil mw ly xeht o`k oi`.dipin
:`xnbd zwiicn .df uexiz lr mb dywn `xnbdìáàdid m` £¨

apbd÷øBæzeyxn elhp ea mewn eze`n miaxd zeyxl qikd z` ¥
,eilraøeèt ,éàîzaiignd utgd zdabd ixdy ,minelyzn ©¨

,miaxd zeyxl milrad zeyxn dxiwrd `id minelyza eze`
dazk recn ,dyw ok m`e ,ztqep dxiwr dixg` dzid `l ixdy

,`veie xxbn didy ,ycegn ote` `tiqa `ziixad[éðúéðå] âBìôéð¦§§¦§¥
,dãéãaxnel dkixv `ziixad dzid jkeíéøeîà íéøác äna §¦¨©¤§¨¦£¦

minelyza aiigy.øeèt ,÷øBæ ìáà ,Cläîa¦§©¥£¨¥¨
j` ,ok xnel xyt` did ok` :`xnbd zvxzn'àöBéå øøâî'§¨¥§¥

déì àëéøèöéàxehty df oic eprinydl `ziixad dkxved - ¦§§¦¨¥
c ,yecig ea yiy meyn ,`veie xxbn ly ote`aàðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨

llk aiigzn epi` `veie xxbndy xnel epzrc lr dler did -
y meyn ,minelyzn xhtp epi` `linne dzinäàöBä Cøc ïéà¥¤¤¨¨

,Cëa,ux`a mzxixb ici lr mivtg `ivedlïì òîLî à÷jxc efy §¨¨©§©¨
.minelyzn xeht `linne ,dzin zaiignd d`ved

:`ziixad ixac z` xxal `xnbd dkiynnéàîáeqik dfi`a - §©
,exxebl jxc oi`y mixaeq epiidy ,xaecnéáøáøa éàqika m` - ¦§©§§¥

,cake lecbàeä déçøBàe .exxebl `id jxcd i`ce ixd -éøèeæa éà §¥¦§§¥
`ld ,ohw qika -àeä déçøBà åàì,exxebl jxc oi` zn`a ixd - ¨§¥

ecne:`xnbd zx`an .`ziixad ezaiig ràlàxaecnéòöéîa- ¤¨§¦§¥
eze` mi`iven minrtly s`y `ziixad dycige ,ipepia qika

.dxixba s` e`ivedl `id jxcd ,ddabda
:xaecn ote` dfi`a xxal `xnbd dtiqenàëéäì dé÷tàãe- §©§¥§¥¨

,apbd e`ived okidl,íéaøä úeLøì dé÷tàc éàmpn`úaL øeqéà ¦§©§¥¦§¨©¦¦©¨
àkéàj` ,miaxd zeyxl cigid zeyxn e`ived ixdy ,epyi - ¦¨

,àkéì äáéðb øeqéàe .miaxd zeyxa dpew dkiyn oi` ixdyéà ¦§¥¨¥¨¦
ãéçiä úeLøì dé÷tàcdzid apbd ly exvgy oebke ,apbd ly §©§¥¦§©¨¦

mpn` ,milrad xvgl dkenq,àkéà äáéðb øeqéàe`pwy oeik ¦§¥¨¦¨
mle` ,exvgl ekynyk,àkéì úaL øeqéàxzen `ziixe`cn ixdy ¦©¨¥¨

.xg` ly cigid zeyxl cg` ly cigid zeyxn mivtg xiardl
:`xnbd zayiinàëéøö àìoicn exhetl `ziixad dkxved `l - Ÿ§¦¨

ote`a `l` ,dipin daxca dil mw,'íéaøä úeLø écéö'ì dé÷tàc§©§¥§¦¥§¨©¦

zelbrdy ick mipa`e mileykn my gipdl mkxc dzidy
i `l miaxd zeyxa zexaerdmze`ne ,mewifie mizaa ekkgz

mye ,'miaxd zeyx iciv' edf miccvay mizad cre mileykn
d`ved meyn `ed aiig j` ,dkiyna utgd z` zepwl `ed leki

.miaxd zeyxl cigid zeyxn
miaxd zeyxk mb aygii df mewny okzi cvik zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .oipw oiprl cigid zeyxk mbe ,zay oiprlïàîëe§©
,`ziixad zxaeq oldl mi`aend mi`pzdn `pz dfi` zrck -éà¦

øîàc ,øæòéìà éaøkyeîc íéaøä úeLøk íéaøä úeLø écéömd - §©¦¡¦¤¤§¨©¦¥§¨©¦¦§¨©¦¨
ok m` ,miaygp,àkéà úaL øeqéàcigid zeyxn `ived ixdy ¦©¨¦¨

eli`e ,miaxd zeyxl,àkéì äáéðb øeqéàdpew dpi` dkiyny oeik ¦§¥¨¥¨
e .miaxd zeyxaéøîàc ,ïðaøk éàyúeLøk åàì íéaøä úeLø écéö ¦§©¨¨§¨§¥¦¥§¨©¦¨¦§

,eîc íéaøäok m` ,zilnxkk mpic `l`àkéà äáéðb øeqéàoeik ¨©¦¨¦§¥¨¦¨
eli`e ,dkiyna apbd e`pwy,àkéì úaL øeqéàe`ived `l ixdy ¦©¨¥¨

cigid zeyxn `ivedl xeqi` oi` dxezd one ,miaxd zeyxl
.zilnxkl

:`xnbd zayiiníìBòìzxaeq `ziixadéëå ,øæòéìà éaøklke - §¨§©¦¡¦¤¤§¦
y dnøæòéìà éaø øîàyéðä ,eîc íéaøä úeLøk íéaøä úeLø écéö ¨©©¦¡¦¤¤¦¥§¨©¦¦§¨©¦¨¨¥

éléîwx edf -íúäì éìééòå íéaø é÷çãc ïéðîéæc ,úaLc àáeiç ïéðòì ¦¥§¦§©¦¨§©¨§¦§¦§¨£¥©¦§©§¥§¨¨
ipa mikled ,miaxd zeyxa wgec yiy drya minrtly meyn -
utg myl `ivend okle ,miaxd zeyx iciva mb miaxd zeyx

.aiig ,cigid zeyxnéð÷ ,àð÷éî ïéðòì ìáàutg zepwl oiprl - £¨§¦§©¦§¨¨¥
ly ,ea mipewy xfril` iax dcen df mewnl dkiyna`l df oipr

,miaxd zeyxk mewnd aygpíéaø éçéëL àì àäc ,àîòè éàî- ©©§¨§¨Ÿ§¦¥©¦
epwizy `hniqk `ed ixde ,my miievn miaxd oi` onfd aexy oeik

dkiyna da epwiy minkg(:er a"a).da miievn miax oi`y oeik
:`ziixad z` ayiil sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà éMà áø©©¦¨©

zeyxl milrad zian qikd z` xxby `ziixaa xaecn zn`a
xaecn ,miaxd zeyxa dpew dkiyn oi`y s`e ,dnvr miaxdïBâk§

óøévLz` [cinvd-]ìMî ähîì BãéäLrwxwl jenq migth ¤¥©¨§©¨¦§Ÿ¨
milrad zian qikd z` xxb zxg`d eciae ,miaxd zeyxBìaé÷å§¦§

daipbd oipwy `vnp ,da e`pwe ,miaxd zeyx rwxway cia
utgd zqipk mr lg oipwd ixdy ,zg` zaa e`a zay xeqi`e

e :eci el dzpw cvik `xnbd zx`ane .miaxd zeyxl,àáøãk¦§¨¨
,àáø øîàcjxev yi zaya zeyxl zeyxn dxard oiprly s` §¨©¨¨

drax` lr migth drax` ly aeyg mewna dgpdd `dzy
mewn lkn ,migthìL Bãédíãà,df xeriyn dphw `idy s` ¨¤¨¨

k Bì äáeLçly mewn,äòaøà ìò äòaøàzaya utg xwerd okle £¨§©§¨¨©©§¨¨
,aiig ,zxg` zeyxa z`vnpd mc` ly ecia egipde zg` zeyxn
zaygp oipw oiprl jk ,zay oiprl 'aeyg mewn' `id eciy myke
dylyn dlrnl diabd eli`k ,exvgak da zepwl 'mewn'k eci

migth.
:oecipa mixg` mi`xen` ixac d`ian `xnbdéëä éðúî àçà áø©©¨©§¥¨¦

dkiyny ,iy` ax ly evexizk `ziixad z` dpy `g` ax mb -
dyelyl zgzn eci sxivy xaecne ,miaxd zeyxa dpew dpi`

mle` .elaiwe migthéðúî àðéáø,xg` ote`a `ziixad z` dpy - ¨¦¨©§¥
íìBòì`ziixaa xaecndé÷tàcutgd z` apbd `ivedy - §¨§©§¥

milrad zian dxixbaå ,íéaøä úeLøìy `piax xaeqúeLøá ¦§¨©¦§¦§
äð÷ énð íéaøäzay aeige daipbd aeig e`a `linne ,dkiyna ¨©¦©¦¨¨

.zg` zaa
zeyxa dpew dkiyn m`d ,zwelgnd ceqi z` zx`an `xnbd

:`l e` miaxdeäééåøúå,`piaxe `g` ax -ïéúéðúî àäc à÷eiãa §©§©§§¦¨§¨©§¦¦
éâìôéî÷apeb oipra dpcy oldlc dpyndn weicd ote`a ewlgp - ¨¦§§¥

,dilra zeyxn dndaïðúc(.hr w"a),äéäapbdBëLBîxeyl - ¦§©¨¨§
aepbdúîe ,àöBéåecera xeydøeèt ,íéìòa úeLøamlyln apbd §¥¥¦§§¨¦¨

e`pw `l oiicre ,milrad zeyxa dpew dpi` dkiyny oeik ,einc
m` la` .eiqpe`a aiigzdlBäéaâäzeyxa `ed m` elit`e ,apbd ¦§¦

,milradúîe ,íéìòa úeLøî BàéöBäL Bà,xeydáéiçapbd ¤¦¥§§¨¦¥©¨
.e`pwy oeik ,xeyd inelyza÷ééc àðéáøzeyxa dpew dkiyny ¨¦¨¨¥
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רלד

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

.zexeq` olek okle ,my miypd
mekxka :`xnbd dywnénð úeëìî dúBà ìLyeygl yi ok mb - ¤¨©§©¦

lkn ,xird z` zigydl dvex zeklnd oi`y s` ik ,dliral
mewneäééðéî ãç ÷øò àìc øLôà éàxenyl leki jlnd `av oi` - ¦¤§¨§Ÿ¨©©¦©§

yie ,lraie dyeakd xird jezl cg` liig elit` gxai `ly
.xiray miypd lk z` wtqn xeq`l

:`xnbd zvxzn,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàmixen` diwfg ixac ¨©©§¨¨©§¥
úBøîLnLkzekenq xird ipa lr xenyl zeklnd dcinrdy §¤¦§¨

e,Bæ úà Bæ úBàBø.xird jezl cg` liig elit` gxaiy xyt` i`e ¤
ixd ,dyw oiicre :`xnbd zl`eyàzøet àîééð àìc øLôà éà- ¦¤§¨§Ÿ¨§¨§¨

elit` enpnpzi `le mzxnyn lr ecnri mixneyd lky okzi `l
.lrae xirl cg` liig qpkpy yeygl yi oiicre ,hren onfl

:`xnbd zvxzn,éåì éaø øîàxaecnàúîì dì øcäîc ïBâk- ¨©©¦¥¦§¦§©©¨§¨¨
a ,lew mirinynd mixaca xird zeaiaq z` etiwdyàzìéLeL- ¦§¨

,lfxa ze`lylyàaìëå,migaep mialke -àæååâezelwn - §©§¨§¨¨
,minqiweàæåeàåmiliigd cg` dqpi m`e ,miwrevd mifee` - §©¨¨

oke ,mlew rnyie ,zelwna e` lfxad ze`lylya lyki ,qpkdl
qpkp `ny yeygl oi` ef oirn dxinyae ,ewrvi mifee`de mialkd

.xirl miliigd cg`
:df oecipa mi`pz ewlgpy d`ian `xnbd,àcáæ øa àaà éaø øîà̈©©¦©¨©©§¨

da éâéìtdf xaca ewlgp -,ïðaøå äàéNð äãeäé éaøjixv m`d §¦¦¨©¦§¨§¦¨§©¨¨
xizdle xirl liig mey qpkp `ly xxal ick jk lk dwfg dxiny

,mipdkd zeyp z`ãçmdnøîà,diwfg ixackìL íBkøëa ïàk ©¨©¨§©§¤
,úeëìî dúBàe ,qpe`l yyg oi`e xird ipa lr miqg mdyïàk ¨©§¨

,úøçà úeëìî ìL íBkøëa.qpe`l miyyegyàìå déì àéL÷ àìå §©§¤©§©¤¤§Ÿ©§¨¥§Ÿ
éãéîmekxka recn ,lirl epiywdy `iyewd el dyw dzid `le - ¦¦

qpkpe miliigdn cg` gxa `ny yeygl oi` zekln dze` ly
.jkl miyyeg oi` odl zexwten opi`y oeikc ,xirl

ãçåmdnéðä ìk déì àéL÷yeygpy ,zeiyew oze` lk el eywed - §©©§¨¥¨¨¥
yi zexnyn egipdyk s`e ,zeyx `ll miliigd cg` qpkpy

,mwlg enpnpzp `ny yeyglépLîe,lirl iel iax ixack uxize - §©¥
,àæåeàå àæååâe àaìëå àzìéLeL àúîì déì øcäîc ïBâkoi` dfay §¦§©©¥§¨¨¦§¨§©§¨§¨¨§©¨¨

.cg` liig elit` qpkpy yyg

* * *
.zexeq` dkezay miypd lk ,mekxk deyaky xir :dpyna epipy

:zexeq` miypd oi`y ote` yiy zx`an `xnbdøa éãéà áø øîà̈©©¦¦©
íL Lé íà ,ïàéLà øa ÷çöé éaø øîà ,ïéáà,dyakpy xir dze`a - ¨¦¨©©¦¦§¨©©§¨¦¥¨

elit`úçà äàBáçîdxitg oebk ,ea `agzdl xyt`y mewn - ©£¨©©
,dfa `veike rwxwd zgzyïlek úBðäkä ìò úìvîoze` dlivn - ©¤¤©©Ÿ£¨

.my e`agzdy milez ep`y oeik ,ze`nhk aygdln
:`xnbd zwtzqn,äéîøé éaø éòad`eagn dze` m`ú÷æçî dðéà ¨¥©¦¦§§¨¥¨©£¤¤

mewn da oi` -àlàdy`lúçà,cala,eäîlk dfa mb m`d ¤¨©©©
,md wtqd iccve .zexzen miypdeðééä àãçå àãç ìk ïðéøîà éî¦¨§¦¨¨£¨©£¨©§

àäef `idy xiray zepdkdn zg` lk iabl mixne` ep` m`d - ¨
zwfga olek z` mixi`yn wtqne ,d`nhp `le my d`agzdy

,dxdhïðéøîà àì àîìc Bàoeik `l` ,ok mixne` oi`y e` - ¦§¨Ÿ¨§¦¨
zg` s` mixizn oi` ,my xzzqdl miypd lk elki `l i`cey

.zexeq` olek `l` ,odn
:`xnbd ddnz .xeqi`l heyt xacd oi` recn zxxan `xnbd

î àðL éàîezexdh zkqna epipyy dn(d"n d"t)eid ,,ïéìéáL éðM ©§¨¦§¥§¦¦
àîè ãçàmdilr lid`n my xaerde ,eagx lka mixaw eidy - ¤¨¨¥

,i`cea `nhpeeliayCìäå ,øBäè ãçàxedh mc`,ïäî ãçàa ¤¨¨§¨©§¤¨¥¤

äNòåa wqrzd okn xg`le -e ,úBøäèokn xg`lCìäå Bøéáç àa §¨¨§¨¨£¥§¨©
ad liay,éðM,oey`xd ea jld `lyäNòåa wqrzd -úBøäè ©¥¦§¨¨§¨

`nhd liaWA jld mdn cg`y xexiaa epl reciy `vnpe ,zexg`©§¦
,mdipy oian `ed in mircei ep` oi` j` ,eizexdh e`nhpeéaø©¦

ìàLð íà ,øîBà äãeäéoic ziaa,Bîöò éðôa äæå Bîöò éðôa äæ §¨¥¦¦§©¤¦§¥©§§¤¦§¥©§
mdipy ly zexdhd,úBøBäè,miaxd zeyxa d`neh wtqy itl §

lkn ,ze`ivna dpekp dpi` i`ce ze`xedd zg`y s`e ,xedh
.epic jke ,envr ipta epiptl `ay dxwn lk lr mipc ep` mewn

eribd m` la`úçàk íäéðLly zexdhd ,mzxdh lr le`yl §¥¤§©©
mdipy,úBàîèxnel xyt` i`e ,`nhp i`ce mdn cg` ixdy §¥

.mixedh mdy cgi mdipyléñBé éaøe wlegCk ïéáe Ck ïéa ,øîBà ©¦¥¥¥¨¥¨
zexdhd ixd ,cegl cg` lk e`a m` oiae cgi mdipy e`a m` oia -

mda ewqrzdy,ïéàîè.mixedh mdipyy okzi `l ixdy §¥¦
eef dpyn xe`iaaúçà úáa ,ïðçBé éaø àîéúéàå ,àáø øîàm` - ¨©¨¨§¦¥¨©¦¨¨§©©©

,xeaic ick jeza mzl`y z` el`y mdipyìkä éøáciaxl oia - ¦§¥©Ÿ
mdipy ly zexdhd ,iqei iaxl oiae dcedi,ïéàîèxyt` i`y oeik §¥¦
.mixedh mdy zg` zaa mdipyl weqtläæ øçà äæalk m` - ¨¤©©¤

l ,exiag ipta `ly ezl`y z` l`y cg`ìkä éøácly zexdhd ¦§¥©Ÿ
mdipy,íéøBäè.envr ipta cg` lk lr mipc ep`y itle÷ìçð àì §¦Ÿ¤§§

,iqei iaxe dcedi iaxàáa àlàmdn cg`,Bøéáç ìòå åéìò ìàMéì ¤¨§¨¦¨¥¨¨§©£¥
øîiqei iax -,úçà úááì déì énãîel eaiyiy daeyzay oeik ©§©¥¥¦§©©©

mixwnd ixdy ,exiagl daeyz mb rnzyz ,envr lr oic zia
mdipy ,cgi mdipy z` xdhl xyt` i`y oeike ,ixnbl miey

.mi`nhøîedcedi iax -,äæ øçà äæáì déì énãîzia oi`y oeik ©§©¥¥§¨¤©©¤
xedh wx el mixne` `l` ,cgi mdipy lr yexita miaiyn oic
df ixd mewn lkn ,jk exiag oic mby eil`n oiaiy s`e ,dz`

.exdhl xyt`y envr lr wx l`ypk
:`iyewd z` `xnbd zniiqnénð àëäå`eagn yiyk ,o`k s` - §¨¨©¦

d`a zg` dy` wx m` s` ,my `agidl dleki zg` dy` wxy
mewn lkn ,`id dxedh m`d le`yleäleëì eäì éøLc ïåékoeik - ¥¨§¨¥§§§

ixd ,zexedh xird zeyp lky rnzyn dxedh `idy jzaeyzny
éîc úçà úáklre dilr le`yl zg` dy` d`a eli`k df ixd - §©©©¨¦

zernyny oeik ,'zg` zaa'k aygp df xac iqei iaxly ,dzxag
,dinxi iax wtzqd dna ok m`e ,cgi zel`yd lkl `id daeyzd
okziy zngn dy` lk xdhpy okzi ji`e ,iqei iaxk dkld ixde
i` my exzzqd oleky okzi `ly oeik ixde ,`eagna dxzzqdy

.olek z` xdhl xyt`
:`xnbd dgecàzLä éëäz` zencl ,dzr jipira xacd jk ike - ¨¦©§¨

ixd ,mipecipd ipy,íúäa ,oiliay ipyaäàîeè àkéà éàcåcg`a ¨¨©©¦¨§¨
okle ,oiliaydnj` .zg` zaa mdipy z` xdhl xyt` i`,àëä̈¨

,dieayaénhéàc øîéé éîlk d`neh dzid i`ceay xn` in - ¦¥©§¦©¥
reci xacd oi`y ,i`ce xeqi` epi` 'dieay' xeqi` lk ixde ,`idy
dxqe`l exingd minkgy `l` ,dze` elra diaeyy xexiaa epl
ze`nh opi` `eagna exzzqd `ly miypd s`y oeike ,wtqn
`eagna dxzzqdy dy`e dy` lka zelzl yiy okzi ,i`cea
xzid zernyn yi ef daeyzay s` ,zxzene 'dieay' llka dpi`e

.xiray mipdkd zeyp lkl

* * *
:d`eagn da yiy xira wtq d`ian `xnbd,éMà áø éòayiy xir ¨¥©©¦

e ,d`eagn daäøîà,zg` dy`éúàîèð àìå ,éúàaçð àìip` - ¨§¨Ÿ¤§¥¦§Ÿ¦§¥¦
,iz`nhp `ly zpreh ip` j` ,d`eagna iziid `ly dceneäî- ©

,md wtqd iccve .dixaca zpn`p `id m`dïðéøîà éî¦¨§¦¨
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המשך ביאור דמס' כתובות דיום שדישי עמ' א

'בקש שלום ורדפהו', האדם שהוא 'סור מרע ועשה טוב', צריך לבקש ולרדוף לעשות שלום בין הגשמי לבין חיות האלוקי שמחייהו.
היום יום ה מנחם אב



רלה dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

a dyxt
‡˙B‰la ÈÏÚ Ct‰‰ טו). ל, ÈÁ‡(איוב Èa¯ ¯Ó‡ , »¿«»««»»««ƒ¬ƒ»

¯·ÚLÏ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡»¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«»»¿∆»«
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÌÈ¯Á‡Ï ˙Ï‰·Ó È‡ È˙ÈÈ‰,ו (אסתר »ƒƒ¬ƒ«¿∆∆«¬≈ƒ¿»¿«¿»«

‡Á„יד) ·e˙ÎÂ ,ÔÓ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï eÏ‰·iÂ :««¿ƒ¿»ƒ∆»»¿»∆»
¯ÓB‡(כא כו, CÈ‡Â,(יחזקאל Cz‡ ˙B‰la : ≈«»∆¿≈¿≈≈
¯ÓB‡Â(טו טו, ÂÈLÎÚÂ(שמות ,ÌB„‡ ÈÙel‡ eÏ‰· Ê‡ : ¿≈»ƒ¿¬«≈¡¿«¿»

,„enÚ ÏL BÈÏÁÏ ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÈÏÚ ‰ÎeÙ‰¬»»«»««ƒ«»¿∆¿∆«
¯B¯ˆa ‰ÒÈh‰Â ,‡ÈËÏt‰ CB˙a ˙Ît‰˙Ó ‰˙È‰L∆»¿»ƒ¿«∆∆¿«¿«¿»¿ƒƒ»ƒ¿

Ck ,‰ÎÓÒÂ(ח פח, Ûc¯z(תהלים .E˙ÓÁ ‰ÎÓÒ ÈÏÚ : ¿ƒ¿¿»»»«»¿»¬»∆ƒ¿…
ÈÏ ‡·Ï ÔÈÈe‡¯e ÌÈ·È„ Ì‰L Ì„‡ Èa .È˙·„ Áe¯k»«¿ƒ»ƒ¿≈»»∆≈¿ƒƒ¿ƒ»…ƒ
‰¯·Ú ·ÚÎe .Áe¯k ÔÙc¯Ó z‡ ,Ì‰È„È ÏÚ ‰l‡‚¿À»«¿≈∆«¿¿«¿»»«¿»»¿»
ÈÏ ‡·Ï ÌÈÈe‡¯e ÌÈ·È„ Ì‰L Ì„‡ Èa ,È˙ÚLÈ¿À»ƒ¿≈»»∆≈¿ƒƒ¿ƒ»…ƒ
,ÌÈ·Úk Ô¯È·ÚÓe ÔËÈÒÓ z‡ ,Ì‰È„È ÏÚ ‰ÚeLÈ¿»«¿≈∆«¿¿ƒ»«¬ƒ»¿»ƒ
.ÔBiˆ ˙a ˙‡ '‰ Bt‡a ·ÈÚÈ ‰ÎÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈»»ƒ¿«∆«ƒ

·È˙Îe(כ ח, ÌÎÈtÓ,(דברים „È·‡Ó '‰ ¯L‡ ÌÈBbk : ¿ƒ«ƒ¬∆«¬ƒƒ¿≈∆
,‡È·Â Ô‰Îa el‡ Û‡ ‡È·Â Ô‰Îa el‡ ‰Ó ¯Ó‡z…«»≈¿…≈¿»ƒ«≈¿…≈¿»ƒ
,‰Úe¯˙·e ¯ÙBLa el‡ Ck ‰Úe¯˙·e ¯ÙBLa el‡ ‰Óe»≈¿»ƒ¿»»≈¿»ƒ¿»

¯Ó‡pL ,¯NÚ ‰Úa¯‡a el‡ ‰Óe(ט ד, ÈÈc‡(עזרא : »≈¿«¿»»»»∆∆¡«ƒ»≈
‡ÈÏ·· ‡ÈÂk¯‡ ‡ÈÒ¯Ù‡ ‡ÈÏt¯Ë ‡ÈÎ˙Ò¯Ù‡Â«¬«¿«¿»≈«¿¿»≈¬»¿»≈«¿¿»≈»¿»≈
ÈÏ‚‰ Èc ‡in‡ ¯‡Le ,‡ÈÓÏÚ ‡È‰c ‡ÈÎLeL«¿»≈¿»≈≈¿»≈¿»À«»ƒ«¿ƒ
,¯NÚ ‰Úa¯‡a el‡ Û‡ ¯Ó‡z ,‡¯ÈwÈÂ ‡a¯ ¯tÒ‡»¿«««»¿«ƒ»…««≈¿«¿»»»»

·È˙Îc(ט יז, BfÚÓ(ישעיה È¯Ú eÈ‰È ‡e‰‰ ÌBia : ƒ¿ƒ««ƒ¿»≈»À
¯Ó‡ ÒÁt Èa¯ ¯ÈÓ‡‰ e‰Ó ,¯ÈÓ‡‰Â L¯Á‰ ˙·eÊÚk«¬««…∆¿»»ƒ«»»ƒ«ƒƒ¿»»«
¯eÓ‡k ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ .È¯ÓÈ‡„kƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«ƒƒ»«»»
.ÌÎÈtÓ „È·‡Ó '‰ ¯L‡ ÌÈBbk :·È˙Îc ,‰¯Bza«»ƒ¿ƒ«ƒ¬∆«¬ƒƒ¿≈∆

·È˙Îc ,‰ÓBÁ‰ ˙ÏÈÙa el‡ ‰Ó ¯Ó‡z(כ ו, :(יהושע …«»≈ƒ¿ƒ««»ƒ¿ƒ
‰Ó ,‰ÓBÁ ˙ÏÈÙa el‡ Û‡ ,‰ÈzÁz ‰ÓBÁ‰ ÏtzÂ«ƒ…«»«¿∆»«≈ƒ¿ƒ«»»

·È˙Îc ,ÌÈ·Úa el‡(כט ד, ÌÈ·Úa(ירמיה e‡a : ≈¿»ƒƒ¿ƒ»∆»ƒ
.Bt‡a ·ÈÚÈ ‰ÎÈ‡ ÌÈ·Úa el‡ Û‡ ,ÌÈÙk·e«≈ƒ«≈∆»ƒ≈»»ƒ¿«

·‡ÓÁ Èa¯ ¯Ó‡ .ÔBiˆ ˙a ˙‡ '‰ Bt‡a ·ÈÚÈ ‰ÎÈ‡ .≈»»ƒ¿«∆«ƒ»««ƒ»»
.ÔBiˆ ˙a ˙È dÈÊ‚e¯a '‰ ·ÈiÁ CÈ‡ ‡ÈÁ Èa¯ ¯a««ƒ¬ƒ»≈«≈¿¿≈»«ƒ
¯a Ï‡eÓL Èa¯ .‡·ÈÈÚ ‡·ÈiÁÏ ÔÈÁÂÂˆc ‡¯˙‡ ˙È‡ƒ«¿»¿»¿ƒ¿«»»¬»»«ƒ¿≈«
‡¯˙‡ ˙È‡ .dÈÊ‚e¯a '‰ ·Èik CÈ‡ ,¯Ó‡ ÈÓÁ«¿»ƒ»«≈«≈¿¿≈ƒ«¿»
'‰ ÌÈiL CÈ‡ ÔÈ¯Ó‡ Ôa¯Â .‡·ÈÈÚ ‡·ÈÎÏ ÔÈÁÂÂˆc¿«¿ƒ¿≈»≈»¿«»»»¿ƒ≈«≈
˙¯‡Ùz ı¯‡ ÌÈÓMÓ CÈÏL‰ .ÔBiˆ ˙a ˙È dÈÊ‚e¯a¿¿≈»«ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ∆∆ƒ¿∆∆
dÈ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ÌLa ‡Á‡ Èa¯Â ‡e‰ Èa¯ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ»¿«ƒ«»¿≈«ƒ¬ƒ»¿≈
B˙e ‰Îa ,Ôa BÏ ‰È‰L CÏÓÏ ÏLÓ ,e‰a‡ Èa¯c¿«ƒ«»»»¿∆∆∆»»≈»»¿»
‰Îa ,ÂÈ˙BÚB¯Ê ÏÚ B˙e ‰Îa ,ÂÈ˙B·ek¯‡ ÏÚ««¿»»»¿»«¿»»»
,ı¯‡Ï BÎÈÏL‰ „iÓe ÂÈÏÚ ÛpË ,BÙ˙k ÏÚ B·Èk¯‰Â¿ƒ¿ƒ«¿≈ƒ≈»»ƒ»ƒ¿ƒ»»∆
¯Á·Èˆ dÈ˙È˜eÒÓ ,dÈ˙È˜eÒÓk dÈ˙È˙eÁÓ ˙Â‰ ‡ÏÂ¿»¬«¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈¿ƒ≈ƒ¿«

Ck .‡„Á ‡lBk dÈ˙È˙eÁÓe ,¯Á·Èˆ(ג יא, :(הושע ƒ¿«¿ƒ≈»¬»»
¯Á‡Â .ÂÈ˙ÚB¯Ê ÏÚ ÌÁ˜ ÌÈ¯Ù‡Ï ÈzÏb¯˙ ÈÎ‡Â¿»…ƒƒ¿«¿ƒ¿∆¿«ƒ»»«¿…»¿««

Ck(יא י, cNÈ„(הושע ‰„e‰È LB¯ÁÈ ÌÈ¯Ù‡ ·Èk¯‡ : »«¿ƒ∆¿«ƒ«¬¿»¿«∆

˙¯‡Ùz ı¯‡ ÌÈÓMÓ CÈÏL‰ :Ck ¯Á‡Â .·˜ÚÈ BÏ«¬…¿««»ƒ¿ƒƒ»«ƒ∆∆ƒ¿∆∆
.Ï‡¯NÈƒ¿»≈

,Ï‡¯NÈ ˙¯‡Ùz ı¯‡ ÌÈÓMÓ CÈÏL‰ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿ƒƒ»«ƒ∆∆ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‰È„Ó È·Ï ÏLÓ ÔÓÁ Èa¯a ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿À«¿«ƒ«¿»»»ƒ¿≈¿ƒ»
e‰eËÈ˜‰ ,ÔÏ·Òe e‰eËÈ˜‰ ,CÏnÏ ‰¯ËÚ eNÚL∆»¬»»«∆∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ
Ìz‡ ÌeÏk CÏn‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ck ¯Á‡ ,ÔÏ·Òe¿»»»«»»«»∆«∆∆¿«∆
‡‰ ,ÈÏ Ìz¯hÚL ‰¯ËÚ ¯e·Úa ‡l‡ È˙B‡ ÔÈËÈ˜Ó«¿ƒƒƒ∆»«¬¬»»∆ƒ«¿∆ƒ≈

Èt‡a ÔB¯Ë ÔBÎÏ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ Ck ,ÔBÎ ¿¿¿«≈»»««»»
ÏÈ·La ‡l‡ È˙B‡ ÔÈËÈ˜Ó Ìz‡ ÌeÏk ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«∆«¿ƒƒƒ∆»ƒ¿ƒ
ÔB¯Ë ÔBÎÏ ‡‰ ,È‡Òk ÏÚ ‰˜e˜ÁL ·˜ÚÈ ÏL ÔÈe˜È‡ƒƒ∆«¬…∆¬»«ƒ¿ƒ≈¿¿

.'Â‚Â ı¯‡ ÌÈÓMÓ CÈÏL‰ :ÈÂ‰ ,ÔBÎÈt‡a¿«≈¡≈ƒ¿ƒƒ»«ƒ∆∆

‚,˜ÁˆÈ ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÂÈÏ‚¯ Ì„‰ ¯ÎÊ ‡ÏÂ .¿…»«¬…«¿»»««ƒ¬ƒ»«ƒ¿»
ÂÈÏ‚¯ ÔÈa ÏL Ìc‰ B˙B‡ ¯ÎBÊ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡≈«»»≈«»∆≈«¿»

¯Ó‡pL ,Ô˜Ê ÏL(כד יז, ÌÈÚLz(בראשית Ôa Ì‰¯·‡Â : ∆»≈∆∆¡«¿«¿»»∆ƒ¿ƒ
Ô„eÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,B˙Ï¯Ú ¯Na BÏn‰a ‰L ÚL˙Â»≈«»»¿ƒ…¿«»¿»»««ƒ»
‰È„Ó‰ Èa eÈ‰Â ,Ô‚¯‰Â ÂÈ‡BN ˙‡ NÙzL CÏÓÏ¿∆∆∆»«∆¿»«¬»»¿»¿≈«¿ƒ»
ÔÙÁ„e e‰eËÈ˜‰ ˙Á‡ ÌÚt ,ÂÈ‡BN Ì„a ÔÈÒk¯ÙÓ¿«¿¿ƒ¿«¿»««««ƒ¿ƒ¿»»
eÏ ¯kÊ CÏn‰ ÔÈ‡ e¯Ó‡ ,ÔÈËÏtÏ ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Â¿ƒ»«»»ƒ»¿≈«∆∆ƒ¿«»
e¯Ó‡ Ck ,ÂÈ‡BN Ì„a ÔÈÒk¯ÙÓ eÈÈ‰L Ìc‰ B˙B‡«»∆»ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿»»»¿
eÏ ¯kÊ z‡ ÔÈ‡ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈«»»≈«¿ƒ¿«»

¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓaL Ìc‰ B˙B‡(ז יב, ÔÓ(שמות eÁ˜ÏÂ : «»∆¿ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿»¿ƒ
.ÛB˜Ln‰ ÏÚÂ ˙ÊeÊn‰ ÈzL ÏÚ e˙Â Ìc‰«»¿»¿«¿≈«¿…¿«««¿

‡l‡ ‰Ê Ì„‰ ÔÈ‡ ,ÂÈÏ‚¯ Ì„‰ ¯ÎÊ ‡ÏÂ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿…»«¬…«¿»≈¬…∆∆»
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa(ה צט, ¯eÓÓB(תהלים : ≈«ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ¿

ÌBÈa .‡e‰ LB„˜ ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï eÂÁzL‰Â eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿ƒ¿«¬«¬…«¿»»¿
ÏL Bt‡ ÔB¯Á ‰È‰ „Á‡ ÌBÈ ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,Bt‡«»««ƒ«»∆»»»¬«∆
‰·eLz Ï‡¯NÈ eNÚ el‡Â ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»¿ƒ»ƒ¿»≈¿»

.e¯Lt(א ט, Ó‡Ï¯(יחזקאל ÏB„b ÏB˜ ÈÊ‡· ‡¯˜iÂ : »¿«ƒ¿»¿»¿«»≈…
ÔÎÈ‰ „Ú ,B„Èa B˙ÁLÓ ÈÏk LÈ‡Â ¯ÈÚ‰ ˙Bc˜t e·¯»̃¿¿À»ƒ¿ƒ¿ƒ«¿≈¿»«≈»
Èa¯ dÏ È¯Ó‡Â ‰ÈÎ¯a Èa¯ ,Ìi˜ Ï‚Ú ÏL B‡ËÁ∆¿∆≈∆«»«ƒ∆∆¿»¿»¿≈»«ƒ
‡„‰ ,Ë· Ôa ÌÚ·¯È ÏL ÂÈÏ‚Ú „Ú ¯ÊÚÏ‡ Ôa ‰ÈÓÁ¿∆¿»∆∆¿»»«¬»»∆»»¿»∆¿»¬»

·È˙Î„ ‡e‰(א ז, ÔBÚ(הושע ‰Ï‚Â Ï‡¯NÈÏ È‡Ù¯k : ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»¬
È˙‡a ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,ÔB¯ÓL ˙BÚ¯Â ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ¿»…¿»««»»»ƒ
˙BÚ¯ ‰Ï‚Â ,Ï‚Ú ÏL B‡ËÁÓ Ï‡¯NÈÏ ˙B‡t¯Ï¿«¿¿ƒ¿»≈≈∆¿∆≈∆¿ƒ¿»»
¯Ó‡ ÔÁBÈ Èa¯ ÌLa ÈÓÁ ¯a Ï‡ÚÓLÈ Èa¯ .ÔB¯ÓL…¿«ƒƒ¿»≈««¿»ƒ¿≈«ƒ»»»«
¯ÈÚ‰ ˙Bc˜t e·¯˜ :·È˙Îc ,Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á „Ú«À¿«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿¿À»ƒ

·È˙Îe ,B„Èa B˙ÁLÓ ÈÏk LÈ‡Â(לד לב , ÌBÈ·e(שמות : ¿ƒ¿ƒ«¿≈¿»¿ƒ¿
·È˙k .Ì˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ Èz„˜Ùe È„˜t(ב ט, :(יחזקאל »¿ƒ»«¿ƒ¬≈∆«»»¿ƒ

¯L‡ ÔBÈÏÚ‰ ¯ÚL C¯cÓ ÌÈ‡a ÌÈL‡ ‰ML ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ»¬»ƒ»ƒƒ∆∆««»∆¿¬∆
„Á‡ LÈ‡Â B„Èa BˆtÓ ÈÏk LÈ‡Â ‰BÙˆ ‰ÙÓ»¿∆»»¿ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ∆»
e‡·iÂ ÂÈ˙Óa ¯Ùq‰ ˙Ò˜Â ÌÈca L·Ï ÌÎB˙a¿»»À«ƒ¿∆∆«…≈¿»¿»«»…
‰p‰Â :‡Î‰ ·È˙k .˙LÁp‰ ÁaÊÓ Ïˆ‡ e„ÓÚiÂ«««¿≈∆ƒ¿««¿∆¿ƒ»»¿ƒ≈

·È˙Îc ,Ô‰ ˙B¯Êb LÓÁ ‡Ï‰Â ,‰ML(ה ט, :(יחזקאל ƒ»«¬…»≈¿≈≈ƒ¿ƒ
ÒÁz Ï‡ ek‰Â ÂÈ¯Á‡ ¯ÈÚ· e¯·Ú ÈÊ‡a ¯Ó‡ ‰l‡Ïe¿≈∆»«¿»¿«ƒ¿»ƒ«¬»¿««»…

·È˙Îe .eÏÓÁz Ï‡Â ÌÎÈÚ(ו ט, eÁa¯(יחזקאל Ô˜Ê : ≈¿∆¿««¿…¿ƒ»≈»
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`dkiרלו zlibnl dax yxcn
dax dki`

ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,˙ÈÁLÓÏ e‚¯‰z ÌÈLÂ ÛËÂ ‰Ïe˙·e¿»¿«¿»ƒ««¿¿«¿ƒ»««ƒ»»
,Ï‡È¯·b ‰Ê ,¯Ó‡ Ì‰ÈÈaL ‰L˜ C‡ÏÓÏ¿«¿»»∆∆≈≈∆»«∆«¿ƒ≈

¯Ó‡pL(ב ט, ÌÈca(יחזקאל L·Ï ÌÎB˙a „Á‡ LÈ‡Â : ∆∆¡«¿ƒ∆»¿»»À«ƒ
C‡ÏÓ B˙B‡ ‰È‰ ÌÈ¯·c ‰LÏL ,ÂÈ˙Óa ¯Ùq‰ ˙Ò˜Â¿∆∆«…≈¿»¿»¿»¿»ƒ»»«¿»
,¯BËÒ˜ .ÏB„b Ô‰ÎÂ ,¯BËÏ˜tÒ ,¯BËÒ˜ ,LnLÓ¿«≈∆¿»¿∆¿»¿…≈»∆¿»
,¯BËÏ˜tÒ .ÂÈ˙Óa ¯Ùq‰ ˙Ò˜Â :·È˙Îcƒ¿ƒ¿∆∆«…≈¿»¿»¿∆¿»

¯Ó‡pL(ב לד, Ô‰ÎÂ(ישעיה .Á·hÏ Ì˙ ÌÓÈ¯Á‰ : ∆∆¡«∆¡ƒ»¿»»«»«¿…≈
·È˙Îe ,ÌÈca L·Ï ÌÎB˙a „Á‡ LÈ‡Â :¯Ó‡pL ,ÏB„b»∆∆¡«¿ƒ∆»¿»»À«ƒ¿ƒ

Ô‰Îa(ד טז, ÈÏk(ויקרא LÈ‡Â .LaÏÈ L„˜ „a ˙˙k : ¿…≈¿…∆«…∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
È‡Óe ,‰˙ÈÈ¯B˙ÈÒ È‡Ó ,dÈÈÈÊ È‡Ó ,B„Èa BˆtÓ«»¿»»≈«¿≈»≈ƒ¿»»»≈
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·È˙Îc ,dÈ˙eÏb È‡Óe .˙BˆtÓ ¯‚ È·‡k,נא (ירמיה ¿«¿≈ƒ¿À»»≈»≈ƒ¿ƒ

e„ÓÚiÂכ) e‡·iÂ :·È˙Îe .‰ÓÁÏÓ ÈÏk ÈÏ ‰z‡ ıtÓ :«≈«»ƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ«»…«««¿
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È‡ ‡l‡ Ì‰Ó ¯ÈizL ‡ÏÂ Ì˙B‡ eÙ¯NÂ B¯ÙÒa¿ƒ¿¿»¿»¿…ƒ¿«≈≈∆∆»¬ƒ

BÓˆÚ ÏÚ ‡¯˜Â(נא ג, Â‚Â'.(איכה ÈLÙÏ ‰ÏÏBÚ ÈÈÚ : ¿»»««¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
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BÂ‰c ,ÌÈÏÁL ¯Ùk dÓL ‡¯˜ ‰nÏ ,ÌÈÏÁL ¯Ùk¿««¬«ƒ»»ƒ¿»¿»¿««¬«ƒ«¬
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„ÏÈÓÏ ‡ÈÚa ˙Â‰c ‡˙z‡ ÏÎÂ ,ÔÈ¯ÎÈc ÔÈa ‰„ÏÈ»¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«¬«»¿»¿≈«
,‰·˜ ‰„ÏÈ ˙Â‰Â ‡z¯˜ ÔÓ ¯·Ï ‡˜Ù ˙Â‰ ,‰·˜¿≈»¬«»¿»¿«ƒ«¿»«¬«»¿»¿≈»
,¯Îc ¯a „ÏÈÓÏ ‡ÈÚa ˙Â‰c ‡˙È¯Á‡ ‡˙z‡ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«¬ƒ»«¬«»¿»¿≈««¿«
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È˜ Ì„ eÎÙLÂ ,Ôi„Â ‡È·Â Ô‰k e‚¯‰ ,ÌBi‰ B˙B‡a¿«»¿…≈¿»ƒ¿«»¿»¿«»ƒ
ÌBÈÂ ˙aLÂ ,‰¯ÊÚ‰ ˙‡ e‡nËÂ ÌM‰ ˙‡ eÏlÁÂ¿ƒ¿∆«≈¿ƒ¿∆»¬»»¿«»¿
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‡¯NÈ·Ï ‡˜È¯ÒÓ ‡‡ ‡Ï È‡Â ·ËeÓ ÈÏ e˙È¯Ó‡ È‡ƒ«¿ƒƒ»¿ƒ»¬»«¿≈¿»¿ƒ¿»
,dÈÏ e¯Ó‡ ‡ÏÂ ‡ÏÊ¯Ùc ÔÈ˜È¯ÒÓa ÈLÈ‡ C‰c«¬»≈»≈¿«¿≈ƒ¿«¿¿»¿»¬»≈
,CÈÓ ÈqÎp ‰Ó dÈÏ e¯Ó‡ ÈÎ‰ B‰Ï ¯Ó‡c ‡zL‰Â¿«¿»«¬«¿»≈»¿≈«¿«≈ƒ»
‡ÈÓL ÌeLÏ ÔÏ ÁÈÎBÓ ‰Â‰Â ÔÏ ‰Â‰ ‡‰k ‡Èi·¿ƒ»«¬»¬»»«¬»ƒ«»¿¿«»

dÈÂlÈÚ ‡ÓÈ‡˜ ‡l‡ dÈÈÓ ÔÈÏa˜ ‡ÏÂ ,eÏÈa«̃ƒ¿»«¿≈«ƒ≈∆»»≈¿»ƒ»≈
È˙ÈÈ‡ ,dÈÏ ‡ÒÈiÙÓ ‡‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡ .dÈÏ ÔÈÏË˜Â¿«¿ƒ«≈¬«¿¬»¿««¿»≈«¿≈
È¯c‰Ò ËÁL .Á ‡ÏÂ dÈÂlÈÚ ËÁL ‰ÏB„‚ È¯c‰Ò«¿∆¿≈¿»»«ƒ»≈¿»»»««¿∆¿≈
ËÁL ‰p‰k ÈÁ¯t È˙ÈÈ‡ .Á ‡ÏÂ dÈÂlÈÚ ‰pË¿̃«»ƒ»≈¿»»«¿≈ƒ¿≈¿À»»«
dÈÂlÈÚ Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ËÁL .Á ‡ÏÂ dÈÂlÈÚƒ»≈¿»»»«ƒ∆≈«»ƒ»≈
Èz„a‡ EnÚaL ÌÈ·BË ‰È¯ÎÊ BÏ ¯Ó‡ .Á ‡ÏÂ¿»»»«¿«¿»ƒ∆¿«¿ƒ«¿ƒ
Ô„‡¯Êe· ¯‰¯‰Â .Á ¯zÏ‡Ï ,Ìlk e„·‡iL EBˆ¿̄¿∆…¿À»¿«¿»»¿ƒ¿≈¿«¿¬»
˙Á‡ LÙ „a‡ÓL Èn ‰Óe ,¯Ó‡Â ‰·eLz ÚL¯‰»»»¿»¿»««ƒ∆¿«≈∆∆««

Ba ·È˙k Ck Ï‡¯NiÓ(ו ט, ‰‡„Ì(בראשית Ìc CÙL : ƒƒ¿»≈»¿ƒ…≈«»»»
,‰a¯‰ ˙BLÙ „a‡L LÈ‡‰ B˙B‡ ,CÙMÈ BÓc Ì„‡a»»»»ƒ»≈»ƒ∆ƒ≈¿»«¿≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡lÓ˙ „iÓ ,‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ««««»¿«»ƒ»ƒ¿«≈«»»
ÌÈÙÏ‡ ÌÈBÓL .BÓB˜Óa ÚÏ·Â ÌcÏ ÊÓ¯Â ÌÈÓÁ«̄¬ƒ¿»««»¿ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¬»ƒ

ÈÁa eÚ˜a ‰p‰k ÈÁ¯tÔ„È·e ¯v‡„Îe· ÏL ÂÈ˙BÏ ƒ¿≈¿À»»¿«¬»»∆¿«¿∆«¿»»
e‡ÈˆB‰Â ÌÈÏ‡ÚÓLÈ Ïˆ‡ Ì‰Ï eÎÏ‰ ,·‰Ê ÈpÈ‚Ó»ƒ≈»»»¿»∆≈∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ
Ì‰Ï e¯Ó‡ ,˙BÁtÓ ˙B„BÂ ÌÈÁeÏÓ ÈÈÓ Ì‰Ï»∆ƒ≈¿ƒ¿¿À»»¿»∆
Ôk ¯˙·Ïe ÈÈÓ„˜ eÏÎ‡ Ì‰Ï e¯Ó‡ ,ÈÈÓ„˜ ‰zLƒ¿∆√»«»¿»∆ƒ¿√»«¿»«≈
„ÁÂ „Á Ïk ·ÈÒ ‰Â‰ ÔeÏÎ‡c ÔÓ ,ÔÈÈ˙L Ôez‡«»¿»ƒ«¬»¬»»≈»«¿«
ÏÈÏÚ ‡Áe¯ ‰Â‰Â dÈÓeÙa dÈÏ ·‰ÈÂ ‡˜ÈÊ e‰ÈÈÈÓƒ«¿ƒ»ƒ«≈¿≈«¬»»»≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,dÈÏ ‰Ú˜·e dÒÈ¯Îa(יג כא, :(ישעיה ƒ¿≈≈»¿»≈¬»ƒ¿ƒ
,ÌÈ„c ˙BÁ¯‡ eÈÏz ·¯Úa ¯Úia ·¯Úa ‡OÓ«»…«¿»««««¿«»ƒ…¿¿»ƒ
BÓÁÏa ‡ÓÈz ı¯‡ È·LÈ ÌÈÓ eÈ˙‰ ‡Óˆ ˙‡¯˜Ïƒ¿«»≈≈»»ƒ¿≈∆∆≈»¿«¿
‡l‡ ,eÈÏz ·¯Úa ÔB·l‰ ¯ÚÈa Ôe˙ ÈÓ .„„ eÓcƒ̃¿…≈ƒ»¿«««¿»«¿»»ƒ∆»
ÈÎÂ ,Ôk ÔÈ„·Ú ‡Èi„c È·c ÔB‰Á¯‡ ,ÌÈ„c ˙BÁ¯‡…¿¿»ƒ»¿¬ƒ¿≈¿»«»»¿ƒ≈¿ƒ

ÔBÎe·‡a ·È˙k ‰Ó ,ÔBÎe·‡Ï ÔB‰e·‡ „·Ú ÔÎ בראשית) ≈¬«¬«¬«¿ƒ«¬
יט) ÌÈÓכא, ¯‡a ‡¯zÂ ‰ÈÈÚ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ Á˜ÙiÂ :«ƒ¿«¡…ƒ∆≈∆»«≈∆¿≈»ƒ

Ìz‡Â ,¯Úp‰ ˙‡ ˜LzÂ ÌÈÓ ˙ÓÁ‰ ˙‡ ‡ÏÓzÂ CÏzÂ«≈∆«¿«≈∆«≈∆«ƒ««¿∆«»«¿«∆
ÔB‰˙e·ÈhÓ ÈÎÂ ,ÌÈÓ eÈ˙‰ ‡Óˆ ˙‡¯˜Ï ÌzÓi˜ ‡Ï…ƒ«¿∆ƒ¿«»≈≈»»ƒ¿ƒƒƒ¿

ÔBÎÈa‚Ï Ô˙ÈÈ‡(טו כא, e„„,(ישעיה ˙B·¯Á ÈtÓ Èk : «¿»¿«≈ƒƒ¿≈¬»»»
,‰LeË ·¯Á ÈtÓ .e„„ ¯v„Îe· ÏL Ba¯Á ÈtÓƒ¿≈«¿∆¿«¿∆«»»ƒ¿≈∆∆¿»
‰Ók ,Èe‡¯k Ô‰È˙BhÓL ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ ‡ÏL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿ƒ¿ƒ≈∆»»¿»

¯Ó‡ z‡„(יא כג, pËÓLz‰(שמות ˙ÈÚÈ·M‰Â : ¿«¿»«¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»
eÈ‰ ‡ÏL È„È ÏÚ ,‰Îe¯c ˙L˜ ÈtÓe .dzLËe¿«¿»ƒ¿≈∆∆¿»«¿≈∆…»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,Èe‡¯k ˙aL ÌÈ¯ÓBL(טו יג, :(נחמיה ¿ƒ«»»»¿»¿«¿»«
.˙aMa ˙Bzb ÌÈÎ¯„ ‰„e‰È· È˙È‡¯ ‰Ó‰‰ ÌÈÓia«»ƒ»≈»»ƒƒƒ»…¿ƒƒ««»
ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB eÈ‰ ‡ÏL ÈtÓ ,‰ÓÁÏÓ „·k ÈtÓeƒ¿≈…∆ƒ¿»»ƒ¿≈∆…»¿ƒ¿¿ƒ

da ·È˙Îc ,‰¯Bz ÏL dzÓÁÏÓa(יד כא, ÏÚ(במדבר : ¿ƒ¿«¿»∆»ƒ¿ƒ»«
ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡c .'‰ ˙ÓÁÏÓ ¯ÙÒa ¯Ó‡È Ôk≈≈»«¿≈∆ƒ¿¬…¿»««ƒ»»
,eÈ‰ ˙B¯ÈÚ ‡Ba¯ ÌÈML Ò¯ÙÈË‡ „ÚÂ ÔBz·ÈbÓƒƒ¿¿««¿ƒ¿«ƒƒƒ¬»»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,LÓL ˙Èa BÊ Ô‰aL ‰pË˜e שמואל) ¿«»∆»∆≈∆∆¬»ƒ¿ƒ
יט) ו, Ó‡‰א elÙ‡ ÔecÎÂ ,'Â‚Â LÓL ˙È· ÈL‡a CiÂ :««¿«¿≈≈∆∆¿«¬ƒ≈»

.da ˙ÈÏ È»̃≈≈»
,˙B¯ÓLna ‰pË˜ ‰˙È‰ dz¯ÓLÓ ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»ƒ¿«¿»»¿»¿«»«ƒ¿»
‰nk .ÌÈÁ¯t ÛÏ‡ ÌÈBÓL ‰‡ÈˆBÓ ‰˙È‰Â¿»¿»ƒ»¿ƒ∆∆¿»ƒ«»
¯Ó‡ „Á ,ÔÈ‡¯BÓ‡ ÔÈ¯z ,ÒB‡i¯„‡ ‰NÚ ˙B‡ÒÓÏet¿¿»»»«¿ƒ»¿≈»»ƒ«¬«

.‰Úa¯‡Â ÌÈMÓÁ ¯Ó‡ „ÁÂ ,ÌÈzLe ÌÈMÓÁ¬ƒƒ¿«ƒ¿«¬«¬ƒƒ¿«¿»»
ÏL dzÏtÓa ‰‡¯L ÈÓ È¯L‡ ,ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»«¿≈ƒ∆»»¿««¿»∆
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רלט dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

Èa¯ .˙Ba¯Á ÈzLa ˙ÙzL ‰˙È‰L ,‰nÏ ,„BÓ¯z«¿»»∆»¿»À∆∆ƒ¿≈À¿»«ƒ
ÛÏ‡ ÌÈBÓL ‰„ÈÓÚ‰ ÔBL‡¯ Ôa¯Áa ¯Ó‡ Ô„eÈ»»«¿À¿»ƒ∆¡ƒ»¿ƒ∆∆
·¯ .ÔÈ˙M˜ ÛÏ‡ ÌÈÚa¯‡ ‰„ÈÓÚ‰ ÈM·e ,ÔÈ˙M«̃»ƒ«≈ƒ∆¡ƒ»«¿»ƒ∆∆«»ƒ«

.ÔBL‡¯k Ì‰ ÔB¯Á‡ Ôa¯Áa ¯Ó‡ ‡e‰»»«¿À¿»«¬≈»ƒ

‰¯Ó‡ Ô„eÈ Èa¯ ,‰„e‰È ˙· È¯ˆ·Ó B˙¯·Úa Ò¯‰ .»«¿∆¿»ƒ¿¿≈«¿»«ƒ»»«
‰Èe‡¯ ‰˙È‰ ‡Ï ÌÏLe¯Èa ‰˙È‰L ‰¯È·e ‰¯Èa Ïk»ƒ»ƒ»∆»¿»ƒ»«…»¿»¿»
˙BÁt ¯Ó‡ ÒÁt Èa¯ ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁt L·k‰Ï¿ƒ»≈»≈«¿»ƒ«ƒƒ¿»»«»
B˙¯·Úa Ò¯‰ ˙BBÚ eÓ¯bL ÔÂÈÎÂ ,ÌBÈ ÌÈMÓÁÓ≈¬ƒƒ¿≈»∆»¿¬»«¿∆¿»
,‰È¯NÂ ‰ÎÏÓÓ ÏlÁ .ı¯‡Ï ÚÈb‰ ‰„e‰È ˙· È¯ˆ·Óƒ¿¿≈«¿»ƒƒ«»»∆ƒ≈«¿»»¿»∆»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,Ï‡¯NÈ el‡ ,‰ÎÏÓÓ ÏlÁ,יט (שמות ƒ≈«¿»»≈ƒ¿»≈¿»¿«¿»«
È¯NÂ‰ו) .LB„˜ ÈB‚Â ÌÈ‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏ eÈ‰z Ìz‡Â :¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒ¿»¿»∆»

e‡a ‡ÏL „Ú ‡ˆBÓ z‡ ,ÔÏÚÓ ÏL ÌÈ¯N el‡≈»ƒ∆«¿»«¿≈«∆…»
‡ÏL ‰·eLz eNÚ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‰ÈÓ¯È ‰È‰ ÌÈ‡BO‰«…¿ƒ»»ƒ¿¿»≈»∆¬¿»∆…
ÔÈÏBÎi ‰Ó ÌÈ‡BO‰ e‡·È Ì‡ BÏ e¯Ó‡ ,˙eÏba eÎÏz≈¿«»»¿ƒ»…«…¿ƒ«¿ƒ
,‡iÓ ˙ÓBÁ dÏ ÛÈwÓ ‡‡ ¯Ó‡ „Á ,eÏ ˙BNÚÏ«¬»«¬«¬»«≈»««»
‡È¯ÁÂ ,‡¯e ˙ÓBÁ dÏ ÛÈwÓ ‡‡ ¯Ó‡ ‡È¯ÁÂ»√ƒ»¬«¬»«≈»«»»√ƒ»
LB„w‰ e‰Ï ¯Ó‡ ,‡ÏÊ¯t ˙ÓBÁ dÏ ÛÈwÓ ‡‡ ¯Ó‡¬«¬»«≈»««¿¿»¬«¿«»
LB„w‰ „ÓÚ ,ÔÈLnzLÓ Ôez‡ È„È„a ‡e‰ Ce¯a»¿ƒƒ«ƒ¿«¿ƒ»««»
‡ÈÓ ÏÚc ,ÌÈÎ‡ÏÓ ÏL Ì˙BÓL ˙‡ ‰pLÂ ‡e‰ Ce¯a»¿ƒ»∆¿»∆«¿»ƒ¿««»
eÈ‰Â ,‡ÏÊ¯t ÏÚ „·Ú ‡¯e ÏÚ„e ‡¯e ÏÚ „·Ú¬««»¿«»¬«««¿¿»¿»
‡„‰ ,Ì‰Ï ÔÈBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ ‰hÓlÓ Ì˙BÓL ÔÈ¯ÈkÊÓ«¿ƒƒ¿»ƒ¿«»¿…»ƒ»∆¬»

Î„ ‡e‰·È˙(כח מג, ÔÂÈÎÂ(ישעיה ,L„˜ È¯N ÏlÁ‡Â : ƒ¿ƒ«¬«≈»≈…∆¿≈»
¯N ÔÈ¯ÈkÊÓ eÏÈÁ˙‰ ÌÈ‡BO‰ e‡·e ˙BBÚ‰ eÓ¯bL∆»¿»¬»«…¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ«
ÈÏÈÁa ˙ÈÏ dÈÏ ¯Ó‡ ,ÔÏt ‡iÏÈÓ ÔÏ „È·Ú ‡˙È‡ ÔÏt¿»ƒ»¬ƒ»ƒ«»¿»¬«≈≈¿≈ƒ

.dÈÓ ÌÈ¯ÈÓ ‡‡c«¬»≈ƒƒ«

‰Ê ,‰ÎÏÓÓ ÏlÁ .‰È¯NÂ ‰ÎÏÓÓ ÏlÁ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ≈«¿»»¿»∆»ƒ≈«¿»»∆
.‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ¯N el‡ ,‰È¯NÂ ,‰„e‰È CÏÓ ‰i˜„ƒ̂¿ƒ»∆∆¿»¿»∆»≈»ƒ∆«¿»

Â,Ô‰ ˙B¯˜ ¯NÚ .Ï‡¯NÈ Ô¯˜ Ïk Û‡ È¯Áa Ú„b .»«»√ƒ«…∆∆ƒ¿»≈∆∆¿»≈
,ÛÒBÈ ÏL B¯˜ ,˜ÁˆÈ ÏL B¯˜ ,Ì‰¯·‡ ÏL B¯«̃¿∆«¿»»«¿∆ƒ¿»«¿∆≈
,‰p‰k ÏL d¯˜ ,‰¯Bz ÏL d¯˜ ,‰LÓ ÏL B¯«̃¿∆∆«¿»∆»«¿»∆¿À»
˙Èa ÏL B¯˜ ,‰‡e· ÏL d¯˜ ,‰ÈÂÏ ÏL d¯«̃¿»∆¿ƒ»«¿»∆¿»«¿∆≈
ÏL B¯˜ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .Ï‡¯NÈ ÏL B¯˜ ,Lc˜n‰«ƒ¿»«¿∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ«¿∆

¯Ó‡pL ,Ì‰¯·‡ ÏL B¯˜ .ÁÈLÓ(א ה, Ì¯k(ישעיה : »ƒ««¿∆«¿»»∆∆¡«∆∆
,˜ÁˆÈ ÏL B¯˜ .ÔÓL Ôa Ô¯˜a È„È„ÈÏ ‰È‰»»ƒƒƒ¿∆∆∆»∆«¿∆ƒ¿»

¯Ó‡pL(יג כב, ÏL(בראשית B¯˜ ,ÂÈ¯˜a C·qa ÊÁ‡ : ∆∆¡«∆¡««¿«¿«¿»«¿∆
¯Ó‡pL ,ÛÒBÈ(יז לג, ˜¯B(דברים .ÂÈ¯˜ Ì‡¯ È¯˜Â : ≈∆∆¡«¿«¿≈¿≈«¿»«¿

·È˙Îc ,‰LÓ ÏL(כט לד, ÂÈt.(שמות ¯BÚ Ô¯˜ Èk : ∆∆ƒ¿ƒƒ»«»»
·È˙Îc ,‰¯Bz ÏL d¯˜(ד ג, BÏ.(חבקוק B„iÓ ÌÈ¯˜ : «¿»∆»ƒ¿ƒ«¿«ƒƒ»

·È˙Îc ,‰p‰k ÏL d¯˜(ט קיב, Ìe¯z(תהלים B¯˜ : «¿»∆¿À»ƒ¿ƒ«¿»
¯Ó‡pL ,‰iÂÏ ÏL d¯˜ .„B·Îa(ה כה, א הימים :(דברי ¿»«¿»∆¿ƒ»∆∆¡«

ÌÈ‰Ï‡‰ È¯·„a CÏn‰ ‰ÊÁ ÔÓÈ‰Ï ÌÈ· ‰l‡ Ïk»≈∆»ƒ¿≈»…∆«∆∆¿ƒ¿≈»¡…ƒ
·È˙Îc ,‰‡e· ÏL d¯˜ .Ô¯˜ ÌÈ¯‰Ï(א ב, א :(שמואל ¿»ƒ»∆«¿»∆¿»ƒ¿ƒ

·È˙Îc ,Lc˜n‰ ˙Èa ÏL B¯˜ .'‰a È¯˜ ‰n¯ תהלים) »»«¿ƒ««¿∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ
כב) Ï‡¯NÈ,כב, ÏL B¯˜ ,È˙ÈÚ ÌÈÓ¯ È¯wÓe :ƒ«¿≈≈ƒ¬ƒ»ƒ«¿∆ƒ¿»≈
¯Ó‡pL(יד קמח, ‡ÌÈ¯ÓB(תהלים LÈÂ .BnÚÏ Ô¯˜ Ì¯ÈÂ : ∆∆¡«¿»∆∆∆¿«¿≈¿ƒ

¯Ó‡pL ,ÁÈLÓ ÏL B¯˜(י ב, א ÊÚ(שמואל ÔzÈÂ : «¿∆»ƒ«∆∆¡«¿ƒ∆…
ÔL‡¯a ˙Be˙ eÈ‰ ÔlÎÂ .BÁÈLÓ Ô¯˜ Ì¯ÈÂ BkÏÓÏ¿«¿¿»∆∆∆¿ƒ¿À»»¿¿…»
‡e‰ ‡„‰ ,Ô‰Ó eÏh e‡ËÁL ÔÂÈÎÂ ,Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿≈»∆»¿ƒ¿≈∆¬»
˙Bn‡Ï ezÂ ,Ï‡¯NÈ Ô¯˜ Ïk Û‡ È¯Áa Ú„b :·È˙Î„ƒ¿ƒ»«»√ƒ«…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿À

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÏBÚ‰(כ ז, ˜¯i‡(דניאל ÏÚÂ : »»¬»ƒ¿ƒ¿««¿«»
dÓ„˜ ÔÓ ‰ÏÙe ˙˜ÏÒ È„ È¯Á‡Â dL‡¯· È„ ¯NÚ¬«ƒ¿≈«¿»√ƒƒƒ¿«¿«»ƒ√»«
‡˙eÎÏÓ dpÓ ¯NÚ ‡i¯˜Â dÈ¯˙a ·È˙Îe ,˙Ïz¿»¿ƒ«¿≈¿«¿«»¬«ƒ««¿»
‡LÈ ‡e‰Â Ô‰È¯Á‡ Ìe˜È Ô¯Á‡Â ÔeÓ˜È ÔÈÎÏÓ ‰¯NÚ«¿»«¿ƒ¿À¿»√»¿«¬≈…¿ƒ¿≈
ÔÈNBÚ Ï‡¯NiLÎe .ÏtL‰È ÔÈÎÏÓ ‰˙Ï˙e ‡ÈÓ„˜ ÔÓƒ«¿»≈¿»»«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ
‡„‰ ,ÌÓB˜ÓÏ Ô¯ÈÊÁÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰·eLz¿»«»»«¬ƒ»ƒ¿»¬»

·È˙Î„ ‡e‰(יא עה, ‡‚Úc(תהלים ÌÈÚL¯ È¯˜ ÏÎÂ : ƒ¿ƒ¿»«¿≈¿»ƒ¬«≈«
ÏL B˜Ècˆ ÚcbL ˙B¯w‰ ,˜Ècˆ ˙B¯˜ ‰ÓÓB¯z¿«¿»«¿«ƒ«¿»∆ƒ««ƒ∆
ÌÓB¯iLÎÏ ,ÌÓB˜ÓÏ Ô¯ÈÊÁÓ ‡e‰ È˙ÓÈ‡ ,ÌÏBÚ»≈»««¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿∆¿≈

·È˙Îc ,BÁÈLÓ Ô¯˜ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰(י ב, א :(שמואל «»»∆∆¿ƒƒ¿ƒ
BÈÓÈ ¯BÁ‡ ·ÈL‰ .BÁÈLÓ Ô¯˜ Ì¯ÈÂ BkÏÓÏ ÊÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈…¿«¿¿»≈∆∆¿ƒ≈ƒ»¿ƒ
ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ ÌLa ‰È¯ÊÚ Èa¯ .·ÈB‡ ÈtÓƒ¿≈≈«ƒ¬«¿»¿≈«ƒ¿»¿«ƒƒ
,ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡BN eÒÎÂ ˙BBÚ eÓ¯bL ÔÂÈk ¯Ó‡»«≈»∆»¿¬¿ƒ¿¿¿ƒƒ»«ƒ
ÔB‰È„È e˙ÙÎÂ Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰È¯Bab eÏË»¿ƒ≈∆∆ƒ¿»≈¿»¿¿≈

‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,ÔB‰È¯BÁ‡Ï(טו צא, :(תהלים «¬≈»««»»
ÔÈÈe¯L Èa ÂÈLÎÚÂ ,‰¯Bza Èz·˙k ,‰¯ˆ· ÈÎ‡ BnÚƒ»…ƒ¿»»»«¿ƒ«»¿«¿»»«¿ƒ
,BÈÓÈ ¯BÁ‡ ·ÈL‰ ÏBÎÈ·k ,ÁÂ¯a È‡Â ¯Úˆa¿«««¬ƒ¿∆«ƒ¿»≈ƒ»¿ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ï‡i„Ï d˙B‡ ‰lb ÛBq·Ïe דניאל) ¿«ƒ»»¿»ƒ≈¬»ƒ¿ƒ
יג) ÔBaLÁÂ,יב, ÔÈc ÔzÏ BÏ ¯Ó‡ ,ıwÏ CÏ ‰z‡Â :¿«»≈«≈»«ƒ≈ƒ¿∆¿

‰Á‰Â BÏ ¯Ó‡ .Áe˙Â ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡»««»»¿»«»««¬»»
ÌÚ ,ÈÓ ÌÚ BÏ ¯Ó‡ ,„ÓÚ˙Â BÏ ¯Ó‡ ,ÌÏBÚÏ¿»»«¿«¬…»«ƒƒƒ
ÌÚ ,EÏ¯‚Ï BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈÚL¯‰ ÌÚ B‡ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒƒ»¿»ƒ»«¿…»¿ƒ
˙È¯Á‡a B‡ ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡a BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ»«¿«¬ƒ«»ƒ¿«¬ƒ
‡È‰L ÔÈÓÈ d˙B‡ ,ÔÈÓi‰ ı˜Ï BÏ ¯Ó‡ ,ÔÈÓi‰«»ƒ»«¿≈«»ƒ»»ƒ∆ƒ
˙‡ ÈzÏ‡b Èa ˙‡ ÈzÏ‡b .ÈÈÓÈÏ Èz˙ ı˜ ˙„aÚLÓ¿À¿∆∆≈»«ƒƒƒƒ»«¿ƒ∆»«»«¿ƒ∆

„Âc ¯Ó‡L ‡e‰Â ,ÈÈÓÈ(ז ס, ÔeˆÏÁÈ(תהלים ÔÚÓÏ : ¿ƒƒ¿∆»«»ƒ¿««≈»¿
.ÈÚÂ EÈÓÈ ‰ÚÈLB‰ EÈ„È„È¿ƒ∆ƒ»¿ƒ¿«¬≈ƒ

ÊÈa¯ ¯Ó‡ ,·È·Ò ‰ÏÎ‡ ‰·‰Ï L‡k ·˜ÚÈa ¯Ú·iÂ .«ƒ¿«¿«¬…¿≈∆»»»¿»»ƒ»««ƒ
da LÈb¯Ó ÔÈ‡ ‰‡a ˙eÚ¯t‰Lk ,LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ¿∆«À¿»»»≈«¿ƒ»
.‰·‰Ï L‡k ·˜ÚÈa ¯Ú·iÂ ,‡ÓÚË È‡Ó ,·˜ÚÈ ‡l‡∆»«¬…««¿»«ƒ¿«¿«¬…¿≈∆»»
‡„‰ ,·˜ÚÈ ‡Ï‡ da LÈb¯Ó ÔÈ‡ ‰‡a ‰·Bh‰LÎe¿∆«»»»≈«¿ƒ»∆»«¬…¬»

·È˙Î„ ‡e‰(ז יד, Ï‡¯NÈ.(תהלים ÁÓNÈ ·˜ÚÈ Ï‚È : ƒ¿ƒ»≈«¬…ƒ¿«ƒ¿»≈

ÁeLÏt ‡Ï Ô‰ ¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ ,·ÈB‡k BzL˜ C¯c .»««¿¿≈«ƒ«¿»«≈…»¿
.Ì‰È¯Á‡ ‰LÏt ‡Ï ÔÈc‰ ˙cÓ Û‡ ÔÈc‰ ˙cÓ ¯Á‡««ƒ««ƒ«ƒ««ƒ…»¿»«¬≈∆

¯Ó‡pL ,ÔÈc‰ ˙cÓ ¯Á‡ eLÏt ‡Ï Ì‰(א יא, :(במדבר ≈…»¿««ƒ««ƒ∆∆¡«
‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ÌÈ‡˙Ó ,ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ«¿ƒ»»¿ƒ¿…¿ƒƒ¿…¿ƒ≈¿ƒ»∆»

,ÌÈ‡˙Ók(י ה, ‚·Ïe,(הושע È‚ÈqÓk ‰„e‰È È¯N eÈ‰ : ¿ƒ¿…¿ƒ»»≈¿»¿«ƒ≈¿
,È‚ÈqÓk ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ È‚ÈqÓ(טז ד, Èk(הושע : «ƒ≈≈¿ƒ»∆»¿«ƒ≈ƒ

‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ‰¯¯Ò ‰¯Ù Èk ,‰¯¯Ò ‰¯Ùk¿»»…≈»ƒ»»…≈»≈¿ƒ»∆»
C¯c ,Ì‰È¯Á‡ ‰LÏt ‡Ï ÔÈc‰ ˙cÓe ,‰¯¯Ò ‰¯Ùk¿»»…≈»ƒ««ƒ…»¿»«¬≈∆»«

.·ÈB‡k ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ·ÈB‡ BzL«̃¿≈≈¿ƒ»∆»¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90



`dkiרמ zlibnl dax yxcn
dax dki`

,‰Ú¯t ‰Ê ,·ÈB‡k BzL˜ C¯c ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»««¿¿≈∆«¿…
¯Ó‡pL(ט טו, Ê‰(שמות ,¯ˆk BÈÓÈ ·v .·ÈB‡ ¯Ó‡ : ∆∆¡«»«≈ƒ»¿ƒ¿»∆

¯Ó‡pL ,ÔÓ‰(ו ז, ÈB‡Â·.(אסתר ¯ˆ LÈ‡ : »»∆∆¡«ƒ«¿≈
·È˙Îc ,ÂNÚ ‰Ê ,·ÈB‡k BzL˜ C¯c ,¯Á‡ ¯·c יחזקאל) »»«≈»««¿¿≈∆≈»ƒ¿ƒ

ב) ¯Èaלו, ,ÔÈÚ ÈcÓÁÓ Ïk ‚¯‰iÂ .·ÈB‡‰ ¯Ó‡ ÔÚÈ :««»«»≈««¬……«¬«≈»ƒ«ƒ
ÏÚ ÌÈ·È·Á Ô‰L ÌÈ· el‡ ¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È ¯a ÌeÁz«¿«ƒ¿¿»»«≈»ƒ∆≈¬ƒƒ«
ÔÈ¯„‰Ò el‡ È¯Ó‡ Ôa¯ .Ì‰lL ÔÈÚ‰ ÏbÏ‚k Ì˙B·‡¬»¿«¿«»«ƒ∆»∆«»»»¿≈≈«¿∆¿ƒ
ÔBiˆ ˙a Ï‰‡a .ÔÈÚ‰ ÏbÏ‚k Ï‡¯NÈ ÏÚ ÔÈ·È·Á Ô‰L∆≈¬ƒƒ«ƒ¿»≈¿«¿«»«ƒ¿…∆«ƒ
Úa¯‡Â ‰·BËÏ Ô‰ ˙BÎÈÙL Úa¯‡ ,B˙ÓÁ L‡k CÙL»«»≈¬»«¿«¿ƒ≈¿»¿«¿«
,‰·BËÏ ˙BÎÈÙL Úa¯‡ ,‰Ú¯Ï Ô‰ ˙BÎÈÙL¿ƒ≈¿»»«¿«¿ƒ¿»

¯Ó‡pL(י יב, LBÈ·(זכריה ÏÚÂ „Âc ˙Èa ÏÚ ÈzÎÙLÂ : ∆∆¡«¿»«¿ƒ«≈»ƒ¿«≈
.ÌÈeÁ˙Â ÔÁ Áe¯ ÌÈÏLe¯È(א ג, ‡È¯Á(יואל ‰È‰Â : ¿»»ƒ«≈¿«¬ƒ¿»»«¬≈

ÏÚ Ì‚Â 'Â‚Â ¯Na Ïk ÏÚ ÈÁe¯ ˙‡ CBtL‡ ÔÎ≈∆¿∆ƒ«»»»¿««
˙‡ CBtL‡ ‰Ó‰‰ ÌÈÓia ˙BÁÙM‰ ÏÚÂ ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ¿««¿»«»ƒ»≈»∆¿∆

.ÈÁe¯(כט לט, ‡L¯(יחזקאל Ì‰Ó Èt „BÚ ¯ÈzÒ‡ ‡ÏÂ : ƒ¿…«¿ƒ»«≈∆¬∆
.ÌÈ‰Ï‡ È„‡ Ì‡ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÏÚ ÈÁe¯ ˙‡ ÈzÎÙL»«¿ƒ∆ƒ«≈ƒ¿»≈¿À¬…»¡…ƒ

¯Ó‡pL ,‰Ú¯Ï ˙BÎÈÙL Úa¯‡Â(כה מב, CtLiÂ(ישעיה : ¿«¿«¿ƒ¿»»∆∆¡««ƒ¿…
·È˙k Ï‡˜ÊÁÈ·e .Bt‡ ‰ÓÁ ÂÈÏÚ(ח ט, :(יחזקאל »»≈»«ƒ∆¿≈¿ƒ

·È˙Îe .ÌÈÏLe¯È ÏÚ E˙ÓÁ ˙‡ EkÙLa(יא ד, :(איכה ¿»¿¿∆¬»¿«¿»»ƒ¿ƒ
CÙL :ÔÈ„‰Â .Bt‡ ÔB¯Á CÙL B˙ÓÁ ˙‡ '‰ ‰lkƒ»∆¬»»«¬«¿»≈»«

.B˙ÓÁ L‡k»≈¬»
Ë¯Á‡ eLÏt ‡Ï Ô‰ e·i‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,·ÈB‡k '‰ ‰È‰ .»»¿≈»««ƒ«¿≈…»¿««

,ÔÈc‰ ˙cÓÌ‰ .Ì‰È¯Á‡ ‰LÏt ‡Ï ÔÈc‰ ˙cÓ Û‡ ƒ««ƒ«ƒ««ƒ…»¿»«¬≈∆≈
ÌÚ‰ È‰ÈÂ :·È˙Îc ,ÔÈc‰ ˙cÓ ¯Á‡ eLÏt ‡Ï…»¿««ƒ««ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»»
.ÌÈ‡˙Ók ‡l‡ Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ÌÈ‡˙Ó ,ÌÈ‡˙Ók¿ƒ¿…¿ƒƒ¿…¿ƒ≈¿ƒ»∆»¿ƒ¿…¿ƒ
,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ È‚ÈqÓ ,Ïe·‚ È‚ÈqÓk ‰„e‰È È¯N eÈ‰»»≈¿»¿«ƒ≈¿«ƒ≈≈¿ƒ»
·È˙k ÔÈ‡ ‰¯¯Ò ‰¯t ,‰¯¯Ò ‰¯Ùk Èk .È‚ÈqÓk ‡l‡∆»¿«ƒ≈ƒ¿»»…≈»»»…≈»≈¿ƒ
‰LÏt ‡Ï ÔÈc‰ ˙cÓ Û‡ .‰¯¯Ò ‰¯Ùk ‡l‡ ,Ô‡k»∆»¿»»…≈»«ƒ««ƒ…»¿»
ÔÈ‡ ·ÈB‡ '‰ ‰È‰ ,·ÈB‡k '‰ ‰È‰ :·È˙Îc ,Ì‰È¯Á‡«¬≈∆ƒ¿ƒ»»¿≈»»≈≈
Ïk Úla Ï‡¯NÈ Úla .·ÈB‡k ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k¿ƒ»∆»¿≈ƒ«ƒ¿»≈ƒ«»
Èa¯ ÌLa BaÏÁ Èa¯ ÌLa ‰ÈÎ¯a Èa¯ ,‰È˙BÓ¯‡«¿¿∆»«ƒ¿∆¿»¿≈«ƒ∆¿¿≈«ƒ
,Ï‡¯NÈ eÏb ˙BÓB˜Ó ‰LÏLÏ ,ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL¿≈««¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»≈

·È˙Îc ,ÔBÈËaÓÒ ¯‰ ÔÓ ÌÈÙÏ „Á‡(ט מט, :(ישעיה ∆»ƒ¿ƒƒ¿««¿«¿ƒ¿ƒ
ıeÁ „Á‡ .eÏb‰ CLÁa ¯L‡Ï e‡ˆ ÌÈ¯eÒ‡Ï ¯Ó‡Ï≈…«¬ƒ≈«¬∆«∆ƒ»∆»
e„¯iL el‡ ,eÚ¯È ÌÈÎ¯c ÏÚ ,ÔBÈËaÓÒ ¯‰ ÔÓƒ¿««¿«¿«¿»ƒƒ¿≈∆»¿
el‡ ,Ì˙ÈÚ¯Ó ÌÈÈÙL ÏÎ·e .ÔÙÈw‰Â ÔÚ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿ƒƒ»¿»¿»ƒ«¿ƒ»≈
‰i‡z ‰„e‰È ˙·a ·¯iÂ .‡ÈÎBË‡ ÈÙ„Ï eÏbL∆»¿»¿≈«¿¿»«∆∆¿«¿»«¬ƒ»

.ÌÈÙÈÎÒ ÌÈÙeÎÒ ,‰i‡Â«¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ

È‰p‚k ¯Ó‡ ‡ÈÁ Èa¯a ‡ÓÁ Èa¯ ,BkN Ôbk ÒÓÁiÂ .««¿…««À«ƒ»»¿«ƒ¬ƒ»»«¿ƒ»
ÈÓÁ ¯a ÔBÚÓL Èa¯Â ,d˜¯È ÔÈaÏ‰Â dÈÚÓ ÒÓÁpL∆∆¿««¿»»¿ƒ¿ƒ«¿»¿«ƒƒ¿««¿»ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡k ¯Ó‡(כט ג, :(בראשית »«¿»»»ƒ¿»¿«¿»«
.'Â‚Â Ì„‡‰ ˙‡ L¯‚ÈÂ«¿»∆∆»»»

‰ÎÎL Ï‡¯NÈ eÏ‚L ÔÂÈk ,·È˙k BkN e‰a‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«»À¿ƒ≈»∆»ƒ¿»≈»¿»
„ÚBÓ ÔBiˆa '‰ ÁkL .‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏL B˙ÓÁ¬»∆«»»ƒ«¿ƒ≈
ÁkLÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L ¯LÙ‡ ,˙aLÂ¿«»∆¿»∆«»»¿«≈«

ÂÈ˙B„ÚBÓ ‡l‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰È˙B˙aLÂ Ì‰È˙B„ÚBÓ¬≈∆¿«¿≈∆∆ƒ¿»≈∆»¬»
‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰Ï ‡„aL Ë· Ôa ÌÚ·¯È ÏL ÂÈ˙B˙aLÂ¿«¿»∆»»¿»∆¿»∆»»»∆¬»

·È˙Î„(לג יב, א lÓ·„(מלכים .BalÓ ‡„a ¯L‡ L„Áa : ƒ¿ƒ«…∆¬∆»»ƒƒƒ¿«
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,·È˙k(לח כג, aL˙˙(ויקרא „·lÓ : ¿ƒ¿»¿«¿»«ƒ¿««¿…

,e‰i˜„ˆ ‰Ê CÏÓ ,Ô‰ÎÂ CÏÓ Bt‡ ÌÚÊa ı‡iÂ .'‰«ƒ¿«¿«««∆∆¿…≈∆∆∆ƒ¿ƒ»
.‰ÈÒÁÓ Ôa ‰È¯L ‰Ê Ô‰ÎÂ¿…≈∆¿»»∆«¿≈»

‡È,¯Ó‡ ˜ÁˆÈ Èa¯ ÌLa ÈbÁ Èa¯ ,BÁaÊÓ '‰ ÁÊ .»«ƒ¿¿«ƒ««¿≈«ƒƒ¿»»«
e‰eËÈ˜‰ ,CÏnÏ ˙BÁÏL eÎ¯ÚL ‰È„Ó È·Ïƒ¿≈¿ƒ»∆»¿À¿»«∆∆ƒ¿ƒ
È˙B‡ ÔÈËÈ˜Ó Ìz‡ ÌeÏk CÏn‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ .ÔÏ·Òe¿»»»«»∆«∆∆¿«∆«¿ƒƒƒ
ÔB¯Ë ÔBÎÏ ‡‰ ,ÈÏ ÌzÎ¯ÚL ÔÁÏL ÏÈ·La ‡l‡∆»ƒ¿ƒÀ¿»∆¬«¿∆ƒ≈¿¿
ÌeÏk ,Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ Ck .ÔBÎÈt‡a¿«≈»»««»»¿ƒ¿»≈¿
Ìz·¯˜‰L ˙Ba¯˜ ÏÈ·La ‡l‡ È˙B‡ ÔÈÒÈÚÎÓ Ìz‡«∆«¿ƒƒƒ∆»ƒ¿ƒ»¿»∆ƒ¿«¿∆
ÁÊ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔBÎÈt‡a ÔB¯Ë ÔBÎÏ ‡‰ ,ÈÏƒ≈¿¿¿«≈¬»ƒ¿ƒ»«
Èa¯Â BaÏÁ Èa¯Â ‰ÈÎ¯a Èa¯ .BLc˜Ó ¯‡ BÁaÊÓ '‰ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»«ƒ¿∆¿»¿«ƒ∆¿¿«ƒ
‡ˆBÓ z‡ ,¯Ó‡ ÈÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa e·i‡«¿¿≈«ƒ¿≈««¿»ƒ»««¿≈
˙Áz Ì‰È„È e˙ Lc˜n‰ ˙È·Ï ÌÈBb eÒÎpL ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ¿»»¿¿≈∆««
,eÙc‚Â eÙ¯ÁÂ ‰ÏÚÓ ÈtÏk Ì‰Èt eÎÙ‰Â ,Ì‰Èt¯Ú»¿≈∆¿»¿¿≈∆¿«≈«¿»¿≈¿¿ƒ¿
‡„‰ ,ı¯‡a ÌL‡¯Â Ô‰lL ÔÈÒ‡ÈÏb ÏL ¯bÒÓ eNÚÂ¿»«¿≈∆«¿»ƒ∆»∆¿…»»»∆¬»
ÏB˜ ‰È˙BÓ¯‡ ˙ÓBÁ ·ÈB‡ „Èa ¯ÈbÒ‰ :·È˙Î„ ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«≈…«¿¿∆»
Èa¯Â ‡Á‡ Èa¯Â ‡ÈÁ Èa¯ .„ÚBÓ ÌBÈk '‰ ˙È·a e˙»¿¿≈¿≈«ƒ¬ƒ»¿«ƒ«»¿«ƒ
‰ÏÙ ÏBw‰ B˙B‡ ÁkÓ ,È¯Ó‡ È‡pÈ Èa¯ ÌLa ‰L‡ÈÓ¿»»¿≈«ƒ««»¿≈ƒ…««»¿»

·È˙Îc ,Ï·a(ט כא, ÏÎÂ(ישעיה Ï·a ‰ÏÙ ‰ÏÙ : »∆ƒ¿ƒ»¿»»¿»»∆¿»
BaÏÁ Èa¯Â ‰ÈÎ¯a Èa¯ ,ı¯‡Ï ¯aL ‰È‰Ï‡ ÈÏÈÒt¿ƒ≈¡…∆»ƒ«»»∆«ƒ¿∆¿»¿«ƒ∆¿
Û‡ ,È¯Ó‡ ÈÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa e·i‡ Èa¯Â¿«ƒ«¿¿≈«ƒ¿≈««¿»ƒ»¿≈«
e˙ ÏB˜ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰˙NÚ Ôk Bf‰ ˙eÎÏÓ«¿«≈»¿»¬»ƒ¿ƒ»¿
Èa¯Â ‡Á‡ Èa¯Â ‡e‰ Èa¯ .„ÚBÓ ÌBÈk '‰ ˙È·a¿≈¿≈«ƒ»¿«ƒ«»¿«ƒ
ÏtÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ‡È‰ Û‡ È‡pÈ Èa¯ ÌLa ‰L‡ÈÓ¿»»¿≈«ƒ«««ƒ≈»¿ƒ»ƒ…

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÏBw‰ B˙B‡ ÁkÓ ‡l‡(מו נ, :(ירמיה ∆»ƒ…««¬»ƒ¿ƒ
ÏB˜ ¯Ó‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ .Ï·· ‰Nt˙ ÏBwÓƒƒ¿¿»»∆«ƒ¿À«∆≈ƒ»«
,¯Bˆ ÏL ÏB„b C¯ÎÏ ‰ÏBÚ ‰ÏÙ‡Â ˙BLb¯Ó ˙B¯»̂«¿¿«¬≈»∆ƒ¿«»∆
‡e‰ ‡„‰ ,‚¯Ë˜Ó ÂNÚ ÏL BÏBwL ,‰nÏÂ¿»»∆∆≈»¿«¿≈¬»

·È˙Î„(ו סו, ˜ÏB(ישעיה ÏÎÈ‰Ó ÏB˜ ¯ÈÚÓ ÔB‡L ÏB˜ : ƒ¿ƒ»≈ƒ≈≈»
.ÂÈ·È‡Ï ÏeÓb ÌlLÓ '‰¿«≈¿¿…¿»

·ÈÈa¯ ¯Ó‡ ,ÔBiˆ ˙a ˙ÓBÁ ˙ÈÁL‰Ï '‰ ·LÁ .»«¿«¿ƒ««ƒ»««ƒ
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Êe¯k‰ ÔÓ ‡Ï ÔÁBÈ(לא לב, :(ירמיה »»…ƒ«¿¬»ƒ¿ƒ

¯·BÚ ‡e‰L Ì„‡k ÌÏÈ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,'Â‚Â Èt‡ ÏÚ Èkƒ««ƒ»««ƒƒ»¿»»∆≈
Â˜ LÈ ,Â˜ ‰Ë .BÓËÁ ˙‡ Ì˜BÚÂ ÛpËÓ ÌB˜Óa¿»¿À»¿≈∆»¿»»»≈»

‰·BËÏ ,‰Ú¯Ï Â˜ LÈÂ ‰·BËÏ(טז א, ËpÈ‰(זכריה Â˜Â : ¿»¿≈»¿»»¿»¿»ƒ»∆
B„È ·ÈL‰ ‡Ï .Â˜ ‰Ë ,ÔÈc ‰Ú¯Ï Â˜Â ,ÌÈÏLe¯È ÏÚ«¿»»ƒ¿»¿»»≈»»»…≈ƒ»
¯Ó‡c ‡e‰‰k ,eÏÏÓ‡ ÂcÁÈ ‰ÓBÁÂ ÏÁ Ï·‡iÂ ÚlaÓƒ«≈«««¬∆≈¿»«¿»À¿»¿«¿»«

.‡¯eL ¯·e ‡¯eL ‡Á‡ Èa¯c dÈ¯a ‡e‰ Èa«̄ƒ»¿≈¿«ƒ«»»«»

‚ÈÈÒBÈ Èa¯ ÌLa ‡e‰ Èa¯ ,‰È¯ÚL ı¯‡· eÚ·Ë .»¿»»∆¿»∆»«ƒ»¿≈«ƒ≈
ËÏL ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÔB¯‡Ï „B·k e˜ÏÁ ÌÈ¯ÚL ¯Ó‡»«¿»ƒ»¿»»»¿ƒ»…»«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,·ÈB‡ Ì‰a(ז כד, e‡N(תהלים : »∆≈¬»ƒ¿ƒ¿
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רמי dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

„a‡ ‰È¯ÚL ı¯‡a eÚ·Ë CÎÈÙÏ ,ÌÎÈL‡¯ ÌÈ¯ÚL¿»ƒ»≈∆¿ƒ»»¿»»∆¿»∆»ƒ«
Ì‡ .‰¯Bz ÔÈ‡ ÌÈBb· ‰È¯NÂ dkÏÓ .‰ÈÁÈ¯a ¯aLÂ¿ƒ«¿ƒ∆»«¿»¿»∆»«ƒ≈»ƒ
‡e‰ ‡„‰ ,ÔÓ‡z ,ÌÈBba ‰ÓÎÁ LÈ Ì„‡ EÏ ¯Ó‡È…«¿»»≈»¿»«ƒ«¬≈¬»

·È˙Î„(ח א, e·˙e‰(עובדיה ÌB„‡Ó ÌÈÓÎÁ Èz„·‡‰Â : ƒ¿ƒ¿«¬«¿ƒ¬»ƒ≈¡¿»
:·È˙Îc ,ÔÓ‡z Ï‡ ,ÌÈBba ‰¯Bz LÈ .ÂNÚ ¯‰Ó≈«≈»≈»«ƒ««¬≈ƒ¿ƒ
È‡È· el‡ ,‰È‡È· .‰¯Bz ÔÈ‡ ÌÈBb· ‰È¯NÂ dkÏÓ«¿»¿»∆»«ƒ≈»¿ƒ∆»≈¿ƒ≈
‡Ï el‡Â el‡ ,˙Ó‡ È‡È· el‡ ,‰È‡È· Ìb .¯˜L∆∆«¿ƒ∆»≈¿ƒ≈¡∆≈¿≈…

.'‰Ó ÔBÊÁ e‡ˆÓ»¿¬≈

„È¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÔBiˆ ˙· È˜Ê eÓcÈ ı¯‡Ï e·LÈ .≈¿»»∆ƒ¿ƒ¿≈«ƒ»««ƒ∆¿»»
˙L¯t È„È ÏÚL ,EÈÈÚa ‰l˜ ÌÈ¯„ ˙L¯t È‰z Ï‡«¿ƒ»»«¿»ƒ«»¿≈∆∆«¿≈»»«
ÈÙÏ .e‰i˜„ˆ ÏL ‰ÏB„‚ È¯c‰Ò e‚¯‰ ÌÈ¯„¿»ƒ∆∆¿«¿∆¿≈¿»∆ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰MÓÁ ÏÚ ¯v„Îe· CÏn‰ e‰pÓ ‰ÈÎÈ eÏbLk¿∆»¿»¿»ƒ»«∆∆¿«¿∆««¬ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈÎÏÓ(ג כז, ‡Ï(ירמיה ÌzÁlLÂ : ¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»∆
Ï‡Â ÔBnÚ Èa CÏÓ Ï‡Â ·‡BÓ CÏÓ Ï‡Â ÌB„‡ CÏÓ∆∆¡¿∆∆∆»¿∆∆∆¿≈«¿∆
ÌÈ‡a‰ ÌÈÎ‡ÏÓ „Èa ÔB„Èˆ CÏÓ Ï‡Â ¯ˆ CÏÓ∆∆…¿∆∆∆ƒ¿««¿»ƒ«»ƒ
˜ÈÙÂ ÏÈÏÚ ‰Â‰Â ,‰„e‰È CÏÓ e‰i˜„ˆ Ï‡ ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ∆ƒ¿ƒ»∆∆¿»«¬»»≈¿»≈
LÈÏ˙c dÈÁkL‡Â dÈa‚Ï ÏÈÏÚ „Á ‡ÓBÈ ,eL¯ ÈÏa¿ƒ¿»«¬≈¿«≈¿«¿¿≈¿»≈
ÚazLÈ‡ dÈÏ ¯Ó‡ ,ÈÁ ‡e‰Lk ÏÈÎ‡Â ‡·¯‡ ¯Na¿««¿¿»¿»≈¿∆«¬«≈ƒ¿««
‰n·e .dÈÏ ÚazLÈ‡Â ,ÈÏ ÌÒ¯ÙÓ z‡ ˙ÈÏc ÈÏƒ¿≈«¿¿«¿≈ƒ¿ƒ¿««≈«∆
.ÈÓÈt‰ ÁaÊÓa ¯Ó‡ ‡ÈÁ Èa¯a ÈÒBÈ Èa¯ ,BÚÈaL‰ƒ¿ƒ«ƒ≈¿«ƒ¬ƒ»»«¿ƒ¿≈««¿ƒƒ
¯v„Îe·a dÈÏ ÔÈ˙¯ÙÓe ÔÈ·˙È ÔÈÎÏÓ ‰LÓÁ ÔBÂ‰Â«¬«¿»«¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿«¿∆«
‡˙eÎÏÓ dÈÏ ‡ÈÈ‡È ‡Ï dÈÏ È¯Ó‡Â e‰i˜„ˆ Ì„√̃»ƒ¿ƒ»¿»¿≈≈»»¬»≈«¿»
ÏL BÚ¯fÓ z‡„ ‡˙eÎÏÓ ‡ÈÈ‡È CÏ ‡l‡ ¯v„Îe·Ïƒ¿«¿∆«∆»»»¬»«¿»¿«¿ƒ«¿∆
‡‡ ¯Ó‡Â ¯v„Îe·Ï dÈ˙¯ÙÓ ‡e‰ Û‡ ,„Âc»ƒ«¿»¿≈ƒ¿«¿∆««¬«¬»
ÔeÁÏL ,ÏÈÎ‡Â ‡·¯‡ ¯Na LÈÏz ‰Â‰c dÈzÈÓÁ¬ƒ≈«¬»»≈¿««¿¿»¿»≈»¿
ÏÈÏÚ ‰Â‰c ‰‡„e‰È ‡e‰‰ ‡kÏÓÏ dÈÏ Ôe¯Ó‡Â „iÓƒ»«¬»≈¿«¿»«¿»»«¬»»≈
dÈzÈÓÁ ‡‡ ÔÏ ¯Ó‡ CÓ„˜ eL¯ ÈÏa ˜ÈÙÂ¿»≈¿ƒ¿√»»¬«»¬»¬ƒ≈
‡„‰ ,ÏÈÎ‡Â ‡·¯‡ ¯Na LÈÏz ‰Â‰c ¯v„Îe·Ïƒ¿«¿∆««¬»»≈¿««¿¿»¿»≈¬»

·È˙Î„ ‡e‰(כ כד, ב CÏÓa(מלכים e‰i˜„ˆ „¯ÓiÂ : ƒ¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿ƒ»¿∆∆
e‡ˆÈÂ ,‡ÈÎBË‡ ÏL ÈÙ„a ·LÈÂ ‡a „iÓ .Ï·a»∆ƒ»»¿»«¿»¿≈∆«¿¿»¿»¿
Ì‰L Ì˙B‡ ‰‡¯L ÔÂÈk ,B˙‡¯˜Ï ‰ÏB„‚ È¯c‰Ò«¿∆¿≈¿»ƒ¿»≈»∆»»»∆≈
Ì‰Ï e‡ÈˆB‰Â ¯Êb ,‰¯eˆ ÏL Ì„‡ Èa ÌlkÀ»¿≈»»∆»»«¿ƒ»∆
,‰¯Bz‰ ˙‡ ÈÏ eL¯c Ì‰Ï ¯Ó‡ ,Ô·ÈLB‰Â ˙B‡¯cz«̃∆¿»¿ƒ»»«»∆ƒ¿ƒ∆«»
d˙B‡ ÔÈÓb¯˙Óe ‰L¯Ùe ‰L¯t ÔÈ¯B˜ eÈ‰ „iÓƒ»»ƒ»»»»»»¿«¿¿ƒ»

ÌÈ¯„ ˙L¯ÙÏ eÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ ,ÂÈÙÏ(ג ל, :(במדבר ¿»»¿≈»∆ƒƒ¿»»«¿»ƒ
,dÈa ¯„‰ÓÏ ÈÚa È‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡ ,¯„ ¯cÈ Èk LÈ‡ƒƒƒ…∆∆¬«¿ƒ»≈¿∆¡«≈
˙‡ BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁ Ïˆ‡ CÏÈ BÏ e¯Ó‡ ,Â‡Ï B‡ ÏÈÎÈ»≈»»¿≈≈≈∆»»«ƒ∆
‰i˜„ˆÏ Ìz¯z‰ Ìz‡L È‡ ‰ÓBc Ì‰Ï ¯Ó‡ .B¯cƒ¿»«»∆∆¬ƒ∆«∆ƒ«¿∆¿ƒ¿ƒ»

L ‰Úe·M‰‡„‰ ,ı¯‡Ï Ô„È¯B‰Â ¯Êb „iÓ ,ÈÏ ÚaLp «¿»∆ƒ¿«ƒƒ»»«¿ƒ»»»∆¬»
eÏÚ‰ .ÔBiˆ ˙· È˜Ê eÓcÈ ı¯‡Ï e·LÈ :·È˙Î„ ‡e‰ƒ¿ƒ≈¿»»∆ƒ¿ƒ¿≈«ƒ∆¡
,Ì‰¯·‡ ÏL B˙eÎÊ ÔÈ¯ÈkÊÓ eÏÈÁ˙‰ ,¯ÙÚ»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿∆«¿»»

·È˙Îc(כז יח, ÌÈwN,(בראשית e¯‚Á .¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ‡Â : ƒ¿ƒ¿»…ƒ»»»≈∆»¿«ƒ
·È˙Îc ,·˜ÚÈ ÏL B˙eÎÊ ÔÈ¯ÈkÊÓ eÏÈÁ˙‰,לז (בראשית ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿∆«¬…ƒ¿ƒ

Ô¯ÚNלד) e¯L˜ Ì‰Ï eNÚ ‰Ó .ÂÈ˙Óa ˜N ÌNiÂ :«»∆«¿»¿»∆»»∆»¿¿»»
„ÚÂ ÌÈÏLe¯ÈÓ Ì˙B‡ ÔÈˆÈ¯Ó eÈ‰Â Ì‰ÈÒeÒ È·Êa¿«¿≈≈∆¿»¿ƒƒ»ƒ»«ƒ¿«

˙Ïe˙a ÔL‡¯ ı¯‡Ï e„È¯B‰ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,„eÏ¬»ƒ¿ƒƒ»∆∆…»¿…
.ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ

ÂËÌÈÒB˜ÈÒ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÈÈÚ ˙BÚÓc· eÏk .»«¿»≈«»««ƒ∆¿»»ƒƒ
˙ÚÓ„Â ,Ïc¯Á‰ ˙ÚÓ„Â ,Ìq‰ ˙ÚÓc ,ÔÈÚÏ ÔzÈƒ«»«ƒƒ¿«««¿ƒ¿«««¿»¿ƒ¿«
˙BÚÓ„ ‰LÏL .ÔlkÓ ‰ÙÈ ˜BÁO‰ ˙ÚÓ„Â ,˙È¯BÏÈƒ̃ƒ¿ƒ¿««¿…»»ƒÀ»¿»¿»
˙Èa ˙ÚÓ„Â ,‰ÈÎa‰ ˙ÚÓ„Â ,ÔLÚ‰ ˙ÚÓc :˙BÚ»̄ƒ¿«∆»»¿ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«≈
‰M‡a ‰NÚÓe .ÌlkÓ ‰L˜ ˙¯ÁLz ÏLÂ ,‡qk‰«ƒ≈¿∆ƒ¿…∆»»ƒÀ»«¬∆¿ƒ»
ÂÈÏÚ ‰ÎBa ‰˙È‰Â ,˙Óe ˙¯ÁLz Ôa dÏ ‰È‰L ˙Á‡««∆»»»≈ƒ¿…∆≈¿»¿»»»»
‡ÈÈÒ‡ Èa‚Ï ˙ÏÊ‡ ,‰ÈÈÚ ÈÒÈ¯ e¯LpL „Ú ˙BÏÈla«≈«∆»¿ƒ≈≈∆»»¿«¿«≈«¿»
ı¯‡Ï CtL .‰ÓLpÓ z‡Â ÈÏÁk ÔÓ ÈÏeÁk dÏ ¯Ó‡¬««¿ƒƒ«¬ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ¿«»»∆
,˙Óe ˙¯ÁLz Ôa BÏ ‰È‰L „Á‡ LÈ‡a ‰NÚÓ ,È„·k¿≈ƒ«¬∆¿ƒ∆»∆»»≈ƒ¿…∆≈
¯Ó‡ ,dÈ„·k ˙Ác „Ú ,˙BÏÈla ÂÈÏÚ ‰ÎBa ‰È‰Â¿»»∆»»«≈«ƒ¿«¿≈≈¬«
‡ÏÂ ÈBÏÚ ÈÎa Ô‡Ó ˙Á ‡¯·‚ ‡e‰‰c dÈ„·k ¯·k¿»¿≈≈¿««¿»¿««»≈¬¿»

.ÌeÏk ˙È‰‡«¬≈¿

ÊË¯Ó‡ ‡ÈÁ Èa¯ ,ÔÈÈÂ Ô‚c ‰i‡ e¯Ó‡È Ì˙Bn‡Ï .¿ƒ»…¿«≈»»»»ƒ«ƒ¬ƒ»»«
¯ÓÁÂ ÔÈ˜ÒeÏb ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯Â ,ÔBËÈËB˜Â ÔÈ˜ÒeÏb¿¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒ»«¿¿ƒ«¬«
‡˙z‡ ˙Â‰ ,¯ÈÚ ˙B·Á¯a ÏÏÁk ÌÙhÚ˙‰a .˜ÈzÚ«ƒ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿…ƒ¬«ƒ¿»
˜ÒÂ L„˜ „Á B‡ ‡¯ÈL „Á CÏ ·Ò dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡»¿»¿«¿»«»«ƒ»«¿»¿«
˜ÈÏÒ ‰Â‰ ,ÔÈÏÎ‡ Ô‡Â ÌeÏk zÁkLÓ È‡ ‡˜eLÏ¿»ƒ«¿«¿¿¿«¬«»¿ƒ¬»»≈
¯t¯ÙÓ ‰Â‰Â ,ÌeÏk ÁkL‡ ‡ÏÂ ÈÓÁÂ ‡˜eLÏ¿»«¬≈¿»«¿«¿«¬»¿«¿≈
,Ce·‡ „È·Ú ‰Ó ÈÓÁ d¯·Ï ‰¯Ó‡ ‡È‰Â ,˙È‡Óe»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»¬ƒ»»≈¬
˙ÈÓe ¯t¯ÙÓ ‰Â‰Â ˙ÈÓ È‰e·‡ ‡ÓÁÂ ‡˜eLÏ ˜ÈÏÒ»≈¿»«¬»¬ƒƒ«¬»¿«¿≈ƒ
˙B·Á¯a ÏÏÁk ÌÙhÚ˙‰a :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ .È‰BÏÚ¬ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»∆»»ƒ¿…
Ï‡ ÌLÙ CtzL‰a .ÏB„b‰ d·e dÏÚa eÈÈ‰ ,¯ÈÚƒ«¿«¿»¿»«»¿ƒ¿«≈«¿»∆
‡ÏÂ ˜ÈÓÏ ÈÚa ‡¯ÈÚÊ ‡¯a ‡Â‰ ,Ì˙Bn‡ ˜ÈÁ≈ƒ»¬»¿»¿≈»»≈¿≈«¿»

.˙ÈÓe ¯t¯ÙÓe ·ÏÁ ÁkLÓ«¿«»»¿«¿≈ƒ

ÊÈÈz„Ú‰ ÌÈ‡È· ‰nk ,Cl ‰n„‡ ‰Ó C„ÈÚ‡ ‰Ó .»¬ƒ≈»¬«∆»«»¿ƒƒ≈«¿ƒ
‡È·Â ¯˜aa „Á‡ ‡È· ¯Ó‡ Èa¯ ,Ô˙ Èa¯Â Èa¯ ,ÌÎa»∆«ƒ¿«ƒ»»«ƒ»«»ƒ∆»«…∆¿»ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa „Á‡(יג יז, ב :(מלכים ∆»≈»«¿«ƒ¬»ƒ¿ƒ
.‰ÊÁ ÏÎ È‡È· Ïk „Èa ‰„e‰È·e Ï‡¯NÈa '‰ „ÚiÂ«»«¿ƒ¿»≈ƒ»¿«»¿ƒ≈»…∆
ÌÈ‡È· ÈLe ˙È¯ÁLa ÌÈ‡È· ÈL ¯Ó‡ Ô˙ Èa«̄ƒ»»»«¿≈¿ƒƒ¿«¬ƒ¿≈¿ƒƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙È·¯Úa(כה ז, ÌÎÏ(ירמיה ÁÏL‡Â : ¿«¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»∆¿«»∆
ÌkL‰ ,ÁÏLÂ ÌkL‰ ÌBÈ ÌÈ‡È·p‰ È„·Ú Ïk ˙‡∆»¬»««¿ƒƒ«¿≈¿»…««¿≈

.·¯Úa ÁÏLÂ ¯˜aa«…∆¿»…«»∆∆

˙Bfa ‰nk ¯Ó‡ Ô˙BÈ Èa¯ ,C„ÈÚ‡ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¬ƒ≈«ƒ»»»««»ƒ
,‚BÚÂ ÔBÁÈÒ ˙f·e ,Ìi‰ ˙f·e ,ÌÈ¯ˆÓ ˙fa ,ÌÎÏ Èz˙»«ƒ»∆ƒ«ƒ¿«ƒƒ««»ƒ«ƒ¿

.ÌÈÎÏÓ „Á‡Â ÌÈLÏL ˙faƒ«¿ƒ¿∆»¿»ƒ
.‡˙È„Ú ,‡˙fÈ·Ï ÔÈÁÂÂˆ ‡È·¯Úa ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ«¬«¿»»¿ƒ¿ƒ¿»¬ƒ»

,ÌÎa Èz„ÚÂ ÔÈ„eÚÂ ‰nk ,C„ÈÚ‡ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¬ƒ≈«»ƒƒƒ«¿ƒ»∆
˙È·e ,ÔBÚ·‚Â ,·Â ,‰ÈLÂ ,ÏbÏ‚Â ,„ÚBÓ Ï‰‡…∆≈¿ƒ¿»¿ƒ¿…¿ƒ¿≈

.ÌÈL ÌÈÓÏBÚ»ƒ¿«ƒ
ÔÈËeM˜ ‰nk ¯ÓB‡ Èa¯ ,C„ÈÚ‡ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¬ƒ≈«ƒ≈«»ƒƒ
ÈÎ‡ÏÓ ‡Ba¯ ÌÈML ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÎ˙‡ ÈzËMƒ̃«¿ƒ∆¿∆»««ƒ»»ƒƒƒ«¿¬≈
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`dkiרמב zlibnl dax yxcn
dax dki`

„Èa ‰¯ËÚÂ ÈÈÒa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÚ e„¯È ˙¯M‰«»≈»¿ƒ«»»¿ƒ««¬»»¿«
Èa¯ .Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ¯hÚÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»¿«≈»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«ƒ
ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯Ó‡ ÔÁBÈ Èa¯ ÌLa ‡‰k ¯a ‡a‡«»««¬»¿≈«ƒ»»»«≈»¿∆¿ƒ
Èa¯ .‰¯ËÚ BLÈaÏÓ „Á‡Â ,BËM˜Ó „Á‡ ,e„¯È ‡Baƒ̄»¿∆»¿«¿¿∆»«¿ƒ¬»»«ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÈBÊ ¯Ó‡ È¯Btˆc ‡e‰(יח יב, :(איוב »¿ƒƒ»«ƒ¿»¿«¿»«
‰n„‡ ‰Ó ,Ì‰È˙Óa ¯BÊ‡ ¯Ò‡iÂ Ázt ÌÈÎÏÓ ¯ÒeÓ«¿»ƒƒ≈««∆¿…≈¿»¿≈∆»¬«∆
ÈzÏ‡b ‰n‡ BÊÈ‡Ï ,ÌÎ˙‡ È˙Ènc ‰n‡ BÊÈ‡Ï ,CÏ»¿≈À»ƒƒƒ∆¿∆¿≈À»»«¿ƒ
BÊÈ‡Ï ,˙BkÓ ¯NÚ ‰È·ÈB‡ ÏÚ È˙‡·‰Â ‰˜ÊÁ „Èa¿»¬»»¿≈≈ƒ«¿∆»∆∆«¿≈
˙‡ ÈzÊb‰Â ,Ôn‰ ˙‡ Èz„¯B‰Â ,Ìi‰ ÈzÚ¯˜ ‰n‡À»»«¿ƒ«»¿«¿ƒ∆«»¿ƒ«¿ƒ∆
ÈzÙw‰ ‰n‡ BÊÈ‡Ï .¯‡a‰ ˙‡ Ì‰Ï È˙ÈÏÚ‰Â ,ÂÏO‰«¿…»¿∆¡≈ƒ»∆∆«¿≈¿≈À»ƒ«¿ƒ
Ì‰Ï Èz˙Â ,ÈÈÒ ¯‰ ÈÙÏ Èz·¯˜Â ,„B·Î ÈÚ«¿≈»¿≈«¿ƒƒ¿≈«ƒ«¿»«ƒ»∆
.ÈÏ ˙ÓÏLÓe ‰‡¯iL ˙a‰ ,ÌÈÏLe¯È ˙a‰ .È˙¯Bz»ƒ««¿»»ƒ««∆¿≈»À¿∆∆ƒ
¯Ó‡ ÔÁ ¯ÙÎc ·˜ÚÈ Èa¯ ;CÓÁ‡Â Cl ‰ÂL‡ ‰Ó»«¿∆»«¬«¬≈«ƒ«¬…ƒ¿«»»»«
·e˙kL ÌBi‰ B˙B‡ ÚÈbiLÎÏ ,CÓÁ‡ CÏ ‰ÂL‡LÎÏƒ¿∆«¿∆»¬«¬≈ƒ¿∆«ƒ««∆»

Ba(יא ב, ÚL‰(ישעיה d˙B‡a ,Bc·Ï '‰ ·bNÂ :¿ƒ¿«¿«¿»»»
,‰ÏÈÓa ÔÈiˆÓ‰ ÌÈa ,ÔBiˆ ˙a ˙Ïe˙a .CÓÁ‡¬«¬≈¿««ƒ»ƒ«¿À»ƒ¿ƒ»
Èa¯ ¯Ó‡ ,C¯·L Ìik ÏB„‚ Èk .˙ÈˆÈˆ·e ,˙ÁÏ‚˙·e¿ƒ¿««¿ƒƒƒ»«»ƒ¿≈»««ƒ
‡e‰ ,ÌÈ ÏL B¯·L ˙B‡t¯Ï „È˙Ú ‡e‰L ÈÓ È‡ÙÏBÁ¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ¿∆»

.CÏ ‡t¯Èƒ¿»»
Ìi‰ ÏÚ ‰¯ÈL BÏ Ìz¯Ó‡L ÈÓ ÔÈ·‡ Èa¯ ¯Ó‡ שמות) »««ƒ»ƒƒ∆¬«¿∆ƒ»««»

ב) ÚLB‰Èטו, Èa¯ .CÏ ‡t¯È ‡e‰ ,e‰Â‡Â ÈÏ‡ ‰Ê :∆≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»»«ƒ¿À«
.CÈ‡È· CÏ ‡t¯È ¯Ó‡ ÈÂÏ Ôa∆≈ƒ»«ƒ¿»»¿ƒ«ƒ

ÁÈ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ,ÏÙ˙Â ‡ÂL CÏ eÊÁ CÈ‡È· .¿ƒ«ƒ»»»¿¿»≈«ƒ∆¿»»»«
¯Ó‡pL ,‰lÙz ÔB¯ÓBL È‡È·a ¯Ó‡(יג כג, :(ירמיה ∆¡«ƒ¿ƒ≈¿¿ƒ»∆∆¡«

È‡È·a ¯Ó‡Â ,‰ÏÙ˙ È˙È‡¯ ÔB¯ÓL È‡È··eƒ¿ƒ≈…¿»ƒƒƒ¿»¿∆¡«ƒ¿ƒ≈
Èa¯ .ÏÙ˙Â ‡ÂL ·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰ÏÙz ÌÈÏLe¯È¿»»ƒƒ¿»¬»ƒ¿ƒ»¿¿»≈«ƒ
ÌÈÏLe¯È È‡È·a ¯Ó‡ ¯Ó‡ ÈÓÁ ¯a Ï‡eÓL¿≈««¿»ƒ»«∆¡«ƒ¿ƒ≈¿»»ƒ

¯Ó‡pL ,‰È¯e¯ÚL(יד כג, ÌÈÏLe¯È(ירמיה È‡È··e : «¬ƒ»∆∆¡«ƒ¿ƒ≈¿»»ƒ
,‰È¯e¯ÚL Ï‡¯˘È ˙È·a ¯Ó‡Â ,‰¯e¯ÚL È˙È‡»̄ƒƒ«¬»¿∆¡«¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ»

·È˙Îc(יג יח, Ïe˙a˙(ירמיה „‡Ó ‰˙NÚ ˙¯¯ÚL : ƒ¿ƒ«¬Àƒ»¿»¿…¿«
BÂ‰c ,C˙e·L ·ÈL‰Ï CBÚ ÏÚ el‚ ‡ÏÂ .Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿…ƒ«¬≈¿»ƒ¿≈«¬
‡ÂL ˙B‡NÓ CÏ eÊÁiÂ .ÈBt‡ ÏÚ CÏ ÔÈ˙ÁÓ ÔÈÈÒ‡Ó»¿»«¬ƒ»«««∆¡»«¿»¿

.·È˙k ÌÁecÓe ,ÌÈÁecÓe«ƒ«ƒ¿ƒ

ËÈÔBÚÓL Èa¯ ÌLa ÔÁBÈ Èa¯ ,ÌÈtk CÈÏÚ e˜ÙÒ .»¿»«ƒ««ƒ«ƒ»»¿≈«ƒƒ¿
ıeÁ ‰˙È‰ ˙BBaLÁ ÏL ‰tk ,¯Ó‡ È‡ÁBÈ ¯a«»»«ƒ»∆∆¿»¿»
ı¯ ‰È‰ ·MÁÏ ‰ˆB¯ ‰È‰L ÈÓ ÏÎÂ ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿»ƒ∆»»∆¿«≈»»»
,¯ÚËˆÓ ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡ˆÈ ‡ÏL ,ÌL ·MÁÓe¿«≈»∆…≈≈ƒ»«ƒƒ¿»≈
e˜ÙÒ ÂÈLÎÚÂ ,ı¯‡‰ ÏÎÏ NBNÓ :¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï¿«≈«∆∆¡«»¿»»»∆¿«¿»»¿
.ÌÈÏLe¯È ˙a ÏÚ ÔL‡¯ eÚÈiÂ e˜¯L ÌÈtk CÈÏÚ»«ƒ««ƒ»¿«»ƒ…»««¿»»ƒ
‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰ÈÙa ÔÁ·L ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰ ˙Bn‡‰ Èk¯k¿«≈»À≈¿ƒƒ¿»¿ƒ∆¬»

·È˙Î„(ג כז, ‡·Ï(יחזקאל ,ÈÙÈ ˙ÏÈÏk È‡ z¯Ó‡ z‡ : ƒ¿ƒ«¿»«¿¿¬ƒ¿ƒ«…ƒ¬»
‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰ÈÙa dÁ·L ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¬≈ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ∆¬»
Ô˙ Èa¯ .ÈÙÈ ˙ÏÈÏk e¯Ó‡iL ¯ÈÚ‰ ˙‡Ê‰ :·È˙Î„ƒ¿ƒ¬…»ƒ∆…¿¿ƒ«…ƒ«ƒ»»
,ÔaÊ ‡ÏÂ CÓc ,‡È¯ÓÚ ‡aÊÏ ˜ÈÏÒ ‡ËehÓ˜¯t ¯Ó‡»«¿«¿«»»≈¿«»»«¿«»¿«¿»««

Ô¯˜ ,ı¯‡‰ ÏÎÏ NBNÓ ÔÈ¯Ó‡ Ôez‡c ÔÈc ¯Ó‡¬«≈¿«»¿ƒ»¿»»»∆¿«
.ı¯‡‰ ÏÎÏ NBNÓ ezÈ¯Ó‡ ˙e‡·Ë ¯Ó‡ ,ÔÈaÊÂ¿«≈¬«»¿«¿ƒ»¿»»»∆

ÎÈÙÏ ,Ô"ÈÚÏ ‰"Ù ÌÈc˜‰ ‰nÏ ,Ì‰Èt CÈÏÚ eˆt .»»«ƒƒ∆»»ƒ¿ƒ¿¿ƒ
.Ì‰ÈÈÚa e‡¯ ‡M ‰Ó Ì‰ÈÙa ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰L∆»¿ƒ¿ƒ∆«∆»¿≈≈∆

‡ÎÈa¯c dÈ¯a ‰·‰‡ Èa¯ ,ÌÓÊ ¯L‡ '‰ ‰NÚ .»»¬∆»««ƒ«¬»¿≈¿«ƒ
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡L ‰ÚMÓ ,¯Ó‡ ‡¯ÈÚÊ ויקרא) ¿≈»»«ƒ»»∆»««»»

יח) ‡Ûכו, ÈzÎÏ‰Â 'Â‚Â ÈÏ eÚÓL˙ ‡Ï ‰l‡ „Ú Ì‡Â :¿ƒ«≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ«
‡l‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ‰NÚ Ck ‡nL ,È¯˜a ÌÎnÚ È‡¬ƒƒ»∆¿∆ƒ∆»»»»«¿»∆»
ÔÁ ¯ÙÎc ·˜ÚÈ Èa¯ .¯MÙÓ È¯BMt ,'Â‚Â '‰ ‰NÚ»»«≈¿«««ƒ«¬…ƒ¿«»»

‡ CÈÏÚ ÁnNÈÂ .BlL ÔÈ¯Bt¯t ÚÊa ¯Ó‡¯Ó‡ ,·ÈB ¬«¿««¿ƒ∆«¿««»«ƒ≈»«
·È˙Îc ,Ì‰nÚ ÁÓN ‡e‰ ‰·Bha ‡Á‡ Èa¯,ל (דברים «ƒ«»«»»≈«ƒ»∆ƒ¿ƒ

ÏÚט) NN ¯L‡k ·BËÏ EÈÏÚ NeNÏ '‰ ·eLÈ Èk :ƒ»»»∆¿«¬∆»«
‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈ¯Á‡ ‡e‰ ÁnNÓ ‰Ú¯a Ï·‡ ,EÈ˙·‡¬…∆¬»»»»¿«≈«¬≈ƒ¬»
‰Ê ÏÚÂ ,CÈ¯ˆ Ô¯˜ ÌÈ¯‰ ·ÈB‡ CÈÏÚ ÁnNÈÂ :·È˙Î„ƒ¿ƒ«¿««»«ƒ≈≈ƒ∆∆»»ƒ¿«∆
.'Â‚Â È„È¯B‰ ÔBiˆ ˙a ˙ÓBÁ '‰ Ï‡ ÌaÏ ˜Úˆ :¯Ó‡∆¡«»«ƒ»∆««ƒƒƒ

·Î¯ÓB‡ Èa¯ ,˙B¯ÓL‡ L‡¯Ï ‰ÏÈl· Èp¯ ÈÓe˜ .ƒ…ƒ««¿»¿…«¿À«ƒ≈
.ÌBia ˙B¯ÓLÓ Úa¯‡Â ,‰ÏÈla ˙B¯eÓL‡ Úa¯‡«¿««¿««¿»¿«¿«ƒ¿»«
„Á‡ ˙Ú‰Â ,˙ÚÏ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚÓ „Á‡ ‰BÚ‰»»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»¿≈¿»≈∆»
ÌÈ¯NÚÓ „Á‡ Ú‚¯‰ ,‰BÚÏ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚÓ≈∆¿ƒ¿«¿»»¿»»∆«∆»≈∆¿ƒ
Èa¯ ÌLa ‰ÈÎ¯a Èa¯ ,Ú‚¯ ‡e‰ ‰nÎÂ ,˙ÚÏ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿≈¿«»∆««ƒ∆∆¿»¿≈«ƒ
.ÔÈÚ Û¯‰k È¯Ó‡ Ôa¯Â .B¯Ó‡Ï È„k ¯Ó‡ BaÏÁ∆¿»«¿≈¿»¿¿«»»»¿≈¿∆∆«ƒ
ÌÈÙÏ‡ ˙LLÂ ‡Ba¯ ˙LÓÁÓ „Á‡ ¯Ó‡ Ï‡eÓLe¿≈»«∆»≈¬≈∆ƒ¿≈∆¬»ƒ
.Ú‚¯ ‡e‰ ‰Ê ,‰ÚLÏ ‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Â ˙B‡Ó LÓÁÂ«¬≈≈¿«¿»ƒ¿»¿»»∆∆«
‡˜È¯Ê Èa¯ .‰ÏÈla ˙B¯eÓL‡ LÏL ¯Ó‡ Ô˙ Èa«̄ƒ»»»«»«¿«»¿»«ƒ¿ƒ»
„Á‡ ·e˙k ¯Ó‡ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÌLa Èn‡ Èa¯Â¿«ƒ«≈¿≈«ƒƒ¿∆»ƒ»«»∆»

¯ÓB‡(סב קיט, CÏ,(תהלים ˙B„B‰Ï Ìe˜‡ ‰ÏÈÏ ˙BˆÁ : ≈¬«¿»»¿»
¯ÓB‡ „Á‡ ·e˙ÎÂ(קמח קיט , ÈÈÚ(תהלים eÓc˜ : ¿»∆»≈ƒ¿≈«

‰i˜ÊÁ Èa¯ ,ÌÈ·e˙Î ÈL eÓi˜˙È „ˆÈk ,˙B¯ÓL‡«¿À≈«ƒ¿«¿¿≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»
dÈÓÚË ¯Ó‡ „Á ,Èn‡ Èa¯Â ‡˜È¯Ê Èa¯ dÏ È¯Ó‡Â¿»¿≈»«ƒ¿ƒ»¿«ƒ«≈«¬««¿≈
‡ÓÚË ¯Ó‡c Ô‡Ó ,Ô˙ Èa¯c dÈÓÚË ¯Ó‡ „ÁÂ ,Èa¯c¿«ƒ¿«¬««¿≈¿«ƒ»»«¿»««¿»

Ô˙ Èa¯„ ‡ÓÚË ¯Ó‡c Ô‡Ó .‡ÁÈ ‡‰ ,Èa¯„ שופטים) ¿«ƒ»ƒ»«¿»««¿»¿«ƒ»»
יט) Ìi˜nז, ‰Ó Ô˙ Èa¯Â .‰BÎÈz‰ ˙¯ÓL‡ L‡¯ :…«¿…∆«ƒ»¿«ƒ»»«¿«≈

ÌÈÓÚÙe ,‰ÏÈÏ ˙BˆÁ ÌÈÓÚt ‡l‡ ,‰ÏÈÏ ˙BˆÁ¬«¿»∆»¿»ƒ¬«¿»¿»ƒ
„ÂcL ‰ÚLa ,‡„È·Ú CÈ‡Â .˙B¯ÓL‡ ÈÈÚ eÓcƒ̃¿≈««¿À¿≈¬ƒ»¿»»∆»ƒ
„Ú ÔLÈÂ ˙BÚL ÚLz „Ú ÏÎB‡ BÓˆÚ ˙„eÚÒ ÏÎB‡≈¿««¿≈«≈«»¿»≈«
,‰¯Bza ˜ÒBÚÂ „ÓBÚÂ ‰BÎÈz‰ ˙¯ÓL‡ L‡…̄«¿…∆«ƒ»¿≈¿≈«»
·¯Ú‰ „Ú ÏÎB‡ ,ÌÈÎÏÓ ˙„eÚÒ ÏÎB‡ „ÂcL ‰ÚL·e¿»»∆»ƒ≈¿«¿»ƒ≈«»∆∆
‰ÏÈÏ ˙BˆÁÓ ‰¯Bza ˜ÒBÚÂ „ÓBÚÂ ,˙BˆÁ „Ú ÔLÈÂ¿»≈«¬¿≈¿≈«»≈¬«¿»
„Â„Â ‡a ¯ÁM‰ ‰È‰ ‡Ï Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,‰hÓÏe¿«»≈»≈»…»»«««»¿»ƒ

„Âc ¯Ó‡L ‡e‰Â ,ÔLÈ(ט נז, È„B·Î(תהלים ‰¯eÚ : »≈¿∆»«»ƒ»¿ƒ
Ì„˜ ÔÓ È¯˜È ¯Ú˙È‡ ,¯ÁM ‰¯ÈÚ‡ ¯BpÎÂ Ï·p‰ ‰¯eÚ»«≈∆¿ƒ»ƒ»»«ƒ¿«¿»ƒƒ√»
.È‡¯B·c dÈ¯˜È Ì„˜ ÌeÏk ˙ÈÏ È¯˜È ,È‡¯B·c dÈ¯˜È¿»≈¿¿ƒ¿»ƒ≈¿√»¿»≈¿¿ƒ
¯¯BÚÓ ‡¯ÁL ˙ÈÏÂ ‡¯ÁL ¯¯BÚÓ ‡‡ ¯ÁM ‰¯ÈÚ‡»ƒ»»«¬»¿≈«¬»¿≈«¬»¿≈
¯Bpk ¯Ó‡ ÌÁÓ ¯a ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ÌLa ÒÁt Èa¯ .ÈÏƒ«ƒƒ¿»¿≈«ƒ∆¿»»«¿«≈»«ƒ
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רמג dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

Ba ÔbÓe „ÓBÚ ‰È‰Â ÂÈ˙BL‡¯Ó ˙Áz Ôe˙ ‰È‰»»»««¿«¬»¿»»≈¿«≈
.‰ÏÈla««¿»

„Âc ÏL B˙hnÓ ‰ÏÚÓÏ ÈeÏz ¯Bpk ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒƒ»¿«¿»ƒƒ»∆»ƒ
Ba ˙·MÓ ˙ÈBÙˆ Áe¯ ‰ÏÈÏ ˙BˆÁ ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒƒ«¬«¿»«¿ƒ¿«∆∆

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÂÈÏ‡Ó ÔbÓ ‰È‰Â(טו ג, ב :(מלכים ¿»»¿«≈≈≈»¬»ƒ¿ƒ
Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ÔbÓa Ôbk ‰È‰Â ,ÔbÓ‰ Ôbk ‰È‰Â¿»»¿«≈«¿«≈¿»»¿«≈«¿«≈≈¿ƒ»
,ÔbÓ ‰È‰ ÂÈÏ‡Ó ¯Bpk‰ ,ÔbÓ‰ Ôbk ‰È‰Â ‡l‡∆»¿»»¿«≈«¿«≈«ƒ≈≈»»»¿«≈
,‰¯Bza ˜ÒBÚÂ „ÓBÚ ‰È‰ BÏB˜ ÚÓBL „Âc ‰È‰LÎe¿∆»»»ƒ≈«»»≈¿≈«»
˜ÒBÚ „Âc ÏL BÏB˜ ÌÈÚÓBL Ï‡¯NÈ eÈ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»ƒ¿»≈¿ƒ∆»ƒ≈
˜ÒBÚ Ï‡¯NÈ CÏÓ „Âc ‰Óe ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰¯Bza«»»¿ƒ«»ƒ∆∆ƒ¿»≈≈
ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰ „iÓ ,‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ e‡ ‰¯Bza«»»««««»¿«»ƒ»»¿ƒ
Èa¯ ¯Ó‡ ,Ô˙ Èa¯„ ‰È¯˜ Èa¯ Ìi˜n ‰Óe .‰¯Bza«»«¿«≈«ƒ¿»»¿«ƒ»»»««ƒ
˙BÎe˙ÓL ˙ÈLÈÏL ÏL dL‡¯Â ‰iL ÏL BÙBÒ ‡e‰»∆¿ƒ»¿…»∆¿ƒƒ∆¿«¿
˙e‡È ˙BBÎÈz ¯Ó‡ el‡ ÈÓ Èa¯ BÏ ¯Ó‡ .‰ÏÈl‰««¿»»««ƒ»≈ƒ∆¡«ƒ»
‡Ï ‡˙ÈÈÓ„˜ ,‰BÎÈz ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï ‡‰ ,˙Â‰¬«»…∆¡«∆»ƒ»«¿»¿»»

.Ô„ÈÚ ‡˙‡ ‡Ï eck „Úc ,‰·MÁ˙ÈÓƒ¿«¿»¿««»¬»ƒ»
‚Î˙nL ÛÒBÈ Ôa ‚‡B„a ‰NÚÓ ,‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡¯ .¿≈¿«ƒ»«¬∆¿≈∆≈∆≈

ÌÈÁÙËa B˙B‡ ˙„cÓÓ ‰˙È‰Â ,Bn‡Ï ÔË˜ Ôa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆»»¿ƒ¿»¿»¿«∆∆ƒ¿»ƒ
ÔÂÈÎÂ ,‰LÂ ‰L ÏÎa ÌÈÓMÏ ·‰Ê BÏ˜LÓ ˙˙BÂ¿∆∆ƒ¿»»»«»«ƒ¿»»»¿»»¿≈»
‰È„Èa Bn‡ ezÁ·Ë ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‰„eˆÓ ‰ÙÈ˜‰L∆≈ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»«ƒ¿»∆»

ÏÎ‡ÂÈÓÏ ¯ÓB‡Â ÌB˜n‰ ÈÙÏ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ‰È‰Â ,ez «¬»«¿»»ƒ¿¿»¿≈ƒ¿≈«»¿≈¿ƒ
,ÌÈÁtË ÈÏÏÚ ÌÈ¯t ÌÈL ‰ÏÎ‡z Ì‡ ‰k zÏÏBÚ«¿»…ƒ…«¿»»ƒƒ¿»…¿≈ƒÀƒ
Ô‰k '‰ Lc˜Óa ‚¯‰È Ì‡ :ez·ÈLÓ L„w‰ Áe¯Â¿««…∆¿ƒ«ƒ≈»≈¿ƒ¿«…≈

.Ú„ÈB‰È Ôa ‰È¯ÎÊ ‰Ê ,‡È·Â¿»ƒ∆¿«¿»∆¿»»

„Î·È˙k ,'Â‚Â ˙BˆeÁ ı¯‡Ï e·ÎL יא). ו, Â‡˙(ירמיה : »¿»»∆¿ƒ¿≈
ıeÁa ÏÏBÚ ÏÚ CÙL ÏÈÎ‰ È˙È‡Ï È˙‡ÏÓ '‰ ˙ÓÁ¬«»≈ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿…«»«
e„ÎlÈ ‰M‡ ÌÚ LÈ‡ Ì‚ Èk ÂcÁÈ ÌÈ¯eÁa „BÒ ÏÚÂ¿««ƒ«¿»ƒ«ƒƒƒ»ƒ»≈
.˙BˆeÁ ı¯‡Ï e·ÎL CÎÈÙÏ .ÌÈÓÈ ‡ÏÓ ÌÚ Ô˜Ê»≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»»¿»»∆

‰Î,È¯e‚Ó e‰Ó ,·È·qÓ È¯e‚Ó „ÚBÓ ÌBÈÎ ‡¯˜z .ƒ¿»¿≈¿«ƒ»ƒ«¿«
.È‡˙Èa BbÓƒ≈»

ÈÒB˜ eNÚL Ì„‡ Èa ÒBÈ¯Ó Èa¯a ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆¿»»¿«ƒ»ƒ¿≈»»∆»≈
'‰ Û‡ ÌBÈa ‰È‰ ‡ÏÂ .ÈÏÚ È˙‡c ÈlL Ô‡¯Èt¯t«¿≈»∆ƒ¿»≈»«¿…»»¿«
eÈ‰iL ˙B·e ÌÈa „‚k ‡iÁ Èa¯ Èz ,„È¯NÂ ËÈÏt»ƒ¿»ƒ»≈«ƒƒ»¿∆∆»ƒ»∆ƒ¿
ÔÈ‡ ,È˙Èa¯Â ÈzÁtË ¯L‡ .Ô„a‡Ó ‡ËÁ‰ ‰È‰È ,EÏ¿ƒ¿∆«≈¿¿«¿»¬∆ƒ«¿ƒ¿ƒƒƒ≈
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¯Ùq‰ È¯·c Ïk ˙‡ e‰ÈÓ¯È ÈtÓ ‰ÈÏÚ ·zÎiÂ ¯Ùq‰«…≈«ƒ¿…»∆»ƒƒƒ¿¿»≈»ƒ¿≈«≈∆
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:¯Ó‡ ‡‰k ·¯ ,‰n‰k ¯ÓBÏ „eÓÏz ‰Ó ,‰n‰k»≈»««¿«»≈»««¬»»«
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e‰Ó ¯Ó‡ ÈÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ .ÌÈLÏeLÓ ÌÈ¯·c¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈««¿»ƒ»««
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‰Ó ÈÏÚ È‰‡ ,ÔÈ¯eqÈÈ ‡ÙÈÏÈ„ ‡e‰ ‡‡ ,¯·b‰«∆∆¬»ƒƒ¿»ƒƒ«¬≈»««
dÙÁ„e ‰B¯ËÓ ÏÚ ÒÚkL CÏÓÏ ÏLÓ ,CÏ È‰‡c¿«¬≈»»»¿∆∆∆»«««¿»¿»»
¯Á‡ ‰Èt ‰ÓˆÓˆÂ ‰ÎÏ‰ ,ÔÈËÏtÏ ıeÁ d‡ÈˆB‰Â¿ƒ»«»»ƒ»¿»¿ƒ¿¿»»∆»««
dÏ ¯Ó‡ .‰˙B‡ ‰‡B¯Â ¯·BÚ CÏn‰ ‡ˆÓ ,„enÚ‰»«ƒ¿»«∆∆≈¿∆»»«»
ÈÏ ‰ÙÈ Ck CÏn‰ ÈB„‡ BÏ ‰¯Ó‡ ,CÈt‡ ˙ÈL˜‡«¿ƒ«≈»¿»¬ƒ«∆∆»»∆ƒ
˙¯Á‡ ‰M‡ C˙B‡ ‰Ïa˜ ‡ÏL ÈÏ Èe‡¯ CÎÂ ‰‡ CÎÂ¿»»∆¿»»ƒ∆…ƒ¿»»ƒ»«∆∆
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‰M‡ ÏÈ·La ‡Ï ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏe ÈBÏt ¯ˆÁÏe¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ…ƒ¿ƒƒ»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ Ck .E˙B‡ ‰Ïa˜ ‡ÏÂ ˙ÈBÏt¿ƒ¿…ƒ¿»¿»»««»»
ÏL BBa¯ ÂÈÙÏ e¯Ó‡ ,ÔBÎÈt‡ Ôe˙ÈL˜‡ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«¿ƒ«≈»¿¿»»ƒ∆
‡ÏL eÏ Ôe‚‰ CÎÂ eÏ ‰‡ CÎÂ eÏ ‰ÙÈ Ck ÌÏBÚ»»»∆»¿»»∆»¿»»»∆…
È‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ .È‡ ‡l‡ E˙¯Bz ˙¯Á‡ ‰n‡ ‰Ïaƒ̃¿»À»«∆∆»∆∆»¬ƒ»«»∆¬ƒ
Ì‡ BÏ e¯Ó‡ .ÌÎÏÈ·La ˙Bn‡‰ Ïk ÈzÏÒtL ‡e‰∆»«¿ƒ»»Àƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ
.‰eÏa˜ ‡ÏÂ ˙Bn‡‰ ÏÚ E˙¯Bz z¯ÊÁ‰ ‰nÏ Ôk≈»»∆¡«¿»»¿«»À¿…ƒ¿»
‡e‰ ‡„‰ ,ÂNÚ Èa ÏÚ ‰Ï‚ ‰lÁza ‡È˙c¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿»«¿≈≈»¬»
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,Ï‡ÚÓLÈ Èa ÏÚ d¯ÈÊÁ‰ ,‰eÏa˜ ‡ÏÂ ,BÓÏ ¯ÈÚOÓƒ≈…ƒ»¿…ƒ¿»∆¡ƒ»«¿≈ƒ¿»≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰eÏa˜ ‡ÏÂ(ב לג, ‰ÚÈÙB(דברים : ¿…ƒ¿»¬»ƒ¿ƒƒ«
È ÏÚ d¯ÈÊÁ‰ ÛBq·Ïe ,Ô¯‡t ¯‰Ó,‰eÏa˜Â Ï‡¯N ≈«»»¿«∆¡ƒ»«ƒ¿»≈¿ƒ¿»

·È˙Î„ ‡e‰ ב)‰„‡ לג, ˜„L(דברים ˙··¯Ó ‰˙‡Â : ¬»ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ¿……∆
·È˙Îe .BÓÏ ˙c L‡ BÈÓÈÓ(ז כד, ‡L¯(שמות Ïk : ƒƒ≈»»¿ƒ…¬∆

.ÚÓLÂ ‰NÚ '‰ ¯acƒ∆«¬∆¿ƒ¿»
È‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡ ,¯·b‰ È‡ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¬ƒ«∆∆»««ƒ¿À«∆≈ƒ¬ƒ

¯Ó‡pL ,·Bi‡ ‡e‰ ‡‡ ,¯·b‰ ‡e‰(ז לד, ÈÓ(איוב : «∆∆¬»ƒ∆∆¡«ƒ
Èa¯ ¯Ó‡ ,ÈÚ ‰‡¯ .ÌÈnk ‚Úl ‰zLÈ ·Bi‡k ¯·‚∆∆¿ƒƒ¿∆«««»ƒ»»√ƒ»««ƒ
‰‡¯L ÔÂÈk ,Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡ ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL¿≈««¿»»¿»¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆»»
‡È·‰ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚnÓ ‰iÚ ,˙BÂˆn‰ ÔÓ ‰iÚ È˙B‡ƒ¬ƒ»ƒ«ƒ¿¬ƒ»ƒ«¬ƒƒ≈ƒ

.B˙¯·Ú Ë·L ÈÏÚ»«≈∆∆¿»
¯Á‡ ‡ˆBÓ z‡ ,ÔlÎa „ÓÚÏ È¯ab ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆∆¿»ƒ¿«ƒ«¬…¿À»«¿≈««
‰Ó ,‰¯B˙ ‰LÓa LiL ˙BÁÎBz ÌÈzL ¯ÒÁ ‰‡Ó≈»»≈¿«ƒ»∆≈¿ƒ¿≈»«

·È˙k(ט כט, ÌÎlk,(דברים ÌBi‰ ÌÈ·v Ìz‡ : ¿ƒ«∆ƒ»ƒ«À¿∆
ÌÈ¯Bab ,ÔBÎlek ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈÓÈi˜ Ôez‡ ÔÈÓb¯˙Óe¿«¿¿ƒ«««»ƒ»≈¿ƒƒ
CLÁ ‡¯˜pL ‰f‰ ÌÏBÚa ,‚‰ È˙B‡ ,ÌlÎa „ÓÚÏ«¬…¿À»ƒ»«»»«∆∆ƒ¿»∆
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Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌBi‰ Ïk B„È CÙ‰È ·LÈ Èa C‡ ,¯B‡ ‡ÏÂ¿…«ƒ»À«¬…»»«»««ƒ
L‡È˙Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L „nÏÓ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ¿«≈∆«»»ƒ¿»≈
,Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Óe ¯ÊBÁ Ï·‡ ,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ˜Ècv‰ ÔÓƒ««ƒƒ»»«∆¬»≈¿«≈¬≈∆

.·LÈ Èa C‡ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ«ƒ»À

·ÌLk ,ÔÈ¯„‰Ò ‰Ê ,È¯BÚÂ ,¯eaˆ ‰Ê ,È¯N· ‰la .ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ∆«¿∆¿ƒ¿≈
ÏÚ ÔÈÙBÁ ÔÈ¯c‰Ò Ck ¯Na‰ ÏÚ ‰ÙBÁ ¯BÚ‰L∆»∆««»»»«¿∆¿ƒƒ«
È·k eÈ‰L Ì„‡ Èa ,ÈÓevÚ ,È˙BÓˆÚ ¯aL .Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ««¿»ƒ«¿≈»»∆»ƒ¿≈
,¯v„Îe· ‰Ê ,L‡¯ ÛwiÂ ÈÏÚ ‰a .ÌÈÓeˆÚ‰»¬ƒ»»»««««…∆¿«¿∆«

dÈa ·È˙Îc(לח ב, „‰·‡,(דניאל È„ ‰L‡¯ ‡e‰ z‡ : ƒ¿ƒ≈«¿¿≈»ƒ«¬»
.Ô„‡¯Êe· ‰Ê ,‰‡Ï˙e¿»»∆¿«¿¬»

‰Ê ,‰‡Ï˙e .Òe‡ÈÒtÒ‡ ‰Ê ,L‡¯ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈…∆«¿«¿»¿»»∆
Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÏBÚ È˙Ók È·ÈLB‰ ÌÈkLÁÓa .ÒeÈÎ¯Ë¿«ƒ¿«¬«ƒƒ«ƒ¿≈≈»»««ƒ
:·È˙Îc ,‡ÓeÒ ,ÌÈ˙Ók ÔÈ·eLÁ ‰Úa¯‡ Ï‡eÓL¿≈«¿»»¬ƒ¿≈ƒ»ƒ¿ƒ
,Ú¯BˆÓ .ÌÏBÚ È˙Ók Èp·ÈLB‰ ÌÈkLÁÓa¿«¬«ƒƒ«ƒ¿≈≈»¿»

¯Ó‡pL(יב יב, ÔÈ‡L(במדבר ÈÓe .˙nk È‰˙ ‡ Ï‡ : ∆∆¡««»¿ƒ«≈ƒ∆≈
ÏÁ¯a da ·È˙Îc ,ÌÈ· BÏ(א ל, ÈÏ(בראשית ‰·‰ : »ƒƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ

,ÂÈÒÎÓ „¯iL ÈÓe .ÈÎ‡ ‰˙Ó ÔÈ‡ Ì‡Â ÌÈ·»ƒ¿ƒ«ƒ≈»»…ƒƒ∆»«ƒ¿»»
¯Ó‡pL(יט ד, ÌÈ˙Ó(שמות ÈÎÂ ,ÌÈL‡‰ Ïk e˙Ó Èk : ∆∆¡«ƒ≈»»¬»ƒ¿ƒ≈ƒ

.Ì‰ÈÒÎpÓ e„¯iL ‡l‡ ,eÈ‰»∆»∆»¿ƒƒ¿≈∆

‚ÏL ¯bÒa ‰Ê ¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ ,‡ˆ‡ ‡ÏÂ È„Úa ¯„b .»««¬ƒ¿…≈≈«ƒ«¿»«∆«¿»∆
.ÔÈiÒ¯t ÏL ‡¯ËÒ˜ ‰Ê ¯Ó‡ ‰ÈÎ¯a Èa¯ .‡ÈÈ·¯Ú¬«¿»«ƒ∆∆¿»»«∆«¿¿»∆«¿ƒƒ
,ÈzLÁ „ÈaÎ‰ .ÌÈi˙ek ÏL ˙ÈÏËÓ ‰Ê È¯Ó‡ Ôa¯Â¿«»»»¿≈∆«¿ƒ∆ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ
Èk Ìb .˙B‡ÏbÏ‚Â ˙B‡ÈÒeÓÈ„Â ˙BÈB¯‡ ÈÏÚ „ÈaÎ‰ƒ¿ƒ»««¿ƒ¿ƒ¿»¿À¿¿»«ƒ
ÌÚ ÏÏt˙n‰ Ïk ¯Ó‡ ‡Á‡ Èa¯ ,ÚeL‡Â ˜ÚÊ‡∆¿««¬«≈««ƒ«»»«»«ƒ¿«≈ƒ
‰¯ËÚ eNÚL Ì„‡ È·Ï ‰ÓBc ‡e‰ ‰ÓÏ ¯eav‰«ƒ¿»∆ƒ¿≈»»∆»¬»»
CÏn‰ ‰Ó ,dÎB˙a B˜ÏÁ Ô˙Â „Á‡ ÈÚ ‡a ,CÏnÏ«∆∆»»ƒ∆»¿»«∆¿¿»»«∆∆
CÏn‰ Ïa˜Ó „iÓ ,dÏa˜Ó È‡ ÈÚ ‰Ê ÏÈ·La ¯ÓB‡≈ƒ¿ƒ∆»ƒ¬ƒ¿«¿»ƒ»¿«≈«∆∆
ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ˜Ècˆ ‰¯NÚ eÈ‰ Ì‡ Ck ,BL‡¯a d˙BÂ¿¿»¿…»ƒ»¬»»«ƒƒ¿ƒ
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ó ,Ì‰ÈÈa „ÓBÚ ÚL¯Â ‰ÏÙ˙aƒ¿ƒ»¿»»≈≈≈∆»«»»
Ôa¯Â .Ì˙lÙz Ïa˜Ó ÈÈ‡ ‰Ê ÚL¯ ÏÈ·La ¯ÓB‡≈ƒ¿ƒ»»∆≈ƒ¿«≈¿ƒ»»¿«»»
‡e‰ ‰ÓÏ ,ÔÈË¯Ù ÂÈNÚÓ ¯eav‰ ¯Á‡ ‡a ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ»«««ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿»
‡a ,B„aÎÏ B˙È· È·e ÂÈÒÈ¯‡ eÒÎpL CÏÓÏ ‰ÓBc∆¿∆∆∆ƒ¿¿¬ƒ»¿≈≈¿«¿»
Ì¯‚ ÈÓe ,B˙È·Á Ì˙qz CÏn‰ ¯Ó‡ ,‰B¯Á‡a „Á‡∆»»«¬»»««∆∆ƒ»≈»ƒƒ»«
¯Á‡Ï Ïlt˙n‰ Ïk Ck ,‰B¯Á‡a ‡aL È¯‰ BÏ¬≈∆»»«¬»»»«ƒ¿«≈¿««
˜ÚÊ‡ Èk Ìb :¯Ó‡ CÎÏ ,ÔÈË¯Ù ÂÈNÚÓ ¯eav‰«ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿»∆¡««ƒ∆¿«
¯eav‰ enzL ÈÙÏ ,·È˙k Ì˙N ,È˙lÙz Ì˙N ÚeM‡Â«««≈«»«¿ƒ»ƒ»«¿ƒ¿ƒ∆««ƒ
˙BLÏ eÈ‰ „eÏ ˙Ba .˙ÈÊ‚a ÈÎ¯c ¯„b .ÔB‰˙lÙz¿ƒ«¿»«¿»«¿»ƒ¿»»
.eˆÈÓÁ‰ ‡ÏL „Ú ˙B„¯BÈÂ ˙BÏlt˙Óe ˙BÏBÚÂ Ô˙qÈÚƒ»»¿ƒ¿«¿¿¿«∆…∆¡ƒ

Lc˜Ó ˙È·a ÔÁaLÂ Ô˜ÏÒ ÔÈÈÂ‰ È¯Btˆ ˙Ba‡ÏÂ ‡ ¿ƒƒ«¿»»¿»¿«¿»¿≈«¿¿»¿»
‡¯ÙÒ È‡‰Â .ÔB‰Ó ÈÓ„˜ ‰‡˙Ï ıÈ¯˜ L ¯a ‰Â‰¬»«»»≈ƒ¿≈»√»≈ƒ¿¿««¿»
,‡aeL ‡·e¯Ú ÏÎa dÈÏÈc˜ ‡¯„ÒÓ ‰Â‰ ‡Ïc‚Óc¿«¿¿»¬»¿«¿»«¿ƒ≈¿»¬»»
‡¯ÙÒ È¯Ó‡c ˙È‡Â .ÔB‰˙È ˜ÈÏ„Óe ˙ÁÂ ÁaL ˜ÈÏÒ»≈««¿»≈«¿≈»¿¿ƒ¿»¿≈«¿»
dÈ¯„Ò ËLÙe ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡aeL ‡·e¯Ú ÏÎa ‰Â‰¬»¿»¬»»¬»»≈»≈ƒ¿≈
‰Â‰ ‡„·BÚ .dÈ˙È·a ˙È·L ˙ÈÁÂ ‡Lc˜Ó ˙È·a¿≈«¿¿»¿»≈»≈¿≈≈»»¬»
˜Ù ,dÈ˙¯Bz ˙˜¯Ú ,È„¯Â È‡˜ ‰Â‰c L ¯a „Áa¿««»«¬»»¿»≈¬»«¿≈¿«

,˙È˙‡ ‡ÈÈË¯ËÒ‡ ‡cÈ‡a dÈÏ e¯Ó‡ ,eck e‰Ï ¯Ó‡»«¿«¬»≈¿ƒ¿»ƒ¿¿«¿»¬≈
ÔÈ„‰ dÈÏÚ B¯˜Â ,C¯c‰ ÁkL‡ ‡ÏÂ ÔB‰Ï ÈÂÁÓ È¯L»≈«¬≈¿¿»«¿««∆∆¿»¬≈»≈
‰Ók ,È„v‡ ,‰eÚ È˙·È˙ ˙ÈÊ‚a ÈÎ¯c ¯„b ,‰ÈÈ¯¿̃»»»«¿»«¿»ƒ¿ƒ…«ƒ»«¿ƒ¿»

¯Ó‡ z‡„(לב כא, ‡pÓÈN‰.(יחזקאל ‰eÚ ‰eÚ ‰eÚ : ¿«¿»««»«»«»¬ƒ∆»

„,ÌÈ¯zÒÓa È¯‡ .¯v„Îe· ‰Ê ,ÈÏ ‡e‰ ·¯‡ ·c .……≈ƒ∆¿«¿∆«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
.Ô„‡¯Êe· ‰Ê∆¿«¿¬»

,ÌÈ¯zÒÓa È¯‡ .Òe‡ÈÒtÒ‡ ‰Ê ,·¯‡ ·c ,¯Á‡ ¯·c»»«≈……≈∆«¿«¿»¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯Ó‡„k ,È‰ÏÈz .ÈÁMÙÈÂ ¯¯BÒ ÈÎ¯c .ÒeÈÎ¯Ë ‰Ê∆¿»ƒ¿»«≈«¿«¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ«
BzL˜ C¯c .˙ÈÚÈ·Ma B˙B‡ ÔÈ¯LB˜ ÁLÙpL ÔÏÈ‡ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ»««¿
¯Ó‡ „Á ,ÔÈ‡¯BÓ‡ ÔÈ¯z ,ıÁÏ ‰¯hÓk È·ÈviÂ««ƒ≈ƒ¿«»»«≈¿≈»»ƒ«¬«
Ïk‰L ÌÈvÁ ˙¯B˜k ¯Ó‡ „ÁÂ ,‡ÒÈ¯tÒ‡Ï ‡Ó¯e·k¿¿»¿«¿¿ƒ»¿«¬«¿«ƒƒ∆«…
„ÓÚÏ È¯a‚Â ¯Ó‡ Ô„eÈ Èa¯ .˙·v ‡È‰Â da ÌÈ¯BÓƒ»¿ƒƒ∆∆«ƒ»»«¿ƒ¿«ƒ«¬…
LiL ˙BÁÎBz ÈzL ¯ÒÁ ‰‡Ó ¯Á‡ ‡ˆBÓ z‡ ,ÔlÎa¿À»«¿≈««≈»»≈¿≈»∆≈

·È˙k ‰Ó ,‰¯B˙ ‰LÓa(ט כט, ÌÈ·v(דברים Ìz‡ : ¿ƒ¿≈»«¿ƒ«∆ƒ»ƒ
„ÓÚÏ ÌÈ¯Bab ÔÈÓÈi˜ Ôez‡ ÔÈÓb¯˙Óe ,ÌÎlk ÌBi‰«À¿∆¿«¿¿ƒ«««»ƒƒƒ«¬…

.ÔlÎa¿À»

‰¯Ó‡ ·¯ ,Ï‡eÓLe ·¯ ,B˙tL‡ Èa È˙ÈÏÎa ‡È·‰ .≈ƒ¿ƒ¿…»¿≈«¿»«¿≈«»«
Ì„‡ Èa ¯Ó‡ Ï‡eÓLe .dÈ¯BÓ‡ Èa ,dÈÎÈÙB‡ Èa¿≈ƒ≈¿≈¬≈¿≈»«¿≈»»
.ÈÏÚ Ô‡È·‰ ,˙BtL‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ‰a¯‰ ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ«¿≈ƒƒ«¿≈ƒ»»«

·È˙k ,ÈnÚ ÏÎÏ ˜ÁN È˙ÈÈ‰(יג סט, ·È(תהלים eÁÈNÈ : »ƒƒ¿…¿»«ƒ¿ƒ»ƒƒ
Èz·a ÔÈ·LBÈ Ô‰L ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ el‡ ,¯ÚL È·LÈ¿≈»«≈À»»∆≈¿ƒ¿»≈
,¯ÎL È˙BL ˙BÈ‚e .˙B‡ÈÒ˜¯˜ Èz··e ˙B‡ÈË¯z«¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
Ô‰ ,ÔÈ¯kzLÓe ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ·LBÈ Ô‰L ¯Á‡Ó≈««∆≈¿ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈
‡Ïc ÔÈ‚a ÌÈ¯ÓB‡Â Èa ÌÈ‚ÈÚÏÓe Èa ÔÈÁÈNÓe ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿ƒƒƒ«¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»
,el‡Ï el‡ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,È‡„e‰Èk ‡·B¯ÁÏ CB¯ˆƒ¿¿»»ƒ»≈¿≈¿ƒ≈»≈
‡˜eÏÁk ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÈÁÓ ÈÚa z‡ ÌÈL ‰nk«»»ƒ«¿»≈¿≈¿≈¿ƒ«¬»
˙B‡ÈË¯ËÏ ÏÓb‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓe .‡zaLc È‡„e‰Ècƒ»≈¿««»«¿ƒƒ∆«»»¿«¿ƒ
el‡Ï el‡ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÂÈÏÚ BlL ÔÈ˜eÏÁ‰Â Ì‰lL∆»∆¿«¬ƒ∆»»¿≈¿ƒ≈»≈
eÏl‰ ÌÈ„e‰i‰ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,Ïa‡˙Ó ‰Ê ‰Ó ÏÚ«»∆ƒ¿«≈¿≈¿ƒ«¿ƒ«»
ÌÈÁBÁ‰ eÏÎ‡Â ˜¯È Ì‰Ï ÔÈ‡Â Ô‰ ˙ÈÚÈ·L È¯ÓBL¿≈¿ƒƒ≈¿≈»∆»»¿»¿«ƒ
ÒBÓen‰ ˙‡ ÌÈÒÈÎÓe .Ì‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰Â ‰Ê ÏL∆∆¿ƒ¿«≈¬≈∆«¿ƒƒ∆«
el‡ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÁeÏb BL‡¯Â Ì‰lL ÔB¯Ë‡ÈzÏ«≈«¿∆»∆¿…»«¿≈¿ƒ≈
¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Ál‚Ó ‰Ê ÏL BL‡¯ ‰Ó ÏÚ el‡Ï»≈«»…∆∆¿À»¿≈
Ì‰M ‰Ó ÏÎÂ ,Ô‰ ˙B˙aL È¯ÓBL eÏl‰ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ«»¿≈«»≈¿»«∆≈
Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,˙aMa ÌÈÏÎB‡ ˙aM‰ ˙BÓÈ Ïk ÔÈÚÈ‚È¿≈ƒ»¿««»¿ƒ««»¿≈»∆
ÌÈÏM·Óe Ì‰È˙BhÓ ÌÈ¯·BL Ì‰Â ,Ì‰a ÏM·Ï ÌÈˆÚ≈ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒƒ≈∆¿«¿ƒ
ÔÈÎÒÂ ¯ÙÚa ÌÈ¯tÚ˙Óe ı¯‡a ÔÈLÈ Ì‰Â ,Ô‰a»∆¿≈¿≈ƒ»»∆ƒ¿«¿ƒ∆»»¿»ƒ

.¯˜Èa ÔÓM‰ CÎÈÙÏ ,ÔÓLa¿∆∆¿ƒ»«∆∆¿…∆

Ì‰L Ï‡¯NÈ el‡ ,¯ÚL È·LÈ È· eÁÈNÈ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»ƒƒ¿≈»«≈ƒ¿»≈∆≈
È˙BL ˙BÈ‚e ,˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ Èz·a ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ≈
ÔÈ¯kzLÓe ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ·LBÈ Ô‰L ¯Á‡Ó ,¯ÎL≈»≈««∆≈¿ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
È‰e ˙BÈ˜ ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈ·LBÈ ,·‡a ‰ÚLz ˙„eÚÒaƒ¿«ƒ¿»¿»¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ
ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ‰Ê ,ÌÈ¯B¯n· ÈpÚÈaN‰ .‰ÎÈ‡a¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ∆»ƒ∆
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רמה dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ÏÈÏa ÈpÚÈaN‰M ‰Ó ,‰ÚÏ ÈpÂ¯‰ƒ¿«ƒ«¬»«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈»ƒ
ÏÈÏ ÈÂ‰ ,‰ÚÏ ·‡a ‰ÚLz ÏÈÏa ÈpÂ¯‰ ,ÁÒt ÏL∆∆«ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»¿»«¬»¡≈≈
.·‡a ‰ÚLz ÏÈÏ ‡e‰ ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ»ƒ∆∆«≈ƒ¿»¿»

ÂÁ Èa¯ ÏL B·a ‰NÚÓ ,ÈpL ıˆÁa Ò¯‚iÂ .Ôa ‰È ««¿≈∆»»ƒ»«¬∆ƒ¿∆«ƒ¬«¿»∆
e‰e‚¯‰Â ,ÔÊ¯ ˙‡ ‰l‚Â ÌÈËÒÏÏ ¯aÁ˙pL ÔBÈ„¯z¿«¿∆ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»»«¬»
e‰e˙ ÌÈÓÈ ‰LÏL ¯Á‡Ï .˙B¯B¯ˆe ¯ÙÚ ÂÈt e‡ÏÓeƒ¿ƒ»»¿¿««¿»»ƒ¿»
‡ÏÂ ÂÈ·‡ „B·k ÈtÓ ÂÈÏÚ Òl˜Ï eLw·e ,‡·ÈÏÎaƒ¿ƒ»ƒ¿¿«≈»»ƒ¿≈¿»ƒ¿…
Á˙t ,Èa ÏÚ ¯Ó‡ È‡Â BÏ eÁÈp‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÔÁÈp‰ƒƒ»»«»∆«ƒ«¬ƒ…««¿ƒ»«

¯Ó‡Â(יד יג ה, È¯BÓ(משלי ÏB˜a ÈzÚÓL ‡ÏÂ : ¿»«¿…»«¿ƒ¿»
Ú¯ ÏÎ· È˙ÈÈ‰ ËÚÓk .ÈÊ‡ È˙Èh‰ ‡Ï È„nÏÓÏÂ¿ƒ¿«¿«…ƒƒƒ»¿ƒƒ¿«»ƒƒ¿»»

ÂÈÏÚ ˙‡¯˜ Bn‡Â .‰„ÚÂ Ï‰˜ CB˙a(כה יז, ÒÚk(משלי : ¿»»¿≈»¿ƒ»»»»««
˙‡¯˜ B˙BÁ‡ .Bz„ÏBÈÏ ¯ÓÓe ÏÈÒk Ôa ÂÈ·‡Ï¿»ƒ≈¿ƒ∆∆¿«¿¬»»

ÂÈÏÚ(יז כ, ÏnÈ‡(משלי ¯Á‡Â ¯˜L ÌÁÏ LÈ‡Ï ·¯Ú : »»»≈»ƒ∆∆»∆¿««ƒ»≈
,·‡a ‰ÚLz ˙„eÚqÓ ‡e‰L Ïk Ô˙e .ıˆÁ e‰ÈÙƒ»»¿«»∆ƒ¿«ƒ¿»¿»
ÈL ÏÎ‡ÏÂ ,ÔÈÈ ˙BzLÏÂ ,¯Na ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡»∆¡…»»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡…¿≈
‰ÚLz ˙„eÚqÓ BÈ‡L ÏÎÂ .CeÒÏÂ ıÁ¯ÏÂ ,ÔÈÏÈL·z«¿ƒƒ¿ƒ¿…¿»¿»∆≈ƒ¿«ƒ¿»
ÈL ÏÎ‡ÏÂ ,ÔÈÈ ˙BzLÏÂ ¯Na ÏÎ‡Ï ¯zÓ ,·‡a¿»À»∆¡…»»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡…¿≈
„Á ·ÈÒ BÏÎ‡Ó Ïk ÏÈÎ‡ ‡e‰c ÔÓ ·¯ .ÔÈÏÈL·z«¿ƒƒ«ƒ¿»≈»«¬»¿≈«
˙„eÚÒ ‡È‰ BÊ ¯Ó‡Â ÌË˜ dÈÏÚ ·‰ÈÂ ˙ÈÁt ˙t«»ƒƒ«¬≈¿»«¬«ƒ¿«
ÈpL ıˆÁa Ò¯‚iÂ :¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»¿«≈«∆∆¡«««¿≈∆»»ƒ»
,‰·BË È˙ÈL ÈLÙ ÌBÏMÓ ÁÊzÂ .¯Ù‡a ÈpLtÎ‰ƒ¿ƒ«ƒ»≈∆«ƒ¿«ƒ»«¿ƒ»ƒƒ»
Èa¯c dÈ¯a ‰ÈÁ Èa¯ ÌLa ÈÒBÈ Èa¯a ¯ÊÚÏ‡ Èa«̄ƒ∆¿»»¿«ƒ≈¿≈«ƒ¬«¿»¿≈¿«ƒ
‰ÎÈÏB‰L ÔÈ¯ÒÈ˜a ˙Á‡ ‰M‡a ‰NÚÓ ,¯Ó‡ e‰a‡«»»««¬∆¿ƒ»««¿≈»ƒ∆ƒ»
Èa ˙‡ „nÏ BÏ ‰¯Ó‡ „Á‡ ÌBzÁ Ïˆ‡ da ˙‡∆¿»≈∆«¿∆»»¿»«≈∆¿ƒ
È‡Â ÌÈL ‰MÓÁ ÈÏˆ‡ ÔÈzÓÈ dÏ ¯Ó‡ ,˙en‡À»»«»«¿ƒ∆¿ƒ¬ƒ»»ƒ«¬ƒ
LÈ ÔÈÈÓ ‰nk .‰hÁa ÔÈÈÓ ˙B‡Ó LÓÁ B„nÏÓ¿«¿¬≈≈ƒƒ¿ƒ»«»ƒƒ≈
.ÔÈÓ ‡Ïc ÌÈhÁ ,˙ÈpÓ ÈhÁa ¯Ó‡ ‡Á‡ Èa¯ ,‰hÁa¿ƒ»«ƒ«»»«¿ƒ≈ƒƒƒƒ¿»¿ƒ
Èa¯ .˙ÈpÓ ÔÈÓk ÔÈhÁa ˙B‡Ó LÓÁ È¯Ó‡ Ôa¯Â¿«»»»¿≈¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒƒ«ƒ
ÔÈzL „Ú ÔB‰Ï ÔÈ·LÁÂ ÔÈ·˙È BÂ‰ Ô˙BÈ Èa¯Â ‡ÈÁ¬ƒ»¿«ƒ»»¬»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒƒ
‰NÚÓ ,ÈÒBÈ Èa¯a ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ „BÚÂ .ÔB‰Ï eÓ˜Â¿»¿¿»««ƒ∆¿»»¿«ƒ≈«¬∆
,ÒËBÎ¯t „Á Ïˆ‡ da ˙‡ ‰ÎÈÏB‰L ˙Á‡ ‰M‡a¿ƒ»««∆ƒ»∆¿»≈∆««¿»
ÈÏˆ‡ ÔÈzÓÈ dÏ ¯Ó‡ ,˙en‡ Èa ˙‡ „nÏ BÏ ‰¯Ó‡»¿»«≈∆¿ƒÀ»»«»«¿ƒ∆¿ƒ
ÚÓL .‰ˆÈ·a ÔÈÈÓ ‰‡Ó B„nÏÓ È‡Â ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ«¬ƒ¿«¿≈»ƒƒ¿≈»»«
Èa¯ ÚÓL .ÌÏBÚa ‰·BË LiL eÈ‡¯ ‡Ï ¯Ó‡Â Èa«̄ƒ¿»«…»ƒ∆≈»»»»««ƒ
‰·BË LiL eÚÓL ‡Ï ¯Ó‡Â ‡zÙÏÁ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆¬«¿»¿»«…»«¿∆≈»
È·¯Úa ÔÈ·ÈˆÏ ÏÊ‡ ‰¯È˙a Ôa ‰„e‰È Èa¯ .ÌÏBÚa»»«ƒ¿»∆¿≈»¬«ƒ¿ƒƒ¿«¿≈
‡˙‡Â ‡˙eÏb LÈ¯ ÚÓL ,˜ÒÙe ÏÎ‡ ,‡a¯ ‡ÓBˆ»«»¬«¿«¿«≈»»«¬»
˙ÈlÎ‡ dÈÏ ¯Ó‡ .Èa¯ ÈÏÚ ÁbLÈ dÈÏ ¯Ó‡ ,dÈa‚Ï¿«≈¬«≈«¿«¬««ƒ¬«≈¬«ƒ
ÔÈ¯Ó‡ ÔB‰È ‡Ïc Èa¯ ÈÏÚ ÁbLÈ dÈÏ ¯Ó‡ .˙È˜ÒÙe¿«ƒ¬«≈«¿«»««ƒ¿»¿»¿ƒ
ÔÂÈk .dÈnÚ ÏÊ‡ ,ÈBÏÚ Á¯ËÓ ÌeÏk dÈ·LÁ ‡Ï»¬»≈¿«¿«¬¬«ƒ≈≈»
„Á ÔÏ È˙ÈÈÓ z‡c ˜ÈÏÈËt ,È¯a ,‡ÈÏËÏ ¯Ó‡ ÏÊ‡c«¬«¬«¿«¿»¿ƒ»ƒƒ¿«¿«¿≈»«
ÔeÏÎ‡c ÔÓ ,È¯BÁ‡ ÔÓÊ ÔÏ È˙ÈÈ˙ ‡Ï ÈÈÓ„˜ ÔÓÊ¿«√»«»«¿≈»¿«√≈ƒ«¬»
˜ÈÏÈËt ÏkÓ ÏÎ‡ ,ÔÈ˜ÏÈËt ÔÈÓz ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÈ˙ÈÈ‡«¿ƒ√»≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ¬«ƒ»»ƒƒ
ÔÓ Èa¯ dÈÏ ¯Ó‡ ,Òk „Á ÒÈËt ÏkÓe ˙t „Á««ƒ»¿ƒ«»¬«≈«ƒƒ
,ÔÈ˜ÏÈËt ÔÈÓz CÓ„˜ ÔB˙ÈÈ‡ ˙È˜ÒÙe ˙ÈÏÎ‡c«¬»ƒ¿»ƒ«¿√»»¿»ƒ»ƒ¿ƒ
ÒÈËt ‡„ÁÓe ˙È˙t ‡„Á Èa¯ ÏÎ‡ È˜ÈÏÈËt ‡„ÁÓ≈»»»ƒƒ≈»««ƒ»»¿ƒ≈»»¿ƒ

‡È‰c ,‡LÙ dÏ Ô¯˜ ‰n·e ¯Ó‡ ,Òk „Á Èa¯ ÈzLÈ‡ƒ¿≈«ƒ«»¬««∆»«»«¿»¿ƒ
ÏÊ‡ e‰a‡ Èa¯ .‰LÈÙ ‡È‰ dÏ ·È‰È˙È‡c ‰Ók¿»¿ƒ¿¿≈»ƒ¿ƒ»«ƒ«»¬«
ÔÈÓz dÈn˜ ÔB˙ÈÈ‡ ,‡LÈ¯ ÈÒBÈ Èa‚ Ïa˜˙‡Â ‰¯ˆ·Ï¿»¿»¿ƒ¿«≈«≈≈≈»«¿«≈¿»ƒ
‰Â‰ ‡Ïc Èa¯ ÒBÚÎÈ ‡Ï dÈÏ ¯Ó‡ ,ÛBÚc ÔÈÁÓ ÈÈÓƒ≈…ƒ¿¬«≈»ƒ¿«ƒ¿»¬»
‡Ïc ‡l‡ ‡LÈ¯ ÈÒBÈ dÈÏ ÔÈÈ¯˜ ‡ÏÂ ,˜ÙÒ ‡„È≈̂»»≈¿»«¿»≈≈≈»∆»¿»
ÏÊ‡ ‡a¯ ‡iÁ Èa¯ .ÛBÚc ÔÈÁÓ ‡l‡ dÈÏÎ‡Ó ‰Â‰¬»«¬»≈∆»…ƒ¿«ƒƒ»«»¬«
e˙ÈÈ‡ ,ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ Èab Ïa˜˙‡Â ,‡ÓB¯„Ï¿»»¿ƒ¿«≈«≈«ƒ¿À«∆≈ƒ«¿
‡zaLa dÈÏ ¯Ó‡ .ÔÈÏÈL·z ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚ dÈn˜Ï¿«≈∆¿ƒ¿«¿»»«¿ƒƒ¬«≈¿««»
¯˙·Ï .ÔB‰Ï ÔÈÏÙk Ô‡ dÈÏ ¯Ó‡ ,ÔÈ„·Ú Ôez‡ ‰Ó»«»¿ƒ¬«≈¬«»¿ƒ¿¿»«
Èab Ïa˜˙‡Â ‡È¯·ËÏ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ‡˙‡ ÔÈÓBÈƒ¬»«ƒ¿À«∆≈ƒƒ¿∆¿»¿ƒ¿«≈«≈
ÔÈBÓk¯c ÚLB‰È Èa¯c ÈB„ÈÓÏ˙Ï ·‰ÈÂ ‡a¯ ‡iÁ Èa«̄ƒƒ»«»ƒ«¿«¿ƒ¿«ƒ¿À««¿¿ƒ
˜ÁˆÈ Èa¯ .dÈ‚‰Ók ÔBÎa¯Ï e„È·ÚÂ eÏÈÊ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ«¬ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈«ƒƒ¿»
˙BÓÈ ÔÈÓk ‡˙„eÚÒ ¯cÒÓÏ Ú„È ‰Â‰ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯a¿«ƒ¡ƒ∆∆¬»»«¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿«¿
dÈÏ ‰Â‰ ‡Ï „k ,„È·Ú ‰Â‰ dÈÏ ‰Â‰ „k .‰nÁ‰««»«¬»≈¬»»≈«»¬»≈
.ÔB‰˙È ÈL˙È ‡Ïc ÔÈ‚a ,ÔB‰ÈÏÚ ÈÓe ÔÈÈÚ¯b ·ÈÒ¿≈«¿ƒƒ¿≈¬≈¿ƒ¿»ƒ¿¿≈«¿

.‰·BË È˙ÈL»ƒƒ»

ÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯ BÊ Ï‡ÈÏÓ‚ Ôa ÔBÚÓL Ôa¯ ¯Ó‡Ì »««»ƒ¿∆«¿ƒ≈¿ƒ«»«ƒ¿«¿«ƒ
.'‰Ó ÈzÏÁB˙Â ÈÁˆ „·‡ ¯Ó‡Â .ıÁ¯n‰ ¯Á‡«««∆¿»»…«»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈

‡e‰ Ce¯a LB„w‰MÓ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿∆»ƒƒ∆«»»
ÌÁ¯Óe ¯ÊBÁ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ˜Ècv‰ ÔÓ L‡È˙Óƒ¿»≈ƒ««ƒƒ»»«∆≈¿«≈

.ÈÁˆ „·‡ ¯Ó‡Â :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¬»ƒ¿ƒ»…«»«ƒ¿ƒ

ÊÈÙÏ ˙¯ÓB‡ Ï‡¯NÈ ˙Òk ,È„e¯Óe ÈÈÚ ¯ÎÊ .¿»»¿ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆∆ƒ¿≈
ÔÈÈepÚ ¯ÎÊ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»ƒ∆»¿…ƒƒ
È˙ÈÂ¯‰L ÔÈ¯eqÈÂ ,Ea Èz„¯nL È„e¯Óe ,È˙ÈpÚL∆À≈ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ¿¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ
Èa¯ Èz .¯BkÊz ¯BÎÊ .el‡a el‡ e‡ˆÈ ,LB¯Â ‰ÚÏ«¬»»»¿≈»≈»ƒ¿»≈«ƒ
eÈ‰Â BnÚ ÂÈa eÈ‰Â ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆiL CÏÓÏ ÏLÓ ‡iÁƒ»»»¿∆∆∆»»«ƒ¿»»¿»»»ƒ¿»
ÂÈa eÈ‰ ‡ÏÂ Bc·Ï CÏn‰ ‡ˆÈ ¯ÁÓÏ .B˙B‡ ÔÈËÈ˜Ó«¿ƒƒ¿»»»»«∆∆¿«¿…»»»
elÙ‡Â ÈnÚ Èa eÈ‰ È‡ÂÏ‰ CÏn‰ ¯Ó‡ ,BnÚƒ»««∆∆«¿«»»«ƒƒ«¬ƒ
,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ê CÏn‰ ,Ck .È˙B‡ ÌÈËÈ˜Ó«¿ƒƒƒ»«∆∆∆«»»
ÔÈ‡ˆBÈ Ï‡¯NÈ eÈ‰L ‰ÚLa .Ï‡¯NÈ el‡ ,ÂÈa»»≈ƒ¿»≈¿»»∆»ƒ¿»≈¿ƒ
ÔÂÈk ,Ì‰nÚ ‡ˆBÈ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»»»«»»≈ƒ»∆≈»
Ï‡¯NÈ eÈ‰ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ ,Ì‰nÚ ‡ˆÈ ‡Ï e‰eÒÈÚÎ‰L∆ƒ¿ƒ…»»ƒ»∆¿≈»∆…»ƒ¿»≈
eÈ‰ elÙ‡Â ÈnÚ Ï‡¯NÈ eÈ‰ È‡Âl‰ ¯Ó‡ ,ı¯‡a»»∆»««¿«»ƒ¿»≈ƒƒ«¬ƒ»

ÌÈ˜eÒt ‰LÏL ÔÏ ˙È‡Â ,È˙B‡ ÌÈÒÈÚÎÓ(א ט, :(ירמיה «¿ƒƒƒ¿ƒ»¿»¿ƒ
ÈnÚ ÈnÚ ÔzÈ ÈÓ ,ÌÈÁ¯‡ ÔBÏÓ ¯a„n· ÈzÈ ÈÓƒƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¿…¿ƒƒƒ≈«ƒƒƒ

·È˙Îe .¯a„na ‰È‰Lk L‡¯Ók(יז לו, Ôa(יחזקאל : ¿≈…¿∆»»«ƒ¿»¿ƒ∆
:ÔÈ„‰Â ,'Â‚Â Ì˙Ó„‡ ÏÚ ÌÈ·LÈ Ï‡¯NÈ ˙Èa Ì„‡»»≈ƒ¿»≈¿ƒ««¿»»¿»≈

.ÈLÙ ÈÏÚ ÁBL˙Â ¯BkÊz ¯BÎÊ»ƒ¿¿»«»««¿ƒ

¯ÎBÊ ‰z‡L È‡ Ú„BÈ ,¯BkÊz ¯BÎÊ Ô„eÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»ƒ¿≈«¬ƒ∆«»≈
,ÈLÙ ÈÏÚ ÁBL˙Â ‰NÚ‡ ‰Ó Ï·‡ ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡À»»¬»»∆¡∆¿»«»««¿ƒ
dÈLÙ ,ÔÈË˜ „È·Ú ‡ÈÓLc „Ú ‰¯Ó‡ ‡Ï˙Ó«¿»»¿»«ƒ¿≈»¬≈¿ƒ«¿≈
.ÏÈÁB‡ Ôk ÏÚ ÈaÏ Ï‡ ·ÈL‡ ˙‡Ê .˙˜Ù ‡ÈË˜cƒ¿ƒ»»¿«…»ƒ∆ƒƒ«≈ƒ
‰ÓÏ ÏLÓ ¯Ó‡ ÔÁBÈ Èa¯ ÌLa ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa«̄ƒ«»««¬»¿≈«ƒ»»»«»»¿»
‰a˙k dÏ ·˙ÎÂ ‰B¯ËÓ ‡NpL CÏÓÏ ,‰ÓBc ¯·c‰«»»∆¿∆∆∆»»«¿»¿»«»¿À»
Ck ,CÈÏ ‰NBÚ È‡ ˙BtÁ CÎÂ Ck dÏ ¯Ó‡Â ,‰a¯Ó¿À»¿»«»»¿»À¬ƒ∆ƒ»
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`dkiרמו zlibnl dax yxcn
dax dki`

CÏn‰ dÁÈp‰ .CÈÏ Ô˙B È‡ ˙B·BË ˙BÂb¯‡ CÎÂ¿»«¿¿»¬ƒ≈ƒƒƒ»«∆∆
‰È˙BÎL eÒÎ .ÌLÏ ¯Á‡Â Ìi‰ ˙È„ÓÏ BÏ CÏ‰Â¿»«ƒ¿ƒ««»¿≈≈¿»ƒ¿¿¿≈∆»
CÁÈp‰ dÏ ˙B¯ÓB‡Â d˙B‡ ˙BËÈ˜Ó eÈ‰Â ‰Ïˆ‡∆¿»¿»«¿ƒ»¿¿»ƒƒ≈
,CÈÏÚ ¯ÊBÁ BÈ‡ ·eLÂ ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ BÏ CÏ‰Â CÏn‰«∆∆¿»«ƒ¿ƒ««»¿≈≈»«ƒ
d˙Èa CB˙Ï ‰ÒÎpL ÔÂÈÎÂ ,˙Áp‡˙Óe ‰ÎBa ‰˙È‰Â¿»¿»»ƒ¿«««¿≈»∆ƒ¿¿»¿≈»
d˙a˙Îa ‰‡B¯Â ,˙‡¯B˜Â d˙a˙k ‰‡ÈˆBÓe ˙Á˙Bt««ƒ»¿À»»¿≈¿»ƒ¿À»»
˙B·BË ˙BÂb¯‡ CÎÂ Ck ,‰NBÚ È‡ ˙BtÁ CÎÂ Ck»¿»À¬ƒ∆»¿»«¿¿»
‡a ÌÈÓÈÏ .˙ÓÁ˙Ó ‰˙È‰ „iÓ ,CÈÏ Ô˙B È‡¬ƒ≈ƒƒ»»¿»ƒ¿«∆∆¿»ƒ»
Ïk ÈÏ zzÓ‰ CÈ‡ dÓz È‡ Èza dÏ ¯Ó‡ ,CÏn‰«∆∆»«»ƒƒ¬ƒ»≈«≈ƒ¿«¿¿ƒ»
‰a˙k ‡ÏÓÏ‡ CÏn‰ ÈB„‡ BÏ ‰¯Ó‡ ,ÌÈM‰ Ô˙B‡»«»ƒ»¿»¬ƒ«∆∆ƒ¿»≈¿À»
Ck .È˙BÎL Èe„a‡ ¯·k ÈÏ z˙Â z·˙kL ‰a¯Ó¿À»∆»«¿»¿»«»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈«»
,Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡Â Ï‡¯NÈ ˙‡ ÔÈBÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒƒ∆ƒ¿»≈¿¿ƒ»∆
„BÚ ,ÌkÓ B˙ÈÎL ˜lÒÂ ÌkÓ ÂÈt ¯ÈzÒ‰ ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆ƒ¿ƒ»»ƒ∆¿ƒ≈¿ƒ»ƒ∆
ÔÂÈÎÂ ,ÔÈÁ‡˙Óe ÔÈÎBa Ô‰Â ,ÌÎÈÏÚ ¯ÊBÁ BÈ‡≈≈¬≈∆¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿≈»
‰¯Bza ÔÈ¯B˜Â ˙BL¯„Ó Èz·Ïe ˙BiÒÎ Èz·Ï ÔÈÒÎpL∆ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ«»

·e˙kL ÔÈ‡ˆBÓe(ט כו, È˙È¯Ù‰Â(ויקרא ÌÎÈÏ‡ È˙ÈÙe : ¿ƒ∆»»ƒƒ¬≈∆¿ƒ¿≈ƒ
,ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â ÌÎÎB˙a ÈkLÓ Èz˙Â ÌÎ˙‡∆¿∆¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿∆¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆
Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‰l‡b‰ ı˜ ‡B·iLk ¯ÁÓÏ .ÔÈÓÁ˙Ó Ô‰Â¿≈ƒ¿«¬ƒ¿»»¿∆»≈«¿À»≈»∆
C‡È‰ ÌkÓ dÓz È‡ Èa Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»¿ƒ¿»≈»«¬ƒ»≈«ƒ∆≈«
ÂÈÙÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÌÈM‰ Ô˙B‡ Ïk ÈÏ ÌzzÓ‰ƒ¿«¿∆ƒ»»«»ƒ¿≈¿ƒ¿»»
¯·k eÏ z˙pL E˙¯Bz ÈÏel‡ ÌÏBÚ ÏL BBaƒ̄∆»ƒ≈»¿∆»«»»¿»
,ÈaÏ Ï‡ ·ÈL‡ ˙‡Ê :¯Ó‡ CÎÏ .˙Bn‡‰ ee„a‡ƒ¿»À¿»∆¡«…»ƒ∆ƒƒ

¯Ó‡pL ,‰¯Bz ‡l‡ ˙‡Ê ÔÈ‡Â(מד ד, ÊÂ‡˙(דברים : ¿≈…∆»»∆∆¡«¿…
¯Ó‡ „Âc ÔÎÂ .‰¯Bz‰(צב קיט, ˙E˙¯B(תהלים ÈÏeÏ : «»¿≈»ƒ»«≈»¿

ÌÈ„ÁÈÓe ,BÏ ÏÈÁB‡ Ôk ÏÚ .ÈÈÚ· Èz„·‡ Ê‡ ÈÚLÚL«¬À»»»«¿ƒ¿»¿ƒ«≈ƒ¿«¬ƒ
ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÌBia ÌÈÓÚt ÈzL BÓL(ד ו, ÚÓL(דברים : ¿¿≈¿»ƒ«¿¿ƒ¿«

.„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¡…≈∆»

Á¯Ó‡ ,ÂÈÓÁ¯ eÏÎ ‡Ï Èk eÓ˙ ‡Ï Èk '‰ ÈcÒÁ .«¿≈ƒ…»¿ƒ…»«¬»»«
L‡È˙Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰MÓ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»ƒƒ∆«»»ƒ¿»≈
,Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Óe ¯ÊBÁ ‡e‰ ,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ˜Ècv‰ ÔÓƒ««ƒƒ»»«∆≈¿«≈¬≈∆
ÌÈL„Á .eÓ˙ ‡Ï Èk '‰ ÈcÒÁ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ«¿≈ƒ…»¿¬»ƒ
ÏÚ È¯cÒkÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,E˙eÓ‡ ‰a¯ ÌÈ¯˜aÏ«¿»ƒ«»¡»∆»««ƒ¬∆¿«¿¿ƒ«
ÔÈÚ„BÈ e‡ ,¯˜·e ¯˜a ÏÎa eLcÁÓ ‰z‡L∆«»¿«¿≈¿»…∆…∆»¿ƒ

.ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙Ï ‰a¯ E˙eÓ‡L∆¡»¿«»ƒ¿ƒ««≈ƒ

Ô¯˜·a eLcÁÓ ‰z‡L ÏÚ ‡a‡ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿««»«∆«»¿«¿≈¿»¿»
.eÏ‡‚Ï ‰a¯ E˙eÓ‡L ÔÈÚ„BÈ e‡ ,˙BiÎÏÓ ÏL∆«¿À»¿ƒ∆¡»¿«»¿»√≈

Ce¯a LB„w‰ ‡¯Ba ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa BaÏÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆¿¿»»≈«»»
‰L„Á ‰¯ÈL ÔÈ¯ÓB‡Â ÌÈL„Á ÌÈÎ‡ÏÓ ÏL ˙k ‡e‰«∆«¿»ƒ¬»ƒ¿¿ƒƒ»¬»»

.Ì‰Ï ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ»∆
‡‰Â BaÏÁ Èa¯Ï Èz·L‰ ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆∆¿»≈«¿ƒ¿«ƒ∆¿¿»

·È˙Î(כו לב , ‰ÁM¯,(בראשית ‰ÏÚ Èk ÈÁÏL ¯Ó‡iÂ : ¿ƒ«…∆«¿≈ƒƒ»»«»«
Ô‰ Ï‡ÎÈÓe Ï‡È¯·b ,È˜BÁÏ z¯·Ò ‰˜BÁ ÈÏ ¯Ó‡»«ƒ¬»¿«¿¿«¬≈ƒ«¿ƒ≈ƒ»≈≈
‡Ï ÔeÈ‡Â ÔÈÙlÁ˙Ó ÌlÎc ,‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ¯N Ô‰≈»ƒ∆«¿»¿À»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
Èa¯ ˙‡ Ï‡L ˙BÓˆÚ ˜ÈÁL Òe‡i¯„‡ .ÔÈÙÏÁ˙Óƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¬»»«∆«ƒ
ÌBÈ ÏÎa ÌÈ¯ÓB‡ Ìz‡ ,BÏ ¯Ó‡ ,‰ÈÁ Ôa ÚLB‰È¿À«∆¬«¿»»««∆¿ƒ¿»

ÌÈÎ‡ÏÓ ÏL ˙k ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡¯Ba ÌBÈÂ»≈«»»«∆«¿»ƒ
¯Ó‡ ,Ì‰Ï ÔÈÎÏB‰Â ‰L„Á ‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈL„Á¬»ƒ¿¿ƒƒ»¬»»¿¿ƒ»∆»«
Ô‰ ÔÓ dÈÏ ¯Ó‡ .ÔÈÏÊ‡ ÔeÈ‡ Ô‡Ïe BÏ ¯Ó‡ .ÔÈ‡ BÏƒ»«¿»ƒ»¿ƒ»«≈ƒ»
ÔÓ BÏ ¯Ó‡ .ÔÈÈ¯a˙Ó ÔÈpÓ dÈÏ ¯Ó‡ .e‡È¯a˙Óc¿ƒ¿¿ƒ»«≈ƒ«ƒƒ¿»¿»»«ƒ
,¯ec ¯‰c dÈ˜ÒÈÚ ‰Óe dÈÏ ¯Ó‡ .¯ec ¯‰ ÔÈ„‰»≈¿«¿»«≈»ƒ¿≈ƒ¿«¿
‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏa ‡Ï ˜ÈÒt ‡Ïc ‡c¯È ÔÈ„‰k dÈÏ ¯Ó‡»«≈¿»≈«¿¿»¿»»≈»¿≈¿»¿»
‡ÓÓÈa Cl‰Ó ‡c¯È ÔÈÈ‰Â dÈÏ ¯Ó‡ .‡ÓÓÈa ˜ÈÒt»≈ƒ»»»«≈¿ƒƒ«¿¿»¿«≈ƒ»»
¯BÚt ˙È·a ‡ÈÂ‰ ¯Ë dÈÏ ¯Ó‡ .‡ÈÏÈÏa ˜ÈÒÙe»≈¿≈¿»»«≈»≈¬≈»¿≈¿
.‡ÈÏÈÏa Cl‰Ó Ck ‡ÓÓÈa Cl‰Óc ‰Ók ‡c¯È ÔÈ„‰Â¿»≈«¿¿»¿»ƒ¿«≈ƒ»»»¿«≈¿≈¿»
ÔÓ dÈÏ ¯Ó‡ ,˜ÈÙ ¯eÈc ¯‰ B˙B‡ ÔÈpÓe dÈÏ ¯Ó‡»«≈ƒ«ƒ¿«ƒ»≈»«≈ƒ
'‰ È˜ÏÁ .‡ÈÒ¯eÎa ÔÈeÚËc ‰nÓ ‡˙ÂÈÁc ÔB‰˙ÚÈÊ≈«¿¿≈»»ƒ«ƒ¿ƒ¿¿¿»∆¿ƒ
CÏÓÏ ¯Ó‡ ÔÁBÈ Èa¯ ÌLa e‰a‡ Èa¯ ,ÈLÙ ‰¯Ó‡»¿»«¿ƒ«ƒ«»¿≈«ƒ»»»«¿∆∆
ÔÈÎ¯t‡Â ÔÈÒkc BnÚ eÈ‰Â ‰È„ÓÏ ÒÎpL∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒÀ»ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÚˆÓ‡a ÌÈ·LBÈ ‰È„Ó ÈÏB„b eÈ‰Â ,ÔÈËeÏÈË¯ËÒÈ‡Â¿ƒ¿¿«ƒƒ¿»¿≈¿ƒ»¿ƒ¿∆¿«
¯Ó‡ „ÁÂ .Èa‚Ï ÔÈÒkc ·ÈÒ ‡‡ ¯Ó‡ „Á ,‰È„n‰«¿ƒ»«¬«¬»»≈À»ƒ¿«ƒ¿«¬«
·ÈÒ ‡‡ ¯Ó‡ „ÁÂ ,Èa‚Ï ÔÈÎ¯t‡ ·ÈÒ ‡‡¬»»≈ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿«¬«¬»»≈
‡‡ ¯Ó‡ ÌLÏ „Á‡ Áwt ‰È‰ .Èa‚Ï ÔÈËeÏÈË¯ËÒÈ‡ƒ¿¿«ƒƒ¿«ƒ»»ƒ≈«∆»¿»¬«¬»
.ÛlÁ˙Ó BÈ‡ ‡kÏÓe ÔÈÙlÁ˙Ó ‡lBÎc ,‡kÏÓÏ ·ÈÒ»≈¿«¿»¿»ƒ¿«¿ƒ«¿»≈ƒ¿«≈
ÔÈ„·BÚ Ô‰Óe ,‰nÁÏ ÔÈ„·BÚ Ô‰Ó ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ôk≈¿≈»ƒ≈∆¿ƒ««»≈∆¿ƒ
ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ Ï·‡ ,Ô·‡Â ıÚÏ ÔÈ„·BÚ Ô‰Óe ,‰·lÏ«¿»»≈∆¿ƒ¿≈»∆∆¬»ƒ¿»≈≈»
:·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï ‡l‡ ÔÈ„·BÚ¿ƒ∆»¿«»»¬»ƒ¿ƒ
ÌÈÓÚt ÈzL B˙B‡ „ÁÈÓ È‡L ,ÈLÙ ‰¯Ó‡ '‰ È˜ÏÁ∆¿ƒ»¿»«¿ƒ∆¬ƒ¿«≈¿≈¿»ƒ

¯ÓB‡Â ,ÌBÈ ÏÎa(ד ו, ‡eÈ‰Ï(דברים '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL : ¿»¿≈¿«ƒ¿»≈¡…≈
.„Á‡ '‰∆»

ËLÙÏ ¯ÓBÏ „eÓÏz ,ÏkÏ ÏBÎÈ ,ÂÂ˜Ï '‰ ·BË .¿…»»«…«¿«¿∆∆
dÈ˙ÂÂÎ„Â .epL¯„z(א עג, Ï‡¯NÈÏ(תהלים ·BË C‡ : ƒ¿¿∆¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈

el‡ ,··Ï È¯·Ï ¯ÓBÏ „eÓÏz ,ÏkÏ ÏBÎÈ ,ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ»«…«¿«¿»≈≈»≈
,ÔBÚ Ì„Èa ÔÈ‡L Ì‰ÈÏÚ ¯e¯a ÌalL∆ƒ»»¬≈∆∆≈¿»»»

dÈ˙ÂÂÎ„Â(ו פד, ÏBÎÈ(תהלים ,C· BÏ ÊBÚ Ì„‡ È¯L‡ : ¿ƒ¿»≈«¿≈»»»»
ÈÏÈ·Lc el‡ ,Ì··Ïa ˙BlÒÓ ¯ÓBÏ „eÓÏz ,ÏkÏ«…«¿«¿ƒƒ¿»»≈ƒ¿ƒ≈

dÈ˙ÂÂÎ„Â .ÔB‰aÏa ÔÈLe·k ‡˙È¯B‡(ד קכה, :(תהלים »¿»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈
¯ÓBÏ „eÓÏz ,ÏkÏ ÏBÎÈ ,ÌÈ·BhÏ '‰ ‰·ÈËÈ‰≈ƒ»«ƒ»«…«¿«

dÈ˙ÂÂÎ„Â .Ì˙BaÏa ÌÈ¯LÈÏÂ(יח קמה, ‰'(תהלים ·B¯˜ : ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈»
¯L‡ ÏÎÏ ¯ÓBÏ „eÓÏz ,ÏkÏ ÏBÎÈ ,ÂÈ‡¯˜ ÏÎÏ¿»…¿»»«…«¿«¿…¬∆

dÈ˙ÂÂÎ„Â .˙Ó‡· e‰‡¯˜È(יח ז, EBÓk(מיכה Ï‡ ÈÓ : ƒ¿»À∆¡∆¿ƒ¿»≈ƒ≈»
¯ÓBÏ „eÓÏz ,ÏkÏ ÏBÎÈ ,ÚLt ÏÚ ¯·ÚÂ ÔBÚ ‡N…≈»¿…≈«∆«»«…«¿«

˙Ï ÌÓe„Â ÏÈÁÈÂ ·BË .B˙ÏÁ ˙È¯‡LÏ,'‰ ˙ÚeL ƒ¿≈ƒ«¬»¿»ƒ¿»ƒ¿«
L‡È˙Ó Ce¯a LB„w‰MÓ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿∆»ƒƒ∆«»»ƒ¿»≈
,Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Óe ¯ÊBÁ ‡e‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ˜Ècv‰ ÔÓƒ««ƒƒ»»«∆≈¿«≈¬≈∆
.'„ ˙ÚeL˙Ï ÌÓe„Â ÏÈÁÈÂ ·BË :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«
,‰M‡ ÏÚ ,‰¯Bz ÏÚ ,ÂÈ¯eÚa ÏÚ ‡OÈ Èk ¯·bÏ ·BË«∆∆ƒƒ»……ƒ¿»…»…ƒ»

.‰Î‡ÏÓ ÏÚ…¿»»

È‡¯˜ ,ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌcÈÂ „„a ·LÈ .≈≈»»¿ƒ…»««ƒ¿≈««¿»»»
CÏÓ Ì‰Ï ¯Ó‡Â ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»¿«¿¬≈«»≈¿»«»∆∆∆
ÌÈ¯BÁL L·BÏ BÏ e¯Ó‡ ,‰NBÚ e‰Ó Ï·‡ Ì„Â ¯Na»»»»»≈«∆»¿≈¿ƒ
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רמז dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

‡„‰ ,ÔÎ ‰NBÚ È‡ Û‡ ¯Ó‡ ,˜Na BL‡¯ ˙‡ ‰qÎÓe¿«∆∆…¿«»««¬ƒ∆≈¬»
·È˙Î„ ‡e‰(ג נ, NÂ˜(ישעיה ˙e¯„˜ ÌÈÓL LÈaÏ‡ : ƒ¿ƒ«¿ƒ»«ƒ«¿¿«

Ï·‡ Ì„Â ¯Na CÏÓ ,Ì‰Ï Ï‡L „BÚÂ .Ì˙eÒk ÌÈN‡»ƒ¿»¿»«»∆∆∆»»»»»≈
Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÔÈÒpt‰ ˙‡ ‰aÎÓ BÏ e¯Ó‡ ,‰NBÚ e‰Ó«∆»¿¿«∆∆««»ƒ»«»∆

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ÔÎ ‰˘BÚ È‡ Û‡(י ב, LÓL(יואל : «¬ƒ∆≈¬»ƒ¿ƒ∆∆
Ì‰Ï Ï‡L „BÚÂ .Ì‰‚ eÙÒ‡ ÌÈ·ÎBÎÂ e¯„˜ Á¯ÈÂ¿»≈«»»¿»ƒ»¿»¿»¿»«»∆
Cl‰Ó BÏ e¯Ó‡ ,‰NBÚ e‰Ó Ï·‡ Ì„Â ¯Na CÏÓ∆∆»»»»»≈«∆»¿¿«≈
‡e‰ ‡„‰ ,ÔÎ ‰NBÚ È‡ Û‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÛÁÈ»≈»«»∆«¬ƒ∆≈¬»

·È˙Î„(ג א, ‡·˜(נחום ÔÚÂ Bk¯„ ‰¯ÚÒ·e ‰ÙeÒa '‰ : ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»«¿¿»»¬«
e‰Ó Ï·‡ Ì„Â ¯Na CÏÓ Ì‰Ï Ï‡L „BÚÂ .ÂÈÏ‚«̄¿»¿»«»∆∆∆»»»»»≈«
È‡ Û‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÌÓB„Â ·LBÈ BÏ e¯Ó‡ ,‰NBÚ∆»¿≈¿≈»«»∆«¬ƒ
ÏË Èk ÌcÈÂ „„a ·LÈ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÎ ‰NBÚ∆≈¬»ƒ¿ƒ≈≈»»¿ƒ…ƒ»«
e‰kÓÏ ÔzÈ ,‰Â˜z LÈ ÈÏe‡ e‰Èt ¯ÙÚa ÔzÈ .ÂÈÏÚ»»ƒ≈∆»»ƒ«≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈
‰Â‰ „ÎÂ ,‰È¯˜ ËÈLt ‰Â‰ Èa¯ ,‰t¯Áa ÚaNÈ ÈÁÏ∆ƒƒ¿«¿∆¿»«ƒ¬»»≈¿»»¿«¬»

ÈÎa ‰Â‰ ‡È˜eÒt ÔÈÏÈ‡Ï ÈËÓ(טו כח, א Ó‡iÂ¯(שמואל : »≈¿ƒ≈¿«»¬»»≈«…∆
.È˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ÈzÊb¯‰ ‰nÏ Ïe‡L Ï‡ Ï‡eÓL¿≈∆»»»ƒ¿«¿«ƒ¿«¬…ƒ

·È˙Îe(יג ד, ¯Áe(עמוס ‡¯·e ÌÈ¯‰ ¯ˆBÈ ‰p‰ Èk : ¿ƒƒƒ≈≈»ƒ…≈«
Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·c elÙ‡ ,BÁO ‰Ó Ì„‡Ï „ÈbÓe«ƒ¿»»«≈…¬ƒ¿»ƒ∆≈»∆

Ô·˙BÎ ÈÓe ,BÒ˜t ÏÚ Ì„‡Ï BÏ ÔÈ·zÎ LnÓ עמוס) «»ƒ¿»ƒ»»»«ƒ¿»ƒ¿»
יג) ÙÈÚ‰.ד, ¯ÁL ‰NÚ ג): ב, ‰'(צפניה ˙‡ eLwa : …≈««≈»«¿∆

·È˙Îe ,'Â‚Â ı¯‡‰ ÈÂÚ Ïk(טו ה, ¯Ú(עמוס e‡N : »«¿≈»»∆¿ƒƒ¿»
‰nÏ ,'Â‚Â ·BË e·‰‡Â(יד יב, NÚÓ‰(קהלת Ïk ˙‡ Èk : ¿∆¡»»ƒ∆»«¬∆

e‰Èt ¯ÙÚa ÔzÈ :ÔÈ„‰Â ,'Â‚Â ËtLÓ· ‡·È ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿»≈ƒ≈¿»»ƒ
.‰t¯Áa ÚaNÈ ÈÁÏ e‰kÓÏ ÔzÈ :·È˙Îe ,'Â‚Â¿ƒƒ≈¿«≈∆ƒƒ¿«¿∆¿»

Î‡ÏÂ ˜·L ‡Ï ÏBÎÈ·k ,'‰ ÌÏBÚÏ ÁÊÈ ‡Ï Èk .ƒ…ƒ¿«¿»ƒ¿»»¿«¿»
Èa¯ ¯Ó‡ ,Â„ÒÁ ·¯k ÌÁ¯Â ‰‚B‰ Ì‡ Èk ,˜È·L»≈ƒƒ»¿ƒ«¿…¬»»»««ƒ
ÔÓ L‡È˙Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰MÓ ,LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒƒ∆«»»ƒ¿»≈ƒ
,Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Óe ¯ÊBÁ ‡e‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ»»«∆≈¿«≈¬≈∆
‡Ï Èk .'Â‚Â ÌÁ¯Â ‰‚B‰ Ì‡ Èk :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒƒƒ»¿ƒ«ƒ…
ÈLa ¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ‰ÈÎ¯a Èa¯ ,BalÓ ‰pÚƒ»ƒƒ«ƒ∆∆¿»¿≈«ƒ≈ƒ»«ƒ¿≈
‡ÏÂ Ì‰ÈÙa eÏÚt „Á‡a ,Ï‡¯NÈ eÏÚt ˙BÓB˜Ó¿»¬ƒ¿»≈¿∆»»¬¿ƒ∆¿…
el‡Â ,Ì‰ÈÙa eÏÚÙ ‡ÏÂ ÌaÏa eÏÚt „Á‡·e ,ÌaÏa¿ƒ»¿∆»»¬¿ƒ»¿…»¬¿ƒ∆¿≈
‡„‰ ,ÌaÏ· ‡ÏÂ Ì‰ÈÙa eÏÚt ÈÈÒa .Ï··e ÈÈÒ Ô‰≈ƒ«»∆¿ƒ«»¬¿ƒ∆¿…¿ƒ»¬»

·È˙Î„ ‡e‰(לו עח, ÌBLl·e(תהלים Ì‰ÈÙa e‰ezÙÈÂ : ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ∆ƒ¿»
‡„‰ ,Ì‰ÈÙ· ‡ÏÂ ÌaÏa eÏÚt Ï··a .'Â‚Â BÏ e·fÎÈ¿«¿¿»∆»¬¿ƒ»¿…¿ƒ∆¬»
Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ .BalÓ ‰Ú ‡Ï Èk :·È˙Î„ ‡e‰ƒ¿ƒƒ…ƒ»ƒƒ»««»»
‡·ÈÂ ,Ï··aL ‰t ÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈÒaL ‰t ‡·È ‡e‰»…∆∆¿ƒ«ƒ«≈«∆∆¿»∆¿»…
‰biÂ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ .ÈÈÒaL ·Ï ÏÚ ¯tÎÈÂ Ï··aL ·Ï≈∆¿»∆ƒ«≈«≈∆¿ƒ«««ƒ≈««∆
‰‚‰Â ÔÓ‰ ‰Ê ,·ÈB‡Â ¯ˆ LÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ‡È·‰ ,LÈ‡ Èa¿≈ƒ≈ƒ¬≈∆ƒ«¿≈∆»»¿»»

.Ô˙kÓ ˙‡∆«»»

Ï·e˙kL ¯v„Îe· ‰Ê ,'Â‚Â ÂÈÏ‚¯ ˙Áz ‡k„Ï .¿«≈«««¿»∆¿«¿∆«∆»
Ba(לח ב, ÛBÚÂ(דניאל ‡¯a ˙ÂÈÁ ‡L‡ Èa ÔÈ¯È„ Èc :ƒ»¿ƒ¿≈¬»»≈«»»¿

‰L‡¯ ‡e‰ z‡ ÔB‰lÎa CËÏL‰Â C„Èa ·‰È ‡iÓL¿«»¿«ƒ»¿«¿¿»¿»¿«¿¿≈»
.‡·‰„ È„ƒ«¬»

Ó,‰eˆ ÔÓ‰ ,‰eˆ ÈÓ ,‰eˆ ‡Ï '‰ È‰zÂ ¯Ó‡ ‰Ê ÈÓ .ƒ∆»««∆ƒ…ƒ»ƒƒ»»»ƒ»
„ÈÓM‰Ï ‰eˆ ÔÓ‰ ,‰eˆ ‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â¿«»»…ƒ»»»ƒ»¿«¿ƒ
,‰eˆ ‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â ,„a‡Ïe ‚¯‰Ï«¬…¿«≈¿«»»…ƒ»

‡l‡(כה ט, ÔBÈÏÚ(אסתר ÈtÓ .'Â‚Â Bz·LÁÓ ·eLÈ : ∆»»«¬«¿ƒƒ∆¿
‰ÚMÓ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,·Bh‰Â ˙BÚ¯‰ ‡ˆ˙ ‡Ï…≈≈»»¿«»««ƒ∆¿»»ƒ»»

‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡L(טו ל, Èz˙(דברים ‰‡¯ : ∆»««»»¿≈»«ƒ
˙‡Â ˙Ân‰ ˙‡Â ·Bh‰ ˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡ ÌBi‰ EÈÙÏ¿»∆«∆««ƒ¿∆«¿∆«»∆¿∆
‰NBÚÏ ‰Ú¯Â ,‰Ú¯ ‰NBÚÏ ‰·BË ˙‡ˆÈ ‡Ï ,Ú¯‰»»…»»»¿≈»»¿»»¿≈
,‰Ú¯ ‰NBÚÏ ‰Ú¯Â ‰·BË ‰NBÚÏ ‰·BË ‡l‡ ,‰·BË»∆»»¿≈»¿»»¿≈»»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók(לט ג, ב NÚÏ‰(שמואל '‰ ÌlLÈ : ¿»¿«¿»«¿«≈¿…≈
,ÈÁ ‡e‰L Bic ,ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i ‰Ó .B˙Ú¯k ‰Ú¯‰»»»¿»»«ƒ¿≈»»»«∆«
È„Èa E˙eiÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ»««»»«¿¿»ƒ

.ÔB‡˙Ó ‰z‡Â ,ÈÁÂ»«¿«»ƒ¿≈

Ï‡Â ÂÈ‡ËÁ ÏÚ ‰„BÈÂ ¯Ba‚k „ÓÚÈ ‡e‰ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»«¬…¿ƒ¿∆«¬»»¿«
.ÔB‡˙Èƒ¿≈

Ì‡ ,ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ ÏÚ ÔB‡˙i ‰Ó ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆∆¿»«ƒ¿≈«≈»»ƒƒ
Èa ¯ÓB‡ Èa¯ .Â‡ËÁ ÏÚ ¯·b ÔB‡˙‰Ï ‡e‰ Lw·Ó¿«≈¿ƒ¿≈∆∆«¬»»«ƒ≈¿≈
È˙ÈNÚL Á·M‰ Ïk ¯Á‡ ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ,ÔÈÓÚ¯ez¿¬»ƒ»»»ƒ««»«∆«∆»ƒƒ

¯ÓB‡Â ÈÙÏ ÌÚ¯˙Ó ‡e‰ BnÚ(יב ג, ‰‡M‰(בראשית : ƒƒ¿«≈¿»«¿≈»ƒ»
CÈÏÓ‰Ï ˜ÒBÚ È‡ ,Ôk ·˜ÚÈ Û‡ .È„nÚ z˙ ¯L‡¬∆»«»ƒ»ƒ««¬…≈¬ƒ≈¿«¿ƒ

¯ÓB‡Â ÌÚ¯˙Ó ‡e‰Â ÌÈ¯ˆÓa Ba כז)‡˙ מ, :(ישעיה ∆¿¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿≈
Ì‰Ï ¯e·Ï ˜ÒBÚ È‡ ,Ôk ÂÈa Û‡Â .'‰Ó Èk¯„ ‰¯zÒƒ¿¿»«¿ƒ≈¿«»»≈¬ƒ≈»»∆
‡ÈÈ¯Ïe„Â ‡ÒBb Ô‰Ó „Á‡ ‡‰È ‡ÏL È„k Ï˜ ÌÁÏ∆∆«¿≈∆…¿≈∆»≈∆≈¿«¿»

ÌÈ¯ÓB‡Â ÈÙÏ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ô‰Â ,BzÊÁB‡(ה כא, :(במדבר «¿¿≈ƒ¿«¬ƒ¿»«¿¿ƒ
‡È‰ Ôk ÔBiˆ Û‡ .Ï˜Ïw‰ ÌÁla ‰ˆ˜ eLÙÂ ישעיה) ¿«¿≈»»«∆∆«¿…≈«ƒ≈ƒ

יד) ÈÁÎL.מט, '‰Â '‰ È·ÊÚ ÔBiˆ ¯Ó‡zÂ :«…∆ƒ¬»«ƒ«¿≈»ƒ

‡O ,'‰ „Ú ‰·eLÂ ‰¯˜ÁÂ eÈÎ¯c ‰NtÁ .«¿¿»¿»≈¿«¿…»¿»»«ƒ»…
È‡c·Ê ¯a ‡·Èa Èa¯ ,ÌÈÓMa Ï‡ Ï‡ ÌÈtk Ï‡ e··Ï¿»≈∆«»ƒ∆≈«»»ƒ«ƒ≈»««¿»
ÔÈ˜Ù ‰iL‡È Èa¯Â È‡ÏÈÁ ¯a ÌeÁz Èa¯Â¿«ƒ«¿«¬ƒ»¿«ƒ…ƒ»¿«ƒ
¯LÙ‡ ¯Ó‡Â È‡c·Ê ¯a ‡·Èa Èa¯ L¯c ,‡˙ÈÚ˙Ï¿«¬ƒ»»««ƒ≈»««¿»«¬«∆¿»
ÈÂeL ‡Ï‡ ,dÈÏÚ ¯ÊÁÂ dÈÈÓ ·ÈÒ L ¯·c dÈaÈÏc¿ƒ≈¿«»¿≈ƒ≈¿»«¬≈∆»¿«≈
LÈ Ì‡ ,ÌÈÓMa Ï‡ Ï‡ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ„È Èa‚Ï ÔÈaÏƒ≈»¿«≈¿≈»¿««»∆≈«»»ƒƒ≈
˙ÈL‡¯a ÈÓÈÓ ÏÎa Ï·BË elÙ‡ Ì„‡ ÏL B„Èa ı¯L∆∆¿»∆»»¬ƒ≈¿»≈≈¿≈ƒ
BÏ ‰˙ÏÚ ,B„iÓ ı¯M‰ CÈÏL‰ ,ÌÏBÚÏ ¯B‰Ë BÈ‡≈»¿»ƒ¿ƒ«∆∆ƒ»»¿»

.‰‡Ò ÌÈÚa¯‡a ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»

‡ÓeÁz Èa¯ L¯c(ו יב, ב הימים È¯N(דברי eÚkiÂ : »««ƒ«¿»«ƒ»¿»≈
'‰ ˙B‡¯·e :·È˙Îe .'‰ ˜Ècˆ e¯Ó‡iÂ CÏn‰Â ‰„e‰È¿»¿«∆∆«…¿«ƒ¿ƒƒ¿
‡Ï eÚÎ ¯Ó‡Ï ‰ÈÚÓL Ï‡ '‰ ¯·„ È‰ÈÂ eÚÎ Èkƒƒ¿»«¿ƒ¿«∆¿«¿»≈…ƒ¿¿…
È˙ÓÁ Cz˙ ‡ÏÂ ‰ËÈÏÙÏ ËÚÓk Ì‰Ï Èz˙Â Ì˙ÈÁL‡«¿ƒ≈¿»«ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿≈»¿…ƒ«¬»ƒ
ÔÈ‡ epÚ˙ Èk '‰ ˙B‡¯ÎÂ .˜LÈL „Èa ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿«≈

40 ‰iL‡È Èa¯ L¯c ,eÚÎ Èk ‡l‡ Ô‡k ·È˙k צפניה) ¿ƒ»∆»ƒƒ¿»»««ƒ…ƒ»
א) Ckב, ¯Á‡Â ÔÓˆÚ ËM˜ ,eLB˜Â eLLB˜˙‰ :ƒ¿¿»¿«≈«¿»¿««»

ÈÏÚ ¯Ó‡c L ¯a ‡Î‰ ˙È‡c ÔÈ‚aÓ ,ÌÈ¯Á‡ ËM˜¿«≈¬≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»»«»«¬«¬«
‡È„Ï ‡nÚ Ïk ‡l‡ ÔÁBÈ Èa¯ Ì„˜ ‡LÈa ÔLÈÏƒ»ƒ»√»«ƒ»»∆»»«»¿ƒ»
ÔeÓ˜ ÈÒBÈ Èa¯Â Èn‡ Èa¯Â ‡iÁ Èa¯ Ônz ‰Â‰ ,Ôe¯Ó‡¬»¬»«»«ƒƒ»¿«ƒ«≈¿«ƒ≈»
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È¯Ó‡ Ì˙‰„ Ôa¯ ,eÈ¯Óe eÚLÙ eÁ .ÔB‰Ï Ôe˜Ùe¿»¿«¿»«¿»ƒ«»»¿»»»¿≈
‡Î‰c Ôa¯ ,ÚÈÓÁ ‡ÓÈÒc ‡ÓÈÒa Ô¯È¯Ó ÈÎ¯k ˙È‡ƒ«¿¿≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ««»»¿»»
‡e‰ Èa¯ .ÔÈL˜ ÔB‰È¯ÓÏ ÔÈLÈa ÔÈ„·BÚc ÔÈ‡ ÔÈ¯Ó‡»¿ƒƒ¿»ƒƒƒ¿»≈«¿»«ƒ»
,e˙cÓk eÈ¯Óe eÚLÙ eÁ :¯Ó‡ ÛÒBÈ ·¯ ÌLa¿≈«≈»««¿»«¿»ƒ¿ƒ»≈

k ,zÁÏÒ ‡Ï ‰z‡.EÈ˙BcÓ «»…»»¿»¿ƒ∆
z·¯Á‰Â eÈ¯Óe eÚLÙ eÁ :ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ«¿»«¿»ƒ¿∆¡«¿»

.EÈLc˜Óƒ¿»∆

Ò‰˙kÒ ,zÏÓÁ ‡Ï z‚¯‰ eÙc¯zÂ Û‡· ‰˙BkÒ .«»»««ƒ¿¿≈»«¿»…»»¿»«…»
,ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ˙‡ Ï‡L BaÏÁ Èa¯ ,CÏ ÔÚ·∆»»»«ƒ∆¿»«∆«ƒ¿≈««¿»
e‰Ó ‰„b‡ ÏÚa ‰z‡L EÈÏÚ ÈzÚÓML ÈtÓ BÏ ¯Ó‡»«ƒ¿≈∆»«¿ƒ»∆∆«»«««»»«
BÏ ¯Ó‡ ,‰lÙz ¯B·ÚÓ CÏ ÔÚ· ‰˙kÒ ·È˙Îc ÔÈc≈ƒ¿ƒ«…»∆»»»≈¬¿ƒ»»«
‰Ó .Ìik ‰·eLz ‰ÏLÓÂ ‰Â˜Ók ‰lÙz ‰ÏLÓƒ¿¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿»«»«
È¯ÚL Ck ,‰ÏeÚ ÌÈÓÚt ‰Áe˙t ÌÈÓÚt BÊ ‰Â˜nƒ¿»¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»»«¬≈
‰f‰ Ìi‰ Ï·‡ ,ÔÈÁe˙t ÌÈÓÚt ÌÈÏeÚ ÌÈÓÚt ‰lÙz¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¬»«»«∆
.ÔÈÁe˙t ÌÏBÚÏ ‰·eLz È¯ÚL Ck ,Áe˙t ÌÏBÚÏ¿»»«»«¬≈¿»¿»¿ƒ

,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚ ÔÈ‡ ‰lÙz È¯ÚL Û‡ ÔÚ ·¯ ¯Ó‡»««»»««¬≈¿ƒ»≈»ƒ¿»ƒ¿»
·È˙Î„ ‡e‰ ז)‰„‡ ד, ˜¯‡e(דברים ÏÎa eÈ‰Ï‡ '‰k : ¬»ƒ¿ƒ«¡…≈¿»»¿≈

¯Ó‡pL ,‰lÙz ‡l‡ ‰‡È¯˜ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏ‡,סה (ישעיה ≈»¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ»∆∆¡«
‡Ú‰.כד) È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â :¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆

CkL ,‰lÙzÏ Ô‰ ÌÈzÚ ‡zÙÏÁ ¯a ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈«¬«¿»ƒƒ≈«¿ƒ»∆»
ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ „Âc ¯Ó‡»«»ƒƒ¿≈«»»ƒ∆»
˙ÚL ÏÚ È˙lÙz ‰È‰z EÈÙÏ Ïlt˙Ó È‡L ‰ÚLa¿»»∆¬ƒƒ¿«≈¿»∆ƒ¿∆¿ƒ»ƒ«¿«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔBˆ¯(יד סט, ˙È˙lÙ(תהלים È‡Â : »¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»ƒ
ÈÙÏ ÔBcÂ „ÓBÚ ‰È‰ ‡·È˜Ú Èa¯ .ÔBˆ¯ ˙Ú '‰ EÏ¿≈»«ƒ¬ƒ»»»≈¿ƒƒ¿≈
‰lÙ˙a „ÓBÚ ÈÒ¯b‰ ÚLB‰È ÌL ‰È‰Â ,ÒetB¯Òe¯eË¿¿¿»»»¿À«««¿ƒ≈ƒ¿ƒ»
ÔÚ „¯È ‡ÏL È‡ ‰ÓBc ¯Ó‡ ,ÔÙÈw‰Â ÔÚ „¯È ,BnÚƒ»«»»¿ƒƒ»»«∆¬ƒ∆…»«»»
‡„‰ ,Èa¯ ÏL B˙lÙz ÚÓMz ‡ÏL È„k ‡l‡ ÛÈw‰Â¿ƒƒ∆»¿≈∆…ƒ»«¿ƒ»∆«ƒ¬»
ÈÁÒ .‰lÙz ¯B·ÚÓ CÏ ÔÚ· ‰˙kÒ :·È˙Î„ ‡e‰ƒ¿ƒ«…»∆»»»≈¬¿ƒ»¿ƒ
.‡ÈÈ‡ÏÈÒt ‡ÈÈÒ‡Ó ,ÌÈnÚ‰ ·¯˜a eÓÈNz ÒB‡Óe»¿ƒ≈¿∆∆»«ƒ«¿»¿ƒ«»

ÙeÈ‰L ,Ô"ÈÚÏ ‡"t ÌÈc˜‰ ‰nÏ ,Ì‰Èt eÈÏÚ eˆt .»»≈ƒ∆»»ƒ¿ƒ¿∆»
.Ì‰ÈÈÚa e‡¯ ‡M ‰Ó Ì‰ÈÙa ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿ƒ∆«∆»¿≈≈∆

Ú'‰ ‡¯ÈÂ ÛÈ˜LÈ „Ú 'Â‚Â ‰Ó„˙ ‡ÏÂ ‰¯b ÈÈÚ .≈ƒƒ¿»¿…ƒ¿∆««¿ƒ¿≈∆
¯Ó‡ ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa ‡Á‡ Èa¯ ,ÌÈÓMÓƒ»»ƒ«ƒ«»¿≈«ƒ¿≈««¿»»«
,‰l‡bÏ CeÓÒ L„w‰ Áe¯ eÈˆÓ ˙BÓB˜Ó ‰LÏLaƒ¿»¿»ƒ««…∆»«¿À»

‡ÓÚË È‡Ó(יד לב, Ú¯Ó‰(ישעיה ÌÈ‡¯t NBNÓ : ««¿»¿¿»ƒƒ¿≈
ÂÈ¯Á‡ ·È˙k ‰Ó ,ÌÈ¯„Ú(טו לב, ÚÈ¯‰(ישעיה „Ú : ¬»ƒ«¿ƒ«¬»«≈»∆

¯ÚiÏ ÏÓ¯k‰Â ÏÓ¯kÏ ¯a„Ó ‰È‰Â ÌB¯nÓ Áe¯ eÈÏÚ»≈«ƒ»¿»»ƒ¿»««¿∆¿««¿∆«««
dÈ˙ÂÂÎ„Â .·LÁÈ(כב ס, ÛÏ‡Ï(ישעיה ‰È‰È ÔËw‰ : ≈»≈¿ƒ¿»≈«»…ƒ¿∆»∆∆

dÈ¯˙a ·È˙Îe ,'Â‚Â ¯ÈÚv‰Â(א סא, ‰'(ישעיה Áe¯ : ¿«»ƒ¿ƒ«¿≈«
,‰¯b ÈÈÚ :ÔÈ„‰Â ,È˙‡ '‰ ÁLÓ ÔÚÈ ÈÏÚ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ»»««»«…ƒ¿»≈≈ƒƒ¿»
ÈÈÚ .ÌÈÓMÓ '‰ ‡¯ÈÂ ÛÈ˜LÈ „Ú :dÈ¯˙a ·È˙Îe¿ƒ«¿≈««¿ƒ¿≈∆ƒ»»ƒ≈ƒ
LÓÁ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa¯ ¯Ó‡ ,ÈLÙÏ ‰ÏÏBÚ¿»¿«¿ƒ»««»ƒ¿∆«¿ƒ≈¬≈
‡Ï Ì‰aL ÔËw‰Â ,¯˙È·a eÈ‰ ÌÈ¯ÙBÒ Èza ˙B‡Ó≈»≈¿ƒ»¿≈»¿«»»∆»∆…
Ì‡ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰Â ,˙B˜BÈz ˙B‡Ó LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰»»»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒƒ

ÔÈ‡ˆBÈ e‡ eÏl‰ ÌÈ·zÎna eÈÏÚ ÌÈ‡BO‰ e‡B·È»«…¿ƒ»≈««¿¿ƒ«»»¿ƒ
,ÌÈ‡BO‰ e‡·e ˙BBÚ‰ eÓ¯bL ÔÂÈÎÂ ,Ô˙B‡ ÔÈ¯˜B„Â¿¿ƒ»¿≈»∆»¿»¬»«…¿ƒ
‡ÏÂ ,Ì˙B‡ eÙ¯NÂ B¯ÙÒa „Á‡Â „Á‡ Ïk eÎ¯k»¿»∆»¿∆»¿ƒ¿¿»¿»¿…
ÈÈÚ ÈÓˆÚ ÏÚ È˙‡¯˜Â ,È‡ ‡l‡ Ì‰Ó ¯ÈizLƒ¿«≈≈∆∆»¬ƒ¿»»ƒ««¿ƒ≈ƒ

.È¯ÈÚ ˙Ba ÏkÓ ÈLÙÏ ‰ÏÏBÚ¿»¿«¿ƒƒ…¿ƒƒ

ˆ‰Ê ,ÈiÁ ¯Ba· e˙Óˆ ,ÌpÁ È·È‡ ¯tvk Èe„ˆ „Bˆ .»ƒ«ƒ……¿«ƒ»»¿««»∆
,'Â‚Â ÈL‡¯ ÏÚ ÌÈÓ eÙˆ .Ï‡i„ ‰Ê ,‰ÈÓ¯È ‰Ê ,ÛÒBÈ≈∆ƒ¿¿»∆»ƒ≈»«ƒ«…ƒ

Ô‰a ·e˙kL ˙Bn‡‰ el‡(יב יז, ‰ÔBÓ(ישעיה ÈB‰ : ≈»À∆»»∆¬
‡Ï ÔB‡Le ÔeÈÓ‰È ÌÈnÈ ˙BÓ‰k ÌÈa¯ ÌÈnÚÌÈn «ƒ«ƒ«¬«ƒ∆¡»¿¿Àƒ

.ÌÈ¯Èak ÌÈÓ ÔB‡Lkƒ¿«ƒ«ƒƒ

˜‰Ê ,ÛÒBÈ ‰Ê ,˙BizÁz ¯BaÓ '‰ EÓL È˙‡¯˜ .»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆≈∆
ÌBÈa z·¯˜ 'Â‚Â zÚÓL ÈÏB˜ .Ï‡i„ ‰Ê ,‰ÈÓ¯Èƒ¿¿»∆»ƒ≈ƒ»»¿»»«¿»¿

.j‡¯˜‡∆¿»∆

¯È˙˙eÚ '‰ ‰˙È‡¯ ,ÈiÁ zÏ‡b ÈLÙ È·È¯ È„‡ z·¯ .«¿»¬…»ƒ≈«¿ƒ»«¿»«»»ƒ»«»»ƒ
Òe‡i¯„‡ Ì„˜ ¯·Ú È‡„e‰È „Á ,ÈËtLÓ ‰ËÙL»¿»ƒ¿»ƒ«¿»¬«√»«¿ƒ»
dÈÏ ¯Ó‡ ,z‡ Ô‡Ó dÈÏ ¯Ó‡ ,dÈÓÏLa Ï‡Le¿≈ƒ¿»≈¬«≈»«¿¬«≈
Òe‡i¯„‡ Ì„˜ ¯·Ú È‡„e‰È ˙È‡Â dÈÏ ¯Ó‡ .È‡„e‰È¿»¬«≈¿ƒ¿»¬«√»«¿ƒ»
¯·Ú .dÈL‡¯ e·ÒÂ eÏÈÊÈ‡ ¯Ó‡ ,dÈÓÏLa ÏÈ‡Le¿≈ƒ¿»≈¬«≈ƒ¿«≈≈¬«
Ï‡L ‡ÏÂ ‡ÈiÓ„˜a „È·ÚÈ‡ ‰Ó ‡ÓÁ Ô¯ÁB‡¬»¬»»ƒ¬≈¿«¿«»¿»¿≈
¯Ó‡ ,È‡„e‰È dÈÏ ¯Ó‡ z‡ Ô‡Ó dÈÏ ¯Ó‡ ,dÈÓÏLaƒ¿»≈¬«≈»«¿¬«≈¿»¬«
Ï‡L ‡ÏÂ Òe‡i¯„‡ Ì„˜ ¯·Ú È‡„e‰È ˙È‡Â dÈÏ≈¿ƒ¿»¬«√»«¿ƒ»¿»¿≈
dÈÏ e¯Ó‡ .dÈLÈ¯ e·ÒÂ eÏÈÊÈ‡ dÈÏ ¯Ó‡ ,dÈÓÏLaƒ¿»≈¬«≈≈ƒ¿«≈≈¬«≈
z‡„ È„·BÚ ÔÈÏÈ‡ ‰Ó ÔÈÚ„È Ô‡ ˙ÈÏ BlL ÔÈËÈÏ˜Ò«¿¿ƒƒ∆≈¬«»¿ƒ»ƒ≈»≈¿«¿
CÓÏLa ÏÈ‡L ‡Ïc ÏÈË˜˙ÈÓ CÓÏLa ÏÈ‡Lc ,„È·Ú»≈¿»≈ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿»»≈ƒ¿»»
CÈ‡ È˙È ‰ÎÏÓ ÔÈÈÚa Ôez‡Â ,ÔB‰Ï ¯Ó‡ .ÏÈË˜˙Óƒ¿¿≈¬«¿¿«»¬»»¿»»ƒ≈
˙ÁÂBˆ L„w‰ Áe¯Â ,È‡Na ‰ÏË˜ÓÏ ÈÚa ‡‡¬»»≈¿ƒ¿¿»¿»¿»¿««…∆««
.'Â‚Â Ì˙Ó˜ Ïk ‰˙È‡¯ ,È˙˙eÚ '‰ ‰˙È‡¯ :˙¯ÓB‡Â¿∆∆»ƒ»«»»ƒ»ƒ»»ƒ¿»»

˘Ìz·L ,ÌBÈ‚‰Â ÈÓ˜ È˙ÙN ,'‰ Ì˙t¯Á zÚÓL .»«¿»∆¿»»ƒ¿≈»«¿∆¿»ƒ¿»
.ÔB‰È¯ÓÊ ‡‡ ,Ì˙ÈbÓ È‡ ‰ËÈa‰ Ì˙ÓÈ˜Â¿ƒ»»«ƒ»¬ƒ«¿ƒ»»¬»ƒ¿≈

˙,ÏeÓb Ì‰Ï ·ÈLz :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È ,ÏeÓb Ì‰Ï ·ÈLz .»ƒ»∆¿ƒ¿¿»»«»ƒ»∆¿
¯Ó‡ ÛÒ‡Â(יב עט, ÌÈ˙Ú·L(תהלים eÈÎLÏ ·L‰Â : ¿»»»«¿»≈ƒ¿≈≈ƒ¿»«ƒ

¯Ó‡ ‡ÈÈ„b Ôa ‰„e‰È Èa¯ ,Ì˜ÈÁ Ï‡ e‰Ó ,Ì˜ÈÁ Ï‡∆≈»«∆≈»«ƒ¿»∆«¿»»«
Ôe˙pL Lc˜n‰ ˙È·a eNÚM ‰Ó ÏeÓb Ì‰Ï ·ÈLz»ƒ»∆¿«∆»¿≈«ƒ¿»∆»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÌÏBÚ ÏL B˜ÈÁa(יד מג, :(יחזקאל ¿≈∆»¿»¿«¿»«
eNÚM ‰Ó È¯Ó‡ Ôa¯Â .‰¯ÊÚ‰ „Ú ı¯‡‰ ˜ÈÁÓe≈≈»»∆«»¬»»¿«»»»¿≈«∆»
ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡c ,Ì„‡ ÏL B˜ÈÁa ‰zpL ‰ÏÈna«ƒ»∆ƒ¿»¿≈∆»»¿»««ƒ¿À«
ÌÈÏËB eÈ‰L ,ÔÁBÈ Èa¯ ÌLa ÈÂÏ Èa¯Â ÔÈÎÒc¿ƒ¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿≈«ƒ»»∆»¿ƒ
‰ÏÚÓ ÈtÏk Ô˙B‡ ÔÈ˜¯ÊÓe Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰È˙BÏÈÓƒ≈∆∆ƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿«≈«¿»
„ÓÚL „Ú ,z¯ÁaM ‰Ó EÏ ‡‰ z¯Áa ‰Êa ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»∆»«¿»≈¿«∆»«¿»«∆»«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰a Ú¯Ùe Ï‡eÓL,טו א (שמואל ¿≈»«»∆¬»ƒ¿ƒ
ÏÓÚ˜,לב) CÏÓ ‚‚‡ ˙‡ ÈÏ‡ eLÈb‰ Ï‡eÓL ¯Ó‡iÂ :«…∆¿≈«ƒ≈«∆¬«∆∆¬»≈

·È˙Îe(לג טו, א Â‚Â',(שמואל ‚‚‡ ˙‡ Ï‡eÓL ÛqLÈÂ : ¿ƒ«¿«≈¿≈∆¬»
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רמט dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

B¯N·a CzÁÓ ÏÈÁ˙‰ ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«»««¬»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»
‡e‰ ‡„‰ ,˙BiÓÚÏ ÏÈÎ‡Óe ˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á¬ƒ¬ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ¬»

·È˙Î„(יג יח, ‡Ó¯(איוב ˜ÁˆÈ Èa¯ .B¯BÚ Èca ÏÎ‡È : ƒ¿ƒ…««≈«ƒƒ¿»»«
.Ì‰ÈÏÚ BÁ˙Óe ÔÈÒÈ„e˜ ‰Úa¯‡ ‡È·‰,טו א (שמואל ≈ƒ«¿»»¿≈ƒ¿»¬≈∆

ÔÈ˙ÈÓÓלב) Ck ,˙Ân‰ ¯Ó ¯Ò ÔÎ‡ ‚‚‡ ¯Ó‡iÂ :«…∆¬»»≈»««»∆»¿ƒƒ
ÈÙÏ ,BÒ¯Ò ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ Èa¯ .˙B¯Ó ˙B˙ÈÓ ÌÈ¯O‰«»…ƒƒ»«ƒƒ¿»»«≈¿¿ƒ
‡c ÏÚ ,‰ÏÚÓ ÈtÏk Ô˜¯BÊÂ ˙BÏÈn‰ ˙‡ ÏËB ‰È‰L∆»»≈∆«ƒ¿¿»¿«≈«¿»«»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,epnÓ Ú¯Ù(לג טו, א Ó‡iÂ¯(שמואל : ƒ¿«ƒ∆¬»ƒ¿ƒ«…∆
ÌÈLpÓ ÏkLz Ôk Ea¯Á ÌÈL ‰ÏkL ¯L‡k Ï‡eÓL¿≈«¬∆ƒ¿»»ƒ«¿∆≈ƒ¿«ƒ»ƒ
Ôzz .˙BÎÈ˙Á Úa¯‡ BÎ˙ÁL „nÏÓ ,ÛqLÈÂ .En‡ƒ∆«¿«≈¿«≈∆¬»«¿«¬ƒƒ≈
˙e¯È·z ¯Ó‡ „Á ,ÔÈ‡¯BÓ‡ ÔÈ¯z ,·Ï ˙p‚Ó Ì‰Ï»∆¿ƒ«≈¿≈»»ƒ«¬«¿ƒ
˙e¯È·z ¯Ó‡c Ô‡Ó ,‡aÏ ˙eÊÈÊÚ ¯Ó‡ „ÁÂ ,‡aÏƒ»¿«¬«¬ƒƒ»«¿»«¿ƒ

¯Ó‡pL ,‡aÏ(כ יד, E„Èa.(בראשית EÈ¯ˆ ÔbÓ ¯L‡ : ƒ»∆∆¡«¬∆ƒ≈»∆¿»∆
¯Ó‡pL ,‡aÏ ˙eÊÈÊÚ ¯Ó‡c Ô‡Óe(כט לג, Ô‚Ó(דברים : «¿»«¬ƒƒ»∆∆¡«»≈

Ì‰ÈÏÚ ‡·‰ ,ÔÈ¯eqÈa Ô˙B‡ ÈÏz ,Ì‰Ï E˙Ï‡z .E¯ÊÚ∆¿∆«¬»¿»∆¿≈»¿ƒƒ»≈¬≈∆
Ïk¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰¯BzaL ˙BÏ‡(ז ל, Ô˙Â(דברים : »»∆«»¿»¿«¿»«¿»«

ÏÚÂ EÈ·È‡ ÏÚ ‰l‡‰ ˙BÏ‡‰ Ïk ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆∆»»»»≈∆«…¿∆¿«
:¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È ,Ì„ÈÓL˙Â Û‡a Ûc¯z .'Â‚Â EÈ‡N¿∆ƒ¿…¿«¿«¿ƒ≈ƒ¿¿»»«

¯Ó‡ ‰LÓe ,Ì„ÈÓL˙Â Û‡a Ûc¯z(יד יז, Èk(שמות : ƒ¿…¿«¿«¿ƒ≈∆»«ƒ
Ï‡eÓL ,ÌÈÓM‰ ˙ÁzÓ ˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓ‡ ‰ÁÓ»…∆¿∆∆≈∆¬»≈ƒ«««»»ƒ¿≈
ÌÏBÚa ,‰ÁÓ .ÔÓ‰ ‰Ê ,¯ÎÊ .BÚÓLÓk ˜ÏÓÚ ,¯Ó‡»«¬»≈¿«¿»≈∆∆»»»…»»
ÏÎÏe BÏ ,ÌÈÓM‰ ˙ÁzÓ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ,‰ÁÓ‡ .‰f‰«∆∆¿∆»»«»ƒ«««»»ƒ¿»
¯Ó‡ ÚLB‰È Èa¯ .˙B¯Bc‰ Ïk ÛBÒ „Ú ‡e‰‰ ¯Bc‰«««»««ƒ¿À«»«
‡ÏL ,ÌÈÓM‰ ˙ÁzÓ ˜ÏÓÚÏ „ÎÂ ÔÈ ‡‰È ‡ÏL∆…¿≈ƒ¿∆∆«¬»≈ƒ«««»«ƒ∆…
ÏÁ¯ ,˜ÏÓÚ ÏL ‰Ê ÏÓb .˜ÏÓÚ ÏL ‰Ê ÔÏÈ‡ e¯Ó‡È…¿ƒ»∆∆¬»≈»»∆∆¬»≈»≈
„a‡Ï LwaL ÈÙÏ ,¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ .˜ÏÓÚ ÏL BÊ∆¬»≈«ƒ¡ƒ∆∆≈¿ƒ∆ƒ≈¿«≈
ÈÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡ ,ÌÈÓM‰ ÈÙk ˙ÁzÓ Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈ƒ«««¿≈«»«ƒ»«∆ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ ˙‡ „a‡Ï ‡a ‰Ê ÚL¯ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»»»∆»¿«≈∆ƒ¿»≈
.Ba ‡¯˜È ÈÓ ,Ì‰Ï z˙pL E˙¯Bz ¯ÙÒ ,EÈÙk ˙ÁzÓƒ««¿»∆≈∆»¿∆»«»»∆ƒƒ¿»

Ô‰L Ï‡¯NÈ ˙‡ „a‡Ï LwaL ÈÙÏ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿ƒ∆ƒ≈¿«≈∆ƒ¿»≈∆≈
,BÙBÒ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÛBqÓ ¯ft˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ»»¿«

¯Ó‡pL(סד כח, ‰‡¯ı.(דברים ‰ˆ˜ „ÚÂ ı¯‡‰ ‰ˆ˜Ó : ∆∆¡«ƒ¿≈»»∆¿«¿≈»»∆
ÔÓ el‡ ÏL ÌÓL „·‡È È˙ÓÈ‡ ¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa«̄ƒ¡ƒ∆∆≈≈»«…«¿»∆≈ƒ
,ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‰È„·BÚÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯˜Ú˙Â ÌÏBÚ‰»»¿≈»≈¬«»ƒ¿¿∆»ƒ»»
ÔÈÚk ,ÌÏBÚa È„ÈÁÈ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡‰ÈÂƒ≈«»»¿ƒƒ»»»ƒ¿»

¯Ó‡pL(ט יד, ‰‡¯ı(זכריה Ïk ÏÚ CÏÓÏ '‰ ‰È‰Â : ∆∆¡«¿»»¿∆∆«»»»∆
‰ÚLa ,„Á‡ BÓLe „Á‡ '‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia««ƒ¿∆∆»¿∆»¿»»
Ô˙ Èa¯ .'‰ ÈÓL ˙ÁzÓ Ì„ÈÓL˙Â Û‡a Ûc¯zL∆ƒ¿…¿«¿«¿ƒ≈ƒ««¿≈«ƒ»»
‡e‰ ‡„‰ ,Ï‡¯NÈ ¯ÎÊÏ ‡l‡ ÔÓ‰ ‡a ‡Ï ¯Ó‡»«…»»»∆»¿≈∆ƒ¿»≈¬»

·È˙Î„(כח ט, e¯·ÚÈ(אסתר ‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÂ : ƒ¿ƒƒ≈«ƒ»≈∆…««¿
.ÌÚ¯fÓ ÛeÒÈ ‡Ï Ì¯ÎÊÂ ÌÈ„e‰i‰ CBzÓƒ«¿ƒ¿ƒ¿»…»ƒ«¿»

‰‡˙ÈÏz ‡˙Èa ‡ÙÏ‡ ˜ÈÏÒ¿ƒ«¿»≈»¿ƒ»»

c dyxt
‡‰ÒÈk CÈ‡ ¯Ó‡ Ï‡eÓL Èa¯ ,·‰Ê ÌÚeÈ ‰ÎÈ‡ .≈»«»»«ƒ¿≈»«≈ƒ»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ג)„‰·‡, כח, Ï‡(יחזקאל Ìe˙Ò Ïk : «¬»¿»¿«¿»«»»…
¯a ‡ÓÁ Èa¯ .‡·‰„ ‰pL CÈ‡ ÔÈ¯Ó‡ Ôa¯Â .EeÓÓÚ¬»¿«»»»¿ƒ≈ƒ»«¬»«ƒ»»«
:·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡·‰„ ‰ÓÚ CÈ‡ ¯Ó‡ ‡ÈÁ¬ƒ»»«≈¬»«¬»¬»ƒ¿ƒ
ÏBÎÈ ,ÌÈÏÁb ,‡iÁ Èa¯ È˙c ,·‰Ê ÌÚeÈ ‰ÎÈ‡≈»«»»¿»≈«ƒƒ»∆»ƒ»
,˙·‰ÏL ÏBÎÈ L‡ È‡ ,L‡ ¯ÓBÏ „eÓÏz ,˙BÓÓBÚ¿«¿«≈ƒ≈»«¿∆∆
˙BLÁBl‰ ÔÓ ‡È·Ó ,„ˆÈÎ ‡‰ ,ÌÈÏÁb ¯ÓBÏ „eÓÏz«¿«∆»ƒ»≈«≈ƒƒ«¬
ÔÈ˜Ù ‡ÈÈ¯·Á BÂ‰ „k ,L„˜ È·‡ ‰ÎtzLz .eÏl‰«»ƒ¿«≈¿»«¿≈…∆«¬«¿«»»¿ƒ
.L„˜ È·‡ ‰ÎtzLz ÔB‰ÈÏÚ e¯˜ BÂ‰ ,ÔB‰˙Ò¯ÙÏ¿«¿»«¿¬»¬≈ƒ¿«≈¿»«¿≈…∆

‰È‰L ,·‰Ê ÌÚeÈ ‰ÎÈ‡ ,‰iL‡Èa ¯a„Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿«≈¿…ƒ»≈»«»»∆»»
‰È‰L ,·Bh‰ Ì˙k‰ ‡LÈ .·‰Ê ÏL ÒË¯‡Ï ‰ÓBc∆¿«¿¿»∆»»ƒ¿∆«∆∆«∆»»
È·‡ ‰ÎtzLz .˙BiÏb¯Óe ‰·BË Ô·‡Ï ‰ÓBc BÙeb∆¿∆∆»«¿»ƒƒ¿«≈¿»«¿≈
ÔÏËB ‰ÈÓ¯È ‰È‰L Ìc ÏL ˙BiÚÈ·¯ ÈzL el‡ ,L„…̃∆≈¿≈¿ƒƒ∆»∆»»ƒ¿¿»¿»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ô¯·B˜Â(כד לה, ב הימים wiÂ·¯(דברי : ¿¿»¬»ƒ¿ƒ«ƒ»≈
¯ÓB‡ z‡c ,¯a˜ ˙B¯·˜ ‰nÎa ÈÎÂ ,ÂÈ˙·‡ ˙B¯·˜a¿ƒ¿¬…»¿ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿«¿≈
Ìc ÏL ˙BiÚÈ·¯ ÈzL el‡ ‡l‡ ,ÂÈ˙·‡ ˙B¯·˜a¿ƒ¿¬…»∆»≈¿≈¿ƒƒ∆»

.Ô¯·B˜Â ÔÏËB ‰ÈÓ¯È ‰È‰L∆»»ƒ¿¿»¿»¿¿»
ÔÈÓBc eÈ‰L ÌÈÏLe¯È ÈL‡a ¯a„Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿«≈¿«¿≈¿»«ƒ∆»ƒ
‰·BË Ô·‡Ï ‰ÓBc ÔÙe‚Â ,·‰Ê ÏL ÒË¯‡Ï¿«¿¿»∆»»¿»∆¿∆∆»
¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡ Ì„‡ EÏ ¯Ó‡È Ì‡Â ,˙BiÏb¯Óe«¿»ƒ¿ƒ…«¿»»≈«»¿«≈
.[ÔÂÈˆ È·] ·È˙k ¯·k BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈÏLe¯È ÈL‡a¿«¿≈¿»«ƒ¡…¿»¿ƒ

·ÈB¯ÈÚ ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,ÌÈ¯˜È‰ ÔBiˆ Èa .¿≈ƒ«¿»ƒ∆»¿»«¿»ƒƒ
ÔÎÂ ,·‰Ê dÏ˜LÓ dÏ Ô˙B ‰È‰ ˙ÈÓÏLe¯È ‡NpL∆»»¿«¿ƒ»»≈»ƒ¿»»»»¿≈
BÏ˜LÓ BÏ ÔÈ˙B eÈ‰ ,˙ÈB¯ÈÚ ‡NL ÈÓÏLe¯È¿«¿ƒ∆»»ƒƒ»¿ƒƒ¿»

.·‰Ê»»

Ó „Á‡ ‰È‰L ‰ÚLa ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·cÔ‰ »»«≈∆»¿»«¿»¿»»∆»»∆»≈∆
¯˙BÈ ˙BÁÏL ‰NBÚ ‰È‰ ,epnÓ ‰ÏB„‚ ‰M‡ ‡NB≈ƒ»¿»ƒ∆»»∆À¿»≈
¯˙BÈ ˙B‡ˆB‰ ‰NBÚ ‰È‰ epnÓ ‰„e¯È ,˙B‡ÈˆÈ‰ ÔÓƒ«¿ƒ¿»ƒ∆»»∆»≈

.˙BÁÏM‰ ÔÓƒ«À¿»
Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈∆»¿»«¿»…»»∆»≈∆

.‰LÂ ‡¯˜pL „Ú ‰„eÚÒÏ CÏB‰≈ƒ¿»«∆ƒ¿»¿ƒ¿»
‚‰NÚL ÌÈÏLe¯Èa „Á‡ Ì„‡a ‰È‰L ‰NÚÓ .«¬∆∆»»¿»»∆»ƒ»«ƒ∆»»

,ÈÓÁ¯ ‡ˆÓ˜ ÈÏ ‡·‰Â CÏ B˙Èa Ô·Ï ¯Ó‡ ,‰„eÚÒ¿»»«¿∆≈≈¿»≈ƒ«¿»«¬ƒ
ÔÈa ·LÈÂ Ï‡Ú ,dÈ‡N ‡ˆÓ˜ ¯a dÈÏ È˙ÈÈ‡Â ÏÊ‡¬«¿«¿≈≈««¿»»¿≈»¿»«≈
BÏ ¯Ó‡ ,‡ÈÈËÒÈ¯‡ ÈÈa dÈÁkL‡ Ï‡Ú .ÌÈÁ¯B‡‰»¿ƒ»«¿¿≈≈≈¬ƒ¿¿»»«
B‚ÈÓ CÏ ˜et Ìe˜ ,È‡˙Èa B‚a ·È˙È z‡Â È‡N z‡«¿»¿ƒ¿«¿»≈¿≈»»ƒ
ÈÓc CÏ ·È‰È ‡‡Â ÈLi·z Ï‡ BÏ ¯Ó‡ .È‡˙Èa≈»»««¿«¿≈ƒ«¬»»≈»¿≈
Ï‡ BÏ ¯Ó‡ .‰aeÒÓ z‡ ˙ÈÏ BÏ ¯Ó‡ .‡˙„eÚÒ„ƒ¿»»»«≈«¿¿»»««
BÏ ¯Ó‡ .È˙LÂ ÏÈÎ‡ ‡‡ ˙ÈÏÂ ·È˙È ‡‡Â ÈLi·z¿«¿≈ƒ«¬»»≈¿≈¬»»≈¿»≈»«
ÔÈ„‰ Ïk ÈÓc ·È‰È ‡‡ dÈÏ ¯Ó‡ .‰aeÒÓ z‡ ˙ÈÏ≈«¿¿»¬«≈¬»»≈¿≈»»≈
Ôa ‰È¯ÎÊ Èa¯ ÌL ‰È‰Â .CÏ Ìe˜ dÈÏ ¯Ó‡ .‡˙„eÚÒ¿»»¬«≈»¿»»»«ƒ¿«¿»∆
„iÓ ,‰ÁÈÓ ‡ÏÂ ˙BÁÓÏ B„Èa ˜ÙÒ ‰˙È‰Â ÒÏe˜·‡«¿»¿»¿»≈∆¿»ƒ¿¿…ƒ»ƒ»
ÔÈ·˙È ÔÈÈ·ÒÓ ÔÈÏÈ‡ dÈLÙa ¯Ó‡ ,dÈÏ ˜ÈÙ¿≈≈¬«¿«¿≈ƒ≈¿»¿»»¿ƒ
Ïˆ‡ CÏ‰ „·Ú ‰Ó ,ÔB‰ˆ¯˜ ÏeÎÈ‡ ‡‡ ,ÔB‰˙ÂÂÏLa¿«¿«¿¬»≈»¿¿»¬«»«≈∆
ÁlLÓ z‡c ‡ia¯e˜ ÔÈÏÈ‡ BÏ ¯Ó‡ ÔBËÏM‰«ƒ¿»«ƒ≈¿»«»¿«¿¿««
ÔÈ·¯˜Óe ÔB‰Ï ÔÈÏÎ‡ ÔeÈ‡ e‰È·¯˜ÓÏ È‡„e‰ÈÏƒ»≈¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿»¿ƒ
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·ez dÈa‚Ï ÏÊ‡ .dÈa ÛÊ ,e‰ÈÈÙeÏÈÁa ÌÈ¯ÁB‡√»ƒ¿ƒ«¿¿«≈¬«¿«≈
È‡„e‰ÈÏ ÁlLÓ z‡c Èia¯e˜ ÔÈÏÈ‡ Ïk dÈÏ ¯Ó‡¬«≈»ƒ≈¿»«»¿«¿¿««ƒ»≈
ÔÈ¯ÁB‡ ÔÈ·¯˜Óe ÔB‰Ï ÔÈÏÎ‡ ÔeÈ‡ e‰È·¯˜ÓÏ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿»¿ƒ√ƒ
„Á ÈnÚ ÁÏL ÈÏ ÔÈÓ‡˙ ‡Ï Ì‡Â ,e‰ÈÈÙeÏÈÁa¿ƒ«¿¿ƒ…«¬ƒƒ¿«ƒƒ«
„Ú .Ô¯˜L ÈÈ‡L „iÓ Ú„È z‡Â ‡Èia¯e˜Â eÎ¯tÈ‡ƒ«¿¿¿»«»¿«¿»«ƒ»∆≈ƒ«¿»«
‡ÈÏÈÏa ‡e‰ Ì˜ ,eÎ¯ÙÈ‡ CÓc ‡Á¯B‡a ‡ÈÈ˙‡c¿«¿»¿¿»¿«ƒ«¿»¿≈¿»
Ô˙B‡ ‰‡¯L ÔÂÈk .¯˙qa ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ôlk Ô‡NÚÂ«¬»»À»«¬≈ƒ«≈∆≈»∆»»»
‡ÁÈÏL ‡e‰‰ ¯Ó‡ .ÔB‰ÈzÁz ÔÈ¯ÁB‡ ·È¯˜‰ Ô‰k‰«…≈ƒ¿ƒ√»ƒ«¿≈¬««¿ƒ»
¯Ó‡ ,‡ia¯e˜ ÔÈÏÈ‡ ·È¯˜Ó z‡ ˙ÈÏ ‰nÏ ‡kÏÓ„¿«¿»»»≈«¿«¿≈ƒ≈¿»«»¬«
ÁÏL ,ÔB‰·¯˜ ‡ÏÂ ‰‡˙ÈÏz ÌBÈ ‡˙‡ .¯ÁÓÏ dÈÏ≈ƒ¿»¬»¿ƒ»»¿»¿«¿¿«
‡ËLe˜ ¯Ó‡˜ ‰‡„e‰Èc ‡˙lÓ ‡e‰‰ ‡kÏÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»«ƒ¿»ƒ»»»»«¿»
‡„‰ .B·È¯Á‰Â ‰Lc˜ÓÏ ˜ÈÏÒ „iÓ ,¯Ó‡»̃»«ƒ»¿ƒ¿«¿¿»¿∆¡ƒ¬»
·¯Á ‡ˆÓ˜ Ôa ÔÈ·e ‡ˆÓ˜ ÔÈa ÔÈ¯Ó‡ ‡˙‡i¯·cƒ¿ƒ»»»¿ƒ≈«¿»≈∆«¿»¬«

.‡Lc˜Ó«¿¿»

ÒÏe˜·‡ Ôa ‰È¯ÎÊ Èa¯ ÏL B˙e˙ÂÚ ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ¿¿»∆«ƒ¿«¿»∆«¿»
.ÏÎÈ‰‰ ˙‡ ‰Ù¯N»¿»∆«≈»

Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»»¿»«¿»…»»∆»≈∆
.ÌeÓ ÏÚ·e ¯ÒÁ „ÈÏBÓƒ»≈««

„ÏB„b C¯ÎÏ CÏ‰L ‰ÈÁ Ôa ÚLB‰È Èa¯a ‰NÚÓ .«¬∆¿«ƒ¿À«∆¬«¿»∆»«ƒ¿«»
ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a LÈ „Á‡ ˜BÈz BÏ e¯Ó‡ ÈÓB¯aL∆¿ƒ»¿ƒ∆»≈¿≈»¬ƒ
·BËÂ ÌÈÈÚ ‰ÙÈ „Á‡ ˜BÈz ‰‡¯ ÌL CÏ‰ ,ÔBÏwa«»»«»»»ƒ∆»¿≈≈«ƒ¿
ÏÚ „ÓÚ .ÔBÏwa „ÓBÚ BÏ ˙B¯e„Ò ÂÈ˙BˆeÂ˜e È‡…̄ƒ¿»¿≈«»»««

‰f‰ ˜eÒt‰ ÂÈÏÚ ‡¯˜Â ,B˜„·Ï BÁ˙t(כד מב, :(ישעיה ƒ¿¿»¿¿»»»»«»«∆
˜BÈz‰ ‰Ú .ÌÈÊÊ·Ï Ï‡¯NÈÂ ·˜ÚÈ ‰qLÓÏ Ô˙ ÈÓƒ»«ƒ¿ƒ»«¬…¿ƒ¿»≈¿…¿ƒ»»«ƒ
ÂÈÎ¯„· e·‡ ‡ÏÂ BÏ e‡ËÁ eÊ '‰ ‡BÏ‰ :ÂÈ¯Á‡«¬»¬»»¿…»ƒ¿»»
ÚLB‰È Èa¯ ÚÓML ÔÂÈk ,B˙¯B˙a eÚÓL ‡ÏÂ CBÏ‰»¿…»¿¿»≈»∆»««ƒ¿À«
e‚ÏÊÂ .Êta ÌÈ‡lÒÓ‰ ÌÈ¯˜È‰ ÔBiˆ Èa :ÂÈÏÚ ‡¯»̃»»»¿≈ƒ«¿»ƒ«¿À»ƒ«»¿»¿
ÁË·nL ı¯‡Â ÌÈÓL È‡ „ÈÚÓ ¯Ó‡Â ˙BÚÓc ÂÈÈÚ≈»¿»¿»«≈ƒ¬ƒ»«ƒ»»∆∆À¿»
ÈÈ‡L ‰„B·Ú‰Â ,Ï‡¯NÈa ‰‡¯B‰ ‰¯BnL ‰Êa È‡¬ƒ»∆∆∆»»¿ƒ¿»≈¿»¬»∆≈ƒ
e¯Ó‡ .ÂÈÏÚ e˜ÒÙiL ÔBÓÓ ÏÎa ep„Ù‡L „Ú Ô‡kÓ ÊÊ»ƒ»«∆∆¿∆¿»»∆ƒ¿¿»»»¿
ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡ÏÂ ,‰a¯‰ ÔBÓÓa B‡„tL „Ú ÌMÓ ÊÊ ‡Ï…»ƒ»«∆¿»¿»«¿≈¿…»»ƒ
Èa¯ epÓe ,Ï‡¯NÈa ‰‡¯B‰ ‰¯B‰L „Ú ÌÈËÚeÓ»ƒ«∆»»»¿ƒ¿»≈««ƒ

.ÚLÈÏ‡ Ôa Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈∆¡ƒ»

Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡ÏL ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»»¿»«¿»∆…»»∆»≈∆
‡ÏÂ ,„ÚBÒ ÈÓ ÌÚ Ú„BÈ ‰È‰L „Ú ‰„eÚÒÏ CÏB‰≈ƒ¿»«∆»»≈«ƒƒ≈¿…
‰Ó Ìi˜Ï ,Ì˙BÁ ÈÓ ÌÚ Ú„BÈ ‰È‰L „Ú ,Ì˙BÁ ‰È‰»»≈«∆»»≈«ƒƒ≈¿«≈«

¯Ó‡pM(א כג, È‰Ï˙(שמות ÚL¯ ÌÚ E„È ˙Lz Ï‡ : ∆∆¡««»∆»¿ƒ»»ƒ¿…
.ÒÓÁ „Ú≈»»

Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡ÏL ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»»¿»«¿»∆…»»∆»≈∆
CÙB‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰„eÚÒÏ CÏB‰,BlL ÈÏ˜e‡ „È ≈ƒ¿»∆»ƒ≈≈«¿¿ƒ∆

.ÌpÁ ˙ÚË ¯Á‡ epÚËÈ ‡ÏL È„k ,‰nÏ Ck ÏÎÂ¿»»»»¿≈∆…ƒ¿¬∆«≈«¬«ƒ»
Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡ÏL ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»»¿»«¿»∆…»»∆»≈∆
‰Ê ,¯ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa¯ .ÌpÁ ˙ÚË ÔÚBË≈«¬«ƒ»«»ƒ¿∆«¿ƒ≈≈∆
Èab ÏÚ ˙ÁtËÓ ÔÈN¯Bt ÌÈÏLe¯Èa ‰È‰ ÏB„b ‚‰Óƒ¿»»»»ƒ»«ƒ¿ƒƒ¿««««≈
,ÔÈÒÎ ÔÈÁ¯B‡ ‰Ne¯t ˙ÁtËn‰L ÔÓÊ Ïk ,Á˙t‰«∆«»¿«∆«ƒ¿««¿»¿ƒƒ¿»ƒ

‡l‡ Òk‰Ï ÔÈÁ¯B‡Ï ˙eL¯ ÔÈ‡ ˙ÁtËn‰ ‰˜lzÒƒ¿«¿»«ƒ¿««≈¿»¿ƒ¿ƒ»≈∆»
.˙BÚÈÒt LÏL»¿ƒ

‰„eÚq‰ ÔÈ¯ÒBÓ eÈ‰L ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»»¿»«¿»∆»¿ƒ«¿»
˙‡ ÔÈLBÚ eÈ‰ ‰„eÚqa ¯·c Ï˜Ï˜˙ Ì‡ ,ÁahÏ««»ƒƒ¿«¿≈»»«¿»»¿ƒ∆
ÈÙÏ Ïk‰Â ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B„B·Î ÈÙÏ Ïk‰ Áah‰««»«…¿ƒ¿∆««««ƒ¿«…¿ƒ

.ÔÈÁ¯B‡‰ „B·Î¿»¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡L ‰ÚLa ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»»¿»«¿»¿»»∆∆»≈∆
ÏÎÂ ,‰tna ‰„eÚÒ ÈÈÓ Ïk ¯ˆ ‰È‰ ‰„eÚÒ ‰NBÚ∆¿»»»»»ƒ≈¿»««»¿»
ÏÎB‡ „Á‡ ‡‰È ‡ÏL È„k ,‰ÈÒÈËÒÈ‡ ÈtÓ ‰nÏ Ck»»»ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ¿»¿≈∆…¿≈∆»≈

.BÏ Ú¯L ¯·c»»∆«
ÌBiÓ ,ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa ‡¯˜ ‡iÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ»¿»¿≈«ƒ¿≈««¿»ƒ
,‰·Ï ˙ÈÎeÎÊe Le¯˜ ÔÈÈ ÏËa Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁL∆»«≈«ƒ¿»»««ƒ»¿ƒ¿»»

.˙Ït˜˙Ó ‰˙È‰L ,‰·Ï d˙B‡ ÔÈ¯B˜ ‰nÏÂ¿»»ƒ»¿»»∆»¿»ƒ¿«∆∆
‰‡ÈÏËÏ ¯Ó‡c ,ÌÈÏLe¯È ÈÏB„bÓ „Á‡a ‰NÚÓ .«¬∆¿∆»ƒ¿≈¿»«ƒ«¬«¿«¿»

,‡¯‚È‡ LÈ¯ ÏÚ dÈÏ ÈtˆÓ ‰Â‰Â ,‡ÈÓ ÈÏ È˙ÈÈ‡Â ÏÈÊƒ¿«¿≈ƒ«»«¬»¿«≈≈«≈ƒ¿»
ÛB¯Ë dÈÏ ¯Ó‡ ,‡ÈÓ ˙ÈÁkL‡ ‡Ï dÈÏ ¯Ó‡ ‡˙‡¬»¬«≈»«¿»ƒ«»¬«≈¿
‡e‰ Û¯Ëe È‰BÓB˜ dÈ˙Ïe˜ Û¯Ëe ,ÈÈÓB˜ CÈ˙Ïe˜¿»«¿«¿≈ƒ¿«
ÂÈ¯·‡ e·¯Ú˙Â ,˙ÓÂ ÏÙe ‡¯‚È‡c ‡LÈ¯ ÔÓ dÈLÙ«¿≈ƒ≈»¿ƒ¿»¿«»≈¿ƒ¿»¿≈»»
ÈÏ·Ï e·LÁ ‰ÎÈ‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ ,ÔÈÒ¯Á‰ ÌÚƒ«¬»ƒ¿»»≈≈»∆¿¿¿ƒ¿≈

.Ò¯Á∆∆

Â‡˙‡„e¯È ÔÏÈ‡ ,Ô‰È¯eb e˜ÈÈ‰ „L eˆÏÁ ÌÈpz Ìb .««ƒ»¿«≈ƒ≈∆ƒ≈¿»»
ÔÈ˜ÈÓ ÔeÈ‡ „k ÔB‰Èt‡ ÏÚ ÔÈÒÈ¯t ÔÈÂÂÒÓ ÔÈÓk¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ««≈«ƒ¿ƒƒ
ÔÈÏÎ‡Â Ôe˜ÓÒ ÔB‰Èa ÔÈÈÓÁ ÔeÂ‰È ‡Ïc ÔB‰Èa¿≈¿»∆¡»¿»¿≈»¿¿»¿ƒ

.ÔB‰Ï¿

Ê˙n‡ ,‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,˜BÈ ÔBLÏ ˜·c .»«¿≈»««ƒ«»««¬»««
ÌÈ˜ÈˆÓ‰ e„ÓÚ ,˙BiÁ‰ ÔÓ ‰‡a ‰˙È‰L ÌÈn‰««ƒ∆»¿»»»ƒ«¬À»¿«¿ƒƒ
‰n‡Ï Ba ˙‡ CÈÏBÓ Ì„‡ ‰È‰Â ,‰eÎÙLe ‰e·È¯Á‰∆¡ƒ»¿»»¿»»»»ƒ∆¿»«»
.‡Óva BkÁÏ BBLÏ ˜a„Ó ‰È‰Â ,ÌÈÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»«ƒ¿»»¿«≈¿¿ƒ«»»
‰ÈÓÁ Èa¯Â ‰„e‰È Èa¯ ,'Â‚Â ÌÁÏ eÏ‡L ÌÈÏÏBÚ»ƒ»¬∆∆«ƒ¿»¿«ƒ¿∆¿»
ÈÓ Ì‰Ï ÔziL ÈÓ ÔÈ‡ Ì‡ ¯Ó‡ ‰„e‰È Èa¯ ,Ôa¯Â¿«»»«ƒ¿»»«ƒ≈ƒ∆ƒ≈»∆ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÌÓÁÈ(ז טז, Ì‰Ï(ירמיה eÒ¯ÙÈ ‡ÏÂ : ¿«¬≈¿»¿«¿»«¿…ƒ¿¿»∆
‰Òe¯t Ì‰Ï ÔziL ÈÓ ÔÈ‡ ,¯Ó‡ ‰ÈÓÁ Èa¯ .Ï·‡ ÏÚ«≈∆«ƒ¿∆¿»»«≈ƒ∆ƒ≈»∆¿»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÌÁÏ ÏL(ז נח, Ò¯Ù(ישעיה ‡BÏ‰ : ∆∆∆¿»¿«¿»«¬»…
„ÓBÚL ÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÔÈ¯Ó‡ Ôa¯Â .EÓÁÏ ·Ú¯Ï»»≈«¿∆¿«»»»¿ƒ≈»∆ƒ∆≈

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰¯eMa(ג יא, Ò¯ÙÓ˙(ויקרא Ïk : «»¿»¿«¿»«…«¿∆∆
.‰Ò¯t«¿»

Á¯Ó‡ ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ,ÌÈp„ÚÓÏ ÌÈÏÎ‡‰ .»…¿ƒ¿«¬«ƒ«ƒ¬ƒ»««»»«
ÔeÙÈ¯Ë ,ÚÏB˙ ÈÏÚ ÌÈÓ‡‰ .˜ÈzÚ ¯ÓÁÂ ÔÈ˜ÒeÏb¿¿ƒ«¬««ƒ»¡Àƒ¬≈»¿ƒ

.‡Ï˜È˜a¿ƒ¿»

ËÌLa ‰ÈÓÁ Èa¯a ÚLB‰È Èa¯ ,ÈnÚ ˙a ÔBÚ Ïc‚iÂ .«ƒ¿«¬««ƒ«ƒ¿À«¿«ƒ¿∆¿»¿≈
‡M ‰Ó ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È Ë·La ¯Ó‡ ,¯Ó‡ ‡Á‡ Èa«̄ƒ«»»«∆¡«¿≈∆¿»ƒ¿»ƒ«∆

·È˙k ÌÈiÓB„Òa ,ÌÈiÓB„qa ¯Ó‡(כ יח, :(בראשית ∆¡««¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È Ë·La Ï·‡ ,„‡Ó ‰„·Î Èk Ì˙‡hÁÂ¿«»»ƒ»¿»¿…¬»¿≈∆¿»ƒ¿»ƒ
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רני dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

¯Ó‡(ט ט, Ï‡¯NÈ(יחזקאל ˙Èa ÔBÚ ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ : ∆¡««…∆≈«¬≈ƒ¿»≈
.„‡Ó „‡Óa ÏB„b ‰„e‰ÈÂƒ»»ƒ¿…¿…

ÈnÚ ˙a ÔBÚ Ïc‚iÂ :È¯BÁ ÈÏ ˙È‡ ‡ÓeÁz Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«¿»ƒƒ≈«ƒ¿«¬««ƒ
ÓÎ ‰ÎeÙ‰‰ Ì„Ò ˙‡hÁÓ,ÌÈ„È d· eÏÁ ‡ÏÂ Ú‚¯ B ≈««¿…«¬»¿»«¿…»»»»ƒ

Ì‰È„È eËLt el‡Â ,˙BÂˆna Ì‰È„È eËLt ‡Ï Ô˙B‡»…»¿¿≈∆«ƒ¿¿≈»¿¿≈∆
eÏMa ˙BiÓÁ¯ ÌÈL È„È :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙BÂˆna«ƒ¿¬»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¬»ƒƒ¿
.BÓÏ ˙B¯·Ï eÈ‰L ÏÈ·La ,‰nÏ Ck ÏÎÂ ,Ô‰È„ÏÈ«¿≈∆¿»»»»ƒ¿ƒ∆»¿»»

È.‚ÏM‰ ˙‡ ÔÈ˙BL eÈ‰L el‡ ,‚ÏMÓ ‰È¯ÈÊ ekÊ .«¿ƒ∆»ƒ»∆≈∆»ƒ∆«∆∆
ÌˆÚ eÓ„‡ .·ÏÁ‰ ˙‡ ÔÈ˙BL eÈ‰L el‡ ,·ÏÁÓ eÁ«̂≈»»≈∆»ƒ∆∆»»»¿∆∆
¯Ó‡ ,‡e‰ Ï˜ ¯·c ‰Ê ¯ÈtÒ ,Ì˙¯Êb ¯ÈtÒ ÌÈÈtÓƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿»»«ƒ∆»»«»«
¯ÈtÒ ¯kÓÏ CÏ‰L „Á‡ Ì„‡a ‰NÚÓ ÒÁt Èa«̄ƒƒ¿»«¬∆¿»»∆»∆»«ƒ¿…«ƒ
B˙ ,epÁw‡ B˜„·Ï ˙Ó ÏÚ Á˜Bl‰ BÏ ¯Ó‡ ,ÈÓB¯a¿ƒ»««≈««¿»¿»¿∆»∆¿»
Ú˜· ,LÈhta ÂÈÏÚ LÈwÓ ÏÈÁ˙‰Â Ôcq‰ Èab ÏÚ««≈««»¿ƒ¿ƒ«ƒ»»««ƒƒ¿«
ÌÈ¯ÙÒ] BÓB˜Óa „ÓÚ ¯Ètq‰Â LÈht‰ ˜ÏÁÂ Ôcq‰««»¿∆¿«««ƒ¿««ƒ»«ƒ¿
‰¯Ê‚Â ‰¯Ê‚ ÏÎ Ô„ÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ,Ì˙¯Ê‚ ¯ÈÙÒ :ÌÈ¯Á‡
¯Ó‡˙ Ì‡Â ,¯ÈÙÒÎ ‰˘˜ ‰˙È‰ ÌÈÏ˘Â¯È· ‰˙È‰˘

.['ÂÎ ÒÁÙ È·¯ ¯Ó‡ ‡Â‰ Í¯

‡È¯Ó‡ ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ .Ì¯‡z ¯BÁMÓ CLÁ .»«ƒ¿»√»«ƒ«»««¬»»«
e¯k ‡Ï .‡‚‡ ‡„‰k ¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯Â ,‡˙¯Á ‡„‰k«¬»«¿»¿«ƒ≈ƒ»««¬»»»…ƒ¿
‰ÓÁa ‰‡¯‡ ˜B„ˆ Èa¯a ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,˙BˆeÁa«»««ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ»∆¿∆¿∆»»
Ôa¯Á ¯Á‡ ÌÈM‰ Ô˙B‡ Ïk ‡a‡ ‰È‰L ÔÎ Èt ÏÚ Û‡««ƒ≈∆»»«»»»«»ƒ««À¿»
:¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,‰È‰L ˙BÓk ÂÈÏÚ BÙeb ¯ÊÁ ‡Ï…»«»»¿∆»»¿«≈«∆∆¡«
ÌÈ¯ÙÒ] .ıÚÎ ‰È‰ L·È ÌÓˆÚ ÏÚ Ì¯BÚ „Ù»̂«»««¿»»≈»»»≈
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ¯Ó‡ ,˙ÂˆÂÁ· Â¯Î ‡Ï :ÌÈ¯Á‡
˙È· Á˙Ù ÏÚ „ÓÚÂ ‡·˘ „Á‡ ÈÚ· ‰˘ÚÓ ˜Â„ˆ
ÌÈÏ˘Â¯È È·Ó ‡Ó˘ ‰‡¯Â ‡ˆ ‡·‡ ÈÏ ¯Ó‡ ,‡·‡
‡ÏÂ ,‰¯Ú˘ Ï˘˘ ‰˘‡ ‰˙Â‡ È˙‡ˆÓÂ È˙ÎÏ‰ ,‡Â‰
‰˙È‰ ‡ÏÂ ,‡È‰ ‰·˜ Ì‡ ¯ÎÊ Ì‡ Ú„ÂÈ Ì„‡ ‰È‰
Â¯Î ‡Ï :¯Ó‡˘ ‰Ó ÌÈ˜Ï ,‰Ï·„ ‡Ï‡ ˙Ú·Â˙

.(ÌÓˆÚ ÏÚ Ì¯ÂÚ „Ùˆ ˙ÂˆÂÁ·

·ÈeÈ‰L ÔBL‡¯ Ôa¯Áa ,·¯Á ÈÏlÁ eÈ‰ ÌÈ·BË .ƒ»«¿≈∆∆¿À¿»ƒ∆»
eÈ‰ ‡Ï ÔB¯Á‡‰ Ôa¯Áa Ï·‡ ,ÔÈi·ÎeÚ ÁÈ¯Ó ÌÈ˙Ó≈ƒ≈≈«¿»ƒƒ¬»«À¿»»«¬…»
ÌÈÈ„b ÌÈ‡È·Ó eÈ‰ ,Ì‰Ï ÔÈNBÚ eÈ‰ ‰Ó ,ÔÈi·ÎeÚ¿»ƒƒ∆»ƒ»∆»¿ƒƒ¿»ƒ
ÁÈ¯‰ B˙B‡ ‰È‰Â ,¯ÈÚ ÏL d·¯ÚÓa Ô˙B‡ ÔÈÏBˆÂ¿ƒ»¿«¬»»∆ƒ¿»»»≈«
Ì‰L :¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,ÌÈ˙Ó eÈ‰Â Ì‰a ÚtÚÙÓ¿«¿≈«»∆¿»≈ƒ¿«≈«∆∆¡«∆≈

.È„N ˙B·ezÓ ÌÈ¯w„Ó e·ÊÈ»À¿À»ƒƒ¿»»

‚È‡e‰ Èa¯ .Ô‰È„ÏÈ eÏLa ˙BiÓÁ¯ ÌÈL È„È .¿≈»ƒ«¬»ƒƒ¿«¿≈∆«ƒ»
‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,¯Ó‡ ÈÒBÈ Èa¯ ÌLa¿≈«ƒ≈»«»««»»…
˙Á‡Ï ‰˙È‰ ,„ˆÈk ,ÈÓÏBÚa È„È ËLÙÏ È˙B‡ eÁÈp‰ƒƒƒƒ¿…»ƒ¿»ƒ≈«»¿»¿««
dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÏÎ‡zL È„k d· ‰È‰Â ˙Á‡ ¯kk Ô‰Ó≈∆ƒ»««¿»»»¿≈∆…«¿»ƒ«¬»
˙ÏËB ‰˙È‰ ,dzÎL ÏL da ˙nL ÔÂÈÎÂ ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿≈»∆≈¿»∆¿∆¿»»¿»∆∆
Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÚ‰Â ,da d˙B‡ ‰ÓÁÓe ¯kk‰ B˙B‡«ƒ»¿«∆»»»¿∆¡»¬≈∆
‡e‰ ‡„‰ ,˙BÂˆÓÏ Ô‰È„ÏÈ eÏLa el‡k ·e˙k‰«»¿ƒƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿¬»

Ck ÏÎÂ ,Ô‰È„ÏÈ eÏLa ˙BiÓÁ¯ ÌÈL È„È :·È˙Î„ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¬»ƒƒ¿«¿≈∆¿»»
.BÓÏ ˙B¯·Ï eÈ‰L ÏÈ·La ‰nÏ»»ƒ¿ƒ∆»¿»»

„ÈÈa¯ ¯Ó‡ ,Bt‡ ÔB¯Á CÙL B˙ÓÁ ˙‡ '‰ ‰lk .ƒ»∆¬»»«¬«»««ƒ
Úa¯‡ .‰Ú¯Ï ˙BÎÈÙL Úa¯‡Â ‰·BËÏ ˙BÎÈÙL Úa¯‡«¿«¿ƒ¿»¿«¿«¿ƒ¿»»«¿«

¯Ó‡pL ,‰·BËÏ ˙BÎÈÙL(י יב, ÏÚ(זכריה ÈzÎÙLÂ : ¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿ƒ«
,ÌÈeÁ˙Â ÔÁ Áe¯ ÌÈÏLe¯È ·LBÈ ÏÚÂ „ÈÂc ˙Èa יואל) ≈»ƒ¿«≈¿»»ƒ«≈¿«¬ƒ

א) Na¯ג, Ïk ÏÚ ÈÁe¯ ˙‡ CBtL‡ ÔÎ È¯Á‡ ‰È‰Â :¿»»«¬≈≈∆¿∆ƒ«»»»
‰n‰‰ ÌÈÓia ˙BÁÙM‰ ÏÚÂ ÌÈ„·Ú‰ ÏÚ Ì‚Â 'Â‚Â¿««»¬»ƒ¿««¿»«»ƒ»≈»

,ÈÁe¯ ˙‡ CBtL‡(כט לט, BÚ„(יחזקאל ¯ÈzÒ‡ ‡ÏÂ : ∆¿∆ƒ¿…«¿ƒ
Ì‡ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÏÚ ÈÁe¯ ˙‡ ÈzÎÙL ¯L‡ Ì‰Ó Èt»«≈∆¬∆»«¿ƒ∆ƒ«≈ƒ¿»≈¿À

¯Ó‡pL ,‰Ú¯Ï ˙BÎÈÙL Úa¯‡Â .ÌÈ‰Ï‡ È„‡ ישעיה) ¬…»¡…ƒ¿«¿«¿ƒ¿»»∆∆¡«
כה) Ï‡˜ÊÁÈ·eמב, ,Bt‡ ‰ÓÁ ÂÈÏÚ CtLiÂ :«ƒ¿…»»≈»«ƒ∆¿≈

·È˙k(ח ט, ÏÚ(יחזקאל E˙ÓÁ ˙‡ EkÙLa :,ÌÈÏLe¯È ¿ƒ¿»¿¿∆¬»¿«¿»»ƒ
·È˙Îe(ד ב, ‰'(איכה ‰lk :ÔÈ„‰Â ,B˙ÓÁ L‡k CÙL : ¿ƒ»«»≈¬»¿»≈ƒ»

,ÔBiˆa L‡ ˙viÂ .Bt‡ ÔB¯Á CÙL B˙ÓÁ ˙‡∆¬»»«¬«««∆≈¿ƒ
·È˙k(א עט, ÌÈBb(תהלים e‡a ÌÈ‰Ï‡ ÛÒ‡Ï ¯BÓÊÓ : ¿ƒƒ¿¿»»¡…ƒ»ƒ

ÈÎa ‡l‡ ¯ÓÈÓÏ CÈ¯ˆ ‡¯˜ ‰Â‰ ‡Ï ,E˙ÏÁa¿«¬»∆»¬»¿»»ƒ¿≈«∆»¿ƒ
¯BÓÊÓ ¯ÓB‡ ‰Óe ,ÛÒ‡Ï ‰È˜ ,ÛÒ‡Ï È‰ ,ÛÒ‡Ï¿»»¿ƒ¿»»ƒ»¿»»»≈ƒ¿
B·Ï ‰tÁ ˙Èa ‰NÚL CÏÓÏ ÏLÓ ‡l‡ ,ÛÒ‡Ï¿»»∆»»»¿∆∆∆»»≈À»ƒ¿
„iÓ ,‰Ú¯ ˙ea¯˙Ï Ba ‡ˆÈÂ ,d¯iˆÂ d¯iÎÂ d„iÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»¿¿«¿»»ƒ»
˙‡ ¯aLÂ ˙B‡ÏÈe‰ ˙‡ Ú¯˜Â ‰tÁÏ CÏn‰ ‰ÏÚ»»«∆∆«À»¿»«∆«ƒ»¿ƒ≈∆
‰È‰Â ÌÈ˜ ÏL ·eaÈ‡ BlL ‚Bb„t ÏËÂ ,ÌÈw‰«»ƒ¿»««¿∆ƒ∆»ƒ¿»»
z‡Â Ba ÏL B˙tÁ CÙ‰ CÏn‰ ,BÏ e¯Ó‡ .¯nÊÓ¿«≈»¿«∆∆»«À»∆¿¿«¿
ÏL B˙tÁ CÙ‰L È‡ ¯nÊÓ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,¯nÊÓe ·LBÈ≈¿«≈»«»∆¿«≈¬ƒ∆»«À»∆
LB„w‰ ÛÒ‡Ï e¯Ó‡ Ck .Ba ÏÚ B˙ÓÁ CÙL ‡ÏÂ Ba¿¿…»«¬»«¿»»¿¿»»«»
,¯nÊÓe ·LBÈ ‰z‡Â Lc˜Óe ÏÎÈ‰ ·È¯Á‰ ‡e‰ Ce¯a»∆¡ƒ≈»ƒ¿»¿«»≈¿«≈
B˙ÓÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ CÙML È‡ ¯nÊÓ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆¿«≈¬ƒ∆»««»»¬»
,Ï‡¯NÈ ÏÚ B˙ÓÁ CÙL ‡ÏÂ ÌÈ·‡‰ ÏÚÂ ÌÈˆÚ‰ ÏÚ«»≈ƒ¿«»¬»ƒ¿…»«¬»«ƒ¿»≈
.‰È˙„ÒÈ ÏÎ‡zÂ ÔBiˆa L‡ ˙viÂ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ««∆≈¿ƒ«…«¿……∆»

ÂË‰Úa¯‡ ,Ï·˙ È·LÈ Ïk ı¯‡ ÈÎÏÓ eÈÓ‡‰ ‡Ï .…∆¡ƒ«¿≈∆∆…¿≈≈≈«¿»»
:Ô‰ el‡Â ,‰Ê Ú·˙ ‡Ï ‰Ê Ú·zM ‰Ó ,eÈ‰ ÌÈÎÏÓ¿»ƒ»«∆»«∆…»«∆¿≈≈

¯Ó‡ „Âc .e‰i˜ÊÁÂ ,ËÙLB‰È ,‡Ò‡Â ,„Âc,יח (תהלים »ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿ƒ»»ƒ»«
‰LB„wלח) BÏ ¯Ó‡ ,'Â‚Â Ì‚ÈO‡Â È·ÈB‡ ÛBc¯‡ :∆¿¿«¿«ƒ…≈»««»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÎ ‰NBÚ È‡ ‡e‰ Ce¯a א (שמואל »¬ƒ∆≈¬»ƒ¿ƒ
יז) e‰Óל, .Ì˙¯ÁÓÏ ·¯Ú‰ „ÚÂ ÛLp‰Ó „Âc ÌkiÂ :««≈»ƒ≈«∆∆¿«»∆∆¿»√»»«

ÌBÈÂ ˙BÏÈÏ ÈzLÏ ¯Ó‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ,Ì˙¯ÁÓÏ¿»√»»«ƒ¿À«∆≈ƒ»«ƒ¿≈≈¿
˙BÏÈla BÏ ¯È‡Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰È‰Â ,„Á‡∆»¿»»«»»≈ƒ«≈
ÏÚÂ ÔÈ˜Èf‰ ÏÚ Ônz ÔÈ˙c ‰Ók ,ÌÈ˜¯·e ÔÈ˜ÈÊa¿ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈««»««ƒƒ¿«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈ˜¯a‰ ÏÚÂ ˙BÚÂf‰(כט יח, :(תהלים «¿»¿««¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
Ák Èa ÔÈ‡ ,¯Ó‡Â ‡Ò‡ „ÓÚ .'Â‚Â È¯ ¯È‡z ‰z‡ Èkƒ«»»ƒ≈ƒ»«»»¿»«≈ƒ…«
¯Ó‡ .‰NBÚ ‰z‡Â Ì˙B‡ Û„B¯ È‡ ‡l‡ ,Ì‰Ï ‚¯‰Ï«¬…»∆∆»¬ƒ≈»¿«»∆»«

¯Ó‡pL ,‰NBÚ È‡ BÏ(יב יד, ב הימים ÌÙc¯iÂ(דברי : ¬ƒ∆∆∆¡««ƒ¿¿≈
e‡NiÂ e‰ÁÓ ÈÙÏÂ '‰ ÈÙÏ e¯aL Èk 'Â‚Â ‡Ò‡»»ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈«¬≈«ƒ¿
‡l‡ Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ‡Ò‡ ÈÙÏ ,„‡Ó ‰a¯‰ ÏÏL»»«¿≈¿…ƒ¿≈»»≈¿ƒ»∆»
ÔÈ‡ È‡ ,¯Ó‡Â ËÙLB‰È „ÓÚ .e‰ÁÓ ÈÙÏÂ '‰ ÈÙÏƒ¿≈¿ƒ¿≈«¬≈»«¿»»¿»«¬ƒ≈
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`dkiרנב zlibnl dax yxcn
dax dki`

‰¯ÈL ¯ÓB‡ È‡ ‡l‡ ,Ûc¯Ï ‡ÏÂ ‚¯‰Ï ‡Ï Ák Èaƒ…«…«¬…¿…ƒ¿…∆»¬ƒ≈ƒ»
,‰NBÚ È‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰NBÚ ‰z‡Â¿«»∆»««»»¬ƒ∆

¯Ó‡pL(כב כ, ב הימים l‰˙e‰(דברי ‰p¯· elÁ‰ ˙Ú·e : ∆∆¡«¿≈≈≈¿ƒ»¿ƒ»
‚¯‰Ï ‡Ï Ák Èa ÔÈ‡ È‡ ,¯Ó‡Â e‰i˜ÊÁ „ÓÚ .'Â‚Â»«ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ≈ƒ…«…«¬…
È˙hÓ ÏÚ ÔLÈ È‡ ‡l‡ ,‰¯ÈL ¯ÓBÏ ‡ÏÂ Ûc¯Ï ‡ÏÂ¿…ƒ¿…¿…«ƒ»∆»¬ƒ»≈«ƒ»ƒ
,‰NBÚ È‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰NBÚ ‰z‡Â¿«»∆»««»»¬ƒ∆

¯Ó‡pL(לה יט, ב iÂˆ‡(מלכים ‡e‰‰ ‰ÏÈla È‰ÈÂ : ∆∆¡««¿ƒ««¿»««≈≈
,Ì‰Ó ¯izL ‰nk .'Â‚Â ¯eM‡ ‰ÁÓa CiÂ '‰ C‡ÏÓ«¿«««¿«¬≈««»ƒ¿«≈≈∆

¯Ó‡pL ,‰¯˘Ú ¯Ó‡ יט)¯· י, Ì·zÎÈ,(ישעיה ¯ÚÂ : «»«¬»»∆∆¡«¿««ƒ¿¿≈
¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ .„"ÂÈ ·˙Bk ˙BÈ‰Ï ¯Ú ÏL Bk¯c ÔkL∆≈«¿∆««ƒ¿≈«ƒ¡ƒ∆∆
Ë¯BN ˙BÈ‰Ï ¯Ú ÏL Bk¯c ÔkL ,‰ML ¯ÓB‡≈ƒ»∆≈«¿∆««ƒ¿≈

¯Ó‡pL ,‰MÓÁ ¯ÓB‡ ÚLB‰È Èa¯ .‰ËÈ¯N,יז (ישעיה ¿ƒ»«ƒ¿À«≈¬ƒ»∆∆¡«
e‰È„‰ו) Èa¯ .¯ÈÓ‡ L‡¯a ÌÈ¯b¯b ‰LÏL ÌÈL :¿«ƒ¿»«¿¿ƒ¿…»ƒ«ƒ¿»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰ÚLz ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a,יז (ישעיה ¿«ƒƒ»«ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ
a¯ו) ÌeÁz Èa¯ .‰i¯t ‰ÈÙÚÒa ‰MÓÁ ‰Úa¯‡ :«¿»»¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»…ƒ»«ƒ«¿«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,¯NÚ ‰Úa¯‡ ¯Ó‡ È‡ÏÈÁ ישעיה) ¬ƒ»»««¿»»»»¬»ƒ¿ƒ
ו) ‡¯Úa‰יז, ¯ÈÓ‡ L‡¯a ÌÈ¯b¯b ‰LÏL ÌÈL :¿«ƒ¿»«¿¿ƒ¿…»ƒ«¿»»

k ÔÈa el‡ È¯·„k ÔÈa .‰i¯t ‰ÈÙÚÒa ‰LÓÁÈ¯·„ ¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»…ƒ»≈¿ƒ¿≈≈≈¿ƒ¿≈
‡l‡ ,‰È‰ Ì‰Ó „Á‡ ¯v„Îe·pL ÌÈ„BÓ Ïk‰ el‡≈«…ƒ∆¿«¿∆«∆»≈∆»»∆»
˙Èa ·¯Á‰Â ‰ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk≈»∆»««»»¬≈¿«¬≈≈
ÈÏ „·ÚÈÓ È˙È ‡ÓˆÓˆÓ ‡l‡ ÈÚa ‡Ï ¯Ó‡ ,Lc˜n‰«ƒ¿»»«»»≈∆»¿«¿¿»»ƒ∆¡«ƒ
ÏL ÈÙ„a ·LÈÂ ‡a ‰NÚ ‰Ó ,È·ÒÏ „·Úc ‰Ók¿»«¬«¿»ƒ∆»»»¿»«¿«¿≈∆
˙‡ ·È¯Á‰Ï ÌÈÁaË ·¯ Ô„‡¯Êe· ÁÏLÂ ,‡ÈÎBË‡«¿¿»¿»«¿«¿¬»««»ƒ¿«¬ƒ∆
ÌBÈ ÏÎa ,‰ˆÁÓe ÌÈL LÏL ÌL ‰NÚ ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ»»»»»ƒ∆¡»¿»
ÔÂÈÎÂ ,dL·ÎÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÏLe¯È ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆¿»«ƒ¿…»»»¿»¿»¿≈»
Ce¯a LB„w‰ Ô˙ ,¯ÊÁÏ Lwa LaÎÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡ÏL∆…»»»ƒ¿ƒ≈«¬…»««»»
ÏÎa ˙Ú˜BL ‰˙È‰Â ‰ÓBÁa „cÓÓ ÏÈÁ˙‰ BaÏa ‡e‰¿ƒƒ¿ƒ¿«≈«»¿»¿»««¿»
‰Ú˜ML ÔÂÈÎÂ ,dlk ‰Ú˜ML „Ú ‰ˆÁÓe ÌiÁÙË ÌBÈ¿»«ƒ∆¡»«∆»¿»À»¿≈»∆»¿»
‰ÚL d˙B‡ ÏÚ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÌÈ‡BO‰ eÒÎ dlkÀ»ƒ¿¿«…¿ƒƒ»«ƒ«»»»
Ï·˙ È·LBÈ Ïk ı¯‡ ÈÎÏÓ eÈÓ‡‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰≈…∆¡ƒ«¿≈∆∆…¿≈≈≈

.ÌÈÏLe¯È È¯ÚLa ·ÈB‡Â ¯ˆ ‡·È Èkƒ»…«¿≈¿«¬≈¿»»ƒ

ÊËÔÎÈ‰ ‡Á‡ Èa¯Ï Ï‡L Ô„eÈ Èa¯ ,‰È‡È· ˙‡hÁÓ .≈«…¿ƒ∆»«ƒ»»«¿«ƒ«»≈»
,ÌÈL ˙¯ÊÚa B‡ Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa ‰È¯ÎÊ ˙‡ e‚¯‰»¿∆¿«¿»¿∆¿«ƒ¿»≈¿∆¿«»ƒ
‡l‡ ,ÌÈL ˙¯ÊÚa ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa ‡Ï BÏ ¯Ó‡»«…¿∆¿«ƒ¿»≈¿…¿∆¿«»ƒ∆»
‡ÏÂ È·ˆ Ì„Î ‡Ï BÓ„a e‚‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ‰k ˙¯ÊÚa¿∆¿«…¬ƒ¿…»¬¿»…¿«¿ƒ¿…

·È˙k Ônz ,Ïi‡ Ì„Î(יג יז, ÈaÓ˙(ויקרא LÈ‡ LÈ‡Â : ¿««»«»¿ƒ¿ƒƒƒ≈
e‰qÎÂ 'Â‚Â ÛBÚ B‡ ‰ÈÁ „Èˆ „eˆÈ ¯L‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬∆»≈«»¿ƒ»

·È˙k ‡Î‰ Ì¯a ,¯ÙÚa(ז כד, dÎB˙a(יחזקאל dÓ„ Èk : ∆»»¿«»»¿ƒƒ»»¿»
ı¯‡‰ ÏÚ e‰˙ÎÙL ‡Ï e‰˙ÓN ÚÏÒ ÁÈÁˆ ÏÚ ‰È‰»»«¿ƒ«∆«»»¿…¿»«¿«»»∆
Ì˜Ï ‰ÓÁ ˙BÏÚ‰Ï ,‰nÏ Ck ÏÎÂ .¯ÙÚ ÂÈÏÚ ˙BqÎÏ¿«»»»»¿»»»»¿«¬≈»ƒ¿…
.˙BÒk‰ ÈzÏ·Ï ÚÏÒ ÁÈÁˆ ÏÚ dÓc ˙‡ Èz˙ Ì˜»»»«ƒ∆»»«¿ƒ«»«¿ƒ¿ƒƒ»
,Ô‰k e‚¯‰ ,ÌBi‰ B˙B‡a Ï‡¯NÈ e¯·Ú ˙B¯·Ú Ú·L∆«¬≈»¿ƒ¿»≈¿«»¿…≈
,ÌM‰ ˙‡ eÏlÁÂ ,È˜ Ìc eÎÙLÂ ,Ôi„Â ,‡È·Â¿»ƒ¿«»¿»¿»»ƒ¿ƒ¿∆«≈
ÔÂÈÎÂ .‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ˙aLÂ ,‰¯ÊÚ‰ ˙‡ e‡nËÂ¿ƒ¿∆»¬»»¿«»¿«ƒƒ»»¿≈»
‡˜ ‰Â‰c ‰È¯ÎÊc dÈÓ„Ï dÈÈÊÁ Ô„‡¯Êe· ‰ÏÚL∆»»¿«¿¬»«¿≈ƒ¿≈ƒ¿«¿»«¬»»

ÌÈ¯t Ìc dÈÏ e¯Ó‡ ,È‡‰ È‡Ó ÔB‰Ï ¯Ó‡ ,ÁÈ˙»̄ƒ«¬«¿««»¿≈«»ƒ
Ïk È˙ÈÈ‡ ,Ìe„È‡ ‡ÏÂ ÌÈN·Îe ÌÈ¯t È˙ÈÈ‡ .ÌÈN·Îe¿»ƒ«¿≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈»
ÈÏ e˙È¯Ó‡ È‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡ ,Ìe„È‡ ‡ÏÂ ÌÈÓ„ ÈÈÓƒ≈»ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ«¿ƒƒ
ÈLÈ‡ Cp‰c ‡¯NÈ·Ï ‡˜È¯ÒÓ ‡‡ ‡Ï È‡Â ·ËeÓ»¿ƒ»¬»«¿≈¿»¿ƒ¿»¿«»≈»≈
¯Ó‡c ‡zL‰Â .dÈÏ e¯Ó‡ ‡ÏÂ ,‡ÏÊ¯Ùc ÔÈ˜È¯ÒÓa¿«¿≈ƒ¿«¿¿»¿»¬«≈¿«¿»«¬«
‡‰k ‡Èi· ,CÈÓ ÈqÎp ‰Ó dÈÏ e¯Ó‡ ,ÈÎ‰ e‰Ï¿»≈¬«≈«¿«≈ƒ»¿ƒ»«¬»
‡Ï eÏÈa˜ ‡ÈÓL ÌeLÏ ÔÏ ÁÈÎBÓ ‰Â‰Â ,ÔÏ ‰Â‰¬»»«¬»ƒ«»¿¿«»«ƒ»
.dÈÏ ÔÈÏË˜Â dÈÂlÈÚ ‡ÓÈ‡˜ ‡l‡ dÈÈÓ ‡ÏÈa«̃≈¿»ƒ≈∆»»≈¿»ƒ»≈¿«¿ƒ«≈
‰ÏB„‚ È¯„‰Ò È˙ÈÈ‡ .dÈÏ ‡ÒÈit ‡‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡¬«¿¬»««¿»≈«¿≈«¿∆¿≈¿»
dÈÂlÈÚ ‰pË˜ È¯„‰Ò ËÁL .Á ‡ÏÂ dÈÂlÈÚ ËÁL»«ƒ»≈¿»»»««¿∆¿≈¿«»ƒ»≈
.Á ‡ÏÂ dÈÂlÈÚ ËÁL ‰p‰k ÈÁ¯t È˙ÈÈ‡ .Á ‡ÏÂ¿»»«¿≈ƒ¿≈¿À»»«ƒ»≈¿»»
ÔÈÁb .Á ‡ÏÂ dÈÂlÈÚ Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ËÁL»«ƒ∆≈«»ƒ»≈¿»»»ƒ
Èz„a‡ EÓÚaL ÌÈ·BË ,‰È¯ÎÊ :dÈÏ ¯Ó‡ dÈÂlÈÚƒ»≈¬«≈¿«¿»ƒ∆¿«¿ƒ«¿ƒ
Ô„‡¯Êe· ¯‰¯‰Â .Á ¯zÏ‡Ï ,ÌlÎ e„·‡iL EBˆ¿̄¿∆…¿À»¿«¿«»¿ƒ¿≈¿«¿¬»
˙Á‡ LÙ „a‡ÓL Èn ‰Óe ¯Ó‡Â ‰·eLz ÚL¯‰»»»¿»¿»««ƒ∆¿«≈∆∆««

Ba ·È˙k Ck Ï‡¯NiÓ(ו ט, ‰‡„Ì(בראשית Ìc CÙL : ƒƒ¿»≈»¿ƒ…≈«»»»
‰a¯‰ ˙BLÙ „a‡L LÈ‡‰ B˙B‡ ,CÙMÈ BÓc Ì„‡a»»»»ƒ»≈»ƒ∆ƒ≈¿»«¿≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡lÓ˙ „iÓ .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ««««»¿«»ƒ»ƒ¿«≈«»»
‰ÚL d˙B‡ ÏÚ .BÓB˜Óa ÚÏ·Â ÌcÏ ÊÓ¯Â ÌÈÓÁ«̄¬ƒ¿»««»¿ƒ¿«ƒ¿«»»»
ÌÈÎÙM‰ ‰È‰k ˙BÚ ‰È‡È· ˙‡hÁÓ :¯ÓB‡ ‡e‰≈≈«…¿ƒ∆»¬……¬∆»«…¿ƒ

.ÌÈ˜Ècˆ Ìc da¯˜a¿ƒ¿»««ƒƒ

ÊÈ‰‡¯È ÈÓ e¯Ó‡ Ì‰aL ÔÈÓeÒ ,˙BˆeÁa ÌÈ¯ÂÚ eÚ .»ƒ¿ƒ«ƒ∆»∆»¿ƒ«¿∆
ep˜aÁe CÏpL ‰È¯ÎÊ ˙‡ e‚¯‰L ÌB˜Ó B˙B‡ eÏ»»∆»¿∆¿«¿»∆≈≈¿«¿∆
˙BˆeÁa ÌÈ¯ÂÚ eÚ :¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,ep˜MÂ¿ƒ»∆¿«≈«∆∆¡«»ƒ¿ƒ«
‰‡¯È ÈÓ ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰Ó Ì‰aL ÔÈ¯‚Á .Ìca eÏ‡‚¿…¬«»ƒ¿ƒ∆»∆»»¿ƒƒ«¿∆
‰Ó Ìi˜Ï ,da Òk¯Ùe CÏpL ‰È¯ÎÊ ÏL Ìc‰ ˙‡ eÏ»∆«»∆¿«¿»∆≈≈¿«¿≈»¿«≈«

.Ì‰ÈL·Ïa eÚ‚È eÏÎeÈ ‡Ïa :¯Ó‡pM∆∆¡«¿…¿ƒ¿ƒ¿À≈∆

ÁÈ.‡¯˜ ¯˙t ‡ÈÁ Èa¯ ,BÓÏ e‡¯˜ ‡ÓË e¯eÒ»≈»¿»«ƒ¬ƒ»»«¿»
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔBiˆ ˙B·a(טז ג, ‰'(ישעיה ¯Ó‡iÂ : ƒ¿ƒ¬»ƒ¿ƒ«…∆

,'Â‚Â ÔB¯b ˙BÈeË ‰ÎÏzÂ ÔBiˆ ˙Ba e‰·‚ Èk ÔÚÈ««ƒ»¿¿ƒ«≈«¿»¿»
.Áe¯‰ ˙eq‚a ÔÎl‰Óe ÔB‰ÈÓe¯a ÔÙÈÈL ÔÈÈÂ‰«¿»»¿»¿≈¿«¿»¿«»«
˙‡ ˙L·BÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰Lk ,ÔB¯b ˙BÈeË ‰ÎÏzÂ«≈«¿»¿»¿∆»¿»««≈∆∆∆∆
dB¯b ˙‡ Ô‡ÎÏe Ô‡kÓ ‰hÓ ‰˙È‰ ,‰ÈËÈLÎz«¿ƒ∆»»¿»«»ƒ»¿»∆¿»
Èa¯ ,ÌÈÈÚ ˙B¯wNÓe .‰ÈËÈLÎz ˙‡ ˙B‡¯‰Ï ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿«∆«¿ƒ∆»¿«¿≈»ƒ«ƒ
Ì‰ÈÈÚ ˙‡ ˙B¯wNÓ eÈ‰L ¯Ó‡ ÔÈ¯ÒÈ˜c Èq‡«≈¿≈»ƒ»«∆»¿«¿∆≈≈∆
˙È¯el˜a ¯Ó‡ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â ,‡¯˜ÈÒa¿ƒ¿»¿«ƒƒ¿∆»ƒ»«¿ƒƒ
Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰Lk ,‰ÎÏz ÛBÙËÂ CBÏ‰ .‰n„‡¬À»»¿»≈«¿»¿∆»¿»««≈∆
˙Á‡Â Ô‡kÓ ˙Á‡ ˙B¯ˆ˜ ÈzL ‰‡È·Ó ‰˙È‰ ,‰k¯‡¬À»»¿»¿ƒ»¿≈¿»««ƒ»¿««
˙Á‡ ‰˙È‰LÎe .Ô‰Èab ÏÚ ‰ÙË ‰‡¯zL È„k ,Ô‡kÓƒ»¿≈∆≈»∆»»««≈∆¿∆»¿»««
È„k ÌÈ·Ú ÔÈÒB˜¯˜ ˙L·BÏ ‰˙È‰ ,‰¯ˆ˜ Ô‰Ó≈∆¿»»»¿»∆∆«¿ƒ»ƒ¿≈
¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa¯ ,‰ÒkÚz Ì‰ÈÏ‚¯·e .‰k¯‡ ‰‡¯zL∆≈»∆¬À»¿«¿≈∆¿««¿»«ƒ≈≈
ÔÈ¯Ó‡ Ôa¯Â .‰ÈÏÚÓ ÏÚ ÔB˜¯c ˙¯eˆ ‰¯ˆ ‰˙È‰L∆»¿»»»«¿»«ƒ¿»∆»¿«»»»¿ƒ
B˙B‡ ‡lÓÓe ÏB‚¯z ÏL ˜ÙÊ ‰‡È·Ó ‰˙È‰L∆»¿»¿ƒ»∆∆∆«¿¿¿«»
,dÏÚÓÏ d·˜Ú ÔÈa B˙B‡ ˙˙BÂ ÔBÓÒ¯Ù‡¬«¿¿¿∆∆≈¬≈»¿ƒ¿»»
ÂÈÏÚ ˙˜ÙBc ‰˙È‰ ÌÈ¯eÁa ÏL zk ‰‡B¯ ‰˙È‰LÎe¿∆»¿»»«¿∆«ƒ»¿»∆∆»»
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רנג dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

.‡ÎÚ ÏL ‰f‰ Ò¯‡k Ô‰a ÚtÚÙÓ ÁÈ¯‰ B˙B‡ ‰È‰Â¿»»»≈«¿«¿≈«»∆»∆∆«∆∆«¿»
e‡B·È ‡ÏL „Ú ‰·eLz eNÚ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‰ÈÓ¯È ‰È‰Â¿»»ƒ¿¿»≈»∆¬¿»«∆…»
Ô‰ ‰Ó eÈÏÚ ÌÈ·ÈB‡ e‡B·È Ì‡ BÏ e¯Ó‡ ,ÌÈ·ÈB‡¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»≈»≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,eÏ ˙BNÚÏ ÔÈÏBÎÈ(יט ה, :(ישעיה ¿ƒ«¬»¬»ƒ¿ƒ
·¯˜˙Â ‰‡¯ ÔÚÓÏ e‰NÚÓ ‰LÈÁÈ ¯‰ÓÈ ÌÈ¯Ó‡‰»…¿ƒ¿«≈»ƒ»«¬≈¿««ƒ¿∆¿ƒ¿«
‰‡B¯ ‡ÒÎec .‰Ú„Â Ï‡¯NÈ LB„˜ ˙ˆÚ ‰‡B·˙Â¿»»¬«¿ƒ¿»≈¿≈»»¿»∆
‰ÈÓ¯ÈÏ ‰¯Ó‡ ,ÔÈB¯wa BnÚ È·ÈLBÓe ÈÏËBÂ È˙B‡ƒ¿¿«ƒƒ«ƒƒƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¿¿»
ÔÂÈÎÂ .dÈÏÈ„ B‡ ÔÏÈ„ B‡ ˙ÓÈi˜ ‡‰È Ô‡Óc Ú„≈«¿«¿≈«∆∆ƒ»ƒ≈¿≈»
˙BËM˜˙Ó eÈ‰ ,Ô‰È‡BN e‡·e ˙BBÚ eÓ¯bL∆»¿¬»¿≈∆»ƒ¿«¿
ÏËBÂ d˙B‡ ‰‡B¯ ‡ÒÎec ,˙BBÊk Ì‰ÈÙÏ ˙B‡ˆBÈÂ¿¿ƒ¿≈∆¿¿»∆»¿≈
,d˙B‡ ÏËBÂ d˙B‡ ‰‡B¯ ÒBÎ¯t‡ ,d˙B‡»ƒ«¿∆»¿≈»
d·ÈLBÓe d˙B‡ ÏËBÂ d˙B‡ ‰‡B¯ ÒÈÏBË¯ËÒÈ‡ƒ¿¿«ƒ∆»¿≈»ƒ»
‡Ói˜ ‡ÏÂ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ .ÔÈB¯È˜a BnÚƒ¿ƒƒ»««»»¿»«»»

‰NÚ ‰Ó ,ÔB‰ÏÈ„ ‡Ói˜Â È„È„(יז ג, ‰'(ישעיה ÁtNÂ : ƒƒ¿«»»ƒ¿∆»»¿ƒ«
,‡ÈÁ Èa¯a ÈÒBÈ Èa¯Â ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ,ÔBiˆ ˙Ba „˜„»̃¿…¿ƒ«ƒ∆¿»»¿«ƒ≈¿«ƒ¬ƒ»
z‡c ‰Ó ‡‰ ,˙Ú¯ˆa Ô˙B‡ ‰˜Ï‰ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ Èa«̄ƒ∆¿»»»«ƒ¿»»¿»««»«¿«¿

¯Ó‡(נו יד, ÈÒBÈ(ויקרא Èa¯ ,˙¯‰aÏÂ ˙ÁtqÏÂ ˙‡NÏÂ : »«¿«¿≈¿««««¿«∆»∆«ƒ≈
˙BÁtLÓ Ì‰ÈL‡¯ ÏÚ ‰ÏÚ‰ ¯Ó‡ ‡ÈÁ ¯a«¬ƒ»»«∆¡»«»≈∆ƒ¿»
Ô‡NÚ ¯Ó‡ ‡a‡ ¯a ‡iÁ Èa¯Â .ÌÈpk ÏL ˙BÁtLÓƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒƒ»««»»«¬»»
.Ô„aÚLÓ Ô‰Ó‡ ,˙Bi„eÎÓ e‰Ó ,˙Bi„eÎÓ ˙BÁÙL¿»¿»ƒ«¿»ƒ¬»»¿«¿¿»
e‰Ó ,ÈÒÈ‡ Èa¯ ÌLa „È·Ê ¯a ÈÙÏÁÂ ‰ÈÎ¯a Èa«̄ƒ∆∆¿»«¬«ƒ«¿ƒ¿≈«ƒƒ≈«
·¯Ú˙È ‡ÏL L„˜ Ú¯Ê ¯ÓLÏ È„k ,ÚtLÂ ,ÁtNÂ¿ƒ«¿ƒ«¿≈ƒ¿…∆«…∆∆…ƒ¿»≈
È‡ Ú„BÈ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,˙Bˆ¯‡‰ ÈnÚa¿«≈»¬»»««»»≈«¬ƒ
‰Ó ,˙Ú¯v‰ ÔÓ ÔÈÏÈ„a ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔÈ‡L∆≈¿≈»ƒ¿≈ƒƒ«»««∆

‰NÚ(יז ג, Ce¯a(ישעיה LB„w‰ ÊÓ¯ ,‰¯ÚÈ Ô‰˙t '‰Â : »»«»¿≈¿»∆»««»»
Ïk ‡lÓÓL „Ú Ìc ‡ÈˆBÓ ‰È‰Â ÌÈÚÓÏ ‡e‰¿«¿»»¿»»ƒ»«∆¿«≈»
d˙BÂ ÁÓ¯a dˆÚB ÔBËÏM‰ B˙B‡ ‰È‰Â ,ÔÈB¯w‰«¿ƒ¿»»«ƒ¿¬»¿…«¿¿»
,Ôz˜ÒÙÓe Ô‰ÈÏÚ ˙¯·BÚ ÔÈB¯˜ ‰˙È‰Â ,ÔÈB¯˜ ÈÙÏƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ∆∆¬≈∆«¿«¿»
e¯eÒ e¯eÒ BÓÏ e‡¯˜ ‡ÓË e¯eÒ :¯ÓB‡ ‰ÈÓ¯iL ‡e‰∆ƒ¿¿»≈»≈»¿»
.ÔB¯ÈÒ ÔB¯ÈÒ ‡e‰ ÈÂÈ ÔBLÏ ¯Ó‡ ‡a‡ Èa¯ ,eÚbz Ï‡«ƒ»«ƒ«»»«»¿»ƒƒƒ
„Ú Ï‡¯NÈ eÏb ‡Ï ¯Ó‡ ‡ÈÁ Èa¯ ,eÚ Ìb eˆ Èkƒ»«»«ƒ¬ƒ»»«…»ƒ¿»≈«
eÏb ‡Ï ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯Â .‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï eˆ‡pL∆ƒ¬¿«»»¿«ƒƒ»«…»
.‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï ˙evÓ ÈÏÚa eNÚpL „Ú Ï‡¯NÈƒ¿»≈«∆«¬«¬≈«¿«»»

ËÈÔÓ .‰‡Ó ,‰‡Ó ÔÓ ,Ô˜ÈÏÁ‰ ,Ì˜ÏÁ '‰ Èt .¿≈ƒ¿»∆¡ƒ»ƒ≈»≈»ƒ
.Ô˙‡Ó ,Ô˙‡ÓÏ ÔÈÁÂÂˆ Ôn˙c .ÌÈ˙‡Ó ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ»«ƒ¿«»»¿ƒ¿»»»»

Î˙¯NÚ ÔÈNBÚ eÈ‰ ‰Ó ,eÈÈÚ ‰ÈÏÎz eÈ„BÚ .≈ƒ¿∆»≈≈»»ƒ¬∆∆
ÔÈ‡È·Óe ,ÌÈ¯ˆÓÏ ÔÓL ÔÈÁlLÓ eÈ‰ ,ÌÈË·M‰«¿»ƒ»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ

e·z‰È‰È ÌÈ‡BN e‡B·È Ì‡L ,Ï··Ï ÔÈÁlLÓe ,‰‡ ¿»¿«¿ƒ¿»∆∆ƒ»¿ƒƒ¿∆
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÚiÒÏ È„k Ì‰Ï(ב יב, È¯·e˙(הושע : »∆¿≈¿«¿»¬»ƒ¿ƒ¿ƒ

e‡a ˙Á‡ ÌÚt .Ï·eÈ ÌÈ¯ˆÓÏ ÔÓLÂ e˙¯ÎÈ ¯eM‡ ÌÚƒ«ƒ¿…¿∆∆¿ƒ¿«ƒ»««««»
Ìia L¯ÙÓ ‡e‰Lk ‰Î ‰Ú¯t Ïˆ‡ eÁÏLÂ ÔÈ‡BN¿ƒ¿»¿≈∆«¿…¿…¿∆¿»≈«»
eÈ‰Â Ô‰È˙B„ÏLÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÊÓ¯ ,ÏB„b‰«»»««»»¿ƒ¿≈∆¿»
ÏL Ô·Èh ‰Ó el‡Ï el‡ e¯Ó‡ ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ÔÈËL»ƒ«¿≈««ƒ»¿≈»≈«ƒ»∆
˙Áz el‡ ÏL Ì‰È˙B·‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,eÏl‰ ˙B„ÏL¿»«»»«»∆¬≈∆∆≈««
e¯Ó‡ .ÌÈna Ì˙B‡ eÚÈaË‰Â e„ÓÚÂ ,e„ÓÚ ÌÎÈ˙B·‡¬≈∆»¿¿»¿¿ƒ¿ƒ»««ƒ»¿

,Ì‰Ï ÔÈÚiÒÓe ÌÈÎÏB‰ eÁ‡Â eÈ˙B·‡Ï eNÚ CÎÂ¿»»«¬≈«¬«¿¿ƒ¿«¿ƒ»∆
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,e¯ÊÁ „iÓ(ז לז, ÏÈÁ(ירמיה ‰p‰ : ƒ»»¿¬»ƒ¿ƒƒ≈≈

CÎÏ ,ÌÈ¯ˆÓ Bˆ¯‡Ï ·L ‰¯ÊÚÏ ÌÎÏ ‡ˆi‰ ‰Ú¯t«¿…«…≈»∆¿∆¿»»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
.ÚLBÈ ‡Ï ÈBb Ï‡ eÈtˆ e˙itˆa :¯Ó‡∆¡«¿ƒƒ»≈ƒƒ∆…ƒ«

‡ÎÌÈMÓÁ ,'Â‚Â eÈ˙·Á¯a ˙ÎlÓ eÈ„Úˆ e„ˆ .»¿»≈ƒ∆∆ƒ¿……≈¬ƒƒ
‰nÏÂ ,˙Èa‰ Ôa¯Á ¯Á‡ ¯˙Èa ‰˙NÚ ‰L ÌÈzLe¿«ƒ»»»¿»≈»««À¿«««ƒ¿»»
.Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯ÁÏ ˙B¯ e˜ÈÏ„‰L ÏÚ ,‰·¯Á∆¿¿»«∆ƒ¿ƒ≈¿À¿«≈«ƒ¿»
eÈ‰ ÌÈÏLe¯ÈaL ÔÈËBÈÏea‰ e¯Ó‡ ,e˜ÈÏ„‰ ‰nÏÂ¿»»ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ∆ƒ»«ƒ»
ÔB‰pÓ „Á ˜ÈÏÒ ‰Â‰ „ÎÂ ,‰È„Ó‰ ÚˆÓ‡a ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿∆¿««¿ƒ»¿«¬»»≈«ƒ¿
¯Ó‡ ,ÔÈËBÈÏea ‡„·ÚÈ‡Ï ˙ÈÚa dÈÏ e¯Ó‡ ‰‡lˆÏ¿«»»»¿≈»ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¬«
.‡Ï ,e‰Ï ¯Ó‡ ,ÒÈËBÎ¯‡ ‡„·ÚÈ‡Ï ˙ÈÚa .‡Ï ,e‰Ï¿»»ƒ¿ƒ«¿»«¿¿ƒ¬«¿»
z‡ ,‡ÒÈ‡ „Á CÏ ˙È‡c dÈÚÓLc ÔÈ‚aÓ dÈÏ È¯Ó‡»¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«¿ƒ»«ƒ»«¿
·˙Bk ‰Â‰Â .ÈzÚ„a ˙ÈÏ BÏ ¯Ó‡ ,ÈÏ dÈ˙È ‡aÊÓ ÈÚa»≈«¿¿»»≈ƒ»«≈¿«¿ƒ«¬»≈
‡Ï ÈBÏt ¯·b È˙‡ ÔÈ‡ ,dÈ˙Èa ¯·Ï dÈ˙ÈBÚ ÁlLÓe¿««ƒ≈¿«≈≈ƒ»≈¿«¿ƒ»
‰Â‰Â ,ÈÏ ‡aÊÓ ‡e‰c ‡ÈÒÈ‡Ï ÏÚÈÓ dÈe˜aLƒ̇¿¿≈≈«¿ƒ¿»¿«¿¿»ƒ«¬»
‡e‰‰c dÈÏ‚È¯ ˙¯·zÈ‡ È‡Âl‰ ,‡¯·‚ ‡e‰‰ ¯Ó‡»«««¿»«¿«ƒ¿««ƒ¿≈¿«
e„ˆ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡˙ÈÂÊ ‡„‰Ï ˜ÈÏÒ ‡ÏÂ ‡¯·‚«¿»¿»»≈«¬»»ƒ»¬»ƒ¿ƒ»
.‡˙‡ÈÈËÏt ÔÈÏÈ‡a ‡Îl‰lÓ ‡Á¯B‡ ‰‡Ècˆ ,eÈ„Ú¿̂»≈«ƒ»¿»ƒ¿«»»¿ƒ≈«¿¿»»
‡ÓBÈ ,eÈÓÈ e‡ÏÓ .‡˙Èa ‡e‰‰„ ‡ˆÈ˜ ,ev˜ ·¯»̃«ƒ≈ƒ»¿«≈»»¿»≈»
,·Ë ÔB‰Ï ˙Lt ‡Ï ÔeÈ‡ Û‡ .‡˙Èa ‡e‰‰„¿«≈»«ƒ»»«¿«

·È˙Îc(ה יז, pÈ˜‰.(משלי ‡Ï „È‡Ï ÁÓN : ƒ¿ƒ»≈«¿≈…ƒ»∆

·Î˜ÈÁL ÒeÈÎ¯Ë ,ÌÈÓL È¯LpÓ eÈÙ„¯ eÈ‰ ÌÈl˜ .«ƒ»…¿≈ƒƒ¿≈»»ƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïk eÈ‰Â ,·‡a ‰ÚLz ÏÈÏa BzL‡ ‰„ÏÈ ˙BÓˆÚ¬»»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿»¿»»
Ï‡¯NÈ e¯Ó‡ ,‰kÁa „Ïe‰ ˜zzL .ÌÈÏ·‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈ƒƒ¿«≈«¿««¬À»»¿ƒ¿»≈
ÈÚ·c ‰Ó ÏÎÂ ,˜ÈÏ„ ,e¯Ó‡ ,˜ÈÏ„ ‡Ï B‡ ,˜ÈÏ„«¿ƒ…«¿ƒ»¿«¿ƒ¿»«¿»≈
LÈa ÔLÈÏ Ôe¯Ó‡Â ÔeÏÊ‡ ,e˜ÈÏ„‡ .‡ËÓÈ ÔÏÚ ÈËÓÈÏƒ¿≈¬»ƒ¿≈«¿ƒ¬««¬»ƒ»ƒ
ÔBÂ‰ ˙„ÈÏÈ „k ÔÈ‡„e‰È ÔÈÏÈ‡ ,ÒeÈÎ¯Ë ÏL BzL‡Ï¿ƒ¿∆¿«ƒƒ≈¿»ƒ«¿ƒ«¬
‰ÁÏL .‡ÈÈÈˆBa e˜ÈÏ„‡ ‡„ÏÂ ˙ÈÈÓ „ÎÂ ,ÔÈÏa‡˙Óƒ¿«¿ƒ¿««¿¿»»«¿ƒƒ«»»¿»
L·Îe ‡a ÔÈÈ¯a¯a LaÎÓ z‡c „Ú ,dÏÚ·Ï ‰·˙ÎÂ¿»¿»¿«¿»«¿«¿«¿≈«¿»¿ƒ…¿
·ÈLÁÂ ‡ÙÏÈ‡Ï ˜ÈÏÒ ,C· e„¯Óc ÔÈ‡„e‰È ÔÈÏÈ‡ƒ≈¿»¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ
‡LÓÁa ‡Áe¯ dÈ˙È˙ÈÈ‡Â ÔÈÓBÈ ‰¯NÚa È˙ÈÓÏ¿≈≈«¬»»ƒ¿«¿ƒ≈»¿«¿»
ÔÈ„‰a ÔÈ˜ÒÚ BÂ‰c ÔeÈÁkL‡Â ‡˙‡ ,ÔÈÓBÈƒ¬»¿«¿¿ƒ«¬»¿ƒ«¬≈

‡˜eÒt(מט כח, Ó˜ˆ‰(דברים ˜Á¯Ó ÈBb EÈÏÚ '‰ ‡OÈ : ¿»ƒ»…»∆≈»…ƒ¿≈
‡¯L ‡e‰ ‡‡ e‰Ï ¯Ó‡ ,¯Lp‰ ‰‡„È ¯L‡k ı¯‡‰»»∆«¬∆ƒ¿∆«»∆¬«¿¬»ƒ¿»
‡Áe¯ È˙˙ÈÈ‡Â ÔÈÓBÈ ‰¯NÚa È˙ÈÓÏ ˙È·ÈLÁc«¬≈ƒ¿≈≈¿«¿»ƒ¿«¿≈«ƒ»
ÌÈLpÏ ¯Ó‡ .Ô‚¯‰Â ÂÈ˙BBÈ‚Ï ÔÙÈw‰ ,ÔÈÓBÈ ‡LÓÁa¿«¿»ƒƒƒ»ƒ¿»«¬»»»««»ƒ
C¯„k ÌÎÏ ‰NBÚ È‡ Â‡Ï Ì‡Â È˙BBÈ‚ÏÏ eÚÓM‰ƒ»¿¿ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ∆»∆¿∆∆
z„·Úc ‰Ó È‡Ú¯‡a „È·Ú e¯Ó‡ ,ÌÈL‡Ï È˙ÈNÚL∆»ƒƒ»¬»ƒ»¿¬≈¿«¿»≈«¿««¿¿
ÌÈÓc e·¯Ú˙Â ,Ô‚¯‰Â ÂÈ˙BBÈ‚Ï ÔÙÈw‰ „iÓ ,È‡ÏÈÚa¿ƒ»≈ƒ»ƒƒ»ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿»¿»ƒ
CÏB‰Â Ú˜Ba Ìc‰ ‰È‰Â ,el‡ ÏL ÌÈÓ„a el‡ ÏL∆≈¿»ƒ∆≈¿»»«»≈«¿≈
Èa¯ ,e˜Ïc ÌÈ¯‰‰ ÏÚ .¯‰ ÒB¯ÙÈ˜Ï ÚÈb‰L „Ú«∆ƒƒ«¿ƒ¿»»«∆»ƒ¿»À«ƒ
·˜ÚÈ Èa¯ .˙Bi·Ún‰ ¯Á‡ ÔÈ˜ÏBc eÈ‰L ¯Ó‡ e·i‡«¿»«∆»¿ƒ««««¬ƒ«ƒ«¬…
Ôa¯Â .ÌÈÏLe¯Èa L‡ e˙Èv‰L el‡ ¯Ó‡ ÔÈÁ ¯ÙÎcƒ¿«»ƒ»«≈∆ƒƒ≈ƒ»«ƒ¿«»»
ÏÚ :¯Ó‡ CÎÏ ,Ï‡¯NÈ ÏL Ô‰È˜ÏBc el‡ È¯Ó‡»¿≈≈¿≈∆∆ƒ¿»≈¿»∆¡««
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רנד

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'
מוה"ר בנימין אלי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מי"ד וט"ו מנ"א עם המצורף לו ות"ח על הבשו"ט במכתבו השני 
עליהם  הסכימו  לא  שעדיין  אלו  פרטים  גם  הזמן  במשך  אשר  חזקה  ותקותי  נצח  דידן  סו"ס  אשר 

יתמלאו ולבשו"ט אחכה.

בנוגע לבקשת הרב... אודות העתקת איזה מאמרים וסיפורים מהשמועסין וכו', הנה אל בינתו 
אשען שידון על אתר ואם ימצא לנכון להרשות להם )אם כמובן הירחון שלהם הוא חרדי וכו'( אזי 
בטח ידרוש מהם מכתב רשמי ובו התחייבות שעל כל מאמר וסיפור צריכים להורות שזה ברשיון של 
המל"ח ואשר הקאפירייט הוא רק ברשות המל"ח, ועד"ז עשו זה מכבר איזה פעמים במדינות שונות...

ג' מזוזות נשלחו כהוראתו. ע"ד הקצשו"ע כבר כתבו לו ישר מהלשכה.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבר' הנכ' - המחכה לבשו"ט.

dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

‚Î.Èa¯a Ï‡ÚÓLÈ Èa¯Â Èa¯ ,'‰ ÁÈLÓ eÈt‡ Áe¯««≈¿ƒ««ƒ¿«ƒƒ¿»≈¿«ƒ
·¯Ú ˙BÈ˜ ˙Bl‚Óa ÔÈËLBÙe ÌÈ·LBÈ eÈ‰ ÈÒBÈ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆
da e¯ÈL ,‰ÎLÁ ÌÚ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»∆»ƒ¿¿«»ƒ¬≈»ƒ¿»
d˙B‡ ÔÈ¯ÓB‚Â ÌÈ‡ˆBÈ e‡ e¯Ó‡ ,˙Á‡ ‡˙Èa ‡ÙÏ‡«¿»≈»««»¿»¿ƒ¿¿ƒ»
ÏÚ ¯Ó‡ ,BÚaˆ‡a ÏLÎ B˙È·Ï Èa¯ ‰ÏÚLÎe ,¯ÁÓÏ¿»»¿∆»»«ƒ¿≈ƒ¿«¿∆¿»»««

BÓˆÚ(י לב, BÏ(תהלים ¯Ó‡ ,ÚL¯Ï ÌÈ·B‡ÎÓ ÌÈa¯ : «¿«ƒ«¿ƒ»»»»«
ÔÈÚa ÔÈ˜ÒBÚ eÈÈ‰ el‡ ÈÒBÈ Èa¯a Ï‡ÚÓLÈ Èa«̄ƒƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
˙Á‡ ÏÚ ÂÈLÎÚ ,¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ Ck ,Ck EÚÈb‰Â ‰f‰«∆¿ƒƒ¬»»»ƒƒ≈«¿»«««
B˙È·Ï Èa¯ ‰ÏÚL ÔÂÈk .'Â‚Â eÈt‡ Áe¯ ,‰nÎÂ ‰nk«»¿«»««≈≈»∆»»«ƒ¿≈
,ıeÁa ÈÓ‚ ‰ÈÏÚ ¯L˜Â L·È ‚BÙÒ ‰kn‰ ÏÚ Ô˙»««««»¿»≈¿»«»∆»∆ƒ«
‰LÏL e„ÓÏ epnÓ ÈÒBÈ Èa¯a Ï‡ÚÓLÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ∆»«¿¿»
˙‡ ¯nLÓ ‡e‰L ‡l‡ ‡t¯Ó ‚BÙqL ‡Ï ,ÌÈ¯·„¿»ƒ…∆¿¿«≈∆»∆¿«≈∆
L„w‰ È·˙Îa ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ,ÔÎeÓ ˙ÈaÓ ÈÓb ,‰kn‰««»∆ƒƒ«ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆
ÔÈL¯B„Â Ì‰a ÔÈBL Ï·‡ ,‰ÏÚÓÏe ‰Án‰ ÔÓ ‡l‡∆»ƒ«ƒ¿»¿«¿»¬»ƒ»∆¿¿ƒ
.ÔÈ¯B˜Â ÔÈ‡È·Ó ˙B¯˜ÏÂ ˜c·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ Ì‡Â ,Ì‰a»∆¿ƒ»¿ƒƒƒ¿…¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ
Èa¯ ÌLa ‡¯ÈÚÊ Èa¯ ,‡e‰L Ïk Ò¯Á ¯Ó‡ Ï‡eÓL¿≈»«∆∆»∆«ƒ¿≈»¿≈«ƒ
ÔÏËÏËÏ ¯zÓ ,˙ÈÒ¯ÁÂ ˙È·Á ˙Ùe‚Ó ¯Ó‡ Ï‡eÓL¿≈»«¿«»ƒ¿«¿ƒÀ»¿«¿¿»
ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ,‰tL‡Ï ÔÎÈÏL‰ ,˙aLa¿«»ƒ¿ƒ»»«¿»»¿«¿¿»

.˙aLa(י לב, ¯Èa(תהלים ,ep··BÒÈ „ÒÁ '‰a ÁËBa‰Â : ¿«»¿«≈««∆∆¿¿∆«ƒ
e¯Ó‡ ‡Á‡ Èa¯ ÌLa ÌeÁz Èa¯Â ‰‡¯ˆa ¯ÊÚÏ‡∆¿»»«¿»»¿«ƒ«¿¿≈«ƒ«»»¿
,BÏa˜Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ba ¯ÊBÁÂ ÚL¯ elÙ‡¬ƒ»»¿≈«»»¿«¿

.ep··BÒÈ „ÒÁ '‰a ÁËBa‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈««∆∆¿¿∆

„Î˙·LBÈ .ÔÈ¯ÒÈ˜ BÊ ,ÌB„‡ ˙a ÈÁÓNÂ ÈNÈN .ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¡≈»ƒ∆∆
È¯kLz ÒBk ¯·Úz CÈÏÚ Ìb .Ò¯t BÊ ,ıeÚ ı¯‡a¿∆∆»««»«ƒ«¬»ƒ¿¿ƒ

.È¯Ú˙˙Â¿ƒ¿»ƒ

‰ÎÔÁBÈ Èa¯ ÌLa BaÏÁ Èa¯ ,ÔBiˆ ˙a CBÚ Ìz .«¬≈«ƒ«ƒ∆¿¿≈«ƒ»»
ÏÚ ‰Ú¯t ÏL BzÚaË ˙¯Ò‰ ‰˙È‰ ‰·BË ¯Ó‡»«»»¿»¬»«««¿∆«¿…«
Ì‰ÈÏÚ ‡a˙pL ‰L ÌÈÚa¯‡Ó ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ»»∆ƒ¿«≈¬≈∆
‰˙È‰ ‡Ï ‰Ê·e ,‰l‡‚ ‰˙È‰ ‰ÊaL ÈÙÏ ,‰LÓ∆¿ƒ∆»∆»¿»¿À»»∆…»¿»
˙¯Ò‰ ‰˙È‰ ‰·BË ¯Ó‡ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ .‰l‡b¿À»«ƒƒ¿∆»ƒ»«»»¿»¬»«
ÌÈMMÓ È„Óa Ï‡¯NÈ ÏÚ LB¯ÂLÁ‡ ÏL BzÚaË««¿∆¬«¿≈«ƒ¿»≈¿»«ƒƒƒ
‰ÊaL ,‰nÏ ,e‰iÏ‡ ÈÓÈa e‡a˙pL ÌÈ‡È· ‡Baƒ̄¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ»»»∆»∆
È¯Ó‡ Ôa¯Â .‰l‡‚ ‰˙È‰ ‡Ï ‰Ê·e ‰l‡‚ ‰˙È‰»¿»¿À»»∆…»¿»¿À»¿«»»»¿≈
‰L ÌÈÚa¯‡Ó ,Ï‡¯NÈ ÏÚ ˙BÈ˜ ˙l‚Ó ‰˙È‰ ‰·BË»»¿»¿ƒ«ƒ«ƒ¿»≈≈«¿»ƒ»»
Ï‡¯NÈ eÏË daL ,‰nÏ ,‰ÈÓ¯È Ì‰ÈÏÚ ‡a˙pL∆ƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿¿»»»∆»»¿ƒ¿»≈
˙Èa ·¯ÁL ÌBia Ì‰È˙BBÚ ÏÚ ‰ÓÏL ÈÎBÙÈ‡≈ƒ¿≈»«¬≈∆«∆»«≈
„˜t .ÔBiˆ ˙a CBÚ Ìz :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Lc˜n‰«ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ»«

.ÌB„‡ ˙a CBÚ¬≈«¡

e‡¯· ‰nÏ ‡ÈÚLB‰ Èa¯ ÌLa ÒÁt Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿»¿≈«ƒ«¿»»»ƒ¿¿
‡e‰ ‡„‰ ,ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ˙È‡c ˙Èa ˙eÏ˙‰Ï ,ÌÈ¯eqi‰«ƒƒ¿ƒ¿«…«ƒ¿ƒ¿¿≈«¬»
‰lb ÌB„‡ ˙a CBÚ „˜t ÔBiˆ ˙a CBÚ Ìz :·È˙Î„ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ»«¬≈«¡ƒ»

¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï dÈ˙ÂÂÎ„Â .CÈ˙‡hÁ ÏÚ,ז (דברים ««…»ƒ¿ƒ¿»≈¿«≈«∆∆¡«
ÒÁtטו) Èa¯ ¯Ó‡Â ,'Â‚Â ÈÏÁ Ïk EnÓ '‰ ¯ÈÒ‰Â :¿≈ƒƒ¿»…ƒ¿»««ƒƒ¿»

˙Èa ˙eÏ˙‰Ï ÔÈ¯eqi‰ e‡¯· ‰nÏ ‡ÈÚLB‰ Èa¯ ÌLa¿≈«ƒ«¿»»»ƒ¿¿«ƒƒ¿ƒ¿«…«ƒ
ÏÎa Ì˙e :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ˙È‡c¿ƒ¿¿≈«¬»ƒ¿ƒ¿»»¿»

dÈ˙ÂÂÎ„Â .EÈ‡N(א א, ‡Ó¯(עובדיה ‰k ‰È„·Ú ÔBÊÁ : ¿∆¿ƒ¿»≈¬…«¿»…»«
¯ÈˆÂ '‰ ˙‡Ó eÚÓL ‰ÚeÓL ÌB„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ '‰¡…ƒ∆¡¿»»«¿≈≈¿ƒ
;‡˜eÒt ÔÈ„‰Â ,'Â‚Â ‰ÈÏÚ ‰Óe˜Â eÓe˜ ÁlL ÌÈBba«ƒÀ»¿»»»∆»¿»≈¿»

.'Â‚Â C˙BÏ‚‰Ï ÛÈÒBÈ ‡Ï ÔBiˆ ˙a CBÚ Ìz«¬≈«ƒ…ƒ¿«¿≈
‰‡ÚÈ·¯ ‡˙Èa ‡ÙÏ‡ ˜ÈÏÒ¿ƒ«¿»≈»¿ƒ»»
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רנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ãðäøBîæ[vzda úàlîìe éìc da úBìúì éeàøL âìæî ïéòk úeiîeî÷ò dLàøa LiL[`vzét ìò óà , §¨¤¥§Ÿ¨©§¦§¥©§¥¤¨¦§¨§¦§©Ÿ¨©©¦
úaLa da úàlîì úaL áøòî äéìò áLçL[avzéìãa äøeL÷ äúéä ïk íà àlà ,da úàlîì øeñà ¯ ¤¨©¨¤¨¥¤¤©¨§©Ÿ¨§©¨¨§©Ÿ¨¤¨¦¥¨§¨§¨¦§¦

äpîè÷éå Bì äkøà äéäz ànL äøæb ,úaL áøòî[bvzäkø àéäL CBzî[cvzïwúî àöîðå ,íèwì äçBðå ¥¤¤©¨§¥¨¤¨¦§¤£ª¨§¦§§¤¨¦¤¦©¨§¨¦¨¥§¦§¨§©¥
úaLa éìk[dvz: §¦§©¨

נד  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

dkld ixe`ia
äøåîæ [öú ענף -457.

äá úåàìîìå [àöú.מהבאר מים לשאוב -
úáùá äá [áöú בטלטול ומותרת -458.
äðîè÷éå [âöú באורך שתהיה כדי הזמורה יחתוך -

.459המתאים 

äëø àéäù [ãöú,בה למלאות מותר קשה היא אם -
שבת  בערב עליה שחשב בכך .460ודי

úáùá éìë ï÷úî [äöú משום חייב בסכין חתכה אם -
אסור  אבל פטור - ביד קטמה ואם בפטיש, .461מכה

zetqede mipeiv
כך 457) ונקרא זמורה) ד"ה ע"ב קכה (רש"י גפן של ענף

פ"ח). שופר עז (מגדל העץ מן שנזמר שם על
לשימוש 458) לייחדו הראוי שדבר נג סעיף לעיל כמבואר

כל  נח שאינו כדבר שלא לכך לייחדו הדרך (וממילא קבוע
באקראי) בו להשתמש אלא לייחדו דרך שאין לשימוש כך
לשבת  רק ואפילו בו למלאות עליו חשבו אם בטלטול מותר

אחת.
כפי 459) תיקנה כבר הרי לדלי, קשורה כבר היא אם אבל

מ"ו). פי"ז יו"ט (תוס' לתקן שוב יבוא ולא המידה
פא.460) ס"ק משנ"ב ע"פ
סי"ז.461) שמ סי'

•
"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley

לכל  אמה אלפים קונה לו וחשכה בדרך שישן מי תא סימן ב חלק
רוח:

והחזירם · לנכרי כליו שהשאיל שישראל ליזהר יש ולכן
מהמקום  אמות לד' חוץ בעיר לטלטלם שלא בשבת לו
אם  כגון מחיצות מוקפת העיר אין אם הנכרי שם שהניחם
אמות. מב' יותר השני יטלטלם לא אמות ב' אחד טלטלם

כד' שכולה בכולה לטלטלם מותר בחצר הניחם אם אבל
נקראים  פתח בצורת המתוקנים שלנו מבואות וכן אמות
עושים  ואח"כ תחלה בתים בונים שהרי לדירה מוקפים
שהם  קורה או בלחי מתוקנים אם הדין (והוא פתח צורת
אמות  כד' שהם כמו לתחום חוץ יוצא לענין אמות כד'

בכולם): לטלטל שמותר טלטול לענין

תחומין: ב' שבין מים חריץ דין תב סימן ב חלק

שבת ‡ תחומי ב' בין שהוא מכונסים מים מלא חריץ
שתי  אחרת עיר בתחום ומקצתו זו עיר בתחום מקצתו
ממלא  אחד שכל אע"פ ממנו למלאות אסורות העיירות
קונה  אינו העיר בתחום שהוא מה שכל לפי תחומו מתוך
אחר  אלא רוח לכל אלפים משם לו להיות במקומו שביתה
תחומה  בסוף הוא ואם בעיר שביתה וקונה נגרר הוא העיר

שביתה  קנו חציים אלו מים וא"כ ולחוץ משם לזוז יכול אין
מים  דין ואין באלו אלו מתערבים והם בזו וחציים זו בעיר
שכיון  לפי כלל שביתה קונים שאינם הפקר חפצי כדין אלו
הם  והרי עליהם העיר אנשי דעת לעיר סמוכים שהם
כמו  העיר אנשי כרגלי שהם לעיר הסמוכים כגשמים
למלאות  יכולים זה תחום בני ואין שצ"ז בסי' שנתבאר

אחר. תחום של מים עירוב מפני תחומן מתוך

התחומין  בסוף טפחים י' גבוה מחיצה לעשות וצריך
היא  ואפילו למים מים בין להבדיל קנים שבחריץ של

קנה  בין מעורבים שהמים טפחים מג' פחות לזה זה סמוכים
החריץ  קרקעית עד מגעת שאינה תלויה היא ואפילו לחבירו
שהקילו  הוא שקל כלום בכך אין מתחתיה מעורבים שהמים
שנתבאר  כמו כמובדלים נראים שיהיו רק צריך שאין במים
שום  א"צ נובעים או מושכים המים ואם ושע"ו שנ"ה בסי'
הממלא  כרגלי הם והרי כלל שביתה קונים שאינם תיקון

שצ"ז: בסי' שנתבאר כמו ראשון

מכאן · מאכילין אלו תחומין שני בין העומד תבן של בור
יקחו  אלו שמא חוששין ואין מכאן מאכילין ואלו

אלו: של מתחום

* * *
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c"agרנו i`iyp epizeax zxezn

נכרים: שהקיפוה בקעה דין תג סימן ב חלק

לדירה ‡ מחיצות בשבת נכרים והקיפוה בבקעה שבת
שכל  טלטול לענין גמורה היחיד רשות שהיא אע"פ
וכלֿשכן  מחיצה שמה בשוגג בשבת הנעשית מחיצה
אינו  מאלפים יתירה היא אם אעפ"כ נכרים ע"י כשנעשית
שאין  בו ששבת ממקום אלפים עד אלא בה להלך יכול
אמות  כד' שבתוכן ההיקף כל לעשות מועילות אלו מחיצות
שביתה  בהן קנה ולא אלו מחיצות באויר שבת ולא הואיל
אז  קנה ולא מחיצות כאן היה לא היום עליו שכשקדש

אלפים. עד אלא שביתה

לו  שאין לתחום חוץ נכרים שהוציאוהו למי דומה ואינו
אמות. ד' אלא

אפילו  לזרוק שיכול זריקה ע"י בכולה לטלטל ומותר
לאלפים. לחוץ

בד' אלא לטלטל שאין שם בתוספות ר"י דעת אלפים ובתוך
למקום  כנפרצה חשבינן אורחיה כי טלטול דלענין אמות
למקום  לנפרצה דומה זה שאין הט"ז ודעת לה האסור
מחמת  אלא לאלפים חוץ בטלטול איסור שאין כיון האסור
אין  בעצמו הטלטול אבל ולטלטל לשם לילך יכול שאינו
אוסר  אינו ולכן היא גמורה היחיד רשות שהרי איסור בו
לטלטל  גם מותר ולכן בו לילך שיכול לו הפרוץ מקום את
מותר  ג"כ היה לאלפים חוץ לילך יכול היה שאם כיון

ל  דבריהם על לסמוך ויש משם סופרים:לטלטל בדברי הקל

* * *

טפחים: מעשרה למעלה תחומין יש אם דין תד סימן ב חלק

על ‡ שקפץ כגון טפחים מי' למעלה לתחום חוץ המהלך
ד' מהם אחד בכל ואין טפחים י' שגבוהים עמודים גבי
ד' בו ואין גבוה אחד עמוד אפילו או טפחים ד' על טפחים
ומקצתו  התחום בתוך מקצתו שעומד טפחים ד' על טפחים
ספק  זה הרי שפתו אל משפתו גבו על ומהלך לתחום חוץ
שאפשר  מפני לאו או טפחים מי' למעלה תחומין יש אם
שיש  עמוד אבל הילוך נקרא אינו טפחים י' גבוה שהילוך
אין  הליכתו תשמיש שנוח כיון טפחים ד' על טפחים ד' בו
שרואין  בארץ כמהלך זה והרי הוא גמור שהילוך ספק בו
ובולטת  כאן עבה שהיא הארץ מגוף הוא כאילו העמוד את
בו  להלך נוח שאינו כיון טפחים מד' פחות אבל עמוד כמו

ספק. בו ויש באויר כמהלך זה הרי

ספינה  וכן טפחים מי' למעלה שם ע"י בקפיצה המהלך וכן
לקפיצה  דומה המים מקרקעית טפחים מי' למעלה ההולכת
אדם  שנח כמו הארץ על בהליכתה נחה שאינה כיון באויר

ברגליו: ההולך

כגון · תורה בשל אלא להחמיר בו הולכין אין זה וספק
שתחום  האומרים לדברי מיל לי"ב לחוץ מיל י"ב מתוך

התורה. מן הוא מיל י"ב

התורה  מן גמורה הרבים רשות מיל הי"ב כל שיהיו והוא
מדבר  לדגלי דומים שיהיו כדי שמ"ה בסי' שנתבאר ע"ד
מן  התחומים איסור למדו שמשם גמורה הרבים רשות שהיו
מתנאי  אחד חסר אם אבל שצ"ו בסי' שנתבאר כמו התורה

אין  בכולו לטלטל מותר התורה שמן בענין הרבים רשות
בכולו. להלך שמותר לומר צריך

לנו  אין שעכשיו כהאומרים שנהגו שמ"ה בסי' נתבאר וכבר
גמורה: הרבים רשות

* * *
להקל ‚ בו הולכין דבריהם בשל הוא זה כשספק אבל

תורה  של תחומין איסור ובנהרות בימים ואין והואיל
לדגלי  דומים שאינן לפי מיל מי"ב ביותר אפילו הכל לדברי
אם  לנמל והגיע בשבת בספינה שבא מי לפיכך מדבר
מהלכת  היתה לעולם לנמל שהגיע עד השבת משנכנס
יוצא  דין לו אין הנהר או הים מקרקע טפחים מי' למעלה
קנה  לא שעדיין לפי אמות ד' אלא לו שאין לתחום חוץ
שם  לנמל סמוך טפחים מי' למטה בו שפגע ובמקום שביתה

רוח. לכל אלפים לו ויש שביתה קונה הוא

טפחים  מי' למעלה מהלכת היתה אם ספק הוא אם ואפילו
להקל. הולכים

טפחים  מי' למטה אחד במקום שהיתה ידוע אם אבל
משם  לו אין לאלפים חוץ משם והפליגה השבת משנכנס
שביתה  כבר קנה שהרי לתחום חוץ יוצא כדין אמות ד' אלא
נחשבת  הספינה שכל אלא טפחים מי' למטה שהיתה במקום
פעם  יצא אם ואצ"ל ת"[ה] בסי' שיתבאר כמו אמות כד' לו

משחשכה. ממש ליבשה אחת

הספינה  מן לצאת לו שמותר בענין הוא אם ומכלֿמקום
שהחמה  או עליו יורדים שהגשמים כגון לעיר וליכנס לנמל
צנוע  מקום לו ואין לנקביו שצריך או ומצערתו עליו זורחת
ת"ו  בסי' שיתבאר כמו ליכנס לו שמותר לעיר שיכנס עד
לדירה  מחיצות מוקפת היא אם אמות כד' לו העיר כל הרי
אם  הדין והוא ברשות לתוכה שנכנס כיון כולה את ומהלך
אם  ואצ"ל העיר לתוך נכרים שדחפוהו כגון באונס נכנס
אמות  כד' חשובה שהיא העיר לתוך עצמה הספינה נכנסה

לדירה. מוקפת אם

מהמקום  לתחום חוץ כשהפליגה אמורים דברים במה
הפליגה  לא עדיין אם אבל טפחים מי' למטה שם שהיתה
העיר  בחצי מדתו וכלתה לעיר ונכנסה אלפים מקום מאותו
לפי  ברשות לה שנכנס פי על אף מחציה יותר להלך אסור
לתחום  חוץ ליוצא אלא אמות כד' נחשבת העיר שאין
שנתבאר  כמו שביתתו ממקום אלפים שמודד למי לא אבל

ת"ג: בסי'

* * *
שלאחריו „ ביו"ט לילך מותר לתחום מחוץ בשבת הבא

איסור  בזה ואין הן קדושות ששתי מפני אמות לד' חוץ
אמות  מד' יותר ביו"ט כאן שמהלך במה ליו"ט משבת הכנה
קנייתו  ובשעת הואיל בשבת שביתה כאן קנה שכבר ע"י

כלום: אמר לא בשבת כאן שביתה

לתחום: חוץ היוצא דין תה סימן ב חלק

להיות ‡ יכנוס לא אחת אמה אפילו לתחום חוץ שיצא מי
ל  רגליו מעמידת אמות ד' אלא לו ואין העיר כל כבני

זה  שתחום ואע"פ שצ"ו בסי' שנתבאר כמו (שירצה) רוח
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הוא  לתחום חוץ כשיצא חכמים לו שנתנו אמות ד' של
תחומים  הבלעת אין ממנו שיצא אלפים תחום בתוך מובלע
שיצא  תחום בתוך ברשות שנכנס כיון לומר מועלת אלו
ממנו  יצא א"כ אלא כלל ממנו יצא לא כאילו שיהיה ממנו
והוא  ת"ז בסי' שיתבאר כמו נפשות להציל כגון ברשות
איזה  או נכרים שהוציאוהו כגון לדעתו שלא יצא אם הדין
יצא  לא כאילו שיהיה אלו תחומין הבלעת מועלת אחר אונס
ששבת  מהמקום רוח לכל אלפים לו ויש מעולם מתחומו

בו:

לתחום · חוץ אחת ורגלו התחום תוך אחת רגלו היתה
אלא  לתחום חוץ שאין שכיון עירו כבני להיות יכנס

התחום: בתוך רובו עדיין אחת רגלו

* * *
אפילו ‚ העיר לתחום חוץ והוא היום עליו שקידש מי

אלא  מהלך ואינו העיר כבני להיות יכנוס לא אחת אמה
(ויכול  היום עליו שקידש ממקום רוח לכל אמה אלפים
אמות  מד' חוץ אלפים לו יש שהרי אמות ג' בעיר להלוך
לקמן  עיין שצ"ו) בסימן שנתבאר כמו שביתתו מקום שהן

ת"ח: בסי'

ושבת „ הואיל כולה את מהלך בים ספינתו שהפליגה מי
היא  אם בשבת הספינה דפני נפחת ואם מחיצות באויר
בה  מהלך אינו עומדת היא ואם כולה את מהלך מהלכת
ויש  עשרה מחיצות לה אין בראשה ואם אמות ד' אלא

כולה: את מהלך לעשרה ולהשלימה לחקוק בקרקעיתה

מחיצה  לו לעשות מותר לדעת שלא לתחום חוץ שיצא מי
ויעשה  שם לילך ויכולים רוח לאותו שעירבו אדם בני של
עד  או התחום תוך (עד ביניהם ויכנס מחיצה כמו סביביו
בלא  גם לילך יכול שמשם התחום לתוך אמות מד' פחות
מפני  ברשות התחום תוך שנכנס וכיון התחום) לתוך מחיצה
זה  הרי אמות כד' לו נעשה המחיצה שתוך ההיקף שכל
והוא  לדעת שלא שיצא כיון מתחומו כלל יצא לא כאילו
נקראו  כך שלשם המחיצה מהם שנעשית אותם ידעו שלא

שס"ב. בסי' שנתבאר כמו

מאלפים  יותר הוא זו מחיצה שבתוך ההיקף אם ואפילו
לתחום  חוץ שיצא לזה אמות כד' כולו נחשב אמה
לתחום  חוץ יצא שלא למי אמות כד' נחשב שאינו אע"פ
ת"ג  בסי' שנתבאר כמו בשבת המחיצה ונעשית הואיל

הטעם). (ע"ש

בתוך  אפילו לילך אסור לדעת לתחום חוץ יצא אם אבל
שיתבאר: כמו אמות מד' יותר מחיצה

* * *
ע"י ‰ מעצמו שיצא או לתחום חוץ נכרים שהוציאוהו מי

כל  שאר ע"י שיצא או דעתו ונטרפה רעה רוח שאחזתו
לתוך  החזירוהו אמות ד' אלא לו אין ויצא ששגג או אונס
כבתחלה  אמות כד' לו העיר כל והרי יצא לא כאילו התחום
לתוך  לדעת חזר אם אבל רוח לכל אמה אלפים לה וחוצה
לדעת  שלא חזר אפילו אם וכן אמות ד' אלא לו אין התחום

לדעת. שיצא אלא

אמות  כד' לו חשובה העיר כל לעירו חזר אם ומכלֿמקום
וחזר  לדעת יצא אם ואפילו לדירה מחיצות מוקפת היא אם
לצאת  שאסור אלא מחיצותיה באויר ושבת הואיל לדעת

לה: חוצה

Â אבל בה ששבת לעיר כשחזר אמורים דברים במה
מוקפת  אפילו אמות ד' אלא לו אין אחרת בעיר
ד' אלא לו אין בבית או בחצר ואפילו לדירה מחיצות
שבת  ולא הואיל אמות כד' לו נחשב כולו ואין אמות

אלו. מחיצות באויר

שנכנס  או לדעת לתחום חוץ כשיצא אמורים דברים במה
לו  שנתנו אמות לד' חוץ שהן זה בבית או זו בעיר לדעת
בעיר  הם ונתנוהו לתחום חוץ נכרים הוציאוהו אבל חכמים
(שהיא  במערה או בסהר או בדיר או לדירה המוקפת
בשאר  שנאנס או סאתים) מבית יותר בה שאין או לדירה
או  אלו ממקומות לאחד וליכנס לתחום חוץ לצאת אונס
והוא  ונזכר מאלו לאחד ונכנס לתחום חוץ ויצא ששגג
הואיל  אמות כד' לו נחשב שכולו כולו את מהלך בתוכו
כיון  באוירו שבת שלא פי על אף לדירה מחיצות ומוקף

אנוס: שהוא

Ê עיר לתוך הספינה ונכנסה בשבת בספינה שבא מי וכן
כיון  לדעת כיצא זה ואין כולה את מהלך לדירה המוקפת
חוץ  לצאת היתר שעת שהיא יום מבעוד בספינה כבר שהיה
עשה  לא והוא לתחום חוץ הספינה הוציאתו ובשבת לתחום
לצאת  אסור [ל]דירה המוקפת לעיר נכנסה לא אם אבל כלום
משנכנס  טפחים מי' למטה במקום היתה אם מהספינה
שנתבאר  כמו מאלפים יותר מקום מאותו והפליגה השבת

ת"ד. בסי'
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

הפשוט ÎÂ"‰(כ) הבטול בחי' נעשה שע"י השיר ענין
בחי' שהוא פשוט שיר הנק' והוא הזה

דיחידה  מקיף בבחי' הנפש בעצם התענוג התפעלות
בשכל  עדיין מורכב בלתי הנפש העצם בכלות שהוא
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בקול  כמו פשוט שיר נק' וע"כ כלל. וטעם והשגה
בתנועות  שונים אופנים בפרטי מורכב שאינו פשוט
פתאום  הלב מנקודת היוצא פשוט כקול מורכבות
השיר  והוא כו' כלל במוח וכוונה השכל מן למעלה
בו  שאין די' כנקודה שהוא פשוט בקול דנגון במקיף
אלא  סומק ולא חיור לא מיוחדות בתנועות מיוחד גוון
השירים  כל וכולל הנפש מעצמות ועצמי פשוט הוא
הב' המדרגה והנה וד"ל. כו' ומדות בשכל המורכבים
וטעם  ענין איזה מצד הרכבה בו שיש הבטול בחי'
הבטול  זהו מתבטל הוא למה המוח בכלי והשגה
חו"ג  שהן קוין לב' שמתפשט והשגה השכל שמצד
השר  או המלך מרוממות היראה מטעם הבטול הא'
הבטול  הכנת ערך כך הרוממות לפ"ע שהוא הגדול
שלמדו  רבו או הגדול החכם לפני או לפניו במציאות
שזהו  וכה"ג אב ומורא כבוד חיוב מצד אביו או חכמה
שמתבונן  ושר מלך אימת או ואביו רבו אימת מצד
וטעם  שכל השגת עכ"פ שיש לפניו שעומד זו בשעה
בעצם  ועצמי פשוט בטול נק' אינו ואז זה. בבטול
בדבר. והטעם השכל התפשטות מכח בא אלא הנפש

חו"ג  מדות לב' ומתחלק מתפשט וטעם שכל וכל
היראה  מצד שמתבטל שכמו והאהבה. היראה שהוא
הטוב  מצד לפניו יתבטל כך וכה"ג המלך מרוממות
אליו  המלך חסד מגדולת אליו שמתפשט הגדול וחסד
שהוא  באביו וכן האהבה נולדה שמזה אותו וקרבתו
אליו  השגחתו וקרבת ולבוש במזון עמו חסדו מטיב
לפניו  בבואו יבוטל כו' ירצה בן את כאב הולדו מיום
וכן  חסדו רב עבור אליו בלבו שנולדה האהבה מצד
עמדו  שעשה חבירו או טובות ומדות חכ' שלמדו ברבו
ההוא  הטוב לפ"ע לפניו בטול ג"כ לו יש וטוב חסד
האיש  טובות ומדות במעלות החשיבות לפ"ע (וגם כו'
שבהשגה  ונמצא וכה"ג) נכבד כעשיר זולתו לרבים
לעין  שנראה וכמו דאוי"ר הבטול אופני ב' יש וטעם
בחי' בהם יש מאד עמו המקורבים המלך באוהבי שגם
שמחמת  אע"פ לפניו כשיושבים מאד גדול בטול
שלהם  הבטול אך כ"כ מלך אימת עליהם אין קרבתם
לפני  בבן שיש בבטול כמו דוקא האהבה מצד הוא

ו  וד"ל:אביו כנ"ל וכה"ג רבו
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

אצלינו ‡Íט) משנ"ת בקצרה להקדים צריך זה ליישב
צריך  ית' הוא וכי תמוה דלכאורה ההלל בענין
דיירי  כל והלא אותו משבחים שאנחנו שלנו לשבחים
להודות  נצטוינו זה למה וא"כ חשיבי' כלא ארעא
כדי  והוא זה ענין שיישבו מי יש כי והגם כו'. ולהלל
בטובת  ויודעים מכירים שנהיו בזה נפשותינו לזכך
לשנות  היכולת לבדו ית' לו וכי עלינו העודפת הש"י
כלי  יהיו נפשותינו וכשנזכך כו' יחפוץ אשר לכל היש
ענין  בזה יש באמת עכ"ז כו', הטובה לקבלת מוכן
הן  שהי"ס הקדמנו שכבר והוא עמוקה, וכונה נסתר
להחיותן  בעולמות פועל הא"ס ידן ועל שבהן כלים
אמצעות  ובלי כו', ולנטוע ולהרוס ולסתור ולבנות
מאא"ס  ההארה ולקבל להכיל להעולמות א"א הספי'
ע"פ  באגה"ק וכמ"ש במציאות יתבטלו שלא בעצמו
שבאמת  זאת מודעת ואמנם כו', כשריון צדקה וילבש
חכמ' ואפי' ממש בטלין הי"ס אא"ס, עצמות לגבי
ממש  גופנית כעשי' נחשבת היא הי"ס ראשית שהיא
האא"ס  שיתלבש כדי ולזאת ב"ה, א"ס עצמות לגבי

גדולה  השפלה הוא בהעולמות ידן על לפעול בי"ס
מארז"ל  ע"פ ז"ל הה"מ ה' קדוש שפי' ממה וכנודע
דהיינו  ענותנותו מוצא אתה שם גדולתו במקום
עליון  חסד ספי' הוא גדולה במדת שההתלבשות
אצלו  גדולה ענוה היא ממש קץ אין עולמות להחיות
דכלא  זו במדה להתלבש כ"כ עצמו שישפיל ית'
כה' מי פי' שזהו במ"א וכמ"ש קמי', ממש חשיבא
בשמים  לראות המשפילי לשבת המגביהי אלקינו
שמשפילי  עד כ"כ ורם גבוה הוא שאא"ס ר"ל ובארץ
עולמות  הם בשמים שהתלבשותו כו' בשמים לראות
כמו  ממש אצלו השפלה הוא בכלל דאצי' וי"ס עליונים
שניהם  ית' שאצלו גשמיות דעשי' בארץ התלבשותו
ומאליו  מעצמו ה' האיר בוימ"ב והנה ממש, שוים
הארה  יש עתה אח"כ וגם בי"ס להתלבש אורו וצמצם
תלוי  שאינו בי"ס להתלבש שרש בסוד ית' ממנו

אולם התחתונים ועיקר במעשה בצמצום זו הארה
והיינו  תוספת בסוד התחתונים מעשה ע"י נמשך האור
וזהו  כו', גדולה השפלה הוא שבאמת כיון הנ"ל מטעם
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על  שפועל פעולתו לפניו שמשבחים שע"י ההלל ענין
וחכמתו  וגבורתו חסדו שמשבחים כמו הספירות ידי
המ"ן  וז"ס הי"ס לתוך ומאיר נמשך ית' הוא עי"ז כו'
אותו  שכשמשבחים החכם האדם וכמשל מ"ד הממשיך
כמש"ש  כו' חכמתו כח מתעורר עי"ז חכם שהוא איך
כו', נרו בהלו כמו הארה מל' הוא הלל ולכן באריכות
חננו  שמבקשים בשמ"ע בשם הכוונה בענין יובן וכמ"כ
וכן  חכמה ספי' ע"י צ"ל זו והשפעה כו' חכמה מאתך
תחלה  להמשיך צריך ולכן ת"ת מדת ע"י ה' רפאנו
ע"י  והיינו כנ"ל ות"ת בחכמ' אא"ס התלבשות
שפועל  ובת"ת בחכמ' התלבשותו ענין לפניו שמהללים
כו' חונן אתה כמ"ש בהעולמות גדולות פעולות ידן על

האא"ס  נמשך ועי"ז כו' נאמן רופא מלך אל כי
ידו  שעל ההוא בשם לכוין צריך ולכן בהן ומתלבש
פועלים  שעי"ז משום הך דהיינו הספי' באותה מתלבש
בקל  מבוקשו יפעל ואז בהספי' אא"ס התלבשות ביותר
יודע  ית' שהוא הריב"ש קושיי' לק"מ ומעתה כו',
ע"י  מ"מ אבל אמת, דבריו דודאי כו' ישלים דרך באיזו
הדרך  שזהו משום טובא טפי עדיף בשם הכוונה
ההיא  לפעולה המיוחדת ההוא בהספי' אא"ס להמשיך
הוא  גדולה השפלה שבאמת משום והשבח ההילול ע"י
א"ס  האור נמשך הברכה של והשבח הכונה וע"י כו'
בקשתו  לו יפעל ידה ועל ובה ההיא הספי' בתוך

ושאלתו):
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‡ˆÈÂ תולדות בפ' הנה חרנה, וילך שבע מבאר יעקב
באר  העיר שם ע"כ שבעה אותה ויקרא כתי'
מורה  בסגול שבע ספורנו מ"ע וכ' הזה, היום עד שבע
יצחק  שבימי (ור"ל השבעה מספר ועל השבועה על
מספר  על גם להורות בסגול שבע באר לעיר קראו
אברהם  כי והיינו השביעית, באר הייתה שהיא השבעה
חפר  ויצחק אותם, פלשתים סתמו אשר בארות ג' חפר
ויסתמום  אביו אברהם בימי חפרו אשר הבארות כל
שטנה  עשק והם כו' כשמות שמות להן וקרא פלשתים
באר  חפר שבע ובבאר בארות, ששה וה"ה ורחובות,
שמלבד  בסגול שבע באר לעיר קרא ולכן השביעית
חיזק  (ויצחק אבימלך עם אברהם נשבע אשר השבועה
הנה  פס"ח), ויצא במד"ר כמשארז"ל אברהם שבועת
ל' שבעה הבאר שם קרא לכן השביעית באר להיותה
מספר  על ג"כ להורות בסגול שבע והעיר שביעית,
שבע  באר העיר שם הי' אברהם בימי אבל השבעה),
וע' אבימלך. עם שנשבע בלבד השבועה ע"ש בקמץ
ספר  כנגד שבעה שמה ויקרא פס"ד תולדות במד"ר
תורה  ספרי שבעה משלים שהוא במדבר) (ס' וידבר
עד  מתחלתו ספרי', לג' נחלק במדבר ספר כי (היינו
ויהי  ומן העם, ויהי עד בנסוע ויהי הארון, בנסוע ויהי
וז"ל, בפירוש כ' פל"ה דר"א ובפרקי הספר). סוף עד
שבעה, אותה קראו פעמים שבע אותה שמצאו ועל

עכ"ל. הזה, היום עד שבע באר העיר נק' הבאר וע"ש
ממקום  יצא לחרן כשהלך יעקב שהרי צ"ל לפ"ז ואמנם
הניקוד  להיות צריך הי' וא"כ שם, דר אביו יצחק שהי'
פי' שלפי בקמץ, שבע נקוד ולמה בסגול, שבע מבאר
מורה  שזה אברהם בימי כך העיר שם הי' ספורנו מ"ע
שני  על מורה דבאמת הענין אך לבד. השבועה על רק
יצחק  שקראה העיר שם שהוא שבעה על הבחי',
וכמארז"ל  ג"כ, שבועה ל' וגם השביעית, באר להיותה
של  מבארה א' יודן ר' שבע מבאר פס"ח ויצא במד"ר
ודרש  שבועה, של ושרשו מעמקו המת"כ ופי' שבועה,

ושרשו. עמקו מה"ע וצ"ל עכ"ל. שבועה, ל' שבע
‰‰Â ירידת על קאי יעקב ויצא ענין פי' באוה"ח

עקב  יו"ד ע"ש יעקב ונק' בגוף, הנשמה
ע"ש  שבע ובאר כו', עקביים בבחי' היו"ד שנמשכה
בספ"ג  וכמאמרז"ל מקודם, הנשמה את שמשביעי'
רשע. תהי ואל צדיק תהי אותו משביעי' ע"ב ד"ל דנדה

מהני  מה צ"ל אותה ולכאו' שמשביעין מה זו השבועה
למעלה  שהיא כמו הנשמה שהרי ירידתה, קודם למעלה
אמרו  ולכן ח"ו, ועון חטא שום לידי לבוא יכולה אינה
למטה  כשנמשכה רק תווהא, תחטא כי ונפש בזהר
ע"י  ועון חטא לידי ח"ו לבוא היא יכולה ונה"ב בגוף
שמשביעין  השבועה מהני מה וא"כ כו', ונה"ב הגוף

כו'. ירידתה קודם הנשמה את
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תחלה ‰Â‰קטו) צ"ל ההמשכה שתהי' בכדי
שבהתחלת  וזהו למעלה, ההעלאה
מראשותיו, וישם המקום מאבני ויקח כתי' הילוכו
מקור  שנעשו ה' דדבר אותי' בחי' הן המקום דאבני
לגמרי  דפרודא עלמא נעשה השתל' דבריבוי לעולמו'
החכ' לבחי' אותם שהעלה היינו מראשותיו וישם כו',
כו', חכ' בחי' ה' דש' י' בחי' א' אבן שנעשו מה שזהו
להיות  כ"כ היחוד אל הפירוד מן אותם שהעלה והיינו
כו' ויחלום ואח"כ כו', דחכ' אמיתי ביטול בבחי'
והנה  וכתי' העליונו' ההמשכות בכל מלמע' שהובטח
והשיבותיך  כו', הבירורי' בעבודת ושמרתיך עמך אנכי
והגילוי  האור המשכת בבחי' דהיינו הזאת האדמה אל
אשר  האבן את ויקח וזהו כו', ממש מטה למטה עד

העלא  בבחי' מראשותיו אותה שם וישם מלמטלמ"ע ה
האור  המשכת בבחי' ראשה על שמן ויצוק מצבה
כ"ז  וכמ"ש כו', למטה גם הגילוי להיות מלמעלמ"ט
התפלה  אותי' הו"ע ובעבודה באורך. ויצא ד"ה בתו"א
העלאה  בבחי' הן התפלה דאותי' התו' ואותי'
מתפלותיהן  לקונו כתרים קושר דמט"ט מלמטלמ"ע
הוא  כמו"כ מאב"ט שנעשה הכתר וכמו ישראל, של
המתבררים  התפלה מאותי' שנעשה לקונו הכתר בחי'
אח"כ  ההמשכה הוא ועי"ז כו', דנה"ב טבעי' מכחות
ע"א  ד"ד בהתחלה בזהר אי' דהנה כו'. התו' אותי' ע"י
למתקא  מרירו וטעמא לנהורא חשוכא דמהפך מאן
מרירו  מהפך התפלה שע"י והתו' התפלה והו"ע
ותענוגיו  עוה"ז תאוות הן מרירו כי למיתקא,
שאין  למטה דבר לך שאין הקלי' מהיכלות שמושפעים
ההוא  הדבר תוצאות בא שממנו למע' היכל לו
ואפי' קל דבר אפי' עוה"ז תענוגי וכל והשפעתו,
מהיכלות  נמשך ההוא החיות הנה בשערו המסלסל
יוסף  נענש ולכן פ"ו), באגה"ת (ועמ"ש הטומאה
מסלסל  שהי' על שנה י"ב האסורים בבית בשבתו
ירצה  שלא למתקא מרירו להפוך וצריך כו', בשערו
נפשו  תענוג כל יהי' זה ותמורת האלו, התענוגי' בכל
על  תתענג אז וכמו ה' טוב כי וראו טעמו וכמו באלקו'
אלקי  וחיות מהאור בתפלה התבוננו' ע"י והוא כו'. ה'
שהעיקר  ואיך אותו ומחי' המהווה ודבר דבר שבכל
התענוגים  שבכל איך שמתבונן והיינו כו', האלקו' הוא
דבהתבוננו' אותם, המחי' אלקי וחיות אור בהם יש
האלקי  בהחיות כ"א הגשמיות בהתאווה ירצה לא זאת
האדם  יחי' שע"ז שבהמאכל ה' פי' מוצא והו"ע שבו

בכל  האלקי החיות אופן בפרטי' כשמתבונן ובפרט כו',
שכללות  ואיך בפרט, ונברא נברא ובכל ועולם עולם
ביותר  ונעלם מצומצם חיות הוא שבעולם החיות
ומדרי' מעלה בבחי' הוא שבעולמות אלקי והחיות
ומתדבק  מתקרב שעי"ז כו', ביותר ובגלוי יותר עליונה
רוצה  ואינו באלקו' הוא ורצונו חפצו שכל באלקו' מאד
ראה  במ"ש כשיתבונן וביותר כו'. הגשמי' בהדברים
הם  גשמי' התאוות שכל איך כו' החיים את לפניך נתתי
אין  ומות חיים דמ"ש במ"א וכמ"ש כו', ורע מות
ומות  חי שהדבר בשעת הוא דחיים בגשמי' הכוונה
ירצה  שלא פתי הוא דמי ממנו החיות בפירוד הוא
בחיותו  שהוא בעת דבר שבכל הכוונה רק בחיות,
הוא  והגשמי שהחומרי והוא ומות חיים בו יש וקיומו
חיותו  בעת שגם ונפסד כלה הוא שהרי מות בבחי'
שגופו  בעצמו מרגיש שהאדם וכמו נפסד, ה"ה וקיומו
החיות  הוא וחיים לזמן, מזמן נחלשי' הטבעי' וכחותיו
הפסדות  בה שאין קיום בבחי' היא שהנשמה הרוחני
בה  אין שהנשמה בעצמו מרגיש האדם שג"ז ח"ו,
לזמן  מזמן ביותר ומתחזקת מתגלה אדרבה הפסדו'

כו') החומרי' והסרת הכלים ותיקון זיכוך וכמו (ע"י ,
מהגוף  היפוך שזה הרי כו', שנים ורוב ידברו ימים
שמשעה  הבחיי וכמ"ש לזמן מזמן ונפסד שנחלש
ימים  אדרבה הנשמה ומצד ההפסדו' בו מתחיל שנולד
מיושבת  דעתם שמזקיני' כ"ז ת"ח וזקני כו', ידברו
שכלו  שכח כו' סתים דעתוהי סבא וכמא' עליהם
ועמוקי' נעלים עניני' על בשכלו שבא ביותר מתחזק
ופנימיות  בעומק ענין ובכל מקודם עליהם בא שלא
כו'. מות נק' והחומרי' חיים נק' הרוחני' וע"כ כו', שבו
גם  ההפסדות הוא דמות מהמות, גרוע עוד הוא ורע
החומרי' וישות גסות היינו דבנמשל בו שהחיות בעת
נוגה  בחי' (והיא רע בזה כשאין גם הפסולת) (שהוא
היתר  תאוות או ר"ל איסור דבר הוא ורע כו'), בעצם
עד"מ  שזהו כנודע, רע ג"כ שהן נפשו תאות למלאות
ונעשה  ונפסד שנרקב החיות ממנו בהפרד הגשמי כמו
בד"ה  באורך כ"ז וכמ"ש כו', ממש ושיקוץ מיאוס דבר
שמובן  בזה ההתבוננו' אריכו' שע"י עת"ר. תקעו,
התענוג  מהנה"ט ניטל הרי בנה"ט גם הענין היטב
שנעשים  עד העולם מעניני גישמאק) דער (בל"א
באלקו' ורצונו חפצו ויהי' אצלו נמאסים הדברים
הקרבת  העיקר שהי' הקרבנו' וז"ע כו', בזה ויתענג
הגשמי  שהתענוג והיינו התענוג הו"ע דחלב ודם החלב
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חשול"נ  אתהפכא נעשה ועי"ז כו'. אלקי לעונג נהפך
וארץ  שמים מעשה עוה"ז של הגשמי שחשך והיינו
גילוי  בו להיות לנהורא יתהפך גשמי ודבר ליש שנראים
למטה  ה' כבוד ונגלה ית' אליו בטל היש להיות אוא"ס
למתקא  מרירו דטעים שע"י והיינו למע', שהוא כמו
ולדבקה  עוה"ז מתאוות לבו להפוך מלמטלמ"ע שהיא
מלמעלמ"ט  ה' אור יאיר כו', וצמאון בתשוקה ית' בו
יהי' שלא בעולם חלקו להאיר עוה"ז של החשך במקום
כו'. אור גילוי ויהי' וקדושתו ה' אור על מעלים העולם
מלמעלמ"ט  היא דתו' וכנודע דתו' ההמשכה וזהו
וז"ע  כו', למע' שהוא כמו למטה האור המשכת להיות
ממש  ח"ע בחי' גילוי להיות ראשה על שמן  ויצוק
בדברי' למטה שמלובשי' תומ"צ בחי' שהוא למטה
יהי' עכ"ז כו', פסול כשר בחמור פרה המחליף גשמי'
וכמארז"ל  למע' שהוא כמו ממש ח"ע בחי' גילוי בהם
להלן  מה פי' כו', כאן אף ויראה באימה להלן מה
ביטול  בבחי' ויראה באימה שהי' ה"ס על מ"ת בשעת
עצמו' מפי ששמעו בתכלית גילוי בחי' הי' שאז אמיתי
כמו  גם היינו כאן אף כו', אלקיך ה' אנכי המאציל
גילוי  ע"י יהי' גשמי' בדברי' למטה מלובשת שהתו'
א"ת  ידיך את פותח וז"ע כו'. אז שהי' כמו ממש ח"ע
ח"ע  בחי' ואד' דהוי' יודי"ן ב' והן יודי"ך אלא ידיך
י' בחי' גילוי שיהי' הוא דיודי"ן והפתיחה כו', וח"ת
מבחי' הוא ע"ז ההמשכה דשרש דאד' ביו"ד דהוי'
דהיינו  רצון חי לכל ומשביע וזהו כו', אוא"ס עצמו'
וזהו  יו"ד. אות במג"ד וכמ"ש בל"ג שבבחי' ההמשכה
אבן  ויקח כתי' לבן בבית שלו העובדות כל שאחר
וההמשכו' ההעלאו' בחי' כללו' שזהו מצבה וירימה
הגילוי' וכל כו', למטה אוא"ס בחי' גילוי להיות שלו
שע"י  לאוא"ס כלים שהן דאצי' הכלים ע"י זהו האלו

גל  שעשה לבן פעולת היפך וה"ז כו', אור גילוי יהי'
עצמו  שאחז והיינו כו', ולהסתיר להעלים הי' שכוונתו
ורצה  עה"ת הש"ך בשם כנ"ל המעלימי' בהלבושין
בזה  (ונכלל מצבה עשה יעקב אבל כו', ביותר להעלים
שם  משחת אשר קודם וכמ"ש כו' השמן הצקת ענין גם
בחי' בכללו' הגילוי בחי' שהמשיך היינו כו'), מצבה
שהאור  דע"ס השתל' ס' ע"פ שלא והיינו המל',
אור  גילוי מאיר אינו ולמטה למדרי' ממדרי' מתצמצם
ולגבי  כו', מצומצם אור הוא האור שכללו' מפני והיינו
מבחי' המשיך והוא כו', להעלי' הלבושי' יכולי' זה אור
תהי' דאצי' בע"ס ההמשכה שגם א"ס ועצמו' פנימי'
במדה  שזהו (ע"ה כו' ההשתל' ס' כפי שלא ההמשכה
כו', דמ"ת היח"ע כפי ההמשכה והוא כו'), ושיעור
ועי"ז  התחתונו' במדרי' גם המל' בבחי' הגילוי שיהי'

כו'. למטה ממש אלקו' מהות בחי' גילוי יהי'
.¯ÂˆÈ˜ אותיות המקום מאבני ויקח לזה וההעלאה

שהעלם  מראשותיו וישם היש, מקור ה' דבר
מצבה  אותה וישם ואח"כ אמיתי, ביטול חכ' לבחי'
המתבררים  התפלה אותיות הוא ובעבודה שמן, ויצוק
למיתקא, התאוות שהן מרירא דמהפך והוא מנה"ט,
ובאופן  שבהם, האלקי בהחיות ההתבוננות ע"י
לפניך  נתתי ראה בענין וביותר החיות, התלבשות
הוא  והמות והאלקות, הרוחני שזהו והטוב החיים
ניטל  שעי"ז התאוה, היא והרע בעצם, הגשמי הדבר

שלו  התענוג מהנה"ב
‰ˆ¯ÈÂ דבחשך לנהורא חשוכא יהי' ועי"ז באלקות,

התורה, אותיות ע"י אור גילוי יהי' דעוה"ז
דש' יו"ד יודיך ידיך את פותח וזהו שמן, ויצוק וזהו
העלאה  מצבה וירימה וז"ע אד', דש' ביו"ד הוי'

והמשכה.
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"áø íåìù"מכשול למו ואין תורתך .1לאוהבי

שאוהבי  מזו, ויתירה התורה. את שאוהבים לאלו רק הוא רב" ש"שלום באומרו כוונתו, להבין צריך
התורה. אוהבי שהם מפני ממכשול, שישמרו בטוחים התורה
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2

3

קסה.1) קיט, תהלים
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מובן: אינו

ידיעה  בנפש. שונים מקורות משני באדם שבאים שונים, דברים שני הם –ידיעה– ותורה אהבה
ואהבה  בראש, הוא השכל שמקום השכל, ממקור בלב.2באה הוא המידות ומקום מידות היא

לומר  לו היה הרגילה ההבנה שלפי בעוד תורתך", ל"אוהבי רק הוא רב" שה"שלום נאמר מדוע
תורתך"? "לאוהבי אומר ומדוע התורה, את שלומדים לאלו תורתך", "ללומדי

מעלה  יש תורתך" ל"אוהבי מכשולים. מפני בטוחים שהם יותר, עוד גדולה התורה אוהבי של מעלתם
"אוהבי  שהם אלה אבל שיכשלו, יתכן  הרי תורתך" ל"לומדי שביחס – תורתך" "לומדי על יתרון שהיא

מכשול". למו "אין הם תורתך",

עלֿידי  רק לזה שמגיעים התורה, יודעי שגדולים וכמה דרגות, שתי הם  תורה ואוהבי תורה לומדי
מעלת  את לו שיש זאת לבד תורה, אוהב אבל להכשל. יכול תורה לומד זאת בכל בהתמדה, התורה לימוד

מכשול". למו ש"אין היתרון את לו יש רב", "שלום

יותר: טוב הענין את להבין

ריב".3כתוב  זבחי מלא מבית בה ושלוה חרבה פת "טוב

אבל ביותר, הטובים במאכלים מלא בית מאשר בשלום, יבש לחם לאכול ביניהם.ו][יושבי עדיף רבים

ברצינות  אבל מעט טוב יותר הרבה – הרוחניים בחייו גם וכך האדם, של הגשמיים בחייו כך
ולמרירות. לריב בהכרח שמביא תכלית, ללא אך למדני מאוד מאשר לשלוה, בהכרח המביאה

פסח. של הראשון בלילה לתלמידיו הראה נשמתוֿעדן הקדוש שהבעלֿשםֿטוב הידוע, המעשה כפי

) שהתלמידים הקדוש הבעלֿשםֿטוב אצל היה את נהוג חסידים. התואר היה לא עדיין שעה באותה
ממעזריטש  הקדוש המגיד ואצל הבעל-שם-טוב אצל נשמתו-עדן. הזקן רבנו נתן 'חסידים', הכללי, התואר

ו'מקושרים') 'תלמידים' התוארים השבת היו סעודת את עמו יחד סועדים היו לחג או לשבת באים שהיו
החג. סעודת או

שלא  פשוטים אנשים מקושרים, גם והיו הקודש, רוח ובעלי גדולים למדנים תלמידים היו ביניהם,
שונות. במלאכות ועסקו וכפרים בישובים שגרו בעליֿמלאכה היו רובם ללמוד. ידעו

היה  הוא הבעלֿשםֿטוב. של הרבים תלמידיו בין היה מברוד, בדים סוחר לייוענטהנדלער, נתן ר'
אך  גדולה. בהתמדה וללמוד לשבת נהג בלילות, ובפרט מהעסק, כשהתפנה יום ובכל תלמידֿחכם, יהודי

פשוט. מאוד נתן ר' היה במידות

דיני  עלֿפי שהן כפי במידות וגם  בהידורים, המצוות ובקיום התורה בלימוד בעיקר שקוע היה הוא
חסידות. מידות של ויתורים כל ללא התורה,

מעט. התעסק הוא ומידות עבודה בעניני אבל ובהעמקה, רב בעיון התורה בלימוד היתה המסירות כל

שלו. בסדר נהג נתן ר' אבל ובעבודה, במידות לעסוק שיש אותו עורר הבעלֿשםֿטוב

גדולים. למדנים בדרכו, הדריך הוא אותם בנים, גדלו כבר נתן ולר' חלפו שנים

אברהם  שנקרא בלישצניץ בכפר גר שהיה פשוט יהודי מקושר, גם היה הבעלֿשםֿטוב אצל
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והקדושה'.2) 'הקריאה של האחרון בגליון כמו נדפס כאן שורה. שנכפלה הדפוס, טעות כאן יש אידיש – המאמרים בספר
א.3) יז, משלי
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את  וגם באידיש, כתובים שהיו הספרים את רק למד הוא בלימוד. מאוד פשוט היה הוא בלישצעניצער.
בנקל. להבין בידו עלה לא זה

בעלֿעבודה. היה הוא אך הבין, לא הוא תהלים או חומש התפילה, של המילים פירוש את גם

במידות. עצמו על ועבד בשמחה עשה הוא המצוות וקיום יתברך ה' בעבודת דבר כל

.a

ìòáä לו נוהג והיה הפשוטים, היהודים התלמידים, את מאוד לקרב נהג הקדוש תורה ֿשםֿטוב מר
להבנתם. בהתאם לפניהם במיוחד

ונפש  בלב לבעלֿשםֿטוב מסורים מאוד שהיו אף התורה, וגדולי החכמים תלמידי התלמידים,
מקרב  הבעלֿשםֿטוב מדוע להם כאב זאת עם הבעלֿשםֿטוב, של מעשיו אחר הרהרו לא וחסֿושלום
התורה  את גם חוזרים היו הם אףֿעלֿפיֿכן אך בפניהם, תורה אומר ועוד הפשוטים, היהודים את כלֿכך

בה. מתעמקים והיו אלה, פשוטים יהודים בפני לומר נוהג היה שהבעלֿשםֿטוב

תורה  אז אמר הבעלֿשםֿטוב הבעלֿשםֿטוב. אצל יחד שהו אברהם ור' נתן שר' הזדמן אחת, שבת
הפסוק  מלאו".4על דמים ידיכם שומע, אינני תפילה תרבו כי גם מכם, עיני אעלים כפיכם "ובפרשכם

ועבודת  המוח עבודת אמנם היא יתברך ה' בעבודת העיקרית שהעבודה שאף אז  ביאר הבעלֿשםֿטוב
ובעניני  במידות העבודה הללו העבודות שתי שעלֿידי בתפילה, ועבודה התורה בלימוד העבודה היא הלב,
ביד  נדבה לעני נותנים כאשר שאפילו מלאו", דמים ש"ידיכם יתכן זאת עם כדבעי, במילא כבר הן עולם

דמים. שפיכת זו הרי זולתו, במצב ההרגש חסר אבל רחבה,

של  העבודה שזוהי רחבה, ביד צדקה ונותנים ידיכם את פורשים אתם כאשר כפיכם". "ובפרשכם זהו
אמיתית. עבודה זו אין כי זאת, אראה לא אני מכם", עיני "אעלים זאת בכל הלב, עבודת

הזולת. את חשים כאשר היא, העבודה אמיתית

אמיתי. בהרגש הזולת את חשים לא כי עבודה, אינה זו גם המוח, עבודת היא תפילה", תרבו כי "גם
דמים. שפיכות זוהי

מלאו". "דמים – הטובות המידות אפילו שלכם, המידות – מלאו" דמים "ידיכם הפירוש זה

הזו. התורה את שמעו אברהם, ור' נתן ר' שניהם,

המוח  עבודת העבודה, אופני בשני והתעמק דרכו לפי התורה את הבין תלמידֿחכם שהיה נתן ר'
התפילה. ועבודת התורה לימוד של העבודה שהם הלב, ועבודת

הבנתו, לפי ממש לפועל בנוגע הבעלֿשםֿטוב תורת של הללו הספורות המילים את שהבין אברהם ר'
שעשה  מכפי יותר עוד המידות, וזיכוך בירור של בעבודה עצמו עם לעבוד שעליו החלטה אצלו נתקבלה

עתה. עד

רחבה  ביד מסייעים כאשר גם הזולת, צער את באמת חשים לא שכאשר מלאו", דמים "ידיכם המילים
ומזמן  יותר עצמו על לעבוד החל בכפר לביתו ובשובו מנוח, אברהם לר' נתנו לא דמים, שפיכת זו הרי

בעבודתו. והתעלה הלך לזמן
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מז.4) סעיף הוספות טוב שם בכתר הועתק טו. א, ישעיהו
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.b

çñôá,מאוד שמח היה הוא הסדר, לשולחן תלמידיו עם ישב הבעלֿשםֿטוב כאשר הסדר, בליל ,
תורה  בעלי של העבודה לגבי הפשוטים, האנשים של מהעבודה למעלה, הגדולה הנחתֿרוח אודות ושוחח

לידו. היושב רעהו כתף על ידו את יניח אחד וכל עיניהם את שיעצמו לתלמידים והורה ועבודה,

לשיר  והתחיל צידיו משני שישבו התלמידים שני של כתפיהם על ידיו את הניח עצמו הבעלֿשםֿטוב
ניגון.

הסדר  שולחן ליד בכפר אצלו וילדיו אשתו עם יושב בעלישצעניצער אברהם ר' איך ראו התלמידים
קטן. בחדר

בשמחה  חגיגיים יושבים ובניֿביתו אברהם ור' שמן, מעט ודולק חרס כלי כמה עומדים השולחן על
הסדר. את ועורכים רבה

מואר, גדול בחדר בברוד, בבית אצלו ביתו בני עם יושב ליווענטהענדלער נתן ר' את גם ראו הם
מזה. זה רצון שבעי ולא וכעוסים מנופחים כולם אבל טוב, בכל ערוך שולחן ליד

העיניים  את לפתוח לתלמידים הורה הוא לשיר, וחדל הקדושות ידיו את הסיר הבעלֿשםֿטוב כאשר
ואמר:

הוא  עצמו, עם עובד הוא כאשר הרי פשוט, איש שהוא שאף עצמו, עם שעובד מי בין החילוק זה
ושרוי  שמח הוא הזמנים בכל ובמילא הזולת, של היתרון ואת המעלה את תנועה ובכל דבר בכל רואה

יוםֿטוב. בשמחת שמח הוא לחג, אפילו הילדים עבור מזון אין כאשר גם מרומם. רוח במצב

בה". ושלוה חרבה פת "טוב זהו

גדולה, עבודה שזו למרות בפועל, טובות מידות של השלימות חסרה כאשר ולב, במוח שעבודתו מי
שכינתא  עשרה בי "אכל אז מצוה, של לשמחה מתכנסים כאשר אבל ריב". זבחי מלא "בית זה הרי

.5שריא"

גו'": תורתך לאוהבי רב "שלום הפסוק כוונת זו

אצלם  מכשול", למו "אין התורה אוהבי אצל אבל מכשול, לפעמים להיות יכול התורה לומדי אצל
יתברך  ה' – ברבים התורה לימוד שיעורי את ושומרים תורה שאוהבים עלֿידי כי מכשול. קורה לא

בחילך" "שלום שיהיה האמיתית 6עוזר המנוחה – בארמנותיך" "שלוה הפרנסה, במלאכת שלום –
עונג. של מקום הוא הבית וטהרה, כשרות ששומרת משפחה שבכל המשפחה, בחיי

לכל  יתן והוא יתברך, ה' אצל מאוד יקר וזה ישראל, לאהבת ביותר הנאים הרגשות את יש לאלה
וברוחניות. בגשמיות ומבורכת טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה וילדיהם ישראל ובנות בני אחינו

[d"yz'd lel`] jzxez iade`l ax mely
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‰ÎÂÒ· ˙¯ˆÚŒÈÈÓ˘ ÌÂÈ‰„ÂÚÒ‰ ˙Ú· ,
עד ‡. בחסידות, מאוד חשוב מקום תופס ניגון

היתה  האמצעי הרה"ק אדמו"ר כ"ק שלהוד כך כדי
(מקהלה). "קאפעליע"
דיבור  הוא הדיבור 1ניגון זהו עצמו, בדיבור .

על־דרך  הוא לניגון דיבור שבין ההפרש הפנימי.
למי  רק מובנות הכתב אותיות והציור. הכתב אותיות
הרי  – מבין הוא אין ואם ומבין, יודע עצמו שהוא
רואה  ציור ואילו הכתב), (מאותיות דבר שום לו שאין
שלא  הן אם גם הכתב אותיות – נוסף הפרש אחד. כל
וצירופים, נוטריקון של ענין בהן להיות יכול כסדרן,
אם  בציור, ואילו לתורה". פנים "שבעים על־דרך

כלל. ציור זה אין – הציור את הופכים
את  'לתפוס' צריך שהניגון אלא הניגון. הוא גם כך
את  תואמים שאינם ניגונים שישנם למרות האדם.
את  'תופס' הוא אם אף־על־פי־כן החזנות, כללי

טוב. זה הרי – האדם
רבינו ·. כ"ק הוד הפנימי. ההרגש הוא העיקר

את  והסביר בכל", "ערוכה להיות שצריך אמר, הזקן
– "נתת" היא". טהורה בי שנתת "נשמה של העניין
שהיא  כפי הנשמה את שמייחדים מה העניין הוא
ביכורים  לגבי שנאמר כמו הנשמות, באוצר עדיין

כך 2במשנה  גמי", עליה כורך שביכרה, תאנה "רואה
למטה. לרדת הנשמה את שמייחדים מה העניין גם
לאחר  'נוסעת'. להיות צריכה שהנשמה כפי זה – "בי"
האצילות  בעולם היא שהנשמה כפי – "טהורה" מכן
בין  החילוק שידוע כפי – בי" נפחתה "אתה וכו'.
זוהי  – בקרבי" משמרה "ואתה לנתינה. נפיחה
ההרגש  בנשמה, שישנה ביותר הגדולה המעלה

הפנימי.
מכריחה ‚. איננה יכולת יכולת. ויש רצון יש

כשאומרים  היכולת. את מכריח רצון ואילו לרצות,
רוצים  כאשר רוצים. לא אמת, זה אין יכולים, שלא

יכולים. –
הקודש'„. ב'אגרת ה"תניא", לשונו:3בשיעור וזה ,

השמש " תחת נעשה אשר המעשה בעיני רע כן ועל
הגשה  ה', אל הניגשים ורעיי אחיי בין ובפרט בכלל,

תפילה". זו
שאינם  אלה על היא "בכלל" במילה הכוונה
יראי־שמים  הם התפילה. מעבודת כלל יודעים
מדרבנן, או מדאורייתא מצוה, היא לגבם ותפילה

כלל. שייכים הם אין התפילה לעבודת אבל
– תפילה" זו הגשה ה', אל הניגשים וכו' "ובפרט
והם  התפילה מעבודת יודעים שאכן אלה על הכוונה

בהכנה. נשארים הם אך לכך, הכנה עורכים
עיקר  היא התפילה עבודת הרי דבר, של ולאמיתו
נעשה  התפילה, עבודת חסרה אם מאד. ונוגעת גדול
יותר, למטה יורד לזמן ומזמן ממדריגתו, יורד האדם
דיבור  במחשבה, כאלה עניינים עושה שהוא עד
אליו. מגיע זה כיצד מתפלא עצמו שהוא ומעשה,
טעמים. בק"ן השרץ את שטיהר התלמיד ועל־דרך
טעמים, ק"ן הרי לו ויש תלמיד, לכאורה הרי הוא
כלום, בלא מזדקנים ולבסוף שרץ, מטהר והוא

זקנים. ילדים נעשים כלומר:
אכן ‰. שהזולת ההתנצלות, את להסיר צריכים

שונה. עצמו הוא ואילו לא,
.Â מוחלים חסידים לומר: רגיל היה הרשב"ץ מורי

שהחסידים  לומר, רגיל היה כן במהירות. לעצמם
הלהב  עם לא אבל וחדים, שנונים להיות צריכים

עצמם. כלפי אלא הזולת כלפי
.Ê עניינים לדבר הזמן כעת אין דבר, של לאמיתו

הוא  שעכשיו מפני כעת זאת מדברים אנו אלא כאלה,
השמיני  "ביום כעת הרי להתעורר. שיכולים הזמן

לכם" תהיה "לכם".4עצרת תהיה שה"קליטה" ,
העבודה  להיות צריכה ושמחת־תורה בשמיני־עצרת
תנועה  ובאותה טובה, בתנועה עצמו את להעמיד
שכן, השנה. כל במשך ובחוזק בתוקף לעמוד טובה
שמיני־ של הנוכחי והזמן השערים, כל פתוחים כעת

לייקרו. ויש – מאד יקר ושמחת־תורה עצרת
.Á מה לי סיפר מאניסזאן מאניע ר' החסיד

היה  שלו שהמלמד אמר ר"מ – שלו מהמלמד ששמע
להר"פ  כי מתאים אינו אבל רויזעס, להר"פ בן
רויזעס  פנחס ר' שהחסיד – ל"ע בנים היו לא רויזעס
חדשים  ארבעה הזקן רבינו כ"ק הוד אל נוסע היה
הר"פ  חלה אחת פעם וסיון. ניסן תשרי, אלול, בשנה:
הזקן. רבינו כ"ק הוד אל תשרי לחודש לנסוע יכל ולא

שהחורף לאחר כיוון אך טוב, יותר הרגיש מכן
בשקלוב. ונשאר נסע לא כבר הוא מוקדם, אז התחיל
באמצע  הר"פ פרץ בסוכה, בישבו שמיני־עצרת
עליתי  למסובים: ואמר רבי", "אוי בצעקה: הסעודה

הרבי. של מחשבתו על כעת
בסוכה, הזקן רבינו כ"ק הוד ישב רגעים, באותם
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לרפואה  זקוק רויזעס פנחס אמר: הסעודה ובאמצע
לו, נותן אני אין – לו לתת יכול אני שאין מה בגוף,

לו. נותן אני הגוף רפואת אבל
נוכחים  שהיו בשקלוב החסידיים האברכים
מזכיר  שהרבי ממה מאד התפלאו מעשה, בשעת
שמיני־ סעודת באמצע רויזעס פנחס ר' את לפתע
לביתם, שקלוב אברכי כשחזרו החג אחרי עצרת.
משקה  ממנו וביקשו פנחס ר' של לביתו מיד נכנסו
להם  נודע ביניהם, כשהתדברו להם. נתן והוא
אותו, הזכיר הזקן רבינו כ"ק שהוד רגעים שבאותם
רבי". "אוי במילים בשקלוב כאן הר"פ התבטא

"איך  בטענה: השולחן על אותו מתחו למנהג, בהתאם
אליך". מגיע זה

בפעם  כשהייתי אני. זה אין פנחס: ר' להם ענה
הזקן  רבינו כ"ק הוד – הרבי אצל ב'יחידות' הראשונה
השניה  פעם כשהייתי שלי. הנפש את לו נתתי –
בפעם  וכשהייתי שלי, הרוח את לו נתתי – ב'יחידות'
נתתי  שלי. הנשמה את לו נתתי – ב'יחידות' השלישית
אני  זה אין הרי לכן שלי, הנפש־רוח־נשמה את לרבי

שיודע.
הרגש  של משמעותו זוהי אדמו"ר:) כ"ק (וסיים

פנימי.
dcerqd zra ,dkeqa zxvr ipiny mei
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היה  חב"ד, חסידות מייסד של אביו בעתיד להיות אותו הועידה העליונה שההשגחה ברוך,
במיוחד  זה היה מאחרים. – יחוסו על פרטים להיוודע נאלץ שהיה עד כלֿכך ממשפחתו מרוחק
כדי  תוך החסידות על רב ידע שאב ממנו שאול, יצחק ר' ידידו בחברת בדוברומיסל שהה כאשר

משפחתו. על הידיעות את לו שסיפק הוא זה, צעיר חסיד בנפחיה. משותפת עבודה

בוויטבסק  שדר קדיש, ר' דודו על פרטים רוח, בקורת גם אך בפליאה ברוך, שמע כך
לנישואיה. עד לאה דבורה  אחותו היתה ושבביתו

שנקרא  ברוך של אמו אבי בטלן, ברוך ר' של אחיו שהיה מי דוד, ר' של בנו היה קדיש ר'
השאר  בין לעיל, עליו (ראה ברוך משפחת כל של לשעבר מגוריה מקום בפוזנא, שחי שמו, על

צ"ג). פ', פרקים –

יואל, רבי של מתלמידיו והיה המקובלים למחנה בטלן, ברוך ר' כאחיו השתייך, דוד ר'
מיל  15 במרחק שנמצא בכפר התגורר דוד ר' מאחיו. שונה היה מנהגו אך מזמושטש, הבעלֿשם
בדרך  שהלכו מקובלים אלה היו בחקלאות. שם עסק נוספים יהודים מספר עם יחד מפוזנא.

מקובלים. ברובם שהיו ופורטוגל, ספרד יוצאי אבותיהם מאבות שקיבלוה כפי הקבלה

עובדי  המקובלים והתבודדות. פרישות של בכיוון היתה ההם בימים המקובלים התנהגות
לדרך  רבה במדה דומה היה חייהם אורח אך מוחלטת, בצורה התבודדו לא פוזנא שליד האדמה
קיימו  ולא כמעט אך התפילות, כל את בציבור יחד התפללו אחד שמצד כך התבודדות. של

אחרים. מגעים ביניהם

ר' כאחיו שלא נדירות, לעתים רק אליו נסע אך בעלֿשם יואל רבי מעריצי על נמנה דוד ר'
קבוע. באופן רבו אל נוסע שהיה ברוך

תוצרתם  את להוביל צריכים היו לא הם  בסביבה. היטב מוכרים  היו החקלאים וחבריו דוד ר'
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היו  הקבועים לקוחותיהם אותה. למכור כדי הסמוכות הערים אל – וצמר פירות תבואות, –
סחורתם. את ונוטלים כפרם אל מגיעים

כל  את לקנות שהציע מפראג סוחר לשם בא הישוב, של לקיומו שנים עשר כעבור פעם,
כד  לאסיפה התכנסו המקובלים האכרים ביותר. נכבד ובמחיר אחת בבת הכפר להחליט תוצרת י

תפגע  המוצעת העיסקה כי טענו השוללים חלוקות. היו הנוכחים דעות ההצעה. את לקבל אם
להכרעת  הענין נמסר דבר, של בסופו לחלקים. הסחורה את מהם קונים שהיו הזעירים בסוחרים 
שבה, הפיתוי למרות ההצעה את לדחות יש כי קבעו הללו שם. שהיו המלמדים ושני הישוב זקני

הסביבה. סוחרי בפרנסת לפגוע לא כדי

התפשטה  בפראג, שם, מפראג: הסוחר של המפתיעה להצעתו הסיבה נודעה יותר מאוחר
לאוזן  מפה מיוחד. במזל מבורכת החיים", "ארץ היה ששמו הנידון, הישוב תוצרת כי הידיעה
היתה  שסופרו הנפלאות סיפורי בין הצלחה. עמו מביא הכפר מיבול שבא דבר כל כי נמסר
אצל  שקנה והדגן האדמה מתפוחי מפיק היה החריף, המשקה יצרן פרץ, ר' כי העובדה
משובח  המופק המשקה היה לכך ונוסף הרגיל, מן חמש או ארבע פי גדולה כמות המקובלים
הטווי  והפשתן הצמר מן שהתעשר החנווני שמעון ר' על היה אחר סיפור הרגיל. מן וטעים

החיים". ב"ארץ שנרכש

אל  מירוץ כמעט והחל החיים", "ארץ לתוצרת ביקוש נוצר לפוזנא הסיפורים הגיעו כאשר
העדיפו  הם אך מכך, ולהתעשר מחיר כל לקבוע יכולים היו המקובלים תוצרתו. לקנות כדי הישוב

הקודמים. במחירים הקבועים לסוחרים התוצרת את למכור להמשיך

למקובלים  הציע הוא החיים". "ארץ בגבול אדמה שטח ורכש התחכם בפוזנא מסויים סוחר
הרווחים  מן מסוימים אחוזים ורק להם, תהיה התוצרת תמורת כשכל לעצמם אדמתו את שיעבדו

הצעתו. את דחו המקובלים השקעתו. תמורת לו יימסרו

הדרדקי, מלמד נפתלי, ר' היה אחד הכפר. לילדי תורה שהרביצו מלמדים שני  דרו זה בישוב
שיעור  משמיע שהיה הזקן, קאפל יעקב ר' שם היה  כך על נוסף הגמרא. מלמד שמעון, ר' והשני

מזמושטש. הבעלֿשם מחסידי מקובלים, היו שלשתם יותר. המבוגרים הנערים לפני

הקבלה  רוח את החדירו המלמדים אך קבלה, הנערים למדו לא שמונהֿעשרה גיל עד
חז"ל  באגדות ביטויים את מצאו הדברים האמור. לגיל הגיעם לפני הרבה בתלמידיהם
להחדיר  השתדל נפתלי, ר' הדרדקי, מלמד כבר בהם. שנטעו הטובות ובמדות סיפרו, שהמלמדים
קדושה. ישנה עצמן באותיות כי התחושה את האלףֿבית, לימוד התחלת עם מיד תלמידיו, בקרב

אותן  הן האלףֿבית, את לומדים "אתם – לילדים אומר נפתלי ר' היה – שלי", קדשים "צאן
עלֿידי  ישראל לעמו תורתו את נתן ובהן העולם, את הקב"ה ברא שבהן הקדושות האותיות

רבנו". משה עבדו

של  משמו תורה חידושי כשאומרים כי תלמידיו באזני משנן היה הגמרא, מלמד שמעון, ר'
לנו  הורו ולכן בגןֿעדן, מתענגת ונשמתו בקבר מדובבות שפתותיו האמת, בעולם שנמצא מי
הקדושים  התנאים לנגדו. השמועה בעל את לראות צריך אומרו, בשם שמועה האומר כי חז"ל
ויראה  באימה להיות ועלינו אתנו נמצאים לומדים, אנו תורתם שאת הקדושים, והאמוראים

בנוכחותם.
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בישוב, המקובלים מגדולי לאחד נחשב דוד ר' אביו קדיש. ר' נולד החיים", ב"ארץ כאן,
בנסתר. והן בנגלה הן כגדול הוכר והוא

או  שמחה באירועי חלק נטל הוא התרגז. לא מעולם ומחושב. קר אך דוד ר' היה רוח איש
של  צערו או שמחתו ורגש. תחושה בגלל לא אך התורה, מצוה שכך משום רק הזולת, של צער
לכתוב  בהתאם התנהג דוד ר' לבכות. או לצחוק כמעט מסוגל היה לא הוא ללבו, נגעו לא אחר
אבלות  נהג הוא וחמימות. רגש בלי אך והגיונו, הבנתו לו שהכתיבו וכפי הקדושים, בספרים
אך  המתאימות, הקבליות הכוונות את דבר בכל כיוון וגם תורה, בשמחת וחדוה באב בתשעה

ובחיצוניותו. בפנימיותו צונן נשאר

משום  אותו פינקה אמו צביה גדולים. כשרונות בילדותו כבר גילה דוד, ר' של בנו קדיש,
ושופעת  עליזה אשה שהיתה לאמו, יותר ודומה באופיו מאביו שונה היה הילד יחיד. בן שהיה
להיות  עליו גם הדבר השפיע אביו, אחר התפתחותו כדי תוך בעקבו זאת, עם לב. וטוב חמימות 

לטבעו. בניגוד ורציני, ומסוייג מאופק

ר' הדרדקי מלמד אצל למד תחלה החיים". "ארץ ילדי שאר משל שונה היה לא חינוכו
יעקב  ר' של לשיעורו נתקבל זמן כעבור הגמרא. מלמד שמעון ר' אצל המשיך כך ואחר נפתלי

בלימודיו. מאד מאד והצטיין  קאפל

אז  החליטה האלמנה צביה אמו דוד. ר' אביו, עליו נפטר שנה ששֿעשרה לקדיש כשמלאו
גדולה  בישיבה ילמד קדיש שבנה כדי היתה  בכך כוונתה בפוזנא. ולהתיישב הישוב את לעזוב
גיסה, השגחת תחת יעמוד שקדיש חפצה בעיקר אך בפוזנא, אז שהיתה כפי בלמדנים ומבורכת
החיים", ב"ארץ בעלה, עזבון נחלתה, את למכור בדעתה היה כך לשם בטלן. ברוך ר' בעלה, אח
לה  הסבירו הישוב מנהיגי אך ולבנה. לה מחיה מקור שתשמש בפוזנא חנות לקנות זה ובכסף
הנפטר  נשמת לעילוי ולהתפלל ללמוד הישוב חברי על הישוב, ייסוד עם שנקבעו התקנות לפי כי
והיתומים  האלמנה נחלת את גורל, לפי החברים, יעבדו זו שנה במשך האבלות. שנת במשך
הנפטר. נשמת למען טובים ובמעשים בתורה לעסוק משוחררים יהיו שהללו כדי אותם, לפרנס
של  בחדרו התקיים ולתפלה לתורה מנין בישוב. נוספת שנה להישאר איפוא , ניאותה, האלמנה

המנוח.

שמונהֿעשרה. גיל לפני שהיה למרות הקבלה תורת את ללמוד קדיש הורשה השנה, במשך

כפרי  ופירות תבואות וכל בצורת שררה כולה בסביבה מעניין: מאורע התרחש שנה באותה
נפלאה. בצורה הצליחו והפירות והתבואה גשמים ירדו החיים" ב"ארץ רק בשדפון. הוכו הסביבה

הישוב. אנשי של הגדולה וצדקתם לזכותם ביטוי בכך ראו הכל

ביקשו  לא המקובלים אך המרחב, בכל המזון מחירי את כמובן העלתה הבצורת
התנו  אף הם עתק. מחירי להם שהוצעו אף שנה, מבכל יותר אחת פרוטה אפילו מלקוחותיהם

הרגיל. מן שונה מחיר שלהם מלקוחותיהם יקחו לא הם גם כי מהם שקנו הסוחרים עם

הישוב  תקנות לפי הישוב. מבני לאחד נחלותיה את האלמנה מכרה האבלות, שנת כעבור
היתום  ובנה האלמנה צביה צאצאיהם. או הישוב מבני לאחד אלא נחלה מכירת הורשתה לא

הישוב. את עזבו קדיש
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של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

אגרות קודש - מתורגם מאנגלית
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(

 ב"ה  כ"ד ניסן תשכ"ז
ברוקלין, ניו יורק

ד"ר וועלוול גרין

שלום וברכה:

באופן  מלהיווכח  ההנאה  על  נוסף  בתפילה.  לכן  וקודם  בהתוועדות  לראותך  מאוד  נהניתי 
מוחשי למצב בריאותך המשביע רצון, הרי זה מהנה במיוחד שניתן לחלוק את שמחת יום טוב, במיוחד 
אחרון של פסח, עם ידידים טובים. שכן, ההתוועדות במועד זה היא במידה רבה המשך להפטרת היום, 
שמדברת אודות ימות המשיח המאושרים וממשיכה באווירה של שלימות אמיתית, כאשר "ומלאה 

הארץ דעה את  ה', כמים לים מכסים".

כאשר ההפטרה מדברת על ימות המשיח, הרי שה', שהוא עצם הטוב, רוצה שמהטוב )במקרה 
זה - הכרת ה' בעולם( שהוא ייתן לנו, ייהנו במידה מרבית. מיותר לומר, שהשמחה וההערכה הבאות 
עקב השגת דבר על־ידי עמל ומאמץ, גדולות לאין ערוך מאשר השגת דבר ללא מאמץ. לפיכך, הפעילות 
כעת להפיץ "דעה את ה' בארץ" – הפצת היהדות, התורה ומצוותיה – היא ההכנה הנכונה והנחוצה לזה, 
אשר באמצעותה ניתן יהיה גם ליהנות מן הברכה "מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" במלואה.

נגישים  בלתי  שהם  למחוזות  ה'"  את  "דעה  להביא  שמתאפשר  אימת  כל  גדלה  זו  שמחה 
לאחרים, שלשם כך מעניק ה' כוחות מיוחדים כדי לבצע זאת.

שביכולתך  בכך  לך,  שניתנה  המיוחדת  לזכות  מתייחס  אני  בנקל,  להסיק  יכול  שאתה  כפי 
להביא את ה-"אמת ה' לעולם" לחוג אשר מלבדך רק מתי מעט, אם בכלל, יכולים לחדור אליו - "אמת 
ה'" המשתקפת ַב"תורת אמת" שלו. וברור שאמת אינה עולה בקנה אחד עם פשרה, מכיוון שאפילו 

הפשרה הקלה ביותר שוללת את תוקפה של אמת מוחלטת.

האמור לעיל מזכיר לי את הסיפור שסיפר חמי זצ"ל במהלך התוועדות באחרון של פסח:

סבי הרבי מהר"ש, אמר פעם לחסיד ר' אליהו אבעלער, סוחר שווקים: "אליהו אני מקנא בך!" 
אתה נוסע לשווקים וליריד והדבר נותן לך את האפשרות להחליף מילה יהודית עם חבר יהודי, ולעוררו 
ללמוד נגלה וחסידות. זה גורם שמחה למעלה, את העמלה משלם ה' יתברך ב"בני, חיי, ומזוני" )ילדים, 

בריאות, ופרנסה(. ככל שהשוק גדול יותר, והמאמץ גדול יותר, כך יש יותר "פרנסה".

כעבור עשרות שנים, כשר' אליהו סיפר לי זאת, היה כולו אש־להבה ואיבריו רעדו כאילו בו־
ביום שמע את הדברים לראשונה." )ספר השיחות תש"ג, ע' 111(

הסיפור מדבר בעד עצמו. אני אוסיף רק את מה שברור: שקנאה בענייני תורה ומצוות היא 
בסדר גמור. 

אם לחזור על מה שאיחלתי לך בפגישתנו שהייתה אחרי כן, ייתן ה' יתברך, שתעבוד בכיוון 
חיות  של  והולכת  גדלה  ובמידה  לבב,  וטוב  שמחה  טובה,  בריאות  מתוך  ארוכות  שנים  עוד  הנ"ל 

והתלהבות; ויהי רצון שהברכות האמורות של הרבי המהר"ש יתקיימו בך ובמשפחתך.

 בברכה,
חתימת יד-קודשו של הרבי

ה"סדר"  ואודות  השבוע  פרשת  אודות  מספרת  בתך  את  לשמוע  לי  נעים  במיוחד  היה  נ.ב. 
בטבעיות ובתמימות המאפיינות ילד שאיננו מודע לפשרות. הדבר מעיד על יכולתך, יכולת המשותפת, 

ללא ספק, גם לאשתך, להחדיר בה כזו אמונה זכה. שתהיה לכם הרבה נחת.



רעג dxigadקיד zia zekld ± m"anx

'i dkld 'b wxt

ìL çøtäå íéìâøä :çôè øNò äðBîL äéä äøBðnä dábçôèå ,÷ìç íéçôè éðLe ,äL Ÿ©©§¨¨¨§¨¨¨¤©¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨§¥§¨¦¨¨§¤©
ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
:dúøeö àéä Bæå .çøôe øBzôk©§¤©§¦¨¨

ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

רמב"ם - הלכות בית הבחירה

ביגיעה הגדולה ביותר, אי אפשר להרוויח אפילו אגורה אחת יותר, מאשר הקדוש-ברוך-הוא קבע שאדם פלוני ירוויח.
היום יום ד מנחם אב

את הברכה מרוויחים כאשר הננו יהודים יראי שמים.
משיחת שבת פרשת דברים ה'תשד"מ



קטועדר dxigad zia zekld ± m"anx

'i dkld 'b wxt

ìL çøtäå íéìâøä :çôè øNò äðBîL äéä äøBðnä dábçôèå ,÷ìç íéçôè éðLe ,äL Ÿ©©§¨¨¨§¨¨¨¤©¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨§¥§¨¦¨¨§¤©
ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
:dúøeö àéä Bæå .çøôe øBzôk©§¤©§¦¨¨

ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

מתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנונימתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני 



ערה iyily ,ipy ,oey`x - ` - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéøáã úùøô
ààíéøácä älàïåùàø-ìk-ìà äLî øac øLà ¥´¤©§¨¦À£¤̧¦¤³¤Æ¤¨

óeñ ìBî äáøra øaãna ïcøiä øára ìàøNé¦§¨¥½§¥−¤©©§¥®©¦§¿̈¨«£¨¨Á¸¹
:áäæ éãå úøöçå ïáìå ìôz-ïéáe ïøàt-ïéa¥«¨¨¯¥«²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬¨¨«

áLã÷ ãr øérN-øä Cøc áøçî íBé øNr ãçà©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−¨¥¬
:rðøaâLãç øNr-ézLra äðL íéraøàa éäéå ©§¥«©©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤

ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øac Lãçì ãçàa§¤¨´©®Ÿ¤¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ
:íäìà Búà ýåýé äeö øLà(éåì)ãBúkä éøçà £¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−£¥¤«©«£¥´©ŸÀ

úàå ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ úà¥µ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®§¥À
:érøãàa úøzLra áLBé-øLà ïLaä Cìî âBòµ¤´¤©¨½̈£¤¥¬§©§¨−Ÿ§¤§¤«¦

äøàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä øára§¥¬¤©©§¥−§¤´¤®̈¦´¤½¥¥²
:øîàì úàfä äøBzä-úàåøac eðéýìà 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¦»§¤¨

íiä óBçáe áâpáe äìôMáe øäá äáøra åéðëL§¥¨¼¨«£¨¨¬¨¨²©§¥¨¬©¤−¤§´©®̈
-øäð ìãbä øäpä-ãr ïBðáläå éðrðkä õøà¤³¤©§©«£¦Æ§©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ§©

:úøt(ìàøùé)çeàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàø §¨«§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨¨®¤µŸ
Løeíëéúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà e §´¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹

írøæìe íäì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´¨¤½§©§−̈
:íäéøçàèøîàì àåää úra íëìà øîàå ©£¥¤«¨«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ

:íëúà úàN écáì ìëeà-àìéíëéýìà ýåýé «Ÿ©¬§©¦−§¥¬¤§¤«§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
íéîMä éáëBëk íBiä íëpäå íëúà äaøä¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½§«§¥¬©¨©−¦

* :áøìàéíëk íëéìr óñé íëúBáà éýìà ýåýé ¨«Ÿ§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−
:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå íéîrt óìà¤´¤§¨¦®¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr el zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ
"מּפי  מׁשה אמר הראׁשֹונים הּספרים ׁשאת אמרּו ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹרז"ל

ּפרּוׁש: עצמֹו". "מּפי ּדברים וספר ‰e·b¯‰הּגבּורה", ÈtÓ– ְְְְִִִֵֵֶַַָָƒƒ«¿»
ׁשּלא  ּבאפן ּבכתב, אֹותן העּתיק והּוא ּבפיו ּדבריו את ׂשם ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹה'

הּדברים. ּבמסירת והּׂשגתֹו ּדעּתֹו BÓˆÚהתערבה ÈtÓ ּדברי – ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָƒƒ«¿ְִֵ

ׁשהּׂשיג  ה' ּדברי את מעצמֹו ּדּבר הּוא ּבדעּתֹו, נתלּבׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַה'

עצמֹו". "מּפי ּכאּלּו יׂשראל לבני מסרם ולכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּבדעּתֹו,

éðùáéíëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−

:íëáéøåâéíéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä §¦«§¤«¨´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²
ì íérãéå:íëéLàøa íîéNàå íëéèáLãéeðrzå ¦«ª¦−§¦§¥¤®©«£¦¥−§¨«¥¤«©©«£−

:úBNrì zøac-øLà øácä-áBè eøîàzå éúàŸ¦®©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨©«£«
åèíéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà çwàå̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ

íéôìà éøN íëéìr íéLàø íúBà ïzàå íérãéå¦«ª¦½¨«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥̧£¨¦¹
íéøèLå úøNr éøNå íéMîç éøNå úBàî éøNå§¨¥´¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−

ì:íëéèáLæèàåää úra íëéèôL-úà äeöàå §¦§¥¤«¨«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−
-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa rîL øîàì¥®Ÿ¨³Ÿ©¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«

:Bøb ïéáe åéçà-ïéáe Léàæéíéðô eøékú-àì ¦¬¥«¨¦−¥¬¥««Ÿ©¦̧¨¦¹
-éðtî eøeâú àì ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½³Ÿ¨¸Æ¦§¥
øLà øácäå àeä íéýìàì ètLnä ék Léà¦½¦¬©¦§−̈¥«Ÿ¦´®§©¨¨Æ£¤´

÷z íkî äL÷é:åézrîLe éìà ïeáøçéäeöàå ¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«¨«£©¤¬
øLà íéøácä-ìk úà àåää úra íëúà¤§¤−¨¥´©¦®¥¬¨©§¨¦−£¤¬

:ïeNrzèéøaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå ©«£«©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´
øä Cøc íúéàø øLà àeää àøBpäå ìBãbä©¨Á§©¨¸©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´
àápå eðúà eðéýìà ýåýé äeö øLàk éøîàä̈«¡Ÿ¦½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ

:rðøa Lã÷ ãrëøä-ãr íúàa íëìà øîàå ©−¨¥¬©§¥«©¨«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´
:eðì ïúð eðéýìà ýåýé-øLà éøîàäàëäàø ¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«Â§¥Â

éýìà ýåýé ïúðéðôì ELø äìr õøàä-úà E ¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨®̈¤£¥´¥À
éúáà éýìà ýåýé øac øLàkàøéz-ìà Cì E ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈

:úçz-ìàå§©¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(209 'nr fh zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבפרׁשתנּו מׁשה ּתלה מּדּוע לבאר יׁש לפיֿזה ּבׂשכלֹו. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹנתלּבׁש

ּבחינת  מּצד ּגם ׁשּכן ּביתרֹו, לא ּבעצמֹו, הּׁשֹופטים מּנּוי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹאת

ׁשֹופטים. ׁשּצריכים נרּגׁש ְְְִִִִֶֶָֹמׁשה

,éðù
éùéìùáëäçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³

eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå eðéðôì íéLðà£¨¦Æ§¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³
úàå da-äìrð øLà Cøcä-úà øác eðúàŸ¨̧Æ¨½̈¤©¤̧¤Æ£¤´©«£¤½̈§¥Æ

:ïäéìà àáð øLà íéøräâëøácä éðéra áèéiå ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ£¥¤«©¦©¬§¥©−©¨®̈
ãçà Léà íéLðà øNr íéðL íkî çwàå̈«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´£¨¦½¦¬¤−̈

.(31 'ò íéâäðîä øôñ) "äëéà" ÷åñôá 'éðù'ì ìéçúäì àìù éãë ,ïàë 'ïåùàø'ì íé÷éñôîä ùé (*

קטו dxigad zia zekld ± m"anx

'i dkld 'b wxt

ìL çøtäå íéìâøä :çôè øNò äðBîL äéä äøBðnä dábçôèå ,÷ìç íéçôè éðLe ,äL Ÿ©©§¨¨¨§¨¨¨¤©¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨§¥§¨¦¨¨§¤©
ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
:dúøeö àéä Bæå .çøôe øBzôk©§¤©§¦¨¨

ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

מתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני 



iyingרעו ,iriax - a - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:èáMìãëìçð-ãr eàáiå äøää eìriå eðôiå ©¨«¤©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©
:dúà eìbøéå ìkLàäëõøàä éøtî íãéá eç÷iå ¤§®Ÿ©§©§−Ÿ¨«©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤

äáBè eøîàiå øáã eðúà eáLiå eðéìà eãøBiå©¦−¥¥®©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ©´Ÿ§½¨´
:eðì ïúð eðéýìà ýåýé-øLà õøàäëåàìå ¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«§¬Ÿ

:íëéýìà ýåýé ét-úà eøîzå úìrì íúéáà£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
æëýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈Æ

ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä eðúàŸ½̈«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬
:eðãéîLäì éøîàäçëeðéçà íéìò eðçðà | äðà ¨«¡Ÿ¦−§©§¦¥«¨¨´£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ

epnî íøå ìBãb ír øîàì eðááì-úà eqîä¥©̧¤§¨¥¹¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ¦¤½
íé÷ðr éða-íâå íéîMa úøeöáe úìãb íéør̈¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¦§©§¥¬£¨¦−

:íL eðéàøèë-àìå ïeöørú-àì íëìà øîàå ¨¦¬¨«¨«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ
:íäî ïeàøéúìíëéðôì Cìää íëéýìà ýåýé ¦«§−¥¤«§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½

íëzà äNr øLà ìëk íëì íçlé àeä−¦¨¥´¨¤®Â§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²
:íëéðérì íéøöîaàìøLà úéàø øLà øaãnáe §¦§©−¦§¥«¥¤«©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³
éýìà ýåýé EàNðBða-úà Léà-àOé øLàk E §¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£¤¬¦¨¦−¤§®

-ãr íëàa-ãr ízëìä øLà Cøcä-ìëa§¨©¤̧¤Æ£¤´£©§¤½©«Ÿ£¤−©
:äfä íB÷näáìíðéîàî íëðéà äfä øácáe ©¨¬©¤«©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½

:íëéýìà ýåýéaâìøeúì Cøca íëéðôì Cìää ©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬
íëúàøì äìéì | Làa íëúðçì íB÷î íëì̈¤²¨−©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ

:íîBé ïðráe dá-eëìz øLà CøcaãìòîLiå ©¤̧¤Æ£¤´¥«§½̈¤«¨−̈¨«©¦§©¬
:øîàì òáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬¥«Ÿ

äìòøä øBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨−̈
Lð øLà äáBhä õøàä úà äfäúúì ézra ©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−

:íëéúáàìåìäpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ ©«£«Ÿ¥¤««¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨
ïré åéðáìe da-Cøc øLà õøàä-úà ïzà-Bìå§«¤¥¯¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨®̈©¾©

:ýåýé éøçà àlî øLàæìpàúä éa-íbýåýé ó £¤¬¦¥−©«£¥¬§Ÿ̈«©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½
:íL àáú-àì äzà-íb øîàì íëììâa¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨«

çìéðôì ãîòä ïeð-ïa rLBäéänL àáé àeä E §ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ék ÷fç BúàŸ´©¥½¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(250 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבׁשנת  נאמר זה ּׁשּספר מה לבאר יׁש לפיֿזה ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָנתלּבׁש

ּבדעּתֹו ׁשּנתלּבׁשה ּכפי הּתֹורה התּגּלּות ׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהארּבעים,

ּתֹורה  מּתן עניני ּכל ׁשּנקלטּו ּפעלה מׁשה, ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּובהּׂשגתֹו

ועינים  לדעת "לב ּבבחינת יׂשראל, ׁשל ּובהּׂשגתם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבדעּתם

קאי  . . ׁשנין "ארּבעין רז"ל: ּובלׁשֹון לׁשמֹוע", ואזנים ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָלראֹות

ּדרּביּה". אּדעּתיּה ְְִִֵֵַַַאיניׁש

éòéáøèìíëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â
änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àì øLà£¤̧Ÿ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨

:äeLøéé íäå äpðzà íäìåîíëì eðt ízàå §¨¤´¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨§©¤−§´¨¤®
:óeñ-íé Cøc äøaãnä eòñeàîeøîàzå | eðrzå §¬©¦§−̈¨¤¬¤©«©©«£´©«Ÿ§´

ìëk eðîçìðå äìrð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ§¦§©½§§¬Ÿ
ìà ýåýé eðeö-øLàýéìk-úà Léà eøbçzå eðé £¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ¤§¥´

:äøää úìrì eðéäzå Bzîçìîáîýåýé øîàiå ¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
épðéà ék eîçlú-àìå eìrú àì íäì øîà éìà¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬¥¤−¦

:íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷aâîøaãàå §¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«¨«£©¥¬
eãæzå ýåýé ét-úà eøîzå ízrîL àìå íëéìà£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½©¨¦−

:äøää eìrzåãîàeää øäa áLiä éøîàä àöiå ©©«£¬¨¨«¨©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ
äðéNrz øLàk íëúà eôcøiå íëúàø÷ì¦§©§¤½©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨

cä:äîøç-ãr øérNa íëúà eúkiå íéøá ©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²§¥¦−©¨§¨«
äîýåýé òîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ

:íëéìà ïéæàä àìå íëì÷aåîLã÷á eáLzå §´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«©¥«§¬§¨¥−
:ízáLé øLà íéîik íéaø íéîéáàïôpå ¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«©¥¹¤

ýåýé øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä òqpå©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
:íéaø íéîé øérN-øä-úà áñpå éìàñ ¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr hi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ
ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ׁש"אפילּו רז"ל ּׁשאמרּו מה לבאר יׁש לפיֿזה ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתלּבׁש

וכתבּו ּדריׁש", ּתֹורה ּבמׁשנה סמּוכים, ּדריׁש ּדלא ְְְְְְִִִִֵַָָָָֹמאן

מקּדם  ואין נאמרה הּגבּורה מּפי הּתֹורה "ּדכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻראׁשֹונים,

ּפרׁשה, אחר ּפרׁשה ּתֹורה' 'מׁשנה ׁשּסּדר מׁשה אבל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻּומאחר,

סדר  את מׁשה הּׂשיג ּדברים ּבספר ּכי להּדרׁש". אּלא סּדר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹלא

ּומּׂשג. מּובן הּפרׁשּיֹות ׁשּסדר ּובהכרח ּבׂשכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּדברים

éùéîçá:øîàì éìà ýåýé øîàiåâáñ íëì-áø ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©¨¤¾−Ÿ
:äðôö íëì eðt äfä øää-úàãåö írä-úàå ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨§¤¨¨»©´

åNr-éða íëéçà ìeáâa íéøár ízà øîàì¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´§¥«¥½̈
:ãàî ízøîLðå íkî eàøééå øérNa íéáLiä©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−§«Ÿ



רעז iyiy - a - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äãr íöøàî íëì ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−
øä-úà ézúð åNrì äMøé-ék ìâø-ók Cøãî¦§©´©¨®¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬

:øérNåízìëàå óñka ízàî eøaLz ìëà ¥¦«´Ÿ¤¦§§¯¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®
:íúéúLe óñka ízàî eøëz íéî-íâåæék §©©¹¦¦§¯¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«¦Á

éýìà ýåýéòãé Eãé äNrî ìëa Eëøa E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´
íéraøà | äæ äfä ìãbä øaãnä-úà Ezëì¤§§½¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´©§¨¦´

éýìà ýåýé äðL:øác zøñç àì Cnr E ¨À̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«
çøérNa íéáLiä åNr-éðá eðéçà úàî øárpå©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½

øárpå ïôpå øáb ïéörîe úìéàî äáørä Cøcî¦¤̧¤Æ¨«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§´Ÿ®̈¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ
:áàBî øaãî Cøcèøöz-ìà éìà ýåýé øîàiå ¤−¤¦§©¬¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ

ïzà-àì ék äîçìî ía øbúz-ìàå áàBî-úà¤½̈§©¦§¨¬−̈¦§¨¨®Â¦«Ÿ¤¥̧
ør-úà ézúð èBì-éðáì ék äMøé Böøàî Eì§³¥«©§Æ§ª½̈¦´¦§¥½¨©¬¦¤−̈

:äMøééáøå ìBãb ír dá eáLé íéðôì íéîàä §ª¨«¨«¥¦¬§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²
:íé÷ðrk íøåàéíé÷ðrk íä-óà eáLçé íéàôø ¨−̈©«£¨¦«§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®

:íéîà íäì eàø÷é íéáànäåáéeáLé øérNáe §©´Ÿ¨¦½¦§§¬¨¤−¥¦«§¥¦º¨«§´
íeãéîLiå íeLøéé åNr éðáe íéðôì íéøçä©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À©©§¦Æ
ìàøNé äNr øLàk ízçz eáLiå íäéðtî¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´¦§¨¥À

:íäì ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàìâéeî÷ äzr §¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«©À̈ª²
:ãøæ ìçð-úà øárpå ãøæ ìçð-úà íëì eøárå§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ¤©¬©¨«¤

ãéãr rðøa Lãwî | eðëìä-øLà íéîiäå§©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³
ìL ãøæ ìçð-úà eðøár-øLàäðL äðîLe íéL £¤¨©̧§Æ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®

áøwî äîçìnä éLðà øBcä-ìk íz-ãr©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤
:íäì ýåýé òaLð øLàk äðçnäåè-ãé íâå ©©«£¤½©«£¤²¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«§©³©

ãr äðçnä áøwî ínäì ía äúéä ýåýé§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®©−
:ínzæèäîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå ª¨«©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²

írä áøwî úeîì:ñæééìà ýåýé øaãéå ¨−¦¤¬¤¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬
:øîàìçéáàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà ¥«Ÿ©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈
ør-úà:èéíøöz-ìà ïBnr éða ìeî záø÷å ¤¨«§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−

Eì ïBnr-éða õøàî ïzà-àì ék ía øbúz-ìàå§©¦§¨´®̈¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ
:äMøé äézúð èBì-éðáì ék äMøéë-õøà §ª½̈¦¬¦§¥−§©¦¬¨§ª¨«¤«¤

dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ
:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnräå íéðôìàëír §¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«©´

íäéðtî ýåýé íãéîLiå íé÷ðrk íøå áøå ìBãb̈¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ¦§¥¤½

:ízçú eáLiå íLøéiåáëéðáì äNr øLàk ©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«©«£¤³¨¨Æ¦§¥´
éøçä-úà ãéîLä øLà øérNa íéáLiä åNr¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ
:äfä íBiä ãr ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈©−©¬©¤«

âëíéøzôk äfr-ãr íéøöça íéáLiä íéeräå§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ
:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî íéàöiä©«Ÿ§¦´¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

ãëézúð äàø ïðøà ìçð-úà eøárå eòq eîe÷́§À§¦§»¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦
Böøà-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà EãéáÂ§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤©§−

:äîçìî Ba øbúäå Lø ìçääëìçà äfä íBiä ¨¥´¨®§¦§¨¬−¦§¨¨«©´©¤À¨¥Æ
úçz íénrä éðt-ìr Eúàøéå Ecçt úz¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ¨«©¦½©−©
eìçå eæâøå ErîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk̈©¨®̈¦£¤³¦§§Æ¦§£½§¨«§¬§¨−

éðtî:EåëúBîã÷ øaãnî íéëàìî çìLàå ¦¨¤«¨«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½
øîàì íBìL éøác ïBaLç Cìî ïBçéñ-ìà: ¤¦−¤´¤¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ

æëøeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá äøarà¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−
:ìåàîNe ïéîéçëézìëàå éðøaLz óñka ìëà ¨¦¬§«Ÿ´Ÿ¤©¤³¤©§¦¥¸¦Æ§¨©½§¦

äøarà ÷ø éúéúLå éì-ïzz óñka íéîe©²¦©¤¬¤¦¤¦−§¨¦®¦©−¤§§¨¬
:éìâøáèëíéáLiä åNr éða éì-eNr øLàk §©§¨«©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ

-øLà ãr øra íéáLiä íéáàBnäå øérNa§¥¦½§©´¨¦½©«§¦−§¨®©³£¤
eðéýìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä-úà øárà¤«¡ŸÆ¤©©§¥½¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−

:eðì ïúðìeðøárä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå Ÿ¥¬¨«§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−
éýìà ýåýé äL÷ä-ék Baõnàå Bçeø-úà E ®¦«¦§¨Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ

:äfä íBik Eãéá Bzz ïrîì Bááì-úàñ ¤§¨½§©²©¦¬§¨«§−©¬©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr hk zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

לכל  מראין חזֹון ׁשּב"ׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק

('חזֹון' מרחֹוק" ּדלעתיד הּמקּדׁש את מּיׂשראל ואחד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד

הּׁשֹונים  הּכרֹוזים עלּֿדר ׁשהּוא לבאר, ויׁש מחזה). ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּלׁשֹון

וזה  אֹותם, ׁשֹומעת למעלה ׁשהּנׁשמה למעלה, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמכריזים

ואף  חזי". "מּזלייהּו ּכמאמר ׁשּבּגּוף, הּנׁשמה על ּגם ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָמׁשּפיע

ּפֹועלת  זֹו ּוראּיה הּמקּדׁש, את רֹואה הּנׁשמה ׁשל ה'ּמּזל' ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכאן:

למּטה. האדם ְַַָָָָעל

éùéùàìéðôì úz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½
-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤

:BöøàáìBnr-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå ©§«©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²
:äöäé äîçìnìâìeðéðôì eðéýìà ýåýé eäðziå ©¦§¨−̈¨«§¨©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®



iriayרעח - b - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

påBúà Cáéúëåðá-úàåéø÷-ìk-úàå åéða-úàå ©©¬Ÿ²§¤¨−̈§¤¨
:Bnrãìíøçpå àåää úra åéør-ìk-úà ãkìpå ©«©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ

eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî øér-ìk-úà¤¨¦´§¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§
:ãéøNäìäîäaä ÷øíéørä ììLe eðì eðææa ¨¦«©¬©§¥−̈¨©§́®̈§©¬¤«¨¦−

:eðãëì øLàåììçð-úôN-ìr øLà ørørî £¤¬¨¨«§¥«£Ÿ¥¿£¤Á©§©©̧©
äúéä àì ãrìbä-ãrå ìçpa øLà øéräå ïðøà©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³©©̧©Æ§©©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ
ýåýé ïúð ìkä-úà epnî äáâN øLà äéø÷¦§½̈£¤¬¨«§−̈¦¤®¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬

:eðéðôì eðéýìàæìàì ïBnr-éða õøà-ìà ÷ø ¡Ÿ¥−§¨¥«©²¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ
-øLà ìëå øää éørå ÷aé ìçð ãé-ìk záø÷̈¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ§¨¥´¨½̈§¬Ÿ£¤

:eðéýìà ýåýé äeöâàïLaä Cøc ìrpå ïôpå ¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«©¥´¤©©½©¤−¤©¨¨®
Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¥¹¯§¨©²

:érøãà äîçìnìáàøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå ©¦§¨−̈¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´
-úàå Bnr-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá ék BúàŸ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤
Cìî ïçéñì úéNr øLàk Bl úéNrå Böøà©§®§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤

:ïBaLça áLBé øLà éøîàäâýåýé ïziå ¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«©¦¥Á§Ÿ̈¸
-ìk-úàå ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéýìà¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈§¤¨

:ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãr eäkpå Bnrããkìpå ©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«©¦§³Ÿ
øLà äéø÷ äúéä àì àåää úra åéør-ìk-úà¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬
ábøà ìáç-ìk øér íéML ízàî eðç÷ì-àì«Ÿ¨©−§¥«¦®̈¦¦¬¦Æ¨¤´¤©§½Ÿ

:ïLaa âBò úëìîîäúøöa íéør älà-ìk ©§¤¬¤−©¨¨«¨¥¹¤¨¦¯§ª²Ÿ
éæøtä éørî ãáì çéøáe íéúìc ääáâ äîBç¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦§¦®©§©²¥«¨¥¬©§¨¦−

:ãàî äaøäåeðéNr øLàk íúBà íøçpå ©§¥¬§«Ÿ©©«£¥´½̈©«£¤´¨¦½
íéLpä íúî øér-ìk íøçä ïBaLç Cìî ïçéñì§¦−Ÿ¤´¤¤§®©«£¥Æ¨¦´§¦½©¨¦−

:óhäåæìLe äîäaä-ìëå:eðì eðBfa íéørä ì §©¨«§¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−©¬¨«
çéëìî éðL ãiî õøàä-úà àåää úra çwpå©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´

øä-ãr ïðøà ìçpî ïcøiä øára øLà éøîàä̈«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬
:ïBîøçèéøîàäå ïéøN ïBîøçì eàø÷é íéðãéö ¤§«¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½

:øéðN Bì-eàø÷ééãrìbä-ìëå øLénä éør | ìk ¦§§−§¦«´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ
âBò úëìîî éør érøãàå äëìñ-ãr ïLaä-ìëå§¨©¨½̈©©§−̈§¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−

:ïLaaàéøúiî øàLð ïLaä Cìî âBò-÷ø ék ©¨¨«¦´©º¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤¤́
àåä äìä ìæøa Nør BNør äpä íéàôøä̈«§¨¦¼¦¥³©§Æ¤´¤©§¤½£´Ÿ¦½
òaøàå dkøà úBnà òLz ïBnr éða úaøa§©©−§¥´©®¥¯©©´¨§À̈§©§©¬

:Léà-únàa daçø úBnàáéúàfä õøàä-úàå ©²¨§−̈§©©¦«§¤¨¨¯¤©²Ÿ
ïðøà ìçð-ìr-øLà ørørî àåää úra eðLøé̈©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º£¤©©´©©§ÀŸ
:éãbìå éðáeàøì ézúð åéørå ãrìbä-øä éöçå©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦¨«¥¦−§©¨¦«

âéézúð âBò úëìîî ïLaä-ìëå ãrìbä øúéå§¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ©§¤´¤½¨©¾¦
-ìëì ábøàä ìáç ìk äMðîä èáL éöçì©«£¦−¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤¨«©§ŸÆ§¨

:íéàôø õøà àøwé àeää ïLaäãé-ïa øéàé ©¨½̈©¬¦¨¥−¤¬¤§¨¦«¨¦´¤
ìeáb-ãr ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©§¬
-úà BîL-ìr íúà àø÷iå éúërnäå éøeLbä©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³¤

:äfä íBiä ãr øéàé úeç ïLaä©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(612 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
לכל  מראים חזֹון' ׁשּב'ׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק

ידֹו על נתּגּלה ׁשּזה לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית את ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָיהּודי

ׁשּנרמז  ּוכפי הּגאּלה, את לפעל היתה ׁשעבֹודתֹו מּׁשּום ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻּדוקא

ּבׁשמֹו: ÁˆÈ˜ּגם ÈÂÏ ׁשהיא ּגבּורה, ּבחינת הם הּׁשמֹות ׁשני – ְִַ≈ƒƒ¿»ְְְִִֵֵֵֶַַָ

ׁשּלמעלה  נסּתר, חסד מתלּבׁש ּבגבּורה אבל הּגלּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשרׁש

נעׂשה וכ ּגלּוי, ו ÈÂÏמחסד הּקּב"ה, עם התחּברּות –˜ÁˆÈ ְֲֵֶֶֶַָָ≈ƒְְְִִַַָָƒ¿»
לנהֹורא'. חׁשֹוכא מ'אתהּפכא הּבאה וׂשמחה צחֹוק –ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ

éòéáùåè:ãrìbä-úà ézúð øéëîìeæèéðáeàøìå §¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«§¨«¥¦̧
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íëéýìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ eLøéå§¨«§´©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øára íäì ïúðŸ¥¬¨¤−§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½

:íëì ézúð øLààëúra éúéeö reLBäé-úàå £¤¬¨©−¦¨¤«§¤§´©¦¥½¦¨¥¬
éðér øîàì àåäääNr øLà-ìk úà úàøä E ©¦−¥®Ÿ¥¤´¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈
ì íëéýìà ýåýéäNré-ïk älàä íéëìnä éðL §Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³



רעט xihtn - b - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:änL øáò äzà øLà úBëìînä-ìëì ýåýé§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨
áëíçìpä àeä íëéýìà ýåýé ék íeàøéz àì−Ÿ¦«¨®¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬

:íëìqqq ¨¤«
.ïîéñ ä"éëìî ,íé÷åñô ä"÷
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ùéã÷ éöç
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éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥
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: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

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr hk zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

ההפטרה, התחלת ׁשם על חזֹון' 'ׁשּבת נקראת זֹו ְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָׁשּבת

ּבׁשּבת  ,לאיד ּדפּורענּותא. ּבמּלי ׁשּמדּברת יׁשעיהּו", ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ"חזֹון

ׁשאין  לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי לכל מראים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָזֹו

את  ּכבר 'רֹואים' עצמֹו ּבחרּבן ׁשּכן הפכּיים, ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכאן

לעבֹור  לתּקן', מנת 'על הּוא החרּבן ׁשהרי הּׁשליׁשי, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻהּבית

ונמצא  ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא'; ל'בנינא נׁש' ּדבר ְְְְְְְְְִִִִִַָָָָָָָמ'ּבנינא

ּבנין. ּבגדר עצמֹו ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַָאפֹוא,

øéèôîëeLøéå íëk íëéçàì | ýåýé çéðé-øLà ãrÂ©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´
íäì ïúð íëéýìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−
ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øára§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦

:íëìàëøîàì àåää úra éúéeö reLBäé-úàå ¨¤«§¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ
éðéríëéýìà ýåýé äNr øLà-ìk úà úàøä E ¥¤´¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ

ì-ìëì ýåýé äNré-ïk älàä íéëìnä éðL ¦§¥Æ©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨
:änL øáò äzà øLà úBëìînäáëíeàøéz àì ©©§¨½£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨−Ÿ¦«¨®

:íëì íçìpä àeä íëéýìà ýåýé ékqqq ¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(30 'nr h zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
והּנה  הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי לכל מראים חזֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָּבׁשּבת

והּׁשני, הראׁשֹון אחרי ּבא יעקב, ׁשּכנגד הּׁשליׁשי, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּבית

ׁשּכנגד  לפסח, קׁשּורה חזֹון ׁשּבת ואף ויצחק, אברהם ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכנגד

יצחק. ׁשּכנגד ּולׁשבּועֹות, ׁשּלפני ÁÒtאברהם, הּׁשּבת היא - ְְְְִֶֶֶַָָָָ∆«ְִִֵֶַַָ

הראׁשֹון  הּיֹום חל ׁשּבֹו יֹום ּבאֹותֹו ּתמיד ׁשחל ּבאב, ְְְִִִֶֶַָָָָָָּתׁשעה

ּפסח. ׁשבּועֹות,BÚe·L˙ׁשל הּוא ּבאב ּתׁשעה ׁשּלפני החג – ֶֶַ»ְְְִִֵֶַַָָָ

הּבא. לחג עד נמׁשכת חג ּכל הׁשּפעת ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָוהרי

.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§¨¨¬§¦§¥¤−



רפ

Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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.(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
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.íä íéòé÷ø äòáML,éðéæàäåéhäå ¤¦§¨§¦¦¥§©£¦¦§©¦
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àeä éøä ,Cëa BìébøäL øçàîe ,íBia©¥©©¤¦§¦§¨£¥

ìáà .åéìà òîLðå Bøékîe Ba òãBé øák§¨¥©©¦§¦§¨¥¨£¨

.Búàðäì änL CìBäå Bìëàîì ãçéîä íB÷nä àeäL ñeáàä úà àlà åéìòa úà øékî Bðéàå ,àeä íeèà øBîç,òãé àì ìàøNéúBéäì éúBà úòãì eöø àì £¨§¥©¦¤§¨¨¤¨¤¨¥¤©¨©§ª¨§©£¨§¥¨¨©£¨¨¦§¨¥Ÿ¨©Ÿ¨¨©©¦¦§

.éì íéòîLð,ïðBaúä àì énò(ã .äæa ïðBaúäì áì íéðúBð íðéà äæ ìk íò ,íúøæòa éðàå énò íäL ét ìò óà,àèBç éBb éBäLBã÷ íò ìò ÷òæì Lé ¦§¨¦¦©¦Ÿ¦§¨©©¦¤¥©¦©£¦§¤§¨¨¦¨¤¥¨§¦¥§¦§¥¨¤¥¥¦§Ÿ©©¨

.àèBç úBéäì CtäpL,ïåò ãák íò"äzà LBã÷ íò ék" Ba øîàpL íòå(e,f mixac).íéãáëe íéaø åéúBðåòL ,ïåò ãák íò úBéäì Ctäð ,,íéòøî òøæíä ¤¤§©¦§¥©¤¤¨Ÿ§©¤¤¡©¦©¨©¨¤§©¦§©¤¤¨Ÿ¤£Ÿ¨©¦§¥¦¤©§¥¦¥

"'ä Cøa òøæ" eéä(h,`q diryi).íéòLø úBéäì eëtäðå ,,íéúéçLî íéða"íëéäìà 'äì ízà íéða" íéàø÷ð eéä íä(`,ci mixac)íéúéçLî úBéäì eëtäðå , ¨¤©¥©§¤§§¦§§¨¦¨¦©§¦¦¥¨¦§¨¦¨¦©¤©¡Ÿ¥¤§¤§§¦§©§¦¦

.íkøc úà,eöàð.eæébøä,øBçà eøæðì ïàînL íãàk ,øBçàì úëìì 'äî eLøt.åéìà øaãîä éøác òîL(ä,äøñ eôéñBz ãBò ekú äî ìòdúBà ìò ¤©§¨¦£¦§¦¨Ÿ¨¨§¥¨¤¤§¨§¨¨¤§¨¥¦§Ÿ©¦§¥©§©¥¥¨©¤ª¦¨¨©¨

.eðé÷ì dìéáLa àìä áLçì íéððBaúî íëðéàå .øeqà úôñBúáe ä"á÷ä éøçàî øeñì äøñ úBNòì ãBò eôéñBz dîöòa àéää äøáòä ìò ,äéìò íúé÷lL dîöòa äøáò£¥¨§©§¨¤§¦¤¨¤¨©¨£¥¨©¦§©§¨¦©£¨¨¨¥©£¥§¤¤¦§¥§¤¦§§¦©£Ÿ£Ÿ¦§¦¨¨¦

,éec ááì ìëå éìçì Làø ìk(å .áBàëîa álä ìëå ,äìBç Làøä ìk äéäð äàkää éãé ìò àìä,íúî Ba ïéà.úeîìLe úeîéîz Ba ïéà,'åâå òöt ¨Ÿ¨¢¦§¨¥¨©¨£Ÿ©§¥©©¨¨¦§¨¨¨Ÿ¤§¨©¥§©§¥§Ÿ¥§¦§¥¤©

mixn zxhr
àïBæçìL äàeápä úéàøîõBîà-ïá eäérLé(eéä íéçà äéöîàå õBîà) £¸©§¦©§¨¤§©§¨´¤¨½¨©£©§¨©¦¨

äæç øLàæàíéìLeøéå äãeäé-ìräàeápä äàøîaíúBé eäifr éîéa £¤´¨½̈¨©§−̈¦«¨®̈¦§©§¥©§¨¦¥̧ª¦¨¯¨²
äãeäé éëìî eäi÷æçé æçàãîòL ãò àaéð älàä íéëìnä úòaøà éîéa ¨¨¬§¦§¦−̈©§¥¬§¨«¦¥©§©©©§¨¦¨¥¤¦¨©¤¨©

Bâøäå äMðî:áíéîL eòîLìàøNé ìò íòøúî éðàM äîõøà éðéæàäå §©¤©£¨¦§³¨©̧¦¸©¤£¦¦§©¥©¦§¨¥§©«£¦´¦¤½¤
øac ýåýé ékøîBà éðà éìàî àìå ¦¬§Ÿ̈−¦¥®§Ÿ¥¥©£¦¥

ézîîBøå ézìcb íéðaìk ìò ¨¦¸¦©´§¦§©½§¦©¨

íéðBîãwä úBneàäéá eòLt íäå ¨©©§¦§¥−¨¬§¦«
éìeîâk eáéLä àìå:âàìäòãéøékî §Ÿ¥¦¦§¦£Ÿ¨©¬©¦

eäð÷ øBLåéìòa úàøBîçåìëqä ¸Ÿ¥½¤§¨¨©«£−©¨¨

íB÷î òãBé øúBéañeáàìLåéìra §¥¥©§¥´¤§¨®̈
òãé àì ìàøNéúòãì eáà àì ¦§¨¥¸´Ÿ¨©½Ÿ¨¨©©

änäL óà ,éúBàénr,íúøæòa éðàå ¦©¤¥¨©¦−©£¦§¤§¨¨

äæ ìk íòïðBaúä àìeððBaúé àì ¦¨¤¬Ÿ¦§¨«Ÿ¦§§

íäì áBh äî úòãì:ã| éBäàéápä ¨©©©¨¤´©¨¦

éBb æàî eéäL ìàøNé ìò ìáB÷å çpàúî¦§©¥©§¥©¦§¨¥¤¨¥¨

éà LBã÷úBéäì eëôäð Càèç éBb ¨¥¤¤§¦§´Ÿ¥À
íéða íérøî òøæ ïår ãák ír©µ¤´¤¨½Ÿ¤´©§¥¦½¨¦−

íéúéçLîøLà íkøc úàeáær ©§¦¦®¤©§¨£¤¨«§´
eöàð ýåýé-úàeæébøäLBã÷-úà ¤§Ÿ̈À¦«£²¦§¦¤§¬

eøæð ìàøNéúëìì eLøtøBçà ¦§¨¥−¨¬Ÿ¨§¨¤¤¨«
íB÷nä ìöàî íäéøBçàì:ääî-ìr ©£¥¤¥¥¤©¨©¤¬

ãBò ekúïéãòL øçàîeôéñBz ª²−¥©©¤£©¦¦´
íéôéñBîäøñ,íB÷nä éøçàî øeñì ¦¦¨®̈¨¥©£¥©¨

øák àìäLàø-ìkïneæîéìçì £Ÿ§¨¨´Ÿ§¨¨«¢¦½
éec ááì-ìëåeðéáz àì änìå: §¨¥−̈©¨«§¨¨Ÿ¨¦

åBa-ïéà Làø-ãrå ìâø-ókî¦©¤³¤§©Ÿ¸¥«´
íúîLé àlà ,äkî ïéàî íìL íB÷î §½Ÿ¨¨¥¥¥©¨¤¨¥



רפי

äiøè äkîe äøeaçå òöt íúî Ba-ïéà¥«´§½Ÿ¤¬©§©−̈©¨´§¦¨®
:ïîMa äëkø àìå eLaç àìå eøæ-àìŸ¸Ÿ¸§´Ÿª½̈§¬Ÿª§−̈©¨«¤

æLà úBôøN íëéør äîîL íëöøà©§§¤´§¨½̈¨«¥¤−§ª´¥®
dúà íéìëà íéøæ íëcâðì íëúîãà©§©§¤À§¤§§¤¸¨¦¸«Ÿ§¦´Ÿ½̈

:íéøæ úëtäîk äîîLeç-úá äøúBðå §¨−̈§©§¥©¬¨¦«§«§¨¬©
äL÷îá äðeìîk íøëá äkñk ïBiö¦−§ª¨´§¨®¤¦§¨¬§¦§−̈

:äøeöð øérkèúBàáö ýåýé éìeì §¦¬§¨«¥¸§Ÿ̈´§¨½
eðééä íãñk èrîk ãéøN eðì øéúBä¦¬¨²¨¦−¦§¨®¦§´Ÿ¨¦½

:eðéîc äøîrìéýåýé-øáã eòîL ©«£Ÿ̈−¨¦«¦§¬§©§Ÿ̈−
ír eðéýìà úøBz eðéæàä íãñ éðéö÷§¦¥´§®Ÿ©«£¦²©¬¡Ÿ¥−©¬

:äøîràéøîàé íëéçáæ-áø él änì £Ÿ̈«¨´¨¦³«Ÿ¦§¥¤¸Ÿ©´
ìéà úBìò ézráN ýåýéáìçå íé §Ÿ̈½¨©²§¦Ÿ¬¥¦−§¥´¤

íéãezrå íéùáëe íéøt íãå íéàéøî§¦¦®§©̧¨¦¯§¨¦²Ÿ§©¦−
:ézöôç àìáééðt úBàøì eàáú ék ¬Ÿ¨¨«§¦¦´¨½Ÿ¥«¨−¨¨®

:éøöç ñîø íëãiî úàæ Lwá-éîâéàì ¦«¦¥¬²Ÿ¦¤§¤−§¬Ÿ£¥¨«´Ÿ
úøè÷ àåL-úçðî àéáä eôéñBú¦À¨¦¸¦§©½̈§§¯Ÿ¤
àø÷ úaLå Lãç éì àéä äárBz«¥¨²¦−¦®³Ÿ¤§©¨¸§´Ÿ
:äøörå ïåà ìëeà-àì àø÷î¦§½̈«Ÿ©¬−̈¤©«£¨¨«

ãéeéä éLôð äàðù íëéãrBîe íëéLãç̈§¥¤³«£¥¤¸¨«Ÿ§¨´©§¦½¨¬
:àùð éúéàìð çøèì éìråèíëNøôáe ¨©−¨®Ÿ©¦§¥−¦§«ŸŸ§¨«¦§¤´

`xenl iy
.'åëå äøeaç øçà íB÷îáe ,áøç úknî àeäL òöt Lé ãçà íB÷îaäkîe §¨¤¨¥¤©¤¦©©¤¤§¨©¥©¨©¨

,äiøè.ãéîz äçì àéäL äkî,eøæ àìúB÷áà ìL øeft íeL íäì ìéòBé àì §¦¨©¨¤¦©¨¨¦ŸŸŸ¦¨¤¦¤£¨

ì eàtøð àì ,øîBìk .úBàtøî.äîìL äáeLúa áeL,eLaç àìåíeL àìå §©§§©Ÿ¦§§¨¦§¨§¥¨§Ÿª¨§Ÿ

.úBLBaçz,ïîMa äëkø àìåãö elôà ,øîBìk .íéðîL éãé ìò Cekø àìå ©§§Ÿª§¨©¨¤§Ÿ¦©§¥§¨¦§©£¦©

(æ .íäa ïéà äáeLz øeäøäíëöøà ¦§§¨¥¨¤©§§¤
,äîîL.äîîL íëöøà äéäz ïëì §¨¨¨¥¦§¤©§§¤§¨¨

,íëúîãà.íëúîãà éøt ©§©§¤§¦©§©§¤

,íéøæ úëtäîkeàBáé øLà õøàk §©§¥©¨¦§¤¤£¤¨

íäL ,íé÷Bçøe íéøæ íéáéBà äéìà¥¤¨§¦¨¦§¦¤¥

(ç .ìkä úà íéáéøçîe íéëtäî§©§¦©£¦¦¤©Ÿ

,íøëá äkñkíéNBòL äkñ Bîk §ª¨§¨¤§ª¨¤¦

ì íøëaøçàå ,øéöaä úò ãò BøîL §¤¤§¨§©¥©¨¦§©©

.úéð÷éø dúBà íéçépî øéöaääðeìîk ©¨¦©¦¦¨¥¨¦¦§¨
,äL÷îáúðéìì íéNBòL äñçî Bîk §¦§¨§©£¤¤¦§¦©

úà ék ,íéàeMwä äãNa øîBMä©¥¦§¥©¦¦¦¤

éðtî äìéla øwòa íéøîBL íéàeMwä©¦¦§¦§¦¨©©§¨¦§¥

íä íéL÷ ék úBôBòä éðtî àìå íéápbä©©¨¦§Ÿ¦§¥¨¦¨¦¥

íéøîBL íøkä ìáà .úBôBòä úìéëàì©£¦©¨£¨©¤¤§¦

.úBôBòä éðtî íBia íbøéòk ©©¦§¥¨§¦
,äøeöðúBkñ eNòå äéìò eøvL øéòk §¨§¦¤¨¨¤¨§¨ª

íéøzzñnL íéìiçä ìéáLa dì áéáñ̈¦¨¦§¦©©¨¦¤¦§©§¦

íä éøä íMî íé÷lzñnLëe ,íää¤§¤¦§©§¦¦¨£¥¥

(è .íéëìBäå úBkqä úà íéçépîéìeì ©¦¦¤©ª§§¦¥
ãéøN eðì øéúBä úBàáö 'ä§¨¦¨¨¦

,èòîkøéàLî ä"á÷ä äéä àì íà ¦§¨¦Ÿ¨¨©§¦

.èònä ïBaLçk úéøàL Bcñça eðì̈§©§§¥¦§¤§©§©

,'åâå eðééä íãñkíééeàø eðééä ¦§Ÿ¨¦¨¦§¦

éìaî äøBîòå íãñk íéìk úBéäì¦§¨¦¦§Ÿ©£¨¦§¦

(é .úéøàL,íBãñ éðéö÷íéøN §¥¦§¦¥§¨¦

(àé .íãñk íäéNònLáø él änì ¤©£¥¤¦§Ÿ¨¨¦Ÿ
,íëéçáæíäéìò íëúà éúéeö àì ék ¦§¥¤¦Ÿ¦¦¦¤§¤£¥¤

íëááì ìò éðeìòúå éðeøékæzL éãk àlà¤¨§¥¤©§¦¦§©£¦©§©§¤

.eàèçz àìå ãéîz,íéàéøîúBîäa ¨¦§Ÿ¤¤§§¦¦§¥

.úBðîLe úBîeèt,íéãezòåíéfò §§¥§©¦¦¦

.íéøëæ,ézöôç àìíëðéàå ìéàBä §¨¦Ÿ¨¨§¦¦§¥§¤

(áé .éìà íéáL,éðt úBàøì ¨¦¥©¥¨¨¨
.ìâøì íëúiìòa,éøöç ñîøCøãì ©£¦©§¤¨¤¤§Ÿ£¥¨¦§Ÿ

(âé .äñéîøa elàk íëéìâøaúçðî §©§¥¤§¦¦§¦¨¦§©
,àåL.úìòBz da ïéà ék ,àåL úçðî àéä éøä ,ïBöøì éì dðéàå ìéàBä ék ¨§¦¦§¥¨¦§¨£¥¦¦§©¨§¦¥¨¤¤

,äáòBz úøè÷.äáòBúk éì úáLçð äçðnä ïî õî÷ úøè÷äúaLå Lãç §Ÿ¤¥¨©§¨©Ÿ¤¦©¦§¨¤¡¤¤¦§¥¨Ÿ¤§©¨
,àø÷î àø÷àø÷î eàø÷z øLà ãòBnä éîéa ïéa úaLa ïéa Lãç Làøa ïéa §Ÿ¦§¨¥§ŸŸ¤¥§©¨¥¦¥©¥£¤¦§§¦§¨

.úBðaø÷ úàáäa éðôì íéøöòð ízàå ,Lã÷,äøöòå ïåà ìëeà àìàì Ÿ¤§©¤¤¡¨¦§¨©©£¨©¨§¨Ÿ©¨¤©£¨¨Ÿ

íéôqàúî ízàL äøöòä íò ãçéa äøæ-äãBáòì íëááìaL ïåàä ìañì ìëeà©¦§Ÿ¨¨¤¤¦§©§¤©£¨¨¨§©©¦¨£¨¨¤©¤¦§©§¦

(ãé .éðôì,íëéãòBîe íëéLãç.íëéãòBî éçáæå íëéLãç éçáæ ,øîBìk §¨©¨§¥¤£¥¤§©¦§¥¨§¥¤§¦§¥£¥¤

,çøèì.íúBà úàNì äçøèå ãák àOî eéä elàk,éúéàìð(åè ."ézòâé" Bîk,íëétk íëNøôáeì"'ä ìà étk úà Nøôà" Bîk ,àeä älôz ïBLzeny) ¨Ÿ©§¦¨©¨¨¥§¦§¨¨¥¨¦§¥¦§¨©§¦§¨¦§¤©¥¤§§¦¨§¤§Ÿ¤©©¤

mixn zxhr
òötãçà íB÷îa äçeút äkîäøeaçåøçà íB÷îa äìaçäiøè äkîe ¤¬©©¨§¨§¨¤¨§©−̈©¨¨§¨©¥©¨´§¦®̈

älàä íéòâpä ,øçà íB÷îa ãBò ãéîz äáeèøe äçìeøæ-àìíäéìò øft àì ©¨§¨¨¦§¨©¥©§¨¦¨¥¤Ÿ¸Ÿ¸Ÿª©£¥¤

íéàtøîä íéðîîñeLaç àìåúéìèîaïîMa äëkø àìådëkøì:æ ©§¨¦©§©§¦§´Ÿª½̈§©§¦§¬Ÿª§¨−©¨«¤§©§¨

äéäz ïëìLà úBôøN íëéør äîîL íëöøàéøtíëúîãà ¨¥¦§¤©§§¤´§¨½̈¨«¥¤−§ª´¥®§¦©§©§¤À
íëcâðìéà eàøz íëéðéòaCíéøæ §¤§§¤¸§¥¥¤¦§¥¨¦¸

äîîLe dúà íéìëàäéäz «Ÿ§¦´Ÿ½̈§¨−̈¦§¤

õøàäúëtäîkíéáéBàíéøæïéàL ¨¨¤§©§¥©¬§¦¨¦«¤¥

õøàä áéøçäì íéLLBç:çäøúBðå §¦§©£¦¨¨¤§«§¨¬
ïBiö-úáäéáLBiî úéð÷øäkñk ©¦−¥¨¦¦§¤¨§ª¨´

íøëáúòa da áLBé Bðéà øîBMäL §®̈¤¤©¥¥¥¨§¥

øéöaääðeìîkäìéìì äkñ ©¨¦¦§¨¬ª¨§©§¨

äL÷îáì íéàM÷ äãNaéðtî íøîL §¦§−̈¦§¥¦ª¦§¨§¨¦§¥

,íéápbääøeöð øérkíéáéBàî ©©¨¦§¦¬§¨«¥§¦

úBkeqä íéøàLð äéìòî íé÷lzñnLëe§¤¦§©§¦¥¨¤¨¦§¨¦©

ï÷éø:èéìeìäéä àì íàýåýé ¥¨¥¸¦Ÿ¨¨§Ÿ̈´
øéúBä úBàáöøéàLîãéøN eðì §¨½¦¬©§¦¨²¨¦−

úéøàLèrîk,èòîeðééä íãñk §¥¦¦§®̈§©¦§´Ÿ¨¦½
íéìk eðlkeðéîc äøîrìéìaî ª¨¨¦©«£Ÿ̈−¨¦«¦§¦

äî úéøàL:,ïéðòä íéìLä äæa) §¥¦¨¨¤¦§¦¨¦§¨

äleâî úçëBz ,Lãç ïéðò ìéçúîe©§¦¦§¨¨¨©©§¨

íéöøpä íéNònäå úBðaøwä úBãBà©¨§¨§©©£¦©¦§¦

úáéæòå äáeLzä úeëéà ,'ä ìöà¥¤¥©§¨©£¦©

(à"ë ÷eñt ãò CLnéå ,àèçä©¥§§¦¨¥©¨

ééðéö÷ ýåýé-øáã eòîLíéøN ¦§¬§©§Ÿ̈−§¦¥´¨¦

éøNì íéîBcäúøBz eðéæàä íãñ ©¦§¨¥§®Ÿ©«£¦²©¬
:äøîr ír eðéýìààéìéàBä ¡Ÿ¥−©¬£Ÿ̈«¦

íéáL íëðéàåíëéçáæ-áø él änì §¥§¤¨¦¨´¨¦³«Ÿ¦§¥¤¸
ézráN ýåýé øîàéíäa õ÷ éðà Ÿ©´§Ÿ̈½¨©²§¦£¦¨¨¤

ìéà úBìòíéàéøî áìçå íéïàö Ÿ¬¥¦−§¥´¤§¦¦®Ÿ

úBîeètíéùáëe íéøt íãå §§©̧¨¦¯§¨¦²Ÿ
íéãezråíéfòä ïî íéøëfäàì §©¦−©§¨¦¦¨¦¦¬Ÿ
ézöôçíéáL íëðéàå ìéàBä:áéék ¨¨«§¦¦§¥§¤¨¦¦´

éðt úBàøì eàáúøîBà æà ,ìâøa ¨½Ÿ¥«¨−¨®̈¨¤¤¨©

íëìñîø íëãiî úàæ Lwá-éî ¨¤¦«¦¥¬²Ÿ¦¤§¤−§¬Ÿ
CBøãì:éøöçâéíëa éðà äøúîàì ¦§£¥¨«©§¤£¦¨¤´Ÿ

àåL-úçðî àéáä eôéñBúïéàL ¦À¨¦¸¦§©½̈§¤¥

ék úìòBz daúøè÷ïLò úàìòä ¨¤¤¦§¯Ÿ¤©£¨©¨¨

çaænä ìòéì àéä äárBzïéa ©©¦§¥©«¥¨²¦−¦®¥

aúaLå LãçøLà ãòBnä éîéa ïéaàø÷î àø÷àø÷î eàø÷z øLà §³Ÿ¤§©¨¸¥¦¥©¥£¤§´Ÿ¦§½̈£¤¦§§¦§¨

úBðaø÷ úàáäa éðôì íéøöòð ízàå ,Lã÷ìëeà-àìä ìBañìäøörå ïåà Ÿ¤§©¤¤¡¨¦§¨©©£¨©¨§¨«Ÿ©¬¦§¨−̈¤©«£¨¨«
éðôì íéøöòð ízàL äákò:ãééçáæéLôð äàðù íëéãrBîe íëéLãç ©¨¨¤©¤¤¡¨¦§¨©¦§¥¨§¥¤³«£¥¤¸¨«Ÿ§¨´©§¦½

çøèì éìr eéääòéâéìéúéàìðéò éðàóàùðíúBà ìBañì: ¨¬¨©−¨®Ÿ©¦¦¨¦§¥−¦£¦¨¥§«ŸŸ¦§¨

åèíëétk íëNøôáeälôzä úòaeaøú-ék íb íkî éðér íéìrà §¨«¦§¤´©¥¤À§¥©§¦¨©§¦³¥©¸¦¤½©²¦«©§¬



רפב

eaøú-ék íb íkî éðér íéìrà íëétk©¥¤À©§¦³¥©¸¦¤½©²¦«©§¬
:eàìî íéîc íëéãé rîL épðéà älôú§¦−̈¥¤´¦Ÿ¥®©§¥¤−¨¦¬¨¥«

æèíëéììrî rø eøéñä ekfä eöçø©«£¸¦©½¨¦²¬Ÿ©©«©§¥¤−
:røä eìãç éðér ãâpîæéáèéä eãîì ¦¤¤́¥¨®¦§−¨¥«©¦§¬¥¥²

íBúé eèôL õBîç eøMà ètLî eLøc¦§¬¦§¨−©§´¨®¦§´¨½
:äðîìà eáéøçéøîàé äçëeðå àð-eëì ¦−©§¨¨«§¨¬§¦¨«§¨−Ÿ©´

âìMk íéðMk íëéàèç eéäé-íà ýåýé§Ÿ̈®¦¦«§¸£¨«¥¤³©¨¦¸©¤´¤
:eéäé øîvk òìBzë eîécàé-íà eðéaìé©§¦½¦©§¦¬©−̈©¤¬¤¦«§«

èéõøàä áeè ízrîLe eáàz-íà¦Ÿ−§©§¤®¬¨−̈¤
:eìëàzëáøç íúéøîe eðàîz-íàå Ÿ¥«§¦§¨«£−§¦¤®¤´¤

:øac ýåýé ét ék eìkàzàëäëéà §ª§½¦²¦¬§Ÿ̈−¦¥«¥¨¸
éúàìî äðîàð äéø÷ äðBæì äúéä̈«§¨´§½̈¦§−̈¤«¡¨¨®§¥«£¦´
:íéçvøî äzrå da ïéìé ÷ãö ètLî¦§À̈¤²¤¨¦¬−̈§©¨¬§©§¦«

áëìeäî Càáñ íéâéñì äéä Ctñk©§¥−¨¨´§¦¦®¨§¥−¨¬
:íénaâëéøNíéápb éøáçå íéøøBñ C ©¨«¦¨©´¦«§¦À§©§¥¸©¨¦½

íBúé íéðîìL óãøå ãçL áäà Blkª¸Ÿ¥¬½Ÿ©§Ÿ¥−©§Ÿ¦®¨¸
àBáé-àì äðîìà áéøå eètLé àì́Ÿ¦§½Ÿ§¦¬©§¨−̈«Ÿ¨¬

:íäéìàãëýåýé ïBãàä íàð ïëì £¥¤«¨¥À§ª³¨«¨¸§Ÿ̈´
éøvî íçpà éBä ìàøNé øéáà úBàáö§¨½£¦−¦§¨¥®³¤¨¥´¦¨©½

:éáéBàî äî÷pàåäëéìr éãé äáéLàåC §¦¨«§−̈¥«§¨«§¨¦³¨¨¦¸¨©½¦
éâéñ øak óøöàå-ìk äøéñàå C §¤§¬Ÿ©−Ÿ¦¨®¦§¨¦−¨¨

`xenl iy
.(hk,h,íéîc(æè .äçéöø,'åâå eöçøì ìL úBøäæà øNòLé äáeLz ïBL ¨¦§¦¨©£¤¤©§¨¤§§¨¥

ãâðk ,(eëì ,eáéø ,eèôL ,eøMà ,eLøc ,eãnì ,eìãç ,eøéñä ,ekfä ,eöçø) ïàk̈©£¦©¨¦¦§¦§¦§©§¦§¦§§¤¤

äøNòå ,úBðBøëæ é÷eñt äøNòå ,úBiëìî é÷eñt äøNò ãâðëe ,äáeLzä éîé úøNò£¤¤§¥©§¨§¤¤£¨¨§¥©§ª©£¨¨§¥¦§©£¨¨

.úBøôBL é÷eñt,eöçø(æé .äáeLúa ïåòä éîúk eøéñä ,øîBìk,áèéä eãîì §¥¨©£§©¨¦¦§¥¤¨Ÿ¦§¨¦§¥¥
.íëéNòî áéèéäì eãîìeLøc ¦§§¥¦©£¥¤¦§

,ètLîètLî àöiL ãò ùøãì ¦§¨¦§Ÿ©¤¥¥¦§©

.úîà,õBîç eøMà,ìeæb eøMé ¡¤©§¨©§¨

.äìæbä áéLäì ,øîBìk,íBúé eèôL §©§¨¦©§¥¨¦§¨
.øæBò Bì ïéàL ,íBúé ètLî eðéceáéø ¦¦§©¨¤¥¥¦

,äðîìàéðôì àa íàLètLî E ©§¨¨¤¦¨§¨¤¦§©

úàöé àì ïéãò ,Bzîàì BúàöBäå äðîìà©§¨¨§¥©£¦£©¦Ÿ¨¨¨

ïécä ìòáì dãòa áéøzL ãò EáBç éãé§¥§©¤¨¦©£¨§©©©¦

àeäL úà Bãé úçzî àéöBúå dcâðkL¤§¤§¨§¦¦©©¨¤¤

(çé .dì áiç,äçëeðå àð eëìeàBa ©¨¨§¨§¦¨§¨
ì úeæéøæaänk eðì øøaúéå 'ä ìà áeL ¦§¦¨¤§¦§¨¥¨©¨

.eðì ïúð äìBãb äå÷z,íéðMkíãàk ¦§¨§¨¨©¨©¨¦§Ÿ¤

.éðMä èeç,òìBzëíéðéòøb ïéî ©¨¦©¨¦©§¦¦

úòìBz Léå ,íãà òáö íäa íéòáBvL¤§¦¨¤¤©¨Ÿ§¥©©

.ïéòøb ìëa,øîvk.é÷ðå ïáì øîö Bîk §¨©§¦©¤¤§¤¤¨¨§¨¦

(èé,ízòîLe eáàz íàíà ¦Ÿ§©§¤¦

ì éì íéòðëð úBéäì eöøz.éìB÷a òîL ¦§¦§¦§¨¦¦¦§Ÿ©§¦

,eìëàz.íéáéBàä íéøfä àìå ,øîBìk Ÿ¥§©§Ÿ©¨¦¨§¦

(ë,eìkàz áøçìò íéìëàð eéäz ¤¤§ª§¦§¤¡¨¦©

(àë .áøçä éãé,äðBæììòî äòBz §¥©¤¤§¨¨¥©

ìà.äéä,'åâå äðîàð äéø÷ ¡Ÿ¤¨¦§¨¤¡¨¨
'äì äðîàð äéø÷ äúéäL íéìLeøé§¨©¦¤¨§¨¦§¨¤¡¨¨©

,÷ãö ètLî äàìî äúéäå ,äéäìà¡Ÿ¤¨§¨§¨§¥¨¦§©¤¤

.íéçvøî úBéäì äéLðà eëtäð äzòå§©¨¤§§£¨¤¨¦§§©§¦

(áë,íéâéñìeðúð óñk ìL úìñt §¦¦§Ÿ¤¤¤¤¨§

.óñk íB÷îa,Càáñðééíé÷Lîe C ¦§¤¤¨§¥¥¥©§¦

.ClL íéøkLî,íéna ìeäîáøòî §©§¦¤¨¨©¨¦§Ÿ̈

(âë .úBiøaä úBòèäì íéîa,íéøøBñ §©¦§©§©§¦§¦
.äáBhä Cøcäî íéøñ,íéápâ éøáçå ¨¦¥©¤¤©¨§©§¥©¨¦

.íéápb íò íéøaçúîe,Blkílk ¦§©§¦¦©¨¦ªª¨

.ãçàk,íéðîìL óãBøåãçàä §¤¨§¥©§Ÿ¦¨¤¨

,éðéãa íBiä éð÷écöä ,Bøáçì øîBà íäî¥¤¥©£¥©§¦¥¦©§¦¦

ðéãa E÷écöà øçîìeílkL éøä .E §¨¨©§¦§§¦§£¥¤ª¨

.íéìeîb íeìLz íéôãBøàì íBúé §¦©§§¦¨Ÿ
,eètLéïî Bìéväì eètLé àì ¦§ŸŸ¦§§§©¦¦

.BúBà íé÷LBòäàì äðîìà áéøå ¨§¦§¦©§¨¨Ÿ
,íäéìà àBáééøä ,íeìk ìéòBä àìå èôBMäî àöBiL íBúé úLâBt äðîìàLk ¨£¥¤§¤©§¨¨¤¤¨¤¥¥©¥§Ÿ¦§£¥

àì éðà ,íeìk ìéòBä àì Léà àeäL äf äîe ,úøîBàå ,äéøBçàì úøæBç àéä¦¤¤©£¤¨§¤¤©¤¤¦Ÿ¦§£¦Ÿ

(ãë .ïkL-ìk,ìàøNé øéáà.ìàøNé ìL Bt÷z,éBäì.äæøëäå äàéø÷ ïBL ¨¤¥£¦¦§¨¥¨§¤¦§¨¥§§¦¨§©§¨¨

(äëéìò éãé äáéLàå,C.íéòLBtä úBìk ãò äkî øçà äkî úBkäì áéLà §¨¦¨¨¦¨©¦¨¦§©©¨©©©¨©§©§¦

mixn zxhr
rîL épðéà älôúL éôìíéîc íëéãéíéi÷ð:eàìîæèeöçøeøéñä §¦−̈¥¤´¦Ÿ¥®©§¦¤§¥¤−¨¦¬§¦¦¨¥«©«£¸¨¦

äáeLúa ïBòä éîúkekfäúeëæ eaøäéðér ãâpî íëéììrî rø eøéñä ¦§¥¤¨¦§¨¦©½©§§¨¦²¬Ÿ©©«©§¥¤−¦¤´¤¥®̈
åéìò âøè÷ì 'ä ìeî íéãîBò øáâ éììòî òBøL éôìeìãçeòðîrøäòøälî §¦¤©©©§¥¤¤§¦§©§¥¨¨¦§−¦§¨¥«©¦§¨©

åéçàì Léà:æéáèéä eãîìíëéNòî áéèäìeLøcä eø÷çètLîúòãì ¦§¨¦¦§¬¥¥²§¥¦©£¥¤¦§¬¦§©¦§−̈¨©©

,éî íò ïécäeøMàeøMéõBîçúà ©¦¦¦©§´©§¨®¤

,ìeæbäeèôLètLîeáéø íBúé ©¨¦§´¦§©¨½¦−
äðîìàáBøa íé÷eLòä íä ék:òecî ©§¨¨«¦¥¨£¦§©©

?íëéúéøBä øLàk 'ä ìà íéáL íëðéà¥§¤¨¦¤©£¤¥¦¤

çéeëìeæøæàðíëúàäçëeðåúòãì §¦§¨¬¤§¤§¦¨«§−̈¨©©

eàøéúå eâàãz òecîe ,éî ìò çøñ éî¦¨©©¦©©¦§£§¦§

ìäáeLúa áeL,ýåýé øîàéíb àìä ¨¦§¨Ÿ©´§Ÿ̈®£Ÿ©

íéðMk íëéàèç eéäé-íàíéèeçk ¦¦«§¸£¨«¥¤³©¨¦¸§¦

íBãà òáöaeðéaìé âìMkíb ,íúBà §¤©¨©¤´¤©§¦½¨©

íàíëéúBðBòòìBzë eîécàé,éðMä ¦£¥¤©§¦¬©¨−©¨¦

÷æç íBãà òáö íéòáBö BaLøîvk ¤§¦¤©¨¨¨©¤¬¤
:eéäéèéeáàz-íàeöøz ¦«§«¦Ÿ−¦§

ízrîLeæà ,éìB÷aõøàä áeè §©§¤®§¦¨¬¨−̈¤
:eìëàzëeðàîz-íàåeéäz íà Ÿ¥«§¦§¨«£−¦¦§

ì íéðàîîéøîà òBîLíúéøîeeøîúå §¨£¦¦§©£¨©§¦¤®§©§

a ,éôýåýé ét ék eìkàz áøç ¦©¤´¤§ª§½¦²¦¬§Ÿ̈−
:øacàëøîBì ïðBàúî àéápääëéà ¦¥«©¨¦¦§¥©¥¨¸

äðBæì äúéädìòáa úøwLîä ¨«§¨´§½̈©§©¤¤§©§¨

äðîàð äéø÷äðeîà øéò íéìLeøé ¦§−̈¤«¡¨®̈§¨©¦¦¡¨

éúàìîäàìî äúéä íìBòîètLî §¥«£¦´¥¨¨§¨§¥¨¦§À̈
da ïéìé ÷ãöda ãéîúääzrå ¤²¤¨¦¬−̈¦§¦¨§©¨¬

úBéäì íéLðà eëôäð:íéçvøî ¤¤§£¨¦¦§§©§¦«
áëCtñkóñk ìLíéâéñì äéä ©§¥−¤¤¤¨¨´§¦¦®

,íäa úBðBäì óñëa úLçð úáBøòúì§©£¤§¤§¤¤§¨¤

Càáñì Búàðä øwòL ä÷LnäïBøkL ¨§¥−©©§¤¤¦©£¨¨§¦¨

ìeäîâeæî:íénaâëéøNC ¨¬¨©¨«¦¨©´¦
íéøøBñøLiä íéúeòîeéøáçå «§¦À§©§¦©¨¨§©§¥¸

íò íéøaçúîeíéápbíéápbä ék ¦§©§¦¦©¨¦½¦©©¨¦

,íúBà eøqéé àì Cëéôì íänò íé÷ìBç§¦¦¨¤§¦¨Ÿ§©§¨

BlkíéøOä ììkáäàìa÷ìãçL ª¸§©©¨¦Ÿ¥¬§©¥½Ÿ©
ètLnä íéhîeíéðîìL óãøå ©¦©¦§¨§Ÿ¥−©§Ÿ¦®

Eì ílLàå éðéãa éðkæz ïBâk ,íéîeìLz©§¦§§©¥¦§¦¦©£©¥§

ðéãaEeètLé àì íBúéíé÷LBòä ïî §¦§¨¸´Ÿ¦§½Ÿ¦¨§¦

BúBààBáé-àì äðîìà áéøå§¦¬©§¨−̈«Ÿ¨¬
íäéìàìéòBz àlL úòãBé ék: £¥¤«¦©©¤Ÿ¦

ãëúBàáö ýåýé ïBãàä íàð ïëì̈¥À§ª³¨«¨¸§Ÿ̈´§¨½
øéáàìL ÷æBçéBä ìàøNéäàéø÷ íLéøvî íçpàéðeñòëäL ñòkä ìò £¦−¤¤¦§¨¥®³¥§¦¨¤¨¥´¦¨©½©©©©¤¦§¦¦

íäéNòîa:éáéBàî äî÷pàåäëéìr éãé äáéLàåCøçà íòt CúBkäì §©£¥¤§¦¨«§−̈¥«§¨«§¨¦³¨¨¦¸¨©½¦§©¥©©©©

ãò íòtóøöàåCnî älëàå øéñàøakåéîúkî ãâaä äwðîä úéøBákéâéñC ©©©§¤§¬Ÿ¨¦©£©¤¦¥©−Ÿ§¦©§©¨©¤¤¦§¨¨¦®̈¦
íéøLkä íò úáBøòzî âéqä íäL íéòLBtäéìéãa-ìk äøéñàåCìéãa ©§¦¤¥©¦¦©£¤¦©§¥¦§¨¦−¨¨§¦¨«¦§¦



רפג

ùãå÷ úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
âëïpçúàåïåùàø:øîàì àåää úra ýåýé-ìàãëéðãà ¨«¤§©©−¤§Ÿ̈®¨¥¬©¦−¥«Ÿ£Ÿ¨´

-úà Ecár-úà úBàøäì úBlçä äzà ýåýé¡Ÿ¦À©¨³©«¦¸¨Æ§©§´¤©§§½¤̧

íéîMa ìà-éî øLà ä÷æçä Eãé-úàå Eìãb̈§§½§¤¨«§−©«£¨®̈£¤³¦¥Æ©¨©´¦
éNrîë äNré-øLà õøàáe:Eúøeáâëå E ¨½̈¤£¤©«£¤¬§©«£¤−§¦§«Ÿ¤«

äëøLà äáBhä õøàä-úà äàøàå àp-äøarà¤§§¨À̈§¤§¤Æ¤¨¨´¤©½̈£¤−

éìéãa:CåëéèôL äáéLàåC §¦¨«¦§¨¦³¨«Ÿ§©̧¦¸
éöréå äðBLàøákïë-éøçà älçzák C §¨¦´½̈§«Ÿ£©−¦§©§¦¨®©«£¥¥À

:äðîàð äéø÷ ÷ãvä øér Cì àøwé¦¨³¥¨Æ¦´©¤½¤¦§−̈¤«¡¨¨«
æë:ä÷ãöa äéáLå äãtz ètLîa ïBiö¦−§¦§¨´¦¨¤®§¨¤−¨¦§¨¨«

`xenl iy
éâéñ øak óøöàå,Cìò ãâaä éîúk íéøéñnL Bîk íéâéqä úà Cnî øéñà §¤§Ÿ©Ÿ¦¨¦¨¦¦¥¤©¦¦§¤§¦¦¦§¥©¤¤©

.úéøa éãééìéãa ìk äøéñàå,C §¥Ÿ¦§¨¦¨¨§¦¨¦
,óñka áøòîä ìéãaä úà ãéøôàå§©§¦¤©§¦©§Ÿ̈©¤¤

(æë .CaL íéòLøä ,øîBìkètLîa §©¨§¨¦¤¨§¦§¨
,äãtzètLî éNBò da eéäiL éãé-ìò ¦¨¤©§¥¤¦§¨¥¦§©

.äéúBðåòî äãtz ,÷ãöäéáLå ¤¤¦¨¤¥£Ÿ¤¨§¨¤¨
,ä÷ãöaïî ïBiö ìà eáeLiL íéáMä ¦§¨¨©¨¦¤¨¤¦¦

úeëæa äéäé ,änL eöBôð øLà úBîB÷nä©§£¤¨¨¨¦§¤¦§

.ä÷ãöe úîà éLðà úBéäì eáeLiL¤¨¦§©§¥¡¤§¨¨

mixn zxhr
CaL íéòLøä øîBìk ,óñëa áøBòîä:åëäáéLàåéìò ãéîòàCéèôLC ©§¨§¤¤§©¨§¨¦¤¨§¨¦³¨©£¦¨©¦«Ÿ§©̧¦¸

Bøáçì íãà ïéa íéøLkäðBLàøák §¥¦¥¨¨©£¥§¨¦´½̈
æàî äéäL BîkéöréåCïéaL íéøáãa §¤¨¨¥¨§«Ÿ£©−¦¦§¨¦¤¥

íB÷nì íãàïë-éøçà älçzák ¨¨©¨§©§¦®̈©«£¥¥À
÷ãvä øér Cì àøwéíãà ïéa ¦¨³¥¨Æ¦´©¤½¤¥¨¨

Bøáçìäðîàð äéø÷ïéaL íéøáãa ©£¥¦§−̈¤«¡¨¨«¦§¨¦¤¥

íB÷nì íãà:æëètLîa ïBiöeNòiL ¨¨©¨¦−§¦§¨´¤©£

ìàøNéäãtzäéúBðBòîäéáLå ¦§¨¥¦¨¤®¥£¤¨§¨¤−¨
äáeLú éNBòä÷ãöae÷éãöiL éãé ìò ¥§¨¦§¨¨«©§¥¤©§¦

íàøBáe íðB÷ ãâð íäéNòî: ©£¥¤¤¤¨§¨

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¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



`zeaרפד iwxtl mixe`ia

` dpyn iyily wxt
ìLa ìkzñä ,øîBà ìàììäî ïa àéá÷òäzà ïàìe ,úàa ïéàî ,òc .äøáò éãéì àá äzà ïéàå íéøáã äL £©§¨¤©£©§¥¥¦§©¥¦§Ÿ¨§¨¦§¥©¨¨¦¥£¥¨©¥©¦¨¨§¨©¨

änø øôò íB÷îì ,CìBä äzà ïàìe .äçeøñ äthî ,úàa ïéàî .ïBaLçå ïéc ïzì ãéúò äzà éî éðôìå ,CìBä¥§¦§¥¦©¨¨¦¦¥¦§¤§¥©¦¨¨¦¦¨§¨§¨©¨¥¦§¨¨¦¨
:àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî Cìî éðôì ,ïBaLçå ïéc ïzì ãéúò äzà éî éðôìå .äòìBúå§¥¨§¦§¥¦©¨¨¦¦¥¦§¤§¦§¥¤¤©§¥©§¨¦©¨¨

ycew zegiyn zecewp
מפרטת  דברים", בשלושה "הסתכל המשנה דברי לאחר
אתה  ולאן באת, מאין "דע - הדברים שלושת את המשנה

וחשבון". דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך,

לי?" למה "מניינא השאלה: צריך 1נשאלת מה לשם ,
יש  כי נאמר אם ואף הדברים? מספר את מראש להודיע
מפרטת  עצמה המשנה הלוא - המספר בידיעת חשיבות
כי  רואים והכל להסתכל צריך שבהם הדברים את ומונה

הם! שלשה

הוא: הביאורים אחד

ענין  היא דברים" בשלושה "הסתכל המשנה אמירת
כלומר, שבהמשך. הפירוט בלי גם עצמו בפני העומד
לשלושה  המשנה רומזת דברים" בשלושה "הסתכל באומרה
בא  אתה "אין - בהם הסתכלות שעלֿידי יסודיים, דברים

עבירה". לידי

הדברים? שלושת הם מה

רז"ל  במאמר להיות צריכה הראשונה "אני 2ההתבוננות ,
רק רואים אנו ראשון בשלב קוני". את לשמש שני נבראתי

לנו  אומרת ("קוני"). הקב"ה ב) ("אני"), האדם א) "דברים":
ומוכרחים  אלה דברים בשני בהתבוננות די אין כי משנתנו

מציאות בשלושה ל"הסתכל על בנוסף דהיינו, דברים".
העולם  במציאות גם להתבונן עליו הקב"ה, ומציאות האדם
את  האדם יעבוד ועלֿידו שבו כדי הקב"ה עלֿידי נברא אשר

קוני"). את ("לשמש הקב"ה

הזה  בעולם למטה, הנשמה וירידת העולם בריאת תכלית
"נתאוה  - האלוקית הכוונה את להשלים היא התחתון,

בתחתונים"ה  דירה יתברך לו להיות בעבודתו 3קב"ה יהודי .
העולם  חומריות את וגם הבהמית והנפש הגוף את מזכך

"דירה". לקב"ה עושה הוא ועלֿידיֿזה

ב" הסתכלות נחוצה כן מספיק שלושה על לא דברים":
עליו  לקב"ה; "דירה" ("אני") הגשמי גופו את עושה שהאדם

יתברך. לו "דירה" התחתון הזה מהעולם גם לעשות

לו  דירה עשיית של העבודה - זו מטרה שלמען ומזה
למטה בתחתונים יתברך הנשמה ירידת היתה כדאית -4,

שגם  כך, כדי עד זו, שב"ירידה" המעלה גודל את אנו למדים
הקב"ה  של עצמותו גילוי ידי על מתעלית עצמה הנשמה
האפשרות  את ממנה מונעת זו ו"עליה" יתברך"), לו ("דירה

עבירה"! לידי בא אתה "אין - חטא עשיית של

ב) כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

(כענין  זו פיסקה לבאר - חסידות עלֿפי - נוספת דרך
עצמו): בפני

עלֿדרך  שזהו בחסידות מבואר "עבירה" המושג בהסבר
הוא  הרי ה', רצון על עובר כשאדם לרשות. מרשות "העברה"
 ֿ [=רשות הקדושה ברשות לכן קודם שהיה מה את "מעביר"
הסטראֿאחרא  לרשות הקב"ה] - עולם" של "יחידו היחיד,
פירוד  של מקום הוא הסטראֿאחרא שכן הרבים, [=רשות
האדם  על כזו, "עבירה" של אפשרות למנוע כדי וריבוי].
מלבד  "רשות" עוד שאין - ה'" "אחדות בענין חדור להיות

מלבדו"). עוד ("אין הקב"ה של רשותו

דברים": בשלושה "הסתכל - המשנה דברי תוכן אפוא זהו

דוקא  היא האחדות ששלימות מקומות בכמה מבואר
שלוש. במספר

עוד  שכל משום - אחדות מבטא אינו אחד) (מספר יחיד
הועמדה  טרם היחיד) (של אחדותו שנייה, מציאות אין

"אחדות". - עדיין לכנותה ואיֿאפשר במבחן

שאין  בוודאי לזה, זה המנגדים דברים שני כשיש
לאחדות. זאת להחשיב

שונים  דברים שני יש כאשר היא אמיתית אחדות
ושרויים  לזה זה מסכימים שניהם ובכלֿזאת מזה זה ונפרדים
הוא  הדברים שני בין והצירוף החיבור זה. עם זה באחדות

מציאות חדשה, נמצ שלישית מציאות המספר . דוקא כי א
ביותר. השלם באופן אחדות מבטא שלוש

המכחישים  כתובים "שני בענין מוצאים אנו לכך בדומה
ביניהם". ויכריע השלישי הכתוב שיבוא עד - זה את זה
"כתוב  ידי על נפעלת הכתובים שני בין ההסכמה כלומר,

ביניהם.שלישי  המכריע "

"יום  נאמר הראשון ביום העולם: בריאת לגבי גם כך
לא  השני ביום בעולמו". "יחיד הקב"ה היה אז שכן אחד"
ביום  דוקא המחלוקת. נבראה שבו לפי טוב" "כי נאמר
שולל  שלוש המספר כי טוב", "כי פעמיים נאמר השלישי

אחדות. ופועל מחלוקת

דברים": בשלושה "הסתכל - משנתנו כוונת אפוא זאת
כי  ומבינים רואים - הדברים שלושת בכל מתבוננים כאשר
להיפך, אלא ה', למציאות סותרת אינה העולם מציאות
"אין  אזי, - יתברך) (מלבדו עוד" ש"אין נרגש מתחת" "בארץ

עבירה". לידי בא אתה

ה'תשמ"ט) (ספרֿהשיחות

ועוד.1. ב. עג, שבת הש"ס ב.2.לשון פב, טז.3.קידושין נשא ֿ תנחומא מדרש לו. פרק תניא צריכה4.ראה אינה עצמה הנשמה "כי
לז). פרק (תניא כלל" תיקון
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אגרות קודש
 ב"ה,  ז' מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.
 הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם מיום י"ט, כ"ד, וכ"ה תמוז עם המצורפים אליהם...

בנוגע להדפסת חוברת ובה חדו"ת מהרמי"ם והעיקר מהתלמידים, הנה בכלל נהוג בחוברות 
כמו אלו שהם מוקדשים לחידושי תורה מהתלמידים, ורק במקרים בודדים משתתפים בה גם הרמי"ם 

באיזה מחידושיהם... כדאי הדבר להו"ל חוברת ע"ד הנ"ל.

המאמרים  )מאלו  ושיחה  חסידות  מאמר  איזה  וחוברת  חוברת  בכל  שיודפס  שמוכרח  אלא 
והשיחות השייכים יותר לבני ישיבות(, כי סו"ס אין לשכוח מה שכותב כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע 
ע"ד תכלית ישיבות תו"ת, ויעויין קונטרס עץ החיים פרק כב והוספה שם. שיחת כל היוצא למלחמת 
ב"ד. )מה שכותבים שעד עתה לא הופיעה חוברת כזו בארץ, כמדומה מופיעה ושמה הנאמן(, בכ"א 

כדאי להכין חומר בשביל חוברת הנ"ל.

]...[ ענין כזה דישיבת תורת  וכשיהי' קרוב יותר לפועל, אפשר יהי' להחליט אם לאחדה עם 
אמת ואולי גם דהישיבה כאן, אבל עוד מ]וקדם[ הזמן להחליט בזה, ובמילא - אם רצונם לעשות בזה 
בחשאי, מפני הטעם שכותבים, יעשו באופן כזה, כיון שאפשר גם שבתחלה תפרסם הישיבה שלהם 

חוברת בפ"ע ואח"כ יצרפוה לחוברות אחרות.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש

מ. שניאורסאהן
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ycew zegiyn zecewp
מפרטת  דברים", בשלושה "הסתכל המשנה דברי לאחר
אתה  ולאן באת, מאין "דע - הדברים שלושת את המשנה

וחשבון". דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך,

לי?" למה "מניינא השאלה: צריך 1נשאלת מה לשם ,
יש  כי נאמר אם ואף הדברים? מספר את מראש להודיע
מפרטת  עצמה המשנה הלוא - המספר בידיעת חשיבות
כי  רואים והכל להסתכל צריך שבהם הדברים את ומונה

הם! שלשה

הוא: הביאורים אחד

ענין  היא דברים" בשלושה "הסתכל המשנה אמירת
כלומר, שבהמשך. הפירוט בלי גם עצמו בפני העומד
לשלושה  המשנה רומזת דברים" בשלושה "הסתכל באומרה
בא  אתה "אין - בהם הסתכלות שעלֿידי יסודיים, דברים

עבירה". לידי

הדברים? שלושת הם מה

רז"ל  במאמר להיות צריכה הראשונה "אני 2ההתבוננות ,
רק רואים אנו ראשון בשלב קוני". את לשמש שני נבראתי

לנו  אומרת ("קוני"). הקב"ה ב) ("אני"), האדם א) "דברים":
ומוכרחים  אלה דברים בשני בהתבוננות די אין כי משנתנו

מציאות בשלושה ל"הסתכל על בנוסף דהיינו, דברים".
העולם  במציאות גם להתבונן עליו הקב"ה, ומציאות האדם
את  האדם יעבוד ועלֿידו שבו כדי הקב"ה עלֿידי נברא אשר

קוני"). את ("לשמש הקב"ה

הזה  בעולם למטה, הנשמה וירידת העולם בריאת תכלית
"נתאוה  - האלוקית הכוונה את להשלים היא התחתון,

בתחתונים"ה  דירה יתברך לו להיות בעבודתו 3קב"ה יהודי .
העולם  חומריות את וגם הבהמית והנפש הגוף את מזכך

"דירה". לקב"ה עושה הוא ועלֿידיֿזה

ב" הסתכלות נחוצה כן מספיק שלושה על לא דברים":
עליו  לקב"ה; "דירה" ("אני") הגשמי גופו את עושה שהאדם

יתברך. לו "דירה" התחתון הזה מהעולם גם לעשות

לו  דירה עשיית של העבודה - זו מטרה שלמען ומזה
למטה בתחתונים יתברך הנשמה ירידת היתה כדאית -4,

שגם  כך, כדי עד זו, שב"ירידה" המעלה גודל את אנו למדים
הקב"ה  של עצמותו גילוי ידי על מתעלית עצמה הנשמה
האפשרות  את ממנה מונעת זו ו"עליה" יתברך"), לו ("דירה

עבירה"! לידי בא אתה "אין - חטא עשיית של

ב) כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

(כענין  זו פיסקה לבאר - חסידות עלֿפי - נוספת דרך
עצמו): בפני

עלֿדרך  שזהו בחסידות מבואר "עבירה" המושג בהסבר
הוא  הרי ה', רצון על עובר כשאדם לרשות. מרשות "העברה"
 ֿ [=רשות הקדושה ברשות לכן קודם שהיה מה את "מעביר"
הסטראֿאחרא  לרשות הקב"ה] - עולם" של "יחידו היחיד,
פירוד  של מקום הוא הסטראֿאחרא שכן הרבים, [=רשות
האדם  על כזו, "עבירה" של אפשרות למנוע כדי וריבוי].
מלבד  "רשות" עוד שאין - ה'" "אחדות בענין חדור להיות

מלבדו"). עוד ("אין הקב"ה של רשותו

דברים": בשלושה "הסתכל - המשנה דברי תוכן אפוא זהו

דוקא  היא האחדות ששלימות מקומות בכמה מבואר
שלוש. במספר

עוד  שכל משום - אחדות מבטא אינו אחד) (מספר יחיד
הועמדה  טרם היחיד) (של אחדותו שנייה, מציאות אין

"אחדות". - עדיין לכנותה ואיֿאפשר במבחן

שאין  בוודאי לזה, זה המנגדים דברים שני כשיש
לאחדות. זאת להחשיב

שונים  דברים שני יש כאשר היא אמיתית אחדות
ושרויים  לזה זה מסכימים שניהם ובכלֿזאת מזה זה ונפרדים
הוא  הדברים שני בין והצירוף החיבור זה. עם זה באחדות

מציאות חדשה, נמצ שלישית מציאות המספר . דוקא כי א
ביותר. השלם באופן אחדות מבטא שלוש

המכחישים  כתובים "שני בענין מוצאים אנו לכך בדומה
ביניהם". ויכריע השלישי הכתוב שיבוא עד - זה את זה
"כתוב  ידי על נפעלת הכתובים שני בין ההסכמה כלומר,

ביניהם.שלישי  המכריע "

"יום  נאמר הראשון ביום העולם: בריאת לגבי גם כך
לא  השני ביום בעולמו". "יחיד הקב"ה היה אז שכן אחד"
ביום  דוקא המחלוקת. נבראה שבו לפי טוב" "כי נאמר
שולל  שלוש המספר כי טוב", "כי פעמיים נאמר השלישי

אחדות. ופועל מחלוקת

דברים": בשלושה "הסתכל - משנתנו כוונת אפוא זאת
כי  ומבינים רואים - הדברים שלושת בכל מתבוננים כאשר
להיפך, אלא ה', למציאות סותרת אינה העולם מציאות
"אין  אזי, - יתברך) (מלבדו עוד" ש"אין נרגש מתחת" "בארץ

עבירה". לידי בא אתה

ה'תשמ"ט) (ספרֿהשיחות

ועוד.1. ב. עג, שבת הש"ס ב.2.לשון פב, טז.3.קידושין נשא ֿ תנחומא מדרש לו. פרק תניא צריכה4.ראה אינה עצמה הנשמה "כי
לז). פרק (תניא כלל" תיקון



לוח זמנים לשבוע פרשת דברים - בערים שונות בעולם רפו
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05:5706:0108:4208:4409:2009:2210:3010:3113:2113:2119:3719:3220:0520:0019:1320:11באר שבע )ק(

05:5305:5708:3808:4109:1809:1910:2810:3013:2113:2019:4319:3720:0820:0319:0520:14חיפה )ק(

05:5405:5808:3908:4209:1809:1910:2810:2913:2013:1919:4219:3720:0520:0018:5820:11ירושלים )ק(

05:5505:5908:4108:4309:1909:2110:3010:3113:2213:2119:3919:3420:0720:0219:1320:13תל אביב )ק(

05:2805:3608:1408:2009:1309:1610:3010:3213:3913:3720:3320:2421:1221:0220:0721:18אוסטריה, וינה )ק(

07:2207:1609:1409:1109:5209:4910:4510:4312:5712:5617:3317:3818:0218:0617:1818:18אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:3705:4408:2308:2809:1809:2110:3410:3613:4113:4020:3020:2121:0720:5820:0521:13אוקראינה, אודסה )ק(

05:0305:1107:4907:5508:4708:5110:0410:0713:1313:1220:0619:5720:4520:3519:4120:51אוקראינה, דונייצק )ק(

05:1305:2107:5808:0408:5709:0110:1510:1713:2413:2320:1920:1020:5820:4819:5321:04אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:3205:4108:1508:2309:2009:2410:3810:4113:5013:4920:5120:4121:3221:2120:2521:38אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

05:2405:3308:0608:1409:1209:1610:3110:3313:4313:4120:4420:3421:2621:1520:1821:32אוקראינה, קייב )ק(

05:5005:5308:3308:3509:0809:0910:1610:1713:0213:0119:0719:0319:3319:2918:4419:39איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

06:0606:1308:5208:5809:4609:4911:0211:0414:0714:0620:5520:4721:2921:2020:2821:35איטליה, מילאנו )ק(

06:1706:1708:4708:4709:1709:1610:1910:1912:5112:5018:2418:2318:4718:4618:0518:55אקוואדור, קיטו )ח(

07:4807:4309:4609:4310:2210:1911:1611:1413:3013:3018:1318:1818:4118:4517:5818:56ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:5408:4710:4010:3711:2111:1712:1212:1014:2214:2118:5018:5619:2219:2718:3719:39ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:0606:1108:5308:5609:3709:4010:5010:5213:4813:4720:1920:1320:5120:4419:5620:57ארה״ב, בולטימור )ק(

05:5205:5708:3908:4309:2509:2710:3810:4013:3813:3720:1220:0520:4520:3719:4820:50ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:5205:5808:3908:4309:2509:2810:3910:4013:3913:3820:1320:0620:4620:3819:4920:51ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:2406:3009:1109:1509:5910:0211:1311:1514:1514:1420:5320:4521:2721:1920:2921:32ארה״ב, דטרויט )ק(

06:4006:4409:2509:2710:0210:0311:1211:1314:0214:0120:1620:1120:4320:3819:5320:48ארה״ב, האוסטון )ק(

06:0306:0708:4908:5209:2909:3110:4010:4113:3313:3219:5319:4820:2220:1719:3120:28ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:4706:5009:3009:3110:0510:0611:1411:1414:0114:0020:0820:0420:3420:3019:4620:40ארה״ב, מיאמי )ק(

05:4605:5208:3308:3709:2009:2310:3410:3513:3413:3320:1020:0320:4320:3519:4620:48ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:1606:2209:0309:0709:4909:5211:0311:0414:0214:0120:3620:2921:0821:0120:1221:14ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:4305:4908:3008:3509:1809:2110:3210:3413:3313:3220:1020:0320:4320:3619:4620:49ארה״ב, שיקגו )ק(

06:5806:5509:1509:1409:4609:4510:4510:4413:0913:0818:2018:2218:4518:4618:0418:55בוליביה, לה-פס )ח(

06:0506:1408:4708:5509:5509:5911:1411:1714:2714:2621:3121:2122:1422:0321:0522:20בלגיה, אנטוורפן )ק(

06:0706:1608:4908:5709:5610:0011:1511:1714:2714:2621:3021:2022:1222:0121:0422:18בלגיה, בריסל )ק(

06:4206:3908:5308:5109:2609:2410:2310:2112:4312:4317:4917:5118:0918:1217:2818:21ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:2906:2608:4108:3909:1309:1110:1110:0912:3112:3117:3317:3617:5818:0117:1718:10ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:2205:3208:0308:1209:1209:1710:3210:3413:4513:4420:5220:4221:3421:2220:2721:40בריטניה, לונדון )ק(

05:2305:3307:5708:0909:1709:2110:3710:4013:5513:5321:0720:5621:5421:4120:4322:00בריטניה, מנצ'סטר )ק(

05:2405:3408:0208:1309:1609:2110:3610:3913:5213:5121:0220:5121:4521:3320:3421:52גרמניה, ברלין )ק(

05:5306:0108:3608:4309:4009:4410:5811:0114:1014:0921:1021:0021:5221:4120:4421:57גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:4706:4308:5508:5309:2909:2610:2510:2312:4412:4317:4717:5018:0618:0917:2518:19דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:1506:1708:5508:5609:2809:2910:3510:3513:1713:1719:1519:1219:4019:3618:5419:46הודו, מומבאי )ח(

06:1206:1408:5208:5309:2409:2510:3110:3213:1313:1319:1019:0719:3519:3218:5019:41הודו, פונה )ח(

05:2005:2808:0508:1209:0309:0610:2010:2213:2813:2620:1920:1120:5820:4819:5421:04הונגריה, בודפשט )ק(

04:5505:0107:4207:4608:2908:3109:4309:4412:4312:4219:1819:1119:5119:4318:5419:57טורקיה, איסטנבול )ח(

06:2706:3209:1409:1709:5710:0011:1011:1114:0714:0620:3520:2921:0721:0020:1221:12יוון, אתונה )ק(



רפז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת דברים - 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
05:4205:5008:2808:3409:2509:2810:4110:4313:4813:4720:3920:3021:1721:0720:1421:23מולדובה, קישינב )ק(

06:1206:1408:5208:5309:2509:2610:3210:3213:1513:1419:1219:0919:3719:3418:5219:44מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:5007:4209:2709:2410:1110:0711:0110:5813:0613:0517:2317:2917:5718:0317:1018:16ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:2605:2908:1008:1208:4608:4709:5509:5612:4412:4318:5418:5019:2119:1618:3219:27נפאל, קטמנדו )ח(

05:1105:1707:5908:0208:4408:4609:5709:5912:5612:5519:2919:2320:0219:5519:0420:07סין, בייג'ין )ח(

07:0607:0609:3609:3610:0610:0611:0911:0913:4113:4119:1619:1619:3919:3918:5819:48סינגפור, סינגפור )ח(

04:5505:0407:3407:4308:4608:5110:0610:0913:2113:2020:2920:1821:1321:0120:0221:20פולין, ורשא )ק(

06:2706:2508:4808:4709:1909:1810:1910:1812:4512:4418:0218:0318:2618:2717:4518:36פרו, לימה )ח(

06:2206:3009:0909:1410:0310:0611:1911:2114:2414:2321:1121:0321:4821:3920:4621:53צרפת, ליאון )ק(

06:2206:3109:0709:1410:0810:1111:2511:2814:3514:3421:3321:2322:1122:0121:0522:17צרפת, פריז )ק(

05:5305:5308:2608:2608:5608:5610:0009:5912:3412:3318:1318:1118:3618:3417:5418:44קולומביה, בוגוטה )ח(

06:0606:1208:5308:5709:4309:4610:5810:5914:0013:5920:4420:3721:1621:0820:1721:22קנדה, טורונטו )ק(

05:3705:4408:2308:2909:1709:2010:3210:3413:3813:3620:2520:1721:0020:5119:5921:06קנדה, מונטריאול )ק(

05:5405:5908:4008:4309:2109:2310:3210:3413:2713:2619:4919:4420:1920:1319:2720:25קפריסין, לרנקה )ק(

05:0405:1407:2807:4609:0109:0610:2310:2613:4313:4121:0020:4921:5021:3620:3321:56רוסיה, ליובאוויטש )ח(

04:3204:4405:3607:1008:3208:3709:5409:5813:1613:1520:4220:3021:3021:1520:1021:36רוסיה, מוסקבה )ח(

04:5805:0607:4407:5008:4108:4409:5810:0013:0513:0419:5619:4720:3420:2519:3120:40רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:0306:1008:4808:5409:4509:4911:0211:0414:1014:0921:0620:5721:3921:3020:3621:45שוויץ, ציריך )ק(

06:0206:0408:4008:4109:1109:1210:1710:1712:5612:5618:4718:4419:1119:0818:2719:18תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךחפר

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

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

Internet: www.DvarMalchus.Org :להורדת הקבצים

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il  :הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל

Dvar  Malchus
Issue # 00846
31/07/2022

P.P.
שולם
1949

תל אביב

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 


	סדר הנחת תפילין
	מזמורי תהלים
	מפתח כללי
	מאמרים
	ד"ה בלע המות לנצח ה'תשכ"ה
	ד"ה אלה הדברים אשר דיבר משה ה'תשכ"ה

	התוועדויות
	ה' מנחם אב ה'תשכ"ה
	ש"פ דברים ה'תשכ"ה

	לקוטי שיחות - כרך יט
	דברים, ג
	דברים, ד

	ילקוט לוי יצחק
	ילקוט גאולה ומשיח
	חומש יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	תניא יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	היום יום
	הלכה יומית לעיון ברמב"ם
	רמב"ם - שלושה פרקים ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - פרק אחד ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - ספר המצוות
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	נביאים
	כתובים
	משניות
	עין יעקב
	גמרא - מסכת כתובות
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	מדרש רבה למגילת איכה
	מתורת רבותינו נשיאי חב"ד
	שולחן ערוך עם הערות וציונים
	שולחן ערוך לפי לוח "רב יומי"
	לקוטי תורה
	תורת חיים
	דרך מצותיך
	תורת שמואל - תרל"ג
	ספר המאמרים - המשך תער"ב
	ספר המאמרים - אידיש (מתורגם)
	ספר השיחות - ה'תש"ה (בלה"ק)
	ספר הזכרונות
	אגרות קודש- כ"ק אדמו"ר הריי"צ

	רמב"ם - הלכות בית הבחירה
	חומש לקריאה בציבור
	ביאורים לפרקי אבות
	לוח זמנים
	תפילת הדרך



